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KVARTERET 9 ÖSTERPORT.

o

rets färgbild är reproducerad efter en osig·nerad akvarell

frå n 1870-ta lets Malmö och föreställer kvarteret 9 OsterA
port, sett fr å n sydväst. Konstnären har fattat posto i hörnet
av#. kvarteret Jerusalem och gatorna, som vi se mötas, äro
_ ,,~orr~- och Nya G rönegatorna. D et dominerand e fabrikskomp'l exet är Malmö franska ångkvarn med själva k varnbyggn c:i'd en län gst i söder och tillhörande magasinsb yggnacl
norr clär'om. Kvarnbyggnaden uppfördes 1860- 61 av handlanden Gtl~taf Gjertsson, som bedrev verksamhet h ä r inn an
rörelsen öve1\togs av Franska ångkvarnsaktiebolaget. G:jertsson ~igde även det vackra tvåvå ningshuset i fonden p å bilden (Norreg·at~h 6, numera 8.)
Malmö fransk ~· ~å-ng)<varnsaktiebolag sti Hades 1869 m ed
ii ndamål att b edriva tillY~rkning av mjöl- och grynvaror.
Bland stiftarna märktes gr6ss.h andlaren Edvard En g·eström,
fabriksidkaren Lorens Petter Kockurn och förenärnnde Gustaf G jertsson, som b lev bolagets \:l~sponent och hade sin bostad i tvåvå nin gshu set vid Norregafan till sin bortgång 1891;
där var även företagets kontor inry mt:- 1 cleYh~la_ tvåvånings-_
huset vid Nya Grönegatan hade k varnen sina i;ail.;~ii'~h-lgg~
ningar. - Bolaget likviderade år 1898.
Ar 1873 förså ld e G jertsson fastigheten vid Norregatan ti ll
italiensk e v ice kons uln, grosshandlaren Johan Henrik Emanuel Dieden , vilken jämte maka, född F lensburg, då inflyttade i en av de stå tlig·a lägenhetema i huset. Bl. a . h yresgäster där p å 1870-talet kunn a antecknas översten, frih erre
Gu staf Peyron med norskfödd maka, född Due, samt majoren Gu staf Ach ates von Platen med sin tyskfödda hustru ,
född Broch ier, ti ll vilka senare vi skola Z1terkornrna nedan.
I norr angränsande fastigh et, Norregatan 4 (numera 6) ,
i:igdes och b eboddes v id d enna tid av handlanden Fredrik
Albert Sandahl. D en h ade bety dli gt r eparerats 1869, för ii ndrad es sedermera å r 1873 för att 1891 genomgå en grund-
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Jig· omändring. Med ledning bl. a. av branclförsäkringsv~irde
ringar över denna fastighet vågar man datera vår bild ti ll
något av åren 1870-1873.
Det stora komplexet därnäst, Norregatan 2 (numera 4),
uppfört i början av 1860-talet, ~igdes av dåvarande ryttm~i s 
·taren, sedermera majoren Carl Magnus Fr ick, framståend e
kommunalman i Malmö, v ilken dock först p å slutet av ?Otalet bosatte sig h~ir.
Bortom Frickska fastigheten skymtar det plank , som <11ngav handlanden Carl Johan Flommerberg·s tomt, elle r h(;,rnd
av Norregatan och Drottningtorget, samt liingre bort T'111sul'regementet Konung Carl XV :s ridhus, numera sal uhall: liin gst
bort skönjas fartygsmaster - kanalen nedanför D rni In i ng·torget var då ofta tagen i anspråk som ka:iplats.
I bildens vänstra resp. hög-ra hörn synas hiirqromi erna av
kvarteren 8 Humle resp. 12 Möllebacken: p i1 1g?O-talets bör_jan ägdes elen förra även elen av handlande..-. Cjertsson och
elen senare (Norregatan 8, nu 12) först a v f. h emme:ms~igar en
Hans Bengtsson, sedan av handl and en Hilding Spångberg.
Motivet är, trots åtski lli ga fo(e:inclringar, l~itt igenkänli gt i
vån1 dagar, då de flesta p i1 bilden synliga byggnaderna finnas i behåll. Vad som mest förändrats ~i r v~il gatulivet, chir
intet numera påminner om idyllen p å 1870-talet.
Traditionen vet lw .'.°citta, att ryttaren, som ödmjukt h ~ilsas
av 1irnniten p i1 g·atan, ska ll ha varit konstnären s_j~ilv - en
officer v id namn von Platen. Givetvis har akvarellen under
sådana förhållanden satts i relation till förenämnde h yresgäst i Norregatan 6, majoren, sedermera överstelöjtnanten vicl
Kronprinsens Husarregemente Gustaf Achates von Platen
(f. 1824 t 19JO). Han hade tidigare varit ch ef för Ystadsskvadronen av sagda regemente och inflyttade från Ystad till
Malmö år 1869, varefter han år 18?6 utflyttade ti ll H~ilsing
borg. Det har emellertid visat s ig, att det icke iir von Platen,
som målat tavlan, utan hans svärfader, professor A lexander
Brochier från Ni.irnberg. Enli gt vad professor Brochiers sondotter (och dottersonshustru) , fru Carmen von Platen , f.
Brochier, nu bosatt i Hal i Belgien, vä lvilli gt meddelat, g~i~
tade professorn flera gt'm ger Malmö. Fru Carmen von Pla1
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ten har själv flera teckningar och akvareller av professor
Brochiers hand, vilka bära tydligt släkttycke med här avbildade akvarell; tyvärr återger ingen av dessa något malmömotiv. Som en liten kuriositet kan också nämnas, att Ystads
museum äger ett bord, som tillhört familjen Gustaf von Platen. Bordskivan täckes av glas, varunder på papper finnas
utomordentligt väl tecknade bilder av skånska egendomar,
bjudningsbrev och annat jämte tysk text allt säkerligen utfört av Alexander Brochier.
Alexander Brochier de Marimont var född i Paris 1799
och avled 1885 i Niirnberg, där han var professor i romanska
språk vid högskolan.
Originalbilden äges av direktör Helge Brahge i Limhamn,
som haft godheten utlåna densamma vid reproduceringen.

L. Lj.
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MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS
VERKSAMHET 1947.

Föreningens båda ordinarie sammanträden ha traditionsenligt gått av stapeln i Hotell Tunneln, vårsammanträdet
den 4 mars och höstsammanträdet den 7 oktober. Föredragshållare vid den förra sammankomsten var fil. d:r Ingemar
Ingers, Lund, som talade om "Folkmålet i Malmötrakten",
vilket föredrag han kompletterade genom uppläsning på
Oxiemål. Vid det senare sammanträdet höll docent Nils Gösta
Sandblad ett med skioptikonbilder beledsagat föredrag över
ämnet "Pilgrändsgården i Ystad. Nordens äldsta bevarade
korsvirkesgård".
Föreningen har anordnat två utfärder. Den 18 maj ställdes
färden till snapphanebygden, där skriftställaren Per Johnsson tjänstgjorde som kunnig ciceron. Minnesvärda anhalter
under dagen voro Färlövs kyrka, järnåldersgravfältet i Bjärlöv, Vanås slott, där greve Gustaf Wachtmeister visade slottets magnifika tavelsamling, Knislinge kyrka och hembygdsgården i Broby. Utfärden, vari ett hundratal medlemmar
deltogo, avslutades med gemensam middag på Teaterrestauranten i Kristianstad.
Den 3 oktober företogs en bussfärd till Burlövs gamla
stämningsfulla prästgård och kyrka, där fru Signe Forsberg
och kyrkoherden Åke Rasmusson livfullt och underhållande
redogjorde för byggnadernas öden, varjämte hembygdsmuseets
samlingar och kyrkan förevisades.
Genom landsantikvariens försorg har bronsåldershögen i
Limhamn, den s. k. Knuts backe inhägnats med ståltrådsstängsel, hacken i gravkullen ha ifyllts och tavlor om fridlysning av området ha uppsats (jfr årsberättelsen 1946) .
Föreningens årsskrift utkom den 3 juni. Boktryckare
Lundgren har fortfarande gynnat föreningen genom beviljande av rabatt å tryckningskostnaderna.
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Medlemsantalet utgjorde under året 3 hedersledamöter,
16 ständiga och befriade från årsavgift och 451 betalande
eller tillhopa 470, vilket utgör en ökning av 20.
Av kassaförvaltarens redogörelse för föreningens inkomster och utgifter framgår, att behållningen den 31 december
utgjorde:
Svenska Statens 3 0/o obligationslån av
den 1/2 1946, litt. B. n:r 8992
Premieobligation av år 1943 ser. 1298,
n:r 667
Berghska fonden:
Innestående i Malmö sparbank
Svenska Statens 4 0/0 försvarslån av
år 1941;
5 st. litt. E. n:r 65368-65372
å 100: —
Innestående i Sparbanken Bikupan
å postgiro
Kontant i kassan
55

5.000: —
50: —

5.050: —

647: 47

500: —
3.146: 22
2: 91
76: 49
Summa

1.147: 47
3.225: 62
9.423: 09
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PEDER SYARTS SKILDRING AV
MALMÖ MÖTE 1524.
Av Gustav Sjöberg.
1.
idh midsomars tijdh drogh han (d. v. s. konung
Gustav Vasa) åstadh till herredagen j Malmöö, fick
gislan för sigh som vtloffuat war, togh medh sigh sin
Canceller M. Larentz, jtem Her Thure Jenson medh
någre flere aff Rådet. J wegen förmante han altildh
Her Thure (effter han war then eldste af f Riddarskapet
her i Rijket) att han flux skulle leggia sigh vth att förswara the Swenskes rätt till Gotland, hwilket han och
högelige vtloffuadhe. Men när the komme fram funne
the Danske snar rådh till att stoppa Her Thure munnen
till. The hade bodh till honom hemlige och lete honom
seia, att hwar han lade sigh mycket ther vth före, skulle
han mista all then smörränta han hade vpbära i Nörige.
Herredagen gick foordt, ther war ganske mycken handell daglige. Bland annadt discepterades iu om Gotland.
När thet gick om att the Swenske skulle swara för sigh
war Her Thure måellöös, han hostade och kom intedt
ord fram. Snarast sagt wore få aff the Swenske Båget
swarade ther till ytan Cancelleren Mester Larentz och
Konung Götstaff sielff.
En gammall Dansk Riddare benembd Her Anders.
Bille steegh vp och gick midt för alla Herraner, begärade
loff till att tala någer sanninges ord vti sakene. När thet
war aff Konganer och allom beiakat sadhe han. J godhe
Konger, och 7 andre gode Herrer, wele j bekenne sanningene, tå motte j och bekenna. att j wete slätt intedt
vtaff the gamble saaker, och enkannelige om Gotland,
som j tale så mycket om. Och j äre allesammen till thet
neste ganske vnge men, the ther icke kunne tenckie eller
wete longdt tilbake. Wor käre Nådige Herre Kong.
Fredrijk haffuer icke woret här j landet, ytan behollit
sigh vti sidt behagelige näste Landt Holsten, derfore
kan hans Nåde anten litedt eller intet veta ther aff.
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Sida ur originalmanuskriptet i Kungl. Bibl. till Peder Svarts krönika om
Gustav Vasa med parti ur skildringen av Malmö möte. Partiet har skrivits av prästmannen Christoffer Germundsson, måg till herr Peder och
slutligen kyrkoherde i Odensvi församling.
(L. Sjödin, Peder Svarts litterära kvarlåtenskap, Nord. tidskr. f. bok- o.
biblioteksväsen. Ärg. XXV. 1958, s. 30 ff.)
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Kong. Götstaff j Swerige, honom är icke heller möieligit
att wetadt effter han är en ganske vng man. Derf öre
må iagh seie försant här är icke meer än twå men inne
som thet rettelige wete, och the äre rett Her Thure och
iagh. Tå steegh Kong. Götstaff vp, swarade honom
strax j munnen igen, seiendes. Hwadh är thet j seie käre
Her Anders Bille? Och hwadh wele j ther medh beleggia? Är thet icke ett gamaldt ord? En vng kan iu
så widt spöris tilbaka som en gamall kan tenckia eller
minnas? Af f samma swar bleff förb/emel/te Her Anders
Bille så slett försoffat, att han icke yterligare hade eller
wiste hwad han wille seia &c. Och tå the discepterade
någet hordt om Gotland skööt Kong. Fredhrilk thet
iffrå sigh, wille intet leggia sigh ther vti, effter (som han
sade) han wiste ringa ther aff hure ther om hade sigh.
Och effter godh skäell här så litet gulle war ey vnder
att j thenna herredagen bleff föga godt beslutat, annadt
än thet att en fast fred bleff giord emillan Rijken och
Städerne. Men om then Gotlendske liandelen intedt
annadt än sweck och bedrägerit. Thet är wehll offta
försöckt att the Danske icke låta gå iffrå sigh Gotland
medh någen herredagh eller dom. Therföre war icke
ytan spilt både möde och kostnadt hwadh man her uppå
bekostadhe.
När nu herredagen skulle endas beslute the så (som
the Danske och Lybske hade sinemillan öffuerlagt) att
Danmarck skulle beholla Gotland till een widare ransakning, och the Lybske skulle beholla Borenholm, doch
till en behagligh tijdh, och Kong. Götstaff skulle beholla
Wilken i Nörge lijkeså till en behagligh tijdh, till tess
the Danske skulle komma widh att lösa henne igen för
enningar. Thetta war nu endabeslutedt på thenne
Herredagen. När the ginge aff Rådet, fick Kong.
Götstaff see Herman Jsraell stondandes ther j wegen,
talade han till honom. spöriandes hwar nu thet myckla
goda war han hade honom tilsagt på sitt Creditiffue.
Hwar äre nu the stora eedher och förplichtelser han honom sworit hade, jtem hwardt war nu kommit then
widerlegning för hans krigxkost? Hwar war nu brudskat? &c. Tu skalt (sade han) en gong få skam therföre
tin arge förrädere. Och medh thet samma ramade han
till sin dart. Dogh betoge Cancelleren och andre gode
men honom fölgde, att ther skedde ingen skade. Men
Herman Israell greet och flipade, seiandes sigh intedt
kunna bätradt, icke heller någet råda för Herraner. Her
10

medh drogh tå Kong. Götstaff heein till Sweriges igen,
tackandes Gudh att han wehll war kommen ther if frå,
ty han befruchtade yterligare hinderlist. Såsom till
euentyrs the hade tordt offrat them på fliskbancken her
wore 7 gislan, ty the viste wehll att hwar han hade
bliffuit borta hadhe them icke mycket beswerligit warit
att taga Swerige in igen, ty her wore icke monge som
lyst hade giffua sigh så vth och 7 förswar för sitt federnesland som han giordt hade. Och kan än ingen weta
hwadh J then motton skedt hade, hwar icke then ädle
högborne och dygdefulla Herre Konung Fredrijk hade
wendt all ting till godo, betagandes och förhindrandes
all tilfelle ther nå gen f eid och oenigheet kunde sigh af f
tildraga. Szå giorde han och ther vti att han icke wille
settia Sweriges wapen the tre Croner in vti Danmarckz
wapen, ytan lett sigh benöia medh thet samma wapen
tilhörde, nemlige try Leion medh annadt smådt hwadh
ther wara kan. Therf öre motte han rettelige heta
Fredrik. Hans lempor och åthef fuer rimade sigh wehll
öffuerens medh hans nampn. Ty all hans företagande
och prachtisering lände till fridh, rådde och gierna alle
andre Herrar, Förstar och Städer till thet samma &c.
Men Kong. Götstaff war gladh, att han war kommen in
om Sweriges grendze igen, tackade Gudh, och loffwade
att han aldrig ther effter wille stiga ther vthom så lenge
han leffde. Hwilket och så skedde."1
Så lyder västeråsbiskopen Peder Svarts skildring av det
betydelsefulla möte som hölls i Malmö under de sista dagarna i augusti månad och de första i september år 1524.2
Utan att tillhöra de allra mest kända ställena i krönikan innehåller denna skildring dock några episoder som ofta ha blivit
anförda i den historiska litteraturen, särskilt den svenska;
här möter nämligen för första gången berättelsen om Ture
1 Peder Swart, Konung Gustaf I:s krönika. Med inledning och ordförklaringar utgifven af Nils Ed61, 1912 (i forts. förkortad Ed61),
ss. 85-87.
2 Malmö möte har skildrats i bl. a. G. Carlquist, Konungamötet i
Malmö 1524 (Skåne. Årsbok 1924, ss. 23-31) och Å. Ljungfors, Malmö
recess 1524 och dess förhistoria (Malmö fornminnesförening. Årsskrift
1941, ss. 5-30); om mötets betydelse för den politiska utvecklingen se
förutom dessa arbeten och moderna framställningar av vårt lands historia
även bl. a. W. Kruse, Lobeck und der Streit um Gotland 1523-1526,
1 (Hans. Geschichsblätter, 19, Miinchen & Leipzig 1913, s. 415 f.), L. Sjödin, Hans Brask (Svenskt biogr. lex., 6, 1926, s. 55), och G. Carlsson, Wulf
Gyler i svensk tjänst (Hist. tidskr. 1922, s. 277 f.).

11

Jönssons svaga, rentav förrädiska insats samt de anekdotiska
skildringarna av konung Gustavs ordduell med Anders Bille
och häftiga utfall mot den liibeckske köpmannen Hermann
Iserhel. Denna framställning har karakteriserats såsom en
i Sverige några årtionden efter händelserna utbildad, fast
men på grund av varjehanda omständigheter något misstänkt tradition. "Den har nedskrivits på 1560-talet av Peder
Svart i hans bekanta krönika om Gustaf Vasa, går sedan igen
hos alla svenska författare, som sysslat med ämnet, Tegel,
Celsius och vad de heta, och har senast hos Afzelius och
Fryxell broderats ut med ytterligare några detaljer."3 Även
om denna karakteristik lider av viss överdrift, då långt ifrån
alla historieskrivare — här må blott nämnas Johannes Messenius och Geijer4 — ha lagt herr Peders framställning till
grund för sina egna, så torde den likväl i huvudsak vara
riktig. Peder Svarts livfulla skildring har jämte den danske
historikern Arild Huitfeldts långt torrare framställning i
dennes krönika om Fredrik I5 vanligen varit grundlaget till
de redogörelser för mötet som 1600-, 1700- och även 1800talets krönikörer och historiker ha presterat. Ännu så sent
som 1878 gav Oscar Alin i det av Linnströmska bokförlaget
utgivna verket Sveriges historia från äldsta tid till våra dagar en huvudsakligen på dessa krönikor grundad skildring
av mötets förlopp och likaså återberättades ett par av den
3 Carlquist, a. a., s. 23. -- De åsyftade skildringarna av de i citatet
nämnda författarna återfinnas i Erik Jörensson (Tegel), Then stoormechtighe — — — Her Gustaffs — — — Historia, 1, 1622, s. 89 ff., 0. Celsius,
Konung Gustaf den Förstes Historia, 1, 1746, s. 229 f. (2:a uppl., 1775,
s. 250 ff.), A. Fryxell, Berättelser ur svenska historien, 3, 1828, s. 77 ff.,
och A. A. Afzelius, Swenska Folkets Sago-Häfder, 6, 1851, s. 23 ff.
4 J. Messenius, Scondia Illustrata, Tom. V, 1701, s. 20 (orig. manuskr.
D 337:5, f. 69, Kungl. Bibi.); E. G. Geijer, Svenska folkets historia, 2,
1834, s. 47. — Ej heller i pomraren Fr. Riihs' arbete Geschichte Schwedens, 3, Halle 1805, s. 111 (övers. Riihs, Svea Rikes Historia från de äldsta
tider till Konung Carl XII:s död, 3, 1825, s. 40 f.) ha de av Peder Svart
berättade episoderna fått någon plats fastän Riihs vid sidan av Arild
Huitfeldts krönika om Fredrik I som källa åberopar Tegels historia
om Gustav 1.
5 Arild Huitfeldt, Konning Friderich den Forstis — — — Histori
Kiebenhaffn 1597, s. 77 ff. — Malmö möte omnämnes i åtskilliga
——
danska "Aarboger" (se Monumenta Historiae Danicae. Historiske Kildeskrifter. Udg. av H. Rordam. Raekke 1, Bind 1. ss. 58 (Povi Helgesens
"Skibykrönika"), 291, 354 f., 416, 538 o. 619 f., R. 2, Bd 2, ss. 199 o. 501).
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svenska krönikans episoder av dansken Carl Ferdinand
Allen i dennes stora arbete De tre nordiske Rigers Historieö
Tiden var emellertid nu inne för en radikal omprövning
av den Svartska krönikans ställning som källa. År 1893 utkom nämligen den framstående tyske kännaren av dansk
och hanseatisk historia Dietrich Schäfer med förra delen —
omfattande tiden 1523-1559 — av sitt avsnitt i Dahlmans
danska historia. Schäfer kunde i fråga om Malmö möte
bygga på en dittills icke beaktad hanseatisk källa, en utförlig samtida relation, uppsatt av den i mötet aktivt deltagande
liibeckske sekreteraren Paul vom Felde. Då denna pålitliga
källa icke hade något att berätta om de av Allen anförda
och ytterst från Peder Svarts krönika hämtade episoderna,
utdömde Schäfer dessa? Ytterligare andra samtida källor
framdrogos — däribland en relation utförligare än den
liibeckske sekreterarens och författad av hans danzigske kollega Ambrosius Storm.8 Dessa hanseatiska källor möjliggjorde nu en riktigare bild av förhandlingarna. Varken Huitfeldts redogörelse eller Peder Svarts livliga, anekdotartade
berättelse kunde längre betraktas som huvudkällor. Beträffande den senare uppställde sig den frågan, om någon eller
några av dess episoder kunde vara sanna. Den har besvarats
olika — så av Emil Hildebrand och Helge Almquist, som båda
i översiktsverk tecknat Gustav Vasas tid. Den förre lade
Paul vom Feldes redogörelse till grund för sin skildring av
Malmö möte men anförde även Peder Svarts uppgifter under
uttalande av ytterst försiktiga omdömen om deras sanningshalt; den senare visade sig däremot mera benägen att delvis
6 Alin, Sveriges nydaningstid, från år 1521 till år 1611 (Sveriges
historia från äldsta tid till våra dagar, 3), 1878, s. 66 ff.; arbetet utkom
i oförändrat omtryck 1889 i det av Hiertas bokförlag då utgivna historieverket med samma namn. — Allen, De tre nordiske Rigers Historie, 4: 2,
Kobenhavn 1870, s. 424 ff.
7 Schäfer, Geschichte von Dänemark (i Geschichte der europäischen
Staaten, herausgeg. v. Heeren, Ukert, v. Giesebrecht u. Lamprecht), 4,
Gotha 1893, s. 54 ff. — Paul vom Feldes berättelse är tryckt: Hanserecesse von 1477-1530 (i forts. förk. HR), Bd 8, Leipzig 1910, nr 811
(s. 723 ff.).
8 HR 8, nr 812 (s. 765 ff.). — Ambrosius Storms berättelse användes
betr. Malmö möte och därmed sammanhängande händelser för första
gången i W. Kruse, a. a., s. 407 ff.
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godtaga dem .° Häremot stå de forskare som helt ha velat
frånkänna västeråsbiskopens berättelse allt värde som källa
om mötet. Till dessa hör Gunnar Carlquist som uttalat en
motiverad förkastelsedom över den av Peder Svart förmedlade traditionen såsom varande "delvis uppenbart felaktig,
delvis minst sagt tvivelaktig".10
Peder Svarts skildring har således blivit föremål för skilda
värderingar. Det kan därför icke vara, alldeles överflödigt
att ånyo taga upp problemet om dess källvärde.
II.
Peder Svart har förlagt Malmö möte till midsommartiden
år 1525.11 Detta misstag — som förklaras av den omständigheten att krönikören el har förfogat över daterade handlingar som härröra från mötet — har tidigt observerats och
9 Hildebrand, Gustaf Vasa (Sveriges historia intill tjugonde seklet,
utg. af E. Hildebrand, 3), 1903, s. 42 ff.; Almquist, Reformationens och
stormaktstidens förra skede (H. Schiick, H. Almquist m. fl., Svenska
folkets historia, 2), 1922, s. 12 f.
1° Carlquist, a. a., s. 26.
11 Såväl Paul vom Felde som Ambrosius Storm uppgiva att Gustav
höll sitt intåg i Malmö den 24 augusti; HR 8, nr 811, § 150 (s. 755), o.
nr 812, § 243 (s. 809). — Då i Konung Gustaf den förstes registratur (i
forts. förk. GVR), 1, s. 244, ett av konung Gustav i Jönköping utställt
brev dateras den 25 augusti 1524 inses omedelbart att ett misstag måste
föreligga från utgivarens sida. Ifrågavarande brev är daterat "in octaua
sanctae Helenae vidue et martiris". Hel. vid. m. de Skedevi inföll den
51 juli och brevet bör således dateras den 7 augusti. Denna datering
strider icke mot övriga källors vittnesbörd, enligt vilka konung Gustav
vistades i Jönköping från slutet av juli månad till mitten av augusti.
Utgivarens feldatering beror på förväxling av Helene vid. m. de Skedevi
med Hel. reg., som bl. a. i Köln och Trier firades den 18 augusti.
I detta sammanhang må några andra feldateringar omnämnas; de
beröra alla handlingar rörande det händelseförlopp vari Malmö möte
ingår som ett led. Ett före mötet utställt lejdebrev har förts till tiden
efter recessen i GVR (1, s. 250 f.; se Ljungfors, a. a., s. 24 n. 55). Ett brev
från Hans Brask till Ture Jönsson, vari den förre bl. a. berättar att
Seren Norby trots överenskommelsen i Malmö håller sig fast vid Gotland
och som är daterat die commemorationis s. Annae 1524 (tr. Handl. rör.
Skandinaviens hist., 13, ss. 107-110) har i Regesta diplomatica historiae
Danicae (Ser. 2, 1: 2, s. 1341) dagtecknats den 26 juli 1524 i stället för
den 9 dec. s. å. (dies commen. s. Annae firades i Linköpings stift utom
den 26 juli och den 9 dec. även den 9 sept.). Slutligen ha två brev från
Fredrik I daterats till den 13 i stället för 14 februari 1524 i GVR (1, s.
303 ff.; jfr Ljungfors, a. a., s. 17 n. 36); breven äro dagtecknade dom.
Invocavit, som under skottår infaller en dag senare än under andra år
med samma påsktermin.
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rättats av dem som begagnat hans framställning såsom t. ex.
Tegel och Celsius. Däremot har herr Peder en riktigare uppfattning om mötets längd än de nämnda efterföljarna, som
ha godtagit Huitfeldts uppgift att konungarna kommo samman den 1 september och, då recessen är undertecknad
samma dag, därför ha trott att förhandlingarna endast pågingo en enda dag.12 Beträffande konung Gustavs följe vet
man tack vare de hanseatiska berättelserna och andra samtida källor att detta var tämligen stort. Således deltogo konungens kansler Laurentius Andreas och riksrådet Ture
Jönsson (Tre Rosor), rikshovmästare och den förnämste medlemmen av det svenska riksrådet, i förhandlingarna13. Däremot är den ofta efter Peder Svart anförda uppgiften "medh
nåltre flere af f Rådet" icke fullt riktig. "Någre flere" får
nämligen reduceras till ett enda riksråd — marsken Lars
Siggesson (Sparre) — ty utöver denne och Ture Jönsson omnämnas inga andra svenska riksråd i de samtida källorna
såsom närvarande vid förhandlingarna."
Vi komma nu till den centrala delen i Peder Svarts berättelse med de tre episoderna, där Ture Jönsson, Anders
Bille och Hermann Iserhel jämte konung Gustav äro de hu12 Huitfeldt, a. a., s. 77 ff., Tegel, a. a.,1, s. 89, o. Celsius, a. a., 1
(1:a uppl.), s. 229 ff. — Av de danska "Aarbg
erne" ha flera riktiga tidsuppgifter för mötets början och recessen; Monumenta Hist. Dan., R. 1,
Bd 1, s. 58 m. fl. ställen.
13 Att Laurentius Andreae och Ture Jönsson närvoro i Malmö framgår hl. a. av HR 8, nr 812, § 252 (s. 811). — Ture Jönsson var vid denna
tid jämte tysken Berend von Melen det enda svenska riksråd som slagits
till riddare. Då Lars Siggesson i en förteckning på deltagarna i Malmö
möte (tryckt i GVR 1, s. 247 f., o. HR 8, s. 755, Anm. 4) nämnes med Ture
Jönsson och flera danska riksråd som riddare (miles) föreligger ett
misstag. Lars Siggesson slogs till riddare vid Gustav Vasas kröning; se
Historiska handlingar 26: 2 (Berättelse om den lybeckska beskickningen
i Sverige sommaren 1523, utg. gm S. Tunberg), s. 1, GVR 5, s. 9, EoMn,
s. 123.
14 Sålunda äro Ture Jönsson och Lars Siggesson de enda svenska
riksråd som undertecknat de i Malmö träffade överenskommelserna;
Danmark-Norges Traktater 1, ss. 22 o. 23. — Märk också lydelsen i följande passus i den vid mötet gjorda överenskommelsen mellan Fredrik I
och Gustav Vasa angående ömsesidigt utlämnande av förrymda hovmän
och svenner: "Vi Götstaff etc. göre vetherligit, ath wj och vort elskeliche
Swerigis rikes raad, som aer her Twre Iensson riddere vor hoffmestere
oc Larenss Siggesson vor marsk, her nw med oss församblede"; GVR 1,
s. 246.
Greve Johan av Hoya, som även ledsagade konung Gustav till
Malmö, hörde då icke till riksrådet utan upptogs i detta efter mötet.
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vudagerande. Det är särskilt detta parti som blivit föremål
för kritik av Gunnar Carlquist. Denne har som ovan (s. 14)
nämnts icke blott framlagt sin åsikt utan även motiverat den.
Hans resonemang är icke utförligare än att det här kan återgivas i sin helhet:
"Men vad Peder Svart i övrigt berättar visar sig vara så
gott som obekant för de närvarande hanseaterna. Den stora
scenen, då Anders Bille stod upp och sade sin of örgripliga
mening och av Gustaf Vasa nedtystades, förefaller mycket
misstänkt i betraktande av hela förhandlingsgången på mötet, varom mera nedan, och Bille kunde f. ö. knappast ge sig
ut för att vara någon så enastående vis åldring; han hade
ännu icke fyllt 50 år, och flera av de närvarande danska
riksråden voro hans jämnåriga om icke äldre. Vad angår
Ture Jönssons föregivna fiasko, så är det att komma ihåg,
att han efter sin några år efter Malmömötet inträffade brytning med Gustaf Vasa av denne och den kungatrogna historieskrivningen gjordes till syndabock för både det ena och det
andra, och framförallt gärna framställdes som en något löjeväckande och mycket vankelmodig man. Och vad slutligen
angår episoden med Herman Iserhel, är det påfallande att
samma dag, som recessen undertecknades, d. 1 Sept., har
Glistaf Vasa till Stockholms- och Novgorodsfararne i Llibeck
skrivit ett brev, som tydligt vittnar om kungens fortsatta
vänskap och förtrolighet med den lybske köpmannen."15
Carlquists argumentering ter sig kanske vid första anblicken övertygande. Men frågan är om hans bevisning kan
anses vara bindande.
Det första argumentet är de hanseatiska berättelsernas
tystnad om vad Peder Svart har att berätta. Behöver denna
tystnad tydas som vederläggande? Vad Ture Jönsson-episoden be träffar ger svaret sig självt. Det som här berättas är
att en hemlig påtryckning från danskt håll skulle ha utövats
på Ture Jönsson. Om så har varit fallet, har den givetvis
skett utan att hanseaterna ha underrättats därom, än mindre
konung Gustav och hans män. De hanseatiska berättelsernas
tystnad angående denna episod bevisar följaktligen icke något om dess sannolikhet. Vad beträffar Anders Bille-episoden
så märker man genast att dess betydelse i sig själv är synner15
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Carlquist, a. a., s. 26.

ligen ringa. De hanseatiska berättelserna äro visserligen utförliga men dock icke fullständiga i den bemärkelsen att de
redogöra för varje händelse som kan ha tilldragit sig under
förhandlingarna. Det framgår särskilt vid en jämförelse mellan dem, varvid deras ofullständighet klart framstår. Det
är även påfallande, att de främst uppehålla sig vid sådant
som berör de tyska städerna men oftast icke ha något alls
eller i varje fall mycket obetydligt att förmäla om det som
icke omedelbart angick dessa. Likaså uppehålla de sig företrädesvis vid officiella förhandlingar. En följd av denna allmänna inställning är att Hermann Iserhel, som visserligen var
mycket betydande men ej innehade någon officiell ställning i
Lubeck som rådman eller dyl., icke alls omtalas i de hanseatiska berättelserna som närvarande vid mötet. Att han
likväl varit det veta vi av ett par brev.16 Tystnaden beträffande Hermann Iserhel-episoden behöver lika litet som i
fråga om de båda andra episoderna anses vederlägga dennas
sanningsenlighet.17
16 Gustav till Novgorods- och Stockholmsfararne i Lubeck, Malmö
den 1 sept. 1524, vari omtalas att Hermann Iserhel till Gustav (i Malmö)
överlämnat en räkning; Hermann Iserhel till Gustav, Lubeck den 27 sept.
1524, vari omtalas att den förre för några dagar sedan återkommit till
Lubeck; HR 8, nr 840 o. 862 (ss. 872 f. o. 891 f.).
17 Paul vom Feldes och Ambrosius Storms berättelser förete många
gemensamma drag. Båda ha karaktär av rapporter, äro förda kronologiskt och indelade i paragrafer. Varje paragraf behandlar vanligen
en viss händelse, ett moment i en längre förhandling såsom ett mottagande, en överläggning o. s. v. Uppteckningarna präglas härigenom av
en god reda i uppställningen och de lämna ofta ingående skildringar av
förhandlingarnas gång. Då de förts samtidigt med de skildrade händelserna få de en stor prägel av tillförlitlighet. Rena misstag med avseende på meddelade fakta förekomma icke annat än undantagsvis
såsom betr. ett par varandra motsägande tidsuppgif ter i Paul vom Feldes
berättelse (Kruse, a. a., 1, s. 407 n. 5). Motsägelsen beror tydligen på ett
förbiseende och förringar föga berättelsens värde som källa.
Paul vom Feldes berättelse är oftast mer kortfattad och ofullständig
än Ambrosius Storms. Detta beror sannolikt på att liibeckaren fick ägna
så mycken tid åt förhandlingarna, i vilka han ju även var konung
Gustavs "Wortftihrer". Ambrosius Storm har mycket fylliga och detaljerade uppgifter; sålunda anges ibland namnen på samtliga deltagare
i en förhandling, den exakta tidpunkten för en viss tilldragelse. Vidare
synes han ha nedkastat sina anteckningar samma dag det skildrade ägt
rum vilket ibland framgår direkt av ordalagen ("Im hudigen dage des
morgen tho 7 — — —"; HR 8, nr 812, § 327, s. 825). I sin egenskap av
representant för Danzig kom han att i privilegiefrågor intaga en viss
motsatsställning till de vendiska städerna. Han har därför en del att
förmäla som Paul vom Felde icke underrättats om eller känt till såsom
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De särskilda invändningarna mot Bille-episoden äro likaledes icke svåra att bemöta. Carlquists påpekande att denna
förefaller mycket misstänkt i betraktande av hela förhandlingsgången på mötet har faktiskt tidigare blivit indirekt
bemött. Emil Hildebrand har visat att episoden kan inpassas
i den bild av förhandlingsgången, som de samtida berättelserna ge." Den andra invändningen att Anders Bille år 1524
icke var en så enastående vis åldring som Peder Svart påstår
förlorar största delen av sitt värde som bevis mot episodens
sanningsenlighet om man betänker att Anders Bille dock
torde ha varit ungefär tjugu år äldre än Gustav Vasa. Det
förelåg alltså en påtaglig åldersskillnad, som den danske
adelsmannen mycket väl kan ha åberopat — en åldersskillnad som ju också var relativt större år 1524 än tre decennier senare. Sedan är det en annan sak att herr Peders
skildring säkerligen har påverkats av de förhållanden varunder krönikan kom till. Skildringen av Malmö möte nedskrevs mer än trettiofem år efter mötet. Anders Bille hade
då dött icke många år tidigare vid en synnerligen hög ålder.19
Som en mycket slug åldring blev han ihågkommen av sin
samtid och denna uppfattning av honom kan mycket väl ha
påverkat Peder Svart, i synnerhet som den svenske konungen
och Bille sedermera hade en häftig sammanstötning.
Nästa punkt i Carlquists bevisföring vänder sig mot Ture
Jönsson-episoden. Carlquists påstående att Ture Jönsson
efter brytningen med Gustav Vasa "av denne och den kungatrogna historiebeskrivningen gjordes till syndabock för både
det ena och det andra och framförallt gärna framställdes som
en något löjeväckande och mycket vankelmodig man" är
t. ex. om en separat för de vendiska städernas ombud okänd förfrågning
hos Laurentius Andreae angående speciella danzigska intressen (HR 8,
nr 812 §§ 328-331 (s. 825 f.); se även denna uppsats s. 28 o. n. 40).
's Hildebrand, a. a., s. 43; jfr dock samma författares omarbetade
skildring av mötet i Sveriges historia till våra dagar, 4, 1920, ss. 60-64,
i vilken Bille-episoden icke anföres.
19 Anders Bille föddes 1477 och dog den 23 nov. 1555. Han var "til
det sidste en rask och mig Mand", och hade efter sin morfader Eggert
Frille ärvt ett elastiskt, spänstigt sinne och var för övrigt mycket begåvad
med en praktisk läggning. W. Mollerup & Fr. Meidell, Bille-Aettens
Historie, 1, Kebenhavn 1888-1893, ss. 386 f. o. 744. — Om Billes sammanstötningar med Gustav Vasa se bl. a. ibid., ss. 514 ff. o. 739 f.
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visserligen riktigt men bevisar ingenting med avseende på
sanningshalten i Ture Jönsson-episoden. Det säger oss icke
om Peder Svart har haft något reellt underlag för denna
episod eller icke.
Den sista punkten i bevisföringen har Carlquist upptagit
efter Schäfer. Denne har gjort gällande att berättelsen om
Gustav Vasas "Mordanfall" på Hermann Iserhel "muss in
das Gebiet der Fabel verwiesen werden" och därvid framhållit det av Carlquist omnämnda brevet, "welches vom
besten Einvernehmen mit dem anwesenden Hermann Israel
Zeugnis ablegt".20 Även Wilhelm Kruse har funnit det av
Schäfer citerade brevet vara ett tungt vägande skäl — bredvid andra som han anför — mot episodens sanningsenlighet."
Emil Hildebrand har uttryckt sig försiktigare.22 Han har tydligen insett att konung Gustavs brev till de liibeckska Novgorods- och Stockholmsfararna icke är något absolut bindande bevis för att episoden icke skulle vara sann. Hermann
Iserhel var nämligen den som personligen mest verkat för
Gottlandsexpeditionen. Av det liibeckska stadsrådet hade
han begagnats som inofficiell underhandlare.23 Utom löften
om Gottland synes han ha gjort andra åt konung Gustav."
Det behöver därför icke vara så oförståeligt, att denne haft
en sammanstötning med den liibeckske köpmannen. Hans
vrede hade uppväckts och närts av talrika motgångar vid
förhandlingarna och av besvikelser över många svikna löften. Vid åsynen av Hermann Iserhel som i hans ögon framstod såsom den som mest tillskyndat den dyrbara Gottlandsexpeditionen, vilkens lyckliga utgång nu på allvar syntes
20 Schäfer, a. a., s. 57 n. I. — Det av Schäfer och Carlquist åberopade brevet är tryckt i HR 8, nr 840 (s. 872 f.).
21 Kruse finner det "unverständlich, wenn Gustaf Wasa im of fensichtlichen Zorn Malmö verlassen hätte, ganz zu schweigen von seinem
angeblichen, von Tegel berichteten Anslag auf Herman Iserhel". A. a.,
1, s. 414.
22 Sveriges historia intill tjugonde seklet, 3, s. 44. I Sveriges historia
till våra dagar, 4, s. 64, kvarstår hans uttalande oförändrat.
23 Se andra kapitlet, Der schwedische Angriff auf Gottland und
seine Folgen, i Kruse, a. a., 1, s. 374 ff.
21 E(Mn, s. 72; H. Handelmann, Die letzten Zeiten Hansischer tlbermacht im Skandinavischen Norden, Kiel 1853, Anm. 46, ss. 270-271,
Kruse, a. a., 1, s. 382 n. 3, och Hildebrand i Sveriges historia till våra
dagar, 4, s. 63.
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äventyrad, kan den unge konungen mycket väl ha brusat
upp och därvid ha utfarit i hotelser emot liibeckaren. Då
det heta blodet lagt sig och han kommit till självbesinning,
har han säkerligen insett att vad han nyss på grund av sitt
obehärskade sinnelag begått måste utplånas. Han har skyndat sig att ställa allt till rätta. I brevet till de liibeckska köpmännen är han angelägen att framhålla, att förhållandet mellan honom och Hermann Iserhel är det bästa. Enligt detta
hypotetiska resonemang behöver brevet följaktligen icke betraktas som ett bevis, vilket vederlägger Peder Svart.
Den föregående framställningen har visat att de skäl som
anförts mot Peder Svarts framställning ej kunna anses som
bevis vederläggande densamma. Frågan blir då om det bevarade källmaterialet ger någon möjlighet att ytterligare
pröva herr Peders uppgifter. En kort erinran om krönikans
natur torde emellertid vara påkallad, innan något försök göres att besvara denna fråga.
Krönikan bygger med avseende på skildringen av Malmö
möte icke på några brev eller urkunder utan är till hela sin.
karaktär en nedskriven tradition och lider av en dyliks brister. Härmed följa sådana egenskaper som otillförlitlighet i
tidsuppgifter och onöjaktighet i allehanda detaljer. En annan för traditionen utmärkande egenskap och brist är dess
vana att förvanska den ursprungliga kärnan genom att göra
tillägg, överdriva och utesluta vissa fakta. Peder Svart berättar också ofta om händelser av i och för sig ringa betydelse emedan de belysa något som han vill ha framhållet,
t. ex. ett utmärkande drag i en viss persons karaktär, och
utelämnar ibland åter betydelsefullare händelser, antingen
därför att de av ett eller annat skäl icke intresserat honom
eller han funnit det motbjudande att meddela dem. Framställningen präglas därför i hög grad av en personlig inställning till det skildrade. De här framhållna egenskaperna försvåra en bedömning av framställningens sakinnehåll.
Vända vi oss åter till Ture Jönsson-episoden, så är det väsentliga i denna dels den omtalade danska påtryckningen på
herr Ture, nämligen att han skulle förlora inkomsterna från
sina gods i Norge om han lade sig alltför energiskt ut för de
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svenska anspråken, dels påståendet att han gav efter för
denna och sålunda av egoistiska skäl svek sin konungs och
sitt lands intressen — med andra ord att han handlade på ett
sätt som närmast kan karakteriseras som landsförrädiskt.
Oväsentligare är själva den av Peder Svart skildrade tilldragelsen då herr Ture höll sitt misslyckade ta1.25 Att få den
kontrollerad går icke. I stället bör granskningen koncentreras på att ur de primära källorna framdraga sådana upplysningar som visa huruvida fog finnes eller ej för Peder Svarts
beskyllning mot Ture Jönsson.
Med anledning av det förestående mötet i Malmö ger biskop
Hans Brask i ett brev, daterat den 15 augusti 1524, de båda
riksråden Ture Jönsson och Lars Siggesson flera vänliga upplysningar, råd och förmaningar. Bland annat ombedjas de
"at
v. s. herr Ture och herr Lars) ville legga eder all ting
tess nembl. i thenne resa till Riksens och thet menige bästa
och i bland annat at thette möte motte swa %varda öfwertalt
at swensche men motte komme til sin godz igän i Danmark
och i Norge än ta at meste deelss äre werdlöse qvinner oc
faderlööss Barn som thetta ärende mesth paa rörer som j wel
wethe kere herr Ture altid hafver varit rörth i alle recesser".26
Att man på mötet förhandlat om dessa frågor framgår av de
överenskommelser som den 4 september slötos beträffande
rätt för adeln i det ena riket att njuta sina gods i det andra."
Nu finnes ett brev som synes stå i ett visst samband med
dessa förhandlingar. Det är utfärdat av konung Fredrik för
herr Ture Jönsson och lyder:
25 Allen anför Peder Svarts skildring men söker en annan orsak till
herr Tures upp ivna misslyckande i diskussionen om Gottland. "Uden
Tvivl er Ture Jensen", säger han, "der ikke var synderlig skaaren for
Tungebaandet, bleven forvirret ved at skulle tale til en saa stor Forsamling, af hvilken de Fleste vare Fremmede af heieste Rang og Stilling.
Senere da han faldt fra Kong Gustav, paastod man i Sverrig, men vistnok uden al Grund, at han havde gjort det i en forraedersk Hensigt".
Allen, a. a., 4: 2, s. 433.
2° Handl. rör. Skand. hist., 13, s. 69 ff. — Som av citatet synes vänder
sig biskopen i godsfrågan främst till Ture Jönsson och icke till denne
och den yngre Lars Siggesson. Det beror säkerligen på att biskopen ansåg den förre genom sin högre ålder vara den mera erfarne och i de
politiska förhållandena mera insatte. Ärendet bör ha legat bägge riksråden synnerligen varmt om hjärtat, alldenstund de hade anspråk på
gods i grannriket.
27 GVR 1, ss. 246 f. o. 325 f.
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"Vij Frederiik — — — helsse edher alle oss elskelige vore
fogetter oc embetzmend offuer alt vort riike Norge kierlige
met gud oc var nade. vither kiere venner at wj af f vor synnerlig gnist oc nade haffue vndt oc tilladit at oss elskelige
her Twre Iensson ridder Sweriges riikes hofmester ma oc skal
igen anamme oc beholla alt thet godz han j forsuar haffuer j
Norge antingen pa hans engne vegna eller ok tiil verie mal
teslikes alt thet godz honum er tilfallen j Norge tiil arff efther
Noriges riikes la h. Ty bedhe wj edher alle oc biude atj
ladhe honum obehindret oc vthen alt genseilsse folge nyde
oc beholla alt thet godz han saa j forsuar haffuer ther j
Norige pa hans egne vegna eller verghe mal oc ey pre honum
ther ytermere forfang paa. Teslikes bedhe oc biude wj
edher alle the bonder ok tienere som bygge oc boo paa for/nem/de godz atj gore oc gifue for/nem/de oss elskelige her
Twre Iensson ridder edher arlige landgille oc al annen retlighet oc inghen annen som j plege oc plitighe aere arlige vt at
gime edhertz rette husbonde. — — -28 Gifuit vtj var kinpstad Malma freddaghen nest efter sanctj Egidij abbatis dagh
(d. v. s. den 2 september) anno dominj mdxxxxiiij vnder
vort signet."29
Hur skall detta brev förklaras? Om det hade utfärdats
samtidigt eller efter konung Fredriks deklaration av den
4 september om att den svenska adeln skulle få njuta sina
gods i Danmark och Norge, skulle det närmast kunna betraktas som ett komplement till denna. Ty Ture Jönsson var
den svenske adelsman som hade de största godsintressena i
Norge och det vore fördenskull ganska naturligt om han av
konung Fredrik fått en särskild bekräftelse som på det närmaste anslöte sig till den allmänna överenskommelsen, konung Fredriks deklaration. Men nu är brevet utfärdat tvenne
dagar innan denna kom till och den anförda synpunkten kan
icke läggas på detsamma. Hur brevet bör uppfattas, ger
måhända däremot en annan skrivelse en antydan om. Samma
dag konung Fredrik utställde brevet för Ture Jönsson, alltså
dagen efter recessens undertecknande, utfärdade han ett
brev för Liibeck, vari denna stad tillerkändes en årlig ränta
" Här följer en passus enligt vilken Ture Jönsson skulle råda över
sina bönder efter Norges rikes lag och rätt.
29 Diplomatarium Norvegicum, 8, s. 522 f. — Brevet är tryckt efter
en samtida avskrift i det norska riksarkivet.
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på fyrahundra gulden från Gottland såsom ersättning för
under de gångna orosåren lidna förluster.3° För att få den
rätta uppfattningen av detta brev bör man se det mot de
förda förhandlingarna som bakgrund.
Lobecks sändebud hade kommit till Köpenhamn närmast
för att av konung Fredrik och det danska rådet utverka de
privilegier som de åstundade. Ett annat vitalt intresse för
dem var att Severin Norby måtte utrymma Gottland och
upphöra med sina kaperier. För att uppnå detta hade liibeckarna tidigare bestämt sig för att under hand uppmuntra
Gustav Vasa till ett företag mot ön. Men snart funno de
att detta icke tycktes få framgång och att det hindrade dem
att erhålla de åstundade privilegierna. Liibecks politiska ledning närmast representerad av Thomas von Wickeden och
Bernd Bomhouwer slår då om. Man beslutar att tillmötesgå
konung Fredrik så mycket som behöves för att genom samförstånd med honom uppnå de önskade privilegierna och fred
i Norden. Han visar sig dock vara svår att tillfredsställa och
liibeckarna måste göra allt flera medgivanden, som leder till
att de nästan helt övergiva konung Gustav. Liibeck vill för
sin del utom privilegierna ha skadeersättning av Danmark
för de förluster som det åsamkats av denna stat. Tanken att
Liibeck självt skulle lägga beslag på Gottland hade icke varit
främmande för de liibeckska ombuden men de nöjde sig med
en penningersättning som de erbjudits före sammankomsten
i Malmö. I och med att de genom sina påtryckningar förmådde konung Gustav att gå in på de villkor som sedan
nedsattes i recessen hade konung Fredriks intressen tillgodosetts. Liibeck kunde nu räkna på vederlag. Detta erhölls,
dels i form av brevet av den 2 september, dels i form av de
senare utfärdade privilegierna. Sammanfattningsvis kan sålunda sägas, att detta brev för Liibeck kan uppfattas som
3° HR 8, nr 828 (s. 857). — Att ersättningen från danskt håll lovades
utgå från Gottland och godtogs med denna bestämmelse, visar tydligt
att både konung Fredrik och de liibeckska ombuden ansågo att konung
Gustav icke skulle komma i besittning av ön trots recessens bestämmelser beträffande Gottland. Enligt dessa skulle ju Gottland tillfalla Sverige
ifall den svenska krigsmakten innehade Visby stad och slott samma dag
som recessen undertecknades.
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vederlag åt staden för att denna — genom att ändra sin politiska kurs — tillmötesgått de danska önskningarna.
Jämföres nu det för Liibeck utfärdade brevet med det för
Ture Jönsson samma dag utställda frestas man att i det senare se en parallell till det förra. Genom att ge Ture Jönsson,
som knappast kan ha varit omtyckt på danskt hål1,31 bestämda försäkringar att åter få komma i full besittning av
sina gods, kan han ha förmåtts att icke uppträda energiskt
till sitt lands förmån i den gottländska frågan utan till att
hålla sig relativt passiv och att på så sätt medverka vid de
danska intressenas tillgodoseende. Detta är så mycket troligare som han var en synnerligen godskär man, för vilken
strävandena att öka sina godsbesittningar var ett huvudintresse, som under största delen av hans liv huvudsakligen bestämde hans handlingar.
Då recessen undertecknats har konung Fredrik utfärdat
brevet för herr Ture och denne har sålunda för sitt välförhållande fått sin lön. Brevet får om situationen uppfattas
på detta sätt en fullt naturlig förklaring. Om denna uppfattning är riktig skulle det väsentliga i Ture Jönsson-episoden
vara sant.32
Den med Ture Jönsson-episoden sammanhängande Anders
Bille-episoden är till sakinnehållet obetydlig. Dess tendens
är att förhärliga konung Gustavs slagfärdighet. Hans replik
kom ju den sluge herr Anders att förstummas. Någon möj31 Just på grund av sina norska släktförbindelser och gods hade Ture
Jönsson under befrielsekriget av Gustav Vasa utsetts att tillsammans med
Lars Siggesson leda ett företag mot Norge och att bliva landets hövitsman. Sveriges historia till våra dagar, 4, s. 43, och B. Barkman, Kungl.
Svea livgardes historia, 1, 1523-1560, 1937, s. 120 ff.
32 Helge Almquist, som var benägen att godtaga Ture Jönsson-episoden, påstår i samband med Malmö möte att konung Gustav lät sin
ogunst drabba herr Ture, i det att denne måste avstå Älvsborgs slott och
län till Måns Bryntesson (Svenska folkets historia, 2, s. 13). Denna överflyttning har dock knappast föranletts av vad som tilldragit sig vid
mötet. Visserligen insattes Måns Bryntesson i slottsloven på Älvsborgs
slott genom kungl. brev av den 7 okt. 1524, utfärdat i samband med det
rådsmöte som efter Malmö möte hölls i Vadstena (och som erkände konungens rätt att efter lagen förfoga över rikets slott och land). Men med
detta brev stadfästes en redan före Malmö möte företagen förändring,
ty redan den 7 aug. hade konungen utfärdat förläningsbrev på Älvsborgs
slott och län åt Måns Bryntesson. GVR 1, s. 244 f.; detta förläningsbrevs
datering har behandlats i not 11.
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lighet att kontrollera Peder Svarts berättelse på denna punkt
finns knappast.
I Hermann Iserhel-episoden är det väsentliga den skildrade
sammanstötningen mellan konung Gustav och den liibeckske
köpmannen. Huruvida denna har varit ett gräl varunder
konungen gripit efter sin dart är en fråga av sekundär betydelse. Om sammanstötningen ägt rum kan dess dimensioner mycket väl ha förstorats av traditionen. I stället få vi
fästa oss vid några andra detaljer i episoden, nämligen vid de
frågor som konungen skall ha riktat till Hermann Iserhel.
För att fullt förstå dessa måste man veta vad Peder Svart
tidigare i krönikan berättat om liibeckarens andel i Gottlandsexpeditionens tillkomst. Enligt herr Peder hade konung
Gustav hyst allvarliga betänkligheter mot ett företag mot
Gottland men dessa hade Hermann Iserhel övervunnit genom
att han givit konungen flera löften. I fråga om Gottland
hade han uppgivit "att thet hade redo warit vppå handell
emellan the Lybske och Kong. Fredrijk, att hwar K. Götstaff
wille begära Konung Fredrijks dotter till echta, tå skulle
Konung Fredrijk wilia skenckia Kong. Götstaff samma
possession öf fuer Gotland igen till Sweriges Crone för en
brudskatt". Men skulle Danmark komma att behålla ön, "tå
skulle the widergella K: Götstaff halff krigxkostnadt och
then andra halffparten wille the Lybske bestå, att iw endelige Söffrin Nörby motte bliffua af f medh Gotland". För att
bestyrka dessa löften hade liibeckaren tagit fram "sitt creditijff, sweriandes ther vppå om alt thet heligt är att hwadh
han sagt hade war honom aff sine öffuerheet och herrar bef alat. Och hwar ther framdeles briste en punct vti, wille han
giffua sigh her in igen och bliffua Kong Götstaffz fonge".
Efter ytterligare övertalning bestämde sig konungen för företaget."
Sanningshalten i Peder Svarts framställning har dragits i
tvivelsmål." Hans uppgifter om de förebrående frågor som
E&n, s. 72 f.
Se t. ex. Handelmann, a. a., s. 133 ff. o. Anm. 46 (s. 270 f.), och
A. Falk, Gustaf Vasas utrikespolitik med afseende på handeln, 1907, s.
35 n. 1. Åtskilliga äldre svenska men även några danska framställningar
ha mer eller mindre övertagit Peder Svarts uppgifter om Hermann
33

34
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konung Gustav skall ha riktat till Herman Iserhel stå emellertid ej fullkomligt isolerade och utan anknytningspunkter
till vad man ur samtida källor vet om händelserna i samband
med det gottländska krigståget. Vad beträffar konung Gustavs fråga "Hwar äre nu the stora eedher och förplichtelser
han honom sworit hade, jtem hwardt war nu kommit then
widerlegning för hans krigxkost?" är det visst att liibeckarna
vid riksdagen i Västerås 1527 blevo krävda på ersättning för
konungens utlägg för Gottlandsexpeditionen.35 Om Hermann
Iserhels högtidliga löften talar konungen sex år senare i ett
brev till Liibecks borgmästare och råd. Han skriver att de
väl böra veta huru det "szig begiffuitt haf fuer, och synnerlige vm Gutland, ther Hermann Jsraell kom till oss, mett
eders beseglda och fullmyndugha Chredentzie, och brackte
oss szå fierre, att wij droge til Gutlandt".36
Beträffande frågan "Hwar war nu brudskat?" är det bekant att konung Gustav en tid hyst planer på giftermål med
Fredrik I:s dotter Dorotea. De hade uppkommit under 1523.
För sin sondering i denna angelägenhet begagnade sig konungen av mäster Johan Sasse. Denne synes icke ha verkat
alltför energiskt för sin uppgift och tyckes för övrigt ha varit föga benägen att underhandla om det danska äktenskapet utan föreslog i stället ett mecklenburgskt. I ett brev,
som han avlät till konungen, skiner den senares dåvarande
beroende av liibeckarna tydligt igenom. I detta brev förutsättes det nämligen som givet att konungens beslut i äktenskapsfrågan skulle fattas efter samråd med "de louelicke
Stadt Lubeck".37 Det är ej heller omöjligt att konungen talat
med Hermann Iserhel om denna angelägenhet. Ty denne anIserhels andel i Gottlandsexpeditionens tillkomst; se Kruse, a. a., 1,
s. 382 n. 2. I detta sammanhang må nämnas att Fryxell begår misstaget
att identifiera Hermann Iserhel med Hermann Plönnies (Berättelser, 3,
s. 79), ett fel som återkommer även i utgåvan av Gustav Vasas registratur (GVR 1, registret s. 20 under Plonnyes). Messenius berättar helt kortfattat att Lubeck skickat ett sändebud som uppmanade konung Gustav
till företaget (Scondia, V, s. 15).
35 HR 9, nr 385 (s. 519 ff.); Carlsson, a. a., s. 299 ff.
36 Brev av den 13 sept. 1533; GVR 8, s. 280 ff. (citatet å s. 282).
37 Handl. rör. Skand. hist., 38, s. 32 ff.; om denna giftermålsfråga
se bl. a. Kruse, a. a., 1, s. 382 n. 4 (å s. 384), och Carlsson, a. a., s. 290.
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kom till Sverige i januari 1524,38 väl icke långt efter det att
konungen fått brevet från sitt ombud. Även en annan omständighet tyder på att Herman Iserhel har varit inblandad
i denna giftermålsfråga: i besvärsskrifter mot Liibeck från
något senare tid möter beskyllningen att Hermann före Malmö
möte skulle ha förespeglat konung Gustav möjligheten av en
förmälning med konung Fredriks dotter, med vilken Gottland antagligen skulle ha följt som hemgift."
Av vad som här anförts framgår att Hermann Iserhel har
spelat en stor roll vid Gottlandsexpeditionens tillkomst och
sannolikt även när det gällt den unge konungens tidigare
giftermålsplaner. Det finns sålunda ett tillräckligt underlag
för att psykologiskt förklara en sådan episod som den av
Peder Svart uppgivna sammanstötningen. Därtill kommer det
faktum att de i herr Peders skildring förekommande förebråelserna mot Hermann Iserhel icke äro nydiktade alster från
en långt senare tid. Vi ha sett att de förekomma i handlingar
från 1520- och 30-talen. Den hypotes som förut framförts här
(s. 19 f.) är såtillvida icke ogrundad. Bindande bevis för en
ståndpunkt som hävdar episodens sanningsenlighet kunna
dock lika litet anföras som för den motsatta, som vill förvisa
episoden till fabelns område.
Med genomgången av de tre episoderna är det väsentliga
i Peder Svarts skildring av mötets förhandlingar granskat.
En i densamma förekommande uppgift återstår likväl och
skall här i all korthet beröras. I Ture Jönsson-episoden säges
att det egentligen var blott konung Gustav och Laurentius
Andreae som mera energiskt förfäktade de svenska anspråken. Att Gustav Vasa uppträdde under förhandlingarnas
första skede omvittnas av Paul vom Felde. Däremot medgav
förhandlingsgången sedan särskilda kommitterade utsetts
knappast hans deltagande. Han nöjde sig i stället med att
hålla sig väl underrättad om underhandlingarnas förlopp
och gav sina kommitterade direktiv. Fördenskull vände
" Novgorods- och Stockholmsfaiarne i Lubeck till konung Gustav
jan. 1524; i brevet säges att Hermann Iserhel övertålats att resa till
Sverige. Handl. rör. Skand. hist., 38, s. 37 ff., HR 8, nr 672 (s. 570 f.);
jfr Kruse, a. a., 1, s. 378 n. 1.
39 Handelmann, a. a., s. 271; Sveriges historia till våra dagar, 4, s. 63.
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också de vid mötet tillsatta medlarna sig direkt till honom.
Att Laurentius Andreae kunnat uppträda under diskussionen i Helgeandsklostrets refektorium är icke omöjligt. Hans
insatser i förhandlingarna ha troligen icke varit alltför obetydliga trots att de hanseatiska berättelserna icke förtälja
något om dem. Såsom konung Gustavs kansler och förtrogne
har han av hanseaterna ansetts vara en relativt viktig person. Därom vittna de förfrågningar Ambrosius Storm för
sin stads räkning företog hos honom genom sin tjänare Hans
Noetke samma dag konung Gustav lämnade Malmö 40
Vi komma nu in på Peder Svarts redogörelse för Malmö
mötes beslut. Den är summarisk och icke i alla punkter korrekt. Uppgiften att "en fast fred bleff giord emillan Rijken
och Städerne" är riktig såsom det framgår vid en jämförelse
med recessen som bjöd att bägge parterna, d. v. s. Sverige
och Danmark skulle hålla fred, vänskap, enighet och god
grannsämja." Att de hanseatiska städerna inbegrepos göres
troligt redan därav att de voro medlare och skiljedomare.
Liibeck stod alltsedan början av 1523 i traktatsenligt förbundsförhållande till konung Fredrik och i samma läger som
konung Gustav om än något formligt förbund icke avslutits
med denne. Då Peder Svart säger att denna fred var det
enda goda som beslöts är det ur hans synpunkt för visso
mycket sant. Men man får icke för alla de motgångar konung Gustav rönte i Malmö glömma att han likväl uppnådde
ett betydande resultat. Ty genom själva fördragsavslutandet
med Danmark erkändes Sverige faktiskt som ett fritt och
självständigt rike, icke stående i något som helst beroende
av eller unionsförhållande till det södra grannriket.42
4° Ambrosius Storm ville med dessa förfrågningar närmast möjliggöra ett framtida förvärvande åt Danzig av samma slags privilegier
som Ltibeck innehade och förhindra att Gustav Vasa skulle anse Danzig
vara lika delaktigt som Lubeck i de påtryckningar för vilka han under
mötet utsatts. Han erhöll ock ett mycket gynnsamt svar av den svenske
kanslern, med vilket han hade desto större skäl att vara nöjd, alldenstund
förhållandet mellan Sverige och Danzig tidigare icke varit det bästa.
HR 8, nr 812, §§ 328-332 (s. 825 f.).
41 Recessen § 22. Danmark-Norges Traktater 1523-1750, 1, s. 21.
4° Såsom en fullt självständig stat vilken icke stod i något unionsförhållande till Danmark och Norge hade de danska konungarna under
hela den senare medeltiden aldrig velat erkänna Sverige. Även Fredrik I
hade icke varit helt främmande för tanken att återställa unionen (se
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Peder Svarts uppgifter om Gottland och Viken återge mycket onöjaktigt recessens bestämmelser härom." Hans påstående att Liibeck skulle behålla Bornholm "till en behagligh
tijdh" är ett rent misstag — men som sådant intressant."
Någon överenskommelse om Bornholm träffades nämligen
icke i Malmö. Däremot erhöll Liibeck denna ö på 50 år i
Segebergsrecessen av den 5 augusti 1526.
Peder Svarts redogörelse för recessen visar genom sin vaghet och onöjaktighet att han icke haft någon avskrift av den
till hands då han skrev sin skildring. Han synes närmast
ha supplerat sina vaga kunskaper om recessens innehåll med
vad han visste om de omstridda provinsernas följande öden.
Vi komma därmed över till frågan om tillkomsten av Peder
Svarts framställning om mötet. I samband därmed behandlas
lämpligen hans reflexioner om danskarna och liibeckarna
samt det vackra eftermäle som konung Fredrik får av honom.

Konung Gustav hade redan före Malmö möte hyst misstro
mot icke blott danskarna utan även de gamla bundsförvanterna liibeckarna, över vilkas "skalkhet och falskhet" han
klagat." Nu befästes denna misstro ytterligare. Visserligen
kan han vid omnämnande av Malmö möte tala om den "vänliga handel" som då fördes med konung Fredrik och de tyska
städerna och omtala att då slutits en evig fred och ett vänligt
förbund mellan de nordiska rikena. Men detta sker av politiska hänsyn och taktiska skäl såsom våren 1525 då riket
n. 49). Ett uttryck för dylika tankar var det danska upptagandet av
vapnet tre kronor under Kristian III:s regering (G. Landberg, De nordiska rikena under Brömsebroförbundet, 1925, s. 259).
45 Beträffande Gottland hade recessen följande bestämmelser. Om
den svenska krigsmakten den dag då traktaten daterades innehade Visby
stad och slott, skulle Gottland tills vidare stanna i svenska händer; i
motsatt fall skulle ön överlämnas åt Danmark, även om svenskarna
efter den utsatta dagen lyckats intaga staden och slottet. Tilldömdes
Gottland Danmark, skulle skiljedomarna avgöra, om Sverige skulle få
någon ersättning för de gjorda krigskostnaderna. Tilldömdes Sverige en
sådan, skulle det få behålla Viken som pant, tills ersättningen blivit
mottagen.
44 Se s. 51 f.
45 Gustav till Berend von Melen den 16 juli 1523; GVRI, s III f.
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befann sig i "gungande tillstånd".46 Hans verkliga åsikt om
mötet lär man däremot känna i de brev vari han talar om
den "skada och försvagelse" som skedde i Malmö" — en uppfattning om mötet han förblev trogen hela sitt liv igenom.
Därom vittnar ett brev som Gustav Vasa på sin ålders höst
skrev till sonen Erik. Det lyder:
"Vår faderlige gunst etc. Kere sonn Erich, vij lathe förskicke tig tilhande medh thänne breffvijszere någre af fcopierede handlinger, som emellan osz och the danske udi
vårt regementz tijd giorde och gå/n/gne ähre. Ther aff varder
thu förnimmendes, huru högt och mykitt osz haffver varidh
stedze loffvett och tilsagt och doch slätt inthett holledt och
effterkommett. Såå kan thu och synnerligenn förmärcke aff
thenne medfölijende copie aff thänn reces, som giordis i
Malmö anno etc. 24, huru oährligenn och otilbörligen the
lubeske medh flere the wändi ske städer handlede Gulland
ifrå osz och Sverigis rijke och the danske tilhänder, endoch
the någet tilförende, när the införde osz udi samme gullenske
feijde, med månge och åtskillelige store lyffter och förplichtilszer loffvede och tilsade att vele förhandle och komme
Gulland osz och Sverigis rijke tilhender, som thätt och medh
rätte vare borde och icke the danske, men sedenn the danske
antvordede the lubeske Borneholm att beholle udi någett
benempdt åretael, fulle the ifrå sådanne theres höge tilsager
(oanse/e/ndis hvad dråpelig stor penningz förspildning och
annen umkostnett vij och Sverigis rijke utöffver samme
feigde öffverstode) och kände the danske uthann all skäll
eller rätt Gulland tilhande och osz ifrå, som thu vijdere aff
thänne Malmö reces copie, huru thätt skedde, vell förnimmendes varder. Så kann thu, käre sonn, herutaff nogsampt
förnimme, huru otroligen vij och thätte rijke så vell på thänn
tijd, som och ju sedenn, altijd aff bägge parterne haffve
meente varidh och ähnnu uthann tvill någett better af f them
icke kunne haffve til att förmode, såsom utaff alle handlinger
och umständer nu för ögenn vell förmärkis kann, dherf öre
och nu som altijd tilförende vår råd och trogne betenckende,
att vij svenske see osz väl och viszligenn före, haffvendes
våre saker i godh acth och upseende både med thenn ytterste
förstärckning vij kunne, så och udi all annen motte, som aller
störste macth opå ligger. Gud alzmectig tig altijd befalendis.
Datum Stockholm 31 martij anno etc. 58."48
46 Gustav till Tyge Krabbe den 28 mars 1525 och till "menige landet"
den 23 april s. å.; GVR 2, ss. 60 o. 98.
47 Brev utfärdade den 29 mai 1528; GVR 5. ss. 89 o. 91.
48 GVR 28, s. 113 f.
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Mellan detta brev och Peder Svarts skildring av Malmö
möte finnas flera påtagliga överensstämmelser. Både brevet
och krönikan behärskas av en likadan stämning. Bägge
präglas av den djupa misstron mot danskar och lubeckare.
Utom denna allmänna likhet finnas även överensstämmelser
i detaljer. Såväl brevet som krönikan framställa liibeckarna
som tillskyndare av företaget mot Gottland. Bägge beskylla
liibeckare och danskar för svek och förräderi. I såväl krönikan som brevet ställes Danmarks överlåtelse av Bornholm
till Liibeck på 50 år, vilken faktiskt skedde 1526 genom Segebergsrecessen, i intimt samband med förhandlingarna om
Gottland på Malmö möte. Vidare lämna både brevet och
krönikan mycket vaga uppgifter om överlåtelsens närmare
bestämmelser. Enligt det förra överläts Bornholm till Liibeck
"udi någett benempdt åretael", enligt den senare "till en behagligh tijdh".
tiverensstämmelserna antyda ett klart samband mellan
Peder Svarts krönika och konung Gustav. Det ligger nära
att antaga att denne just i fråga om Malmö möte kan ha delgivit herr Peder sina egna minnen och sin egen uppfattning
om detsamma samt att stoffet till herr Peders skildring helt
eller delvis har erhållits av konungen. Andra omständigheter
som stödja denna hypotes kunna anföras.
Mot slutet av 1550-talet skärptes motsättningen till Danmark. Sinnena vid det svenska hovet blevo synnerligen upprörda över den tvist som då uppstod om. vapnet tre kronor
men även av en nyutgiven dansk rimkrönika." I denna var
49 Ang. tvisten om vapnet tre kronor och den litterära fejden som
från svenskt håll fick sitt uttryck i Peder Svarts "Någer stycker af f
then Danske Cröneke /if rå Konung Wallemars tijd och hans effterkommande/ ther inne the Swenske bliffue fast groffueligen och med osanning antastade. Teslikest the Swenskes rätferdelige och oumgångelige
Genswar — — —" se A. Nelson, Peder Swarts Gensvar 1558 (Uppsala
universitets biblioteks minnesskrift 1621-1921, 1921), och G. Landberg,
a. a., sjunde kap., Striden om "tre kronor". Den litterära fejden, samt
därstädes anförd litteratur. Här skall endast ett mindre tillägg göras.
Landberg uppvisar i anslutning till en uppsats av 0. Söderqvist (Sveriges, Götes och Vendes konung, Statsv. tidskr. 1909, ss. 29Z-309), huru
trekronorsstriden haft en föregångare, i det att konung Gustavs upptagande 1540 av titeln "Vendes konung" var en demonstration mot Danmark och icke en handling förestavad av enbart patriotiskt-antikvariskt
intresse (Landberg, a. a., s. 245). Söderqvist säger, att konung Gustav
icke burit denna titel under de första sjutton åren av sin regering. Detta
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enligt konung Gustavs mening "ganska mykin lygn sammensancket" mot svenskarnas° och den krävde därför en vederläggning. Det blev herr Peder som fick i uppdrag att prestera en sådan. Detta gavs honom av konungen i ett brev,
utfärdat i slutet av år 1557. Han uppmanades däri att of örsumligen begiva sig till konungen.5' Peder Svart bör ha infunnit sig i Stockholm i början av 1558.52 Under Stockholmsvistelsen har han säkerligen av konungen erhållit närmare
upplysningar för utskrivandet av "Gensvaret", som kom ut
längre fram samma år. Det är mycket troligt att Malmö möte
därvid kan ha berörts i samtal mellan konungen och herr
Peder. Konungen har framdragit denna händelse ur sitt
minne. Då han något senare skriver till sin son Erik uppehåller han sig vid mötet och betonar huru "otroligen" han
och riket behandlades av danskar och liibeckare så väl då
som sedan vilket "utaff alle handlinger och umständer"
kunde väl förmärkas. När Peder Svart senare skrev detta
parti av sin krönika hade han fullt klart för sig konungens
uppfattning om mötet och medtog dennes uppgifter. Detta
märks också tydligt vid en jämförelse mellan "Gensvaret"
är såtillvida riktigt om man icke uppfattar "bära" lika med använda.
Ty titeln har använts för konungen vid ett enstaka tillfälle under de
första dagarna av hans regering. I en proposition till den i Västerås
samlade menigheten vid mormässan 1523 kallas han "Högmechtig förste
och herre, her Göstaff medh gudhz nådhe Suerigis, gotthis och wenndis
vtualde Konungh" (GVR 1, s. 121). I samma proposition omnämnes Fredrik I som "then förstthen hertigh Fredrich. Som nu är ehnn wttualdh
konung til Danmarck", vilken alltid haft åstundan till det svenska riket.
Konung Fredrik hade då rätt nyligen (den 9 juni) utställt ett brev till
"biskopar, prelater, riddare och gode män och sammaledes köpstadsmän, bönder och menig allmoge, som bygga och bo i Sverige", vari de
uppmanades att välja honom till konung. Detta brev följdes av ett med
samma innehåll, utställt av det danska riksrådet den 17 juni (Sveriges
traktater med främmande magter, 4, ss. 53 ff. o. 52 ff.). Måhända torde
man häri ha att se orsaken till att titeln "Vendes konung" begagnades
om konung Gustav just vid detta enstaka tillfälle under hans tidigare
regeringsår.
5° GVR 28, s. 244.
51 GVR 27, s. 219 ff.
52 Den 22 jan. 1558 utfärdade konung Gustav ett öppet brev för
Peder Svart, vari denne tillförsäkrades nio läster spannmål till årligt
underhåll i Tjurbo och Tuhundra härader "till enn behageligh tidh";
GVR 28, s. 33. Möjligen står detta brev i samband med konung Gustavs
uppdrag åt honom.
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och krönikan beträffande den karakteristik som dessa arbeten ge av Fredrik I.
I "Gensvaret" — som enligt konung Gustav var ett svar
på den danska krönikan, "effter som osz haffver synts licth
vare"53 — beskrives Fredrik I sålunda:
"Kong Fredrick then ärlige och frome Herre/
Han hölt sijn ord och war ey thes wärre.
Han höll sijn breff som j må höre/
och lät sigh ey medh ord vmföre.
Han lät sigh ey medh orden locke/
At han medh sine wener wille pocke.
Wille nu andre ock så göre/
Thet wore thet beste man kunde få höre.
Migh tyckte thet hade icke ondt lagh/
At Suenske och Danske såte i magh.
Och wactade sigh för the fremmande gäster/
Som altijd wilia byggia j theris näste.
Bådhe medh rooff och så medh brand/
Och skilie them bådhe wedh rike och land.
Ty wore thet bäst medh ähre och troo/
Wenlighed medh godhe granner boo.
Och läte sigh icke ther frå at wijke/
Och ingen then andre mz falskhet swijke."54
Bilden av konung Fredrik kontrasterar skarpt mot den
föregående och efterföljande svartmålningen av danskarnas
"orättvisa och tyranni". Samma kontrastering ha vi i Peder
Svarts krönika. Enligt denna fruktade konung Gustav argan
list hos danskarna, nämligen att de vid mötet i Malmö skulle
hålla honom kvar trots lejd och gisslan. Att så icke skedde
var helt Fredrik I:s förtjänst — här erinras om de avslutande
reflexionerna om honom: han förhindrade fejd, upptog ej
vapnet tre kronor i det danska riksvapnet,55 "hans lempor och
53 GVR 28, s. 467.
" Peder Svart, Någer stycker af f then Danske Cröneke — — —
Teslikest the Swenskes — — — Genswar, 1558 (Fats. utg. af G. E.
Klemming, 1863), fol. J (=K 1).
55 Denna anspelning på trekronorstvisten är ju blott en detalj bland
flera, som visa det nära sambandet mellan krönikan och "Gensvaret".
Den har även såtillvida intresse, att den visar huru krönikans författare
vid skildringen av det förflutna stundom har anspelat på dagsaktuella
händelser.
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åthef fuer rimade sigh wehll öffuerens medh hans nampn"
och "all hans företagande och prachtisering lände fil fridh".56
Det råder sålunda i fråga om allmänt betraktelsesätt men
även i fråga om enskilda detaljer en nära överensstämmelse
mellan å ena sidan herr Peders skildring i krönikan och å
den andra dels konung Gustavs brev till sonen Erik, dels det
av konungen inspirerade "Gensvaret '. Denna överensstämmelse och övriga framdragna omständigheter tyda på att herr
Peder i sin skildring av Malmö möte nära återger vad han
hört sin konung berätta därom. Det är i varje fall dennes
minnen och uppfattning som här gå igen.57 Förut har här
visats att herr Peders berättelse visserligen är otillförlitlig
och felaktig i åtskilliga detaljer men att man dock icke har
rätt att utan vidare avvisa allt vad han återger i de centrala
partierna — särskilt Ture Jönsson- och Hermann Iserhelepisoderna. Härtill kommer nu vad som konstaterats om hans
källunderlag. Ett särskilt intresse knyter sig därigenom till
skildringen. Vi äga tack vare denna en källa, som utförligare
än någon annan ger oss den gamle kung Göstas syn på en för
Nordens historia viktig händelse.

u Se s. 11.— De avslutande reflexionerna saknas i en kortare version
av Peder Svarts krönika (handskr. D 481, Kungl. bibl.); denna version
är utförligt behandlad i K.-E. Wikholm, Källkritiska studier till Gustav
Vasatidens historia, 1942, s. 19 ff.
57 Häremot strider icke den omständigheten att krönikan är författad efter konung Gustavs bortgång (Wikholm, a. a., s. 107 f.). Just
skildringen av Malmö möte slutar med en passus, vari konungen omtalas
som död: "Men Kong. Götstaff war gladh, att han war kommen in om
Sweriges grendze igen, tackade Gudh, och loffwade att han aldrig ther
effter wille stiga ther vthom så länge han leffde. Hwilket och så skedde"
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KLEINS SKISSBOK OCH
HOFVERBERGS BILDERBOK.
AD Einar Bager.

— "Vid eller rättare ute på Adelgatan här i staden ligger
en gammal ful byggnad, som icke blott vanpryder sin plats,
då huset är byggt till hälften utom de andra och således gör
gatan oformlig, utan är även nära nog oduglig och oanvändbar till vad bruk som helst. Denna byggnad är stadens forna
kronomagasin och står nu som en relik från de välbekanta
magasinsråttornas tid." —
Så klagar en skribent i Malmö Nya Allehanda av den 3
februari 1855. Och samma tonfall känner man ännu igen,
om man i dag berör detta ämne med någon av det fåtal malmöbor, som nu ha personlig hågkomst av kronomagasinet.
Ett grått, förfallet åbäke, sådan är den minnesbild, som den
en gång så stolta byggnaden lämnat efter sig.
För trafiken på "den lange adelgade" åstadkom kronomagasinet genom sitt framskjutande läge den verkliga flaskhalsen. Man förstår de ständiga klagomålen och förvånar sig
över, att byggnaden ej för länge sedan rivits, utan tvärtom
ännu i 22 år kom att utgöra en förargelseklippa för alla rätttänkande malmöbor.
Skissboken, som välvilligt ställts till mitt förfogande av
fröken Britta Lindahl, innehåller studier av arkitektur,
kyrko- och museiföremål m. m. från en resa, som Klein sommarn 1860 företog över Tysklands större städer. Hemresan
över Hamburg och Liibeck illustreras med ett antal bilder av
för oss en gång så välkända, men nu förstörda byggnader
och inventarier. Så följa tre bilder från Malmö, två hamnmotiv, som vanligt dominerade av S:t Petri kyrka med sin
1700-talshätta, samt ovan omnämnda teckning av Adelgatan,
daterad i september 1862. Skissbokens sista blad upp-
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Adelgatan med
Kronomagasinet.

taga några studier från Kronborgs slott i Helsingör, daterade 1864.
Ehuru Kleins teckningar över lag vittna om en skarp jakttagelseförmåga och omutlig samvetsgrannhet, var det dock
av intresse att söka kontrollera det nya material, som bilden
av Adelgatan lämnat. Med hjälp av Skånska Brandförsäkringsinrättningens utomordentliga samling av gårdsbeskriv-
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DEILIO
fackni fen aynkra byygnader
vai a-6 åsyfta yallayrn.

De på Kleins bild framför Kronomagasinet synliga byggnaderna.

ningar gick det att fastställa icke blott, vilka byggnader,
som de ofta blott antydande linjerna återgiva, utan även
att bilden, så vitt man nu kan undersöka, är till alla
delar exakt.
Rätt förbluffande verkade det till att börja med, att byggnaderna närmast kronomagasinet, tillhörande gårdarna gamla
nr 340, 339 och 338, ej synas på teckningen. Detta är emellertid perspektiviskt riktigt, eftersom Adelgatan just vid gränsen mellan gårdarna nr 338 och 337 brytes svagt, så att dessa
byggnader döljas av sistnämnda gårds gathus vid Adelgatan.
Därefter följer ett litet grundmurat boningshus i två våningar
med stentrappa till gatan tillhörande gården nr 336, och slutligen ett två- och ett trevåningshus, tillhörande gårdarna nr
335 och 334, vilka bildade det hotellkomplex, ur vilket Hotell
Kramer har sitt ursprung.
Medan det lilla boningshuset nr 336 uppförts 1837 och dess
båda västliga grannar datera sig från ännu senare tid, representerar korsvirkeslängan till gården nr 338 ett långt tidigare
skede i stadens historia. En inskrift på dess portbjälke uppgav som byggnadsår 1562 och som byggherre Niels Ibsen,
borgmästare 1555-80 och känd som stor donator till fattiga,
"husarma" och skolbarn. Inskriften flankerades av de skulpterade bröstbilderna av en man och en kvinna i förnäm
klädedräkt. Portbjälkens utstyrsel tyder på, att byggnaden,
som var uppförd av ekekorsvirke i två våningar och omfattade
8 fack, ursprungligen varit boningshus. Det uppfördes vid
en tidpunkt, då gårdarna i dessa trakter småningom gjorde
helomvändning från sin gamla front mot Adelgatan till det
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nyss anlagda Stortorget. Även denna gård har senare följt
grannarnas exempel, men ännu långt in på 1700-talet användes byggnaden vid Adelgatan som "lejevåning". I början av
1800-talet hade den emellertid degraderats till packhus. År
1867
fem år efter tillkomsten av Kleins teckning — revs
hela gården för att bereda plats för östra Hamngatan.
Studerar man teckningen riktigt noggrannt, skymtar man
även en liten del av gathuset till gården nr 338. Det skuggade
parti, som likt en skärm till vänster avgränsar korsvirkeshuset,
tillhör nämligen dess gavel. På ett i Malmö icke ovanligt sätt
har husägaren, när han ersatte en äldre överkragad korsvirkeslänga med ett grundmurat hus, till gränslinje åt gatan
tagit den äldre byggnadens utskjutande övre våning och på
detta sätt annekterat en smula gatmark för bottenvåningen.
Det lilla huset nr 336 följer däremot lydigt den ursprungliga
gatlinjen.
Bland byggnaderna på Adelgatans norra sida, som framställts rätt schematiskt, är det blott det Runnerströmska huset
med dess djärvt svängda barockgavlar, som fångat tecknarens intresse. Den starka förkortningen har omöjliggjort
karakteriseringen av övriga byggnader.
Ja, så äro vi efter dessa kringgående rörelser framme vid
kronomagasinet, vars mäktiga västra trappgavel behärskar
hela gatbilden. Klein har säkerligen ej delat den allmänna
åsikten, att denna byggnad skulle utgöra en skamfläck för
staden. Några studier från Liibeck av liknande trappgavelhus vittna om hans intresse för denna byggnadsstil. För
kännedomen om kronomagasinets arkitektur giver emellertid
vår teckning ej något nytt bidrag. I det stycket är fortifikationskaptenen P. J. Monthells uppmätning av byggnaden år
1783 alltjämt den ovärderliga källa, ur vilken vi kunna ösa
vetskap om Hans Michelsens stolta skapelse. Det som skänker vår teckning värde, är i stället, att vi nu från en ny synvinkel kunna bilda oss en föreställning om, hur fullständigt
gatbilden i dessa trakter ännu ett gott stycke efter 1800-talets
mitt dominerades av detta borgliknande köpmanshus från
Kristian II:s dagar.
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Självporträtt (?) av
Johan Hof verberg.

Våra småttingar ha knappt börjat skolan, förrän deras
samlariver tager sig uttryck i förvärvandet av små tryckta
bilder, föreställande blomsterbuketter, djur, änglar, tomtar
och dylikt, med vilka sedan en livlig bytesverksamhet bedrives. Ofta klistras de vackraste av dessa bilder prydligt upp
i en skrivbok och den lilla samlingen utgör sålunda ett urval
ur barnets skönhets- och intressevärld.
Man skulle ju tro, att detta speciella samlarintresse hörde
hemma i vår och någon tidigare generations tid, men en för
malmöforskningen tidigare okänd, i pergament bunden bok
av detta slag har visat, att detta intresse har mycket djupa
rötter, men också, att det billiga kram, som nu får fylla våra
småttingars skönhetsträngtan, liksom så mycket annat är en
urartad form av något värdefullare.
Det bör emellertid framhållas, att den yngling, som för
snart 250 år sedan roade sig med att sammanbringa den bild-
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Sida ur Johan Hofverbergs "Icones".

samling, som här skall beröras, redan sedan länge trampat ut
barnskorna och nått en ålder av hela sexton år, då han år
1702 på sitt lilla häfte präntar den smått snusförnuftiga titeln
"Icones variarum rerum" (bilder av olika ting). Latinet var
då och långt fram i tiden vardagsspråk för den studerande
ungdomen och det är så mycket bättre på sin plats här, som
den unge samlaren, Johan Hofverberg, var son till den lärde
och myndige prosten och kyrkoherden i Malmö Johan Hofverberg och själv ämnade ägna sig åt det prästerliga kallet.
Johan Hofverberg d. y:s bildsamling omfattar mångahanda ting, ibland i urklipp, ibland åter i teckningar, ofta
även färglagda. Bland de förra bilderna märkes en serie kopparstick av år 1594, föreställande allehanda tama och vilda
djur, där Hofverberg försett bilden av en hönsgård med följande sedolärande underskrift:
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Sida ur Johan Hofverbergs "Icones".

Säll den, som sådant gagn af haneropet finner,
Att han med Petro sig sitt syndafall påminner.
I stick finnes även bl. a. en stadsbild, Karl XII:s stamträd,
blomsteruppsatser samt en av Jeremias Wolf f utförd serie
häststudier.
Av större intresse äro givetvis de av Hofverberg själv utförda teckningarna. Ofta väljer han som motiv damer och
herrar i växlande situationer, damerna djupt urringade och
med fontangprydda huvudbonader, herrarna kråmande sig i
allongeperuker och fina spetskrås. Vidare finner man en
"studiosus", klädd efter sista modet, — den vid midjan fästade muffen visar att det är vinter — teckningar av händer,
ögon o. s. v. samt en rad mimiska studier, till vilka den unge
konstnären måhända själv varit modell. Anmärkningsvärt är,
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"St udios us."

att bland dessa bilder även förekommer ett litet stick, signerat: Joh. Hof werberg inv(entit) & sculp (sit), föreställande
Venus i sin char, dragen av tvenne duvor, över vilka Amor
svävar med ett brinnande hjärta i ena handen och en pil i
den andra. En förstudie till detta stick visar charen rullande
fram över jordklotet i anslutning till devisen: Sic Venus peragrat orbem. Det lilla sticket synes tyda på, att Hof verberg
ägnat betydligt intresse åt sin konst och väl även åtnjutit
undervisning i facket.
Av särskilt malmöintresse är en bild, daterad 1704, som
återger staden nästan exakt på samma sätt som på F. B.
Werners kända teckning, dock från en något längre åt öster
belägen blickpunkt, som kan bestämmas till trakten av nuv.
Nya begravningsplatsen. De höga vallarna skymma större
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Malmö från söder.

delen av stadens hus, men S:t Petri kyrka och den tornlösa
Tyska kyrkan resa sig högt över omgivningen. I förbigående
kan nämnas, att Werners teckning numera kan dateras till
år 1706. Detta år var nämligen den vid gamla Söderport belägna och på bilden synliga "Kattemöllan" just färdigbyggd,
medan Tyska kyrkan avbildats utan sitt år 1707 uppförda
torn.
Om "Icones variarum rerum" snarast är en roande kuriositet, så har emellertid den unge Hofverberg även lämnat
ett synnerligen värdefullt bidrag till kännedomen om vår
stads byggnadshistoria i form av en färglagd teckning med
underskriften: "Hr Probsten Mag: Hofwerbergs hus i Malmö".
Den 2 maj 1700 hade prosten Hofverberg förvärvat den
stora gården nr 685 vid Södergatan (nuv. Palladium) vilken
med framgård, bakgård och trädgård sträckte sig långt in i
kvarteret och skildes från Hjulhamnsgatan blott av en rad
småhus. Gårdens skiftande historia kan följas från 1500-talets mitt, men om gatlängans utseende visste man föga. I
värderingsinstrumentet över gården vid Hofverbergs död år
1729 nämnes, att denna länga "synes grundmurad vara uppbyggd", vilken uppgift föranlett författaren av dessa rader
till att på en fantasibild av Södergatan på 1600-talet förläna
byggnaden medeltida karaktär. Som så ofta när man försöker sig ut på gissningarnas fält, var han på villospår. Hofverbergs hus synes ingalunda ha varit någon gammal medeltids43

Prosten Hofverbergs hus på Södergatan.

byggnad, utan snarare en ungdom med knappt 30 år på nacken, när ovannämnda värdering företogs.
Johan Hofverberg d. y:s teckning visar oss ett ståtligt
patricierhus i karolinsk stil. Fasadens båda våningar äro
avdelade genom elva pilastrar från sockel till tak. Längst i
söder leder en port in till gården och ingången till bostaden
är placerad ungefär mitt på byggnaden. En stor trappa av
huggen sten leder upp till ingången och denna är försedd med
dubbla halvdörrar, en lyx, som endast förnämt folk vid
denna tid kunde tillåta sig. Ankarjärnen mellan våningarna
äro utformade till bokstäver och siffror, som lämna den
värdefulla dateringen: ANNO 1701.
Vad som emellertid strax faller i ögonen, är den för ett
stenhus onormalt täta placeringen av fönstren. Dessa fylla
genomgående hela utrymmet mellan pilastrarna och förläna
byggnaden en något äventyrlig stilprägel. Och ej att undra
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på, ty huset var ingalunda, såsom 1729 års besiktningsmän
med någon tvekan förmodat, "grundmurat", utan helt enkelt
ett camouflerat korsvirkeshus. När ett nytt syneinstrument
upprättas år 1797 för fastställande av brandförsäkringsvärdet, uppgives detsamma som "en korsvirkesbyggnad, beklädd
utan och innan med brändt tegel i öfra och nedra våningen".
Huruvida Hof verberg nybyggt huset eller nöjt sig med
att blott ombygga den tidigare gatlängan, är en fråga, som
aldrig torde få sitt svar. I varje fall är hans insats så genomgripande, att huset förlänats en för tiden omkring 1700 synnerligen typisk karaktär.
Teckningen lämnar även besked om byggnadens färg.
Sockeln var svartgrå, pilastrarna ljusgrå och fälten mellan
dem hade den gula färg, som redan sedan några decennier
satt sin prägel på stadsbilden, varom målningen "Karl XI:s
intåg i Malmö" på vårt rådhus vittnar. Därtill kom så det
höga tegeltakets röda inslag.
Till slut kan nämnas, att såväl den unge Hof verbergs
"Icones" och bilden av Södergatshuset som hans vid mognare
år nedskrivna "Kort berättelse om anhörigas födelse, lefverne
och död" alltjämt befinna sig i hans efterkommandes ägo.
Nuvarande innehavaren av dessa dyrgripar är nämligen direktören Uno Hof verberg i Göteborg, som varit vänlig att
ställa detta unika material till malmöforskningens förfogande.
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SNICKAREN OCH BILDSNIDAREN
NILS WULF I MALMÖ.
An William Karlson.

E

tt flertal snickare och bildsnidare drevo under 1600-talets
senare del och omkring 1700 sin verksamhet i Malmö. Det
var väl inte så lysande för någon av dem, om man får sätta
lit till, vad deras efterlämnade klagoskrifter i rådstuguarkivet anförtror oss. Man bör dock lägga på minnet, att det
alltid varit hantverkarnas sed att beklaga sin ställning och
klaga över ogynnsamma tidsförhållanden för att söka hindra
intagandet av nya mästare i ämbetet och dymedelst undvika ivrigare konkurrens. De mest anlitade i staden vid
denna tid var, när det gällde kyrklig snickaregärning och
konstnärligt betonat bildhuggeriarbete, Anders Råå, Johannes Andrew, Valentin Klagholtz och Nils Wulf. De två förstnämnda voro bosatta vid Mårtensgatan, där flera andra
hantverkare slagit ned sina bopålar och som tycks ha varit
en riktig hantverkaregata
Nils Wulf hade fått sin utbildning i yrket på Valentin
Klagholtz' verkstad, där han var läigosse 1688. Sedan han
på 1690-talet nått mästerskap, blev han en av olika församlingar flitigt anlitad snickare och träsnidare. I inte mindre
än tjugusju kyrkor har han varit sysselsatt under den tid
han verkade, åren mellan 1695 och 1708. Hans arbeten har
tydligen uppskattats, ty till flera av dessa kyrkor har han
återkommit vid upprepade tillfällen. De beställningar, som
ingingo till hans verkstad, omfattade altartavlor, predikstolar, dopfuntar, altarskrank, läktare, klockare- och skriftestolar, bänkinredningar, panelverk samt kistor, skåp, bord
och stolar för sakristiornas möblering. Någon specialisering
tycks inte ha förekommit i den wulfska verkstaden, och
någon sådan var vid denna tid för övrigt inte genomförd på
något hantverksområde.
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Altartavla i Västra Vemmerlövs kyrka.

Den första altartavla av Nils Wulfs hand man dokumentariskt kan belägga är den, som 1703 sattes upp i östra
Grevie kyrka (Oxie). Hur den såg ut vet man ingenting bestämt om, då den för länge sedan har skattat åt förgängelsen. Om den, som 1705 levererades till V. Vemmerlövs kyrka
(Skytts), har man bättre besked, då den alltjämt står kvar
på sin plats, bild 1. Följande år målades den av Anton von
Köhlen, vilken som målare varit verksam i ett flertal sydskånska kyrkor, som S. Sallerup (1699), V. Skrävlinge (1702),
Tottarp o. s. v. På sin ursprungliga plats i kyrkan står också
den altartavla med snidad dekor, som Nils Wulf 1706 utförde
för Lockarps kyrka (Oxie), bild 2, till sin uppbyggnad och
dekor nästan helt överensstämmande med den i V. Vemmerlöv. Kanske vågar man antaga, att den i östra Grevie haft
ett liknande utseende. Det årtal, 1711, som står angivet på
Lockarps altaruppsats, markerar tiden för målningsarbetets
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Altaruppsats i Lockarps
kyrka.

utförande. I Skabersjö utförde Nils Wulf reparationer på
den gamla altartavlan med dess bildhuggeri 1697.
Med absolut säkerhet kan man dokumentariskt endast belägga en predikstol såsom utgången från den wulfska verkstaden, nämligen den i Äspö kyrka (Vemmenhögs). Enligt
kyrkans räkenskaper utbetalades 1703 likvid för denna till
mäster Wulf. Följande år betalades Didrik Liitken — en
den tiden av kyrkorna i häraderna närmast omkring Malmö
mycket anlitad målare — för måleriarbetet på densamma.
Troligt är emellertid, att även predikstolen i Borgeby kyrka
(Torna), bild 3, har Nils Wulf som upphovsman. Den uppsattes i kyrkan 1705 och hämtades i Malmö enligt anteckningar i kyrkans räkenskaper. Visserligen var Johannes
Andrew samtidigt verksam här i staden, men den snidade
utsmyckningen är mera artbesläktad med den man känner
till av Wulfs hand. På hans verkstad utfördes också den
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Predikstol i Borgeby
kyrka.

med snidad dekor utsirade predikstolsbaldakin, som 1702
hängdes upp över predikstolen i Fosie kyrka (Oxie), och
samtidigt satte han också upp på predikstolen en del bildhuggarprydnader, som han förfärdigat till denna. Året förut
hade han reparerat predikstolen i Hyllie kyrka (Oxie).
Även dopfuntar ingick i den wulfska verkstadens produktion. En sådan levererade den till Lomma kyrka (Bara)
1698 och en annan till V. Ingelstads kyrka (Ingelstads) 1700.
Tyvärr har man ingen möjlighet att nå någon vetskap om
hur dessa funtar såg ut, då ingen av dem är bevarad.
Altarskrank till några sydskånska kyrkor beställdes och
utfördes också på denna snickar- och bildhuggarverkstad i
Malmö. I allmänhet torde dessa närmast ha kunnat betecknas som rena snickeriarbeten, då ju sådana skrank endast
undantagsvis äro prydda med bildhuggarmässigt arbete.
Till det rena snickeriarbetet hörde också de bänkinred49

ningar, som uppsattes i ett flertal kyrkor mellan åren 1696
och 1708 liksom de skrifte- och klockarstolar, som utfördes
för S:t Petri kyrka i Malmö 1698, Husie kyrka (Oxie) 1701
och Gödelövs (Torna) 1708. Rent snickeriarbete torde också
läktarna i Fosie (Oxie) och Stora Harrie (Harlagers) kyrkor
ha varit, uppsatta respektive 1697 och 1702. Sistnämnda år
utförde Wulf reparationer på en sådan i Lyngby kyrka (Bara).
För förvaring av mässkläder, silver, böcker m. m. hade
kyrkorna i regel skåp och kistor, de senare motsvarande våra
moderna kassaskåp till sin funktion. Även en rad sådana
tillverkades av Nils Wulf såsom framgår av nedanstående
förteckning över hans arbeten. Andra inventarier för kyrkligt behov, som också utgingo från hans verkstad voro bord
och stolar för sakristiornas möblering samt likbårar, vilka på
den tiden den döde bars till graven fyllde samma uppgift
som likvagnen i våra dagar.
Det är inte gärna möjligt att giva en fullt uttömmande
analys av Nils Wulfs konstnärliga produktion som bildhuggare med det begränsade material, som står oss till buds.
Den stil han företräder är barocken och inom denna det
avsnitt, man plägar kallar akantusbarocken, som mot 1600talets slut följde på den s. k. broskbarocken. Hans akantusoch andra bladrankor äro ganska lätt och elegant skurna och
väl inkomponerade i arkitekturen. Altartavlornas sprängda
gavel är ett typiskt barockdrag, liksom arrangemanget med
de liggande flankfigurerna på krönet har sitt ursprung i barockens hemland, Italien. Även i fråga om figurskulpturen_
visar sig Nils Wulf som en relativt habil mästare på skulpturens område. Av stort intresse skulle det ha varit att få
veta, hur han utformade sina dopfuntar. Vid denna tid hade
dessa ej sällan utseendet av en stående, draperad Johannesfigur, som höll en mussla framför sig som dopbäcken. Så ha
bland andra de båda träsnidarna de Gellier och Peter Norrman i Kristianstad danat detta kyrliga inventarium och
senare Matthias Stenberg i Ystad. Ibland ha de formen av en
knäböjande ängel eller någon annan figur, som över sitt huvud uppbär själva dopskålen, en utformning, som den nyssnämnde Peter Norrman ibland gav sina dopfuntar.
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Förteckning över kyrkliga inventarier utförda på Nils Wulfs
verkstad i Malmö.
1695 Fosie
1696 Reng
St. Hammar
Lockarp
Hyllie
Bunkeflo
1697 Fosie
Skabersjö
D:o

Kyrkokista
D:o
D:o
D:o
Bänkinredning
Läktare
Bänkinredning
D:o
Reparation av altartavla och funt med
bildhuggeriarbete
Kyrkokista
D:o

Burlöv
Gödelöv
1698 Lomma
Dopfunt
Malmö, S:t Petri Arbete på skriftestol
Altarskrank
1699 V. Ingelstad
Bänkinredning
D:o
Kyrkokista
Fjelie
1700 V. Ingelstad
V. Sallerup
Ö. Grevie
Dagstorp
1701 Husie
V. Skrävlinge
1702 Fosie
Lyngby
Svedala
St. Harrie
1703 Ö. Grevie
Äspö
Södervidinge

Dopfunt
Altarskrank, panelverk, bänkinredning
Altarskrank, bänkinredning
Kyrkokista
Altarskrank, skriftestol, reparation på
predikstolen
Altarskrank
Predikstolsbaldakin, bildhuggeriarbete
på predikstolskorgen
Predikstolsdörr, bänkinredning, reparation på läktare
Likbår
Bänkinredning, läktare
Altartavla
Predikstol
Bänkinredning
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1705 V. Vemmerlöv
1706 Lockarp
St. Harrie
1707 Gödelöv
1708 D:o
Lockarp
Börringe
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Altartavla
D:o
1 bord, 3 stolar
Bänkinredning
Klockarestol
Altarskrank
Bänkinredning

KRING ETT NYFÖRVÄRV I
MALMÖ MUSEUM.
Av Ernst Fischer.

yligen lyckades Malmö museum förvärva ett par nattljusstakar av silver, som enligt stämplarna voro tillverkade
i Malmö 1720 av Johan Friedrich Steltzner. Stakarna äro
avsedda för resebruk. Pipen kan nämligen avskruvas och
de båda brickorna hopskruvas så att de bilda en platt ask,
som är lätt transporterbar. På stakarna finnes dessutom instämplat ätten Bennets friherrevapen och undertill är initialerna W och B ingraverade. Detta anger att stakarna tillverkats för Wilhelm Bennet. Denne var en av Karl XII:s
karoliner, som särskilt under skånska kriget 1710 gjorde stora
insatser och avsevärt bidrog till segern vid Hälsingborg. Han
blev 1719 friherre och var innehavare av många av Skånes
mest kända gårdar såsom Bälteberga och Vidöra, Rosendal
och Ellinge, vilka han delvis fått genom sitt giftermål med
Magdalena Eleonora Barnekow, dotter till den driftiga Margareta von Ascheberg. Wilhelm Benaset blev 1737 landshövding i Malmöhus län och kommendant i Malmö samt avled
här 1940 av slag.
Det är alltså ett verkligt Malmöhistoriskt föremål, som nu
införlivats med museets samlingar, då såväl ägare som tillverkare äro Malmöbor. Johan Friedrich Steltzner var av
guldsmedssläkt på både fädernet och mödernet. Fadern
Michael Steltzner var sannolikt en inflyttad tysk, som vann
burskap i Göteborg 1693, blev bisittare 1696 och två år senare
flyttade till Lidköping, där han avled 1702. Modern Elisabet
Wallman var dotter till den kände guldsmeden i Göteborg
Sven Wallman och sondotter till guldsmeden Jöns Jöransson
i Vadstena (d. 1694). En broder fortsatte yrket och systrarna
voro nästan alla gifta med medlemmar av Göteborgs guld-

N
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Nattljusstakar, tillverkade 1720 för friherre Wilhelm Bennet. Tillhöra
Malmö museum.

smedsämbete. — Efter Michael Steltzners död gifte änkan om
sig med guldsmeden Michael Burman i samma stad, där hon
avled 1703. Johan Friedrich föddes 1695, kom i lära hos
styvfadern i Lidköping och blev gesäll 1716. En broder till
honom vid namn Carl nämnes år 1724 som gesäll i Lidköping.
I Malmö blev han mästare sannolikt 1720 eller tidigare, ty han
nämnes redan i kämnärsrättens dombok' 1 mars detta år
som mästare, då han kommit i konflikt med gördelmakare
Nils Höök angående beslagen till den bekante överstelöjtnant Håkan Gyllenbielkes likkista, vilka enligt kontraktet
skulle utgöras av följande: "på likkistan kommer först sal.
hr. överstelöjtnantens vapen, på sidorna av kistan kommer
6 st. ringplåtar, på locket en och på kistan ovan och nedan
drevne lister, på knapparne under kistan 6 st. plåtar, på locket vid huvudet och fötterne 2:ne gravskrifter, på kistan vid
fötterne en plåt med dödhuvud, på alla hörnen drevne lister,
på locket 6 st. drevne änglahuvuden." För detta skulle Steltzner erhålla "i arbetslön 32 d. smt. uti kronor och karoliner".
Arbetet skulle utföras i driven mässing. Ehuru kontraktet
skrivits den 8 jan. hade Steltzner ännu den 1 mars icke levererat mer än de 6 änglahuvudena, varför han stämdes inför
1 Flertalet antikvariska uppgifter i det följande har lämnats av
konstnären Einar Bager, varför jag framför mitt varma tack.
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Terrin av silver, tillverkad 1722. Tillhör advokaten Emil Heine, Stockholm.

kämnärsrätten. Det vill av denna uppgift synas, som om
Steltzner visserligen var mästare, men åtog sig arbete för
andra mästare.
Den 11 maj samma år ingick ha'n emellertid gifte med
Ingri Gretha Hammargren, änka efter artillerifänriken Andreas Barck, och följande år är han ägare av gården n:r 320
i Malmö. År 1722 vinner Steltzner burskap i Malmö som guldsmed med åldermannen Mattias Andersson som borgensman.
I augusti 1722 utses han till ålderman i Malmö guldsmedsämbete och avlägger eden den 29 mars följande år.
Samma år avled hans hustru, varefter han gifte om sig med
Kristina Hahnberg, som dog 1750. Följande år trädde
Steltzner i sitt tredje gifte med Anna Maria Arendt (f. 1721,
d. 1789), dotter till köpmannen i Malmö Tomas Arendt och
hans hustru Katarina Elisabet Fredriksdotter Muhs. 1739
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Ljusstake av silver, tillverkad omkring 1740, tillhör
Skara museum.

förvärvade han gården 321-22 och 1743 var han även innehavare av n:r 310. 1752 avsade han sig åldermanskapet och
avled följande år. Hans änka gifte sedermera om sig, först
med guldsmeden Lars Engström (d. 1759) och därefter med
juveleraren Peter David Schröder (d. 1798). — Dottern i
första giftet Elisabet Margareta, som föddes 1721, gifte sig
1743 med guldsmeden Christian Hardt (d. 1768). Denne blev
redan före giftermålet delägare i verkstaden. Härom meddelar rådhusrättens dombok för den 16 augusti 1740: "Åldermannen för guldsmedsämbetet Johan Friedrich Steltzner androg, huruledes han har en beskedlig gesäll i sin verkstad,
Christian Friedrich Hardt benämnd, med vilken han ernar
dela sin näring i anseende så väl till sin egen tilltagande ålder
som förnämligast av den anledning, att denne Hardt skall
bliva Steltzners måg, varandes Steltzner sinnad att uti sin
egen verkstad låta honom fortsätta professionen och jämte
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förtjänsten låta honom vara deltagare uti borgerliga besvären.
Och emedan gulsmedsämbetet efter dess protokoll den 22/7
samtyckt till Hardts antagande till mästare, sedan han det
förelagde mästarestycket försvarl. och till vederbörl. nöje förfärdigat, så anhåller Steltzner att Mag. även täcktes giva sitt
bifall härtill, på det Hardt må vara säker om tillstånd att
här få vinna burskap." Denna anhållan bifölls.
Steltzner var utan tvekan en av de främsta guldsmederna,
som Malmö haft under 1700-talet. Flera av hans arbeten ha
bevarats till våra dagar och de visa alla en stor yrkeskunnighet, parad med säker formkänsla och sinne för proportioner.
De äldsta kända arbetena från den Steltznerska verkstaden
äro de nyligen till Malmö museum förvärvade ljusstakarna
(fig. 1). Det mest betydande är däremot en praktfull soppterrin (fig. 2), som 1722 tillverkades för överstelöjtnant
Fredrik Trolle, den store jorddrotten och stiftaren av de stora
Trolle-fideikommissen. Den har funnits på Trollenäs, men
tillhör nu advokat Emil Heijne, Stockholm. Två sockerskrin
finnas i den Hallwylska samlingen. De äro daterade 1740
och äro av enkel senbarock typ. Två ljusstakar från samma
år finnas i Skara museum. Dessutom känna vi till några
bägare och skedar visande dels en äldre typ, dels en för sin
tid ny form, som Steltzner utfört i flera kända exemplar.
Vill man veta något personligt om denne duktige konsthantverkare i vår stad för tvåhundra år sedan, får man gå
till de torra bouppteckningsuppgifterna. Där finna vi att
han gick omkring till fest i en blå kostym till 40 rdr:s värde,
att han hade två andra kostymer, därav en finare svart, som
värderades till 24 rdr. Dessutom hade han en svart rock och
en kapprock. Vid högtidliga tillfällen tog han sitt gehäng
på sig och en av de två mässingsvärjorna. Han hade en
signetring av "Crono Guld", som utan stenen vägde 1 dukat.
Säkerligen begagnade vår guldsmed snus, ty bland hans privata tillhörigheter funnos två dosor: en fyrkantig engelsk
med mässingsplåt inuti och en oval, invändigt förgylld och
"med sköldpadssnäcka i botten".
Till festliga måltider dukades det på en 41 alnar lång
gammal duk av linnedamast. Till vardags brukades dräll57

dukar. Man åt i det Steltznerska hemmet på tenn och servisen var riklig. Där funnos både stekfat, "supematsfat",
'potagefat", flata och djupa tallrikar, soppskål, mjölkskål,
saltkar, senapskanna och skedar. Man drack ur silverbägare,
antingen de två stora eller de åtta mindre, eller brukade
man de två ölglasen. Porslinsförråden voro ringa, endast två
fat och två tallrikar. Sitt te njöt man däremot i de tio paren
tekoppar av porslin. Teet förvarades i en tedosa av glas
och serverades ur en kanna av tenn.
Bostaden vid Adelgatan var väl möblerad, icke rikligt
och dyrbart, men burget borgerligt, för samtida ungdom
kanske en smula omodernt med sin senbarocka tunga prägel.
I salen stod ett målat slagbord och ett tebord. Vid väggarna
ett klädskåp av fur och ett ekskåp med fot. Dessutom fanns
ett fyrkantigt furubord med vaxduk på skivan. Där funnos
också två länstolar och sex vanliga stolar, klädda med rött
överdrag, samt lika många av båda sorterna med läderklädsel. Dessa senare tillhörde emellertid Steltzners svåger, knappmakare Haman, som pantsatt dem som säkerhet för en skuld.
Till sist två gueridoner. Salen uppvärmdes av en ugn "av
ryttareform" med två fötter och sex knoppar av mässing,
en järnugn med i relief S. Göran till häst bekämpande draken
av den typ, som utgick från de småländska järnbruken. —
1 "stugukammaren" finna vi en säng med omhänge och en
annan att draga ut. På väggen hänger det väl låsta nyckelskåpet och därunder står det marknadsskrin, som mäster
medför på sina resor. Två spinnrockar visar att hustrun
sysslar med husligt arbete. Man har endast en taburett att
sitta på och en söndrig spegel att se sig i. Kammaren uppvärmes av en vindugn med järnfot. — I mellankammaren
finnes också en säng med omhänge, en vindugn och en eldgaffel. — Ett rum var reserverat för inkvarteringar. Där
fanns en utdragssäng, ett gammalt slagbord, sex st. "kullstolar", d. v. s. taburetter, klädda med rött tyg. Och på
väggen hängde en spegel i svart ram. — Pigkammaren var
mera spartansk. Där fanns endast en fältsäng, två "lämmelstolar" och ett gammalt bord, som i ett tillägg anges som
"sönderfallit, odugligt". — I bondekammaren mottog mäster
5
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Sockerskrin av silver, tillverkat 1740. Tillhör Hallwylska museet, Stockholm.

sina resande kunder och här var möblemanget värdefullare.
Där funnos sex länstolar och sex vanliga stolar med klädsel av schagg samt två länstolar med broderier och en
taburett. På väggarna hängde ett "contrefeit" med ram och
tvenne oinramade, en spegel med krona, försilvrad, samt en
mindre spegel utan ram. — I "den mörka Cammaren" förvarades diverse föremål, som en läderklädd koffert, diverse
kistor och skrin, mjölkista, fjärdingar m. m. — Som förvaringsrum tjänade säkerligen också ett rum i övre våningen,
som vette mot gården. Där fanns visserligen en ståndsäng
av fur, men i övrigt endast gamla skäppor o. d. — Lärgossens rum hade en gammal ståndsäng och en gammal stol,
men där var också inställt andra ting, som gjorde det till
ett förvaringsrum. — En viss "Conducteur" Ihre hyrde ett
möblerat rum av Steltzner och i detta fanns ett fyrkantigt
bord och ett gammalt tebord, en spegel och en dubbel spegel,
men konduktören måtte även haft egna möbler; Steltzner
bestod sin hyresgäst dock med sängkläder. — I köket stod
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en bodbänk, ett hackebräde och en vattenspann och i uthusen mangel, baljor, kar, diverse sängkläder m. m. — Boksamlingen var större än man brukar finna i ett hantverkarhem vid denna tid. Den bestod huvudsakligen av tysk och
svensk uppbyggelselitteratur, men även av en bok, som kallas "Europeiske Fama" samt en svensk krönika på tyska.
Däremot saknar man alldeles de i koppar stuckna mönsterblad, som man eljest icke sällan påträffar hos tidens konsthantverkare. Men om sådana förekommit i Steltzners ägo,
ha de sannolikt ingått i den klumpsumma, varmed verkstaden värderades. Denna är icke detaljförtecknad, så man
får icke någon bild av de verktyg, som Steltzner brukade i
sitt arbete, men däremot får man en bild av det material
han använde sig av. Det var dels nedsmält, dels diverse
äldre föremål, som inlämnats, såsom svampdosor, ringar o. d.
Man får alltså ett intryck av att Johan Friedrich Steltzner
var en duglig konsthantverkare med en grundlig utbildning,
som kommer fram i de verk han lämnat efter sig. Han var
ansedd i sitt fack och av sina yrkeskamrater. Det framgår
av hans åldermanskap. Att han höll fast vid sitt tyska ursprung finner man av de många tyska böckerna i hans lilla
bibliotek. Han var en burgen man, som ägde välbelägna
fastigheter och hans bouppteckning visade en behållning av
över 3.000 rdr.
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GUSTAF IV ADOLF OCH MALMÖ
AD Sten Carlsson.

id 1800-talets början hade Malmö bakom sig en lång
period av stagnation; en viss uppryckning hade visserligen
skett under senare delen av 1700-talet, bl. a. i samband med
de 1775 inledda hamnbyggena, men detta innebar ingen avgörande förändring. År 1800 hade staden enligt de officiella
folkmängdstabellerna endast 5 393 invånare; som en kuriositet kan nämnas, att Statistisk Årsbok, som varje år innehåller uppgifter om de större städernas folkmängd vid vissa
tidpunkter, har en betydligt lägre summa (3 962), vilken
alltså är felaktig. Folkmängden var obetydlig inte blott efter
moderna begrepp. Stockholm, som nu har 4 gånger så många
invånare som Malmö, hade då 14 gånger så många, och inte
bara Göteborg utan också Karlskrona, Norrköping och Gävle
hade större invånarantal.
I själva verket var Malmö vid denna tid en perifert belägen småstad. På ett helt annat sätt än nu låg staden i
rikets utkant. Omdömet grundar sig inte endast på kommunikationernas efterblivna tillstånd, som försvårade kontakten
mellan Skåne och de centrala landskapen, utan också på det
faktum, att Finland alltjämt tillhörde det svenska riket, vars
tyngdpunkt till följd därav låg vida östligare än nu. Känslan att Skåne var en erövrad provins hade också av lätt insedda skäl vida mer livskraft år 1800 än i våra dagar; då
levde ännu personer, vilkas farföräldrar upplevat den svenska
erövringen.
Trots sin egenskap av residensstad torde Malmö också
ha haft en mera småborgerlig karaktär än flertalet andra
städer i motsvarande storleksordning. Ämbetsmannainslaget
var obetydligt och antalet adliga personer minimalt; år 1800
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Malmö från väster i början av 1800-talet. Akvarell av okänd konstnär.
Skånes stadshypoteksförening.

uppges det till 43. Visserligen hade staden en ganska talrik
borgerlig societet, bestående av köpmannafamiljer som Suell,
Bager, Kockum, Falkman och andra. Denna societet spelade
en mycket stor roll i stadens ekonomiska och sociala liv;
i ett annat sammanhang skall ett vittnesbörd anföras om hur
ojämn egendomsfördelningen var. Men likväl torde man
kunna .våga det påståendet, att dessa familjers ekonomiska
positioner i det stora hela ej uthärdade en jämförelse med dem,
som de ledande handelsfirmorna i andra större städer byggt
upp. Man kan få ett visst, låt vara ej alldeles tillförlitligt
mått härpå genom att undersöka, i vad mån borgerskapet
lyckats undantränga adeln från de stora frälsegodsen i olika
landsdelar; jordegendomen var ju vid denna tid den främsta
ehuru inte den enda måttstocken på förmögenheten. Man
finner då, att den s. k. Skeppsbroadeln i Stockholm, representerad av familjer som Arfwedson, Grill, Wahrendorff
och Hebbe, lagt under sig mycket betydande possessioner
och förvärvat en ratt gamla adelsgods. Något liknande hade
i mindre skala skett på andra håll i landet: grosshandlare
och fabrikörer från Norrköping, Västervik, Göteborg, Udde62

valla, Borås och Varberg betydde vid 1800-talets början
ganska mycket på fastighetsmarknaden, och deras egendomar kunde mäta sig med många av de stora adliga godsägarnas. Men i Skåne hade adeln alltjämt läget helt i sin hand.
Av de stora säterierna hade vid 1800-talets början endast ett
övergått i borgerlig ägo, nämligen Stora Herrestad, som 1799
förvärvats av ett bolag i Ystad. Malmöfamiljerna märkas
mycket litet i jordeböckerna. Borgerskapets store man, kommerserådet F. Suell, hade några gårdar nera på Söderslätt,
likaså familjen Bager, och på skilda håll i provinsen funnos
något eller några enstaka hemman, som innehades av en
Malmöborgare — det var allt. I Skåne fanns ännu en djup
social klyfta mellan de adliga storgodsägarna och de ledande
köpmännen.
I politiskt avseende betydde Malmö mycket litet vid denna
tid. Inte vid något tillfälle under hela 1700-talet hade staden
stått i brännpunkten för det allmänna intresset. Ingen institution av mer än lokal betydelse var förlagd dit. Lund
hade sitt universitet, Landskrona sin fästning, Karlskrona
sina marina inrättningar, Jönköping sin hovrätt, och i Göteborg fanns bl. a. Ostindiska kompaniet — men Malmö hade
ingenting jämförligt.
Det var under dessa förhållanden ganska naturligt, att de
svenska kungarna länge visade föga intresse för Malmö. Då
och då hedrades staden av kungabesök, t. ex. av Gustaf III
1784, men talrika voro dessa evenemang inte, och politiskt
betydde de ingenting.
Om vi bortse från erövraren Carl X Gustaf, vars intresse
för Malmö ju var av ett speciellt slag, var Gustaf IV Adolf
den förste svenske kung, som verkligen uppmärksammade
staden. Detta berodde kanske mindre på någon framsynt
förståelse för stadens utvecklingsmöjligheter än på andra,
mera tillfälliga faktorer, men det går dock inte att komma
ifrån, att hans regering, visserligen inte enbart genom positiva åtgärder, bildar epok i såväl stadens som provinsens
historia.
Det dröjde mycket länge, innan Gustaf IV Adolf stiftade
bekantskap med Malmö. Det är ännu ett vittnesbörd om
63

stadens avskildhet, att han for till eller genom Skåne åtskilliga gånger utan att besöka dess största stad. Så var fallet
1786, då han ej kom längre än till Herrevadskloster och
Hälsingborg, 1793, då han besökte Kristianstad och Hälsingborg, och 1795, då Landskrona var resans sydligaste punkt.
Inte heller vid sin friarefärd till Baden 1797 for han över
Malmö, vare sig på ned- eller återresan, och när han 1800
besökte Köpenhamn och Pommern, tog han vägen över Hälsingborg resp. Ystad. Så vitt jag kunnat finna, kom han till
Malmö första gången i mars 1801 på ett kort besök, som
sammanhängde med det engelska överfallet på Köpenhamn.
Följande månad kom han åter dit, och i september avlade
han tillsammans med sin gemål ett tredje besök där. Förhållandena voro då mera fredliga, och stadens invånare gåvo
på Knutssalen supe och bal för de höga gästerna. Sedan
dröjde det ända till september 1806, innan Gustaf Adolf
ånyo kom till Malmö, då på väg från Pommern till Bäckaskog.
Gustaf IV Adolf hade således ganska många men flyktiga
intryck av Malmö, när han den 11 november 1806 tillsammans med drottningen och de tre kungliga barnen inrättade
sig för ett besök där, som kommit att fästa hans namn vid stadens historia. Den gången blev det nämligen fråga om ett
långt uppehåll — det varade jämnt ett halvt år, till den 11 maj
1807, då konungen begav sig till Pommern för att personligen
deltaga i krigsoperationerna mot Napoleon. Efter Carl XII:s
långa besök i Lund har det aldrig hänt, att en svensk landsortsstad så länge gästats av rikets överhuvud. Malmö blev
därigenom ett politiskt centrum, som det väl aldrig varit
under sin svenska tid. Jämte sin familj, sina sekreterare,
adjutanter och tjänare bodde konungen vid Stortorgets
norra sida, där residenset och det Berghska huset —
som det senare kallades — med anledning av det höga besöket sammanbundits genom en gång över Kansligränden.
Men staden fick även andra gäster. Brittiska, ryska och
preussiska diplomater tvingades, säkert mycket mot sin vilja,
att lämna Stockholm och flytta till Malmö. Dit kom också
drottningens syster, hertiginnan av Braunschweig-Oels, lik64
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som för en kort tid även hennes make. Flera av provinsens
egna magnater, t. ex. greve Jacob De la Gardie på Löberöd,
togo också sitt uppehåll där tillsammans med sina familjer
för att få vistas i majestätets närhet.
Utan tvivel hade också Europas statsmän anledning att
fästa en viss vikt vid vad som försiggick i Malmö. Gustaf
IV Adolf var visserligen inte någon stor statsman, men han
var en betydelsefull bricka i det storpolitiska spelet, som vid
denna tid främst fick sin prägel av kontinentalblockadens
iscensättning och den stora, ännu oavgjorda militära kraftmätningen mellan Frankrike och Ryssland. Just kontinentalblockaden befordrade f. ö., ehuru endast tillfälligt, stadens
kommersiella liv; Storbritannien tvangs nämligen att lägga en
del av sin handel på kontinenten över de svenska hamnarna.
Att söka följa det lilla kungahovets dagliga liv i Malmö
lönar knappast mödan. Den kungliga bostaden var lika en5
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kel som maten, vilken sades bestå av ölost och smörgåsar.
Enligt samstämmiga vittnesbörd var hovlivet synnerligen
glanslöst och trist, och inom kungens uppvaktning rådde
allmänt missnöje med att man tvingades tillbringa månad
efter månad i den lilla landsortsstaden. De dimmor, som då
liksom nu ofta lägrade sig över den skånska slätten, förhöjde
inte stämningen. Det berättas, att den engelske ministern
Pierrepont en gång vid ett samtal med konungen klagade
över dessa dimmor. Gustaf Adolf skall ha svarat med en för
honom typisk sarkasm: dimmorna över Malmö kunde inte
jämföras med dem, som förmörkade de brittiska statsmännens förstånd.
Det bör emellertid framhållas, att Malmöborgarna själva
inte torde ha burit någon skuld till den omtalade tristessen.
De gjorde sitt bästa för att muntra upp sina gäster, genom
parader, baler och andra tillställningar — men som det synes
utan större framgång. Även Lunds universitet drog sitt strå
till stacken. På drottningens födelsedag den 12 mars 1807
uppvaktades hon av universitets rektor med en hyllningsdikt.
Den var skriven av dåvarande adjunkten Esaias Tegner och
kan utan tvekan räknas till hans mest menlösa alster; det
heter schablonmässigt, att drottningen ville alla väl och endast hade godhet i sin rena och ädla själ. Att inspirationen
sålunda uteblivit är inte svårt att förstå; Tegner var ingen
rojalist, och det var inte lätt för honom att hylla makan till
en man, vars kamp mot den store franske hjälten enligt skaldens mening var dåraktig.
Låt oss emellertid lämna dessa intermezzon och i stället
taga upp ett problem av större vikt: varför visade Gustaf
IV Adolf en sådan förkärlek för den skånska provinsen och
för dess metropol?
Trots de nyss omtalade dimmorna torde därvidlag klimatologiska faktorer ha spelat en icke obetydlig roll. Konungen
älskade inte det kalla uppsvenska klimatet, och en särskild
motvilja hyste han mot atmosfären, den andliga såväl som den
meteorologiska, i sin huvudstad. Hans långvariga besök i
Tyskland berodde delvis på denna omständighet. Vid ett
samtal med riksmarskalken Axel von Fersen i Ratzeburg i
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januari 1806 beklagade han sig över Sveriges klimat, liksom
över landets och människornas tråkighet, men berömde Skåne,
vars klimat och natur han ansåg likna Mellaneuropas. Dessa
åsikter voro välbekanta i Stockholm. I oktober 1806, då
kungen vistades på Bäckaskog, återger Fersen ett rykte, att
monarken hade planer på att flytta sitt residens, förmodligen
till Skåne.
En annan faktor av betydelse var, att konungen i Skåne
var närmare kontinenten än i Stockholm. För den inre politiken hyste Gustaf Adolf ganska litet intresse, särskilt litet
för det dagliga löpande arbetet. Desto mer fängslades han
av den stora kampen ute i Europa, där han trodde sig kunna
spela en betydande roll. I Malmö var han så nära händelsernas centrum, som han kunde vara utan att lämna sitt land.
Men problemet kan också ställas in i ett annat sammanhang. Just under Gustaf IV Adolfs regeringstid innehades
en rad av den svenska förvaltningens nyckelposter av skåningar; aldrig förr hade den erövrade provinsens män spelat
en så stor roll i Stockholm. Rättvisans högste vårdare, riksdrotsen C. A. Wachtmeister, var en av landskapets största
godsägare, innehavare av Årups fideikommiss och Ljungby,
från 1808 också av Trolleberg. Hovkanslern C. B. Zibet,
censurens stränge handhavare, var prästson från Kvidinge
och ägde Kvesarums gård. De bägge mäktiga statssekreterarna C. Lagerbring och M. Rosenblad voro båda professorssöner från Lund. Skåning var också den gamle gustavianen
J. C. Toll, som ofta anlitades i den centrala administrationen.
Till kretsen av kungens närmaste män hörde vidare J. De la
Gardie, som spelade en betydande roll i konungens liv under
förmyndaretiden och var en av hans främsta rådgivare under vistelsen i Pommern 1805-06. Sin sons uppfostran hade
Gustav Adolf 1803 anförtrott åt en annan skånsk godsägare,
friherre M. Ramel på Övedskloster. Man får gå fram till
Per Albin Hanssons tid för att finna ett motstycke till en
sådan skånsk dominans i landets politiska liv. Det var nog
inte en ren tillfällighet, att detta skåningarnas politiska
genombrott — om ett sådant uttryck tillåtes — kom just under
den sengustavianska tiden. Det dröjde nämligen åtskilliga
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decennier, innan Skånes ledande skikt acklimatiserades i sin
svenska miljö;• fullbordad var nog denna utveckling först
vid mitten av 1700-talet, då den skånska storgodsägareklassens danska prägel till stor del var utplånad genom giftermål med släkter från de gamla svenska landskapen och
genom godsöverlåtelser till inflyttade uppsvenskar, och sedan
var det ganska naturligt, att det dröjde ett par generationer,
innan skåningarna kunde få något större politiskt inflytande.
Den ständiga beröringen med alla dessa skåningar måste
ha haft stor betydelse för Gustaf IV Adolf. Han kom därigenom i kontakt med speciellt skånska problem, som undgått
hans företrädare, och förmodligen slog också den tanken rot
hos honom, att det fanns mycket dugligt folk i landskapet.
Hans intresse för Skåne framgår åskådligast av hans många
och delvis, långvariga besök där, men det kan också dokumenteras på andra sätt.
Först kan då nämnas förordnandet för Toll den 9 februari 1801 att tills vidare vara "generalguvernör i hertigdömet
Skåne". Förordnandet innebar, att den militära och civila
styrelsen i landskapet samlades i en hand, vilket f. ö. ledde
till att de båda landshövdingarna kommo i en obehaglig
mellanställning. Det torde ha funnits två aktuella anledningar till Gustaf IV Adolfs ur administrativ synpunkt
mycket märkliga åtgärd. Den ena var av utrikespolitisk art:
just vid denna tid inriktade sig engelsmännen på att söka
spränga det nyligen ingångna väpnade neutralitetsförbundet,
och man kunde därför befara ett brittiskt angrepp mot södra
Sverige. Den andra orsaken var inrikespolitisk. På grund
av den rådande spannmålsbristen, en följd av missväxterna
under 1700-talets sista år, nödgades man 1800 förbjuda husbehovsbränningen och göra beslag i brännvinsbrännerierna.
Skåningarna ha emellertid aldrig varit förtjusta i dylika åtgärder, och i samband med beslagen utbröto i slutet av året
oroligheter på flera håll i landskapet, varvid bl. a. en tjänsteman skadades till döds och en husar fick en sten i huvudet. Landshövdingen i Malmö, greve G. F. von Rosen, synes i
denna kritiska situation ha visat en påfallande brist på handlingskraft, och det gick t. o. m. rykten om att han
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skulle suspenderas. I stället fick han nu generalguvernören över sig.
Förordnandet visar emellertid också, att Gustaf IV Adolf
ansåg Skåne vara något för sig inom det svenska riket.
Härom vittnar det märkliga uttrycket "hertigdömet Skåne",
som f. ö. återkommer i ett brev från konungen till Toll 1804.
Ur juridisk synpunkt måste uttrycket betecknas som nonsens, eftersom det inte fanns och ej heller tidigare hade funnits någon hertig av Skåne. Men det finnes ett lustigt vittnesbörd om att Gustaf Adolf verkligen haft planer på att
ge landskapet en titulärhertig. Det härrör just från våren
1801. I ett brev till drottning Fredrika, daterat Karskrona
den 1 maj (numera i Bernadotteska Familjearkivet), meddelade konungen föreskrifter för sitt då väntade barns dop i
den händelse, att han själv i rådande orosläge ej kunde infinna sig till detta; i själva verket anlände han till Stockholm
redan före drottningens nedkomst. Gustaf IV Adolf var
emellertid en ordentlig man, som inte gärna lämnade något
åt slumpen. Han räknade med möjligheten, att drottningen
inte skulle få ett barn utan två, och följaktligen måste han
ge anvisning på namn åt fyra barn, två pojkar och två
flickor. Blev det nu två söner, skulle den ene, dekreterade
han, heta Carl Gustaf och bli hertig av Småland — han skulle
med andra ord få samma namn och titel som Gustaf Adolfs
egen i späd ålder avlidne yngre broder. Den andre sonen
skulle heta Adolf Johan och bli hertig av Skåne. Nu fick
drottningen blott ett barn, en dotter. Följande år födde hon
däremot en son, som mycket riktigt döptes till Carl Gustaf;
hans titel blev emellertid av politiska skäl storfurste av
Finland. Någon mer son fick hon aldrig, och den artighet.
som Gustaf Adolf ämnat visa den skånska provinsen, blev
blott en föresats. Titeln hertig av Skåne gavs senare åt
Carl XIV Johans äldste sonson, sedermera Carl XV, och har
som bekant utdelats ännu en gång, till vår nuvarande kronprins, Gustaf IV Adolfs ättling.
Flera vittnesbörd kunna anföras om Gustaf IV Adolfs och
hans rådgivares intresse för själva Malmö. Sålunda befordrades hamnbyggena, bl. a. genom att militär arbetskraft
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ställdes till förfogande 1798 och genom att tolagen och hamnavgifterna fördubblades 1802. Vad kungen personligen betydde
i detta sammanhang är svårt att säga; säkert är, att han förstod hamnanläggningarnas betydelse för stadens och provinsens kommersiella liv. År 1803 fick Malmö en av staten
oktrojerad privatdiskont, som kom att spela en mycket stor
roll för kreditväsendet i staden, inte minst i samband med
enskiftet. 1805 förlades en eskaderdivision av armens flotta
till Malmö. Samma år fingo stadens rådmän samma rang
som sina kolleger i Göteborg; därmed markerades, att Malmö
var förmer 'än en vanlig landsortsstad.
Ojämförligt mest betydde dock enskiftesförordningen för
Skåne 1803, som betecknar en av milstolparna i landskapets
ekonomiska historia. Att reformen påbörjades i Skåne —
där den också fick störst betydelse — var naturligt redan
därför, att initiativet utgått därifrån, genom R. Macleans
verksamhet på Svaneholm; även Suell kan f. ö. nämnas bland
pionjärerna. Men kungens eget intresse för Skåne och det
starka skånska inslaget bland hans rådgivare spelade också
sin roll; tre av de förut uppräknade skånska rådgivarna,
Wachtmeister, Rosenblad och Zibet, gjorde en insats i samband med frågans avgörande.
Enskiftesförordningen gav upphov till den mest kända
episoden under Gustaf IV Adolfs vistelse i Malmö. Den 12
mars 1807 uppvaktades han av en deputation skånska adelsmän under ledning av J. De la Gardie. Denne anhöll, att
det skånska ridderskapet till hugfästandet av sin tacksamhet
mot konungen för enskiftesförordningen och andra "visa
författningar" måtte få uppresa en minnesstod i Malmö; de
ekonomiska garantierna voro redan skapade efter en rundskrivelse till landskapets adelsmän. Kungen avböjde emellertid äran, bl. a. under hänvisning till att de ofrälse stånden
ej tillfrågats, och föreslog i stället resandet av en staty över
landskapets försvarare Magnus Stenbock. Någon staty över
Gustaf IV Adolf korn därför aldrig till stånd; om så hade
skett, skulle den förvisso ha blivit nedtagen 1809. Som ett
minnesmärke över Gustaf IV Adolfs förbindelser med Malmö
kvarstår dock alltjämt namnet på Gustaf Adolfs torg, anlagt
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Malmö från sjösidan i början av 1800-talet. Teckning av J. Th. james.
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just vid denna tid, liksom Drottningtorget har sitt namn
efter drottning Fredrika. Numera tänker väl inte många på
att Gustaf Adolfs torg har sitt namn efter den olycklige
Gustaf IV Adolf; i stället associerar man det med Gustaf Il
Adolf utan att reflektera över att han aldrig varit stadens
härskare. Denna möjlighet till förväxling räddade emellertid torgets namn; eljest voro 1809 års män synnerligen nitiska i att utplåna alla dylika spår av den avsatte konungens
regenttid. Det ligger något symboliskt i att dennes namn
lever kvar just i Malmö och att den av honom föreslagna
statyn omsider kom att resas i Hälsingborg — det var med
all säkerhet de två städer i Sverige som han älskade mest.
Efter avresan till Stralsund i maj 1807 återsåg Gustaf IV
Adolf ej Malmö; däremot vistades han hösten samma år i
Hälsingborg. Sedan kom han aldrig mer till sitt skånska
hertigdöme, men ännu den sista dagen av hans regering, den
13 mars 1809, var det i hans tankar. Han tänkte då bege
sig söderut för att med hjälp av Toll och södra arm6n söka
slå upprorsmännen. Skåne stod tydligen för honom som det
landskap, där han i första hand kunde vänta lojalitet och stöd.
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Dömde Gustaf IV Adolf riktigt? Fanns det verkligen någon äkta konungsk stämning i Skåne? Adelns hyllning 1807
skulle kunna anföras som ett bevis på att så var fallet, om
den inte haft en bismak av fjäsk, som inte undgick den uppvaktade själv. Det finns emellertid andra vittnesbörd, som
säga oss mera. Ärkebiskop H. Reuterdahl, som var född 1795
i ett fattigt Malmöhem, har 1841 berättat om den kärlek stadens befolkning hyste för Gustaf IV Adolf, och stadens borgmästare C. C. Halling, född i Malmö 1790, skriver i sina bekanta Minnen, att nyheten om revolutionen mottogs med synnerligen blandade känslor av Malmöborna, som hyste allmän
kärlek till konungen och en fast tro på hans redliga avsikter,
ehuru hans politiska system ansågs omöjligt att följa. Större
värde har emellertid en samtida källa, en rapport från Hälsingborg den 24 mars 1809 av en engelsk kunskapare, ställd
till chefen för de i Sverige stationerade brittiska sjöstridskrafterna, konteramiral R. Keats (Krigsarkivet). Engelsmannen förklarade sig däri ej tro, att bland den skånska befolkningens breda massa någon enda röst höjdes mot kungen;
däremot hade en del av adeln alltid stått i opposition. Han
uppgav vidare, att opinionen högljutt yttrade sig mot kränkningen av monarkens person och att folket allmänt vände sig
mot konspiratörerna. Rapporten kan vara politiskt färgad, ty
för Storbritannien var revolutionen 1409 ett streck i räkningen, men den kan inte vara skriven mot bättre vetande,
allra helst som sagesmannen måste räkna med möjligheten
att Keats just på grundval av denna och andra opinionsundersökningar kunde företaga kontrarevolutionära aktioner.
Rapporten säger otvivelaktigt inte så litet om folkstämningen i Skåne i mars 1809. Någon hänförelse över vad som
inträffat fanns där uppenbart inte.
Just vid tiden för statsvälvningen pågick i Malmö den
första uppbörden av 1809 års stora krigsgärd, som skulle
täcka en del av kostnaderna för årets fälttåg. Av stadens
omkring 1 200 skattskyldiga deltogo då blott 365, vilket synes
vara ett vittnesbörd om brist på skatteförmåga eller brist på
vilja att betala gärden; det bör dock framhållas, att antalet
betalande troligen hade blivit större, om ej de första revolu72

tionsryktena inlöpt under uppbörden. Omkring hälften av
de 365 betalande erlade emellertid även förskott på vad de
skulle betala vid de två senare uppbörderna; därvid anknöto de på sätt och vis till ett förslag av borgmästaren,
kommerserådet C. M. Nordlindh, som enligt Halling velat att
staden på , en gång skulle avbörda sig hela sin krigsgärd
genom ett lån i diskonten. Tack vare dessa förskottsbetalningar inflöto nu omkring 30 0/0 av hela gärden, d. v. s. just
så mycket som den första uppbörden skulle omfatta. Den
ojämförligt största kontigenten kom från Suell; han var skyldig att inalles erlägga inte mindre än 1 091 riksdaler och lade
nu upp 893. Den rojalistiske borgmästare Nordlindh kom
med det näst största beloppet, 303 riksdaler; han erlade därmed hela sin gärd. Mindre rojalistisk var troligen den rike
handelsmannen A. Wiedberg, som av 396 riksdaler blott betalade 119. I övrigt finna vi på uppbördslistan hela raden av
stadens stora köpmän: C. Hegardt betalade 200 riksdaler av
225, L. Kockum 172 riksdaler (allt), H. L. Kock 108 riksdaler
(allt), L. I. Bager 52 av 132, H. Falkman 50 av 123 o. s. v.;
ett betydande belopp kom också från den kände kamreraren
C. A. Cronsioe, som på en gång erlade hela sin gärd, 110
riksdaler. De 30 största avgiftsbetalarna betalade mer än
alla de övriga tillsammans — det är ett bevis på förmögenhetsfördelningens ojämnhet, som förmodligen blivit särskilt accentuerad till följd av kontinentalblockaden, men det kan också
anföras som ett vittnesbörd om att stadens ledande borgare
voro lojalt sinnade emot Gustaf IV Adolf. Om Nordlindh
uppger Halling, att han 1809 avböjde riksdagsmannaskap på
grund av missnöje med regimförändringen.
Tiden efter 1809 medförde vissa prövningar för Malmö.
Kontinentalblockaden upphörde och därmed också den tillfälliga kommersiella högkonjunkturen, och diskonten föll
samman 1817. Det är betecknande, att den år 1820 inrättade
hovrätten över Skåne och Blekinge fick sitt säte i Kristianstad. Men under de följande årtiondena växte Malmö relativt sett kraftigare än någon annan av de större svenska
städerna: 1850 var invånarantalet 13 000, 1870 nära 26 000 —
vid sistnämnda tidpunkt var positionen som den tredje av
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landets städer erövrad. Stockholm, som 1800 varit 14 gånger
så stort som Malmö, var 1870 föga mer än 5 gånger så stort;
Norrköping, som 1800 haft nästan dubbelt så många invånare, hade 1870 något färre, och Gävle, som vid sekelskiftet
varit något större, var 1870 föga mer än hälften så stort.
Det vore givetvis en stor överdrift att påstå, att Gustaf
IV Adolf personligen haft någon verklig betydelse för denna
lavinartade utveckling, som var en följd av en rad olika
faktorer. Men det kan lugnt påstås, att flera av de viktigaste
förutsättningarna för expansionen skapats under hans regeringstid. Då togo hamnbyggena ett stort steg framåt. Då
inleddes enskiftet, som medförde en oerhörd ökning av det
skånska jordbrukets produktivitet och därmed en stark utvidgning av de skånska hamnstädernas kommersiella uppgifter. Då inträffade också en händelse av helt annat slag,
som i negativ måtto hälpte fram Malmö till en rangplats bland
rikets städer: Finland gick förlorat. Detta betydde nämligen,
att tyngdpunkten inom riket kraftigt försköts åt väster. Det
är betecknande, att östligt orienterade städer som Norrköping, Stockholm, Uppsala och Gävle växte relativt långsamt under årtiondena efter 1809, medan däremot' de som
vände sitt ansikte västerut — Malmö, Lund, Hälsingborg,
Halmstad, Göteborg, Karlstad m. fl. — gingo framåt oerhört
kraftigt. Denna förskjutning var ju ingalunda önskad av
Gustaf IV Adolf, men den har sin plats i det sammanhang,
som detta lilla kåseri velat belysa. Bakom de i och för sig
obetydliga intermezzon, som äro knutna till Gustaf IV Adolfs
förbindelser med Malmö, skymta de första verkliga ansatserna till en process av omvälvande betydelse: stadens förvandling från en liten landsortsstad i rikets utkant till hela
södra Sveriges vittfamnande metropol.
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SLOTTSMÖLLAN I MALMÖ
Av Sten Kalling.

en gamla stubbamöllan på bastionen Stenbocken brann
ner den 24 augusti 1849. På samma plats uppfördes under
följande året den nuvarande "holländska" möllan, och avsynades denna helt nya väderkvarn av kronans ombud den
10 maj 1851. I kronans ägo förblev kvarnplatsen till den 4
december 1895, då Malmö stad övertog hela området i samband med vissa markbyten. Det sista kvarnarrendet upphörde att gälla den 14 mars 1945. Slutligen beslöt Malmö
stadsfullmäktige den 18 januari 1946 att tilldela museistyrelsen den framtida förvaltningen av Slottsmöllan med tillhörande område, varefter en omfattande restaurering genomfördes av såväl möllan som det intilliggande bostadshuset, ett
arbete, som slutfördes under våren 1947.
Det kan då vara lämpligt att i denna årgång av årsskriften söka sammanfatta några huvuddrag av Slottsmöllans
historia. Det blir en framställning, som i väsentlig grad bygger på arkivmaterial från krigsarkivet i Stockholm (Kr A)
och landsarkivet i Lund (LLA) samt från Malmö stadsarkiv
(MSA).
Först ägna vi vår uppmärksamhet åt den nuvarande
Slottsmöllans föregångare på platsen, den gamla stubbamöllan.
Slottsbastionen Stenbocken anlades åren 1662-63. Omedelbart därefter uppfördes en väderkvarn på själva bastionen. Det är icke troligt, att någon dylik kvarn funnits före
denna tidpunkt inom slottsområdet, och beträffande det
egentliga stadsområdet, får man nog även där sätta väderkvarnarnas uppträdande i samband med fästningsbastionernas tillkomst. Den naturliga flacka terrängen närmast
stranden erbjöd knappast några lämpliga platser för dessa
kvarnar och ej heller det äldre vallsystemet, i varje fall
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Fig. 1. Malmö på 1580-talet. Kopparstick i Georg Brauns och Franz
Hogenbergs topografiska bildverk. Köln 1594.

icke i samma grad som grusbackarna utanför staden, vid
Södervärn och östervärn.1 På den äldsta kända malmöbilden, Hogenbergs stick från 1580-talet, ser man några stubbamöllor, men också endast i förgrunden (fig. 1). Dock förekom
benämningen "Slottsmöllan" redan på 1500-talet, men därmed åsyftas med största sannolikhet en av vädermöllorna på
Södervärn, nämligen den som slottshövitsmannen 1547 gjorde
anspråk på för kronans räkning och som sedermera kom att
mala "Slotz meld saauel malt som andit."2 Däremot fanns,
1 Registrum ville Malmoyghe. Fol. 33 v. Den 8 juli 1456. "— — —
alle, som Mollere er og Vejrmoller har lejet her for Byen — — —".
2 Rådhusr. i Malmö domb. Den 27 mars 1590. MSA. "— — — att
Slotz malle staar ode her for Byen — — —". I Malmö Stadsbok 1547 omnämnes en "waeiermolle wden Synre poortt," som hövidsmannen på
Malmöhus sade sig ha rätt till på K. Maj:ts vägnar såsom förbrutet gods.
Jmf. J. 0. Friberg, Malmö Stads Historia och Beskrifning, Malmö 1842
sid. 192.
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Fig. 2. Plan av Malmö citadell 1669. Kungl. Krigsarkivet.
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till och med långt tidigare, en vattenmölla "westen hoss
Malmoge".3
Vår Slottsmöllas äldsta historia är sålunda förknippad
med den första svensktidens fortifikatoriska anläggningar,
som resulterade i att det gamla slottet blev kringgärdat av
en kraftig bastionerad fyrkant.
Det är då knappast överraskande, att vi genom Erik
Dahlbergh får det första bildmaterial, som ger oss en uppfattning om Slottsmöllans läge och karaktär.
Erik Dahlbergh kom till Malmö på hösten 1669 för att
tillträda kommendantskapet. Vid samma tid utfördes en
"GEOMETRISK PLAAN OCH DELINEATION UTHAF
MALMOO SLOTT OCH CASTEEL" (fig. 2) . På denna planritning är Slottsmöllan tydligt angiven. Inom bastionen Stenbocken fanns dessutom en "corps de garde" samt ett förrådshus för artillerimateriel. Även dessa båda byggnader äro
inlagda på planen från 1669. Av större intresse är ur viss
synpunkt Dahlberghs belägringsbild från 1677 och i all synnerhet den mästerligt utförda skissen till denna krigiska
framställning (fig. 3). I förgrunden återfinna vi stubbamöllorna på Södervärn, men i ett synnerligen bedrövligt tillstånd. I sig själv är detta helt naturligt med tanke på situationen. Å andra sidan hade generalguvernören Fabian von
Fersen året innan belägringen givit order om att möllorna
utanför staden skulle rivas på grund av fiendens infall i
Skåne. Och i viss utsträckning hade man väl hunnit med att
utföra denna befallning. Men Fersen anvisade på samma
gång lämplig plats inom fästningen och möjliggjorde härigenom förflyttning av ett begränsat antal möllor. Borgaren Börge Jonsoen Bager begagnade sig av denna möjlighet,
och han fick sin mölla placerad på Slottsplatsen, som i våra
dagar motsvaras av Kungsparken. På Erik Dahlberghs teckning är denna mölla synlig till höger om slottet innanför vallarna och bör särskilt fånga vårt intresse, då den alltjämt
existerar, ehuru givetvis knappast något kan vara kvar av
3 Christian I:s brev den 5 maj 1481. MSA. "— — — wor ock kronens
grund ock dam, liggande westen hoss Malmage — — — at the mwe ock
skule ther vpa lade bygge een malle och mollehws, hwor thet er best
ock beleygest — — —".
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den ursprungliga stommen. Det är den av Malmö stad nu
ägda stubbamöllan, som 1901 placerades vid Nya Vattenverksvägen inom östra förstaden, och som väl en gång kommer att införlivas med stadens blivande friluftsmuseum.
Till Slottsplatsen flyttades ytterligare en mölla 1676. Det
var den senare i tiden benäinnda "Murändsmöllan", som blev
riven först 1851 (fig. 5). Från den punkt Erik Dahlbergh utförde sin skiss, kan den sistnämnda möllan knappast ha varit
synlig, enär kvarnplatsen var belägen i nordligaste delen av
Slottsplatsen. Däremot har Dahlbergh intecknat en mölla på
det längst ut på högra kanten synliga värnet, kallat "Clausis
Rundel". Att här fanns en mölla bekräftas av Johannes
Meters kartskiss över Malmö från tiden omkring 1656.4 Slutligen ger oss Dahlberghs teckning en förträfflig uppfattning
om Slottsmöllans läge på bastionen Stenbocken.
År 1677 fanns alltså fyra väderkvarnar inom Malmö stad
och fästning, ett antal, som ännu 1699 var oförändrat. Detta
framgår av stadskommendanten Axel Faltzburgs rapport till
generalguvernören Carl Gustaf Rehnskiöld den 23 januari
samma år, i vilken rapport man för övrigt får en intressant
överblick av kvarnbeståndet i Malmö, ej endast med avseende
på väderkvarnarna:
"Uti staden finnes 3 och på slottet en väderqvarn, hvaraf samtlige
då det blåser kunna mala 12, andra 15 tunnor på dygnet, item 6 st.
hästqvarnar kunna wardera mala på dygnet 30 K. malt och mera,
men allenast 8 K. mjöl, på Castellet 41 st. bruklige handqvarnar,
men hästqvarnen derstädes alldeles ruinerad" — — —

Bastionen Malmö mitt för Södergatan hade vid denna tid
ännu ej fått sin mölla, men väl den längre österut belägna
bastionen Kalmar, vars mölla troligen blivit flyttad från den
raserade skansen "Clausis Rundel."
Man har förmodat, att Slottsmöllan fullständigt förstördes i samband med belägringen 1677. Så synes emellertid
ej ha varit fallet trots det utsatta läget. 1 1697 års relation
över Malmö fästning anmärkes nämligen endast, att "sielfwa
Stubben är utij senaste Kritget med 7 skått igenomskiuten
och sedan med Ekeplankor igenn beklädder och med twenne
4
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Fig. 4. Baracken på bastionen Stenbocken. Ritning från år 1672. Kungl.
Krigsarkivet.

järnjorar omkring." Samma berättelse ger oss även ganska
detaljerade upplysningar om övriga byggnader, som då fun.nos inom bastionen Stenbocken. Sålunda omnämnes en 67,5
alnar lång och 12 alnar bred barack, "som i åhr är reparerat
till cronobageriet," samt en liten barack, "hwaruty möllaren
boor." Båda dessa uppgifter äro av största intresse i detta
sammanhang Den långa baracken uppfördes troligen redan
1672, från vilket år en plan och fasadritning finnes bevarad
(fig. 4). Dessutom kunna vi genom en synehandling från
1728 få en utförlig beskrivning på "Slottsbagerihuset."
Samma handling berör även Slottsmöllan, men tyvärr endast
i form av en kostnadsberäkning å nödvändiga reparationsarbeten. Som vi i alla fall få en viss uppfattning om Slottsmöllans uppbyggnad och tillstånd, återges här nedan det
väsentliga innehållet i denna handling, daterad den 29 januari 1728.
"Till Muhren under qwarnen 18 th:r gottl. kalck å I D
12 lass mursand å 6 öre
8 lass flathgråsten å 8 öre
11/2 th:r Swinehåhr
Murmästarens Arbetslöhn

6

18: —
2: 8
2: —
8: 8
20: —
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20: —
4 sty. Twärfötter af Eek å 5 D.
25: —
10 sty. Stijwer af Eek å 2 1/2 D.
10: —
Till en ny Stiärdt, ett Eeketrä af 18 al:rs längd
0: 20
Till samma Stiärdt, en eekestolpe
Trappan är något gammal hwartill fordras 2 st. furu leigder 2:16
1: 8
1/2 Tolft bräder
Till Steenbielken fordras 2 stycken Järnbultar å 1 1/4 al.
5: —
långa å sty 2 1/2 D.
180: —
Bägge Qwarnstenarne äro oduglige, kosta
Ett gammalt Köggehiul kan ännu brukas någre åhr. Långjärnet är ännu godt, men då nya stenar skall inläggas
måste Segell och Spinnel förlängas och ståhlas
2: —
Malmpannen bör förhögas, kostar
8 sty:n hacker finnes gode
Stenrepet finnes godt
10: —
Pärsse och Krantzerepet, odugl. ärfordras nya å 5 D.
En ny Järnkofoth och en kort gammel dito finnes i behåld
En Järnhammar och ett Spijljärn i behåld
4: —
En ny Qwarn bind ärfordras kostar
Wride Kiädian är godh
3: —
Giöken är odågelig, hwartill fordras ett Ekefothträ
Taket är gott och behållit
Till Kapell gafweln och Baksijdan fordras beklädning
20: —
hwartill åthgår 8 tolfter brädr å 2 1/2 D.
Till de 2:ne Sijder att förbättre jämte till dörren åtgår 6
tolfter Bräder å 2 1/2 D.
Till Stijfwer då fothen skall underläggas ärfordras 8 sty.
16: —
furubielker 18 alar långa å 2 D.
4: —
Till drijfkistan 8 sty. Eekestolpar å 16 öre
2:—
Till Skrufkohlwen 4 sty. Eekestolpar å 16 öre
: 20
Ett lass Boketrän till Kijhlar
10: 16
1500 läckte spijk å 1000 7 D.
Timmermannens Arbetslöhn för denne Qwarnens reparation
80: —
fordras inalles
———
Sålunda som föreskrefwet står wara befunnit och i det nogaste
antecknadt verificeras med egne händers underskrifter.
Malmö den 29 Januari 1728.
P. J. Elgh Casper Fred. von Grönninger N. Jönsson
Jost H. Jocobson
Johan Mohrbeck
Jöran Simonsson
Michel Schweder
Murmästare.

Någon reparation i enlighet med ovanstående kostnadsf örslag synes emellertid ej ha kommit till stånd. Fem år senare
var också Slottsmöllan i ett bedrövligt skick, vilket framgår
av lanträntmästare Simon Samsiös inlaga till överkommendanten. Den 7 mars 1733 säger sålunda Samsiö, att "denne
qwarn har stådt eländig allt sedan iag kom Mit och långt
före min tijd, och om den nu i sommar får ingen hielp och
förbättring, så faller den ned till nästa höst af sig sielf `vild
ett hårdt Stormewäder." Han ansåg, att kvarnen icke skulle
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kunna repareras under en kostnad av 300 till 400 daler
silvermynt. Bland annat var det nödvändigt att ånyo uppbygga kvarnfoten och inlägga nya kvarnstenar. Nu blev
tydligen en hel del reparationsarbeten utförda, och vi finna,
att Samsiö den 12 juni samma år avslutade ett kontrakt med
kronan angående "Slåttskwarnens nyttjande." Vad detta
kontrakt egentligen innebar, anger 1720 års inventarium, enligt vilket så väl Slottsmöllan som kron.obageriet var under
räntmästarens "disposition och förwahr." Samsiö drabbades emellertid av slag 1736 och blev nödsakad att lämna sin
tjänst som lanträntmästare, och upphörde han samtidigt härmed att handhava Slottsmöllan, en syssla, som övertogs av
Samsiös efterträdare Efvert Helman.
Så följer en tid utan att något inträffar, som kan vara
värt att särskilt nämna. Men 1743 måste kvarnverket stoppa,
då mölleaxeln ej längre var brukbar. Det är märkligt vilka
svårigheter, som uppstodo, när det gällde att anskaffa en ny
axel. Den skulle vara av prima ekvirke. Men kronofogden i
Frosta och Färs härad Gilius Stål, som av landshövdingämbetet hade fått i uppdrag att anskaffa en sådan axel, rapporterade, att den utskickade möllaren icke i hela fögderiet
och ej heller i kronolänsman Hans Davidsons distrikt, funnit
något "Eketrä, som kunnat tiena till axel för Crono Wädergwarn en i Malmö fästning." Detta avbrott kom mycket
olägligt, ty vederbörande framhåller, att "nuwarande Conjunctur lärer äska at Möllan i fullkomligt stånd svara må."
På vad sätt och när denna viktiga del av kvarnverket blev
ersatt, framgår emellertid ej av tillgängliga handlingar.
Beträffande Slottsmöllans betydelse, bör kanske i detta
sammanhang nämnas, att denna kvarn givetvis var avsedd
för garnisonens behov. Visserligen bortarrenderades möllan
till olika personer, men den förpliktelsen kvarstod alltid, att
förmalning i första hand skulle ske för kronans räkning. Det
kunde väl hända, att man icke alltid iakttog denna regel så
noga. Den 29 mars 1746 besvärade sig sålunda möllareämbetet i Malmö över möllaregesällen Diedric Larsson på Slottsmöllan för att denne låtit mala säd för stadens innevånare.
Å andra sidan inlämnade räntmästare Helman samma år till
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Fig. 5. Slotts- och Murändsmöllorna omkr. 1840. Detalj av panorama
över Malmö från väster. Teckning av Carl Conrad Dahlberg. Privat ägo.

rådhusrätten en begäran att mot låg avgift få mala för stadens innevånare på lediga stunder, när kvarnen "ej brukas
för garnisonens behov."5
Så följer åter en period, där arkivmaterialet endast ger
oss knapphändiga uppgifter. I 1770 års inventarium över
Malmö fästning anmärkes helt kortfattat, att "uti Bastion
Stenbocken står en Wäderquarn kronan tillhörig, som nu för
tijden är för kronans räkning bortarrenderad på vissa år."
Och samtidigt uttalar direktören vid fortifikationen A. M.
von Strussenfelt, att man bör närmare pröva om kronan har
den inkomst av arrendet, som svarar mot den vid "ständig
körsel" åstadkomna nötningen.
Men kronan lät i alla fall år 1773 ånyo utarrendera Slottsmöllan. Kvarnarrendator blev nu efter en offentligt utlyst
auktion möllaregesällen Åke Mattson, och skulle denne erlägga en årlig arrendesumma av 162 daler silvermynt Kontraktet kom att gälla sex år. Det dröjde emellertid icke
många dagar förrän den nye arrendatorn djupt ångrade vad
han givet sig in på. "Wid närmare eftersinnande" fann han,
att den syneförrättning, som låg till grund för arrendeuppgörelsen, ingalunda motsvarade verkligheten. Slottsmöllans
tillstånd var ej "godt och försvarligt". Vidare klagade Mattson över att han icke fått förmala någon kronans spannmål
ehuru Slottsmöllan i första hand var avsedd för kronans
5
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Rådhus. i Malmö domb. 1746 29/3, 7/5. MSA. (Einar Bagers anv.)

Fig. 6. Malmöhus och Slottsmöllan or 1848. Akvarell av Fritz von Dardel.
Nordiska museet.

räkning. Sådan spannmål hade i stället lämnats till andra
kvarnar i staden. Kronobagaren Cronholm borde enligt
Mattsons uppfattning åläggas, att vid Slottsmöllan låta förmala "all den Spannmål som härstädes för Kronans behof
nyttjas och till bröd förbakas." Situationen för Mattson blev
emellertid ytterligare försämrad, och ett år senare ansåg han
sig icke kunna "härda ut den tid Contractet innehåller" utan
begär att få avbryta arrendet med årets utgång.
Under några år därefter synes Slottsmöllan huvudsakligast ha drivits för kronobränneriets räkning. När sedan
Malmö omkring 1800 upphörde att vara fästning och kastellet 1827 överlämnats till fångvårdsstyrelsen, inträdde efter
hand helt ändrade förhållanden. Fästningsverken raserades och Slottsmöllan kom att ligga på resterna av bastionen
Stenbocken. Arrendatorerna fingo nu förmala spannmålen
efter eget gottfinnande, och därmed upphörde Slottsmöllans
karaktär av garnisonskvarn.
Kommendantsekreteraren Olof Elias Malmros blev den
förste arrendatorn sedan dessa ändrade förhållanden inträtt.
Hans kontrakt avslöts den 24 september 1830 och kom att
gälla på icke mindre än 30 år. Till kronan skulle Malmros i
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oktober månad varje år inleverera 16 tunnor "ren och afradsguld spannemål", men fick han för övrigt fritt disponera
väderkvarnen "med enahanda förmoner och rättigheter som
Kronan den innehaft."
Efter Olof Elias Malmros död 1841 övertogs kontraktet
av sonen, handlanden Jacob Johan Malmros den 14 juni 1842
med handlanderna J. och C. Frick som borgensmän. Jacob
Malmros fick emellertid snart dåliga affärer, varför hans bo
1844 försattes i konkurs och vid konkursauktionen den 7 februari 1845 inropades kvarnkontraktet av dåvarande fängelseföreståndaren och löjtnanten, sedermera handlanden
Frans Josef Salmson för en summa av 1405 riksdaler banco.
Under den korta tid Jacob Malmros var arrendator utfördes åtskilliga förbättringar. Ja, Slottsmöllan blev så gott
som helt ombyggd. Detta framgår av rådman Ludvig Falkmans besiktning av möllan den 15 mars 1845, där det påpekas, att "qwarnen år 1842 --- blifvit upphögd å ny
stenfot, försedd med ny stubbe, sockel och stenbjelke, flera
nye bjelkar, ny axel, nya wingar, ny beklädnad och fullkomligt ny inredning." Dessutom anmärkes i samma synhandling, att Malmros låtit uppföra en byggnad av korsvirke
under tegeltak och inrett densamma till bostad för mjölnaren
på stället. Man kan sannolikt sätta 1843 som byggnadsår för
den lilla stugan, som ännu finns kvar, och som bidrar till
att skapa idyllen kring den nuvarande Slottsmöllan.
Löjtnant F. J. Salmson blev den gamla stubbamöllans
siste arrendator. Den i inledningen omtalade branden inträffade fredagen den 24 augusti 1849. Inom en halv timma
efter brandens början rasade kvarnstommen. Lördagsnumret av Malmö Nya Allehanda ger oss en skildring av händelsen, som kan vara av intresse att här återge.
"Klockan half 4 i går eftermiddag tillkännagaf genom klämtning
med tre slag från kyrkotornet, att eldswåda hade utbrustit wester
om S:t Petri Kyrka. I ögonblicket, som detta alltid oroväckande
tillkännagifwande meddelades, såg man en mängd personer strömma
åt spruthuset och "i-ett" woro sprutorna och stadens wälordnade
brandanstalter på gatan samt i traf forslades till stället der elden
härjade. Det war wid såkallade Slottsmöllan, belägen inom f. d.
fästningens gebit. Ehuru åtminstone ett par af stadens sprutor
hunno till platsen 10 minuter efter första klämtslaget, war dock
all räddning för Qwarnen omöjlig. En trädbod, innehållande wed
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och diverse, war hårdt ansatt af elden och blef tillspillogifwen.
Olyckans uppkomst härledde sig deraf, att i qwarnens fot, hwarest,
troligen för instufning af mäld, finnes ett mindre rum, hade företagits kokning af tjära, hwilken, då den genom någon wårdslöshet
af tillsatte arbetare, fattade eld, hwilken ifrigt närdes och befrämjades af det uti qwarnens fot befintliga, nyss med tjära bestrukna
wirket. Klockan war ej fullt 4 då qwarnstommenet nedrasade,
hwarefter med tillräcklig tillgång på sprutor och watten det icke
dröjde mer än en fjerdedels timma förrän elden war dämpad.
Skjudsinrättningens spruta war den som först anlände h wadan det
derwid anställde manskapet lärer erhålla den i Brandordningen
stadgade belöning".

Branden lär ha vållat Salmson en förlust av omkring
3000 riksdaler. Dessutom gick ett 40-tal tunnor spannmål
förlorade.
Av arrendetiden återstod nu tio år. Salmson åtog sig
emellertid att på samma plats uppföra en ny mölla, en "s. k.
holländsk Wäderqwarn, hvilken till byggnadssättet vore både
varaktigare och ändamålsenligare och värdet skulle komma
att motsvara 2:ne stubbqvarnar." Men detta under förutsättning att kontraktet blev förlängt med ytterligare 30 år,
räknat från den 1 november 1849, givetvis för att han skulle
kunna hinna med att återvinna, vad han förlorat. Möllan
skulle sedan tillfalla kronan utan någon lösen. Krigskollegiet biföll Salmsons förslag och anmodade fortifikationsbefälhavaren i Malmö att av Salmson avfordra en ritning på
den kvarn, han erbjöd sig att uppföra (fig. 7).
Arbetet med den nya Slottsmöllan pågick under senare
delen av året 1850, och den 28 januari 1851 anmälde Salmson
till Konungens befallningshavande i Malmöhus län, att kvarnen kunde besiktigas, en förrättning, som emellertid ej korn
till stånd förrän den 10 maj samma år.
Syneinstrumentet innehåller följande uppgifter om Slottsmöllans tillstånd:
"År 1851 den 10 maj — —
— — Hatten såväl som öfriga träbyggnader är utvändigt beklädd med tjärad förhydningspapp.
Verket utgöres af:
I öfversta våningen eller så kallade Hatten:
1 koniskt kronhjul af träd med stödring af jern och kuggar
af träd
1 konisk jerndrif
Säckvindsloftet:
2 trädvalsar för sädens uppvindande
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Fig. 7. Slottsmöllan enligt ritning, utförd 1850. Kungl. Krigsarkivet.
Qvarnlof tet :
1 cylindriskt stjernhjul af träd med trädkuggar, går med
drif af gjutet jern i stället för af träd, som ritningen a fsåg.
1 par Rhenska qvarnstenar af 2 alanr 3 1/3 tums diameter.
1 par
d:o
d:o
2 alnar 10 tums diameter.
1 jerndrif på axel för rörelsens utväxling till skalqvarnen.
Broloftet:
1 cylindriskt stjernhjul af träd med trädkuggar hvaraf skalqvarnstenens jerndrif sättes i rörelse.
1 skalsten från England, 2 alnar 8 tum i diameter, 11 tum
tjock.
För öfrigt anmärkes, att drifven till alla tre qvarnarne sitta på jernbomar af 3 tums fyrkantigt jern.
Af inventarier finnas:
10 stycken hackor
2
blecklampor
1
jernstång
1 vridstol med ketting
3 trädtärsar
1 mindre handslägga
2 skrufnycklar
1 tross om 7 famnars längd, 3/4 tum i diameter.
1 segelflygel
1 rättholt
1 spillingslåda
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Samtlige besigtningsmännen förenade sig i det omdöme, att ifrågavarande byggnad med deri varande verk är, såväl med hänseende
till de gagnande materialerna som deras bearbetning och sammansättning af utmärkt god och varaktig beskaffenhet.
Malmö som ofvan
N. H. Qviding
Rådman
P. Möllerberg
Timmerman

S. Cronberg
Murmästare
S. N. Möller
Mjölnare"

Den nya Slottsmöllan blev alltså en holländare, en kvarntyp, som egentligen först fram mot mitten av 1800-talet vann
allmän spridning i Skåne. Kvarnbyggare Christian Sjöström
från Svedala var då i flitig verksamhet, och det är möjligt,
att han även. är Slottsmöllans byggmästare.
Som en föregångare till Slottsmöllan inom malmöområdet
skulle man emellertid kunna betrakta den på Kirsebergsbacken omkring 1800 uppförda väderkvarnen, som för övrigt
ägdes av Salmson vid dennes bortgång 1869 och som 1910
blev flyttad till Västra Klagstorp. "Höga möllans" tillkomst
var förenad med en del svårigheter på grund av möllareämbetets rädsla för konkurrensen och gav anledning till åtskilliga inlagor och ämbetsskrivelser, som på samma gång
ge oss en inblick i kvarnsituationen i Malmö för omkring
•
150 år sedan.°
År 1796 hade handlanden och borgmästaren Henrik Falkman hos magistraten anhållit om tillstånd att få bygga en
holländsk väderkvarn på Kirsebergsbacken på stadens egen
mark. Mjölnareämbetet prosterade och ansåg att en ny
kvarn icke var behövlig och skulle någon nödvändigtvis
byggas, borde ämbetet ha förhandsrätt. Magistraten godtog
emellertid Falkmans uppfattning och framhöll i enlighet
därmed, att stadens kvarnar ej hunno att förmala all säd
för stadens behov. Kvarstenarna voro dessutom så dåliga,
att de ej kunde söndermala den till bröd ämnade säden.
Mjölet påminte om skråning och var stundom uppblandat
med sand, varför stadens innevånare voro nödsakade att med
stor kostnad och tidsspillan låta bortf öra sin mäld till vatten6

Rådhusr. i Malmö domb. 1796 14/11. MSA. (Einar Bagers anv.)
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Fig. 9. Malmö 1857. Utsikt från väster. Teckning av Ludvig Messman.
Privat ägo.

kvarnar, belägna 2 å 3 mil från staden. Magistraten framhöll även, att kvarnbeståndet i Malmö hade minskats, "alldenstund en för 50 år tillbaka på södra fästningsvallen uppbränd väderkvarn hvarken inom eller utom staden sedermera
blifvit upbygd." Det sista påpekandet är av största intresse.
Den åsyftade väderkvarnen uppfördes år 1705 på bastionen
Malmö av dåvarande med. doktor Johan Döbelius.7 Malmöbastionen hade 1697 blivit försedd med ett högverk eller
"katt", och den härpå placerade möllan, som brann ned 1744,
kallades också med anledning härav för "kattamöllan". Intresset ökas då man erfar, att denna bastionmölla av allt att
döma icke var någon stubbamölla, utan en holländare, om
också ej av Slottsmöllans typ. På en bestyckningsplan över
Malmö fästning från år 1719 är denna mölla inritad (fig. 8).
Man ser där, att kvarnhuset har en tornliknande uppbyggnad med rund grundplan och saknar markerad undervåning.
Rådhusr. i Malmö domb. 170 15/11, 1706 21/4, 1744 9/7. MSA.
(Einar Bagers anv.)
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En märklig omständighet är vidare den, att doktor Döbelius
tillkallade en byggmästare från Göteborg vid namn Jacob
Fiegell då Kattamöllan skulle uppföras. Här föreligger
onekligen ett sammanhang, som vore värt att närmare utreda. Att den holländska kvarntypen inkommit över Göteborg, förefaller ganska naturligt. Man kan bara hänvisa till
ett studium av Dahlberghs Svecia Antigua för att få belägg
för detta påstående. Det kan då också tänkas, att "Kattamöllan" blev den första holländaren i Skåne och är alltså att
betrakta som den äldsta föregångaren inom malmöområdet
till den nuvarande Slottsmöllan.
Efter denna tillbakablick återgå vi till 1851. Löjtnant
Salmson avslutade den 6 september det nya kontraktet med
kronan, och kom detta att gälla på 30 års tid, räknat från
den 1 november 1849. Men redan 12 oktober 1854 transporterades kontraktet på handlanden Gustaf Giertsson, som däremot innehade Slottsmöllan arrendetiden ut, alltså till 1879.
Giertsson var en framstående kvarnman. Han startade tillsammans med ett par andra affärsmän Malmö Franska Ångkvarn och introducerade därmed den nya kvarntekniken i
Malmö, varigenom han gav upptakten till den kommande utvecklingen inom stadens kvarnindustri.
I Slottsmöllan lät Giertsson enligt egen utsago "insätta
flera tidsenliga inrättningar", och under hans arrendetid uppfördes bland annat ett skjul av furustolpar och bräder vid
södra sidan av kvarnen "för inkörsel och upplägg af spannmål". Det var också en hel del som Giertsson betraktade som
sin enskilda tillhörighet, och som han därför erbjöd kronan
att inlösa då arrendet utgick. Hit räknades även det lilla
bostadshuset från 1843. Men själva Slottsmöllan tillföll nu
kronan utan lösen i enlighet med den gamla uppgörelsen
från 1851.
Efter Gustaf Giertsson blev bagaren Peter Sindahl kvarnarrendator på Slottsmöllan, under några år i kompanjonskap
med handlanden N. N. Moberg. Men Giertsson hade egentligen som arrendator hellre sett mjölnaren Johan Magnus
Ohlsson, son till kvarnägaren Ola Andersson i Södra förstaden. Sindahl var enligt Giertssons uppfattning ej kompetent
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Fig. 10. Slottsmöllan. Foto 1890-talet.

att handhava en kvarn och hade nog för avsikt, trodde han,
att "prångla" den på någon annan mot gottgörelse. Men
Sindahl uppgav å andra sidan för fortifikationsbefälhavaren
Fritz Ewerlöf, att han ämnade driva kvarnen i förening med
den mjölnare, som under de senaste sju åren drivit Slottsmöllan för handlanden Giertssons räkning, och man misstänkte Giertsson för att hån genom att särskilt gynna Ohlsson ville ha "ett finger med i spelet", enär han var disponent
vid Malmö Franska Ångkvarn och följaktligen ej kunde
"tycka om konkurrenter." Sindahl hade emellertid vid den
offentliga auktionen inför Konungens befallningshavande
den 14 augusti inlämnat det högsta anbudet, enligt vilket den
årliga arrendesumman skulle uppgå till 500 kronor. Vid
samma tillfälle hade Ohlsson på inrådan av Giertsson nödgats avstå från att uppträda som spekulant på grund av en
oriktigt formulerad borgensförbindelse. Trots Giertssons senare gjorda ansträngningar antog Armsförvaltningen Sin-
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dahls anbud den 27 september. Arrendetiden blev nu 20 år,
räknat från den 1 november 1879.
Efter några år införde Sindahl en stor nyhet. Han lät
kvarnverket drivas med ångkraft och tillbyggde för den
skull vid södra sidan av möllan ett maskinhus, inrymmande
tvenne ångpannor. Ej minst kvarnplatsen kom härigenom att
ändra karaktär, särskilt genom den höga skorstenen, som
blev rest störande nära själva kvarnhuset (fig. 10). Dock fick
kvarnvingarna sitta kvar för att användas vid behov. Sindahl synes emellertid ha arbetat efter något för stora linjer
i förhållande till egna resurser. Kanske icke så mycket
med tanke på Slottsmöllan, men väl i samband med vissa
företag på annat håll. Skulderna växte och så kom den oundvikliga konkursen den 29 juli 1895. Men den händelse, som
under året 1895 tilldrar sig det största intresset, är dock
Slottsmöllans överlåtelse till Malmö stad den 4 december, en
transaktion, som skedde i samband med vissa markbyten
mellan kronan och staden. Därmed upphörde Slottsmöllans
karaktär av kronokvarn.
Som arrendator inträdde nu en av Sindahls många fordringsägare, konsul J. H. Dieden, men denne överlät arrendet
redan den 8 oktober 1900 till kvarnmästare Petter Andersson.
som alltsedan 1888 -hade skött kvarnen och haft sin bostad
i den lilla stugan på tomten.
Något år innan den sistnämnda överlåtelsen hade det
märkliga inträffat, att man återgått till det gamla systemet
med vindkraften som enda drivmedel. För att belysa skillnaden med avseende på arbetsstyrkan, kan nämnas, att då
kvarnen drevs med ångkraft, erfordrades ej mindre än 10 å
12 man, som arbetade i två skift från klockan 7 på morgonen
till klockan 7 påföljande morgon. Men nu blev livet vid
Slottsmöllan åter som det varit i gamla tider, och kvarnmästaren och hans gesäll fingo för det mesta ensamma klara
driften. Det var ett hårt arbete, då kvarnen var i gång både
natt och dag, nära nog hela året runt. Men en van mjölnare
sov gott när kvarnen gick som den skulle gå, men vaknade
då den stannade och något var i olag!
Den 1 april 1907 arrenderades Slottsmöllan av mjölnaren
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Fig. 11. Slottsmöllan. Foto omkring 1910.

Lars Thorell, som varit anställd vid kvarnen sedan 1892. —
Fram till första världskrigets början gick allt normalt, och
den spannmål som mest förmaldes var den torra ryska rågen,
som importerades genom handelsfirman J. H. Dieden j:r.
Och mjölet levererades sedan till stadens olika bagerier för
att bakas till grovt bröd eller kavring.
Men allt eftersom tiden gick började svårigheter komma
av olika slag, och det blev snart nog ingen särskilt lönande
affär att driva Slottsmöllan. Härtill bidrog icke minst den
omständigheten, att de uppväxande parkträden inverkade
menligt på kvarnens gång genom att "ta vinden" från vingarna. Omkring 1930 kunde den sålunda endast mala vid
västlig vind, och under slutskedet bidrog den moderna högbebyggelsen ytterligare till att förvärra situationen. Men
ännu 1942 kunde man någon gång se kvarnvingarna svänga
kring sin axel. Den siste arrendatorn hade emellertid flyttat
från kvarntomten redan på hösten 1940. Kontraktet uppsades dock först den 14 mars 1945.
Väderkvarnarnas tid är förbi. En efter en stanna de av
och försvinna. Man får vara nöjd, om något enstaka representativt exemplar kan räddas åt eftervärlden. Det var också en självklar åtgärd av museistyrelsen i Malmö att föreslå,
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Fig. 12. Slottsmöllan. Foto 1947.

att Slottsmöllan skulle bevaras och restaureras. Och den 18
januari 1946 beslöt Malmö stadsfullmäktige, såsom förut är
nämnt, att tilldela museistyrelsen den framtida förvaltningen
av Slottsmöllan med tillhörande område, varefter det omfattande restaureringsarbetet utfördes.8 För omkostnaderna
kunde räntemedel disponeras ur Johan N. Dybergs donationsfond. Dessutom lämnades bidrag av Malmö försköningsoch planteringsförening samt av Malmö stad.
Slottsmöllan har onekligen ett stort värde både ur skönhetssynpunkt och ur kulturhistorisk synpunkt. Den gamla
kvarntomtens historia kan därför vara värd att närmare lära
känna. Här har inom ett begränsat utrymme endast några
huvuddrag blivit tecknade.

8 Restaureringsarbetet utfördes av Byggnads AB. Wihlborg och Son
Limhamn.
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Källor:
KrA. Malmoe Festningz Beskaffenhet. Pro Anno 1697. f. d. fort. ark.
III PPP b. 12.
LLA. Inventarium uppå Malmö Citadell och Stad. Upprättat år 1720.
KrA. Armeförvaltningen, Fort. dep. V. Handl. rörande kronans mark och
byggnader, Malmö.
LLA. Malmöhus läns Landskontor: Supplikater. Kronans byggnader.
KrA. Anmärkningar öfver Malmö Fästning och Citadells beskaffenhet
1770, 1780. f. d. fort. ark. III LLL 4, III PPP b) 17, III QQQ
b) 12.
MSA. Rådhusrättens i Malmö Domb. enligt nothänvisningar.
För välvillig hjälp med anvisningar beträffande arkivmaterial står jag
i tacksamhetsskuld till kapten Harald Köhlin, Stockholm, arkivarie Sten
Bergendal, Lund, stadsarkivarie Leif Ljungberg, konstnär Einar Bager,
docent Nils Gösta Sandblad och fil. mag. Lennart Tomner, Malmö.
Dessutom ha upplysningar beredvilligt lämnats av f. d. kvarnarrendator
Lars Thorell och revisor Joh. 0. Olsson, Malmö samt av fru Ebba Olsson i Höör, sondotter till kvarnmästare Petter Andersson.
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Caledonia, Danmarks första ångfartyg. Efter en originalteckning av
Carl Baagoe i Illustrer Tidende.

HJULÅNGARE OCH PROPELLERFARTYG I MALMÖ HAMN UNDER
FÖRRA ÅRHUNDRADET.
Ao Axel Cronquist.

Zöndagen den 24 augusti 1828 kunde de på skeppsbron flakinerande malmöiterna få se en egendomlig syn. Ett fartyg
med rökbolmande skorsten och dunkande skovelhjul paddlade sig genom inloppet till hamnen.
Detta var den danska i Skottland byggda ångbåten Caledonia, som kom på ett besök.
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Malmö första ångbåt. Efter litografi på ångbåtsbolagets första protokollsbok.

Tio år skulle det dröja, innan vi kunde sända en likadan
till andra sidan sundet.
Länge hade man haft ett dylikt projekt i tankarna, men
först söndagen den 29 juli 1838 förverkligades detta, i och
med att vårt nybyggda hjulångskepp Malmö då passerade
Tre Kronor med ett sällskap på däck och i salonger på ca.
150 personer, som glada och belåtna njutit av detta för sin
tid högst ovanliga färdesätt.
Initiativtagare hade varit köpmännen L. I. Bager, Mathias
Flensburg och C. P. Möller. Båten byggdes på Karlshamns
varv med maskinell utrustning från Motala verkstad. Skrovet var av trä.
För driften bildades ett bolag benämnt Malmö ÅngbåtsBolag, i vars styrelse förutom ovannämnda herrar även inträdde landssekreteraren C. Halling — som ordförande —
och handelsmannen F. H. Kockum.
Einar Bager beskriver i fornminnesföreningens årsskrift
för 1936 hela förloppet av fartygets tillkomst, vilken trots
många bekymmer i början för företagets ledande män slu99

fade som en stor succés för de personer, som riskerat kapital
för att få till stånd denna för sin tid högmoderna sjöförbindelse emellan Malmö, Köpenhamn och Lybeck.
I likhet med alla andra av de första ångfartygen var även
Malmö avsett att förutom medelst maskinen även kunna
framdrivas med vinden. Det var därför riggat som en seglare, närmare bestämt som en slättoppad skonare — dock
utan salning på masterna — med bogspröt eller måhända
endast klyvarbom. Skorstenen var mycket hög och smal.
Skrovets form liknade segelfartygens med fallande stäv, och
gallionen var smyckad med Malmö stads vapen.
Sådana dekorationer var högst väsentliga för denna tids
fartyg. Man får ett begrepp om den omsorg, som kunde
läggas ned därpå genom rederiets order till den person, som
övervakade byggandet i Karlshamn, löjtnanten vid Kungl.
Maj:ts flotta Nils Hallström, i vilken det bestämdes "att
Gallionen skall prydas med Malmö stads vapen efter den
ide Herr Löjtnantens ritning utvisar med iakttagande, att
övre griphuvudet med dess prydnader bliver 6 gånger större
än ritningen och globen 5 gånger större än den, som därå
förekommer. Bägge griphuvuden bliva förgyllda liksom
årtalen".
Fartyget tyckes vid starten hava uppfyllt och kanske
t. o. m. överträffat alla anspråk, som både trafikanter och
beställare kunde hava på detsamma.
I detta sammanhang är det intressant att höra, vad en
dåtida resenär, en ung fröken Marie-Louse Forsell, anförtror sin dagbok om de intryck hon fick vid en resa fram och
tillbaka på denna rut.
Hon skriver
"Köpenhamn Hotel du Nord Lördagen den 27:de Augusti
1842.
På Unionen eller, såsom den också kallas, Kujonen, gjorde
vi vår överresa hit. Den är varken ett Ångfartyg eller Ångslup, utan ett slags mellanting, som går en hel timme senare
än kamraten Malmö. Men emedan jag dels hade nöje av
mina egna små tankar, dels roades av den hygglige Pastor
Hultmans sällskap och att betrakta våra medpassagerare,
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som voro: Grevinnan Barck, Baron Bennet, herr Noring och
tvenne sällsynt sköna bondgummor m. fl., syntes mig färden
gå ganska snabbt och skulle även varit behaglig så vida ej
en stygg lukt av skämt havsgräs förpestat luften. Vädret var
mildt, så att någon sjösjuka ej kom i fråga. De snälla flickorna Ståhle och Anette Falkman följde oss ned till ångbåten,
ock då vi lämnade Malmö redd voro de det skönaste våra
ögon föllo på. Vi hade åkt ned och kaptenen var nog artig
att vänta hela 10 minuterna på Fru Grevinnan Barck. —
Den jovialiske Larvon, syntes vara så förjust att för första
gången vara på ett Damskieb, att han upprymd kom ända
upp på akterdäcket och förtäljde oss under livligt skratt, att
hjulskovlarna nyss dödat en fågel, som såg ut som en hund
— förmodligen en säl. — Hur glad var jag icke att se Kjöbenhavn ligga utbredd framför mig, att stiga ned från ångungen
i haten och därifrån för första gången sätta foten på dansk
botten. — Sedan tullvisitationen försiggått, satte vi oss upp i
tvenne droskor, Larvon satt som en liten kung i den tredje
bland alla sakerna."
Återresan blir emellertid för oss nutida malmöbor ännu
intressantare, emedan denna företogs just med ångbåten
Malmö, och det synes mig, att vi kan vara nöjda med det
beröm, som framskymtar i dessa ord:
"Söndagen den 4:de September, sista dagen i Köpenhamn!
Avskedsstunden nalkades. — För sista gången rullade vi
i de bekväma droskorna på Köpenhamns jämna gator, nedstego i båten, som med raska årtag förde oss från den livliga
stranden, nickade adjö åt legodrängen Niels och den tjänstvillige och inställsamme övertjeneren Monsieur Nielsen och
stego ombord på Damskiebet Malmö.
Den ena lilla båten efter den andra arbetade sig fram
genom de vaggande böljorna och lade till vid det stolta Damskiebets sida, avlämnade flera Officerare och många andra
Passagerare. Maskinen sattes plötsligt i gång och understödda av en frisk vind, varför även seglet sattes upp, avlägsnade vi oss snart från den stora staden.
Ja, nu voro Emma och jag för andra gången i vårt liv på
det gungande hav och fingo även en föreställning om det av101

skyvärda obehag, som många av dem få erfara, vilka våga
sig ut på dess farliga yta. Visserligen påstod man, att vädret
nu var så mildt, att vi ej en gång fingo en aning om, vad storm
vill säga, men i mitt tycke hävde sig vågen allt för djärvt
mot skeppets höga sidor och minsann förorsakade oss icke
dess rätt ansenliga krängning långt obehagligare känslor än
småstadsförtalet gjorde åt den vackra frun i lilla Nora. Likväl förspordes ingen riktig sjösjuka hos Pappas raska flickor,
men Mamma, stackare, led svårt under hela överfarten; den
varade dock bara två timmar.
Snart nådde vi Malmös utmärkt vackra och väl anlagda
hamn. Där voro oss tillmötes Falkmans vagn och Falkman
själv, Greve Arved Posse och Pastor Hultman. Vi instuvades
i Falkmanska åkdonet och anlände till Stadt Hamburg i den
muntraste sinnesstämning."
Då detta vår stads första ångfartyg trafikerat ruten
Malmö—Köpenhamn—Lybeck i tjugo år, började det anses
föråldrat. Det såldes och lär hava förlist i Nordsjön 1863.
En efterträdare beställdes hos Lindholmens varv, levererades
1858 och döptes efter bolagets förste huvudredare till L. I.
Bager. Dennes namn gick över hela landet och även Danmark på grund av den förfärliga olycka i form av en brand
ombord, som bragte ångaren att den 3 oktober 1875 förlisa i
Kjöge bukt mitt emellan Stevns klint och Falsterbo. Orsaken
härtill var enligt tidningen Snällposten, som utförligt beskri,
ver katastrofens förlopp, att ett antal damejeanner med något
eldfarligt innehåll, vilket oriktigt angivits som glycerin, placerats på däck intill skorstenen och därför fattade eld och
exploderade. En våldsam storm rasade därtill över sundet
med följd att räddningsarbetet genom skeppsbåtarna nästan
omöjliggjordes. Endast en av dessa lyckades med sju av de
skeppsbrutna — bland dessa befälhavaren kapten Mattsson,
som dock in i det sista uppehållit sig på sin sjunkande skuta
— i nattmörkret taga sig fram till ett räddande fartyg, skonerten Anna av Femern.
Den kände danske marinmålaren C. Eckhardt har efter
en överlevandes berättelse skisserat en bild från olycksnatten,
vilken man på grund av denne konstnärs auktoritet säkerli-
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Malmöångaren L. I. Bagers brand i Kjöge bugt den 3 oktober 1875. Teckning av C. Eckardt i Illustreret Tidende.

gen kan anse vederhäftig vad beträffar fartygets utseende
såväl till skrov som rigg.
Vi finner därför, att L. I. Bager — såsom ju för övrigt helt
naturligt är — var betydligt modernare än föregångaren
Malmö. Stäven har ej gallion, lutar blott helt lite framåt och
är alldeles rak. Skorstenen har fått mera moderna dimensioner. Tackligen är däremot oförändrad. Bogsprötet dock borta.
Efter denna tragiska händelse omkonstituerades bolaget i
aktiebolagsform under namn av Malmö Nya Ångbåts A.B.
och med handlanden Gabriel Hedman som huvudredare.
Dennes första uppgift blev att skaffa en ersättare till den
förlista ångaren. Nu ämnade man gå in för en modernare typ.
Hjulångarna hade börjat att komma lite på avskrivning.
Propellern var på väg att segra över skovelhjulen. För övrigt
moderniserades även skroven så mycket, att den typ, som
hållit sig ända in i modern tid, konstruerades fram. Karakteristiskt för denna är ett övre däck, som kan sträcka sig över
hela fartygets längd, men i vissa fall endast täcker en del av
huvuddäcket. Stäven förblev alltjämt något framåtlutande.
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Riggen ändrades ej, och långt in på 90-talet kunde man få se
segel på denna sorts fartyg.
Efter dessa grunder var den båt, som man bestämde sig
för att inköpa, konstruerad — stockholmsångaren Orion,
byggd på Bergsund. Sedermera undergick den — på mitten
av 80-talet — en mycket genomgripande reparation och uppfiffning, varvid den även tillbyggdes ett antal meter. Men
detta till trots var efter ej stort mera än tio år därefter dess
tid kommen att vika för något nyare. Den såldes till Baku,
där den senare flög i luften.
En ny Malmö, vilken i stora drag mycket lite skiljde sig
från föregångaren, gick för rederiet 1898 av stapeln på varvet i Travemynde. Något revolutionerande hade ej nu inträffat inom skeppsbyggeriet. Stävarna hade emellertid blivit alldeles vertikala eller t. o. m. en aning tillbakalutande.
Och detta vackra fartyg blev rederiets sista.
Verksamheten nedlades 1924, då Malmö övertogs av det
s. k. hallandsbolaget. Samarbete hade under många år ägt
rum med detta rederi, och därför förde båda gemensam standert, bestående av en vimpel avdelad i två fält, ett övre blått
och ett undre gult och med en vit stjärna upptill och en röd
och en grön nedtill, vilket skulle symbolisera topplanternans
vita ljus, babords röda och styrbords gröna ljus.
Vad hallandsbåtarna beträffar, vars huvudredare bodde i
Halmstad (nu är Göteborg styrelsens säte, sedan bolaget gått
upp i Broströmskorcernen) kan man i dessas utveckling
skönja samma linje, som ledde från L. I. Bager till den siste
Malmö. Najaden och Ellida liknande i stort den förstnämnde,
Svanen och Falken kan man känna igen i Orion. och J. P.
Dillberg, Halmstad, Halland, en ny Najaden, Lybeck och
Västkusten är av samma typ som den yngre Malmö. Man
kan gott säga, att alla dessa ångbåtar var vackra fartyg.
Minst tycker jag om Orion, Svanen och Falken.
Najaden och Ellida var med sina två höga skorstenar
präktiga exponenter för hjulångarnas klass, mycket snabbgående för sin tids förhållanden, varav intrycket starkt framhävdes genom riggens starka akterstagning i synnerhet vad
Ellida beträffar. Smala och smäckra, som de var, vidlådde
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dem emellertid det felet, att de i svårare väder kunde kränga
väl mycket för att en resa med dem skulle vara riktigt angenäm. Jag vet ej, om man i verkligheten lyckades, men man
försökte dock bemästra denna olägenhet med hjälp av en
traversbana, emellan hjulhusen, på vilken en vagn med tyngder vid behov kunde rullas från styrbords till babords sida
eller tvärtom.
J. P. Dillberg var ett ovanligt vackert fartyg.
Halmstads stormast satt något väl långt föröver — tyckte
man då — på grund av att man velat undvika, att den skulle
gå rakt genom en salong.
På Lybeck, byggd 1894 i Travemynde, märker man, att en
nyare tids vindar börjat blåsa, på de så gott som alldeles vertikalt ställda masterna och skorstenen. För övrigt ett synnerligen vackert prov på tysk skeppsbyggnadskonst.
Halland, vars köl sträcktes på Lindholmen 1884, seglade
i trafik för sitt rederi ända till 1918, och då mötte märkvärdigt nog ej det tragiska öde, som på ålderns dagar brukar
bliva gamla uttjänta fartygs lott, nämligen att säljas för att
trafikera mindre förnämliga ruter än de, de varit vana att
befara eller, vad än värre är, helt enkelt skrotas ned. Tvärtom
kom hon att efter en synnerligen grundlig ombyggnad träda
fram i verklig glans. Den finske matadoren Robert von Rettig förvärvade nämligen den gamla båten — vilken måtte ha
varit av en märkvärdigt gedigen konstruktion — och gjorde
på 20-talet så grundligt om den till en lustjakt i den gamla
stilen med elegant gallionstäv, att den därefter blev ett synnerligen förnämligt fartyg.
Om J. P. Dillberg kan jag berätta, att det var denne, som
under fimbulvintern 1880-81 den 24 mars bröt isblokaden
Malmö och Köpenhamn, efter det att samfärdseln emellan
broderländerna varit lamslagen ända sedan nyårsdagen. Allmän glädje var det, då ångaren under befäl av kapten Kollberg löpte in i hamnen, där väntande malmöbor lade sina
känslor i dagen genom hurrarop och näsduksviftningar.
Av alla dessa ångbåtar hade åtminstone de, som författaren varit i tillfälle att se, svart skrov.
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Tilläggsplatsen i Malmö var vid gamla hamnens östra sida
ungefär mitt emot Hans Mickelsensgatans mynning.
Bolagets senare utveckling skall jag ej här beröra.
På 1870-, 80- och 90-talen fanns i Varberg ett litet rederi,
som i likhet med malmöbolaget samseglade med hallänningarna och vars båtar trafikerade samma trade som dessas, nämligen Göteborg—hallandshamnarna—Malmö—Köpenhamn—
Lybeck. Bolaget hade två små vackra systerfartyg, Blenda
och Saga med ljusbruna skrov. Det avvecklades 1892. Blenda
hamnade i Norge. Saga lyckades med heder taga sig över
oceanerna ända bort till Vancouver.
En bland oss ungdomar synnerligen populär rut var den,
som Sydsvenska rederi A.B. — jag tror, att det hette så —
trafikerade emellan Malmö och Newcastle. Båtarna fraktade
kreatur till England och kom tillbaka med returfrakt av kol.
Vi tyckte, att det var en pampig linje, även om den ej korsade
oceanen. Här var det dock ej endast kustfart, utan de stora
ångarna stävade åstad långt bort till det av oss livligt beundrade stolta Britannia tvärs över den förrädiska Nordsjön,
som förresten två gånger, då höststormarna röt, nappade åt
sig ett av våra vackra skepp. Det var oss ett kärt, ibland
nästan makabert, nöje att se på, när boskapen föstes ombord,
ty både kor och får och svin stretade duktigt emot och riktiga rysningar kunde genomila oss, då väldiga tjurar energiskt opponerade sig mot att bestiga landgångsbryggan. Men
dock stod vi om somrarna var torsdag där nere vid kajen.
då skådespelet gick på.
Mindre tjusigt var det däremot för äldre förståndiga personer med denna trafik på östra kajgatan — såsom den då
kallades — ungefär där nu tullvisitationshuset är beläget, ty
kreatursflockarna lämnade otrevliga spår efter sig, och då
båtarna kommit hem efter englandsturerna fyllda med stenkol och koks, lossades lasterna för hand i järnvägsvagnar och
hästskjutsar av "sjåare" och "hamnbusar" så att stenkolsdammet stod som små moln över alla flanerande på detta omtyckta promenadstråk och på dem, som om somrarna skulle
taga sig ett dopp i det trevliga badhuset utanför hamnglacisens stenvall.
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Linjens huvudredare var Beijrarna, såsom vi kallade bröderna Gottfrid och Lorenz Beijer, och därför syntes alltid, då
inskeppningen av den levande lasten ägde rum, Gottfrid
Beijers hästar med balar av hö i vagnen för all fänadens förplägnad under den långa resan över havet, och dessa ståtliga,
ädla, långsvansade gråskimlar kördes med säker hand av
kusken Ola Hansson, en vacker karl, i likhet med många
andra den tidens förnämligare kuskar beprydd med ett välfriserat skägg.
Men så kom den dag, då det blev förbud mot utförsel av
nötboskap till britterna. Och därmed var den stolta linjens
saga all. Båtarna såldes någon gång i början av 90-talet till
Det forenede Dampskibsselskab till malmöbornas så stora
förtrytelse, att den nye ägaren några år framåt ansåg sig böra
låta fartygen segla under svensk flagga. Men vi lät oss ej
luras. För oss lyste Det forenedes vita St. Georgskors på
stormastens topp och skorstenens röda band fränt i våra lokalpatriotiska ögon.
Beijrarnas rederi hade i början otur med sina fartyg.
Alexandra, förd av kapten Mattsson, förliste i oktober 1881
med full kollast i Nordsjön och samma öde drabbade
kapten Hasselqvist med Patriot något år därefter. Bättre
gick det sedan för Vesta och Ceres, och den sist anskaffade
Eos var även med vid försäljningen till danskarna. Var Vesta
stått på stapeln, vet jag ej. Ceres hade Kockum levererat,
och Eos inköptes från England. Alla tre var av ungefär
samma typ som de nyare hallandsbåtarna. Ceres dock med
en större uppbyggnad midskepps, på vilken förutom livbåtarna en liten signalkanon av malm med trälavett var placerad på såväl babords som styrbords sida. Och dessa små
stycken satte vår ungdomliga fantasi så i gång, att vi smått
ryste inför tanken på sjöfararnas hårda lott, då ej blott den
falska Ran under stormiga nätter lurade på rov utan även
illistiga sjörövare kunde åtrå den dyrbara lasten av skånska
kor och tjurar, baggar, får och svin.
Rederiets kontor inrymdes i ett så anspråkslöst envåningshus — flankerat av skjul, stallar och andra "huddor" — vid
Carlsgatan i kvarteret Ran, att en svensk, en norsk, en dansk
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och en engelsk flagga på höga stänger behövdes, för att det
skulle hävda sig i den icke initierades ögon.
För övrigt är det märkvärdigt, att man vid denna tid så
lite uppskattade värdet av den nationella symbolen, att man
ansåg, att det erfordrades främmande länders flaggor — ju
fler dess bättre — vid sidan av den svenska för att, då så
önskades, full festlighet skulle nås. Så hade t. ex. den brasilianske konsuln, köpmannen och skeppsklareraren Hans Friis,
även fyra flaggstänger med tre utländska dukar utanför sitt
kontor vid Skeppsbron, där nu Kolgahuset reser sitt skyskrapetorn. Att Norges flagga i vår stad mycket allmänt
vajade vid sidan av vår egen, är måhända ej så besynnerligt.
Det skedde av artighet mot våra — visserligen ofta rätt oartiga — unionsbröder. Men man frågar sig nu, om ej detta
var allt för långt driven courtoisie. Stockholmarna var ej så
älskvärda.
Jag vet ej hur länge danskarna trafikerade denna av oss
avträdda englandsrut men jag tror, att de tre ångarna rätt
snart sattes in på andra linjer, och därav kom det sig, att
Wilsonbolagets grönmålade båtar med den engelska röda flaggan i aktern regelbundet började anlöpa vår hamn. Detta
rederi hade för sed att döpa sitt tonnage med namn, vars
slutboksav var o (Panter och Tiger bekräftade som undantag
denna regel). Malmöskeppen hette Argo och Dynamo, och
de skiljde sig rätt mycket från andra. Den förre hade gallionstäv och Dynamo tre master — det senare något högst ovanligt för ett ångfartyg i Malmö. Efter någon tid döptes
Dynamo om till Malmo. Dessa båda var liksom Beijrarnas
skruvångare.
Ångfartygs A.B. Skånska kusten — konstituerat den 2 december 1880 — hade två små propellerbåtar, den ena med
samma namn som bolaget och den andra döpt till Höganäs,
som lade till vid släpstället, där nu bogserbolagets Flintrännan, Sundet och Dan har sina reserverade platser. Skånska
kusten — säkerligen ett äldre fartyg — hade vacker förstäv
liksom nyssnämnda Argo. Höganäs var mycket liten, påminnande om de små varbergsångarna.
Ruten var ej lång. Landskrona, Hälsingborg och Höganäs
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angjordes. Mölle var slutmålet, och hit fick författaren göra
sin första sjöresa — ett par köpenhamnsturer undantagna —
då han var tolv år gammal. Det måtte ha varit stark storm,
fastän det var mitt i sommaren — 1885 — ty Höganäs rullade
förskräckligt. Men både den lilla skutan och min bror och
jag klarade oss så bra, att vi uteslutande tyckte, att det var
lustigt, då förstäven, efter att hava rest sig på en väldig våg,
dök djupt ned i böljans famn. Värre var det för ett par
officershästar, som med en husar som skötare skulle lastas
av i Hälsingborg. De vrenskades och levde så, att det lät
som, om de skulle slå hål i däcket, och den stackars karlen
stod nästan handfallen inför de scener hans förskräckta
skyddslingar ställde till.
Innan Malmö—Billesholmsjärnvägen — färdig hösten 1886
— kommit till, kan man föreställa sig, att denna ångbåtslinje
hade fullt fog för sin tillvaro. Tonnaget började därför bliva
lite väl smått och så beställde man i stället för Skånska
kusten, som utrangerades 1882, en ny båt, märkvärdigt nog
med skovelhjul — förmodligen den siste hjulångaren i vårt
land. Denna byggdes på Oskarshamns varv, döptes till
Malmöhus, gjorde provtur i Kalmar sund — och gick till
botten.
Härom kan man läsa i Illustreret Tidende följande:
"Ejeren av Oscarshamns mekaniske Vxrksted, Fabrikant
Tillberg, anmodede Kaptain J. A. R. Norlin som den eneste
der paa Pladsen, der tidligere havde fort Hjudbaad, om at
tage Kommandoen over Baaden paa en Provetour, der dog
af Hensyn til den stffirke Sogang i Sundet icke maatte strxkkes udover Furoen, som ligger omtrent en Mil Nordost for
Oscarshamn.
Kl. 114 om Formiddagen d. 12 Jan. 1882 stak Fartojet i
Seen medhavende 25 Personer, hvoriblandt der fandtes ikke
mindre en sex Sokapitainer, som alle — paa en nxr — havde
fort Dampskib; Bland disse var, foruden Kaptain Norlin,
ogsaa den tilkommende Förer af Malmöhus Kaptain Beurling
samt Dampskibskapitainerne Rosenstrom och Donner.
Forst sattes Kours ud ad Sundet med Dämmans fyr, Sydost for Oscarshamn, alltsaa lige imod den givne Ordre.
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Hjulångaren Malmöhus' förlisning i Kalmar sund den 12 januari 1882
enligt en teckning i Illusteret Tidende.

Denne Kours holdtes omtrent halvanden Time, medens det
blwste starkt fra N.N.O. med höj So. Damperen gjorde imidlertid god Fart, mindst 10 Knob, og viste sig som en god Sobaad. I Sundet ved Dämman vendtes Fartojet mod Nord og
Koursen sattes mod Fuoen under samme starke blast og
Sogang og med samme goda Resultat. Nu kommenderedes
Stop, Bak og Svingninger for yderligere att prove Maskinens
Dygdighed, hvoref ter det atter gik med fuld Kraft i den f ornxvnte Kours. Da lagde man paa engang Marke til, att Forskibet hwvede sig, medens Agterskibet sytes at sxnke sig.
Kapitain Donner ilede strax till Salondoren i Overbygningen,
men den var Lukket ilaas. Då den var bleven sprengt og
Donner havde banet sig Vej till Trappen, som förte til den
underste Salon, saae han, at Vandet var steget nxsten i Höjde
med det faste Dock og at Fartojet var ved at synke. Nu var
der ingen tid at spilde. Donner ilede op paa Dxkket igjen og
gjorde med Kapitain Rosestroms Hjx1p den agter om den
Bagbords Hjulkasse hxngende mindre Redningsbaad los, den
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eneste, der fandtes ombord. Baaden blev ved en rask
Manceuvre sat ud i den hojgaaende So, og i den steg Donn&,
Rosenstrom og Skipper Moberg, der havde gjort Tjenste som
Rorgxnger, samt syv man. De ovrige Ombordvarende havde
saa liden Anelse om den overhxngende fare, at f. Ex. Dokmester Olsson fandt sig foranledighet til att raabe: "Hvem
har givet Ordre til, at Baaden skal sattes i Selen?" I den
starke Sogang maa den lille Baads Situation vare forekommed saa kritisk, at man ombord paa Damperen lige til det
Sidste syntes at tanke mindre paa sin egen fare end paa deres, der vare ombord i Baaden, som nogle faa Ojeblikke efter
var temmeligt langt borte fra den jevnt fremilende Damper.
I Lobet af to til tre Minuter heevede Damperens Forskib sig
imidlertid over vandfladen, medens Agterskibet mere og
mere forsvant under de brusende Boken Adskillige af de
femten Ombordva3rende stormede da forud. Kun. Kapitain
Norlin syntes at blive staaende paa Kommandobroen, medens
Fabrikens Maskiningeniör Fletscher sidst blev seet staaende
med Hfflnderne i lommerne agter om Bagbords Hjulkasse. I
nxste Ojeblik stod Fartojet neesten lodret, hvorpaa det forsvandt i Dybet.
Ulykken opstod som bekjendt derved, at Ventilerne i den
underduks Agtersalon ikke vare blevne skruede till, hvorved
Salonen lidt efter lidt fyldtes med Vand fra den starke Sogang og Bolgeskvalpet fra Skovlhjulene."
Konstigt nog, tycker man, blev det ej något av med hela
leveransen. Jag antar att kontraktet med varvet annullerades, och den lilla Höganäs fick ensam tjäna rederiets syften
ända till 1886, då den kasserades. Men någon nybyggnad
blev det nu ej tal om, utan man nöjde sig med en gammal
båt — denna ävenledes hjulångare — som inköptes från Le
Havre och fick behålla sitt franska namn under den svenska
formen Hebe.
Det dröjde emellertid ej länge, förrän Västkustbanan blev
en allt för svår konkurrent till denna lilla rut. Rederiet avvecklades och Det Forenede slök Hebe, även detta till malmöpojkarnas förtrytelse.
Dock hade vi långt innan denna episod bekymmer med
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Danska sundsbåten Horatio (t. v.) på lusttur vid Helsingör den 14 augusti
1867. Teckning i Illustreret Tidende.

anledning av danskarnas större skicklighet att leda rederiföretag än den vi besatt. Huru vi för våra fartygs räkning
kämpat med varandra om herraväldet på vattnet emellan
Malmö och Köpenhamn, har mycket skrivits om av kåsörer
och andra skribenter. Vi vet, att danskarna segrade i denna
strid, visserligen under ett dovt mummel av missnöje från vår
sida. Ett sista upprorsförsök gjordes därför 1881 i Malmö,
då ett konsortium med fabriksidkaren A. F. Hörstedt och
grosshandlarna Daniel Hjorth och Gerdt Svedmark i spetsen
satte in ett par gamla hjulångare, Sten Sture och Viktoria i
sundsf arten. Men detta kvästes gangca snart på det finurliga
sätt, att våra båtar i Köpenhamn anvisades en så illa belägen
kajplats, att det blev så gott som fullkomligt omöjligt för oss
att begagna denna vår egen linje. Omsider slöts ju dock en
verklig samförståndsfred, i och med att rederi A.B. Öresund
bildades med både svenska och danska intressenter.
På den tid, konkurrensen var som skarpast hade danskarna
tre hjulångare med de klassiska namnen Hamlet, Ophelia och
Horatio. De blev gamla i tjänsten, och från svensk sida kla112

Danska öresundsångaren Gylfe. Teckning av C. Baagoe i Illust. Tidende.

gades det över att de blivit otidsenliga och utslitna. Själv
har jag ett minne — om än mycket svagt — av en vår konkurrentbåt Thunberg. Denne beskrives av dåtida resenärer
som bekväm och trevlig.
1874 satte danskarna in tvenne förnämliga hjulångare,
'Gylfe och Gefion, som nästan på pricken liknade varandra.
Vad som skilde dem åt, var endast den lilla detalj, att Gefion
hade en komandobrygga på befälshyttens tak, medan Gylles var i plan med dennes golv. En äldre hjulbåt, Öresund,
fanns redan, lång och smal, med god fart och två skorstenar.
Bland Det Forenedes mindre tonnage märktes i mitten av
70-talet de små skruvångarna Stockholm, Lund och Malmö,
1882 tillkom Hven, 1883 Saltholm och något år senare Hälsingborg. Dessa tre endäckade båtar hade så gott som alldeles lodrät stäv och mycket vackra linjer. De var byggda på
danska varv.
Till den stora konst- och industriutställningen 1888 i
Köpenhamn, då man väntade en massinvation från Skåne inköptes en stor hjulångare, Gjedser, som gått i trafik på hamnar vid Engelska kanalen. Den kunde göra flera knop än
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någon annan, men så var den också en väldig kolslukare.
På oss pojkar imponerade den mycket, om än vi tyckte, att
det var en lustig ångare, som hade två jätteskorstenar men
endast en mast. Ett stort nöje hittade vi på genom att under
vackra försommareftermiddagar möta bjässen på ingående till
hamnen. Då gällde det att vara rätt skicklig vid årorna, ty det
vågsvall, som rördes upp kunde lätt slå dessa ur ens händer.
Det nybildade svensk-danska rederiet började något år
efter starten förnya sitt tonage. Först kom Öresund till —
1905, från svenskt håll, från Kockum — 1909 Hälsingborg
från svenskt, 1914 Malmö från danskt och något år senare
Sverige, som även blev dansk.
Man kan gott säga, att alla dessa propellerbåtar ända från
den lilla Hven var av samma typ d. v. s. endäckade fartyg
med salonger och uppbyggnader på däcket, vilka på de sistbyggda förhöjdes i flera våningar.
Fördäcket var på de flesta helt öppet. Malmö byggdes
med back och Öresund fick längre fram en sådan tillsatt.
Efter Sten Stures misslyckade försök att taga upp konkurrensen på linjen Malmö—Köpenhamn sattes den tillsammans med tyske hjulångaren Oskar in på en rut emellan
Malmö och Stralsund, och här uppehöll dessa två båtar förbindelsen med Tyskland för passagerare och post ända tills
den nya kontinentalleden gjorde dem överflödiga.
Oskar hade två skorstenar och flaggstången var uppriggad som en liten mesan. Förut hade den varit kungl. svensk
postångare. Sten Sture, byggd 1857 av Motala—Norrköping,
fördes av den lille energiske kapten Magnus von Essen och
hade den långe initiativrike kapten Carl Frick till 1:ste styrman. Skutan, lika rank som Ellida, var visst ej så lätt att
manövrera. Om skorstenen satt såsom bolagsmärke ett band
i de svenska färgerna. På relingarna i fören glänste ett par
blankpolerade mässingskanoner, betydligt mindre martialiska
än de, som nästan skrämde oss på Ceres.
En utmärkt restaurang med den i den kulinariska konsten
synnerligen väl hemmastadda fru Brusewitz såsom chef förhöjde resans behag för dem, som kunde hänge sig åt gastronomiska fröjder på detta ibland ej så lite gungande skepp.
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Och denna stängdes ej, såsom nu för sed är, så fort båten
lagt till vid kaj; tvärtom kunde den hållas öppen nästan
till ljusan dag för vilken malmöbo som helst, som ville avnjuta en kväll med en god sexa med brännvin, tyskt öl och
punsch i okontrollerade kvantiteter.
På Ångbåtsbrons (nuvarande smörkontrollpiren) östra sida
hade på 1880- och 90-talen de stockholmsbåtar, som gick i
kustfart längs södra Sveriges stränder, sin tilläggsplats. Det
var tvenne rederiers fartyg, som höll till här, Transit- och
Södra Sverigebolagets.
Av det förstnämndas ångare kan nämnas Transit n:r 1,
Transit n:r 2, omdöpt till Nore, Transit n:r 3, Transit n:r 4,
omdöpt till Hyperion och Transit n:r 5, omdöpt till Rhea.
Vackra fartyg av flerdäckstypen, Rhea givetvis modernare
än Transit n:r 1. Författaren minnes de tre första som gröna.
Sedermera ommålades de till ljust brungula. Hyperion och
Rhea var svarta.
Ett par av det andra bolagets fartygsenheter, Konung
Oscar och Drottning Sophia, skall jag här dröja vid. Det var
en förnämlig syn, då en av dessa ångade in genom hamngattet med stramt fyrkantbrassade rår på fockmasten liksom på
en "man of var" (ibland försvenskat till "mannar") och sakta
närmade sig kajen. Stäven var rak, skarp och lodrät och vackert utsirade ornament prydde bogar och aktervalf.
1884 beställdes ett par lyxångare, Zephyr från Kockum
och Aeolus från Lindholmen. Dessa representerade säkerligen
det yppersta, av vad som dittills hade åstadkommits av
svensk varvsindustri. Zephyr kom dock snart ur leken. Hon
förliste efter något år vid Nidingarna. Jag skulle tro, att den
andre fortfarande är ett gott fartyg.
På 90-talet sammanslogs båda rederierna.
Stockholms Ångfartygs Rederi-Bolag trafikerade ruter på
hamnar på europeiska kontinenten med flera ganska stora
skruvångare, som ibland angjorde vår hamn. Rex och Dux
minnes jag väl. Den förra var byggd i Norrköping av Motala
verkstad 1877. Från midskepps till akter var den tvådäckad.
Framför detta parti vidtog ett mera öppet rum benämnt
(brunn) och främst förut backen.
"weil"
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Stockholmsångaren Rex. Teckning av A. Cronstrand i Ny Illustrerad
Tidning.

Fockmasten hade salning och både stor-, dubbla märsoch bramrår. Ett vackert fartyg. Bolagsflaggan bar St.
Eriks bild.
Alla dessa tre rederier har sedermera uppslukats av Sveabolaget.
Malmö hamn var ej någon storhamn innan Fri- och Industrihamnarna kommit till. För femtio år sedan fanns ej ens
Nyhamnen, och djupet var ej mer än 7,25 meter. Någon trafik med nedlastade oceangående fartyg har ej minst av denna
orsak ej förrän jämförelsevis nyligen kunnat komma till stånd.
Därför var det en märklig syn, då för nästan sextio år
sedan Sveriges största fartyg med möda krånglade sig in i
Varvsbassängen. Vi pojkar var förbluffade. Det tycktes oss
nästan, som om självaste Great Eastern låg här framför våra
ögon. Jätten hette Ocean, ägdes av ett göteborgsrederi och
skulle överses, innan det anträdde sin resa över Atlanten.
Denna blev synnerligen svår. Förste styrman var kapten
Carl Frick. Detta hände 1889.
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EDWARD BERGH.
En Malmöbo i Sydvästafrika
på pionjärtiden.
Av Claes Hommerberg.

Vor sjuttiosex år sedan, alltså samtidigt som Mr Phileas Fogg

r anträdde sin imaginära resa jorden runt, började äventyrslusten allt starkare göra sig gällande hos ett par ynglingar, som hade sin långa arbetsdag i Barkman & Berghs
butik vid Stortorget i Malmö. Det var äldste sonen i huset,
Carl Edward Bergh, född på Krontorp den 22 . 8 . 1853,
och hans ävenledes nittonårige frände Carl Ahlbom, som
eggats av Livingstones, Charles Anderssons och Stanleys
resor, och som genom läsning -av bl. a. Spekes "Upptäckten
af Nilens källor" kommit att tjusas av det stora, svarta,
hemlighetsfulla Afrika.
Denna världsdel och inte minst Kaplandet hade för visso
tidigare gästats av åtskilligt intressantare svenska resenärer
och reseskildrare. Jag behöver endast erinra om Linnelärjungarna Solander och Thunberg, om Jacob Wallenbergs resa
med "galejan", om den alltför tidigt bortryckte Upsalazoologen Victorin, om fregatten Eugenies besök där 1853, och om
den förnäme naturaliesamlaren, ingenjör J. A. Wahlberg,
som 1856 blev ihjältrampad av en sårad elefant i närheten
av den av Livingstone sju år tidigare upptäckta N'gamisjön.
Denna märkliga vattensamling i Sydafrikas inre, som
vissa tider nästan helt försvinner, var vid 1800-talets mitt
en gåta. Från västkusten hade den aldrig nåtts av vita handelsmän eller av de i Damaraland verkande "rhenska" missionärerna, och dess källfloder och avlopp voro okända. Men
så kom vänersborgspojken och lundastudenten Charles John
Andersson, naturlig son till den store björnjägaren. Llewelyn
Lloyd, och lyckades år 1853 ta sig dit västerifrån genom
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Edward Bergh i Chibia 1892.

oländiga ökenområden. Andersson var troligen också den
förste europe, som besökte den tidvis uttorkade sjön Omambonde i Damaraland, och vidare nådde han 1859 N'gamis
huvudsakliga tillflöde, Okavango, i närheten av de båda
källarmarna Ombongas och Kubangos förening. Andersson
visste då ej, att Okavango vid denna tidpunkt avgav huvudmängden av sitt vatten till N'gami och att den var identisk
med dennas norra tillflöde Teoghe, vars nedre lopp han själv
befarit sex år tidigare, och att Kubango, den största källfloden, upprann långt norröver i "Marimbans Land", på
Angolas högplatå.
Okavango har sedermera ändrat sitt lopp och går i en
båge öster om N'gami samt upptages så småningom av den
i Indiska Oceanen utmynnande jättefloden Zambesis vattensystem.
Genom felbehandling av ett blödande magsår hade Andersson avlidit vid nyss fyllda fyrtio år i juli 1867, och det
var alltså fem år senare som de båda Malmöpojkarna gåvo
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sig ner för att söka äventyr, lycka och guld. Andersson hade
under sina sista år bland medhjälparna haft en yngling
hemmaifrån Vänersborg, Axel Eriksson; under en expedition i Ovampoland, i gränstrakterna upp mot Angola, slutade
Andersson sitt strävsamma liv och jordades i ödemarken av
Axel Eriksson.
Handelshusen i Malmö hade vid denna tid börjat etablera förbindelser med Ostindien och med Sydafrika. Sålunda
importerade man direkt det russinsöta hetvinet från Constantiabergen, och en hel del varor exporterades bl. a. av
Sjöbergs till Kaplandet. På Anderssons tid företrädde den
kände mecenaten Letterstedt de svenska intressena, och en
efterträdare till honom var generalkonsul A. Ohlsson, i vars
familj Edward Bergh och hans kamrat omhändertogos efter
den långa och tröttsamma resan från Malmö över Southampton. Edward Bergh hade varit utomlands en gång tidigare
— i Aix-les-bains för att få rätsida på sin "värk", och då
ävenledes besökt Paris — men detta var ett strå vassare.
Kapstaden var vid denna tid en liten trivsam plats med
några tiotusental invånare — mest inflyttade vita och malajer — och alla europeer kände sig nästan som i släkt. Tre
år innan hade Cecil Rhodes — med vilken inom parentes
Edward Bergh var årsbarn — begynt sin meteorliknande
politiska bana genom att målmedvetet börja göra sig till
ägare av en förmögenhet på Kimberleys diamantfält för att
med dess hjälp så småningom kunna nå sitt livsmål — Sydafrikas enande under Drottningens spira.
Edward Bergh hade som .sagt tidigare varit i Frankrike,
men Paris återsåg han inte förrän i början på 20-talet. Något
dessförinnan var han och hälsade på i Falsterbo, strax efter
det jag som ung student gjort min första bekantskap med
"la ville lumi&e". — Då var du naturligtvis på Mabille?
Nej, jag bedyrade vid min salighet att jag inte varit på
Mabille och att jag inte ens hört talas om Mabille. Det trodde
han inte alls på, och jag stod där som en idiot tills jag någon
månad senare i Carl G. Laurins "Skämtbilden" stötte på
Constantin Guys' A Mabille "efter den bekanta nöjeslokalen
under Napoleon den tredjes tid".
119

Samma år som Carl Ahlbom och Edward Bergh reste till
Kap kom också en med dessa pojkar ungefär jämnårig broder till den ovan nämnde Axel Eriksson dit ner. Han hette
Albert till förnamn, och han och Edward Bergh kommo så
småningom upp till den åtta år äldre Axel Erikssons faktori
vid Omaruru i Damaraland.
Axel Eriksson hade efter Charles Anderssons död ingått
ett först 1894 upplöst kompanjonskap med generalkonsul
Ohlsson och redan vid denna tid grundlagt sitt anseende som
den mest framgångsrike av de vita "traders" i sydvästra
Afrika, och när infödingarna talade om den mäktige Karuwapa (Vita Ansiktet), menade de aldrig någon annan än honom. Han utrustade jaktexpeditioner till många "vita fläckar" i kontinentens inre, i Betschuana- och Matabeleland, ja
ända upp mot Kongobäcknet, och dessa hemförde mängder
med elfenben, antilophudar, flodhästbetar och strutsfjädrar.
Edward Berg tjänstgjorde tidvis som ett slags kontorschef i
Omaruru och tidvis, i likhet med åtskilliga andra svenskar
och engelsmän, som ledare för strövtåg av detta slag. Axel
Eriksson började driva boskapshandel, från 1876 med Transvaal på andra sidan Kalahariöknen, och ynglingarna hade
att föra väldiga "wagons", ofta anspända med fulla tjogtalet oxar, genom fruktansvärda törstområden, där enformigheten endast bröts av de koniska koopjebergen och av
sparsamt växande kameltörnsträd.
Från 1876 började Axel Eriksson regelbundet sända hem
skinnen av märkligare fåglar, och detta var något som i
högsta grad roade Edward Bergh, vilken ända in i sin ålders
höst bevarade ett vaket sinne för jakt och djurliv. Vänersborgs Museum besitter en samling på mer än tusentalet nummer, till stor del monterade av Gustaf Kolthoff. Fyndorterna
äro i de flesta fall lokaliserade till trakterna kring Omaruru
och Limpopofloden i norra Transvaal, där Axel Eriksson
under en period hade en egendom som han kallade för
Marseille.
Edvard Bergh kom på detta sätt att få se stora delar av
Sydafrika, och han fick också tillfälle att lära känna infödingarna närmare. I sina samlingar hade han en dolk
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Kuriosa från Edward Berghs resor, i förf.:s föräldrahem.
Horn av hartebeestantilop, vars kött skars i strimlor, soltorkades och användes till soppor under expeditionerna. Edward Bergh demonstrerade
vid ett tillfälle i Kivik på ett självdött nötkreatur hur spiralsnitten gjordes. — Urblåsta strutsägg fylldes genom hävertar av vassrör med vatten
från gölarna och medfördes av infödingarna på färder i öknarna. —
Snidad träskål från Damaraland. — Vattentät korg av fiber, "outungua",
från Ovampoland.

med triangulär skida av koppartråd, vilken enligt Axel
Erikssons anteckningar var den förnämaste gåva en damarahövding kunde utdela. Och Edward Bergh hade fått sin på
detta sätt. Ord och fraser på negerdialekterna, "gribberige",
lärde han sig så småningom, och utom med engelska och
tyska fick han handskas med boerholländska och portugisiska. I ett brev gläder han sig över att han i skolan i Malmö
fått läsa latin, grundvalen för det sistnämnda språket.
Giraffer, strutsar, antiloper och de vita noshörningarna
jagades i regel till häst. De s. k. saltade hästarna, d. v. s. de,
som genomgått klimatfebrarna och ansågos immuna, betingade oerhörda priser. Bland de farligaste villebråden var
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den svarta noshörningen, vilda bufflar, leoparder och lejon.
Edward Berg hade en gång skjutit ett präktigt lianlejon,
som just höll på att frossa på ett lockbete, då plötsligt honan
och en unge kommo fram bakom åteln — men vände och
togo till flykten. En svensk kamrat till honom såg strax
efter något gult röra sig i ett busksnår. Han sköt; det var
en leopard, och den hade endast blivit skadskjuten, och den
störtade sig på honom och rispade upp hans arm. Edward
Bergh och de andra som voro i närheten rusade fram och
räddade honom, och sedan blev det frågan om att lägga en
kompress. Man hade ingenting annat till hands än en burk
vagnssmörja från Sjöbergs i Malmö. Och med den gick
det galant, vilket firman ingalunda underlät att begagna i
sin reklam.
Krokodilerna kunde vara farliga nog, men en rätt placerad kula mellan ryggplåtarna kom dem att dyka, och
sedan kommo de vanligen ej upp. — " Jag sköt en gång en
krokodil på tre hundra alnar ..." kan jag höra Edward
Bergh berätta. Stora ormar voro även talrika på vissa håll,
och Edward Bergh talade om hur en gång en neger kommit
rusande in mot expeditionens lägereld, hack i häl förföljd
av en väldig bjässe, som ringlade och hoppade efter honom.
Men det var huvudsakligen elefanter, som jämte strutsarna utgjorde det förnämsta jaktbytet. Strutsfjädrarna voro
praktfullast och dyrbarast i april månad; de sydliga elefanterna gåvo s. k. mjukt elfenben, vilket ansågs som det
värdefullaste. Det gamla sättet att skjuta elefanter var från
gropar i närheten av vattenställena, täckta med pålar, på
vilka man lagt jord och elefantgödsel, eller också tog man
dem i fallgropar på infödingsvis, då elefanterna i fallet bröto
nacken. Den vanligaste metoden var dock att till fots eller
till häst — där vegetationens beskaffenhet och frånvaron
av tsetseflugor tillät detta — söka rätt på elefanthjordarna.
Om jakten skedde till fots, hetsades hundarna mot liandjuren, och honorna fingo löpa. Endast hanarna togo nämligen upp striden med hundarna, och under tiden kunde
jägarna närma sig. Vid jakt från hästryggen förföljdes elefanterna tills de tröttnade och stannade för att med snabeln
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suga upp vatten ur magsäcken och spruta detta över skuldror och rygg för att svalka sig — och nåddes av den
dödande kulan.
Edward Bergh kunde förtäta urskogens mystik i sina
berättelser om dessa jakter: när jägarna sutto av, drogos tyglarna ned över huvudena på hästarna, vilka sedan stodo
molstilla och inväntade sina herrar. De vita hade för sig, att
de små buschmännen hjälpte elefanterna med att befria dem
från något slags parasiter, ty pygmeerna kunde i skogsdunklet hur som helst stimma och tassa kring benen på de vilt
trumpetande, skadskjutna och rasande elefanterna utan att
dessa togo någon notis om dem. Dvärgfolkets pilgift härrörde
från ett slags larver.
1879 återvände Edward Bergh till hemstaden för att taga
aktiv del i det gamla handelshusets skötsel. Detta sammanhängde med att hans fader, Peter Bergh, blev disponent för
det av morfadern, C. J. Kock, år 1855 grundade Manuf akturaktiebolaget i Malmö. Minutaffären i hörnbutiken hade
övertagits av Christian Stoltz den 1 januari 1876.
De många åren under Södra Korset hade givit Edward
Bergh smak för friluftsliv, något som på den tiden kanske
inte var så vanligt inom köpstadssociteten. På släktgårdarna
Kronetorp, Rosengård, Bulltofta och Bellevue hade han rika
tillfällen till att rida och jaga, och han var ägare till en av
dessa märkliga velocipeder med ett skyhögt- och ett miniatyrhjul. Reseäventyren, storviltsjakterna och hans resliga,
solbrynta gestalt gåvo honom en nimbus av romantik, liksom de många etnografica och kuriositeter han bragt hem.
En leopardfäll fick pryda ett hörn av stora salen i hans föräldrahem, och under någon tid kunde en liten silkesapa
hållas vid liv.
1887 upptogs han av sin fader som kompanjon i handelsaktiebolaget Barkman & Bergh, men knappa tre år senare blev
längtan till Afrikas vildmarker honom övermäktig.
På 80-talet hade stora förändringar skett där nere. Vid
Angra Pequena i Stora Namaqualand — söder om Damara
— hade en köpman från Bremen vid namn Liideritz 1883
anlagt en tysk koloni, vilken uppkallades efter honom, och
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fem år senare lades hela Damara- och Namaqualandet under
Kaiserns välde. Omkring 1890 satte man i gång med järnvägsbyggen från Walfish Bay upp mot Otjimbingue (i närheten av den nuvarande residensstaden Windhoek), där Damaraf olkets hövding Kamaherero med Charles Anderssons
hjälp 1863 tillfogade Namaquahottentotterna under Christian
Afrikaner ett avgörande nederlag. Hottentotterna ("topnaars") läto först så småningom kuva sig: 1892-94 förde
deras hövding Hendrik Witbooi ett formligt krig mot de tyska
myndigheterna, innan han nödgades erkänna den europeiska
suprematien, och först år 1907 var det definitivt slut med
topnaars' plundringståg i Sydvästafrika.
År 1890 ställde Edward Bergh kosan till Mossamedes i
södra Angola. Hans mening var att därifrån begiva sig till
de härliga nejderna kring Kunenes mellersta lopp, dit Charles
Andersson ville söka sig fram tillsammans med Axel Eriksson under sin sista, olycksdigra resa. Mossamedes, som i
våra dagar har mellan fem och tio tusen invånare, räknade
denna tid endast något hundratal själar. Numera skruvar
sig en järnväg upp från det ökenartade kustlandet över
Serra de Chellas randberg till Chibia, som ligger på högslätten i ett sunt klimat, nära halvannan kilometer över
havsytan.
Men vid 1890-talets början tog den omkring tjugo svenska
mil långa färden från Mossamedes minst åtta dygn i anspråk,
och oxkaravanerna irriterades ofta nattetid av det dova
mullrandet från rovlystna lejon. I Chibia kom Edward
Bergh i närmare beröring med Erikssons gode vän Black,
en s. k. afrikander (europe, född i Sydafrika) från Kap,
som blivit bofast där och gift sig med en portugisiska. Av
och till hade Edvard Bergh en replipunkt hos honom under
90-talets första år och startade därifrån expeditioner in åt
landet.
Våren 1893 tycks han ha varit nere vid kusten i något
ärende. Den 2 mars skriver han, att han rest 20 dagar för
att på en omväg komma fram till Chibia, emedan hottentotterna höllo på med ett plundringståg. Han ångrade sig
dock ej, ty han hade under resan, som i tolv dagar gick längs
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På väg till det inre.
"Afskedet från Chibia maj 1893" . T. v. Edward Bergh.

Kunene, sett en "stor del med vildt, hufvudsakligen större
antiloper, och en mängd med färska elefantspår".
I samma brev berättar han att han ämnar göra en färd
till Okavangoflodens källor, alltså norr över, "kvarest god
handel förefinnes uti guttaperca", men innan dess tänker
han sig ner till Humbe vid Kunenefloden för att inköpa ett
hundratal kor och oxar, användbara som betalningsmedel
hos negerstammarna för det på den tiden synnerligen värdefulla gummit.
Slavarna stodo ej högt i kurs. I brevet omtalar han att
han för nästa resa ämnar inköpa två negrer å 10 pund stycket, och detta tycker han är dyrt. Samtidigt berättar han
hur ett par franska baroner som voro på en jakttur fått
hyra vagn och två hästar av en vän till honom för 3 pund
om dagen. En av de nyssnämnda slavarna var den präktige
Antonio, som tjänade honom troget till sin frigivning, då
hans herre tio år senare definitivt lämnade Sydafrika. Jag
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Edward Bergh med slaven Antonio. Oljemålning efter fotografi, av Karl
Aspelin. (I förf:s föräldrahem).

minns, hur jag som pojke blev oerhört imponerad över att
man kunde få köpa en hel människa för knappa två hundra
kronor.
Infödingarna voro av väsentligt olika stammar, huvudsakligen tillhörande bantufolken. Sålunda fanns i södra Angola och norra Damaraland bofast befolkning av bl. a. gambos, ovampos, oukonjamas och ovahereros eller boskapsdamaras. Men dessutom nomadiserade buschmän, primitiva bergdamaras och horder av rovlystna hottentotter.
I sitt ovannämnda brev fortsätter Edward Bergh: " Just
som jag sitter vid min vän Mr Blacks kontorsbord och skrifver
dessa rader inkom en trupp af infödingar från stammen
gambos. De blefvo genast trakterade med en flaska fylle,
som de mottog° med stor tillfredsställelse. Jag har aldrig
sett negrer med större hår än dessa. Andra stammar bruka
föra krig mot dessa blott för att kapa af deras hår, hvilket
användes af deras kvinnor som ett slags förskynke.
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Hottentotterna, som årligen gjort infall här i landet, ha
i år blifvit anfallna af de här invandrade holländska boers
från Transvaal. Resultatet blef två boers dödade, två sårade,
trettiotre hottentotter dödade".
Vid jultiden följande år hade Edward Bergh slagit läger
på en höjd en liten bit söder om Kunene (bantufolkens KouNene, Stora Floden) i sällskap med Axel Eriksson och fem
andra vita. Eriksson var på väg söder ut tillsammans med
bl. a. ett par svenska sjöofficerare, Rosenblad och Svanström.
Eberhard Rosenblad beskriver sammanträffandet i sin bok
"Äventyr i Sydvästafrika" • (1924). Det gemensamma lägret
bestod av s. k. pontocks, hyddor av grenar, täckta med
lövruskor på infödingsvis, och omgivna av taggiga buskar.
För lejonens skull måste man tjudra hästarna vid resvagnarna, och det fanns gott om giraffer, flodhästar och antiloper, förutom ofantliga mängder s. k. egyptiska gäss.
Axel Erikssons bror Albert hade den 16 september avlidit
i Lubango vid kusten, och en av lägrets medlemmar vid
namn Chapman, som varit kompanjon med Albert Eriksson,
måste lille julafton bryta upp för att i Angola reda upp
affärerna. Men vattnet hade stigit, och själva juldagarna
hade hela lägret ett våldsamt arbete med att få hans oxvagnar över. En svarting som hette Dekopp hade fyllnat till
och skällde ut de vita för att de voro så opraktiska, varför
han dem androm till varnagel fick bindas vid ett träd.
Året efter var Edward Bergh rotfast i Kaffu, "tvenne
dagsmarscher norr om Humbe". Den kände kongofararen,
dåvarande löjtnanten Peter Möller gästade honom där några
dagar i november 1895 och beskriver i ett brev till förf. hans
farm: "Kaffu låg mitt i vildmarken. På ena sidan flöt Kunene
mellan höga vassar, på den andra spred sig ett parkliknande
landskap, där flockar av den graciösa impalla-antilopen betade; från dem försågs "the larder". Det monterade huvudet
från en ståtlig bock, som jag fällde där, påminner än i dag
om Kaffu. Gården var omgiven av en stockpallisad, i vars
springor man under natten kunde höra hyenorna flåsa och
vädra; lejonets rytande hördes stundom ej långt borta ..."
I sin bok "Resa i Afrika" (1899) har Möller ytterligare
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1 Kunene-lägret december 1894.
Många av de till Angola utvandrade boers kommo också dit över julen.
Sittande t. v. om bordet "Karuwapa", och stående bakom honom hans
bror Efraim. Edward Bergh sitter t. h. och över honom lutar sig Eberhard Rosenblad. T. h. om Efraim Eriksson, Svanström, Chapman och
Black.

detaljer om det rika djurlivet i de närbelägna lagunerna,
och han skriver där att Edward Bergh "idkade handel med
infödingarna, boskapsskötsel och något jordbruk", medan
han i det cit. brevet (sept. 47) berättar om boskapsaffärer med
infödingarna samt "någon jakttur".
Edward Bergh tycks emellertid ha strövat vida omkring
under de därpå följande åren. I februari 1901 befinner han
sig i Oukounjamaland. Brevet är daterat där den 23/2 och
poststämplat i Outjo i Tyska Sydvästafrika den 15/4. Som
avsändaradress har han handelshuset Irmao & Almeida uppe
i Chibia. Han är tillsammans med en god vän ute för att köpa
upp "India rubber" och klagar över den genom dålig nederbörd uppkomna vattenbristen. I ett tidigare brev hade han
talat om de otäcka ettermyrorna, men samtidigt berättat att
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man i Europa gjort sig överdrivna föreställningar om insektsplågan i tropikerna. Här skriver han att hundarna äro utsatta
för så många faror, att de sällan bliva gamla, "deras förnämsta fiender äro leoparder, krokodiler, ormar och ibland
lejon. Rabies existerar ock öfeer allt. Dåliga och fega hundar reda sig bra".
Vidare berättar han en ganska anmärkningsvärd sak,
nämligen att en bekant lyckats tämja en unge av den afrikanska elefanten. "Den är omkring tre år gammal, mycket
treflig och lydig, men obeqväm att ha i rum". Han omtalar
också en portugisisk köpman, som har fyra zebror, som han
kör i spann, "men de äro mycket besvärliga att handtera, de
både bita och slå".
Sydafrika håller på att gå en ny tid till mötes, skriver
han, "civilisationen går framåt med missionärer, rhum och
kanoner, men de svarta folken kunna på några få år sätta
sig in i den civilisation, som det tagit årtusenden för de hvita
att uppnå; det är märkvärdigt — dock finns det personer
som tvifla derpå".
Boerkriget, som rasat sedan oktober 1899, närmade sig
sitt avgörande skede, och högkonjunkturerna voro i vikande.
Längre fram på året nåddes Edward Bergh av ett sorgebud,
som grep honom djupt. Den 31 maj 1901 hade nämligen hans
gamle vän och tidigare arbetsgivare Axel Eriksson gått
ur tiden.
Emellertid hade ett fruktansvärt plågoris spritt sig över
Afrika. Det var den från Levanten stammande boskapspesten, som dess bättre ej förekommit i Sverige sedan på 1700talet. Vid 1890-talets början hade den förts till Afrika genom
en slaktoxe, som sänts till de italienska trupperna vid Röda
Havet. Uppför Nilen och längs Zambesi spridde den sig
snabbt över de östra och södra delarna av kontinenten, och
sedan med The Chartred Co:s kreatur till Basuto- och Betschuanaland. Tusentals kreatur dogo på få dagar, och Eriksson vågade i augusti 1896 ej driva sina kreatur till Transvaal mera för smittans skull. Ett år senare hade den av
villebrådet förts till N'gami, och den 22 augusti 1897 kom en
neger till hans läger och berättade att den nått Grootfontein
9
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Bergdala julen 1902, akvarell av Karl Aspelin. Over taket skymtar
Lillasten. (I förf:s föräldrahem).

i Damaraland. Eriksson, som i Walfish Bay hört talas om
Kochs serum ur galla från kreatur som dött i pesten, red
oförtövat upp till Grootfontein med dessa nyheter, och den
tyske läkaren där lyckades i någon mån bromsa upp farsoten.
Men den fortsatte envist att härja i det inre av landet.
Edward Berghs hjordar utsattes för mördande angrepp.
Gång på gång fick han skriva efter kontanter hemifrån
och kunde få ihop nya besättningar, men ideligen var det
som om han kämpat mot ödet. Till sist blev motgången
honom övermäktig. Han såg sig ingen utväg att fortsätta på
den utstakade levnadsbanan, och över Hamburg for han tillbaka till fädernestaden, där han inträffade den 3 januari 1903.
Den sedan 1817 bedrivna handelsrörelsen vid Stortorget
hade nedlagts 1891, efter vilket år Peter Bergh uteslutande
ägnade sig åt Manufakturaktiebolaget. Vid Edwards hemkomst var fadern mycket sjuklig, och elva dagar senare gick
han bort. Brodern Carl Jöran, som fått en grundlig fackutbildning, efterträdde honom, och Edward bosatte sig på den
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Från samlingarna i Kivik.
I centrum horn av beisa (oryxantilop); under dessa, t. h. om de väldiga
flodhästbetarna skymtar hövdingdolken. Under assegajspetsarna "kiris",
stridsklubbor, under fiberkorgen en liten skulpterad snusmortel av trä,
och mellan flodhästbetarna den dubbla pipan för tobak eller för
"riamba", rökning av dacha, vildhampa.

underbart vackert belägna egendomen Bergdala ovanför
Kivik, vilken fadern innehaft som sommarställe sedan 1899.
I hallen på Bergdala ordnade nu Edward Bergh de rika
troféerna från sin i det närmaste tjugoåriga vistelse bland
vilda folkslag. Samlingarna skola omsider enligt testamentariskt förordnande övergå till Malmö museum. Vad jag
särskilt fäste mig vid som pojke var de hemlighetsfulla giftpilarna, som förvarades noga inlåsta, och en pipsnugga med
två parallella huvuden, ur vilken man alltså kunde låta
röken från olika slags hampa eller tobak blandas.
Edward Bergh gifte sig år 1907 med en anförvant, Augusta
Areskoug, och vid moderns, Christine Berghs, född Kock,
bortgång 1914 löste han sig till Bergdala. Efter förra kriget
blev det emellertid svåra tider för lantbruket, varför han avhände sig gården och — reste till Afrika igen: vintrarna
1921-22 och 22-23 bodde han med sin maka på Kanarieöarna. Från denna sin sista tid kring troperna hade han
med sig till mig en samling glittrande vackra fjärilar, ur "de
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lyckliga öarnas" rika fauna; vid nära 70 års ålder lärde han
sig spanska. Somrarna tillbragtes i Kivik, där många släktingar samlades, och de följande vintrarna intill hans död
den 12 juni 1934 vistades Edward och Augusta Bergh huvudsakligen i Sydeuropa.
Tyvärr sammanfattade Edward Bergh aldrig sina Afrikaminnen. Två mindre manuskript sågo dock dagen. Det ena
visade han för sin svåger, fil. dr John Kruse, och det andra
för en syssling, red. Johan Ruhe. Men inget av dem lämpade
sig för publicering i oretuscherat skick, och nu äro de försvunna. Möjligen kan en historia om en leopardjakt med
en teckning av hans svåger Karl Aspelin finnas i någon gammal tillfällighetspublikation, men det har varit mig omöjligt
att få tag på den. Han var däremot en glänsande kåsör, och
i sällskap berättade han gärna om sina upplevelser. Särskilt
minns jag hur han kunde härma buschmännens underliga,
smackande språk och demonstrera deras fintliga hazardspel
med småstenar. Om de bigotta boers hade han många historier. En kväll vid lägerelden skulle han försöka bevisa att
jorden var rund, men det gick inte. Den gamle boerns avgörande argument för pannkaksteorien var — det står så
i bibeln!
Edward Bergh hyllade som synes i vissa punkter den
materialistiska världsåskådningen. Som slutvinjett vågar jag
kanske därför sätta ett litet replikskifte: Någon tid efter
sin hemkomst tillfrågades han av den gamle Edward Engeström om hurudan religion niggrerna hade. — Religion, religion. Di har ingen religion, di dricker vad man ger dom.
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ANTECKNINGAR TILL EN MALMÖBIBLIOGRAFI FÖR ÅR 1947.
Av Ingeborg Heintze.

Andersson, Ingvar, Skånes historia till Saxo och Skånelagen.
Sthm. 497 s. ill. kart. litt. orts- & personreg.
Arup, Erik, Kong Christiern 2. Et portraet.
Scandia. Bd 18 (1947), s. 73-80.

Aurell, Erik, [red.], Malmö i ord och bild. Text och red.: Erik
Aurell. Fotografierna av Ture Hellström och Ernst Henriksson. De historiska uppgifterna granskade av Leif
Ljungberg. Malmö. 4:o. 80 s. ill.
Bager, Einar, Bilder från det forna Malmö. [Planscher.]
[Omsl.] Malmö. tv. 8:o. 16 pl. ill.
—, Med penna och ritstift. Malmöhistoriska skisser. Malmö.
4:o. 216 s. ill. portr. personreg.
Namngivningen i Malmö under äldre tid.
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Årg. 15 (1947), s. 6-10.

Bengtsson, Arvid, Grönska och modern stadsbebyggelse [Ill.]
Täppan. Årg. 71 (1947), s. 67-69.

Bergman, Helge, Sjölunda. [Ill.]
Natur i Skåne. Sthm, s. 205-211.

Bilder från landställen och sommarvillor i Malmö. 3. Med text
av Annie Åkerhielm, Edward Swedmark, Rune Dalin,
Karin Hommerberg, Wendela Hellman f. Aspegren. [Ill.
portr.]
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Ärg. 15 (1947), s. 99-124.

Bjurling, Oscar, Oxie härads sparbank 1847-1947. Minnesskrift med anledning av sparbankens 100-årsjubileum.
Malmö. 252 s. ill. portr. kart.
[Bodman, Erik, Donationer och fonder.] Av Calen [pseud.]
[Ill. portr.]
Sk. A. 28/10, 3/11, 4/11, 11/11, 12/11, 17/11, 18/11, 25/11, 26/11, 4/12,
12/12, 19/12.
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—, Kända Malmösläkter. 1-3. Av Calen [pseud.] [Portr.]
Sk. A. 6/12, 12/12, 20/12.
1. Släkten Bager har verkat i Malmö sedan 1600-talet. 2. 6 generationer Faxe har varit köpmän i Malmö. 3. Släkten Bergh känd sedan
1689.

Borgström, Aug[ust], Jungfrutalare i riksdagen. Sthm. 361 s.
ill. portr. reg.
Brattström, Hans, Öresund. [Ml
Natur i Skåne. Sthm, s. 194-204.

Böiers, H[enry], Malmö gasverks gaskonsumenter.
Svenska gasverksföreningens månadsblad. Årg. 14 (1947): 1, s. 2-10.
C onow, Christian Didrik von, 1652-1731. [Johns-

son, Pehr], Stadsmajoren i Malmö som blev skånsk storgodsägare. Av Wix [pseud.] [Ill.]
Sk. A. 30/12.

Dalin, Rune Se Bilder från landställen
[Eriksson, Torsten,] Inackorderingshem i Malmö öppnas inom
kort.
Reformatorn 1947, nr 27.

[Fjellander, Axel], Bulltofta trädgårdsstad jubilerar. [25 år.]
Av Axeff [pseud.] [Ill. portr.]
Arbetet 30/8.

Kungadonation av år 1573 skapade Malmö barnhusfond.
Av Axeff [pseud.] [Ill.]
Arbetet 23/12.

Föreningar och ordenssällskap:
Collegebladet. [Årg. 1] (1947). Malmö. 4:o. ill.
K[nutsso]n, C[arl], I 10-årsjubileernas rad. Föreningen Pensionerade statstj.män. i Malmö med omnejd. [Ill. portr.]
Svensk Pensionärstidning. Ärg. 10 (1947), h. 6, s. 2-3.

Malmö husmodersförening [25 år.]
Husmodersförbundets medlemsblad. Ärg. 22 (1947), h. 3, s. 18-21.

Margaretaminnet 1922 20/5 1947. Malmö. tv. 8:0. [20 s.] ill.
Skåneföreningen 1886 års män (stiftad 1938). Ledamöter av
Skåneföreningen 1886 års män maj 1947. [Oms1.] Malmö.
67 s. ill. portr.
Skåneföreningen 1901 års män (stiftad 1939). Medlemsmatrikel 1947. Stadgar. Malmö. 15 s.
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Smålands gille i Malmö 1921-1946. Malmö. 63 s. ill. portr.
—, Porträttmatrikel 1946. Malmö. 67 s. portr.
Sveriges vandrarlag. Malmö—Lund. 1942-1947. Jubileumsprogram. Lund. 16 s.
Werner, Karl M., Skånes södra distriktloge 1907-1947.
Sydskåningen. Årg. 19 (1947), nr 2-3.

Årsföreningen av 1887. Malmö. 4:o. 79 s. ill. portr.

Förslag till dispositionsplan för de nordöstra delarna av
Malmö stad jämte därtill gränsande kommuner, omfattande en utredning angående Malmö stads utveckling
åren 1920-1945 samt prognos för den framtida utvecklingen åren 1946-1970 med särskild hänsyn tagen till de
nordöstra stadsdelarna. [Utg. av stadsingenjörskontoret.
Stencil.] Malmö. 4:o. XVII s. + Bil. I—VI. kart.
[Gyllin, Yngve, Fackliga centralorganisationen.] Fackligt
oorganiserad — kuriositet i Malmö. Av Yge [pseud.] [Ill.
portr.]
Arbetet 10/8.

—, Presentation av Malmös arbetarrörelse. Av Yge [pseud.]
[Ill.]
Frihet. Årg. 31 (1947), nr 10, s. 18-19, 28.

—, Utkörd kongress aktualiserade Sveriges första Folkets
hus. [Ill. portr.]
Arbetet 3/8.

Hagberg, Knut, En utomståendes syn på Skåne.
Natur i Skåne. Sthm, s. 12-15.

Halling, Carl Christian, 1790-1851. Ljungberg,
Leif, Carl Christian Halling och hans brev från riksdagen
1834-1835. En med anmärkningar och noter till breven
utgiven biografisk studie. [Ill. portr. litt. regi
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Ärg. 15 (1947), s. 37-98.

[Hallström, Sven], Malmö stads socialvård.
Svensk socialvårds tidning. Årg. 26 (1947), s. 65-67.

H[amrin-Thorell], R[uth], Hjälper det inte med uppfostran?
Vi vet ganska litet därom, men dr Edith Otterström har
försökt se hur det går för barn från dåliga hem. [Ill. portr.]
Idun. Årg. 60 (1947), nr 29, s. 7, 21.
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Handel, industri och hantverk:
Arninge, Georg, Företagsdemokrati. Studier på arbetsplatser.
[Gyllene Gripen-koncernen.] Sthm. 146 s.
Bjerning, Lars, Industrien som en ytkrävande näringsgren.
[Ill. kart. litt.]
Svensk geografisk årsbok. Ärg. 23 (1947), s. 7-20.

—, Skånes jord- och stenindustri. Dess utveckling, lokalisering och betydelse ur näringsgeografisk synvinkel. Akad.
avh. Hälsingborg. 250 s. kart. litt.
Brandt, A. von, Seehandel zwischen. Schweden und Liibeck
gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur
Geschichte der Ostseeschiffahrt. [Kart.]
Scandia. Bd 18 (1947), s. 33-72.

Godlund, Sven, Den skånska metallindustrin. [Ill.]
Arbetet 31/8.

[Gyllin, Yngve], Skånes största fackförening [Svenska metallindustriarbetareförbundets avd. 4] ... Av Yge [pseud.]
[Ill. portr.]
Arbetet 10/8.

Hölcke, Olov, Den svenska bomullsindustriens geografiska
läge. [Kart.]
Ymer. Ärg. 67 (1947), s. 1-17.

Malmö handels och hushållskalender. [Årg. 1] (1947). Malmö.
[Skeppsvarv. Kockums varv, Limhamns skeppsvarv.] Limhamnsbyggd ångare blev "Matros Shelesniak". [Ill.]
Arbetet 20/8.

Stuveri utredning, 1946 års. Stuveriverksamheten i svenska
hamnar. Betänkande. Sthm. 110 s.
(Statens offentliga utredningar. 1947: 28.)

Textilindustrins weekendkurser ... representanter för över
20-talet företagsnämnder. [Portr.]
Textil och konfektion. Ärg. 4 (1947), s. 322-326.

Wallin, Nils, En skohandlares minnen. Malmö. 399 s. ill. portr.
AB Sterner Blomquist. Information. Malmö.
[AB Cason-kläder.] Modernt i Malmö: sko och hatt i samma
avdelning. [Ill.]
Butikskultur. Ärg. 15 (1947), nr 3.
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Clipp e r, Rederi A B. Storrederi växer fram i Malmö.
Rederi "Clipper" [Ill. portr.]
Arbetet 20/8.

AB Ekenberg & Huldberg, Malmö. 1907-1947. Malmö. 4:o.
[23 s.] ill. portr.
Fastighetsägarnas intresseförening 10 år.
Våra fastigheter. Arg. 5 (1947), h. 2, 8.'1-4.

AB F e r r osa n, Tabletten. Utg.: Ferrosans personalklubb.
[Årg. 1] (1947). Malmö.
Fougstedts klädes- & konfektions AB. Firman Fougstedt vid
Stortorget. Ett Malmöföretag och dess minnen från modevärlden under 90 år. Gtb. 127 s. ill. portr.
Carl Gleerups pappershandel 80 år. [Portr.]
Handelsbladet. Arg. 12 (1947), nr 45, 47.

Handelsarbetareförbundet. Johansson, Sigfrid]
A[dolf], Handelns arbetare har fått allt bättre arbetsvillkor. Handelsarbetareförbundet. [Portr.]
Arbetet 27/8.

Kockums mekaniska verkstads AB. Christensen, Caesar, Några erfarenheter som "olycksfallsläkare"
vid en storindustri.
(Ljungdahl, Malte), Om sjukdom och sjukvård. Lund, s. 129-134.

—, Skeppsbyggeriet i Sverige 1946. [Ill.]
Svensk sjöfartstidning. Arg. 43 (1947), Årsnummer, s. 121-124.

—, Ett svenskt storvarv. [Ill.]
Sveriges flotta. Arg. 43 (1947), s. 207-210.

—, Utvidgningarna vid Kockums. [Ill.]
Verkstaden 1947, s. 195-196.

[Kiirzels fabriker AB.] [Gyllin, Yngve], Skyddsombud och uppbördsman ... Av Yge [pseud.] [Portr.]
Arbetet 10/8.

Evald Larsen AB 75 år. [Ill.]
Handelsbladet. Arg. 12 (1947), nr 48.

AB Ljungmans verkstäder. Ljungmans tjänstemannablad. Årg. 8 (1947). Arlöv. 4:o.
Lundahls i Malmö en svetsande familj. [Hl. portr.]
Industris. Arg. 43 (1947), nr 6.

Mab och My a. Med sol, sisu och laganda. God bredd på
Mab och Myas friidrott. [Ill.]
Textil och konfektion. Arg. 4 (1947), i 288-289.
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Olerup, Harald, Invävningen som formfaktor vid nötningsprovning. [Ill. portr.]
Textil och konfektion. Årg. 4 (1947), s. 408-409, 417.

—, Wallin, Åke, Tror ni på företagsnämnder? [Portr.]
Textil och konfektion. Årg. 4 (1947), s. 354-356.

[AB Malmö förenade bryggerier.] Semestergård för Malmöbryggerierna. [Ill.]
Svensk bryggeritidskrift. Arg. 62 (1947), s. 223-224.

Malmö handelsförening 1887-1947. Jubileumsskrift. Malmö.
4:o. 71 s. portr.
Malmö läderfabriks AB. Byggnadsmodernisering
— ett led i driftsrationaliseringen. [Ill.]
Affärsekonomi. Årg. 20 (1947), s. 1225-1228, 1258.

Malmö markisfabriks möblerings AB [femtio år. Ill.]
Sk. D. 30/8.

Malmö mekaniska tricotfabriks AB. [Upplysningar, anvisningar och bestämmelser ...] Årg. 2 (1947). Malmö.
Malmö nya mejeriförening. M. N. M. Malmö nya
mejeriförenings personalklubbstidning. Årg. 1 (1947).
Malmö. 4:o. ill.
[Malmö tapetserarefackförening.] Fackligt 60-årsjubileum
[Portr.]
Arbetet 13/3.

Malmö ylle f a b r i k s A B. Sociala anordningar vid
Malmö Yllefabriks AB i Furulund. [Ill.]
Arbetarskyddet. Ärg. 35 (1947), h. 4, s. 115-116.

Malmöortens mejeriförening. Hultman, Carl,
Malmöortens mejeriförening 50 år. Minnesskrift. Malmö.
39 s. ill. portr.
Manufakturaktiebolaget. Runt MAB i Malmö. [20 s.] ill.
0. E. 0 1 s s o n. Karlson, William, En lundensisk målareverkstad sekeljubilerar. [0. E. Olsson 1847 23/1 1947.]
Lund. 69 s. ill. portr.
[Bernhard Perssons gjuteri.] Malmöfirma jubilerar [25 år.]
Giutaren. Årg. 1947, h. 1, s. 6.

Restaurangbolaget i Malmö 1922-1947. Aktiebolaget Malmörestauranger 1922-1938. Skånes allmänna restaurangaktiebolag 1938-1947. Malmö. 88 s. ill. portr.
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[AB Sibiria]. Ny pälsfabrik i Malmö. [Portr.]
Sk. D. 21/2.

AB Skånska cementgjuteriet. Rönnorr, Sixten,
AB Skånska cementgjuteriet 1887-1947. Historik utg. med
anledning av bolagets 60-årsjubileum 1947. På styrelsens
uppdrag utarb. Sthm. 204 s. ill. portr.
Svenska bindgarns fabriken har firat 100-årsjubileum. [Portr.]
Handelsbladet. Ärg. 12 (1947), nr 42.

Svenska boktryckareföreningens södra krets. Stadgar ... ändringar antagna den 4 dec. 1947. Malmö. 14 s.
Svenska fläktf a b r i k e n. Poignant, 011e, Från snapphanebygden till havet. [Ill. portr.]
Fläkten 1947, s. 42-51.

Svenska frisörföreningen. Johansson, Bernhard,
En återblick i anledning av avd. 3 A—H Skånes 60-årsjubileum 1886-1946. [Ill. portr]
Svenska frisörtidningen. Ärg. 46 (1947), nr 2. s. 44, 46, 48.

AB Svenska tobaksmonopolet. I cigarrmakarnas borg. [Ill.]
Tobak. Ärg. 2 (1947), nr 4, s. 7-9.

Sydsvenska kraftaktiebolaget. Något om det
stora "Sydkraft". [Ill.]
Elektrikern. Ärg. 40 (1947), h. 4, s. 10-12.

Hanström, Bertil, Kornsparven och tofslärkan, två skånska
slättfåglar. [Ill.]
Natur i Skåne. Sthm, s. 305-309.

Hellman, Wendela Se Bilder från landställen
Holmstrand, Johan, Prångareliv. Tidsbild från 1890-talets
Limhamn.
Byahornet. Ärg. 6 (1947), s. 1200.

Hommerberg, Karin Se Bilder från landställen
Hyresgästernas kvinnoklubb firar 10-årsjubileum. Av A. B.
[Ill.]
Bostaden. Ärg. 15 (1947), h. 3, s. 14.

Hyresräkningen år 1945. Preliminära resultat. 1-2.
Sociala meddelanden. Ärg. 36 (1947), 371-405, 526-539.

139

Hälso- och sjukvård:
[Berger, Margareta], Det är svårt för ensamma som blir sjuka.
Stadssjuksköterskorna ... Av Marque [pseud.] [Ill.]
S. D. S. 30/1.
Beskom, Bernhard, Frekvensen av nervösa rubbningar hos
barn under de första levnadsåren. [Flensburgska barnsjukhuset. Litt.]
Svenska läkartidningen. Arg. 44 (1947), s. 2341-2351.

Carlsson, Lizzie, Om bad och badstugor i äldre tid.
Rig. Arg. 30 (1947), h. 3, s. 113-141.

Flodmark, Eric, Några synpunkter på sjukhusens läkemedelsförsörjning. Erfarenheter från sjukhusapoteket vid Malmö
allmänna sjukhus.
(Ljungdahl, Malte), Om sjukdom och sjukvård. Lund, s. 159-171.

[Fredgardh, Sonja, Hälsovårdsnämndens i Malmö byrå för
sexualhygienisk rådfrågning.] Okunnighet blir alltför
många kvinnors olycka. Av Chris [pseud.]
Sk. D. 29/1.

Hamrin-Thorell, Ruth, Tänk att få något att göra! [Sysselsättningsterapi vid Malmö allm. sjukhus. Ill. portr.]
Idun. Arg. 60 (1947), nr 49, s. 10-11, 23.

Huss, Ragnar, Hälso- och sjukvård vid industrierna.
Socialmedicinsk tidskrift. Arg. 24 (1947), s. 238-246.

(Ljungdahl, Malte), Om sjukdom och sjukvård. Studier tillägnade Malte Ljungdahl på sextiofemårsdagen den 12 april
1947. Lund. 482 s. ill. portr. litt.
Löfberg, Otto, Data ur Allmänna sjukhusets historia under
100 år. [Ill. portr. kart. litt.]
(Ljungdahl, Malte), Om sjukdom och sjukvård, Lund, s. 340-358.

Selander, Eilert, Några data rörande tuberkulosvårdens utveckling i Malmö. [Ill.]
(Ljungdahl, Malte), Om sjukdom och sjukvård. Lund, s. 403-408.

Statens sjukhusutredning av år 1943. Betänkande 1-2. Sthm
1944-47.
(Statens offentliga utredningar. 1944: 47, 1947: 61.)

Tandläkarutbildningssakkunniga, 1944 års. Betänkande om
tandläkarutbildningens ordnande m. m. 1-3. Sthm 1946-47.
(Statens offentliga utredningar. 1946: 12, 87, 1947: 9.)

Thom&, Stig, Socialläkarefrågan.
(Ljungdahl, Malte), Om sjukdom och sjukvård. Lund, s. 427-447.
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Idrott, gymnastik, sport, lek och spel:
CarMn-Wendels, Victor, Malmö gymnastik- och fäktklubb.
Kort historik. Malmö. 7 s.
Engström, Per, Limhamns skytteförening 1897-1947. Jubileumsskrift. Malmö. 62, 17 s. ill. portr.
[Gymnastikföreningen] Friska viljor 25 år. [Ill.]
S. D. S. 10/4.

Gymnastikföreningen Tigrarna. Claesson, Tor,
Gymnastikföreningen Tigrarna trettio år. [Portr.]
Gymnastikbladet. Årg. 26 (1947), s. 9-10.

Tigrarna jubilerade ... [Ill.]
Gymnastikbladet. Årg. 26 (1947), s. 23-25.

Lingvecka i Malmö med 32 deltagande avdelningar. [Ill.]
Gymnastikbladet. Årg. 26 (1947), s. 33-35.

Ljungberg, Leif, Drag ur Gymnastikföreningen Sveas historia 1872-1947. [Föredrag i manuskript.]
Malmö badmintonklubb 15 år. [Portr.]
Svensk badmintonsport. Årg. 12 (1947), h. 7, s. 5.

Malmö boll- och idrottsförening. Jubileumsskrift 1917 4/9
1947. Arlöv. 4:o. 27 s. ill. portr.
Malmö civila ryttareförbund. [Årsskrift. Årg. 1] (1947). Malmö.
4:o. ill.
Innehåller historik över förbundet.

Malmö korporationsidrottsförbund. Stadgar. Malmö. 11 s.
[Malmö sportskytteklubb.] Malmö inviger sin nya bana.
Allt skytte. Årg. 4 (1947), nr 20.

Simklubben Ran. Jubileumsskrift. [1922-1947.] Limhamn.
72 s. ill. portr.
Bien, G[östa], Bellis perennis. Dess provinsnamn i Skåne och
angränsande landskap. Lund. 31 s. kart.
(Särtryck av Medlemsblad f. Sv. ungdomsringens Skånedistrikt 1947.)

Ingers, Gertrud, Hemslöjden som fritidssysselsättning. [Ill.]
Hemslöjden. Årg. 14 (1947), s. 45-50.

Kommunikationer:
Bergman, Anders, Ny rullande materiel i Malmö. [Il]
Meddelanden från svenska lokaltrafikföreningen. Årg. 4 (1947), s.
78-79.
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Ca[rstensen, Gunnar], Snälltågsfart vid S J-verkstäderna i
Malmö. [III portr.]
S. D. S. 28/4.

Engström, Bengt, Trelleborg—Sassnitzleden 50 år. Den 30
april 1897 skedde invigningen i Trelleborg, Malmö och
Lund. [Ill.]
S. D. S. 30/4.

Fflellandelr, Axel, Sextio år sedan Malmö fick spårvagnar.
[Ill.]
Arbetet 27/8.

Florman, Bertil, Några synpunkter på flygplatsplanerna i
Sverige. [Kart.]
Byggnadsvärlden. Arg. 38 (1947), s. 1-5.

De första telefonstationerna. Av Ebe [pseud.] [Ill.]
VRF. Organ f. växelstationsföreståndarnas riksförbund. Arg. 9 (1947),
n:r 6.

[Hamnen.] Från stenbrygga till storhamn. [Ill. kart.]
Arbetet 20/8.

Knutsson, Gunnar, Malmö startplatsen för svenskt trafikflyg.
Flygdoktorn Enoch Thulin pionjären även på det området.
[Ill. portr.]
S. D. S. 29/4.

Köpenhamnsresa kostade 17 öre vid färd med Arbogaångare.
Av -gege. [Ill.]
Arbetet 20/8.

Libertson, Sune, Kommunikationernas i Malmö utveckling
1920-1945.
Förslag till dispositionsplan för de nordöstra delarna av Malmö
stad ... Bil. III B.

L[jungberg], L[eif], Malmö hamn år 1865. Text till försättsplansch.
Malmö fornminnesförening. Arg. 15 (1947), s. 3.

Möller, H[ans], Malmö spårvägars nya bussgarage. [Ill.]
Meddelanden från svenska lokaltrafikföreningen. Arg. 4 (1947), s.
68-70.

Några uppgifter rörande fartygstrafiken i svenska hamnar
år 1946.
Sveriges allm. sjöfartsförenings tidskrift. Arg. 45 (1947), s. 125-128.

Ottervik, Rolf, Växling med traktor. [Ill.]
SJ nytt. Arg. 5 (1947), s. 6.
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Postens kamrattidning. Utg. av Kamratklubben Malmö I.
Årg. 2 (1947). Malmö.
Salonius, Sven, Skåne måste ha en storflygplats.
Flyg. Årg. 25 (1947), nr 22, s. 8-9, 22.

Wendel, E[rik], Tekniska servisen A och 0 inom flyget.
[Portr.]
S. D. S. 29/4.

Konst (med musik, teater och nöjesliv):
[Breithel, Arla], En musikepok i Malmö står inför sitt avslutande. Professor Georg Schn&voigt ... Av Bric [pseud.]
[Ill.]
S. D. S. 20/4.

Broman, Sten, En musikepok avslutas i Malmö. [Georg
Schn&voigt. Portr.]
S. D. S. 15/4.

Böckman, Sten, Tjugofem år med Hippodromteatern. [Ill.
portr.]
Byahornet. Årg. 6 (1947), nr 5-6.

Groothoff, Otto, Malmö gamla teaters sista tid. Några minnen ...
S. D. S. 16/3.

—, När August Lindberg gav sommarrevy i Malmö. [Portr.]
S. D. S. 30/4.

Gruveman, Carl, Malmöglimtar. [Ill.]
Svenska hem. Årg. 35 (1947), nr 1, 3-5.

-

Malmöperspektiv. [Ill.]
Svenska hem. Årg. 35 (1947), nr 10-12.

[Gyllin, Yngve], Industrimannen Suells park blev arbetarnas
egendom. Folkets park. Av Yge [pseud.] [Ill.]
Arbetet 3/8.

Kindah 1, J u Ila n, 1885—. Böckman, Sten, Julian Kindahl, huskors och "grande dame" på den skånska tiljan.
[Ill. portr.]
Byahornet. Årg. 6 (1947), s. 1158-1160.

Landelius, Bertil, 1912—. Sandblad, Nils Gösta, Bertil Landelius. [Ill.]
Ord och bild. Årg. 56 (1947), s. 289-295.
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Lindenbaum, Arne, Ur Malmö teaters historia. Tiden 18701875.
S. D. S. 3/6.

Malmö Folkpark. Kulturcentrum med traditioner. Av Julius
[pseud.] [Ill.]
Frihet. Årg. 31 (1947), h. 13, s. 22.

Malmö stadsteater. [Sroensson, Sven], Teaterns elevskola omorganiseras. Av Ess [pseud.] [Ill. portr.]
Sk. D. 27/2.

Rydberg, Gustaf Fredrik, 1835-1933. Lundberg,
Einar, Gustaf Fredrik Rydberg. [Ill. portr.]
Byahornet. Årg. 6 (1947), nr 1, s. 1072-1080.

Sandblad, Nils Gösta, Den borgerliga arkitekturen i Malmö
enligt 1692 års syneinstrument. [Ill. kart.]
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Åre. 15 (1947), s. 11-36.
Sandel 1, E m r i k, Böckman, Sten, Emrik Sandell — energisk profil i skånskt musikliv. [Portr.]
Byahornet. Årg. 6 (1947), s. 1098-1099.

S i n c 1 a i r, Folke, 1877—. Thomeeus, Gustave, Folke
Sinclair. Malmö. 4:o. 86 s. 4 pl. ill. portr.
Stridberg, Sven, Från "Hamlet" till "817 anmäler sig". Bokslut med Folkets hus teater i Malmö. [Portr.]
Byahornet. Årg. 6 (1947), s. 1112-1124.

Kooperativa föreningen Solidars studieverksamhet 25 år.
[Oms1.] Malmö. 24 s. ill.
Kooperativa klubben i Malmö 20 år. [Ill. portr.]
Vi vill. Ärg. 5 (1947), h. 2, s. 8-9.
Kyrko- och religionsväsen:
Ahrent, Emil, Textilier. [Ill.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 695-708.

Andersson, Torsten, Kyrksilver. [Ill.]
Lunds stift i ord och bild. Sthm, s. 675-694.

Anshelm, Carl, Stiftet och missionen. [Ill. portr.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 927-944.

—, Stiftets kyrkor. [Ill.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 410-413, 601-603.
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Betelförsamlingens månadsblad. Årg. i (1947). Malmö.
Betelkyrkan i Malmö 60 år. [Ill. portr.]
Sk. D. 24/1.
Blomqvist, Ragnar, Nyare tidens konst. [Ill.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 253-274.

Cronquist, Axel, Caroli kyrka och dess arkitekt. [Ill.]
S. D. S. 21/9.
Dhejne, Hans, Gamla kyrkogårdar. [Ill.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 745-752.

E 1 i m. Säme, Willis, Det andliga "klimatet" har hårdnat.
Men jubilerande Elim [35 år] i Malmö ser förhoppningsfullt framåt. [Portr.]
Dagen 13/9.

Fjellander, Sture, Det kyrkliga ungdomsarbetet. [Ill. portr.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 965-980.

Forkman, Gunnar, Stiftskyrkans arbetsorgan. [Ill.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 945-964.

Hedar, Josef, Det kyrkliga musiklivet. [Ill.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 709-716.

Herrlin, Gunnar, Högtid och vardag. [Ill. portr.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s, 871-900.

lngers, Ingemar, ödekyrkor och klosterlämningar. [Ill.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 719-744.

Johannesson, Gösta, Den skånska kyrkan och reformationen.
With a summary in English. Lund. 4:o. 454 s. ill. portr.
litt. reg.
(Skånsk senmedeltid och renässans. Skriftserie utg. av Vetenskapssocieteten i Lund. 1.)

Kornerup, Björn, Drag ur medeltidens fromhetsliv. [Ill.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 47-70.

Kyrkliga förbundets i Malmö bibliotek. [Katalog.] Malmö.
124 s.
Ljungdahl, Johan, Kyrkan och sjömännen. [Ill. portr.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 915-926.

Lunds stift i ord och bild. [1-2.] Sthm. 4:o. ill. portr.
Nervman, Ernst, Väckelserörelser och kyrkoreformatoriska
strävanden under 1800-talet. [Ill. portr.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 101-160.
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Pleijel, Hilding, Gammallutherskt kyrkoliv i Skåneland. [Ill.
portr.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 71-100.

Rosenberg, Sven-Åke, Kyrklig diakoni. [Ill. portr.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 901-914.

—, En skånsk proletärdiktare. [Sigvald Götsson, pseud. för
Nils Gottfrid Björk.] Tillika ett kapitel ur den svenska
antiklerikalismens historia. [Ill. portr.]
Lunds stifts julbok. Ärg. 39 (1947), s. 66-83.

Rydbeck, Monica, Medeltida måleri och skulptur. [Ill.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 225-252.

Rydbeck, Otto, Den kyrkliga byggnadskonsten. [Ill.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm,, s. 191-224.

Sandblad, Nils Gösta, Ny kyrklig konst. [Ill.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 275-294.

S:t Johannes. [Årg. 1] (1947). Malmö.
Wallin, Curt, Vad vårdarna vittna. [Ill.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 753-782.

Wentz, Hilmer, Herdar och lärare. [Ill. portr.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 783-814.
Bl. a. Claus Mortensen, Henric Schartau.

Westman, Sigurd, Stiftskyrkan och folkrörelserna. [Ill. portr.]
Lunds stift i ord och bild. 1. Sthm, s. 981-1004.

Källare och vindar. Sthm. 36 s. ill.
(HSB:s byggnadstekniska utredningar, nr 5.)

L a r s s o n, G öst a, 1898—. Åhlström, Vanja, Gösta Larsson
— sjöman — ingenjör — författare. [Ill.]
Sjömannen. Ärg. 16 (1947), s. 116-117.

Lengertz, William, 1891—. Stålbrand, Henry, Ett
skånskt bibliotek och dess ägare ... [Ill. portr.]
Sydsvenska djurskyddet. Ärg. 31 (1947), nr 2, s. 5-7.

Lindskoug, Lennart, Österlens handaslöjd. [Ill.]
Skåneland. Ärg. 3 (1947), h. 9, s. 8-10.

[Lingby, Henry], Löneregleringen i Malmö.
Kommunaltjänstemännens tidskrift. Ärg. 11 (1947), s. 107.

Ljungberg, Leif, Året 1887. En liten krönika i ord och bild.
[Ill. portr.]
Årsföreningen av 1887. Malmö, s. 57-74.
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—, Se Aurell, E. red., Malmö i ord och bild.
—, Se Halling, C. C.
Lorenzen, Vilh[elm], Vore byer. Studier i bybygning. Fra
middelalderens slutning til industrialismens gennembrud
1536-1870. 1. Den senmiddelalderlige by og dens begyndende afvikling 1536-1600. Kbh. ill. kart.

Malmö museum:
Månadsblad 93-103. Malmö.
93. Febr. Utställning av Sigurd Möller.
94. Mars. Minnesutställning av Svante Bergh.
95. Febr.—mars. Dräktutställning. Från folkdräkt till
borgardräkt.
96. April. Utställning av dansk grafik. Grafisk kunstnersamf und.
97. April. Utställning av Einar Bager.
98. Mai. Utställning av lettisk konst.
99. Juni—aug. Minnesutställning över Olof Krumlinde.
100. Sept. Utställning av Folke Sinclair.
101. Okt. Utställning av Pär Siegård.
102. Nov. Utställning av grafik av Gustaf Magnusson.
103. Dec. Utställning av Märta Af zelius.
Gruveman, Carl, Sydsvensk textilkonst. [Ill.]
(Malmö museum, utställning. "Textil")
Svenska hem. Årg. 35 (1947). h. 6-7, s. 137.

—, Serner, Gertrud & Berger, Margareta, "Textil" i Malmö.
[Ill.]
Form. Årg. 43 (1947), h. 5, s. 82-85.

Malmö-byggen för hem och hushåll. [HSB-fastigheter. Ill.]
Arbetet 31/8.

Malmö—Lund 1947. [Utg. av Skånes turisttrafikförening].
Malmö. 22 s. ill. kart.
Även engelsk uppl.

Malmöteknologernas Stockholmsklubb. Matrikel 1946-1947.
Malmö. 8 s.
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Möller, Gustav, "Det fanns ingen folkpension ..." [Portr.i
Min mor. Ny saml. Upps. s. 172-180.

[Nilsson, Karl & Larsson, Johan], Bostadsrättsföreningen
Uddeholm. 10 år. Malmö. 16 s. portr.
[Nor&t, Ivar], En modern arbetarborg. Folkets hus. Av V. H.
[Ill. portr.]
Metallarbetaren. Ärg. 58 (1947), nr 50.

Några ur i en Malmösamling. [K. D. Santesson.] Av -ds-.
[Ill. portr.]
Urnyheterna. Ärg. 5 (1947), nr 9.

Olsson, Emil, Kooperationen: Från 4 butiker till 400 på något
mer än 30 år. [Ill. portr.]
Arbetet 27/8.

Ossiannilsson, K[arl] G[ustaf], En prästdotter för hundra år
sedan. [Portr.]
Min mor. Ny saml. Upps. s. 195-200.

Petersson, Torsten, Vårt lots- och fyrväsen. [Ill.]
Forum navale, nr 8. Upps. s. 3-31.

Quensel, Carl-Erik, En befolkningsprognos för Malmö stad
åren 1945-1970.
Förslag till dispositionsplan för de nordöstra delarna av Malmö
stad ... Bil. V B.

Ros&i, Jerker, Statsledning och provinspolitik under Sveriges
stormaktstid. En författningshistorisk skiss.
Scandia. Bd 17 (1946). Lund 1947, s. 225-270.

R[osencrant]z, [Carl], Dyrt bli medlem i Malmö stadsbudsförening n:r 1. [Portr.]
S. D. S. 2/12.

Sjöhagen, Axel, Inackorderingshem i Malmö.
Tidskrift för nykterhetsnämnderna. Ärg. 26 (1947), s. 51-52.

Skolor:
Detaljhandelns folk får nu en gedigen undervisning. [Hermods, Malmö stads skolor för yrkesundervisning.] [Ill.
portr.]
Arbetet 27/8.

IF jellander, Axel], Lokalbehovet är skriande för folkskolorna
i Malmö. Av Ax.eff [pseud.] [Ill.]
Arbetet 16/1.
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Göransson, Nils, Sveriges allmänna folkskollärareförening
1880-1946. Sthm. 219 s. ill. portr.
Hallgren, Siver, Intelligens och social miljö. Några resultat
från en undersökning vid Malmö folkskolor och privata
skolor.
(Landquist, John), Studier i människokunskap tillägnade John
Landquist den 3 dec. 1946. Lund, s. 126-146.

Hansson, Knut, Handelsflottans befälsutbildning. [Ill. portr.]
Arbetet 20/8.

Malmö lärareförening. Stadgar. Malmö. 7 s.
Mortensen, Johan, Minnen från Malmö läroverk på 1870-80talen.
Byahornet. Årg. 6 (1947), nr 5-6.

Sandblad, Nils Gösta, Skola och museum.
Barn och bild. Teckning och uppfostran. Lund, s. 72-77.

Sjöbefälssakkunniga, 1943 års. Betänkande med förslag ang.
utbildning av befäl för handelsflottan m. m. Sthm. 264 s.
(Statens offentliga utredningar. 1947: 31.)

Thunander, G[unnar], Skolorganisation och skolbyggnadsproblem.
S. D. S. 30/8.

Smith, Gudmund, Öresund.
S. D. S. 3/4.

Sommar i Malmö. Av P. C. [Il]
S. D. S. 17/8.

Sommarin, Emil, Studenter och arbetare. Minnen av skånsk
arbetarrörelse och lundensisk radikalism. Lund. 158 s.
Strand, Gunnar, Italiani till Sverige.
Arbetsförmedlingen. Ärg. 9 (1947), h. 7, s. 175-177.

Smedmark, Edward Se Bilder från landställen
Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbunds jubileumsläger. Andersson, Sven 0., Jubileumslägret växer fram. [Ill. portr.]
Frihet. Årg. 31 (1947), nr 11.

Backman, Hans, Succe trots storm och regn. [Ill. portr.]
Frihet. Ärg. 31 (1947), nr 15-16.

—, [Svensson, Holger], Rikslägerstaden presenteras. Av Hog
[pseud.] [Ill.]
Frihet. Ärg. 31 (1947), nr 8.
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S ylv a n. [Ättartavla över släkten Fosie-Sylvan.] Bilaga II
till ättartavlan. Malmö. XXXIX s.
Thomsen, Carl, En genbo ruster sig. [Ill.]
Social-Demokraten 12/12.

Tidningar och tidskrifter:
Arbetet. Ett besök på Arbetet. Malmö. [16 s.] ill. portr.
—, Arbetet har traditionell kontakt med det fackliga. [Portr.]
Arbetet 10/8.

Nilsson, Anders, Arbetarpressens förlagsaktiebolag 19371946. En översikt. Malmö. 4:o. 26, 64 s.
S[ydsvenska] Dagbladet] S[nällposten] — Idrott. Ärg. 1
(1947). Malmö. 4:o. ill.

Wachtmeister, H[ans] G[otthardj, Sandförekomsten i Öresund. [Kart.]
Svensk geografisk årsbok. Årg. 23 (1947), s. 175-178.

Wahlgren, Axel, Blick på Malmö. [Ill.]
Allsvensk samling. Årg. 34 (1947), h. 5, s. 10-11.

—, Malmö föreläsningsförening sextiofem år. [Portr.]
S. D. S. 17/9.

Weibull, Martin, Befolkningsutveckling och näringsliv inom
de nordost om Malmö belägna kommunerna Burlöv, Lomma, Tottarp, Görslöv och Särslöv.
Förslag till dispositionsplan för de nordöstra delarna av Malmö
stad ... Bil. V A.

—, Befolkningsutvecklingen i Malmö 1920-1945.
Förslag till dispositionsplan för de nordöstra delarna av Malmö
stad ... Bil. I.

Bostadsförhållandena i Malmö 1920-1945.
Förslag till dispositionsplan för de nordöstra delarna av Malmö
stad ... Bil. II.
—, Den framtida utvecklingen av befolkning, näringsliv och
bostäder i Malmö med särskild hänsyn tagen till de nordöstra stadsdelarna.
Förslag till dispositionsplan för de nordöstra delarna av Malmö
stad ... Bil. V A.
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—, Näringslivets i Malmö utveckling 1920-1945.
Förslag till dispositionsplan för de nordöstra delarna av Malmö
stad ... Bil. III A.

Weimarck, Henning, Tre rariteter i skånsk flora. [... Aiuga
genevensis ...] [Ill.]
Natur i Skåne. Sthm, s. 267-275.

Wollter, Magda, Lilla italienskan. En berättelse från gamla
Malmö.
Lunds stifts julbok. Ärg. 39 (1947), s. 53-65.

Åberg, Alf, Indelningen av rytteriet i Skåne åren 1658-1700.
Försvenskningsproblemet i belysning av det militära organisationsarbetet. Akad. avh. Lund. 275 s. litt.
Åkerhielm, Annie Se Bilder från landställen
()berg, Carl, Bostadshyrorna i städer och köpingar år 1945.
Svenska stadsförbundets tidskrift. Ärg. 39 (1947), s. 171-172.

Österdahl, Herman, Förorenat vatten [i hamnarna.]
S. D. S. 4/11.

Tillägg till 1946:
Dahl, Erik, The Amphipoda of the Sound. 1-2. Lund. 4:o.
ill. litt.
(Undersökningar över Öresund. 29-30.) (Lunds universitets årsskrift.
N. F. Avd. 2. Bd 42. Nr 6 och 16.)

Danstrup, John, Danmarks historia från äldsta tid till våra
dagar. Bd 1. Malmö. ill. portr. kart.
Fabritius, Albert, Danmarks riges adel. Dens tilgang og afgang 1536-1935. En studie i dansk adelshistorie. [Akad.
avh.] Kbh. [m. fl.] 187 s. 4:o. litt. personreg.
Hansson, Per Albin, 1885-1946, Lindström, Rickard,
Per Albin Hansson, arbetets söner och Sverige. [Ill. portr.]
Arbetets söner. D. 3. Sthm, s. 202-225.

Holmberg, Bengt, Tomt och toft som appellativ och ortnamnselement. Akad. avh. Upps. XX, 354 s. kart. lift reg.
[Kockums mekaniska verkstads AB.] Kockums. Sthm. 4:o.
96 s. ill. portr. kart.
Malmö stadsteater. P[ersitz], Alexandre], Theatre å
Malmö. [Ill.]
L'Architecture d'aujourd'hui. Ann& 17 (1946) nr 9, p. 61-68.
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Nielsen, Lauritz, Danske privatbiblioteker gennem tiderne. 1.
Indtil udgangen af det 17. aarhundrede. Kbh. ill. portr.
litt. reg.
P a 1 m, A u g u s t, 1849-1922. Lindgren, John, August Palm.
Den svenska socialdemokratins banbrytare. Sthm. 75 s. ill.
portr.
Sydsvenska kraftaktiebolaget. Buchert, Birger,
Sydsvenska kraft AB:s ångkraftverk i Malmö. Hfors. 20 s.
Särtryck ur Kraft och ljus 1946:4.

—, Svensson, Arne, Sydsvenska kraftaktiebolaget (Sydkraft).
[Ill.]
Svenska vattenkraftföreningen. Publ. 384, (1946:7).

Uhlåt, Axel, Arbetarrörelsen i Skåne efter 1902. [Ill. portr.]
Arbetets söner. D. 3. Sthm, s. 53-82.
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FÖRTECKNING
över årligen betalande medlemmar av
MALMÖ FORNMINNESFÖRENING,
vilka inträtt under tiden mars 1947—februari 1948.
Bergsten, A., Köpman
Bergsten, Gunhild, Fröken
Bergström, Carl, Länsbokhållare
Björnson, Fritz Rob., Direktör
Brahge, Helge, Direktör
Brefelt, Erik, Köpman
Broman, Karin, Fröken
Cronquist, Eva, Fru
Cronquist, Maja, Fru
Dalin, Rune, Ingenjör
Eckerdal, D. T., Läroverksadjunkt
Edström, Emelie, Fru
Ericson, Thure, Maskiningenjör
Ersgård, Hans, Fil. mag.
Fahlstrand, Erik, Fabrikör
Friberg, Anna, Fröken
Hedin, Otto, Herr
Henning, Thure, Kamrer
Hjort, Gustaf, Disponent, Båstad

Hommerberg, Signe, Fröken
Håkansson, Nils Håkan, Konsul
Jonson, Bo, Tandläkare
Jungbeck, Hans Fredrik, Banktjänsteman
Klementsson, Anna, Fru
Krtiger, Gerda, Fröken
Lindberg, Emma, Fru
Lundkvist, Wiktor, Handlande
Möller, Oscar, Direktör
Nelander, Reinhold, Handlande
Owald, Elsa, Fru
Paulson, Gustaf Adolf, Assessor
Pommer, Rudolf, Assessor
Preisler, Salve, Optiker
Sandberg, Carola, Fru
von Schwerin, H. H., Fil. D:r,
Friherre, Skarhult
Waldål, Albert, Generalkonsul

Styrelse:
Ordförande: Yngve Schaar, f. d. polismästare
v. Ordförande: Ernst Fischer, museiintendent
Kassaförvaltare: Armin Hattendorff, fabrikör
Ledamöter: Einar Bager, konstnär, och
Th. C. Bergh, konsul
Suppleanter: Leif Ljungberg, stadsarkivarie, och
Ester Hallberg, direktör
Sekreterare och redaktör för årsskriften: Leif Ljungberg
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GRUNDAT 1840

K CKUMS
MEKANISKA VERKSTADS AB • MALM'',

III

A.- B.
Bröderna Olofson

TEXTILVAROR
EN-GROS

IV

c9L4f/dli"

SPAR AS SE
RÄKNING
med

2=DINAVHOMA
BANKED

När det gäller böcker och
inbindning
för

biblioteket,
för

kontoret

•

•

•

IVAR IVERSON & C:o — MALMÖ
BOKBINDERI & KONTORSBOKFABRIK
GRABRODERSGATAN 8

TELEFON 71835

V

il \M\ E Il LI Fl [INSUP
KLÄDES- & MANUFAKTURVAROR
EN GROS

FOTOGRAF

/ecMan-z- och
Stortorget 29

VI

9i°114" ATELIER

- 9 nået.56tiP6oabin.9.
MALMÖ

Tel. 18246

MALMÖ
TEATR AR

BIOGRAF A-B:s

Nyrenoverade och komfortabla

SCANIA

AMIRALEN

SÖDERGATAN 28

AMIRALSGATAN 35

METROPOL

A LCA Z A R

S. TULLGATAN 5

STORTORGET 27-29

VICTORIA

PICCADILLY

S. FÖRSTADSGAT. 18

GUST. AD. TORG 45

CENTRUM
LIMHAMN

•
På en S. F. teater kan Ni alltid lita.
Föreviga traktens fornminnen på film!
Filmupptagningar förmedlas av
MALMÖ BIOGRAF A.-B., MALMÖ
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VII

ShÅNSEA BRAND
Huvudkontor: LUND, Tegn&platsen 4
Tel. namnanrop: "SKÅNSKA BRAND"

Kontor i MALMÖ
Stortorget 25, kl. 10-- -14 Tel. 20364, 28348, 30066

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

Begär anbud.

VIII

Huvudkontoret, KLIPPAN

Anlita
hemortens
sparbanker!

Oxie Härads Sparbank
Malmö Sparbank
Sparbanken Bikupan i Malmö

IX

HALDA
maskinen med den vackra skriften
Pröva eleganta
Halda i den
trivsamma gröna färgen och
med det lätta
anslaget.

(HALDA
ÅTVIDABERGS

ROSENGRENS
KASSASKÅP, ISOLERADE & OISOLERADE
DOKUMENTSKÅP, VERTIKALSKAP & KORTKRUBBOR, HYLLSTÄLLNINGAR FOR
ARKIV, BIBLIOTEK M. M. KASSASKRIN

INGENIÖRSFIRMA

SVEN HELLSTEN
ADELGATAN 5 TEL.: NAMNANROP MALMÖ

x

IR IL

IL E E IR U

PAPPERSHANDELS AB.

Mest sorterade inköpskälla i allt som tillhör pappers- och kontorsmaterialbranschen

Adelgatan 21
Tel. 72570 Växel

AB. HJALMAR WENNERTH

4.

Trävaror

Byggnadsvaror

Fredriksbergsgatan 7
Tel.

713 2 5

Växel

XI

TAPETER
FÄRGER
WIXELL
MALMÖ

Skånes Stadshypoteksförening
utlämnar bundna lån mot säkerhet av
inteckningar i fastigheter i Skånes städer och vissa stadsliknande samhällen

Expedition: Västergatan 38, Malmö
Tel. 2 0 4 5 7

XII

pålilssoni
gott bröd

Aktiebolaget

M. Flensburgs Söner
Södergatan 9

Malmö
Tel. 21261

Specialaffär för hemgifter och
och bosättning

Affären grundlagd 18 0 5

XIII

Wingårds Färghandel
Etabl. 1889

Affärer över hela sta'n

Telefon: Namnanrop "Eugen Wingård"

.11 il foto(' ta ilskt
STÖLTENS
MALMÖ

XIV

LUND

F ör varje slag av reproduktion äro våra
firmor inrättade, för konstnärliga, vetenskapliga och kommersiella ändamål. Särskilt vilja vi framhålla faksimilreproduktion såväl i färgtryck som i svarttryck av
gamla handteckningar, handskrifter och
kartor, som gjort våra firmor kända långt
utom landets gränser. Av särskilt intresse
är faksimileditionen av Malmö medeltida
minnesbok, Registrum Ville Malmoyghe,
samt nytrycken av Gustav Vasas Bibel
av 1540-1541, LinMs Skånska Resa av
år 1751, Missale Lundense av år 1514,
Dutch Corantos 1618-1650 och det stundande nytrycket av Erik Dahlbergs Suecia
Antigua et Hodierna.
Rådgör med oss om allt ifråga om reproduktion.

AB. Malmö Grafiska Anstalt &
AB. Malmö Ljustrycksanstalt
Malmö

Grand Prix
å

konstindustriutställningen i Paris 1925

XV

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

SKÅNSKA INTECKNINGSAKTIEBOLAGET
1 MALM()
Södergatan 10

Tel. 20152, 22453 och 21526

BÖNNELYCHE & THUROE AB.
GRUNDAD 1874

TEL. NAMNANROP: "BONNELYCHE & THIIROE"

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

XVI

~dernt

och omsorgsfullt

utförda trycksaker erhålles hos

LVNDCiRENS SONERS
BOl<TRYCl<ERI
ö
Baltzarsgatan 24
M

A

L

M

Tel. 19081, 20106

FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGEN

••

SKÅNE -MALMO
Brandförsäkring
Avbrottsförsäkring
Automobil försäkring
Ansvarighetsförsäkring
Inbrotts- och rånförsäk~
ring
Glasförsäkring
Vattenledningsskadeförsäkring

Liv- och kapitalförsäkring
Pensionsförsäkring
Barnförsäkring
Studieförsäkring
Res9odsförsäkring
Garanti försäkring
Olycksfalls- och sjukförsäkring

T
HUVUDKONTOR : Norra Vallgatan 64
KUNDTJÄNST: Hamngatan 1

MALMtJ
Telefonanrop: "SKANE-MALMÖ"

H u v u d a g e n t : H. G. A. Schmidt
Triangeln, Malmö
Tel. 20592 och 20755

Ombud å alla större platser i riket
Malmö 1948. Lundgren• Sönen boktr.

