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Foto Otto Ohm 

NILS DJURKLOU 

In Memoriam. 

Såsom godsägareson -från Närike hade väl Nils Djurklou 
liksom andra godsägaresöner från trakten sökt sig in vid 
något närliggande regemente. Men ödet ville annorlunda. 
Hans fader var kammarherre hos Konung Carl XV och Ko-
nungen stod fadder till Nils. Efter dopet yttrade han till 
fadern: "Pojken skall in på' mitt regemente". Därför blev 
Nils Djurklou år 1880 antagen till volontär vid husarrege-
mentet Konung Carl XV och 1885 underlöjtnant vid Kron-
prinsens husarregemente, som 1882 erhållit detta namn. 
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Redan från barndomen var an mycket intresserad av kul-
turhistoria, ett intresse som v rade livet ut och speciellt var 
inriktat på fornminnen, antik iteter och släkthistoria. 

Dessa intressen resulterade inval vid seklets början i sty-
relserna för Kulturhistoriska föreningen i Lund och Malmö 
Museum. År 1909 bildade han Malmö fornminnesförening, 
vars ordförande han var 1909-31. 

En liten episod från somm 
vara placerad på Nils Djurkl 
i erinran. Nils frågade mig en 
övning med skvadronen i mo  
den?" Svar: "Till Fredriksber 
förlägga den till Bunkeflo i st 
fället att titta på en gammal 
blev omlagd. 

Inom vida kretsar i Malmö 
buren. Hans glada humör och  
nom många vänner. Det var 
berätta om livet i staden und 
sekelskiftet. Hans berghälsa  

ren 1908, då jag hade glädjen 
sus skvadron, kan här bringas 
dag, "Du skall ju ha fälttjänst-
rgon. Vart tänker du förlägga 
—Oxie". "Hör du, kan du inte 
'Bet, så skall jag passa på till-
ista, som finns där". övningen 

ar Nils Djurklou mycket upp-
strålande humor skaffade ho-

en sann fröjd att höra honom 
r förra århundradet och kring 
lev först på höga ålderdomen 

bruten, men plågorna vid en obotlig sjukdom kunde ej ned-
slå hans glada humör, utan an bar dem med enastående 
jämnmod. Sina själsförmögen eter behöll han in i det sista. 
En hedersman. 

Vid årsmötet i Malmö Fornminnesförening 1917 författade 
skalden Alfred Fjelner en dikt under titeln "Stadsantikva-
rien", vars sista strof lyder: 

I stadens fornminnesvänner 
han styr efter egen vilja oc 
och klubbfäster glatt sina e 
Det är aldrig tal om kritik 
och den ära, som möjligen 
övrig att vinnas, 
med skäl bör väl den anses 
som är själv sin förening oc 

förening 
mening 
na beslut. 
Ber prut, 
nnu kan finnas 

årdig att skörda, 
själv bär dess börda. 

D. J. G. von Platen. 
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Malmö Fornminnesförening vid Hässleholms kyrka den 27 Maj 1951. 

Foto Leif Ljungberg 

MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS 

VERKSAMHET 1951. 

Ordinarie vårsammanträde ägde rum på hotell Tunneln den 
28 februari, varvid till ny ledamot i styrelsen efter musei-
intendent E. Fischer, som avsagt sig, valdes borgmästare Th. 
Munck af Rosenschöld, vilken tillika utsågs till föreningens 
v. ordförande. Folkskolläraren Harald Lindal, Trelleborg, 
höll efter förhandlingarna föredrag över ämnet: Malmö 
kontra Trelleborg. Två städers närkamp genom århundraden. 

Föreningens vårutfärd gick den 27 maj till Hässleholm och 
trakten däromkring. Besök avlades i Hässleholms hembygds- 
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park, där stadsingenjör 0. Röj gård visade de historiska bygg-
naderna och samlingarna; vidlare besöktes Ignaberga medel-
tida tempel och kalkgrottorna ärstädes, Hovdala och Hässle-
hohnågården. Efter återkomst till Hässleholm intogs gemen-
sam middag å Berns hotell. 

Den 27 oktober hade ordn 
Malmö, vari bortåt 150 medle 
lämnade musikdirektören Carl  
görelse för kyrkans nya orgel, 
ning. Alldeles särskilt tilldrog 
vingeska huset deltagarnas inta  
hade där tillfälle att på ett fär  
lig kulturhistorisk guldgruva, 
bl. a. framgår av artiklar i års 
har Bager i detalj lett restaur 
— Ytterligare en del förnämliga byggnadsminnen från det 
medeltida Malmö fick man be kåda både in- och utvändigt, 
så t. ex. borgmästarna Jörg n Kocks och Niels Kuntzes 
("Carnegies") fastigheter och et nordöstra rundtornet vid 
Malmöhus, på vilket sistnämnd ställe greve Sten Kalling vid 
skenet från fladdrande ljuslåg r lämnade en redogörelse för 
tornets historia. 

Vid det efter rundvandring n anordnade sammanträdet i 
Kungens kammare på Malmöhus höll föreningens ordförande, 
f. d. polismästaren Yngve Schaar, parentation över Fornmin-
nesföreningens den 4 augusti avlidne stiftare och hedersleda- 
mot, friherre Nils Djurklou och  
vid också, att han å föreningen 
hans grav. Till hedersledamöter 
Hain och direktör Richard H 

meddelade ordföranden här-
vägnar nedlagt en krans på 

aldes därefter konsul Erskine 
in, som erkänsla för att de 

  

genom bevarandet och restaureringen av rosenvingeska huset 
berikat minnena från stadens första storhetstid. 

En gemensam festlig måltid var därefter framdukad i Rid-
darsalen på Malmöhus. Vid kaffet kåserade civilingenjör 
Axel Cronquist på ett roande ätt över en del Malmöbilder 
i ett gammalt vykortsalbum. 

Föreningen lät den 9 novemb r nedlägga en krans vid dess 
förra styrelseledamots, fröken Maria Cronquists, bår såsom 

s en givande rundvandring i 
mar deltogo. I S:t Petri kyrka 
Bengtsson en intressant redo-
som just stod inför sin invig-
sig det nyrestaurerade rosen-
esse. Konstnären Einar Bager 
gslande sätt visa, vilken verk-
som fastigheten utgör; såsom 
kriften 1951 och i dagspressen 
ringsarbetet i alla dess faser. 
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erkänsla för hennes oegennyttiga och mångåriga arbete till 
föreningens fromma. 

Årsskriften utkom den 9 juni; Lundgrens Söners boktryc-
keri har visat föreningen stor välvilja genom beviljad rabatt 
å tryckningskostnaderna. 

Medlemsantalet har under året utgjort 3 hedersledamöter, 
14 ständiga och från årsavgift befriade och 518 betalande 
eller tillsammans 535, vilket utgör en ökning med 3. 

Av kassaförvaltarens redogörelse för föreningens inkomster 
och utgifter framgår, att behållningen den 31 december ut-
gjorde: 

Svenska Statens 3 0/0 obligationslån 
av den 1/2 1946 5.000: — 

Premieobligation av år 1943, 
ser. 1298, n:r 667 50:— 5.050: — 

23 aktier i ASEA 2.820: — 
35 	„ 	„ Sv. Sockerfabriks AB 2.730: — 5.550: — 
Berghska fonden: 

innestående i Malmö Sparbank 1.056: 99 
Leif Ljungbergs fond: 

innestående i Sparbanken Bikupan 1.200: 04 
Innestående i Sparbanken Bikupan 5.719: 12 

99 	 å Postgiro 13: — 
Kontant i kassan 10: 86 

Summa kronor 18.600: 01 

7 



OM LÄKARE- OCH JUKHUSFÖR-
HÅLLANDEN I MAL Ö VID TIDEN FÖR 
REFORMATIONENS NFÖRANDE. 

Av Otto Grön. 

1. Medeltidens sjukvårdsinrä 

De äldsta sjukvårdsinrättni 
danska medeltid till. Vid slutet 
funnos i Malmö i varje fall tv 
taga vård om åldringar och sjuk 
och S:t Jörgens hospital.* Av 
Helgeandsklostret eller Helgea 
mest betydelsefulla anstalten.  

ttningar i Malmö. 

igarna i Malmö höra dess 
av medeltiden, omkring 1500, 

nne inrättningar avsedda att 
, nämligen Helgeandsklostret 
dessa är utan all jämförelse 
dshuset den viktigaste och 
emensamt för inrättningarna 

är, att man ej vet någon exakt tidpunkt för deras tillkomst. 
Vidare äro de också att anse s m enskilda, kyrkligt sociala 
välgörenhetsinrättningar eller  tiftelser för arbetsodugliga, 
sjuka och åldringar. Skillnaden å andra sidan är den, att de 
med spetälska behäftade sjuka erhöllo vård endast på S:t 
Jörgens hospital. 

H elge andshus e t i M: lm ö finnes omtalat första 
gången år 1384, då en präst vi. namn Jonas var dess före- 

* A. U. Isberg j:r uppgiver i sin 
Gertruds stiftelse eller h.  
under 1400-talet. En S:t Gertrudskul 
två sista århundraden. S:t Gertrud ga 
mande personer och de av samhället 
sin hand över dem, som måste företa 
resande köpmän. Inrättningen låg me 
sin prästbostad och sin gårdsbyggnad 
vid Östergatan, där kapellet var bel** 
Gertrudsgatorna. Det var den enda 
hetsinrättningar, som saknade egen k 

A. U. Isbergs uppgifter om S:t Ge 
men däremot kan hans redogörelse i ö 
verifieras. 

andbok" (sid. 575 f.), att en S : t 
spit al grundades här i Malmö 
i Danmark hör till medeltidens 
sitt namn till gästhem för främ-

utstötta. Hon håller framför allt 
a resor och var alltså helgon för 
sin hospitalsbyggnad, sitt kapell, 
nuvarande kvarteret n:r 5 Fersen 
et på hörnet av Öster- och S:t 

v härvarande katolska välgören-
kogård. 
ruds kapell torde vara riktiga, 
igt för S:t Gertruds hospital icke 
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Malmö stads äldsta kända sigill, tidigast anträffat 1350. 

ståndare. Det Etniages från början ha uppstått genom gåvor 
från borgerliga och adliga samhällsmedlemmar, alltså såsom 
en enskild stiftelse. Borgmästare och råd utövade en viss 
tillsyn. Stiftelsen hade i slutet av medeltiden en betydande 
storlek och omfattning. Den hade sålunda icke endast ka-
pell utan dessutom fristående, särskild kyrka. Inrättningen 
var belägen på nordvästra delen av nuvarande Stortorget, 
alltså omedelbart söder om Hotell Kramer — Stortorget fanns 
ej alls då. De på området uppförda byggnaderna utgjordes 
av sjukhusbyggnaden med ett kapell jämte uthus på norra 
delen av tomten samt söder därom en kyrkobyggnad, vilken 
sträckte sig i öster bort till nuvarande Rundningen. Sannolikt 
var denna kyrka äldre än S:t Petri kyrka. Dess utseende vet 
man ingenting med säkerhet om. C. Sonnenstein Wendt fram-
håller som en möjlighet, att det är bilden av denna kyrka, 
som återfinnes i Malmö stads äldsta sigill sådant detta var 
före år 1437, då staden av Erik av Pommern erhöll grip-
huvudet till vapen. Detta äldre sigill föreställer en enskeppig 
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kyrka med torn och hög spirå samt trenne mindre spiror, 
tydligen en helt annan kyrka än S:t Petri. 

Helgeandsstiftelsen i Malmö lev kloster i slutet av Chris-
tian I:s regeringstid. Denne ly kades nämligen åstadkomma 
ett visst samarbete mellan stift Isen i Malmö och Helgeands-
klostret i Köpenhamn. Initiati et, som gjordes år 1479, anses 
dock bero väl så mycket på d n energiske priorn. Christian 
Torkildsen vid Köpenhamns h lgeandskloster som på from-
het och levande intresse för sa en från konungens sida. 

I de större helgeandsklostren troligen kunde det i Malmö 
räknas dit — funnos som rege utom prästbröder både lek-
mannabröder och lekmannasyst ar samt dessutom tjänare för 
grövre sysslor. Föreståndaren kallades prior. Bröderna skötte 
inrättningens lantegendomar och penningförhållanden, medan 
systrarna hade den egentliga sj k- och fattigvården samt an-
staltens inre sysslor om hand. Prästerna bringade de sjuka 
och fattiga religionens tröst. E t gemensamt drag för helge-
andsklostren var att sjuksalen 'llika skulle innehålla ett ka-
pell, så att de sjuka alltid k de följa gudstjänsten. Utom 
stora sjuksalen funnos ofta sä skilda rum för svårt sjuka 
och likaledes för "förnämare g ster". 

Helgeandshusens funktioner nna närmast jämställas med 
dem vid senare tiders försörjnin sinrättningar. De voro alltså 
socialvårdsinrättningar, vilka go om hand fattiga sjuka 
samt ålderstigna och orkeslösa personer för vård och vila, 
och vilka tillika utgjorde gästhem eller härbärge för fattiga 
vägfarande, framför allt pilgri er. Utmärkande för helge-
andshusen är också omsorgen m hittebarn, änkor och för-
äldralösa samt i vissa fall o vårdnaden under 6 veckor 
om barnsängskvinnor. överhu d utövades här barmhärtig-
hetens gärningar både natt och dag. 

Vi övergå så till S:t Jörgens hospital. Som ovan 
redan antytts voro dessa i främ ta rummet avsedda att vara 
spetälskesjukhus. S:t Jörgen me draken ansågs som de spet-
älskesjukas speciella skyddshel on. I allmänhet anser man 
dessa sjukhus i samma stad va a av äldre datum och alltså 
ha kommit till tidigare än helg andshusen.. 

De voro så gott som alltid be gna utanför stadsområdena 
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under det att helgeandshusen lågo mitt inne i städerna. 
I Malmö var S:t Jörgens hospital beläget i hörnet av nu-
varande Söder- och Baltzarsgatorna, anmärkningsvärt nära 
Helgeandshuset, mitt i staden alltså. Förklaringen härtill är 
väl den, att man antingen uraktlåtit att iakttaga de vanliga 
reglerna för placeringen av S:t Jörgens hospital utanför sta-
den eller också att sjukhustomten vid hospitalets tillkomst 
verkligen låg utanför staden, men under tidernas lopp och 
stadens utveckling kommit att ligga innanför stadens gräns-
område. Detta senare alternativ, som sannolikt är det rik-
tiga, skulle tyda på att sjukhuset tillkommit mycket tidigt. 
Malmö omnämnes första gången som stad år 1275. Hos-
pitalet kan alltså tänkas ha tillkommit redan under slutet 
av 1200-talet. Detta är emellertid en gissning, men det kan 
i detta sammanhang förtjäna nämnas att Ragnar Blomquist 
genom utgrävningar i Lund nyligen kommit med den för-
modan, att ett S:t Jörgens hospital där inrättats så tidigt 
som i mitten av 1100-talet. Men Lund är ju betydligt äldre 
stad än Malmö. 

Det första omnämnandet av S:t Jörgens hospital i Malmö 
kommer så sent som år 1487, då det omtalas i ett privilegie-
brev för Malmö från kung Hans. 

Hospitalet intog ett ganska ansenligt område i nordvästliga 
hörnet av nuvarande kvarteret nr 62 S:t Jörgen. Kapellet 
med själva sjukhuset utgjorde tillsammans en byggnad, som 
låg på själva hörnet av nuvarande Söder- och Baltzarsgatorna. 
Därtill kom så en prästbostad söder därom vid Södergatan. 
Inåt kvarteret, alltså öster om kapellet och prästbostaden, ut-
bredde sig kyrkogården, som var avsedd för sjukhusets behov. 

Denna hospitalsstiftelse stod sannolikt som regel under led-
ning av en präst, som så till sin hjälp hade munkar, vilka 
voro kunniga och erfarna i läkekonsten. Klientelet, som väl 
till största delen utgjorts av spetälskesjuka, synes emellertid 
ej ha varit vidare stort. 

Isoleringen av de sjuka på medeltidens S:t Jörgens hospital 
synes överhuvudtaget ej ha varit alltför strängt genomförd. 
Åtminstone tyder en del för spetälskesjuka gällande före-
skrifter därpå. Den av spetälska smittade var sålunda ålagd 
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att bära en lätt igenkännlig dr' kt, så att folk som ej kände 
honom kunde varnas för hans ällskap. Under tiggarfärder 
i staden skulle han alltid gå mitt s å gatan bärande en skramla. 
Han fick icke äta eller dricka i sällskap med andra än spet-
älskesjuka m. m., m. m. 

Huru det gick till, när man f tställde att en person led av 
spetälska, så att han skulle taras om hand på ett hospital, 
veta vi mycket litet om, för s vitt det gäller de nordiska 
länderna, där man vid den tide» helt saknade läkare. Man 
kan emellertid antaga, att det i är har gått till ungefär på 
samma sätt som på de håll på ontinenten, där man känner 
förhållandena. Då läkare här ej fanns att tillgå, skedde sjuk-
domens fastställande genom un ersökning av föreståndaren 
för närmaste hospital. Det kund vid en sådan undersökning 
mycket väl hända, att redan i • ospitalet intagna sjuka fun-
gerade som sakkunniga. Så småningom och efterhand till-
kommo emellertid utförliga reg er och anvisningar om hur 
undersökningen borde utföras. Av dessa framgår att den 
sjukes alla kroppsdelar därvid synades med utomordentlig 
noggrannhet. 

Innan vi helt lämna medelti en, skola vi tillägga några 
ord även om G r å b r ö d r akl stret, som var det andra 
av de båda klostren i Malmö v d reformationens införande 
— det första var det redan omt lade Helgeandsklostret. En 
kort orientering om Gråbrödern s klosterboning är påkallad 
därav, att dess vidare öde ingår om ett led i utvecklingen av 
sjukhusförhållandena genom ref, rmationens införande. 

Under det att gråbrödrakloster grundades i Lund år 1238, 
i Ystad 1267, nämnas gråbröderna i Malmö första gången år 
1415 i ett gåvobrev på ett hus, som tillhörde franciskaner-
klostret i Lund och var beläget i östra delen av nuvarande 
kvarteret nr 34 Fisken norr o Västergatan och söder om 
Norra Vallgatan. Det självstän iga klostret i Malmö blev 
grundlagt 1419 av Erik av Po mern, som skänkte gråbrö-
derna S:t Annas egendom och kapell, som var beläget alldeles 
i närheten av den nyssnämnda fastigheten i kvarteret Fisken. 

Med tiden blev det emellertid trångt och obekvämt för 
gråbröderna i kvarteret Fisken, där läget dessutom ansågs 
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vara fuktigt och osunt. Genom donationer och köp lyckades 
de därför förvärva betydande tomter väster om nuvarande 
kvarteret nr 58 Generalens hage, i det som nu utgör en del av 
Kungsparken. Här uppfördes åren 1487-1489 ett helt nytt 
gråbrödrakloster. Den nya klosteranläggningen hade en im-
ponerande storlek och utsträckning. Den upptog tre hela 
kvarter. Fullt säkra uppgifter om den stora klosteranlägg-
ningens utseende och byggnadernas belägenhet finnas emel-
lertid icke. — Huruvida någon sjukhusverksamhet bedrivits 
i Gråbrödraklostret, vet man ingenting om. Däremot finnes 
ännu så sent som 1503 belägg för — enligt en uppgift i Stads-
boken — att man i Gråbrödraklostret tagit hand om fattiga 
för vård. 

Denna korta, delvis summariska översikt över sjukhusf ör-
hållandena i Malmö under medeltiden må vara tillräcklig. 
Dessa erbjuda nämligen intet vidare intresse utöver vad som 
kan inhämtas i redan tryckta skrifter. Något arkivmaterial 
för studier härutöver finnes ej, åtminstone ej lätt tillgängligt. 

Reformationens införande kom att medföra en fullständig 
revolution i dessa nu skildrade sjukhusförhållanden. 

2. Tillkomsten av Malmö Hospital. 

Den lutherska reformationen utgjorde ej
.
blott en, religiös 

pånyttfödelse inom kyrka och samhällsliv, den kom också att 
spela en betydelsefull roll som medel för stat och kommun 
att söka förbättra sina ekonomiska och sociala förhållanden. 
Såväl i det ena som i det andra hänseendet blev reformatio-
nens ingripande synnerligen djupgående. Detta gäller ej 
minst sjukhusförhållandena och sjukvården överhuvudtaget. 
Malmö stads historia erbjuder enastående tillfällen att följa 
händelseförloppet i denna utveckling. Detta beror dels därpå, 
att Malmö som bekant var centralpunkten och den första här-
den för reformationens införande i Danmark dels också i nå-
gon mån därpå, att Malmö under ett par decennier i början 
av 1500-talet hade en både andlig och materiell blomstrings-
och storhetstid som aldrig tillf örene. De historiska källorna 
ha därigenom blivit talrika. 
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Malmö var då Danmarks andra stad. En antipapistisk in-
ställning förmärktes ganska tidigt   hos stadens ledande män. 
Som bevis härpå må det vara tillräckligt att erinra om att 
den första översättningen av Nya Testamentet till danska år 
1524 är gjord av konung Christian II:s sekreterare den lärde 
Christian Winther och de båda Malmöborna Hans Michelsen 
och Henrik Smidt. Hans Michelsen var en mycket framstå- 
ende borgmästare i Malmö un 
1500-tals decennierna. År 1523 f 
tian II i landsflykt och lämnad 
Henrik Smidt mera längre fram  

Den man som efter Hans Mic 
flytande i Malmö var Jörgen Ko 

r delar av de båda första 
Ve han sin konung Chris-

då Malmö för alltid. Om 

elsen kom till makt och in-
k. Liksom så många andra 

Malmöbor vid denna tid synes han vara född tysk från West-
phalen. Han hade kommit till M lmö omkring 1517 och blev 
här myntmästare 1518. År 1523 blev han borgmästare. Vid 
denna tid funnos tvenne borgmäsitare i Malmö — Jep Nielsen 
var den andre och den äldre av de båda. År 1526 förordnade 
kung Fredrik I att på grund av uppsvinget i Malmö skulle 
det här liksom i Köpenhamn finnas 4 borgmästare och 12 
rådmän d. v. s. det blev en fördubbling av både borgmästare-
och rådmäns-antalet. Jens Clausen Fynbo och Hans Jensen 
Schrif fuer erhöllo de två nya borgmästare-ämbetena. Magi-
straten eller borgmästare och råd var således en synnerligen 
manstark institution och då den därtill utgjordes av stadens 
mest ansedda och tongivande män, så förstår man vilket 
utomordentligt starkt inflytande den skulle utöva i samhället 
under en kraftfull ledning. 

Kraftfull ledare var Jörgen Kock. Han var visserligen ej 
den äldste bland borgmästarna, men han var den förmögnaste 
och den mest inflytelserike. Han var en mycket tilltagsen 
man och ganska hänsynslös. Under mer än ett decennium 
blev han den ledande i Malmö och nådde en makt, som knap-
past någon borgare i Danmark före honom. Malmö stads hi-
storia under denna tid är Jörgen Kocks. C. Sonnenstein 

i.  Wendt karaktäriserar honom på oljande sätt: "Vi finna ho-
nom av sina samtida skildrad", s-lger han, "som en äregirig, 
magtlysten, i hög grad djerf och förslagen man, med en mo- 
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Fredrik I:s brev den 10 oktober 1528. 

ralitet, som icke var den bästa eller så nogräknad i valet af 
medel för att vinna sina syften, och med en förmåga, som 
söker sin like, att under alla omständigheter kunna vända 
sakerna till sin fördel. Att han, vare sig av verklig öfver-
tygelse eller af politiska skäl, omfattade reformationens sak 
och med slughet, djerfhet och kraft verkade för densamma 
i sin stad har säkerligen haft ett stort inflytande på inne-
vånarnas tänkesätt och bidragit till den hastiga framgången." 
Den politiska bevekelsegrund, som Wendt här syftar på, är 
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Jörgen Kocks innerliga önskan att söka göra Malmö till en 
fri Hansastad liksom Liibeck. 

Jörgen Kock var alltså överallt vägvisaren. Det var han 
som hade kallat reformatorerna Claus Mortensen och 
Hans Spandemager att föra lärostriderna och det var han 
som ledde och genomförde f?rändringarna inom sjukhus-
vården. 

Vi övergå nu att skildra hur förändringen inom sjukhus-
vården genomfördes och stöd] oss därvid på befintliga do-
kument och arkivhandlingar. 

Det första d o k u m e n angående dessa tilldragelser, 
som vi ha att tillgå, är konung Fredrik I:s brev 
av den 10 okt. 15 2 8*. 

Av brevet framgår, att Fre rik I på grund av vad "oss 
elskelige Jörgen Kock wor m nd, tiennere oc borgemester 
vdj wor stad Malmöö" för ho om hade inberättat om till-
ståndet vid såväl Gråbrödrakl stret som Helgeandsklostret, 
nämligen att de voro utarmade och att både präster och brö-
der begåvo sig därifrån och lä nade sina befattningar, ge-
nom detta brev beviljade Ma ö stad att taga i besittning 
både Gråbrödraklostret och H lgeandsklostret i Malmö och 
använda det förra till ett hos ital, "att holle fattige siwge 
och saare menniske vdj", det enare till ett rådhus. Dock 
skulle detta få ske, först när d präster och bröder, som nu 
funnos i klostren, voro alla "w e", så att de icke på något 
sätt blevo tvingade eller träng e. 

Det är här särskilt anmärk ingsvärt, att det är Malmö 
stad, kommunen, som är mottag re av gåvan och således den 
som i fortsättningen har ansvar t för hospitalets skötsel och 
drift samt vidare öden. 

Nästa aktstycke är också ett kungabrev, 
Fredrik I:s brev av den 5 juni 15 2 9.** 

* Brevet, förvarat på stadsarkivet 
tenso i Lauritz Weibull: Malmö stads 
även vidstående bild av detsamma. 

** Brevet, förvarat på stadsarkive 
tryckt i A. U. Isberg s:r Utredning an 
sid. 103 f. — jfr även vidstående bild 

i Malmö, finnes avtryckt in ex-
urkundsbok I, sid. 76 f. — Jfr 

i Malmö, finnes in extenso av-
. tillkomsten av Malmö hospital, 
av detsamma. 
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Genom detta kungabrev erhö magistraten i Malmö till-
låtelse att helt disponera över kastningen av alla de hus, 
jordar och gårdar, som förut bli it donerade till hållande av 
själamässor och annat, som nu genom reformationen upp-
hörde. De därifrån inflytande  si  edlen skulle hädanefter an-
vändas d els till att stifta och  is  ygga ett hospital för fattiga 
och sjuka, d els till att avlö s sockenprästen, d e 1 s till 
att upprätta en prästskola. 

Magistraten hade i maj 1529 åpekat dessa förhållanden. 
Man fruktade nämligen i Malm, att ännu levande donatorer 
eller släktingar till sådana, som ivit hus, gårdar och annan 
egendom till själamässor m. m., skulle, då mässorna avskaf-
fades, söka återvinna den bortgi 'na egendomen. För att före-
komma detta hade borgmästar och råd vänt sig till ko-
nungen, som gick deras önskan ill mötes genom att utfärda 
de nämnda bestämmelserna. D 'rmed skapades således de 
första ekonomiska betingelserna ör en särskild stadens sjuk-
vårdsinrättning. 

Den tredje arkivhan lingen, som belyser till-
komsten av det nya hospitale , är en s y nne r l i g en 
intressant antecknin. i Malmö Stadsbok 
1 5 0 3 — 1 5 4 8. 

Den är kort och citeras här 	extenso: 

`"Anno etc 1529 torsdagen nest fore 
borgemestr raadt oc Claues Denne tien 
paa the fattige siwge menniskers vegn 
the siwge till godhe, baadhe the som li 
hand haffue frij kost hus oc XX mrk 

iwell setthe Christoffer Nielszen 
ste vdj ij aar her paa raadhusset 
e saa at hand schaal lege oc see 
ge vdj closter oc byen oc schall 

ennige til lön om aaret etc." 

Utan vidare framgår det att et här är fråga om ett f ör-
ordnande som läkare vid hospit let och för stadens fattiga. 

början av texten är emellerti ordställningen så f örbryl-
lande, att det ej utan vidare stå klart vem det är som f ör-
ordnas. En särskild tolkning a innehållet blir därför på-
kallad. I det syftet synes det bä t gå till väga på det sättet, 
att vi först försöka identifiera d båda i början nämnda per-
sonerna, enär de i texten endast nämnas vid namn utan 
något som helst angivande av titel eller yrke. 
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Anteckning i Malmö stadsbok 1529 23/12. 

Det första namn, som nämnes är C h r i s t of f er N i el s-
z e n. Vem är han? Vid ett hastigt och ytligt betraktande 
av texten kunde man frestas tro, att detta namn hör till-
sammans med borgmästare och att denne hette så. Detta är 
emellertid icke riktigt. Vi ha redan förut nämnt de fyra borg-
mästarnas namn. Ingen av dem heter Cristoffer Nielszen. 
Däremot har jag lyckats fastställa att det fanns en bardskär-
mästare med namnet Christoffer Nielszen i Malmö vid denna 
tid. Det avgörande beviset härför är den första skråordningen 
för bardskärämbetet i Malmö av år 1544, som finnes bevarat 
i den äldsta domboken och som vi längre fram utförligare 
skola tala om. Att det är denne bardskär som avses i doku-
mentet torde ej vara tvivel underkastat. Det bestyrkes för 
övrigt av de bevarade hospitalsräkenskaperna från sjukhusets 
tidigaste verksamhetsår. Han omnämns här dels som 
"Christoffer laege" dels som "Mester Christoffer" o. s. v. Det 
kan således med visshet fastslås, att bard-
skären Christoffer Nielszen tjänstgjort 
som läkare vid det nya hospitalet från 
dess början. 

Även om den andre i aktstycket namngivne personen, 
Claues Denne har jag lyckats skaffa en del säkra upp-
lysningar. I början av 1500-talet uppträdde en man vid namn 
Claues Denne som filantrop i Köpenhamn. Om hans ung-
dom och uppfostran är ingenting bekant. Han var tydligen 
en förmögen man, som ägnade sitt liv åt att söka hjälpa sjuka 
och nödlidande. Hans helgon var S:ta Anna, jungfru Marias 
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moder. Han hade vid ett iråkat trångmål avgivit ett löfte 
att, om han befriades, till h9nes ära i Köpenhamn bygga 
ett kapell och hospital till hjälp och tröst för fattiga och 
sjuka. Han blev fri och uppfyllde också sitt löfte. För att 
erhålla medel till företaget hävände han sig till allmänhe-
ten och kunde därvid åberopa ett brev, utställt av flera kar-
dinaler i Rom, genom vilket avlat utlovades åt alla dem som 
med milda gåvor främjade de# goda verket. Alla rikets bi- 
skopar gåvo honom dessutom 
i de olika stiften och Christia 
derstödde även hans strävand 

tillstånd att insamla allmosor 
drottning Elisabeth un-

d och meddelade honom den 
11/3 1516 ett kungligt fullmaktsbrev för ändamålet. 

Resultatet blev till slut att ett S:tae Annae hospital med 
kapell kom till stånd i Köpenhamn och Claues Denne blev 
dess föreståndare. Det ägde do k bestånd endast till omkring 
1527, då verksamheten av bris på nödiga medel måste ned-
läggas, åtminstone för tillfället 

Den 25 november 1524 erhöll emellertid Claues Denne till-
stånd av ärkebiskop Aage Sp rre i Lund att uppbygga ett 
S:tae Annae hospital i Åhus i stra Skåne. Detta kom också 
till stånd och Claues Denne bl v dess föreståndare. 

Det förefaller naturligt, att den tilltagsne och energiske 
Jörgen Kock i Malmö finner de önskvärt att till medhjälpare 
för att få det nya hospitalet i ång i Malmö söker förvärva 
en man med Claues Dennes valifikationer och erfarenhet 
inom detta specialområde, särs ilt som Denne tydligen är en 
aktningsvärd man med allmä t och gott anseende. Claues 
Denne göres sålunda till förest ndare för det nya hospitalet 
i Malmö och det är i denna egenskap han uppträder här i 
dokumentet. 

Om vi efter denna orientera 
bokshandlingen, så går tolknin 
med modern ordföljd och infö 
råd och hospitalsföre 
(tillsammans) satte b 
f er Nielszen i tjänst 

Anledningen till att jag så 
tolkningen av ifrågavarande a 

ig åter gå tillbaka till dom-
en ganska lätt. Där står då 
da titlar: Borgmästare, 
t ånd ar e Claues Denne 
rdskären Christ o f-
uti 2 år o. s. v. 
gående uppehållit mig vid 

:tstycke är, att feltolkningar 



förekomma på flera ställen i den litteratur, som avhandlar 
förhållandena i Malmö vid denna tid. Sålunda påstår 
Ingerslev i "Danmarks Laeger og Laegevaesen" (1873) att 
Claues Denne vid jultiden 1529 blev antagen som "Laege 
for de fattige og syge i Hospitalet i Byen". Detta är sålunda 
uppenbart oriktigt. Claues Denne var icke "laege" och icke 
heller bardskär. Varifrån Ingerslev fått sin uppgift, talar han 
icke om. — I en uppsats om Henrik Smidt av år 1897 anför 
Lauritz Weibull på ett ställe i förbigående hela det ifråga-
varande dokumentet in extenso, men råkar kasta om ett par 
ord. Han skriver sålunda "Christoffer Nielszen borgemestr 
o c raadt Claues Denne" i stället för som det står i originalet 
"Cristoffer Nielszen borgemestr raadt o c Claues Denne", Han 
kommer därigenom också till den felaktiga slutsatsen, att det 
är Claues Denne, som blir förordnad som läkare. A. U. Isberg 
jun. citerar ordagrant Lauritz Weibull och uppgiver sedan 
på många ställen i sina böcker och skrifter felaktigt Claues 
Denne som läkare. Det är framför allt alla dessa oriktiga 
uppgifter av Isberg, som bestämt måste vederläggas. Claues 
Denne var icke läkare och icke heller bardskär, utan han 
var hospitalsföreståndare och filantrop. 

Förtjänsten av att vi här kommit till den riktiga tolkningen 
av aktstycket tillkommer i främsta rummet den intresserade 
arkivforskaren, konstnären Einar Bager. Det var nämligen 
han som först påpekade den riktiga platsen för ordet "oc" 
i originalhandlingen och framhöll att det är Claues Denne 
som till sätter och icke till s ä t te s. Sedan väl diskussio-
nen om tolkningen kommit i gång, var det ej svårt att komma 
fram till den riktiga lösningen av problemet. När vi väl 
kommit till det skildrade resultatet, upptäckte vi i en annan 
arkivhandling från år 1861, att C. Sonnenstein Wendt tolkat 
det citerade dokumentet precis på samma sätt, som här be-
skrivits. Vi äro sålunda ingalunda de förste, som tolkat akt-
stycket riktigt. Men det vill synas som om vi voro de förste, 
som upptagit frågan om tolkningen till diskussion. Vi låta 
diskussionen gå vidare och uppställa frågan: 

Vad kan syftet med detta aktstycke ha varit? Var det 
endast att föra ett förordnande som läkare vid hospitalet till 
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protokollet? Utan tvivel har d tta senare ej ensamt varit be-
stämmande. Inga andra såda a- protokollsanteckningar fin-
nas från denna tid. Formul ringen "borgemestr raadt oc 
Claues Denne" tyder på en bestämd avsikt. Att borgmästare 
och råd icke äro ensamma om att tillsätta en tjänst är ett 

:ningsvärt, att det måste ligga 
kom. — Tiderna voro synner-
1529. De väldiga förändring-
ågingo kunde ej genomföras 
atolskt parti fanns, som med 

r i stark opposition mot magi-
straten för dess klart antipapistiska verksamhet. Just nu, i 
december 1529, var läget synn rligen tillspetsat. I slutet av 

n4november hade nämligen mu ar och klosterbröder tvungits 
med större eller mindre våld att lämna Helgeandsklostret. 
Dess betydelsefulla sjukvårdande uppgift hade alltså också 
övergivits. — Sådan var situationen vid tidpunkten för doku-
mentets tillkomst. Just då måste Jörgen Kock och magistra-
ten söka lugna allmänheten och förklara, hur man vidtagit 
åtgärder för att sörja för sjukv rdens fortsatta bestånd. Man 
adjungerar med sig Claues De ne för att därigenom stärka 
sin ställning. 

Att avsikten med det här dis uterade aktstycket varit hu-
vudsakligen att lugna och up lysa allmänheten, såsom här 
ovan antytts, blir ännu tydlig re, om man jämför det med 
innebörden i det närmast följa de dokumentet, vilket är en 
ren och klar propagandaskrift. 

Som det fjärde do umentet skall här 
nämligen anf öras den s. k. Malmöbogen. 

Denna synnerligen intressanta skrift har till författare 
förre karmelitermunken Peder Laurensen, som nu jämte 
Frans Wormordsen och Oluf 
den evangeliska prästskolan, s 
det ovannämnda kungl. brevet 
känd som den mest skrivkunnii  

hrysostomus var lärare vid 
m upprättats i Malmö enligt 
/6 1529. Peder Laurensen var 
e av Malmöreformatorerna — 

Claus Mortensen däremot ägde framför allt en glödande väl-
talighet. Arbetet förelåg färdigskrivet i november 1529 och 
utkom på Oluf Ulriksens tryckeri i Malmö i slutet av januari 

arrangemang, som är så anmär 
någon särskild beräkning därba  
ligen oroliga i Malmö omkring 
arna inom samhällslivet som 
utan strid. Ett icke oansenligt 
klostermunkarna som ledare va 
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Titelbladet till "Malmöbogen". 

1530. Det kom alltså till just vid samma tidpunkt som när-
mast föregående aktstycke. 

Malmöbogen har till uppgift att försvara och förklara de 
nya lärosatserna och magistratens åtgärder för deras sprid-
ning bland allmänheten. Den har tillkommit på magistratens 
tillskyndan, vilket man redan från början var på det klara 
med. En samtida, karmelitermunken Povel Eliesen från Hel-
singör, har om ifrågavarande skrift uttalat: "At den var ud-
gangen af f Borgemestre og Raadt i Malmö for att forsvare 
den Forvandling, som var giort i samme deres By Med me- 
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nige Kristendoms gamle kristelige Fund og Manering, men 
Ulykken wed den var efter hans Dom, at den hverken var 
Sandru foruden Lögn eller Lögner foruden Sandhed." 

Anledningen till att Malmöbogen upptagits i detta sam-
manhang är att den utom lärosatserna även innehåller ett 
ganska utförligt kapitel "Om Hospitall". Ur 
detta må följande programförklaring citeras: 

"— — — Item huilke arme menneske (serdelis fattige mend, 
quinder oc börn som her wdi byen ere oc haffuer boodt 
skattet oc hwlleth byes tynge) ther ere siwge oc saare, oc 
staar til att hielpe oc laegis, tha haffwer Borgemester oc 
raadt tilskicket laeger oc bardskeer huilke thennom skal 
smörie laege oc behielpe til karskhed oc swndhed i gien paa 
thet the kwnde forsee oc behielpe seg selffwe siden. Men 
kunde the icke bliiffwe till pass igien oc forwinde theris 
siwgdom, tha leggis the ind i hospitalett om the thet ere 
begerendis Eller the faa hielp af f forschreffne penninge oc 
christen folckis almysse att hielpe seg mett. — — —" 

Av andra bestämmelser, som stipuleras i det här avhand-
lade kapitlet, må nämnas att varje socken skulle sörja för 
sina fattiga och sjuka. Ingen skulle behöva tigga. Vidare 
omtalas att till hjälp för de många fattiga sjuka i staden, som 
icke kunde inläggas på hospitalet, skulle en fattigkista in-
rättas i kyrkan. I den skulle läggas det som varje söndag 
till de fattigas hjälp insamlades bland menigheten. De in-
samlade penningarna skulle av trenne borgare och predikan-
terna utdelas bland de fattiga efter den förteckning över 
dem, som skulle uppgöras för varje rote eller fjärding i sta-
den. Utdelningen skulle göras en eller två gånger om året. 

Under år 1529 hade emellertid samtidigt med tillkomsten 
av de båda sist omtalade dokumenten åtskilliga för utveck-
lingen betydelsefulla händelser inträffat. Vi ha redan om-
nämnt att Helgeandsklostret övergivits av sina förra inne-
havare och lämnats till magistraten i november. Men ännu 
bibehöllo munkarna Gråbrödraklostret, som reformationens 
anhängare voro otåliga att snart komma åt för att helt kunna 
förverkliga framför allt hospitalsplanerna. För att uppnå sitt 
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mål försökte man utöva påtryckning på klostermunkarna. 
Magistraten och menigheten förbjöd° därför gråbröderna att 
vidare gå omkring och tigga. Man sökte också förmå dem att 
frivilligt överlämna klostret. Men då bröderna voro ovilliga 
härtill, hade magistraten helt enkelt mot deras vilja bemäk-
tigat sig klostertjänarnas byggnad och fruktträdgården i Grå-
brödraklostret och här omedelbart börjat att uppföra en ny-
byggnad för hospitalets räkning. Detta hände någon gång 
tidigt på hösten 1529. Vintern 1529-30 förgick så under ide-
liga fientligheter från den lutherska menighetens sida mot 
giåbröderna. Äntligen blevo dessa till slut under fjärde vec-
kan efter påsk d. v. s. mellan den 8 och 14 maj 1530 tvingade 
att helt lämna sitt kloster. 

Såväl Helgeands- som Gråbrödraklostret voro nu övergivna 
av munkarna och befunno sig i stadens ägo att enligt kunga-
brevet användas, det förra till rådhus och det senare till hos-
pital. 

I maj 1530 underrättade borgmästare och råd Fredrik I om 
vad som sålunda inträffat i Malmö den sista tiden. 

Denna åtgärd åtföljdes av det f em t e och sista 
hithörande dokumentet nämligen konung 
Fredrik I:s brev av den 4 juli 1530.* 

Genom detta brev uppfordrade konungen innebyggarna i 
närmast omkring Malmö belägna härader och bygder, att hä-
danefter giva de allmosor och gåvor, som de förut varit vana 
att giva prästerna och klosterbröderna i Gråbrödra- och 
Helgeandsklostren i Malmö, åt det nu därstädes inrättade 
hospitalet för fattiga och sjuka. En och var förbjöds vidare 
att hindra eller ofreda de bud och tjänare, som utsänts med 
uppgift att insamla gåvor och understöd. 

Detta tredje kungabrev avsåg alltså att för framtiden 
trygga hospitalets ekonomi och bestånd. 

Härmed har alltså händelsernas utveckling kommit dithän, 
att alla de i början skildrade medeltida välgörenhetsinrätt- 

* Brevet, förvarat på stadsarkivet i Malmö, finnes in extenso avtryckt 
i A. U. Isberg s:r: Utredning ang. tillkomsten av Malmö hospital, sid. 105. 
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ningarna i Malmö upphört med sina funktioner och ett helt 
nytt hospital har upprättats. Dess verksamhet får anses ha 
börjat redan i december 1529, ty efter att Helgeandsklostret 
då upphört med sin verksamhet, blev magistraten nödsakad 
att omedelbart själv övertaga de uppgifter för sjukvård och 
fattigförsörjning, som förut utövats av klostret. Utan tvivel 
ordnades också verksamheten omedelbart provisoriskt i 
Helgeandsklostrets lokaler. Man hade ju både hospitalsföre-
ståndare och hospitalsläkare. Provisoriet här torde ägt be-
stånd, tills lokaler för hospitalet hunnit iordningställas i Grå-
brödraklostret, där man som nämnts redan hösten 1529 bör-
jat bygga. På hösten 1530 torde verksamheten för hospitalet 
helt ha överflyttats till förutvarande Gråbrödraklostret i nu-
varande Kungsparken. 

Vad som i detta sammanhang särskilt skall framhållas är, 
att det är ledningen för Malmö stad, dess borgmästare och 
råd som tagit initiativet till denna sjukvårdsinrättning och 
till fattigförsörjningens ordnande. Magistraten blir också i 
fortsättningen dess styrelse. Det är sålunda en ko m-
munal sjukvårdsinrättning. Det torde vara första 
gången i Norden som en stad eller kommun — låt vara med 
statligt bistånd — ikläder sig ansvaret för sjukvård och f at-
tigförsörjning och samtidigt tillförsäkrar fattiga och sjuka 
nödig vård. Det är detta som är den verkliga och betydelse-
fulla innebörden, i vad som skedde här i Malmö under åren 
1528-30 beträffande sjukhusvården. 

Det bör här tilläggas att reformationen officiellt blev in-
förd i Danmark först år 1536 på riksdagen i Köpenhamn —
Christian III:s "Kirkeordinants" bär årtalet 1537. Förhållan-
dena mellan S:t Jörgens hospital och Helgeandshusen ordna-
des i Danmark genom "de 26 saakalte Riber Artikler" av år 
1542. Dessa bestämde att alla S:t Jörgens gårdar och andra 
små hospital skulle läggas till "de store allmindlige hospital" 
d. v. s. Helgeandshusen. Vad som skett i Malmö förverkliga-
des således sedermera även annorstädes, dock först långt 
senare. 

Det på nu beskrivna sätt tillkomna Malmö Hospital ägde 
bestånd i över 400 år. Det låg kvar i Kungsparken till år 
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1675, då det flyttades till Rundelsgatan. Här upphörde dess 
verksamhet ej fullständigt förrän den 4/3 1935, då den sista 
patienten överflyttades till Malmö östra Sjukhus. 

3. Bardskärernas roll i läkarevården. 

Reformationens införande, som kan betraktas 
som fullt genomförd i Malmö år 1530, utövade icke enbart 
ett stort inflytande inom sjukhusvården, som vi nu skildrat, 
nian genom den lades också en helt ny grund-
val för läkekonstens utövande överhuvud-
t a g e t. Den praktiska läkarevården hade förut i stor ut-
sträckning legat i händerna på i läkekonsten kunniga munkar 
och klosterbröder. Häri sker nu en djupt ingripande föränd-
ring. Vi ska i det följande närmare belysa tvenne sidor av 
de nya förhållandena. Den ena är bardskärernas roll och 
den andra läkareböckernas ökade betydelse genom boktryc-
karkonstens uppfinnande. I båda dessa avseenden står näm-
ligen intressant Malmömaterial till förfogande. 

Bardskärer eller barberare, som de allmänt 
började kallas i Norden i slutet av 1500-talet, motsvara se-
nare tiders fältskärer och kirurger. De voro hantverkare utan 
någon slags vetenskaplig utbildning. De lärde sitt yrke som 
ett vanligt hantverk. Den som önskade bli bardskär sattes 
alltså i unga år i lära hos en mästare precis som i vilket annat 
hantverk som helst, blev efter några års förlopp gesäll (svend) 
och kunde därefter så småningom själv bli mästare. All ut-
bildning och undervisning gavs på verkstaden d. v. s. barber-
stugan och var rent praktisk och empirisk. Läraren var i 
saknad av all vetenskaplig och teoretisk bildning och eleven 
förblev det också. Från statens eller universitetens sida gjor-
des ingenting för att befordra kirurgiens vetenskapliga stu-
dium. Den överallt gängse uppfattningen var, att kirurgiens 
utövande var ett rent hantverk, som icke på minsta sätt var 
i behov av vare sig vetenskap eller bildning. 

Bardskärerna i Norden ha sina anor troligen från den tid, 
då munkväsendet infördes. Deras förnämsta verksamhetsfält 
var väl här som i utlandet ursprungligen klostren, där de hade 
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att ombesörja och sköta munkarnas tonsurer och deras regel-
bundet återkommande dietetiska åderlåtningar, vilka mun-
karna ansågo under sin värdighet att själva utföra. Till denna 
deras uppgift inom klostren kom så småningom verksamhet 
även utanför dessa. Själva arbetsuppgiften utvidgades också 
och omfattade en god del av den s. k. lilla kirurgien, behand-
lingen av luxationer, frakturer, andra skador och färska sår 
m. m. 

I Danmark kan bardskärernas verksamhet spåras sedan 
slutet av 1400-talet. Detta torde gälla även Malmö. Med sä-
kerhet kan det fastslås att det år 1517 funnos 6 bardskärer 
i Malmö. Källan för detta påstående är den s. k. "Byskatte-
bogen" ("Lyder van Vredens kämnärsräkenskaper" 1517-20). 
Skattelängden, som i mycket erinrar om en modern taxe-
ringskalender, upptager för 1517 som nämnts 6 bardskärer, 
för 1518 4 och för 1519 likaledes 4. Deras beskattning är högst 
4 mark och lägst 8 skillingar. En skatt på 4 mark betyder 
för den tiden en mycket aktningsvärd och god ekonomisk 
ställning. Det förefaller vara ganska sannolikt att de oroliga 
förhållandena i Malmö i slutet av 1520-talet ökade tillström-
ningen hit av allehanda lycksökare från utlandet särskilt från 
Tyskland och bland dem även flera bardskärer. I varje fall 
upptager den första skråordningen för bardskär-ämbetet i 
Malmö av år 1544 icke mindre än 9 bardskär-mästare — av 
dem åtskilliga med tyska namn — här i staden, under det 
att Köpenhamns bardskär-skråordning av 1501 endast till-
låter "6 mestre her i Byen og icke flere". 

Efter reformationen voro bardskärerna ensamma om att i 
Malmö handha den praktiska utövningen av läkekonsten i 
ungefär 150 år framåt. De voro faktiskt de enda som i sam-
hället utövade sjukvård som ett yrke ända till mot slutet 
av 1600-talet. Först då började de vetenskapligt utbildade 
läkarna finnas att tillgå. I stort sett kan man också säga att 
bardskärerna hade ett gott anseende och allmänhetens för-
troende. Detta förefaller oss i början kanske egendomligt, 
men blir vid närmare eftertanke ej så svårt att förstå. Åder-
låtningar spelade som bekant vid denna tid en oerhört om-
fattande roll i behandlingen av alla slags invärtes sjukdomar. 
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Vem som än ordinerat eller föreskrivit åderlåtning, så utför-
des den så gott som aldrig av andra än bardskärer eller möjli-
gen någon gång också av badstumän eller badare. En medicus, 
där sådan fanns att tillgå, utförde aldrig en åderlåtning. 
Genom åderlåtningens utförande, vilket ej sällan skedde även 
i de enskilda hemmen, kommo bardskärerna i personlig kon-
takt med såväl den sjuke som dennes anhöriga. Utan tvivel 
funnos också bland bardskärerna åtskilliga personer utrus-
tade med naturlig begåvning och fallenhet för sitt yrke. Om 
de så vidare uppträdde vederhäftigt och med gott omdöme, 
är det helt naturligt, att de förvärvade allmänhetens aktning 
odi. tacksamhet. Vidare är en sådan åtgärd som magistratens 
förordnande av en bardskär att vara läkare vid hospitalet 
ägnat att höja kårens anseende i allmänhetens ögon. Att det 
bland bardskärerna också funnos odugliga och moraliskt min-
dervärda individer rubbar knappast det i stort sett goda in-
trycket, man får av deras ställning i samhället. 

Vi skola avsluta kapitlet om bardskärerna med några ord 
om deras första skråordning i Malmö, utfärdad 
år 1544 av borgmästare och råd och intagen i ovannämnda 
Stadsbok 1503-1548. Liksom andra skråordningar är den ett 
privilegiebrev, som stadfäster att ett "Bardskerer lagg og 
Embede" får finnas till "wor Byes beste bystand gaffn og 
hielp". Den innehåller anmärkningsvärt nog inga föreskrif-
ter om några skyldigheter eller förpliktelser mot allmänheten 
från bardskärernas sida. Ej heller några bestämmelser om 
begränsning av deras verksamhet eller förbud att behandla 
invärtes sjukdomar. 

I andra artikeln av skråordningen uppräknas de 9 mästarna, 
som utgöra det första laget. Dessa äro: 

"— — - Mester Thijme Hansen, Mester Henrik Klockow, 
M. Claues Strickling, Mester Theus Burremester, Mest. Petther 
Berentssen, Mest. Hans van Cobelentz, M. Chris t of f er 
Ni e Ils s e n, Mest. Thomes Lauritssen. oc M. Casper 011ssen". 

Nästa artikel fastslår att antalet mästare egentligen skall 
vara endast sex. När därför de tre avgå, skola de ej ersättas. 
Först när antalet är under sex, skall den avgångnes plats fyl-
las av en ny mästare. Denne skall då erlägga en inträdes- 
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avgift av 40 mark, av vilka laget erhåller 20 mark, rådet 10 
och 10 tillfaller konungen. Dessutom skall den inträdessö-
kande gesällen undergå en noggrann examen. Han skall göra 
"sit mester stöcke konstig-tt som en chirurgico tiilstaar oc 
giffue suar oc tiiltall paa alle spörsmall som hannom erlige 
mestere fremsette". 

Angående den som vill vinna inträde i ämbetet bestämdes 
vidare att "hand skall haffue sijt Eckte breff" d. v. s. kunna 
visa att han själv är av äkta börd och han skall "tage sig til 
hustru En Enlig wberöktigt Jomfru eller Quinde, som maa 
söge seede i Erlige lag". 

Karaktäristiskt för tiden är följande föreskrift: "Nar mes-
terne komme tiilhaabe bliffuer der da Kiiff oc trette them ij-
mellem saa at the slaas eller haardrages indbyrdis oc giöre 
tha icke hind anden saar, tha maa the thett forlige inbyrdes 
mett them selffue." 

Likaså denna: "Hwilken mestere som bagtaler eller for-
acther then anden paa sijn ryg, thet som vdi sandhed kand 
beuisis, hand giffue i laget en god tönde tys(k)töll". 

Slutligen skall den artikel omnämnas, som föreskrev: "Bad-
stue-mand eller andre badere badstue-quinder eller andre 
quinder huo som helst the aere eller were" hava att betala 
höga böter, nämligen 40 mark till Kungen, 40 mark till rådet 
och 20 mark i bössan, om de "forbinde nogre ferske saar". 
Liknande böter skulle erläggas om "disse forskrevne fordriste 
sig noger handhe gamble saar eller pocker at leghe." 

Intressant är att badstumän eller badare sättas ett trapp-
steg under bardskärerna. 

4. Tryckta läkarböcker i Malmö de första i Norden. 

Den bild, som vi här försökt giva av läkekonstens ställning 
i Malmö vid tiden för reformationens införande, skulle vara 
defekt och ofullständig, om vi inte också sökte giva en före-
ställning om den roll som läkareböckerna spelade vid denna 
tid. Handskrivna läkareböcker torde visserligen hava firn-
nits i lång tid, men genom uppfinningen av boktryckar-
konsten vid slutet av medeltiden fingo dessa skrifter då en 
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betydligt ökad spridning och kommo därigenom att betyda 
mycket mera för sjukvården. I Malmö funnos under dess 
storhetstid tvenne tryckerier, Oluf Ulriksens och Christiern 
Pedersens. 

Läkareböckernas stora betydelse står helt naturligt i sam-
band med den allmänna bristen på vetenskapligt utbildade 
läkare. Denna å sin sida är åtminstone delvis beroende på 
att läkarna här i Norden icke genom sitt yrkesarbete fingo 
tillräckliga inkomster för sin existens. Deras råd och an-
visningar kunde också lika väl meddelas tryckta i en bok, 
ty det personliga sammanträffandet mellan läkare och pa-
tient hade föga betydelse och var utan större värde vid en 
tid, då• man ännu totalt saknade såväl fysikaliska undersök-
ningsmetoder som laboratorieundersökningar. 

Anmärkningsvärt är emellertid att läkareböckerna så ofta 
voro författade av medicinskt bildade icke-läkare. Detta 
egendomliga förhållande åter får ses i belysning av den ti-
dens sätt att idka studier vid universiteten. Undervisnings-
ämnenas antal var ganska begränsat. Till gengäld studerade 
man allt, som det meddelades undervisning i. Tidens inställ-
ning var mångkunnighet och "allround-lärdom". Härav för-
klaras att präster och andra även hade ganska omfattande 
medicinska kunskaper. Studiet av medicinen underlättades 
av att undervisningen däri vid medeltidens universitet var 
helt teoretisk och dogmatisk. Någon praktisk klinisk under-
visning meddelades ej. 

I Sverige ha vi ett utmärkt exempel på denna kunnighet 
i medicin bland präster i kyrkoherden. i Storkyrkoförsam-
lingen i Stockholm magister Johannes, som vårdade Gustaf 
Wasa under hans sista sjukdom. Påståendet att kungen vid 
detta tillfälle saknade läkare är sålunda ej fullt riktigt, ty 
magister Johannes hade utomlands studerat medicin, innan 
han inträdde i andliga ståndet. Likaledes kan nämnas att 
ärkebiskop Olaus Martini i Uppsala (1557-1609) ävenledes 
studerat medicin och utgav "En liten Läkiare Book" på 
svenska. Den var endast handskriven, men i flera exemplar. 
Ett sådant har hamnat i Karolinska Institutets bibliotek och 
1879 utgivits från trycket av J. V. Broberg. 
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Om vi återgå till Danmark, så finna vi att från Malmö 
vid denna tid utgingo flera läkareböcker, tryckta på danska 
och författade av icke-läkare. Författare till den första lä-
kareboken på danska "En nöttelig Laegebog faar fattige och 
Rige" var Christiern Pedersen. Den utkom 1533 
och åtföljdes följande år av "Om Urtevand till ath laege etc." 
av samma författare. Båda dessa böcker äro tryckta i Malmö 
på Christiern Pedersens eget tryckeri, som ägde bestånd 
under åren 1532-1535.* 

Denne Christiern Pedersen är just exempel på en av denna 
tids högt och allsidigt bildade män med rika kunskaper i en 
mängd olika ämnen däribland också medicin. Han bosatte 
sig i Malmö år 1532. Han utgiver sig i sin första läkarebok 
som kanik i Lund. Det heter nämligen i den till slut "Denne 
bog er vdscreffuen paa Danske aff Christiern Pederssen som 
vaar Kannick i Lund, oc Prentet i Malmö S. Hansis af ften 
Aar efter Gudz byrd MDXXXiii". Men han är mest känd 
för eftervärlden för sitt synnerligen förtjänstfulla arbete på 
den första översättningen av hela bibeln till danska, som ut-
kom 1551 och 1951 firade 400-årsjubileum. Hans läkareböcker 
synas ej ha haft någon större betydelse. 

De viktigaste danska läkareböckerna från mitten av 1500-
talet äro de av Henrik Smidt utgivna. Han var heller 
icke läkare. Men denne Henrik Smidt var en mycket märk-
lig man och då han därtill var född i Malmö och Malmöbo 
under största delen av sitt liv, ha vi all anledning att dröja 
något litet vid vad man känner om honom. I namnet Henrik 
Smidtsgatan ha vi fortfarande en erinran om hans verksam-
het i vår stad. 

Henrik Smidt föddes alltså i Malmö omkring år 1495. 
Fadern hette Peyther Weiger och var en burgen borgare. 
Familjen ägde och bebodde en gård, som var belägen mellan 
Adelgatan och Helliggest-Kirckestrede på den plats, där ho-
tell Kramer nu ligger. Varför sonen Henrik har tillnamnet 
Smidt har det icke lyckats att få någon tillfredsställande för- 

* D:r Gunnar Hansell, Malmö, är ägare till originalupplagor av såväl 
Christiern Pedersens som Henrik Smidts läkareböcker, vilka han välvilligt 
ställt till författarens förfogande. 
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klaring på. En broder till honom omnämnes nämligen som 
Herman Weiger och var en tid rådman och vågmästare i 
Malmö, men lämnade staden under grevefejden. 

Sin första bokliga uppfostran erhöll Henrik Smidt i någon 
av Malmö klosterskolor, sannolikt i gråbrödraklostret. I bör-
jan av 1500-talet var det liksom under senare hälften av me-
deltiden brukligt, att ungdomen i den skandinaviska Norden 
drog till främmande land, och där avslutade sina studier. Vid 
Rostocks universitet finna vi Henrik Smidt år 1514, då han 
den 15 juni inskrevs där. På hösten 1515 blev han likaledes 
i Rostock promoverad till bacalaureus. Sedan begav han sig 
till Wittenberg och Leipzig. Här stiftade han bekantskap och 
blev vän med Christiern Torkelsen Morsing, då student, se-
nare professor i medicin vid Köpenhamns universitet och en 
av sin tids främste läkare. I Wittenberg träffade han också 
Philip Melanchton, Martin Luther m. fl. Antagligen stannade 
han i Tyskland till 1519. 

De närmaste åren har han, sysselsatt med författarskap, 
sannolikt uppehållit sig i Malmö, och där kommit i nära för-
bindelse med borgmästare Hans Michelsen och genom dennes 
förmedling även kommit i beröring med Christian II. Då den 
senare den 13 april 1523 såg sig nödsakad gå i landsflykt till 
Holland, hörde också Hans Michelsen och antagligen även 
Henrik Smidt till hans följe. I varje fall träffa vi Henrik 
Smidt i slutet av samma år, 1523, i Hans Michelsens sällskap 
såsom hans "suend" eller "dreng" i Wittenberg, där Christiern 
Winther tillsammans med dessa båda översatte Nya Testa-
metet till danska såsom redan förut omtalats. Denna över-
sättning blev tryckt i Wittenberg 1524. 

De närmaste åren uppehöll han sig vid den landsflyktige 
konungens hov i den lilla staden Lier i Holland. Han stod 
då högt i gunst hos Hans Michelsen. Under året 1528 satt 
han jämte Håns Michelsen någon tid i fängelse "fore at the 
skulle waere lutheraner".Genom konungens ingripande blevo 
de åter frigivna och Henrik Smidt gifte sig inom kort med 
en holländska Barabra Ananiasdotter. 

Med grevefejdens utbrott öppnade sig emellertid utsikter 
för Christian II:s anhängare att återvända till fäderneslandet. 
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Bland dem som vände hem igen var även Henrik Smidt, som 
med hustru och barn nu slog sig ned i Malmö sannolikt 1534. 

Med Henrik Smidts bosättning i Malmö vidtog ett nytt 
skede i hans liv. Han lämnade icke mera sin födelsestad. År 
1536 erhöll han där fast anställning såsom vågmästare i sta-
den, en befattning som han sedan innehade ända till sin 
död 1563. 

En vågmästare d. v. s. föreståndare för stadsvågen sådan 
som Henrik Smidt torde även för den tiden ha varit en egen-
domlig företeelse. Han var en bildad och lärd man. Han 
behärskade icke blott flera av de moderna språken, han skrev 
också utmärkt latin och var framför allt synnerligen förfa-
ren i medicin och historia. Med sin stora lärdom stod han i 
bildning högt över alla dem som hans syssla vid stadsvågen 
bringade honom tillsammans med. Han vantrivdes ingalunda 
med sitt umgänge med köpstadsfolk, allmoge och resande 
handelsmän. Han var i mycket som en av dem. Framför allt 
var han en praktisk man och fann sig snart väl till rätta 
med sina nya uppgifter. Han var emellertid en man som icke 
slog sig till ro med det vetande, han besatt, utan som ständigt 
ökade det. Under det att han skötte sin vågmästarebef att-
ning, förvärvade han sig sålunda ytterligare kunskaper sär-
skilt inom medicinen och botaniken. Han uppträdde till och 
med själv under någon tid som praktiserande läkare i sin 
födelsestad, men verksamheten synes aldrig ha blivit av nå-
gon större omfattning och inom kort upphörde den åter helt. 

Henrik Smidt visste också att såsom författare använda 
sina omfattande kunskaper inom vitt skilda ämnen. Han blev 
en mångskrivande man. Men hans läkareböcker eller "Urte-
gaarder" som han själv benämnde dem intaga bland hans 
publikationer den mest framskjutna platsen. Det är också 
dessa som framför hans övriga skrifter fört hans namn till 
eftervärlden. 

Henrik Smidt utgav under årens lopp icke mindre än sju 
läkareböcker. Den första var redan utkommen 1536: "En bog 
om pestelentzis aarsage. foruaring och legedom deremod". År 
1546 utkom "Een skön loestig ny vrtegaard", där ört för ört 
avhandlas och där det beskrives, huru de lämpligast böra 
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brukas. Från år 1555 och 1557 äro "Henrik Smidts tredje 
rtegaard", "En skön nyttelig laegebog", "Henrik Smids 

ffierde vrtegaard" — som behandlar endast kvinno- och 
barnsjukdomar — samt "Een liden bog om menniskens vand". 
Dessa arbeten trycktes alla hos boktryckare Hans Wingaard 
i Köpenhamn. 

Liksom Christiern Pedersens äro icke heller Henrik Smidts 
läkareböcker originalarbeten. De äro hämtade ur skilda 
källor och äro som han själv säger "fordanskede, sammen-
dragne eller samlede fra laerde Laegers Böger". En bidragande 
orsak till dessa böckers stora spridning och framgång var 
utan tvivel att söka däri, att Christiern Morsing uttalade sig 
både gillande och berömmande om ett par av dem. Morsing 
var som redan nämnts Henrik Smidts studiekamrat och vän. 
Han var nu professor i Köpenhamn samt ansågs av sin sam-
tida "naesten som ett Vidunder i Laerdom". 

Efter Henrik Smidts död samlades alla hans läkareböcker 
till en gemensam upplaga, som första gången utkom år 1577. 
Den andra upplagan trycktes 1598-99 i Rostock och Liibeck. 
Vidare är en upplaga från 1650 känd och under förra år-
hundradet icke mindre än tre olika, från åren 1858, 1859 och 
1867. Sista upplagan utkom alltså för endast 85 år sedan —
en läkarebok skriven mer än 300 år tidigare. 

Om Henrik Smidts familjeförhållanden är endast föga känt. 
En talrik barnaskara synes emellertid ha vuxit upp i hans 
hus. I ekonomiskt avseende var ställningen god. Malmö stads 
handel och sjöfart vid denna tid voro betydande, så att ar-
betet vid stadsvågen säkert inbringade tillräckligt för att han 
och hans familj skulle kunna föra ett i ekonomiskt hänseende 
fullt sorgfritt liv. 

Henrik Smidt avled i pest år 1563. 

Som avslutning skola här anföras några citat om läke-
konstens utövning vid den tid, vi sysslat med. De illustrera 
på ett utmärkt sätt då rådande förhållanden. 

Ingerslev anför: "Apotheker og Laege vare i Oldtiden een 
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Person. Den laegekyndige Mand eller Quinde samlede sels 
de Urter, som skulle benyttes og tilberedte dem i den Form, 
hvorunder de skulle anvendes." 

Angående tillgången på medicinsk sakkunskap klagar Hen-
rik Smidt att "laerde og trofaste Laeger og Jordemödre fattes 
her udi mange Steder, og i dens Sted haffue vi forlöbne 
Munke, Nonner, vlaerde Praester, fordaervede Kiöbmaend, 
gamle Kjaerlinger 	Käringar), ja Sudere (skomakare) og 
Smede, Troldkarle og Troldkoner og andet saa-dent örkeslöst 
Folk". 

Orsaken till att Henrik Smidt så snart upphörde med sin 
läkarepraktik uppger han själv vara "for ret Utaknemmelig-
heds Skyld". I företalet till "Een skon nyttelig Laegebog" sä-
ger han "ath naar som ieg haffde kostet fire eller sex mark paa 
Laegdom till nogen, oc den siwge vaar worden helbrede igien, 
da fick ieg nöffue helten igien af f det som ieg haffde kaastet 
paa den siwge". — På ett annat ställe i samma företal heter 
det: "Oc naar som den siuge fornemmer lidt bedre, Da acter 
hand Doctoren eller Laegen for en Engel. Men naar som hand 
bliffuer aldelis till pass oc helbrede igien, oc Laegen vil da 
haffue Penninge for sin bekaastning, konst och wmage, da 
actis han nöte for it Menneske, oc vere end en Bödel, ja hand 
bliffuer da saa gaat som en Dieffuel, thi mand skyer oc flyer 
for hannem, saaden tack oc lön faar hand da for sin be-
kaastning konst oc wmage." 

Den förut nämnde Christiern Morsing uttalar sig i före-
talet till Henrik Smidts "Tredie Urtegaard" (1557) på följande 
sätt: "Disse Rigers leylighed sig saa begiffue, at her kunde 
icke mange Doctores i Laegekunst naere sig, baade for Under-
holdings skyld oc Laegekunstens foractelses skyld, som er 
stor vdi disse Riger frem for andetsteds." 

Att icke Morsing alltid själv bidrog till att höja läkarnas 
anseende visar följande berättelse av Ingerslev. Då pesten 
närmade sig Danmark och Köpenham, var landets förnämste 
läkare professor Morsing en av de förste som begav sig bort 
från Köpenhamn till en avsides belägen ort för att vara i 
säkerhet. I Köpenhamn lät han utdela tryckta råd och an-
visningar till allmänheten angående pestsjukdomens behand- 

38 



ling. Bardskärerna, tillägger Ingerslev, stannade däremot 
kvar och delade befolkningens öde. 

Till slut ett exempel från Sverige på läkarnas ekonomiska 
förhållanden vid denna tid. En vid hertig Karls (sedermera 
Karl IX:s) hov i Nyköping anställd läkare Bartholdus Kock 
eller Bartholdus Opsopaeus (Opsopoiös på grekiska betyder 
kock) ville hellre ha en skälig lön än få fritt praktisera. "Ty 
här i landet", klagar doktorn, "har allmänheten wenig Rath 
einen Medicum zu belohnen och såväl prästerna som adeln 
och herrarna låta sig väl von dem Arzt sich bedienen aber 
die Bezahlung besteht am meisten nur mit Stoor Tack!" 
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ROSENVINGESKA HUSET 

Väggmålningar och byggnadsdetaljer. 

Av Einar Bager. 

Med ett avbrott under sommarmånaderna har undersök-
ningen av det rosenvingeska huset pågått hela året 1951. 

Därvid ha många nya rön kunnat göras, som delvis efter 
hand redovisats i Sydsvenska Dagbladets. Föreningens heders-
ledamöter, konsul Erskine Hain och direktör Richard Hain, 
ha liksom tidigare lämnat mig stor frihet att framtaga, vad 
jag ansett vara av särskilt värde och visat föredömligt in- 

esse, för bevarandet av sin märkliga byggnad. Den kultur- 
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gärning de här utfört, har gjort dem förtjänta av vårt sam-
hälles stora tacksamhet. 

Under en stor del av året har konservator Folke Malmberg 
deltagit i arbetet. Särskilt vid framtagandet och lagning av 
väggmålningarna har han lämnat mycket värdefull hjälp, 
men även i övrigt har han genom sin kunnighet och uppslags-
rikedom verksamt och oegennyttigt bidragit till restaurerings-
arbetets fortgång. 

Då det ansetts önskvärt, att en fullständig redogörelse för 
resultaten av undersökningen lämnas i denna årsskrift, 
komma här även tidigare i Sydsvenska Dagbladet omnämnda 
fynd att medtagas. Artiklarna återgivas delvis i oförändrat 
skick. 

Redogörelsen i förra årsskriften för själva byggnaden krä-
ver en rättelse. Den tvärmur, som skiljer husets båda hälfter, 
var på våren 1951 tillgänglig för undersökning endast i käl-
laren och dess ansättning till långmurarna där gav anledning 
till påståendet, att den ej skulle vara samtidig med byggna-
den i övrigt. Sedan denna mur nu kunnat undersökas även 
i ovanförliggande våningar, kan det fastställas, att den upp-
förts på samma gång som hela huset. Teglen äro i vartannat 
skift murade i förband med yttermurarna. I stället för ett 
mycket stort mittrum i nedre våningen och en väldig sal på 
övre botten få vi tänka oss dessa lokaler redan från början 
tudelade. Tvärmuren är nertill uppförd i renässansförband 
och högre upp i enbart koppförband. 

I förra årets redogörelse sattes ett frågetecken för den 
östra förstugan och dess gatdörr. Att huset från början skulle 
haft två ingångar från gatan fann jag föga sannolikt och då 
dessutom dörröppningen i nuvarande skick ej är ursprung-
lig, ställde jag mig tveksam. Sedan dörröppningen nu kun-
nat undersökas även invändigt, är det tydligt, att den är 
samtidig med byggnaden, men snart blivit ändrad: 

Under arbetet inne i huset ha efterhand ett stort antal 
väggnischer påträffats. Det är i allt ej mindre än elva, alla i 
bottenvåningen; dit undersökningen begränsats. Några nischer 
ha från början varit försedda med hyllor. Åtskilliga ha 
efter kort tid murats igen. I ett fall kan det påvisas, att 
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ett väggskåp därvid satts in i nischen. Av det sagda synes 
framgå, att skåpet var en i vår stad okänd eller mycket säll-
synt möbel, när rosenvingeska huset byggdes, och att man 
som förvaringsplats i stället jämte kistor använde nischen. 
Efter mycket kort tid inträder emellertid härutinnan en för-
ändring. 

I mina rekonstruktionsförslag till rumsindelning hade eld-
städer inritats för att framhäva bostadskaraktären. Deras 
läge var då okänt. Under årets lopp ha vi påträff at spår av 
ej mindre än fyra eldstäder, två i vardera våningen och det 
ursprungliga uppvärmningssystemet har sålunda i stort sett 
kunnat fastställas. 

Vid omläggning av yttertaket visade sig, att en stor del av 
takpannorna voro av mycket aktningsvärd ålder. De i pan-
norna intryckta stämplarna visade tillverkningsorten. Sär-
skilt den tidigare okända produktionen från tegelgårdarna i 
Malmö var rikligt företrädd. 

Störst intresse tilldrog sig otvivelaktigt målningarna, som 
i lager på lager täckte väggarna. I regel voro de mycket illa 
skadade och resterna voro ofta så förgängliga, att våra an-
strängningar att få fram sammanhängande partier voro få-
fänga. Stundom voro dock särskilt de äldsta målningarna väl 
bevarade. 

I samband med framtagandet av målningarna påträffades 
som takbeklädnad i västra gavelrummet en märklig tapet, 
antagligen från senare hälften av 1500-talet. 

Lösfynden ha varit mycket fåtaliga och berika föga vår 
kännedom om gårdens historia. Några glaserade golvplattor 
— astrak — visa dock den forna golvbeläggningen och en del 
kakelfragment belysa eldstadens utveckling. 

Väggmålningar. 

Genom fynden i det rosenvingeska huset har rumsdekora-
tiönens historia i vår stad erhållit ett så rikhaltigt tillskott, 
att det kan vara anledning att lämna en orientering över, 
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vad vi eljest känna till på detta område genom dels bevarade 
lämningar dels skriftliga uppgifter. De senare äro genom-
gående så summariskt avfattade, att de endast lämna upp-
lysning om arten av väggbehandling. En sammanställning 
av materialet ger dock någon ledning, när vi söka bestämma 
den tidpunkt, när en viss art väggbeklädnad eller väggut-
smyckning börjar avlösas av en annan. 

De tidigaste uppgifterna om väggbeklädnad finna vi i ett 
par bouppteckningar, den ena från år 1546: — 12 dretter store 
och smaa och en hemlinge of fver bordet — den andra från 
år 1558: — en drett paa veggen —.2  Drätten — väggbona-
den — efterbildades även i målning direkt på väggen. År 
1612 omnämnes i en bouppteckning "formallet dretter i stuf-
fueu",3  men denna uppgift liksom några under följande de-
cennier gäller troligen målning på väv. I en gårdsvärdering 
1669 är en stuga utstyrd med "malne dretter och hylder om 
veggene"4  och fram till år 1702 följer därefter ett stort antal 
uppgifter på drätter — vävnader och väggmålningar i brokig 
blandning. Vid några tillfällen anges färgen på drätterna vara 
grön. Hyllor eller lister avdelade ofta drätterna från den övre 
väggutsmyckningen. 

Drättmotivet har varit mycket omtyckt och goda prov på 
denna dekorationsart ha bevarats. Äldst äro drättmålningarna 
från lembkeska gården — nu på Malmö museum — som redo-
visats i denna årsskrift 1949. De torde härröra från mitten 
eller senare hälften av 1500-talet. Väggytan ovanför drätterna 
är här utsirad med praktfulla blomsterornament och ett och 
annat djur har smugit sig in i rankorna. Från samma tid 
torde de väggmålningar härrört, som funnos i aspegrenska 
gårdens stenhus, nu endast kända genom ett par fotografier. 

Djurmotivet har i drättmålningarna från Skånska Dagbla-
dets gård från tiden omkring 1600 ordnats som en svit. Denna 
form av väggutsmyckning fick stor utbredning i Norden och 
levde inom allmogekonsten kvar långt in på 1800-talet. Mål-
ningarna av denna art i Skånska Dagbladets hus ha utförligt 
redovisats i Malmö musei serie: Malmögårdar I, 1936. Här 
funnos drättmålningar på såväl en gavelvägg som en mellan-
vägg av trä på övre våningen. Djursviten smyckade i denna 
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gård även stugans fönstervägg, över vars panel hjort, hind, 
enhörning, lejon, rådjur och hund ilade fram. 

Väggbeklädnad med "maatter" — spånmattor — omtalas 
första gång år 1573: 4 stöche gamble Matther5, och var så-
lunda då sedan länge bruklig. Ett stort antal uppgifter vittna 
om, hur allmän denna väggbeklädnad var. Den besatt goda 
isolerande egenskaper och betecknande är, att den ofta an-
vändes enbart på ytterväggarna: halfve stugen beklädd med 
spånmåtter6, — väggarne endels med spånmåtter7, — väg-
garne tvenne sidor med spånmatters. 

I större gårdar kläddes stugan nästan utan undantag fram 
till slutet av 1600-talet med panel och ännu länge därefter 
var denna väggbeklädnad vanlig. Växlande beräkningsgrund 
vid värderingar har medfört, att "pernilleverket" i slutet av 
1500-talet och början av 1600-talet än hänföres till lösöre än 
till fast egendom, men från år 1616 inräknas det alltid bland 
gårdens nagelfasta tillhörigheter. Den tidigaste uppgiften är 
från år 1575, då Matz Snedker till en av prästgårdarna för-
färdigade "paneel och bencher vdj stuffuen"9. Väggen ovan-
för panelen var säkerligen alltid målad eller överdragen med 
tyg. En sådan utsmyckning omnämnes emellertid först år 
1645: gaarden med perneleuerch med de gamle stöcher om-
kring i stuen." Målningen får ofta beteckningen "contrafei-
jer" och även antalet bilder angives stundom: 12 stöcher staar 
i stuen," — 8 contrafeijer och malede stöcher i stuen,12  — 
hylderne runten om med Contrafeijer besat, bestående i 22 
stychen.13  Även denna art måleri belystes genom fynden i 
Skånska Dagbladets gård, där stugan var prydd med bilder 
av Kristus — Salvator mundi — med hans apostlar samt 
" Justitia" i full överensstämmelse med en uppgift från år 
1678, att stugan varit smyckad med "13 st contrafeijer". Dessa 
målningar torde ha tillkommit strax i början av 1600-talet. 

Som beteckning för figurmåleri börjar från tiden omkring 
1700 även "skillerie", "bibliske historier" och "historiske bil-
der" att användas: 8 st skilerie giort efter bjälkarne,14 —
16 st Contrafeijer af Bibliska Historien så och ett Contrafeij 
Carl den 10,15  — beklädde väggar, som med oljefärg och Bib-
liska Historier äro målade." Vid samma tid börjar även 

45 



stundom takmålningar att omnämnas i värderingarna: — loftet 
med bräder underkläd med rart målwärk och Conterfel midt 
på,17  — loftet underklädd med linväf samt måladt med Hi-
storiske binder," — loftet klädd med buldansväf, hvarpå äro 
målade Bibliske Historier och uti hörnen årstiderne, omkring 
denna klädsel vid väggarne ett gesims av utarbetade bräden, 
gråblå." Ett prov på dessa "historiska bilder" har bevarats 
från aspegrenska gården och redovisats i Sparbanken Biku-
pans jubileumsskrift 1948. Denna målning torde härröra från 
slutet av 1600-talet. 

Omväxlande med dessa "bilder" förekommer som takdeko-
ration även "löfverk": loftet måladt med löfvärk,2° — loft, 
hvarpå är hwitagtig målning med fransösiskt löfwärk." Det 
vackra barocktaket från aspegrenska gården i vårt museum 
är ett praktfullt exempel på, hur denna dekorationstyp kunde 
gestalta sig i slutet av 1600-talet. 

I museets samlingar finnes även ett renässanstak, som i 
söndersågat skick påträffades vid rivningen av Skånska Dag-
bladets hus. Det torde härröra från tiden strax efter år 1600. 
I färg har man här sökt återgiva ett panelat tak med dess 
listverk. I cirklar inskrivna stiliserade blommor bilda takfäl-
tens mittfigurer. 

Från mitten av 1700-talet träffar man på beteckningarna 
"skogstapeter", "skogsmålning" och "blomsterverk": väggarne 
med skogsträn och annan Zirat,22  — vattenfärga och blomster-
verk,23  — väggarne på kalken målade med skougstapeter." 
Dessa "skogsmålningar" bilda en naturlig övergång till de 
landskapsdekorationer, som långt in på 1800-talet voro på mo-
det. Den mest kände företrädaren för denna typ av rums-
dekoration är Christian Gernandt, av vars produktion vackra 
prov finnas bevarade. 

Väggdekorationens historia i vår stad har nu genom fyn-
den i det rosenvingeska huset blivit mångsidigt belyst. Att 
målningarna kunnat undersökas i lugn och ro på ort och 
ställe samt till större delen alltjämt äro bevarade där, har 
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Nischerna i västra gavelmuren. B W foto. 

givit en helt annan stadga åt undersökningarna, än när man 
tidigare vid rivning av något hus i hast sökt göra iakttagelser 
och tillvarataga material. 

Som allmän orientering bör först nämnas, att målningarna 
i huvudsak påträffades i västra hälften av huset — gammal 
numrering 408. Den östra hälften — gammalt nr 407 — hade 
troligen redan på 1700-talet undergått stora ombyggningar 
och därvid hade de målningar, som tidigare funnits, till 
största delen gått förlorade. På väggen åt gården och på 
östra gavelväggen funnos emellertid värdefulla spår av den 
äldsta målningen. 

I den västra hälftens samtliga tre rum påträffades underst 
tre lager likartade väggmålningar i limfärg tätt över var-
andra. Därefter växlade behandlingen av väggarna i dessa 
rum. 

47 



Västra gavelrummet. 

Den östra väggen i detta rum hade antagligen på 1700-

talet nybyggts och saknade målning. På södra väggen åt ga-
tan hade fönstren ändrats senast i början av 1800-talet, men 
rester av den tidigaste målningen funnos kvar här. Även den 
norra väggen hade undergått stora förändringar. Eldstadens 
plats hade ändrats vid ett par tillfällen och nuvarande dörr-
öppning till gårdslängan har upptagits i en tidigare vägg-
nisch, som därvid till största delen förstörts. översta delen 
med stickbågen finns emellertid alltjämt kvar över dörren 
och här påträffades även spår av den äldsta väggmålningen. 

Fynden i detta rum voro sålunda i huvudsak samlade på 
östra gavelväggen, där också de första undersökningarna 
gjordes. Därvid påträffades de tidigare omnämnda trenne 
lagren målning, alla mycket illa åtgångna. För varje gång 
väggen skulle behandlas för målning, hade man nämligen 
först hackat upp underliggande lager, för att kritunderlaget 
skulle få fäste. 

Det yttersta lagret var så förgängligt, att det visade sig 
ogörligt att få fram sammanhängande partier. Det kunde 
blott konstateras, att målningen varit färgstark, men arten av 
dekoration kunde ej fastställas. Underliggande lager var i 
något bättre skick. På gråblå botten hade en enkel dekora-
tion av blommor och blad i svart uppritats. 

Det understa och äldsta lagret med kredering omedelbart 
på gavelväggen. var också mycket illa skadat, men de beva-
rade resterna möjliggjorde dock ett fastställande av dekora-
tionens art. Denna första undersökning hade omfattat vägg-
partiet närmast gatan och vi hade redan gjort oss förtrogna 
med tanken att få nöja oss med denna antydan om rummets 
äldsta utsmyckning, när det oförmodade fyndet av vägg-
nischer med välbevarade målningar på en gång skänkte oss, 
vad vi tidigare med möda eftersträvat. 

Motstående sida: Västra gavelrummet, övre delen av mittnischen. De 
vita isättningarna, "prinskorvarna", ersätta glansdagrarna på motsvarande 
målningar av sydligare ursprung. Uppmätn. av förf. 
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Mittnischens högra sidomur. 
BW foto och uppm. av förf. 
Panelimitationen betecknas 
på fackspråk som "perga-
mentsrulledekoration". 
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Till vänster: mittnischens vänstra 
sidomur, till höger: mittnischens valv. 
Uppmätn. av förf. 
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På gavelväggen finnas tre nischer, osymmetriskt placerade 
såväl i sid- som höjdläge. Inte ens den stora mittnischen har 
insatts efter väggens mittlinje. I samtliga nischers sidor fin-
nas urtag för hyllor. Nischerna avslutas med flacka stick-
bågar. 

Mittnischen mäter ej mindre än 185 cm i bredd och 235 cm 
i höjd. Den är dekorerad med delvis mycket väl bevarad 
målning i limfärg. Bottenfärgen är grå i olika nyanser och 
mönstret har målats i svart med isättningar i vitt. På ena 
sidoväggen har dock konstnären gjort ett litet försök att lätta 
upp den rätt dystra färgskalan med klarröda isättningar, 
utan att dock vinna sin uppdiagsgivares gillande. 

Ännu år 1942 var troligen målningen i hela nischen täm-
ligen oskadad, men detta år uppfördes i dess södra hälft en 
mur som stöd för en takbalk och därvid skadades illa deko-
rationen i denna del av nischen. 

Väggfältets övre hälft f ylles helt av två väldiga akantus-
rankor, som i spiraler med blad och frukter täcka varje fläck 
av ytan. Någon symmetri har konstnären ej eftersträvat, 
utan varierar motivet med obestridlig skicklighet. På äkta 
renässansmaner låter han dessa rankor springa ut från ett 
hornprytt faunhuvud i väggfältets mitt. 

Akantusfältet begränsas nedtill av en bård med snedställda 
linjer, som inrama stiliserade blommor. En liknande bård 
förekommer i några själländska kyrkor, vilkas kalkmålningar 
från slutet av 1400-talet på grund av bl. a. denna gemenskap 
sammanförts under beteckningen "Isefjordsskolan". Det kan 
även omnämnas, att denna bård finnes på den s. k. Tode-
schine-Piccolominikistan från slutet av 1400-talet, nu i stads-
f ogden Ch. W. Sandegrens ägo. 

Nederst avslutas nischfältet med en märklig panelimita-
tion. Mellan ramlister har målaren framställt fyllningar, vil-
kas förebild synes vara de veckade fält, som man finner på 
sengotikens möbler, dörrar och paneler. Den sammanställning 
av renässans och gotik, som väggmålningen lämnar prov på, 
åskådliggör ett åtminstone i våra trakter hittills okänt skede 
i rumsdekorationens historia. 

Även nischens valv och sidor äro dekorerade på samma 
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Mittnischens högra murskärm. Dess ansättning mot sidomuren framgår 
av den vänstra bilden, dess med mittnischen -överensstämmande dekore-
ring av den högra bilden. Här skymtar man även Jonas Stens anteckning 

av år 1732. 

sätt. På de senare fyller en akantusranka mellanrummen mel-
lan de övre urtagen för hyllor och mittfältets bård och panel 
fortsätter här för att sedan svänga av runt rummets väggar. 

När denna nisch påträffades, hade dess öppning mot rum-
met minskats genom smala murskärmar på bägge sidor. 
Kantsidorna på dessa skärmar hade en fullkomligt slät yta 
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Nisch i västra gavelmuren. 
B W foto. 
Motstående sida: uppmätning av 
samma nisch. 

och det var därför tydligt, att de inramat ett väggskåp eller 
något liknande föremål. Även på dessa skärmar fanns mål-
ning av precis samma typ som nischens och förändringen av 
nischöppningen måste därför ha företagits inom så kort tid, 
att denna dekoration alltjämt var modern och i gott skick. 

Efter samma schema som i mittnischen äro detta rums väg-
gar, där de bevarats i orört skick, målade. Under tidernas 
lopp ha de emellertid, såsom redan framhållits, utsatts för 
mycket omild behandling och endast i undantagsfall ha nå-
gorlunda sammanhängande partier bevarats. 

Den vänstra nischen, vilken liksom den högra är avsevärt 
mindre än mittnischen, har en dekoration av helt annan typ. 
Väggfältet är fyrdelat efter hyllorna. Det översta och de två 
nedersta fälten liksom valvet äro uppdelade i fyrkanter med 
en egendomlig, revbensliknande dekor i svart, gråblått och 
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vitt. Det näst översta fältet fylles av två stora stiliserade 
blommor i kvadrater. Dekorationen påminner i uppdelningen 
en smula om en medeltida dörr med dess många fält. 

Den högra nischen har under tidernas lopp rönt en myc-
ket omild behandling. Dess sidor ha avbilats och väggfältets 
målning har genom nötning nästan helt utplånats. Man kan 
emellertid skönja en kvaderindelning, som bildat .bakgrund 
till någon figurmålning, av vilken som enda rest ett öga 
återstår. I valvet framträda kvaderindelningens linjer tydligt. 

Tvärs över mittnischens målning har klottrats: Anno 1732 
d. 8 mars Jonas Sten: Denna ordentliga anteckning, som på 
dagen fastställer tidpunkten då nischen murades igen, har 
till upphovsman en murmästare, som i sin övriga gärning 
minst av allt utmärkte sig för ordning. Notisen visar, att 
sjölöjtnanten Simon Bergh, som året förut blivit ägare till 
gården, anlitat Jonas Sten, när han omedelbart påkostade hu-
set en grundlig reparation. 

Sydvästra och nordvästra mittrummen. 

Dessa två rum ha ursprungligen bildat en enda stor stuga. 
Den skiljevägg, som nu avdelar dem, synes vara av ganska 
sent ursprung. Det är måhända i samband med uppförandet 
av denna skiljevägg, som västra väggen flyttats ett stycke ut 
i förstugan. Därvid har en del av dörröppningen från för-
stugan till gården avskurits. Ursprungligen har denna vägg 
stått under den västligaste av de nu frilagda takbjälkarna, 
vilken i motsats till övriga bjälkar är överstruken med vägg-
puts. 

På södra väggen finnas obetydliga rester av målning uppe 
mellan takbjälkarna. Allt övrigt har gått förlorat, när det 
ursprungliga, stora fönstret ersattes med nuvarande två. 

Målningarna i dessa rum äro sålunda samlade på östra och 
norra väggarna. 

I södra rummet påträffades på östra väggen en väl beva-
rad "biblisk historia", föreställande faraodottern Uarda, när 
hon hittar den lille Moses. En tjänarinna lyfter upp pilten 
till sin härskarinna och bakom denna har funnits ännu en 
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Faraos dotter finner 
Moses, väggmålning i 
sydväsra mittrum-
met. B W foto. 

stående figur, av vilken dock endast ett fragment av dräkten 
var bevarat. över gruppen höjer ett par träd sina bladrika 
kronor och mot himlen teckna sig ett par fåglar i praktfulla 
röda och blå färger. En vasskorg i förgrunden underlättar 
fastställandet av det bibliska motivet. 

Målningen är i sitt nuvarande skick starkt beskuren. Den 
har ursprungligen sträckt sig över den del av väggen, som nu 
upptages av dörröppningen. Ovanför denna påträffades vid 
undersökningen övre delen av trädkronor, tillhörande Uarda-
motivet. För att komma åt underliggande lager måste man 
avlägsna dessa fragment. 
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Sydvästra mittrummet: östra väggen med tre lager målningar, till höger 
"Uarda", i mitten djurfrisen, till vänster "liljan", Under dessa lager den 

ursprungliga akantusmålningen. 

Lyckligtvis har Uardamålningens konstnär inte eftersträvat 
någon historisk stil i sitt verk, utan framställt gestalterna i 
sin tids dräkter. Med ledning härav kan man bestämma till-
komsttiden till 1600-talets sista decennier. Det förefaller san-
nolikt, att den förmögne Jochum Heinrich Wassmundt, som 
1683-84 blivit ägare av husets båda hälfter, har låtit sin 
bostad undergå en säkerligen välbehövlig översyn. I Malmö 
är vid denna tid "conterfejaren" Christian Christiansen verk-
sam. Av hans produktion är intet verk med säkerhet känt, 
men "Karl XI:s intåg i Malmö" på rådhuset är måhända ett 
alster av hans pensel. I bouppteckningen efter hans död 1686 
uppräknas några målningar, som tyda på hans mångsidighet: 
ett par kungaporträtt, en polsk säckpipare, en holländsk kä-
ring och "ett andet stycke, kallas forfengeligheed". Vid sin 
död var han sysselsatt med att "renovere och staffere" pre-
dikstolen i Fuglie kyrka. 
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Nordvästra mittrummet: lejon, detalj av djurfris. Uppmätn. av förf. 

Under Uardamålningen över dörren påträffades ytterst en 
djursvit, som även sträckte sig över väggen i det inre rum-
met samt vidare på den norra väggen. Av denna svit kunde 
i det yttre rummet framtagas bakre delen av ett springande 
djur med hästsvans och klövar — antagligen en enhörning —
resten av djuret doldes av Uardamålningen, vidare en kraftig 
rovdjurstass och en i spiral slingrad svans, kanske tillhörande 
en grip, samt i det inre rummet ett lejon. Det senare är 
ganska väl bevarat och visar, att en målare med mycket goda 
kunskaper här varit verksam. Hans arbete höjer sig betyd-
ligt över tidigare i Malmö påträffade målningar av denna art 
icke blott vad framställningen av djurens anatomi beträffar, 
vilket givetvis kan bero på en god förlaga, utan även vad 
själva penself öringen beträffar. Mellan djurbilderna fylles 
väggytan av växter, under "gripen" tulpaner i en elegant vas. 
Nedanför djursviten var väggen dekorerad med drättmålning, 
stela draperier i gulaktig färg, med vecken tecknade i röd-
brunt. 

Nästa lager visade samma gråblå botten med svart orna-
mentering, som vi tidigare påträffat i västra rummet. Jämte 
tulpanliknande blommor fanns här även en heraldisk lilja, 
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Nordvästra mittrummet: drätter. 
Uppm. av Folke Malmberg. 

som måhända illustrerar det i slutet av 1500-talet förekom-
mande uttrycket, att ett rum målades "i lilliewerck". 

Underst kommer så liksom i västra rummet akantusmoti-
vet, vilket kunde följas såväl på östra väggen i båda rum-
men som på norra väggen. Mellan fönstret på denna vägg 
och tvärmuren har ett stort, delvis ganska välbevarat parti 
av denna målning kunnat framtagas. Nedtill har en tidigt 
upptagen dörr till en nu försvunnen gårdslänga förintat de 
målningar, som kunnat finnas här. Som kontrast till akantus-
rankornas spiraler har konstnären anbragt en bred vertikal 
bård av stiliserade blad mellan parallella linjer. En liten nisch 
med hyllurtag på denna vägg bär spår av ovannämnda tre 
lager målning. 

I senare tid — kanske i slutet av 1600-talet — hade denna 
vägg och en del av den östra beklätts med spånmattor. Dessa 
ha nu uppsatts i museets vagnspall. 

Sydöstra och nordöstra mittrummen. 

Genom de mycket stora ombyggnaderna i denna del av 
huset hade här befintliga målningar till största delen förin-
tats och vad som fanns kvar, var mycket illa medfaret. Då 
arbetet måste koncentreras till tidigare nämnda givande fynd-. 
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Akantusdekoration på östra väg-
gen i — överst — nordvästra och 
— nederst — sydvästra mittrum-
men. 

61 



 

:0 

CC: 

5,5 

O 
40 
bi) 

ai 

O 

oce: 

bA 
0 

å/  

cct 

O 
e 
e 
O 

N 
5 

0 

62 

   



.t.• 

Nordöstra mittrummet: Norra 
väggen. Till vänster om dörren 
rester av nisch. Uppmätn. av 
förf. 

platser, kunde här endast flyktiga prov företagas. Rummen 
här syntes ha skilts tidigare än motsvarande i byggnadens 
västliga hälft, ty medan det södra rummets väggar hade flera 
lager målning, fanns i det norra endast ett, nämligen det 
äldsta med akantusmotivet. På norra väggen kunde man 
följa denna målning från mellanväggen till fönstret och även 
i detta rum fanns samma lodräta bård som i det nordvästra 
rummet. Att senare målningar saknas här, stämmer väl över-
ens med uppgiften i Michel Mattsöns bouppteckning 1575, där 
detta rum redan kallas "thet hvide cammer". 

Östra rummet. 

Ingenstädes hade man vid senare ombyggnader gått så hän-
synslöst fram som i det östligaste stora rummet. På de vägg-
partier, som ej berörts av förändringarna, hade målningen 
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Fragment av målning på 
östra gavelmuren. Upp-
mätn. av förf. 

mejslats bort ända in till teglet och endast på murfältet i en 
igensatt nisch på östra väggen hade ett litet parti motstått 
denna hårdhänta behandling så pass, att dekoreringens art 
kunde fastställas. Även här finna vi akantusliknande motiv, 
men i spinkigare, mera detaljerat utförande. Ett par blom-
mor här sakna också motsvarighet i tidigare omnämnda mål-
ningar av denna art. Färgskalan är densamma, svart, grått 
och vitt. 

Taket i detta rum är dekorerat med stora akantusrankor, 
men en senare övermålning med grå färg kunde tyvärr icke 
avlägsnas. Vid övermålningen hade takbjälkarna försetts med 
röda kanter. 

Vid rummens inredande till praktiskt bruk ha de bäst be-
varade målningarna lämnats synliga: i det västra rummet de 
båda nischerna, i sydvästra mittrummet "Uarda" och i nord-
västra rummet "lejonet" och akantusfältet på norra väggen. 
I övrigt ha alla målningar, som trots sitt skadade skick ansetts 
kunna äga vetenskapligt värde, skyddats på så sätt, att väg-
gen beklätts med masonit på ribbverk. 

* 

64 



Under den långa tid, då framtagandet av väggmålningarna 
pågått och lager efter lager fått lämna från sig sina hemlig-
heter, har fantasin varit på ständig flykt för att söka sam-
band mellan dessa dekoreringar och gårdens forna ägare. De 
resultat vi kommit till, ha i viss mån varit förbryllande, 
eftersom de icke utan vidare låta sig inordna i gängse schema 
för de växlande stilriktningarna i Norden. Att en målning 
tillhör stilen under en period kan dock icke i och för sig äga 
avgörande bevisvärde för tidssättningen, ifall andra omstän-
digheter tala emot, att målningen skulle tillkommit under 
denna period. Gränserna för en stilperiod ha ju bestämts på 
grundval av känt material och kunna givetvis förskjutas, när 
nytt sådant kommer till. 

Av redogörelsen i förra årsskriften framgår, att husets 
äldsta historia måste bli en konstruktion, som dock bygger 
på solidt underlag. Den tidrymd Anne Pedersdatter, Mogens 
Jensen Rosenvinges änka, kan ha bott i Malmö, begränsas 
av årtalet 1554. I ett brev, daterat Köpenhamn S:t Egidii 
afton detta år tackar hon och hennes två systrar, Citze, änka 
efter rådmannen i Köpenhamn Christen Eskilsön och Carine, 
änka efter Rasmus Mattsön i Helsingör, "sin kiere svoger" 
Jörgen Kock — han var gift med deras systerdotter — "for 
siiste gangh wij wore hoss eder". Till deras kännedom hade 
kommit, att "thet folck, som boe wtj ander theris husze oc 
sijder paa landgield wtj Malmö" plägade erlägga sin hyra 
till S:t Egidii dag och nu bådo de Jörgen Kock, att han ville 
låte en av sina tjänare uppbära dem tillkommande landgille 
"aff szamme gar" och att sedan behålla dessa medel "til 
helpe att betalle then geld mett szom schall wd rettis".25  Den 
mycket vaga formuleringen skulle kunna tillåta den tolk-
ningen, att de tre systrarna vid denna tid gemensamt ägt 
det rosenvingeska huset, i varje fall visar brevet, att Anne 
Pedersdatter då ej längre var bosatt i Malmö. 

Då byggnadens västra hälft — gammalt nr 408 — under 
det följande halvseklet ej bebos av ägarna, utan av hyres-
folk, synes mycket tala för, att den äldsta, rika utsmyck-
ningen utförts för Anne Pedersdatters räkning, när huset 
byggdes. 

5 
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övliga nischer. 

Under det nordiska sjuårskriget 1563-70 lade anförarna 
för den danska hären beslag på huset och foro fram på 
krigsbussars vanliga sätt. Henrik Mogensen Rosenvinge kla-
gar också i bittra ordalag däröver: "min stenhusgaard er 
blefven mig möghet bowfeldig, som till siunes er, oc icke 
schall oprettis med store pendinge"." Den blågrå övermål-
ningen med enkel dekoration i svart vill man gärna sätta i 
samband med den uppsnyggning, som Henrik Mogensen väl 
påkostat sitt hus efter vandalernas avmarsch. 

Gårdens tudelning sker antagligen i samband härmed, i 
varje fall är rådmannen Michel Mattsön några år senare ägare 
av den östra hälften — gammalt nr 407 — vars senare öden 
vi ej ha anledning att följa i detta sammanhang. 

Först några år in på 1600-talet — antagligen år 1609 — får 
gården åter en ägare, som har förutsättning att inreda sitt 
hus ståndsmässigt, nämligen den förmögne och högt bildade 
kyrkoherden i Bunkeflo och Hyllie Mäster Niels Allesen. Han 
har givetvis bott i sin prästgård, men har väl önskat att ha 
en bekväm bostad att tillgå vid de talrika stadsbesöken. Det 
saknas emellertid uppgifter härom, men vi vilja gärna hän-
föra det tredje lagret väggmålning — djursviten — till hans 
tid bl. a. av det skäl, att ej mindre än åtta lager limfärg, 
vardera representerande en övermålning, skiljer denna djur-
svit från "Uarda". 
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Västra gavelmuren med tre nischer. Uppmätn. av förf. 

Vårt försök att datera denna målning har redan omnämnts. 
Att den skulle utförts före Wassmundts tid är ej troligt, då 
gårdens tidigare ägare "skolehållaren" Christen Ohlsen Wi-
borg åtminstone under sina sista år drogs med dålig ekonomi. 
Wassmundts svärson Christian Grabner kan däremot möjli-
gen ha låtit utföra denna målning. 

Nischer och eldstäder. 

Under restaureringen har i bottenvåningens samtliga loka-
ler nischer påträffats. Några ha vid senare ombyggningar 
blivit illa skadade, men andra äro väl bevarade. Nischerna 
i norra muren äro ordnade symmetriskt. I de båda gavel-
murarna ha de placerats på ett överraskande oregelbundet 
sätt. 

I västra gavelrummet finnas fyra nischer, därav tre i gavel-
muren och en i norra muren. De förra ha omnämnts i sam-
band med redogörelsen för rumsdekorationen. De mäta 
158 x 81, 235 x 185 och 149 x 94 cm med en höjd över nu- 
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Nordvästra mittrummet: östra väggen. överst "lejonet", därefter akan-
tusrankor, nederst drätter. 

varande golv av 93, 72 och 68 cm. Djupet är för dem alla 
47 cm, i samtliga finnas urtag för hyllor. Norra murens nisch 
har till största delen förstörts, när nuvarande dörr till gårds-
längan upptagits. övre delen är dock bevarad och nischens 
bredd 119 cm och största höjd över golvet överensstämmer 
med motsvarande nisch i östra gavelrummet. 

På norra murens utsida påträffades nära västra gaveln en 
rest av en stickbåge. Iakttagelsen gjordes på sommarn under 
min bortvaro och någon uppmätning företogs ej, men av upp-
gifterna att döma skulle denna öppning motsvara den eld-
stad, som senare påträffades i östra gavelrummet. 

I västra förstugan finns en nisch i norra muren väster om 
dörren till gården. Den är belägen i den skrubb, som avplan-
kats under trappan. Den har delvis skadats, då man huggit 
upp en ljusglugg här. Den mäter 110 x 60 cm med 32 cms 
djup. 
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Nordvästra mittrummet: norra väggen. Uppmätn. av förf. 

1 nordvästra och nordöstra mittrummen finnas två sym-
metriskt belägna nischer. Förstnämnda rummets nisch är 
välbevarad och har uttag för två hyllor. Av nischen i nord-
östra mittrummet återstår däremot endast västra sidan samt 
en kopp och ett par vederlag för bågen. Resten har förstörts, 
när en dörr till gården tagits upp. De bevarade delarna visa 
emellertid att denna nisch överensstämt med motsvarande i 
nordvästra mittrummet. Den senares storlek är 110 x 58 cm 
med 30 cms djup. 

Även nischen i östra förstugan hade så gott som fullständigt 
förintats, när förbindelse med östra gårdslängan anordnats. 
De kvarvarande spåren äro så obetydliga, att de knappast 
beaktats, om icke nordmurens i övrigt symmetriska indelning 
givit ledning. 

östra gavelrummet innehåller en förbryllande samling 
nischer och andra öppningar i väggarna. Ingenstädes kan 

69 



,." 
11~ 

D 	= 

f 	If— 	= 

Jr- 

. 
D= 	D aga • ......, 	.. 	 -w- 

j 	4.!.5,2.11.94 	w«..~.,„,=.:" en• .•.—.441.9D - 	D_L_E[Dieee 

-- 	'ek 	e" 	i. .1. ek ill 	J 
...._1T_Wirt~laTåer 

,=..- ""j•"« 	CID=D 
I ,W=1 	Ii neffieloo= DOC] 'åm me imeep~m — ...,o= 	= we - 	i 1 irro 

östra gavelmuren. Till vänster kritstensmur, därefter öppning med tröskel, 
vidare nisch, delvis förstörd av en senare upptagen dörr, till höger ännu 

en nisch. 

man som här på murarna avläsa, hur husets ägare under 
seklernas lopp sökt ställa och ordna för sig efter sin smak, 
tyvärr utan alltför mycket hänsyntagande till det förut be-
fintliga. 

Bäst bevarad är den stora nischen i norra muren, vars mot-
svarighet vi påträffat i västra gavelrummet. Den har dock, 
måhända först i 1800-talets början, huggits upp ända ner till 
golvet, tydligen för att kunna användas som garderob. Dess 
ursprungliga storlek har varit 216 x 119 cm med 47 cms djup. 

I östra gavelmuren finnas. nu  två nischer. Den ena är be-
lägen i hörnet vid gatmuren och är, såvitt en ofullständig 
undersökning kunnat fastställa, välbevarad med undantag 
av, att en del av stickbågen avbilats. Den mäter 145 x 78 cm 
med 47 cms djup. 

Den andra nischen, som även är belägen i murens södra 
hälft, har delvis förstörts genom en här upptagen dörr. Detta 
har säkerligen skett, när handlanden Bengt Nilsson blivit 
ägare av även granngården och önskade anordna bekväm för.,  
bindelse mellan sina gårdar. Nischen hade mycket tidigt satts 
igen att döma av de spår av målning i akantusstil, som på- 
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träffades just på denna isättning. Nischen, som var odekore-
rad, mätte 158 x 75 cm med 33 cms djup. 

Gavelmurens norra del är i hög grad gåtfull. På tegelgrun-
den från källaren har muren påbyggts med stora, vällagda 
kritstensblock ända upp i höjd med rummets tak, dit våra 
undersökningar måste begränsas. övergången mellan tegelmur 
och kritstensmur är emellertid så oregelbunden, att man därav 
måste sluta, att en ombyggnad ägt rum. Härför talar också, 
att ett par kritblock tydligen tidigare gjort tjänst i ett annat 
sammanhang. 

Denna kritstensmur begränsar i söder en smal öppning av 
75 cms bredd, som går från golv till tak. I nuvarande golv-
nivå finns i denna öppning en trätröskel och på något över 
två meters höjd över denna ligger en planka, vars kant mot 
granngården är profilerad. Denna planka saknar emellertid 
stöd i sidomurarna, varför den näppeligen i sitt nuvarande 
skick kan sättas i förbindelse med en dörröppning. Senare 
har i denna öppning en grund nisch anordnats. När rummet 
erhöll sin nuvarande empireinredning — om icke tidigare —
bar slutligen denna nisch liksom övriga i gavelmuren satts 
igen. 

På norra murens utsida närmast gavelmuren påträffades 
en öppning, begränsad av en stickbåge, som visade sig 
höra den äldsta eldstaden i detta rum. Denna eldstads hi-
storia genom tiderna är förvisso svårtolkad och den redogö-
relse, som här lämnas, får därför endast betraktas som en 
redovisning för våra iakttagelser. 

tippningens karaktär av eldstad kunde utan vidare fastslås 
på grund av det sotlager, som täckte densamma. Ursprung-
ligen synes öppningen icke ha varit avstängd av någon in-
nervägg, utan har i hela sin höjd och bredd lett in till värme-
förmedlaren — kakelugnen i östra gavelrummet. Senare har 
en innervägg uppförts med ett fyrkantigt inlägg för glöder 
nertill och en rund utgång för rök upptill. Denna övre rök-
mynning var klädd med ett runt kakel, av vilket delar voro 
bevarade. En längre ner placerad rökgång tillhör måhända 
ett senare skede, då en järnkakelugn efterträtt tidigare eld= 
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Eldstadsöppning i norra 
muren. Uppm. av förf. 

städer. Slutligen hade, sedan kakelugnen flyttats till rummets 
hörn, en nisch med hyllor anordnats i denna öppning. 

Anmärkningsvärt är, att icke någon som helst skorstensför-
bindelse för denna eldstad påträffats. En skorstensöppning 
i muren nere vid golvet i ovanförliggande rum kan måhända 
hättas i samband med det kök eller eldhus, i vilket eldningen 
skett. 

På övre våningen har endast östra hälften av byggnaden 
varit tillgänglig och undersökningen här har endast omfattat 
ett parti av mellanväggen samt södra hörnet vid gavelmuren. 
Beträffande förstnämnda ställe gällde det närmast att fast-
ställa mellanväggens ansättning till södra yttermuren, varige-
nom samtidigheten kunde påvisas. På grund av undersök-
ningens ringa omfattning är frågan om förbindelsen mellan 
husets båda hälfter alltjämt olöst. 

I husets sydöstra hörn påträffades resterna av en öppen 
spis. Dess södra sida hade stympats, när nuvarande fönster 
tagits upp, men dess östra sida är bevarad. Sidostycket är 
emellertid borta, men kan följas genom det djupa urtag i mu- 
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Spis i övre våningens sydöstra 
hörn. Malmö museum foto. 

ren, där det haft sin plats. Detta urtag har anordnats, när 
huset byggdes, och går i sin nedre del skrått in i muren, i 
mellersta delen, där spiskrönet haft sin plats, vinkelrätt in 
samt i sin övre del, där huven utgått, åter skrått in. En djup, 
vågrät skåra i höjd med krönets underkant synes ha lämnat 
fäste för någon spjällanordning. En halvbågeformad för-
djupning i teglet under denna skåra har måhända åstadkom-
mits genom slitning från ett handtag till spjället. Spishörnet 
bär trots senare öv:ermålningar alltjämt tydliga märken av 
sot, som i höjd med skåran samlats i en smal sträng för att 
sedan åter breda ut sig. 

Det kan förmodas, att en motsvarande spis finns i byggna-
dens sydvästra hörn, men då våningen här alltjämt är ut-
hyrd, har någon undersökning ej kunnat företagas. På vin-
den finns emellertid i detta hörn en halvrund urtagning, som 
tydligtvis är ett parti av skorstenen till denna eldstad. 
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Tapetklädd bräda från västra gavelrummet. B W foto. 

Vid restaureringen ha sex nischer lämnats synliga, nämli-
gen tre i västra gavelmuren och tre i norra muren, fördelade 
på västra förstugan, nordvästra mittrummet och östra gavel-
rummet. Den utvändiga eldstadsöppningen vid östra gavel-
rummet, vars ena sida var skadad, har återställts. Den öppna 
spisen på övre våningen har även trots sitt stympade skick 
lämnats synlig och ena sidans omfattning har markerats med 
tegelmurning. 

Tapeter 

Som ett led i undersökningarna ingick att öppna hål i ta-
ken för att fastställa, huruvida de tidigare öppna bjälklagen 
varit dekorerade. Början gjordes i det stora, västra gavel-
rummet, murare och 'snickare företogo den erforderliga ope-
rationen och fylld av förväntningar besteg jag ställningen. 
Mitt första intryck var djup besvikelse. Taket mellan bjäl-
karna var fullständigt svart av rök och damm och själva 
bjälkarna voro strukna med enfärgad gul limfärg. Längs kan-
terna hade dragits svarta band liksom för att förstärka den 
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Rosen till vänster från rosenvingeska tapeten, till höger från engelsk 
tapet, daterad till 1550-75, Besford Court, Worcestershire, Sugden & 

Edmonsson: A history of english Wallpaper 1509-1914. 

dystra anblicken. Och vad värre var, denna enkla målning 
var utförd på papper, varmed bjälkar och tak överklätts. 

Jag lösgjorde ett par små pappersbitar i hopp om, att något 
bättre skulle dölja sig därunder, men bjälkar och tak visade 
endast en odekorerad, svartblå bottenfärg. Missmodig tittade 
jag på en pappersremsa, som jag alltjämt höll kvar i handen, 
då jag plötsligt på ett ställe där litet färg fallit av, skymtade 
streck i ett mönster, som föreföll mig välbekant. Just detta 
mönster hade jag tidigare påträffat på ett par små pappers-
fragment mellan de båda innersta lagren väggmålning i 
detta rum. 

Det fåtal små pappersbitar, som jag lyckats lösgöra, under-
kastades nu en behandling, som var lika spännande som tids-
krävande. Först efter många dagars möda hade de påmålade 
lagren kunnat avlägsnas så pass, att mönstret framträdde nå-
gorlunda tydligt. Och nu vidtog det verkliga puzzlet, som 
efter ett par veckor slutligen kröntes med framgång. Av de 
små fragmenten kunde rekonstrueras ett litet ark, 27 x 36 cm 
i bildytan med ett renässansmönster av bandornament och 
moreskartade rankor, som för hand färglagts i blågrön ton. 

Ett prov av denna "tapet" jämte min rekonstruktion sän-
des till Nordiska Museet för analys. Här fastställdes bl. a. att 
mönstret anknyter till en dekorationsstil från 1500-talets se-
nare hälft och början av 1600-talet. Detta tidiga slag av pap-
perstryck har företrädesvis påträffats som foder i skrin och 
kistor, mera sällan som tapeter. Den äldsta kända väggdeko- 
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rationen av detta slag fann man år 1911 i Christ's College i 
Cambridge, där den uppsatts år 1509. Utlåtandet fastställer 
till slut, att malmötapeten är sällsynt och att fyndet måste 
betraktas som mycket intressant. 

Landsantikvarien i Falun Ingemar Tunander, som special-
studerat tapeter, uttalar, att malmötapeten honom veterligt 
är äldst kända belägg på väggbeklädnad av papper i Sverige. 

Då det visade sig ogörligt att på ort och ställe avlägsna 
den övermålning, som täckte tapeterna, nedtogos senare tre 
takbräder för behandling. På två av dessa voro tapeterna 
mycket illa skadade genom trämask och annan åverkan, men 
tapeten på den tredje, som nu förvaras i en väggnisch i detta 
rum, är väl bevarad. De små arken ha klistrats samman, så 
att regelbundna mönster bildas och i skarvarna mellan arken 
framträder de ursprungliga färgerna. 

Fyndet av denna tapet är för oss så mycket värdefullare, 
som det förtydligar de uppgifter om väggbeklädnad av pap-
per, som förekommer i några bouppteckningar från senare 
hälften av 1500-talet och början av 1600-talet i vårt stads-
arkiv. År 1580 uppräknas sålunda i förteckningen på en 
malmöborgares kvarlåtenskap: "alle dretterne och breffue i 
stuffuen",28  fyra år senare i en annan bouppteckning: "en 
malet himling met breffuene i stuffuen"29  o. s. v. Beteck-
ningen "brev" för ju tanken närmast på kistebrev, men fyn-
det i rosenvingeska huset visar, att det i varje fall förekom-
mit rumsbeklädnad av tapetliknande art. 

Enligt uppgift från Nordiska Museet skulle detta tidiga 
bruk av pappersbeklädnad huvudsakligast förekommit i Eng-
land.2" Egendomligt nog gäller den enda mera fullständiga 
uppgift om konsthandel i Malmö just en skotte, Thomis Bell, 
som avlider här vid ett besök år 1617. I hans mycket rikhal-
tiga lager förekommer såväl "en malen drett" 'som ett antal 
"malen breffue". I varje fall en fingervisning, i vilken rikt-
ning man' måhända har att söka malmötapeternas ursprung. 
:'''Thomis Bell var icke själv ägare av sitt handelslager, utan 
reste för en landsman, Albrit Bell, av namnet att döma en 
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släkting, som också tog hand om kvarlåtenskapen. Förteck-
ningen på det välsorterade lagret är rätt upplysande för, vad 
en konsthandlare kunde påräkna avsättning för i det dåtida 
Malmö och har därför medtagits här som bilaga. 

Det rosenvingeska husets historia gör det sannolikt, att ta-
petbeklädnaden tillkommit i samband med en reparation efter 
det nordiska sjuårskrigets slut omkring år 1570. Husets ägare, 
"toldern" och borgmästaren i Helsingör Henrik Mogensen 
Rosenvinge beklagar sig, som tidigare nämnts, över hur illa 
anförarna för legotrupperna, som självrådigt lagt beslag på 
huset, farit fram och skadegörelsen har väl i första hand gått 
ut över väggmålningar och annan rumsdekoration. 

Den nyhet, som beklädnad med "breffue" innebar, var en 
svala utan efterföljande sommar. Först nära tvåhundra år 
senare började bruket av papperstapeter åter vinna insteg i 
vår stad. I en beskrivning från år 1769 av hörnhuset vid 
Engelbrekts- och Hyregatorna berättas sålunda, att i salen 
voro "väggarne klädda med papperstapeter och vid foten är 
panelning gråmålad", i en sängkammare fanns gröna pappers-
tapeter, i en annan "voro väggarne med papper överklädda, 
varpå äro röda speglar på blå botten målade".3° Men ännu 
vid denna tid utgjorde detta exempel ett undantag från den 
stående regeln: målning direkt på väggen eller på väv. 

Taktegel 

Medan taksparrarna alltjämt befunno sig i gott skick, hade 
de läkten, på vilka takteglen vilade, med åren blivit ganska 
skröpliga. En omläggning av taket var därför erforderlig och 
därigenom bereddes tillfälle att undersöka takteglen. 

De flesta äro omärkta, men ett icke ringa antal har bok-
stäver eller namn, som angiver tillverkningsörten. Några en-
staka pannor äro märkta med ett S, andra med ett K, något 
tiotal bär beteckningen Gravensten och ett stort antal är 
stämplat med ett M. Dessutom finnas ännu några stämplar, 
somliga otydliga, andra skadade. 

Av särskilt intresse äro emellertid två taktegel, märkta med 
en nyckel, i vars grepp inristats initialerna S:P. Vi ha här 
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otvivelaktigt det tecken, med vilket S:t Petri kyrkas tillhö-
righeter fordom märktes, symbolen för kyrkans skyddshelgon 
Sanctus Petrus och till yttermera visso hans initialer. 

Några uppgifter i kyrkans räkenskaper omnämna märk-
ning av kyrkans egendom i äldre tid. Sålunda tillverkade 
Per Gedde år 1558 ett par kopparskivor (urtavlor) till tornet 
"och staar en nögel paa til mercke". Tretton år senare erhöll 
Anders Kiellesmid 2 skilling "for hand hög kirckens mercke 
ud paa den bryggerkiedel, som Mester Oluff haffde, som er 
en nögel". Nästa uppgift följer först hundra år senare, när 
år 1668 fyrtio brand-läderspannar anskaffas för kyrkans räk-
ning: for kirckens voben at lade sette paa dennem, giffuit 
for stycket 12 skilling". Av notisen kan visserligen icke ut-
läsas, huruvida detta "vapen" alltjämt bestod av en nyckel, 
men med tanke på den konservatism, som utmärkt inte minst 
kyrkan, är det ganska troligt. 

Att denna kyrkliga symbol nu skulle påträffas på så världs-
liga ting som ett par takpannor på ett borgarehus, kan må-
hända verka förbryllande, men i själva verket är det under-
ligare, att man ej långt tidigare gjort ett sådant fynd. S:t 
Petri kyrka ägde nämligen under slutet av medeltiden sin 
egen tegelgård, där materialet till bl. a. tornet, som förstörts 
vid upprepade ras, samt till några kapell tillverkades. Denna 
tegelgård låg på norra hörnet av Tegelgårds- och Ostindie-
fararegatorna på en tomt, som 1428 arrenderats på hundra år 
av S:t Knuts altare i Lunds domkyrka. Efter förloppet av 
denna tid skulle tomten med byggnader återgå till altaret, 
men "kirkevergerne" för S:t Petri kyrka skulle ha företrä-
desrätt att förlänga kontraktet "till kyrkans nytta". Redan 
innan denna tid förflutit, hade emellertid tegelgården ner-
lagts,ty när tomten åter omnämnes år 1522, ha visserligen 
"Malmö kirkevetger" alltjämt brev på densamma, men man 
tillägger: "och stod tegellade paa"." Om tillverkningen åter 
upptagits eller om kyrkan haft ett lager, från vilket de rosen-
vingeska takteglen kunnat förvärvas, därom veta vi intet. De 
kunna också härröra från någon riven byggnad. Just vid den 
tid, då det rosenvingeska huset restes, var man på andra håll 
i staden flitigt sysselsatt med att bryta ned klostren. 

78 



G7N46NgEN 

M 
Stämplar på taktegel. I mitten S:t Petri tegelgård — två varianter — till 

vänster bl. a. Malmö stads tegelgård. 

Fyndet av takteglen från S:t Petri tegelgård fick omedel-
bart fortsättning. I somras påträffade nämligen fil. lic. Claes 
Hommerberg, den energiske utforskaren av Skanörs och Fals-
terbos äldre historia, bland tegelavfallet från en riven bygg-
nad ett taktegel, märkt med S:t Petri tegelgårds stämpel. 

Med fyndet av denna tillverkning från S:t Petri tegelgård 
får en annan kategori av takpannorna särskilt intresse, näm-
ligen de M-märkta. Under 1500-talet hade Malmö ännu en 
tegelgård, liksom den förra belägen vid Tegelgårdsgatan, 
där den upptog större delen av kvarteret söder om gatan. 
Denna tegelgård betecknas som "stadens" och ägde bestånd 
åtminstone till århundradets mitt. Det är i hög grad sanno-
likt, att de många med M märkta takpannorna härröra just 
från Malmö stads egen tegelgård. 

Bouppteckning. 
	Bilaga 

1617 1/10 nr 505. Bleff Inuenterit och beschreffuen s: Thomis 
bell födt till S: Johannes i Schottlanndt, hanns Effterlatte 
gouds, som hand er fradödt her i Mallmöe, offueruerendis 
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Fönstersmyg i sängkammaren, Grips-
holm. Målning från Karl IX:s tid, 
släktskapen med dekoreringen i 
rosenvingeska huset påtaglig. Ran-
korna schatterade i grönt, gult och 
brunt, "panelen" rödbrun. P. 0. 
Westlund, Gripsholm under Vasa-
tiden. 

Peder Hansen byefougit, Hans Enuolszeri byeschrieffuer och 
Peter bell aff Amage som kiender sig for hans rette Arffuing. 
Wurderingsmendt: Frantz guldsmidt Lauritz Cannter. 

Först 1 döszin och 2 steenschrifftaf fler 	 3 mark 
16 Serpentin brysteen (brysselsten, beryll?) 	3i m 
3 Gehenge 	 5 m 

12 höger kobberstöcker — 3 m 4 sk, i döszin stöcker — 3 m, 
7 höger koberstöcke — 3j m 4 sk, 12 höger koberstöcke — 
3 m 6 sk, 12 höger koberstöcke — 3 m 4 sk, 12 höger —
3 m 4 sk, 12 höger — 3 m 4 sk, 12 höger — 3 m 4 sk, 
5 höger koberstöcker — 2 m 

42 landkorter for 	 11 m 
19 store koberstöcker for 	 5 ni 4 sk 
5 Iluminerit steder paa leridt 	 6i m 
2 stöcker er de 4 Euangelister 	 2 m 
7 landtaffler lumminerit 	 6 m 
8 koberstöcker — 2 m, Noch 8 stöcker — 2 m 

22 landtaffler i koberstöcker 	 6 ni 
Cölnstadt i koberstöcke 	 14 sk 
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Amsterdam i koberstöcke med 6 malen billeder 	28 sk 
12 höger koberstöcke — 3 m 4 sk, 

12 böger — 3 m 4 sk 
32 Contrefeij och anden koberst. 	 10 
9 höger Cobberstöcker 	 2+ 

Antuerpens beleiring 	 10 sk 
3 landkorter 	 2 
5 malen breffue — 28 sk, 2 malen breffue — 6 sk 
3 landkorter 	 28 sk 
6 store stöcker 	 3 
2 höger Urtepotter 	 2+ 
1 landtaffle 	 12 sk 
2 höger 	 18 sk 

11 Indlagt stöcker om Kongens söns begraffuelse 
aff engelandt 	 5+ sk 

smaa perlemoder schalle i en esche 	 5 
Nogen farffue i en pose 	 2 
Dett for:ne findis i den lille kiste, kisten taxerit for 1 dlr 

I den anden kiste: 
Constantinopell luminerit 	 28 sk 
5 döszin malen smaa Contrafeij 	 20 sk lybsch 
4 döszin breffdregers 	 1 dlr 
8 Böger Rund koberst. 	 2+ m 4 sk 
1 malen dret 	 12 sk  

12 malen breffue 	 2 m 
4 steder i koberst. 	 3 m 

Mor ten lutters Contrafeij 	 20 sk 
680 stöbte konstöcker af f bij st. 1 sk 	101 dir m 
12 höger konststöcker — 3 m, 12 höger — 1+ m 4 sk, 9 böger 

— 2 m, 12 höger — 2 m, 12 höger — 2 m, 5 höger — 
1+ m, 7 höger — 2 m, 5 höger — 20 sk 

nogen malen breffue — 1 m, nogen malen breffue — m 
12 höger — 1+ m, 7 höger — 20 sk 
de 4 parter aff Verden 	 1 ni. 
15 Contrafeijer 	 30 sk 
12 helgen billeder 	 12 sk 
4 höger at kniple och sy effter 	 ldlr 
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1 Serpentin stenfadt och 1 beger der i 	4 Rdlr 
36 steenkander och smaa staabe aff Serpentin 

steen, tilsamen met 12 st i brysteen 	 3 Rdlr 
Kisten det findis vdi 	 1 m 
Herforuden s: Tommiszis gammel Ifare kleder, 

I gammell kappe, 1 tröije, 1 par buxer till- 
sammen 	 6 dir 

Summa Summarum Belöber allt dette For:ne 
Peninge 	 70 dlr 1 ni 

NOTER. 

1  Sydsvenska Dagbladet 27/5, 1/7 25/11. 
2  Bouppt. 1546 nr 2, 1558 nr 25. 
3 Bouppt. 1652 nr 434 
4  Rådhusr. db: innel. handl. 1669, gård nr 420. 
5  Bouppt. 1573 nr 1244. 
" Bouppt. tillägg 1710 nr 1506, gård nr 485. 
7  Rådhusr. db: innel. handl 1711, gård nr 459. 
8  Bouppt. 1763 p. 107, gård nr 599. 

Kyrkans räkenskaper. 
15 Bouppt. 1645 nr 669, gård nr 110. 
ii Bouppt. 1653 nr 779, gård nr 397. 
12  Bouppt. 1654 nr 785. 
13  Rådhusr. db: innel. handl. 1682 3/5, gård nr 416. 
14  Rådhusr. db: innel. handl. 1706, gård nr 338. 
15  Prot. över besiktn. 1715 2/9, gård nr 344. 
16  Konkursprotokoll 1767, gård nr 277. 
17  Bouppt. tillägg 1711 nr 1542, gård nr 348. 
18  Prot. över besiktn. 1743, gård nr 510. 
19  Konkursprotokoll 1760, gård nr 608. 
29  Bouppt. 1739 p. 798, gård nr 321. 
21  Konkursprotokoll 1760, gård nr 608. 
22  Bouppt. 1751 nr 2370, gård nr 348. 
23  Rådhusr. db: innel. handl. 1766, gård nr 35. 
24  Rådhusr. db: innel. handl. 1771, gård nr 311. 
25  Bouppt. 1564 nr 74. 
26  Mag:s ank. skr. 1571 7/7. 
27  Rep. dipl. regn. Dan. med. 1428 29/7: 6368. 
" Bouppt. 1580 nr 148. 
29  Bouppt. 1584 nr 178. 
"a De tidiga engelska tapeterna ha ingående behandlats av Sugden 

och Edmonson i A history of english wallpaper 1509-1914. Tape-
terna från drottning Elisabets tid innehålla detaljer med fullständig 
motsvarighet i de rosenvingeska. Även beträffande måtten överens-
stämma de sistnämnda med dessa engelska tapeter. 

39  Konkursprotokoll 1769, gård nr 553. 
31  Lunds domkap. ark B II: 2 nr 1 LLA. 

Då ej annat angivits, finnes handlingen i Stadsarkivet i Malmö. 
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KARL XI:s INTÅG I MALMÖ 

I "Lilla herrsalongen" på Malmö rådhus hänger en tavla, 
som illustrerar ett av de festliga ögonblicken i stadens histo-
ria. Tavlan föreställer Karl XI:s intåg i Malmö den 20 augusti 
1673. 

Karl XI förklarades myndig 1672, och följande år for han 
land och rike runt för att hyllas av folket. Redan i april 1673 
ryktades det i Malmö, att kungen inom kort tänkte besöka 
staden. Med anledning därav sammanträdde magistraten för 
att överlägga om hur man på ett värdigt sätt skulle mottaga 
majestätet. Borgmästare och rådmän kom överens om att för-
skottera pengar till olika utgifter. Borgmästare Ledebur åtog 
sig att skaffa öl och vin, och rådman Thomas Jyde "anlovede 
att inforskrive coniekt och andet, som kand betarffues, som 
icke heer kand bekommes". Till högstdensammes ära skulle 
stadens gator och hus snyggas upp. Dynghögen vid Gråbrödre 
Torn på Västergatan skulle "enteligen inplankes". 

Det visade sig emellertid, att kungsbesöket inte var så nära 
förestående, som man i början trott. Först i augusti blev det 
aktuellt, och då började man på allvar att rusta för motta-
gandet. På Östergatan restes en äreport, ritad av Erik Dahl-
berg, som då var kommendant på Malmöhus. Från Skabersjö 
och Häckeberga ägor lät magistraten hämta "allehanda grönt, 
såsom eklöv, asp, alm och enris" för att smycka äreporten. 
Denna pryddes med girlander och olika slags frukter (av trä) 
och försågs med en devot hyllningsskrift på latin. 

"Den 20 augusti kom Hans Kongl. Maj:t Carolus XI med 
sin fru moder, änkedrottningen Hedvig Eleonora, med ett 
stort medfölje av furstar, riksens råd, grevar och herrar samt 
många främmande potentaters ambassadörer och sändebud 
till Malmö", skriver Erik Dahlbeig i sin dagbok. På tavlan 
är det ögonblick förevigat, då kungen just har kommit fram 
till äreporten. Framför honom rider trumpetare, och efter 
honom följer änkedrottningens vagn, förspänd med sex häs-
tar. På ömse sidor om det lysande följet står skaror av malmö- 
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bor, av vilka en del är ofina nog att vända ryggen åt maje-
stäterna. Sannolikt beror detta på att målaren velat föreviga 
anletsdragen av några personer, som han känt. Det torde dock 
vara omöjligt att identifiera de olika figurerna. 

Tyvärr vet vi inte med säkerhet, vem som har målat tavlan. 
På annan plats i denna skrift framkastar emellertid konst-
nären Einar Bager ett antagande, som synes ha ganska mycket 
fog för sig. Enligt Bagers mening är det troligt, att malmö-
målaren Christian Christiansen, som var verksam i staden 
under den tid det här är fråga om, har målat tavlan. Till stöd 
för denna hypotes kan nämnas, att Christian Christiansen 
d ltog i arbetet på äreportens utsmyckning. Av en bevarad 
räkning framgår nämligen, att Christian Målare erhöll 1 daler 
16 öre för "frukten att måla". Det förefaller därför ganska 
naturligt, att Christian Christiansen, som givetvis väl kände 
till festarrangemangens alla detaljer, känt sig manad att på 
en tavla bevara minnet av det ståtliga intåget åt eftervärlden. 

Hans Ersgård. 
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Öresund från norr. Ur G. van Keulens "Zee-Atlas", 1716. 

BORGMÄSTAREN JÖNS STOBAEUS 

OCH HANS HAMNFÖRSLAG 1726 

An Leif Ljungberg. 

"Jag föreställer mig alltid att handeln i Malmö aldrig kan 
komma på fullkomligt god fot med mindre staden får en 
hamn ... ,över detta har jag länge haft min spekulation". 
Orden äro borgmästarens i Malmö, Jöns Stobaeus, och de 
återfinnas i ett hans brev dat. den 7 december 1726 från på-
gående riksdag i Stockholm, där han vistas som riksdagsman 
för Malmö. Och sedan framlägger han ett projekt beträf-
fande en sådan hamn. Den skulle vara av minst 6 fots djup, 
vilket djup genom "artificiella medel" skulle kunna ökas till 
12 fot. Anläggningen borde utföras i höjd med Östervärn och 
Kirsebergsvången; själva hamnen skulle omgivas av utan-
verk, vilka på kronans bekostnad borde befästas. Stobaeus 
har därtill låtit konstnären Andreas Leichard upprätta en 
karta över projektet. 
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Borgmästare Jöns Stobaeus sigill. Rådh.-r. i 
Malmö innel. handl. 1723 25/9. MSA. Teckning 
av Einar Bager. 

Men innan vi fortsätta vår redogörelse, må här lämnas 
några biografiska uppgifter om förslagsställaren. Jöns Sto-
baeus föddes i Ystad 1667 och tillhörde en från Stoby bördig 
släkt, vilken genom sina medlemmars duglighet gjort namnet 
vida berömt i hävderna. Den tappre karolinen Lorentz 
Christoffer, herre till Barsebäck och adlad "Stob&", var en 
tid fortifikationsofficer i Skåne och blev genom sitt gifte med 
Anna Catharina Frankesen, överauditören Langenhielms 
änka, ägare till den s. k. Langenhielmska gården (gamla apo-
teket Lejonet) vid Isak Slaktaregatan och Stortorget i Malmö. 
Fem professorer med namnet Stobaeus ha varit knutna till 
Lunds universitet, bl. a. Kilian d. y., en son till vår borgmäs-
tare. — Efter akademiska studier i Lund blev Jöns småningom 
sjötullinspektor i Ystad men kom på balans — en ganska 
vanlig företeelse bland ämbetsmän under 1700-talet — blev 
avsatt och 1712 insatt på Malmöhus fästning. En rik köp-
mansänka, Christina Westersköld, löste ut och gifte sig med 
honom. Senare blev han handlande i Malmö, 1720 rådman 
härstädes och samma år borgmästare i Ystad. År 1724 åter-
kom han som justitieborgmästare till Malmö och var under 
åren 1726-1727 och 1731 stadens representant vid de då på-
gående riksdagarna. En anmärkningsvärd karriär, men också 
en högst märklig och begåvad man. 

Vi återgå emellertid till Malmö hamnfråga. Den öppna 
stranden och det grunda vattnet utanför Malmö hade av ålder 
varit ett stort crux för sjöfarten på Malmö. "Fergebron" 
eller "Strandbron" hade under sekler förmedlat trafiken mel- 
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lan hav och land. Under stora nordiska kriget . hade även 
Strandbron blivit bristfällig och därtill under en svår höst-
storm 1723 "helt oförmodat på en natts tid till största delen 
alldeles kullfallen, ödelagd och ruinerad". — I varje fall hade 
under 1700-talets tidigaste skede funnits en hamnanläggning 
för smärre båtar, vilken dock av Stobaeus angives "genom 
de till fästningsverken konservation skedda anstalter ha bli-
vit uppfylld och fördärvad". Men Stobaeus förstod, vad det 
innebar för ett samhälle att ha en god hamn. I sina strä-
vanden arbetade han samtidigt efter två linjer. Dels uppvak-
tade han överheten i Stockholm, dels bearbetade han magi-
straten i Malmö och genom denna borgerskapet därstädes. 
Det är ingen mindre än lantmarskalken, greve Arvid Bern-
hard Horn, som Stobaeus uppsöker i Stockholm. "Hans 
Excellens tyckte väl därom (d. v. s. planen till hamnanlägg-
ningen) men frågade, om jag visste giva förslag på penningar 
till Desseinens utförande, vartill jag svarade ja",- skriver 
Stobaeus och fortsätter, "Hans Excellens sade det var väl, 
emedan Kronan hade icke lämplighet att nu göra därpå stor 
bekostning". På greve Horns anmaning, ingav Stobaeus den 
19 december till Sekreta utskottet ett "underdånigt ödmjukt 
memorial" i ärendet jämte den förenämnda kartan. I detta 
memorial framhåller Stobaeus bl. a., hur en sådan hamnin-
rättning kan bliva fästningsverken till stor styrka, i all syn-
nerhet som en "galejflotta" kan inlöpa dit i gott förvar. 

Memorialet befordrades redan samma dag vidare till 
"Defensionsdeputationen", vilket beredde borgmästaren en 
tillfredsställelse, då han var väl medveten om, hur man där 
arbetade för att förtrycka Malmö och demolera stadens fäst-
ningsverk, under det att Landskrona med sin goda hamn 
skulle upphjälpas. Även "direktören över fortifikationen", 
greve Axel Löwen, fick ärendet om hand, eftersom fästningen 
därav berördes. 

I sitt nästa brev till magistraten, det är daterat den 21 de-
cember, skriver Jöns Stobaeus bl. a.: " Jag är nu mycket be-
kymrad, hur jag skall finna nog bevekliga ord till att kunna 
persvadera borgerskapet att befordra deras egen välgång 
samt stadens uppkomst till en fullkomlig välmåga och den 
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lyster, varuti Malmö aldrig förr varit. För detta måste barn 
och barnbarn tacka oss, som nu leva, så länge Malmö blir till". 

Som alltid i sådana fall var den ekonomiska sidan ett stort 
bekymmer. Stobaeus hade emellertid framlagt följande för-
slag att skaffa pengar till företaget: 1:o skulle all spannmål, 
som infördes till staden, mätas av stadens edsvurna mätare. 
Staden hade hittills förlorat över 18.000 dlr smt årligen på 
den från lantmännen inköpta spannmålen; genom det före-
slagna mätningssättet skulle både staden och borgerskapet 
göl'a stora vinster, varav en ansenlig del skulle kunna använ-
das till hamnbygget. 2:o Alla hus och gårdar skulle påtaga 
sig en liten proportionerlig grundskatt eller tomtöresavgift. 
3:o Knutslagets frihet borde, om också icke för beständigt, så 
under vissa år och kanske till hälften anslås till ändamålet 
ifråga. "Den fägnad och förnöjelse Borgerskapet skulle få 
att se en god hamn för staden, torde kunna vida surpassera 
det nöje, som vid kollationer på Knutssalen kan inhämtas", 
skriver borgmästaren. 4:o har Barnhuset en del fordringar, 
summan belöper sig till nära 36.000 dlr smt, vilka utan att 
skada detta, skulle kunna användas. Stobaeus lovade dess-
utom att skaffa en entreprenör för arbetet, så att villkoren å 
ömse sidor bli "drägliga, behagliga och nyttiga". — Man söker 
emellertid förgäves i handlingarna någon som helst kostnads-
beräkning över företaget. 

Borgmästarens förslag resulterade för tillfället i, att magi-
straten den 29 december gav order om att vissa mätningar 
skulle företagas av kustbandet i höjd med Kirsebergsbacken 
och östervärn. Resultatet av besiktningen innefattas i en den 
5 januari undertecknad handling, vilken bör vara av det in-
tresse, att ett återgivande in extenso kan anses motiverat. Så 
här lyder instrumentet: 

Efter den Edle och Högt:de Magistratens befallning af d: 
29 December sidstl: hafma undertecknade på underskrefne 
dato förfogade sig ut på Siön här mid Staden Malmö och tagit 
på nogaste sättet i ögna sikte det diup eller den ränna som 
skiuter mot landet emellan t$stre märn och Kiörsebärgs bac-
ken; haf roandes befunnit det under stilla !väder och lågt roatn, 
som följer nembl: 
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Wid inloppet i Rännan befinnes diupt . 	 9 å 94 å 10 fot 
Jämbroäl och i sielfroa munningen eller 

begynnelsen 	  9 
därmid skiuter en Räf roel på den mästra 

sidan såsom en half måne och befinnes 
långs igenom lika diup af 	  8 å 9 	D:o 

Midt i sielfma Rännan där som rointer lager 
för fartyg marit til förne skjuter en udde 
mäster ifrån och befinnes af 	 7 å 71 	D:o 

Widare skjuter sig en udde på samma sida 
af 	  61 	D:o 

Än !vidare finnes där äfmenoäl Fartyg 
marit om rointeren liggande i fordomstid 
af 	  6 	D:o 

Än ?vidare närmare inåth befinnes af 	 54 	D:o 
Men sedan in til grunden ett ganska litet 

stycke och ungefähr en skiepslängd be- 
. finnes 	  5 	D:o 
Siälfroa Rännan eller diupet ytterst är af 

100 fambnars bredd och smalar sig litet 
införe åt sandgrunden 	  

Samma Ränna eller diupets längd ifrån in-
loppet til grunden befinnes ungefähr af 
250 fambnar 	  

Ifrån grunden til landet turärt emot Kiörse-
bärgs backen är ungefär 1/8 mihl och om 
roåhren in april & maj är det ganska lort 
ända fram til rännan elliest mid ordinairt 
lågt main är grunden ungefähr af En 
eller en half fotz diup, emellan rännan 
och fasta landet. 

I öfrigt hmad de 5 å 51 fotz diup innerst 
mid grunden midkommer, så skall efter 
H:r Leichards berättelse finnas moijen 
(medel) med drägelig omkostnad til des 
fördiupande, at hambnen med Canalen 
kan blj aegal (jämngod) och lika diup. 
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Elliest när diupt matn är, kan man mäl 
giöra Stat på 2 fots högre main ända til 
den nu n9arande grunden proportionali-
ter, och kan af H:r Leicharts Charta des-
seinen midare ses och inhämtas. 

Sielfroa Rännans botn och grund är af blå 
lera, men ofroanpå samma lerbotn befin-
nes af 1 å 2 fot sand med gräs här och där 
Melerat, och på sombliga ställen finnes 
af mindre Sand betäckt. Malmö d: 5 
Januarj A:o 1727: 

And: Bratt 
	

Thomas Suel. 
S: Crona. 	 Kiäll K. 1. S. Jöranson. 

Hans Cordson. 

At föreskrefne berättelse och det mera så före finnes, som 
orden i bokstafmen lyder, det beroittnar undertecknade, 
som raid mättningen och besiktningen med närroarande 
VOTO. 

Malmoe ut supra: 
Nic: Jönsson. 

Matth: Sture."*) 

Beträffande de personer, vilka underskrivit handlingen, 
kan nämnas, att Nic: Jönsson var rådman, Andreas Bratt, 
Mathias Sture och Thomas Suel handelsmän, Söne Crona 
lotslöjtnant, Hans Cortson (Herweich) skeppare och Kjell 
Jöransson färgeman. Till Andreas Bratts och Mathias Stures , 
insatser skola vi återkomma senare. Thomas Suell skulle 
småningom bli farbroder till Frans Suell (d. y.), som en gång 
skulle fullfölja planerna på en hamnanläggning i Malmö. 

Magistratens nästa åtgärd blev att till den 13 januari sam-
mankalla stadens äldsta. Inför denna församling "gjorde 
magistraten alla tjänliga föreställningar och förmante den på 

* Mag. inneliggande handl. exh. 1727 14/1, MSA. — Handlingen före-
kommer där i samtida avskrift; originalet har icke kunnat anträffas 
(måhända har det sänts upp till Stobaeus). 
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Detalj av sjökort över de skånska farvattnen. Efter kopparstick i 
G. van Keulens "Zee-Atlas", 1716. 

alla upptänkliga sätt att noga besinna, huru angeläget verk 
detta är och vad otrolig nytta det med sig haver." Stadens 
äldste i sin tur begärde, att borgerskapet i gemen måtte höras, 
varför magistraten utlyste allmän rådstuga redan till påföl-
jande dag. Inför den församlade menigheten föredrogs borg-
mästarens brev av den 9 januari; resultatet av dagens för-
handlingar blev, att man societetsvis ville sammanträda och 
debattera ärendet. Småningom inkommo svar från bryggare-
resp. hantverkssocieteten, men inom handelssocieteten kunde 
enighet ej nås, varför magistraten såg sig föranlåten att upp-
kalla handlandena på rådhuset. Härvid utlät sig majoriteten 
så, "att den väl intet högre önskat, än att en hamn för denna 
staden anläggas kunnat, men som stadens trångmål nu är så 
stort, att den av egna medel ett sådant verk ej kan bekosta, 
så kunna de därtill ej giva sitt samtycke, men därest Hans 
Kunglig Majestät och Kronan skulle för fästningsverkens 
skull i nåder behaga bekosta hamnen, så skulle det mottagas 
med underdånig tacksamhet". Trenne av handelsmännen, 
Thomas Arendt, Mathias Sture och Andreas Bratt hade emel-
lertid i ett "ödmjukt memorial" till magistraten givit prov på 
betydligt större vidsynthet. De understödde borgmästarens 
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förslag, särskilt då det gällde att ekonomiskt lösa problemet. 
De underströko också, att ganska snart skulle en ny skepps-
brygga erfordras, vilket skulle belöpa sig på c:a 20.000 dlr 
smt; det vore då vida bättre, att dessa medel komme en hamn-
byggnad till godo. — Anmärkas skall emellertid, att Andreas 
Bratt i sista stund gjorde en "kovändning" och meddelade, 
att han förenade sig med majoritetens mening, "så framt den-
samma skulle prövas vara bättre, än den han förr vid handen 
givit". 

Både Bryggare- och Hantverkssocieteterna framhöllo i sina 
yttranden, att det bleve handlandena, som skulle komma att 
dra nytta av hamnen, varför de också borde stå för kost-
naderna. Man ville icke höra talas om en förhöjning av 
grundskatten eller tomtöresavgif ten, enär tillståndet här i 
staden vore fattigt och borgerskapet betungat av utlagor. 
Med visst patos tillade hantverkarna i sin slutkläm: "viljandes 
vi dessutom icke draga våra barns och efterkommandes 
ruckningar över oss." 

Stobaeus hade ganska väl förstått de svårigheter, som 
skulle möta hans förslag både i Malmö och i huvudstaden. 
Till borgerskapet i Malmö hade han via magistraten vädjat 
senast i ett brev av den 7 januari 1727, d. v. s. strax före de 
ovannämnda sammanträdena på rådhuset. Han skrev däri 
bl. a., att han vill göra, vad han kan för att rycka upp "en 
fördärvad stad" och för att samhället ej inom kort skulle för-
falla i parallell med Trelleborg och Skanör. "Vad är det 
egentligen, som skall konservera Malmö stads förmåner", fort-
sätter borgmästaren, "om fästningen demoleras och Lands-
krona befästes. Månne spannmålshandeln skall soutenera 
(vidmakthålla) var och en vid dess välmåga? Give Gud 
Malmö icke med tiden blir en köping under Landskrona, så 
kan det hända och torde mycket därom vara i förslag, men 
sådant måste med industri (idoghet) förnuftigt avböjas. Men 
staden själv strävar emot sitt bästa och vet för övrigt, att 
Gud beskär de sina dagligt bröd, evar de stanna". 

Magistratens svar till Stobaeus är daterat den 14 februari 
1727 och gick ut på, att borgerskapet rent av ansåge planen 
skadlig. Det emottogs av Stobaeus "med mycken bedrövelse", 

92 



och någon vidare framstöt i ärendet gjordes ej av honom, 
varken åt ena eller andra hållet. En bidragande orsak härtill 
var också, att Stobaeus blev sjuk under riksdagen och därför 
en tid icke kunde följa riksdagsarbetet. Det definitiva resul-
tatet står att läsa i en kunglig resolution av den 22 november 
1727: som Kungl. Maj:t av borgmästarens memorial ej kan 
finna, att de av honom avsedda utvägar för medels anskaf-
fande äro praktikabla och de till hamnens försvar begärda 
utanverken dessutom skulle komma kronan till alltför stor 
last, så kan Kungl. Maj:t icke lämna sitt bifall till förslaget. 
• I sin "relation" från 1726---27 års riksdag tillade Stobaeus, 
att staden har möjligheter att förnya sin ansökan, om den kan 
visa, att den med egna medel kan bekosta inrättningen. Dock 
fortsätter han med viss pessimism, "att Malmö i brist på 
denna och andra goda ekonomiska inrättningar aldrig står att 
förbättra, utan lärer liksom andra dylika städer alltid bli sig 
själv lik, och därför med tiden torde löpa nog äventyr att 
bliva utdömd". 

Nästa allvarliga försök att skaffa Malmö en hamn gjordes 
av den kände Malmököpmannen Haquin Bager. Redan 1746 
började han bombardera magistraten med skrivelser i ären-
det och 1753 framlade han ett förslag om en hamnanläggning 
västsydväst om Limhamns kalkbruk. Ej heller då ledde 
aktionen till resultat. Det var som bekant först 1775 som 
frågan definitivt "bragtes i hamn". Då var emellertid Jöns 
Stobaeus längesedan död. Den 7 september 1734 avled han 
i sin gård vid Per Weijersgatan i Malmö. 

Vi ha i våra dagar svårt att fatta borgerskapets i Malmö 
negativa inställning till Stobaeus förslag. Men för att rätt 
förstå borgarna får man se frågan i dess tidssammanhang. Ef-
ter det stora nordiska kriget voro stadens finanser i oreda och 
borgerskapet var hårt pressat. Regeringen hade redan vid 
flera tillfällen fått träda hjälpande emellan genom att bevilja 
lindring i pålagorna. Särskilt för sjöfarten var det brydsamt 
i 1720-talets Malmö. I varje fall saknades förutsättningar för 
en sjöfart av större mått. Under 1600-talet hade spannmål, 
oxar och hästar varit de mest betydande exportartiklarna 
från Malmö. Utskeppningen av oxar och hästar hade under 
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Frihetstiden krympt till ett minimum. Exportförbud gällde 
beträffande flera varor, särskilt spannmål. Både vid 1719 
och 1723 års riksdagar gjordes framställning om hävande av 
dessa exportförbud, särskilt för spannmål, "emedan spann-
målshandeln är den endaste förmån, som denna staden till sin 
förkovran äga skulle". Först 1727 blev spannmålsexporten 
tillåten, ehuru endast på vissa stränga villkor. En viss om 
ock blygsam roll spelade exporten av tjära, pottaska, alun, 
beck och tunnstävor. Importen till Malmö var även den blyg-
sam; stadens fattigdom lade hinder i vägen för denna. Där-
till kommer, att staden under krigsåren mist så gott som hela 
sin handelsflotta. 

Om trots allt hamnen hade blivit verklighet vid denna tid, 
hade Frihetstiden för Malmös vidkommande säkert gestaltat 
sig annorlunda, än den nu gjorde. Ganska visst hade året 
1727 i stället för 1775 blivit ett av de mest minnesvärda år-
talen i Malmö stads historia. 

Källor till förestående artikel ha varit bl. a. följande på stadsarkivet i 
Malmö förvarade handlingar: 

Rådstuvurättens och magistratens i Malmö domböcker 1726 29/12 och 
1727 13/1, 14/1 och 11/2 jämte innel. handl. till d:o, exhiberade 1727 1411. 

Borgmästaren Jöns Stobaeus skrivelser till magistraten i Malmö 1726 
7/12 och 21/12 samt 1727 7/1. 

Borgmästaren Jöns Stobaeus riksdagsrelation från riksdagen 1726-
1727, särskilt mom. 38 och bil. fol. 104 v.- 105 v. (kungligt brev 1727 22/11). 

Malmö stads tolagsräkenskaper 1727. 
Tyvärr har Andreas Leichards karta icke kunnat anträffas, varken 

i Riksarkivet eller i arkiven i Malmö. 

Litteratur: (bl. a.) 

A. U. Isberg: Bidrag till Malmö stads historia II b: Stadens magistrat 
1658-1899. (Ang. Jöns Stobaeus, sid. 45-51). 

Bjurling, Oscar: Skånes sjöfart 1658-1914 i "Studier över skånska 
sjöfartens historia" (Malmö 1950). 

Svenska riksdagsakter, del II, 1726-1727, Sthlm 1913, nr 825, sid. 
594-595. 
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KÖPMANSEXAMEN I FRIHETSTIDENS 

MALMÖ 

Av 011e Helander. 

Stadsnäringarnas utövare — köpmän och hantverkare — 
bildade före näringsfrihetens genombrott vid 1800-talets 

mitt strängt slutna enheter, till vilka inträde ej utan vidare 
kunde vinnas. Stadganden, som gingo tillbaka till medelti-
dens sista århundrade, medgåvo en hantverksgesäll att er-
hålla burskap som mästare endast efter utstånden lärotid och 
fullgjort mästerstycke. För den blivande köpmannen åter 
hade länge nog inga bestämda kompetensvillkor gällt. Men 
under 1600-talets lopp hade en viss lärogång också för honom 
börjat utformas. Enligt artiklarna för Göteborgs Köp- och 
handelsgille 1661 fordrades sålunda åtta års lärotid som 
"Poike" och fyra års tjänst som köpsven, innan en burskaps-
ansökan kunde beviljas.' 

Den fasta grunden för köpmansadeptens väg fram till det 
åtrådda burskapet och titeln handelsman lades likväl först 
med 1734 års allmänna handelsförordning.2  Det blev nu stad-
gat, att han efter ett år på prov (för grosshandel endast 
halva tiden) skulle tjäna som gosse under sju år, dock med 
möjligheter till någon avkortning (§ 1). Under denna tid 
ålåg det husbonden att bibringa honom kunskaper i mått, 
mynt och vikt, bokföring, korrespondens o. s. v. (§ 4). Därpå 
fick han under fyra år gå som köpsven; en del av tiden kunde 
han om så var lämpligt tillbringa utomlands som sin prin-
cipals "uteliggare" (§ 5). För att vinna sitt burskap måste 
han slutligen — och detta var en nyhet — underkasta sig en 

i Fröding, Göteborgs Köp- och handelsgille, s. 178, 181. 
2  Tryckt hos Mod&, Utdrag etc. II, s. 1204 ff. — I texten nedan har 

dock § 8 citerats efter årstryckets original. 
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examen. Härom stadgades i förordningens § 8, vilken med 
fördel återges in extenso: 

"Nu äro Gåssen och Gesällen åhren ute / och Kiöpswännen ärnar 
egen Handel börja / tå bör han sig för Handels Collegium i de 
Städer / ther sådane äro inrättade / men i de andra Städer hos 
Magistraten angifwa / dem sådant kundgiöra / och förklara / hwad 
slags handel han enkannerligen lärdt och idka täncker / tå skola 
twenne eller flere goda och erfarne män förordnas och tillsättias / 
hwilcka bemälte Kiöpswän i förhör taga / och noga efterfråga 
skola / huru han sin tid behörigen utlärdt / och i de stycker som 
föregående 5:te § omrörer / nöijachtig erfarenhet wunnit; Finnes 
then swarsgill / tå skal honom skrifteligit bewis therå meddelas / 
och medelst ett Extract utur Protocollet, denna Kiöpswäns ansök-
ning det handlande Borgerskapet i Staden kundgiöras / med an-
tydan / at innom en månads förlopp inkomma med hwad de der-
wid haf wa at påminna; Hafwa de intet skiäligit inkast att giöra / 
tå skal den straxt derpå in för Magistraten burskap winna / Lag 
likmätigt borgen för sig sättia och wanlig Eed gånga." 

Andra paragrafer i förordningen bestämde att den som 
förvägrats burskap kunde överklaga beslutet hos Kommers-
kollegium (§ 9) och att den nyblivne köpmannen fick två 
eller, om han var köpmansson eller trätt i gifte med köp-
mansdotter, tre frihetsårs (§ 11). 

Genom dessa bestämmelser hade med det handlande bor-
gerskapets goda minne en examensinstitution skapats, som 
skärpte kraven på den blivande köpmannen och möjliggjorde 
bättre kontroll än tidigare över att inga oskickliga handelsbe-
tjänter öppnade egen rörelse. Men givetvis kunde bestäm-
melserna också utnyttjas för att hejda i och för sig kompe-
tenta burskapssökande, om så ansågs nödvändigt med hän-
syn till antalet handlande i staden eller om personen i fråga 
var mindre önskvärd. I vad mån detta prövades i Malmö, 
skall belysas i den följande framställningen, som överhuvud 
vill ge en glimt av hur handelsförordningen, speciellt dess 
åttonde paragraf, här omsattes i praktiken fram till frihets-
tidens slut. 

Det bör till förtydligande inskjutas, att de handlande i 

3  Med "frihetsår" avsågs den tid en nybliven borgare var befriad 
från skatter och inkvarteringsbesvär. 
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Malmö inte som på en del andra håll voro uppdelade i klas-
ser efter arten av sin köpenskap (den s. k. handelsparte-
ringen). Alla fingo i stället handla med vad slags varor som 
helst, såvida de ej självmant vid burskapsansökningen valt 
att begränsa sig till exempelvis kramhandel. Handelsgillen 
eller handelssocieteter av den typ som fanns i Stockholm, 
Göteborg, Karlskrona m. fl. städet' kommo ej heller till stånd 
här. Malmös nedan ofta omnämnda handelssocietet är enbart 
den sammanslutning av stadens alla burskapsägande köp-
män, som var en följd av 1726 års politieordning och som var 
sidoordnad hantverkarnas och bryggarnas såsom organ för 
derås deltagande i stadsstyrelsen vid sidan- av deras fullmäk-
tige, stadens äldste. 

Den förste som i Malmö ställdes inför kravet att undergå 
examen var handelsbetjänten Peter Nehrman, son till köp-
mannen Jost Nehrman. Förloppet då han vann sitt burskap 
blev det sedermera i huvudsak typiska, varför det här skall 
något närmare relateras. Nehrman inkom den 12 juli 1735 
till magistraten med sin ansökan jämte avskedspass från sin 
förre husbonde David Bager. Magistraten förordnade genast 
två examinatorer, handelsmännen Petter Hegardt och Fred-
rik Wulff. Efter några dagar inlämnades från dem en skri-
velse, vari de förklarade att de hos Nehrman funnit "den er-
farenhet som wederbör". Ansökan och förhörsprotokoll gingo 
nu till de handlande, som sade sig intet ha att erinra. Och 
Nehrman kunde därmed den 16 juli avlägga sin ed, sedan 
handelsmannen Per Jönsson gått i borgen för att han enligt 
lagens bestämmelser efter sina tre frihetsår skulle stanna som 
skattedragande borgare i staden ytterligare minst sex år.5  Det 

4  Se om dessa Bo8thius, Magistraten och borgerskapet i Stockholm, 
s. 308 ff., Fröding, Göteborgs Köp- och handelsgille s. 28 ff. och 184 ff. 
samt Brome, Karlskrona stads historia I, s. 426 ff. 

5 I samband med edsavläggelsen inbetalades även de magistratsleda-
möterna enskilt tillkommande burskapspenningarna. De omnämnas ald-
rig i protokollen och upptagas ej heller i stadens räkenskaper. Deras 
storlek är därför omöjlig att fixera. Ett av magistraten 1762 framlagt 
projekt till höjning av burskapspenningarna föreslår som köpmännens 
avgift 100 daler smt., varvid det påpekas att denna summa redan erlades 
i t. ex. Hälsingborg. För Malmös del ha alltså burskapspenningarna i 
varje fall varit lägre. Projektet förkastades av samtliga societeter och 
blev därför skrinlagt. — Till huvudsumman kom sedan särskilda avgifter 
till stadssekreteraren, stadstjänarna, brandkassan, de fattiga m. m. 
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hela hade alltså tagit en tid av blott fyra dagar, ett rekord som 
väl knappast överträffades; senare kunde tvärtom procedu-
ren bli ytterst långdragen. 

Tyvärr är protokollet över Nehrmans examen ej bevarat. 
Men i fortsättningen finnas ett betydande antal examens-
handlingar lagda ad acta, och de ha mycket av intresse att 
bjuda. En systematisk sammanställning av protokoll från 
olika städer skulle säkerligen kunna ge viktiga bidrag till 
tidens näringshistoria. 

Att protokollet från nästa handelsexamen är bevarat och 
sålunda det äldsta i sitt slag i Malmö, ger redan det anled-
ning att dröja en .stund därvid. Än mer blir detta befogat, 
då examinanden var den utan jämförelse färgrikaste gestal-
ten i vår stad under decennierna kring 1700-talets mitt, 
Haqvin Bager. Redan hans debut inom den malmöitiska köp-
mannavärlden gav bilden av en man med hetsigt lynne, vars 
förtjusning det var att sätta sig på tvären mot allt och alla. 
Den visade emellertid också ett par av de mera positiva 
sidorna hos honom: hans idérikedom och lätthet att finna ord 
för sina tankar, låt vara att han mest begagnade sin förmåga 
till att med långa utvikningar söka prata bort examinatorerna. 

Unge Haqvin, son till köpmannen David Håkansson Bager 
och nu 24 år gammat° skulle förhöras av Jöran Riber och 
Matthias Morsing. Protokollet ger vid handen att de tre jämte 
stadsnotarien Peter Hagström den 20 september 1735 samlades 
på kämnärskammaren.7  Examinatorerna öppnade förhöret 
med en fråga om vad slags handel Bager tänkte idka. Han 
hänvisade till rådstuguprotokollet från ansökningsdagen, då 
han sagt sig vilja driva grov- och spannmålshandel samt nå-
gon kramhandel. Därefter begärdes besked om hans lärotid. 
Bager utlät sig att han "alt sedan han blifwit til de åhren, at 
han kunnat giöra sin Fader någon tienst, blifwit brukat af 
sin fader i Handelen". Från 1727 hade han varit uteliggare. 
Examinatorerna funno detta vara ett onöjaktigt svar i jäm- 

6  Denna ålder kan anges som det ungefär normala vid burskaps 
vinnande som köpman. Under 20 år har ingen varit och få över 30. 

En av lokalerna inom rådhuset, där kämnärsrätten, stadens under-
domstol, höll sina sessioner. Den användes sedan i regel vid handels-
examina. 
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Haqvin Bager (1711-1782). Köpman. 

förelse med vad förordningen krävde och begärde förtydli-
gande. Bager "intalte herwid, at detta war en dum fråga af 
Examinatorerne". Uppbragta hotade dessa att avbryta för-
höret, men Bager tog då sina ord tillbaka. Examinationen 
fortsatte. Det riktades frågor om "hwad som hörer til en rätt 
Kiöpman, som sak handel föra will", om vari bokföring be-
står o. s. v. Förhöret togs grundligt. När tiden första dagen 
var förliden fortsattes en följande dag och sedan under ytter-
ligare två dagar.8  Bland frågor som i fortsättningen förelades 
Bager kunna nämnas vilka produkter som utskeppas från 
orten resp. här försäljas8  samt vilka "rude materier" (råva-
ror) som här kunna och böra fabriceras." Också mot slutet 
av sin examen säges Bager ha sökt komma ifrån själva ämnet 
och falla in "uti sådane expressioner som endast hafwa af sikt, 
at otillbörligen upföra sig emot Examinatorerne, hwarigenom 
oförståndet bäst skiönjas kan".11  

Det var alltså missnöjda examinatorer som lämnade in sin 
berättelse till magistraten. De anmärkte speciellt att Bager 

Ett så långvarigt förhör synes likväl ha varit rena undantaget. Att 
det delades på två dagar är dock vanligt. 

9  Svaret är av visst intresse; Bager räknar upp spannmål, alun samt 
"mycket lite" järn, beck och tjära, som bönderna i Småland förde hit i 
utbyte mot spannmål. I staden försälias salt, sill, fisk, järn, timmer, 
bräder, finsk tjära och tran, lin och hampa, socker och specerier samt av 
kram "mest Bonde kram ock litet fin kram, wijn och lijtet Brennewijn". 

Bager nämner bladtobak och rapsolja. — Omsorgen om de rude 
materierna var ett tidstypiskt drag och hade särskilt poängterats i han-
delsförordningens § 4. 

11  Examensprotokoll i Mag:s fr. Soc. ink. mem. 20/9 1735. 
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ej förstod sig på kramhandel och ej hade tillräckliga kun-
skaper i italienskt bokhålleri. Han kallades omgående att stå 
till svars vid rådstugubordet, varvid han hävdade att exami-
natorerna "icke äre opassionerade, utan draga hat och af-
wund til honom". Handelssocieteten fick därpå ärendet till 
behandling. Den ansåg att Bager i varje fall kunde vinna 
burskap som spannmåls- och grovhandlare men att han borde 
lämna gottgörelse för sitt uppträdande. Magistraten gick 
med på första delen av de handlandes önskan men lät det i 
övrigt stanna vid en varning. Bager avlade burskapseden 
den 27 oktober 1735.12  

Efter dessa båda examinander under förordningens första 
giltighetsår passera med en eller ett par om året de blivande 
malmököpmännen revy i protokollen. För varje examen ut-
ses nya examinatorer, och det visar sig att magistraten inte 
väljer enbart äldre och erfarnare köpmän. Tvärtom finns 
det fall, då en köpman fått examinera redan året efter det 
han vunnit burskap, låt vara i sällskap med en äldre. Försök 
från enskilda köpmäns sida att undandraga sig besväret med 
examination märker man aldrig. Detta har tydligtvis sin 
grund i att förhören betraktades som för köpmanskåren syn-
nerligen viktiga. En och annan handlande har varit särskilt 
omtyckt av magistraten som examinator, t. ex. Nils Tullström, 
känd genom sin donation av en ny orgel i S:t Petri, och riks-
dagsmannen och senare rådmannen Johan Engelander. 

En viss tendens till standardisering av frågorna kan efter-
hand märkas, men variationsmöjligheterna voro å andra 
sidan ej så stora. Färdiga frågeformulär kunna likväl knap-
past förutsättas. Ibland låta examinatorerna frågor växa 
fram ur de sist givna svaren på ett sätt som visar att de gingo 
självständigt tillväga. Givetvis ha de haft möjlighet att för-
bereda sig genom studium av tidigare protokoll — i lika mån 
som examinanderna begärligt tagit del av sina föregångares 
erfarenheter, innan de gingo till rådhuset, som fallet Werner13  
gör uppenbart. 

12  Om Bager se vidare Alvar Platens släktartikel i Malmö Fornmin-
nesförenings minnesskrift 1909-19 s. 70 ff. (burskapsåret uppges där fel-
aktigt till IM). 

IS  Jfr nedan. 
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Vilka frågor måste då de unga köpmansämnena vara be-
redda att svara på? En vanlig öppningsfråga gällde vad slags 
handel sökanden tänkte idka. Med utgångspunkt därifrån 
fick han sedan redogöra för dithörande handelsvaror, var de 
kunde köpas och avsättas o. s. v. Detta ämne kunde vidgas 
än ytterligare: vilka äro Sveriges (Danmarks, Englands, Hol-
lands, Spaniens) viktigaste produkter, vad kan tillverkas av 
dem, vilka utrikesvaror överhuvud äro önskvärda i riket? I 
fortsättningen kunde han utfrågas om de olika handelsböc-
kerna och deras förande, om olika länders mynt, om mått och 
vikt — dessa system skiftade från vara till vara på ett helt 
annat sätt än i nutiden — och om innebörden av en rad han-
delsyrket tillhörande termer och begrepp: växel, assurans, 
assignation, certeparti, haveri, bodmeri." Han brukade också 
få utföra några räkneexempel (ränta, rabatt, växelkurser) 
samt visa sina färdigheter i korrespondens genom att stilisera 
några brev. Stundom efterfrågades hans kunskaper i främ-
mande språk. En och annan gång kunde rena omdömesfrå-
gor ges, som fordrade viss takt av examinanden. Så tillfrå-
gades Christian Dahl 1740 om han jämfört i Malmö tillver-
kade tyger, rasker,15  tröjor och strumpor med de å andra orter 
fabricerade med avseende på kvalitet och pris. Svaret blev 
diplomatiskt nog att kvaliteten berodde på vederbörandes 
fordringar men att priset var högre på svenska än utländska 
varor — dock borde detta ej avskräcka en handlande från att 
befrämja de svenska manufakturerna, tillades försiktigtvis." 

Man får överhuvud vid studium av protokollen en alldeles 
tydlig uppfattning av att det alltid var fråga om verkliga 
förhör, ej blott om tomma ceremonier. Direkt kuggning är 
likväl så sällsynt, att den inskränker sig till ett enda fall. Det 
inträffade 1736, då köpmansbetjänten Stefan Werner totalt 
misslyckades. Olyckligtvis är just hans examensprotokoll 
ej bevarat, men protokollet från handelssocietetens behand-
ling av hans ansökan ger vid handen att han visat "alt för stor 
enfaldigheet" och okunnighet i brevskrivande, lagt "i dags- 

14  Bodmeri = pantförskrivning av fartyg, frakt eller last. 
15  Rask = ett slags ylletyg. 
16  Examensprotokollet i Mag:s fr. Soc. ink. mem. 13/6 1740. 
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huset des oärfarenheet derigenom at han haft förut skrefne 
Concepter hwaref ter han sina swar gifwit" (!) samt — "det 
aldrawärsta" — ej ådagalagt kunskaper om "hwad Debet oc 
Credit är och följakteligen ei förmår hålla någon skickelig 
book". Man förstår societetens begäran att "för slijka oär-
farne Personer blifwa förskont".17  Att det här inte var mån-
het om antalet handlande som dikterade beslutet, ligger i 
öppen dag. Det bestyrkes också av att Kommerskollegium, 
som magistraten för säkerhets skull underställt ärendet, av-
slog Werners burskapsansökan. Werner lovade komma till-
baka när han lärt tillräckligt men hördes ej mera av i staden. 

Vid en examen 1739 fingo examinatorer i stället för exami-
nand ovanligt nog en bakläxa. Det var den gamle handels-
mannen Petter Hegardt och hans yngre kollega Jöran Riber, 
som ålagts förhöra skepparen Frans Bauert. Handelssociete-
ten fann förhöret tillfredsställande, men magistraten ansåg att 
examinatorerna ställt några otjänliga frågor och å andra 
sidan underlåtit förhöra om "det som en Kiöpman egenteligen 
bör wetta och förstå". På stående fot etablerades inför råd-
stuguprotokollet nytt förhör, vilket Bauert till sin lycka be-
stod med glans.18  Burskapseden fick han sedan omgående 
avlägga. 

Fram till mitten av 1750-talet inträffade det endast en 
gång att handelssocieteten trots en icke underkänd examen 
ställde sig avvisande. Det var när studenten Johan Engelan-
der sökte burskap som grov- och spannmålshandlande. Han 
hade från universitetet kommit till köpmansänkan Catharina 
Haacks som informator för hennes son och därvid börjat bi-
träda henne i handeln. Detta hade väckt hans lust för affärs-
yrket, och en. dag i oktober 1742 infann han sig hos magistra-
ten med sin ansökan, obekymrad om att han blott hade tre 
och ett halvt års tjänst som köpsven men icke ett enda av de 
sju läroåren bakom sig. Peter Nehrman och Frans Bauert 
förordnades till examinatorer. När förhörsprotokollet remit-
terats till societeten, slogo köpmännen genast ner på Engelan-
ders bristande lärotid. Som dessutom en del onöjaktigheter 

HsocPr 30/4 1736. 
18 Mag. Domb. 22/8 1739. 
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funnos i de givna svaren, anhöllo de att hans burskapsansö-
kan skulle avslås. De sekunderades av ett antal köpmans-
söner och handelsbetjänter, vilka i särskild skrivelse till 
magistraten påtalade den orättvisa som beginges mot dem om 
"studenter, ja wäl på slutet skrifware" finge vinna burskap. 
Magistraten lät genom rådman Anders Bratt, själv tidigare 
köpman, utsätta Engelander för ett nytt och ganska pressande 
förhör, varjämte Bratt i detalj granskade societetens anmärk-
ningar mot själva examen.19  Han fann ej felen vara av så-
dan art att de kunde hindra Engelanders ansökan, varför 
magistraten beviljade denne burskap med motivering att de 
år han tjänat hos madame Haacks måste anses tillräckliga 
med hänsyn till de goda kunskaper han visat. Det var natur-
ligtvis något av ett slag i ansiktet på de handlande, som också 
omgående överklagade i Kommerskollegium. Här fick emel-
lertid magistraten rätt. Engelander tilläts vinna burskap. 
Någon lysande karriär som handelsman blev det dock knap-
past för hans del; sina insatser för hemstaden gjorde han som 
riksdagsman och rådman. 

För första gången hade därmed Kommerskollegium vad 
Malmö beträffar angripit det stränga näringstvång som bor-
gerskapet omhuldade. Dock hade de handlandes invänd-
ningar i detta fall tett sig skäligen befogade. Men i och med 
att konjunkturerna fram mot 1760-talet började hårdna och 
svårigheterna för de redan verksamma köpmännen tornade 
upp sig, gick societeten till attack mot nästan varje ny bur-
skapsansökan. Stundom följde magistraten dess avslag, 
stundom inte; någon alldeles fast linje därvidlag låter sig inte 
skönjas. Den missnöjda parten överklagade merendels i 
Kommerskollegium, som undantagslöst synes ha beviljat det 
ifrågasatta burskapet. Detta är f. ö. en allmän företeelse med 
grund i statsmakternas strävan att lätta på näringstvånget. 
Klagomål från borgarståndets sida på flera riksdagar — för-
hållandena beträffande hantverket voro i stort sett likartade 
— ledde likväl inte till någon mera betydande åtgärd. 

i° Examensprotokollen i Mag:s fr. Soc. ink. mem. 5/11 1742 resp. 
Mag. Domb. 21/3 1743. Köpmanssönernas skrivelse och Bratts granskning 
i Soc:s mem. 8/1 och 24/3 1743. 
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Henrik Falkman j:r (1734-1809). 
Köpman, rådman och (från 1793) 
titulärborgmästare. Målning av 
M. D. Roth. 

Det har nu sitt givna intresse att för Malmös del närinare 
granska de burskapstvister som kulminerade vid mitten och 
slutet av 1760-talet. Första fallet inträffade 1754. Handels-
betjänten Hans Mandorff begärde i juli att få vinna burskap. 
Han underkastades förhör i vanlig ordning, men sedan väg-
rade handelssocieteten ge sitt godkännande. Förevändningen 
var dels att antalet köpmän redan vore alltför stort, dels att 
själva examen måste anses ogiltig, då en del felaktiga svar 
lämnats och examinanden dessutom fått taga några räkne-
uppgifter med sig hem för slutlig lösning. Magistraten följde 
societeten. Mandorff fick återvända från rådstugan med av-
slag. Han gav sig emellertid inte utan överklagade i Kom-
merskollegium och fick rätt. Men inte heller de handlande 
voro sinnade att ge vika, varför ärendet slutligen drogs inför 
Kungl. Maj:t. Lyckan var även nu Hans Mandorff bevågen, 
och den 30 augusti samma år kunde han visa upp tillstånd 
från allra högsta ort att vinna burskap. 

Två år senare fick handelsbetjänten Magnus Molin likale-
des avslag, men han lämnade av allt att döma Malmö utan 
vidare åtgärder. Bättre tur hade Hans Forsman, sedan han 
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Andreas Wiedberg (1734-1812). Köpman. Målning av M. D. Roth. 

tillgripit den även eljest ofta nyttjade utvägen att "konser-
vera änkan" — han gifte sig med handelsmannen Peter Mar-
tinis efterleverska. Samma genväg till burskap tog en annan 
i malmöhävderna mera känd personlighet, Henrik Falkman 
j:r, som ingick äktenskap med Helena Suell och därmed över-
tog vården av den suellska handelsfirman." Samma år som 
detta skedde, 1762, släpptes ytterligare fyra köpmansämnen 

20  Helena Suell, född Weijer, var änka efter handelsmannen Niclas 
Suell och moder till Frans d. y. — Tillsammans med denne drev sedan 
Falkman rörelsen under många år, trots att han 1771 blivit rådman. Om 
Falkman se vidare Falkman, C., Malmö-slägten Falkman 1665-1900, 
s. 12 f. 
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fram till examen "ehuru de handlandes antal nu för tiden 
tämmeligen ansenligt är"." Då hade likväl ett par av ansök-
ningarna legat på handelssocietetens bord under avsevärd tid 
(från februari till december), och de hade ventilerats vid flera 
tillfällen, varvid stridiga meningar kommit till uttryck. Till 
examen släpptes de fyra upp först sedan societeten gett sin 
tillåtelse; magistraten hade nämligen nu funnit lämpligast att 
i förväg låta den säga sitt ord. 

En ny kvartett sökande inställde sig följande år men möt-
tes av kallt avslag från såväl köpmän som magistrat. Endast 
en av dem, Hans Thomas Jacobsson från Landskrona, fann 
det mödan värt att gå till högre instans. I gengäld fick han 
omsider Kungl. Maj:ts utslag på sin goda rätt. De övriga 
kommo igen längre fram och då med bättre lycka. Hur vik-
tigt det kunde vara med förbindelser inom staden visar be-
handlingen av två ansökningar 1765, Petrus Lindbergs och 
Peter Tausons. Den förre fick avslag av societeten med 17 
röster mot 7, den senare beviljades burskap med ungefär 
samma röstetal. Motiveringen var att han hade förlovat sig 
med en köpmansdotter och att om honom var "det goda hopp 
at han blifwer en nyttig med Borgare."22  Nu medgav emel-
lertid magistraten salomoniskt båda två att vinna burskap. 
Naturligtvis överklagade societeten, men resultatet blev 
negativt. 

Efter att ytterligare ett antal gånger ha fått mothugg av 
Kommerskollegium resignerade de handlande delvis på denna 
punkt och började i stället mera konsekvent tillämpa en tidi-
gare stundtals prövad stridsmetod. Genom vägran att samlas 
i tillräckligt anta123  då burskapsremisser från magistraten 

2'.De voro Paul Lindberg, Nils Berckhan, Malthe Dahl och Anders 
Wiedberg. Den sistnämnde hade, vilket ännu inte var så vanligt bland 
stadens unga köpmansämnen, även skaffat sig kunskaper utomlands. 
Hans principal Per Riber intygade att Wiedberg som hans ombud "fådt 
bese alla Rikets förnämste handelsstäder, han har äfwen i Dannemark 
och Tyskland flera gonger haft tillfälle att ärfara och underrätta sig i de 
stycken som en skickelig handlande tillhörer" (Intyg, dat. 22/5 1762, 
Innel. handl., febr. 1763). 

22  HsocPr 6/3  1765. 
23  Enligt magistratsbeslut 20/11 1762 hade med de handlandes med-

givande stipulerats att två tredjedelar av societetens ledamöter skulle 
vara närvarande för beslutsmässighet. 
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Början av protokollet över Hans Th. Jacobssons examen. Inneliggande 
handlingar till Magistratens dombok 1764. 

skulle behandlas, sökte de åtminstone fördröja ansökningarna 
så länge som möjligt — alltså ett slags obstruktion. Detta 
renderade dem skarpa tillrättavisningar från magistraten, 
som sade sig ej stillatigande kunna godtaga "ett så olagligit 
och oförsvarligit, samt Magistratens Ämbete Sid wördande ute-
blifwande".24  Böter på 10 daler smt. stipulerades för varje mål 
societeten ej behandlade i rätt tid. Några dylika ha likväl ald-
rig tagits ut. När societeten blev för motspänstig återgick magi-
straten i stället till sin tidigare praxis att utan dess hörande 
släppa fram de sökande till examen. Dessutom började den 
visa mera ovilja än förut att följa societeten i fråga om av- 

24  Mag. Domb. 29/8 1767. 
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slagen. Den hänvisade därvid som skäl bl. a. till att Malmö 
trots sin storlek hade färre handlande än Ystad25  och 
att f. ii. intet handelsgille här fanns som kunde fastställa 
numerären. Societeten fortsatte ändå trots klent resultat 
länge med sin obstruktionsmetod. Ännu 1772 kan som exem-
pel nämnas dess beteende när Niclas Thomiesson j:r sökte 
burskap. Den 20 maj översändes examenshandlingarna till 
societetens förman, och den 12 juni kallade han till samman-
komst. Blott sjutton ledamöter infunno sig. På nya kallelser 
till den 27 juni och 3 juli kommo sex resp. fyra. Först den 
31 juli kunde societeten i beslutmässigt antal avgöra Thomas-
sons ansökan. Den beviljades — men med villkor att han 
nöjde sig med två frihetsår i stället för de tre han var berät-
tigad till. En dylik inskränkning av burskapsåren försöktes 
med framgång även vid andra tillfällen. — Att societeten 
trots allt hade visst fog för sin strävan att slå vakt om köp-
männens antal visa de upprepade konkurserna omkring 
1770; detta år kunna åtminstone fem sådana noteras. 

Sedan de ekonomiska förhållandena in på 1770-talet sane-
rats, förflyktigades efterhand de gångna krisårens irritation. 
En mera normal behandling av burskapsansökningarna blev 
åter regel. Som exempel på ett snabbt och smärtfritt 
avancemang till handelsman kan slutligen anföras Frans Suell 
d. y.:s. Den 18 maj 1774 inkom han med sin ansökan, den 
25 examinerades han — av de förut omtalade köpmännen 
Anders Wiedberg och Hans Th. Jacobsson — och den 4 juni 
avlade han eden, sedan handelssocieteten konstaterat att för-
höret var gott och att Suell själv gett ett "fullkommeligit 

25  Antalet handlande i Malmö uppgavs i den berättelse om stadens 
tillstånd som 1765 insändes till landshövdingeämbetet vara 40 (Mag. Brevb. 
30/1 1765). Som en jämförelse kan nämnas att två invånarlängder från 
1726 och 1759 uppta 42 resp. 36 köpmän. ,1769 åter säges antalet vara 45 
(HsocPr 17/1  1769). Någon exceptionell ökning är det alltså inte fråga 
om. När societeten i konceptet till ett yttrande över handelns tillstånd 
1772 säger att köpmännens antal "emot deras willja och andragne ömma 
Considerationer blefwit i senare tider mera, än fördubb(l)at emot hwad 
dett förut warit", är detta en tendensiös överdrift (HsocPr 9/12 1772). 
Majoriteten fann också lämpligast att stryka denna passus då yttrandet 
sedermera färdigställdes. — Det är givetvis i stället de dåliga tiderna i 
förening med de små förutsättningarna att utan hamn driva upp handeln 
som åstadkommit att redan ett fyrtiotal handlande var för mycket. 

108 



Frans Suell d. y. (1744-1817). Köpman, kommerseråd. 
Målning av M. D. Roth. 

hopp, att blifwa en Nyttig, Redelig, och Förnuftig Medbor-
gare".26  Societeten spådde den gången onekligen sant med 
sin eljest tämligen rutinmässiga artighetsfras. Portalgestal-
ten till Malmös nya tid hade med Suell upptagits i de hand-
landes krets. 

Källor och litteratur. 

Magistratens och Rådstuvurättens Domböcker (Mag. Domb.). 
Inneliggande handlingar till d:o. 
Magistratens Brevböcker (Mag. Brevb.). 
Magistratens från societeterna inkomna memorial. 
Handelssocietetens protokoll (HsocPr). 
(MoUe): Utdrag utur alle ... Publique Handlingar etc. II. Sthm 

1746. 

26  Examensprotokollet i Innel. handl., maj 1774. 
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Arstrycket (Kungl. kungörelser m. m.) för 1734. 
Bo8thius, B.: Magistraten och borgerskapet i Stockholm 1719-1815. 

Sthm 1943. 
Bromå, J.: Karlskrona stads historia I. Karlskrona 1930. 
Falkman, C.: Malmö-slägten Falkman 1665-1900. Sthm 1901. 
Fröding, H.: Göteborgs Köp- och handelsgille etc. 1661-1911. Gbg 

1911. 
Platen, A.: Släkten Bager (Malmö Fornminnesförenings Minnesskrift 

1909-1919). 

Det otryckta materialet återfinnes i sin helhet i Malmö Stadsarkiv. 
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HUSIE KYRKA 1830 OCH 1847 

Tvenne beskrivningar kommenterade. 

Av Helge Andersson. 

Den nuvarande kyrkan i Husie är med undantag av tornet 
uppförd åren 1855-57 efter ritningar och direktiv av pro-

fessor C. G. Brunius. Tornet härstammar från den gamla 
kyrkan. Vid byggandet av den nya kyrkan på 1850-talet be-
fanns nämligen den gamla kyrkans torn vara i mycket gott 
skick och bibehölls i den nya kyrkan, som uppfördes på den 
gamlas plats. En fullständig rekonstruktion av den gamla 
kyrkan låter sig icke göra. Därtill äro källuppgifterna otill-
räckliga och bildmaterialets alltför magert. De viktigaste käl-
lorna till kunskap om den gamla kyrkan äro en beskrivning 
från 18302  av dåvarande vice pastorn i Husie C. Carlssons 
och en beskrivning från 18474  av professor C. G. Brunius. 
Först återgives beskrivningen från 1830. Stavning och inter-
punktion följa troget originalet. 

Beskrifning öfver Husie Kyrkas Antiquiteter in. m. 
upprättad till underdånig följd af 3 § Kongl. För-

ordningen den 17 april 1828.5  

Kyrkans byggnadstid kan icke uppgifvas, emedan inga 
handlingar förefinnas, som derom lemna någon upplysnings. 
Den är inredd till så kallad korskyrka och är invändigt 33 
alnar lång och 64 alnar bred. De, efter utseende i sednare 
tider, uppförde utbyggnader å Södra och Norre sidor ne inne-
hålla med Kyrkans uppgifna bredd inbegripen, 28 alnar i 
längd och äro de 8 alnar brede. Kyrkan innehafver 58 Stol-
rum. Å Norra sidan vid Altaret är en rymlig Sacristia. Det 
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Husie nya kyrka efter ritning av professor Brunius 1855. Det mörka 
partiet (tornet) tillhör den gamla kyrkan. Antikvarisk topografiska arki-

vet, Stockholm. Foto ATA. 

så kallade Vapenhuset är invändigt från Norr till Söder 
7 3/4 al. och från Öster till Väster 10 al. — Wid Wästra 
ändan af Kyrkan finnes ett Orgelverk af fyra stämmor, bygt 
år 17597. Äfvenledes finnas i Kyrkan 2 ne  Läktare, den ena 
öfeer Södra, den andra öfeer Norra ingången. På Altar= 
Taflan finnas 25 större och mindre bilder af träd jemte 2 ne 
målningar, af hvilka den öfre föreställer Jesu korsfästelse, 
den andra den Heliga Nattvardens instiftelse. Å Altar=Taflan 
står Anno D ni  16428. På Predikostolen finnas bilder utaf träd. 
Under de fyra af dessa stå Evangelisternas Namn°. Öfeer 
Dopfunten finnes ett bildhuggeri=arbete af träd föreställande 
en sky med fyra Englar och en Dufva i anledning af Math. 
3: 1610. Å Norra Läktaren finnas 8 målade bilder, under 
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Plan över Husie kyrka och kyrkogård efter en karta av Georg Gustafsson 
1853. Lantmäterikontoret, Malmö, Husie sn. akt 50. 

hvilka stå följande namn: S: Bartolomaeus, S: Marcus, 
S: Lucas, S: Paulus, S: Jacobus, Minor, S: Simon Zelotes, 
S: Judas Tadeus och S: Matthias11. För öfrigt finnas i Kyr-
kan inga Målningar, Bildhuggeri=arbeten, Inskrifter eller 
gamla Bilder, icke heller äro derstädes någre Klenoder. 

Kyrkan äger en svart" och en röd Mässhake13, en Mäss-
skjorta", ett Altar=täcke af rödt Siden samt en Altar=duk af 
Kammarduk". Af Silfver äger Kyrkan en Vin=kanna af 101.1 
Lods vigt, hvarå är inskrifvet: Tillhörer Husie Kyrka, an-
skaffad år 180816, en Kalk, väger 45 Lod, med inskrift: Till-
hörer Husie Kyrka, anskaffad år 180017, en Oblat=Ask af 
50 Lods vigt med inskrift: Tillhörer Husie Kyrka, anskaffad 
år 180818, en PaMn, utan inskrift och utan utsatt vigt samt 
en mindre kalk med pathz och oblat-ask att begagnas vid in-
träffande Sockenbud". Af Mässing äger Kyrkan ett gammalt 
Fat", stående i Dopfunten och försedt med åtskillige gamla 
figurer, föreställande menniskor och fåglar samt ett försilf- 
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radt fat" med tillhörande spade att nyttjas vid Liks jord-
fästning. Å detta sednare Fatet är inskrifvet: Husie Kyrka 
tillhörigt år 1827. Vidare äger Kyrkan en i hvalfvet nära 
Altaret hängande Ljuskrona af mässing med inskrift: Olaus 
Bering. Sibylle Riber 	173522, 2 ne  större å Altaret. stående 
Ljusstakar23, vägande tillsamman 2 Lod samt 2 ne  på Prediko-
stolen stående mindre Ljusstakar" med tillhörande Ljussax 
äfvenledes af mässing förfärdigade. Å ena väggen i Kyrkan 
finnes ett gammalt Svärd25  vara hängande, men ingen upp-
lysning kan erhållas när eller af livad anledning det dit-
kommet. I Sacristian finnas följande Kyrkan tillhörige per-
sedlar: ett större och ett mindre Bord, 8 Stolar26  samt ett 
Skåp, och i så kallade Vapenhuset 2 n° större och 4 mindre 
bänkar samt en större pall. Kyrkan äger ett närbeläget Mate-
rial=hus, deruti förvaras Kyrkan tillhörige 3 ne  Likbårar27, en 
stege och en så kallad Kalkbänk. Ett Kyrkan tillhörigt Skrin28, 
hvaruti dess Skrud förvaras, är i Kyrkovärdarnes vård, och 
ett annat Skrin, deruti flaskor att nyttjas till Communions= 
vinets afhemtande jemte en Oblat=Ask af träd äro förvarade, 
är i Praeb. Comministerns omvårdnad. En Kyrkan tillhörig 
håf af Sammet och 2" håfoar af träd29  förvaras i Kyrkan. 
På ena väggen nära Altaret är uppfästadt Högstsalig Konung 
Carl XIII:s Tal till Riksens ständer på Rikssalen, då Riks-
dagen slutades den 2 Maji 1810, inf attadt i förgylld ram med 
tillhörande glas3°. I kyrkan finnes dessutom en så kallad Fat-
tigstocks', försedd med 2 ne  låsar, 2 ne  så kallade Nummer= 
taflor med tillhörande Ziffror32, dels af Mässing, dels af Then 
och 2 ne  pallar inom Altaret. Kyrkan äger ett Torn=ur" samt 
2 ne  Ringklockor". På den större af dessa Klockor är vid öfre 
kanten en oläslig inscription af gammal Munckstil35. Rundt-
omkring öfre kanten af den mindre Klockan står Gloria in 
excelsis Deo. På ena sidan: Kommer hit barn, hörer mig, jag 
vill lära eder Herrans fruktan. Ps. 34: 12. Vi predika den kors-
fästa Christum Cor. 1: 23. Then ther hafver öron etc. Luc. 
8: 8. På andra sidan står Konung Fredrics Namn inbundit 
och deröfver, ?Apat. Derunder står: Olaus Bering, Pastor Loci 
1735 N..2 9236. — AnnotationBok öfver inom Husie Försam-
ling födde, vigde och döde personer finnes från år 1689 till 
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närvarande tid. För öfrigt inga skrifne Böcker eller Hand-
lingar utom Husförhörs. och Communion=Längder, In= och 
Utflyttnings—Längder, Räkenskaps.Bok öfver Kyrkans In-
komster och Utgifter samt Förteckning öfver influtne medel 
till Fattig=Cassan och hvad till Socknens Fattighjon årligen 
blifvit utdeladt jemte Sockenstämmo=Protocolls—Bok37. Af 
tryckte Böcker äger Kyrkan KyrkHandboken af år 1693 
jemte den nu brukliga Svenska Psalm—Boken, tryckt 1773 in-
bundne i ett band, Svenska Psalm,Boken af Konungen gillad 
och stadfästad 1819, Concordia Pia, Religions—Stadgan af 
Stjernman, Edmans underrättelse om nödige förberedelser 
till erhållande af Salpeter, Sammandrag af Kongl. Förord-
ningar och Placater, som årligen skola uppläsas, Samling af 
Författningar, hvilka ändra eller förklara Kyrko=Lagen af år 
1686, Prof—Ofversättning af den Heliga Skrift, Öfversättning 
af nya Testamentet, Pontins anvisningar till inrättande af 
Socken=Apothek, 2 ne  Tomer af Konung Fredriks Förord-
ningar, 2.. 132 af Adolph Fredriks 132, En I;0 2_ dels af Adolph 
Fredriks, dels af Gustaf 3dies D2 och för öfrigt inbundne 
Kongl. Förordningar m. m. från 1799 till och med år 182938. 
— I Kyrkan finnas 2 ne  Likstenar med årtalet 164239. Den ena 
af dem förvarar minnet af framlidne Kyrkoherden härstädes 
Peder Lauritsson, som enligt den å Likstenen varande in-
scriptionen, dog år 163640. Å den andra stenen finnes följande 
inscription: Her Under Hviler Ticende Bern. Peder Jensen: 
Dede 6 Aet. Die 1638. Peder Jensen: Dode 4 Aet. Die 164241. 
— Å Kyrkogården finnas 25 Likstenar42, de fleste i sednare 
tider dit lagde, och äro å de öfrige inscriptionerne till större 
delen utnötte. Inga Graf vårdar af särdeles märkvärdighet, 
Epitafier, Ban& Sorgfanor, Vapen,Rustningar, Runstenar 
och Grafchor finnas härstädes. 

Husie den 18 september 1830. 
C. Carlsson 	Pehr Johansson" 	Anders Andersson44  
Loco Pastoris 

Slutligen återgives professor C. G. Brunius' beskrivning 
från 1847. Även här följa stavning och interpunktion origi-
nalet. 
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Husie gamla kyrka. Konceptteckning ur Brunii Samlingar XL. Plan av 
tornet och en östfasad. Antikvarisk topografiska arkivet, Stockholm. 

Foto ATA. 

Husie kyrka, som ligger på en liten temligen brant kulle, 
består af treqvadratiskt skepp och enqvadratiskt kor det 
förra blott 12 fot bredt, har förlorat sina korshvalf och fått 
brädtak, det sednare har korshvalf med knektar och två-
språngiga pilastrar. Här har ursprungligen funnits en rundel, 
i hoars ställe koret fått en qvadratisk förlängning, som be-
täckes med ett vanligt korshvalf på tvåsprångiga pilastrar. 
Ett vapenhus å skeppets norra sida har omkring år 1500 
blifvit genom en hög påbyggnad af tegelsten ett ansenligt 
torn med rösten i vester och öster". Vid skeppets södra sida 
har för vidpass 30 år sedan en utbyggnad med trätak till-
kommit. En sakristia af korsvirke ligger å korets norra sida". 
1 kyrkan står i stället för dopfunt ett spegelbord47. 

Kommentarer: 
i Avbildningar av Husie gamla kyrka ha efterlysts i dags-

pressen utan resultat. Likaså ha efterforskningar i arkiv, bib-
liotek och museer varit förgäves. 
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Husie kyrka, detalj av Pehr Sommars karta över Husie by 1783. Lant-
mäterikontoret, Malmö. Husie sn, akt 7 Fototjänst. 

Den enda bevarade bilden av Husie gamla kyrka synes vara 
en bild på en karta över Husie by, upprättad 1783 av lant-
mätare Pehr Sommar. Lantmäterikontorets i Malmöhus län 
arkiv. Oxie hd, Husie sn, akt 7. 

Vid jämförelse av ett antal av Pehr Sommars bykartor 
framgår, att de där inritade kyrkorna äro av växlande ut-
seende. Härav kan den slutsatsen dragas, att kyrkbilden på 
dessa kartor icke är att betrakta som ett konventionellt kart-
tecken utan motsvarighet i verkligheten. Av det samlade kart-
materialet att döma vill det i stället synas som om Pehr Som-
mar vid kartornas ritande velat återgiva kyrkorna så verklig-
hetstroget som möjligt. 

2  L. L. A. Lunds domkapitels arkiv. E XIII: 37. 
3  Carl Carlsson, vice pastor i Husie 1822-43, sedermera 

kyrkoherde i CO. Vemmerlöv. 
4  Ingår i Brunii Samlingar VIII. Kungl. Vitterhets-, Histo- 
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rie- och Antikvitets Akademiens bibliotek och arkiv, Stock-
holm. 

5  I 3 § av Kongl. Maj :ts Nådiga Förordning angående forn-
tida Minnesmärkens fredande och bevarande av den 17 april 
1828 heter det: "Till bewarande af Minnesmärken i Kyrkor 
och å Kyrkogårdar förordnas, att wid en af hwarje Stifts 
Consistorium anbefalld allmän Inwentering i Stiftets Kyrkor, 
noggrann och omständlig förteckning och beskrifuing skall 
upprättas å hwarje Kyrkas byggnadstid, innanrede, Bildhug-
geri-arbeten, Målningar, Inskrifter, gamla Bilder, Skrudar, 
Klenoder, Kärl, Redskap och Klockor, skrifne eller tryckte 
Böcker och Handlingar; så ock å Grafwar, Grafchor, Graf-
wårdar, Epitafier, Banå., Sorgfanor, Wapen, Rustningar, Run-
och Likstenar, med hwad mera, som, i egenskap af Kyrkans 
tillhörighet, der eller å Kyrkogårdar bör finnas eller händelse-
wis förwaras. Denna Inwentering skall, i närwaro af Kyrko-
herde eller den hans tjenst förättar, Församlingens Kyrko-
härdar samt ett af Consistorium förordnadt ombud af en 
person inom Socknen, å wiss af Consistorium utsatt tid, för-
rättas; och bör den öfwer hela Riket sist inom 1830 års slut 
wara werkställd, hwaröfwer Consistorierne äga hålla alwar-
sam hand. Af Inwenterings-instrumentet, hwilket nämnde 
personer skola underteckna, upprättas trenne exemplar; ett 
förwaras wid Kyrkan, ett bland Consistorii Handlingar och 
ett insändes till Wår Witterhets-, Historie- och Antiquitets-
Academie, att der förblifwa." 

6  Enligt länsmannen på Malmöhus Sivert Grabbes dagbok 
nedbrann Husie by med kyrkan den 19 september 1624. — 
"1 denne Maaned opbraendte min By Husie fiffige med Ste-
dets Kirke." — Da. Mag. 4 R. IV: 1, s. 70. 

Genom Kungl. brev 1631 25/7 anbefalldes länsman och bi-
skop att pålägga de kyrkor i Malmöhus län, vilka hade för-
mögenhet att lämna hjälp åt Husie sockenmän, som råkat i 
stor skuld genom branden. Kanc. Brevb. 1630-32 s. 532. 

Husie kyrka synes ha återuppförts 1624-31. 
7  Orgeln tillverkad av orgelbyggaren Andreas Malmlöf i 

Malmö för en summa av 600 daler silvermynt. L. L. A. Husie 
kyrkas räkenskaper 1759-61. 
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Malmlöf, som ägde huset och gården 379 vid Södergatan 
(nuv. Södergatan 18) var egentligen till professionen bryg-
gare, men hade i sin ungdom lärt orgelbyggeri i Köpenhamn 
och byggde vid mitten av 1700-talet ett flertal mindre orglar 
till skånska landsbygdskyrkor. 

Malmlöfs orgel var i bruk till 1883, då Husie kyrka fick 
ny orgel. Den försåldes på auktion och inropades av kantor 
P. Nelen för 10 kr. 

8  Då Husie kyrka 1896 erhöll nytt altare med Thorvaldsens 
Kristusbild, bortfördes den gamla altaruppsatsen från 1642 
från kyrkan och skingrades. I senare tid ha delar härav 
skaffats till rätta och återförts till kyrkan. Så äro altarupp-
satsens tvenne målningar "Korsfästelsen" och "Nattvarden" 
jämte fyra apostlafigurer konserverade och monterade i kyr-
kans södra korsarm. I kyrkans ägo äro jämväl tvenne putti, 
vilka synas ha krönt altaruppsatsen och pekat in mot den 
lidande Kristus. I Malmö museum förvaras en apostlafigur 
(inv.-nr 7691), och en hermliknande kvinnofigur jämte en sni-
dad sköld (inv.-nr 3432). Dessa konstföremål skola enligt 
beslut av styrelsen för Malmö museum i dec. 1951 framdeles 
deponeras i Husie kyrka. 

Mästaren till den gamla altaruppsatsen från 1642 är okänd, 
då Husie kyrkas bevarade räkenskaper börja först 1662. Den 
torde emellertid med sannolikhet vara utförd av någon lär-
junge ur Jacob Krembergs skola. 

Predikstolens fyra evangelister äro bevarade och förva-
ras i kyrkan. Mästaren till predikstolen och dess figurer är 
också okänd. 1654 instämde emellertid kyrkoherde Jens 
Jensen Aars i Husie en Christoffer Snickare i Malmö inför 
bytinget där för det att han inte färdigställt en dörr till 
predikstolen inom föreskriven tid. Byt. domb. 1654 30/10. 
M. S. A. 

Måhända har denne Christoffer Snickare också tillverkat 
predikstolen och dess figurer och även anlitats för tillverk-
ning av kyrkans övriga inventarier, vilka helt måste förnyas 
efter branden 1624. 

1° Skyn med de fyra änglarna och duvan är bevarad och 
har monterats i vapenhuset på väggen över ingången till kyr- 

119 



Bevarade delar av den gamla altaruppsatsen monterade i den nuv. kyrkans 
södra korsarm. Foto Merkur. 
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Husie kyrkas kalk. Foto Nordiska 
museet 

kan. Mästare härtill synes åtminstone delvis vara en Daniell 
Contrafeyer i Malmö, som 1668 erhöll 35 daler silvermynt 
för arbete med kyrkans prydnad kring funten. L. L. A. Husie 
kyrkas räkenskaper 1668. 

En konterfejare Daniell Klut är omnämnd i en bouppteck-
ning efter hustrun. 1650: 745 M: S. A. 

11  De målade bilderna på läktaren ha gått förlorade. 
12  Anskaffad 1795. "1 mässhake af swart manchester." 

L. L. A. Husie kyrkas räkenskaper. 
13  Anskaffad 1759. "1 ny Sammetsmässehake, röd, med 

äkta Gull Galoner oc Brodering jämte Christi Korsbild på 
ryggen." L. L. A. Husie kyrkas räkenskaper. 

14  Anskaffad 1801. L. L. A. Husie kyrkas räkenskaper. 
Samtliga dessa textilier ha skattat åt förgängelsen. 
" Altartäcket och altarduken anskaffade 1827; bortstulna 

vid inbrott i kyrkan 1843. L. L. A. Husie kyrkas räkenskaper 
och inventarief ört. 

16  Anskaffad 1808 från silversmeden Erik Holmberg, Lund. 
L. L. A. Husie kyrkas räkenskaper. Ingår i det nuv. kyrk-
silvret. 
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17  Ingår i det nuv. kyrksilvret. Kalken är 23,3 cm hög, har 
sexpassformad fot och rund cuppa med inskriften "Husie 
Kyrkas Sockne Kalk". Under cuppan sitta sex nabbar med 
bokstäverna I H E S V S. På foten läses inskriften "W x 
SCHREFWELINGS x KALCK x OCH x DISCH". Under i 
botten står "WEIER 45 LOD". Kalken, som är ett 1600-tals 
arbete av okänd mästare har stämplarna IV inom en cirkel 
och en grip (Malmö stads stämpel). 

Enligt Husie kyrkas räkenskaper anskaffades icke någon 
kalk år 1800 som uppgives i beskrivningen. Husie kyrkas 
äldsta inventarieförteckning från 1662 upptager en kalk av 
silver. I senare inventarieförteckningar från 1700-talet an-
gives kalkens vikt till 45 lod. Av kalkens inskrifter att döma 
vill det synas som om kalken ursprungligen tillverkats för 
V. Skrävlinge kyrka och senare överförts till Husie kyrka, 
måhända efter branden 1624. Husie och V. Skrävlinge ut-
gjorde i äldre tider ett pastorat. 

12  Anskaffad 1808 från silversmeden Erik Holmberg, Lund. 
L. L. A. Husie kyrkas räkenskaper. Ingår i det nuv. kyrk-
silvret. 

12  Anskaffade 1821. L. L. A. Husie kyrkas räkenskaper. 
Ingå i det nuv. kyrksilvret. 

20 Bortstulet vid inbrott i kyrkan 1844. L. L. A. Husie kyr-
kas inventariefört. 

21  Anskaffat 1827. Bortstulet vid inbrott i kyrkan 1844. 
L. L. A. Husie kyrkas räkenskaper och inventariefört. 

22  Olaus Bering, kyrkoherde i Husie 1724-64, gift 2:o med 
Sibilla Riber, dotter av handlanden i Malmö Andreas Peders-
son Riber och hans 1:a hustru Margareta Jönsdotter Krog. 
Ljuskronan är bevarad och hänger i den nya kyrkan. 

23  Bortstulna vid inbrott i kyrkan 1844. L. L. A. Husie kyr-
kas inventariefört. 

24  Anskaffade 1827. L. L. A. Husie kyrkas räkenskaper. Ej 
bevarade. 

25  Bevarat. Museiamanuensen, greve Sten Kalling, som haft 
vänligheten undersöka vapnet har benäget meddelat följande: 
"Värjan torde närmast kunna karaktäriseras som en dräkt-
värja från 1700-talets mitt. På grund av de bevarade delar- 
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Värjan i Husie kyrka. Foto IWA. 

nas defekta tillstånd och det enkla utförandet är det svårt 
att närmare bestämma vapnet. Det är inte alldeles uteslutet 
att det här kan vara fråga om en kyrkvärja. Från och med 
1500-talet t. o. m. 1700-talets förra del var det ju brukligt 
att en avliden krigare och adelsman fick sitt huvudban& och 
släktvapen uppsatt på kyrkans vägg ofta tillsammans med 
värjan. Dräktvärjans ytterst sällsynta förekomst i kyrkorna 
från 1700-talets senare del visar en degenererad och utdöende 
tradition." 

26  Anskaffade 1818. "Köpte vid Lunds marknad." L. L. A. 
Husie kyrkas räkenskaper. 

27  Ej bevarade. 
28  Anskaffat 1822. L. L. A. Husie kyrkas räkenskaper. Ej 

bevarat. 
26  Ej bevarade. 
3° Ej bevarat. 
31  Ej bevarad. 
32  Ej bevarade. 
33  Ej bevarat. 
34  Båda klockorna ha övertagits av den nya kyrkan. 

123 



35  Den stora klockan är gjuten i Köpenhamn 1519 av Michel 
Stigeman. Klockan göts ursprungligen till Falsterbo kyrka, 
men torde ha kommit till Husie kyrka strax efter branden 
1624. För återuppbyggnaden av den brunna kyrkan måste 
sockenborna upptaga lån och ådrogo sig stora skulder. 
1637 är Husie kyrkas kvarstående skuld till slottsskrivaren 
Christoffer Bring på Malmöhus, som förskotterat kronans 
medel föremål för utredning vid Malmö rådhusrätt, och i 
domboken för detta år nämnes också "den kloche som kom 
fra Falsterboe och henger i Husie kirche thaarn". Rådhusr. 
domb. 1637 27/2. M. S. A. 

Klockan prydes av tre helgonfigurer, som enligt ovanför 
stående minuskeltext i ordning föreställa S:ta Gertrud, S:t 
Kristofer och S:t Göran, alla med anknytning till Falsterbo 
kyrka. Överst runt klockan löper i svårläst minuskelstil tex-
ten: "0 help got unde maria sunte anna sulf drudde anno 
dni mccccc unde 	michel stigeman", övers. "0 hjälp 
Gud och Maria, heliga Anna själv tredje. I Herrens år femton-
hundra och nitton. Michel Stigeman." 

36  Den lilla klockan bär årtalet 1735. Som så många skånska 
1700-tals klockor är den gjuten i Malmö av den kände Andrea 
Wetterholtz, som tillhörde en gammal klockgjutaresläkt och 
vars fader Lars Wetterholtz och farfader Anderå Wetterholtz 
i Jönköping samt son Jonas Wetterholtz i Malmö alla voro 
klockgjutare. överst runt klockan löper den latinska texten: 

GLORIA IN EXCELSIS DEO. 

På klockans ena sida, som prydes av en Kristusbild och två 
apostlafigurer stå följande bibelspråk: 

KOMMER HIT BARN HÖRER MIG. JAG WIL LÄRA 
EDER HERRENS FRUCHTAN. PSAL. 34 v. 12. 

MEN WI PREDIKE THEN KORSFESTA CHRISTUM. 
CORINTH. 1 v. 23. 

THEN THER HAFWER ÖRON TIL AT HÖRE HAN 
HÖRE. LUC. 8 v. 8. 

På klockans andra sida finnes konung Frederik I:s namn-
chiffer jämte texten: VIVAT REX SUECIAE. 
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Omedelbart härunder läses texten: OLAUS BERING 
PASTOR LOCI GIUTEN I MALMÖ AF ANDREA 
WETTERHOLTZ KONGL. MGST. PREWIGL. STYCK= 
OCH KLÅCKGIUTARE. ANNO 1735 NR 92. 

37  Äldre ministerialböcker och sockenstämmoprotokoll för-
varas i Landsarkivet i Lund. 

38  Bevarade volymer ur kyrkans gamla bibliotek förvaras 
i skåp på tornvinden i den nuv. kyrkan. 

39  Felaktigt. Endast den ena av de båda omnämnda ste-
narna har årtalet 1642. 

49  Peder Lauritsen med tillnamnet Vomb var kyrkoherde 
i Husie 1623-36. Hans gravsten var ursprungligen infogad 
i den gamla kyrkans golv. Stenen fick sedermera i många 
år tjänstgöra som dörrtröskel vid torningången till den nya 
kyrkan och blev såväl nött som sprucken. Kyrkoherde Alfred 
Wihlborg, V. Skrävlinge, som var vice pastor i Husie 1912-20 
lät emellertid taga upp gravstenen och inmura den i kyrko-
muren strax till höger om tornportalen, där den nu sitter. 
Av stenens ursprungliga inskription kan följande läsas, "Her-
under hviler Haederlig oc Hoylaerd Mand M. Peder Laurit-
zon, Sognepraest thil Husie oc Skreflinge Sogner oc Provst i 
Oxie herrit." Fortsättningen av inskriften har utplånats ge-
nom nötning. 

41  Gravstenen bevarad och inmurad i väggen till den nya 
kyrkans vapenhus. De i inskriptionen omnämnda barnen 
torde gälla barn till Jens Jensen Aars, kyrkoherde i Husie 
1636-92. Stenens inskription med stora bokstäver. 

42  Av dessa stenar äro två bevarade, vilka ligga i gräs-
sluttningen söder om kyrkan. Dessutom förvaras fragment 
av äldre gravstenar i källaren under gravkapellet. 

43  Åbon och kyrkovärdes Pehr Johansson, Kvarnby 10. 
44  Åbon och kyrkovärden. Anders Andersson, Östra Skräv-

linge 9. 
43  Är denna professor Brunius' iakttagelse riktig, vill det 

sålunda synas som om tornet motstått branden 1624 och här-
stammar från en äldre kyrka. 
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46  Sakristian nybyggd 1839. L. L. A. Husie sockenstämmo-
protokoll 1839 27/1. 

47  Av trä. Rund svart skiva med skulpterad frans. 3 ben 
med förgyllda bladkapitäl. Vitt och guld. 1800-talets början. 
Höjd 77,5 cm. Bortfört av arbetare vid vindsröjning. Husie 
kyrkoarkiv. Invent. fört. 1918 8/8. 
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ANTECKNINGAR TILL EN MALMÖ-

BIBLIOGRAFI FÖR ÅR 1951 

Av Ingeborg Heintze. 

Ahrenberg, Sixten & Bernhardsson, Carl-Olof, Polisen lägger 
pussel. Sthlm. 4:o, 647 s. Ill. portr. 
Innehåller bl. a.: Attentatet mot logementsfartyget Amalthea i Malmö 
1908, s. 137-147. 

A[ndersson], H[elge], Ett byalag i Malmö. [östra Skrävlinge 
i Husie. Ill. portr.] 
Arbetet 3/2. 

— En gammal klocka. [Storklockan i Husie. Ill.] 
SDS 16/9. 

— Hohöjavären och Bulltofta tjur. [Ill.] 
Arbetet 18/8. 

— Socken blir stadsdel. [S. Sallerup. Ill. kart.] 
SkD 27/12. 

Andersson, Olof, Några drag i skånsk socialdemokrati. 
Reformer och försvar. En bok till Per Edvin Sköld på 60-årsdagen. 
Sthlm, s. 147-159. 

Augustenborg — mönsterstaden. [Ill.] 
Kamraten. Ärg. 20 (1951), nr 9, s. 1, 8. 

Axelsson, Karl] H., 50 år i mölla och magasin. 
Svenska livsmedelsarbetareförbundets avd. 67, Malmö, kvarnarbetare-
fackförening, 1901-1951. Festskrift. Limhamn. 76 s. III. portr. 

Bager, Einar, Rosenvingeska huset. [Ill.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Ärg. 19 (1951), s. 6-51. 

— Rosenvingeska huset i Malmö. [Ill.] 
Byggnadsvärlden. Arg. 42 (1951), s. 118-120. 

— De Rosenvingeska tapeterna. [Ill.] 
SDS 1/7. 

— Ett unikt Malmöfynd. [Ill.] 
SDS 27/5. 

Baltiskans ryggåsstugor 	[111.] 
SDS 18/12, 22/12. 
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Bergetik, G[östa], Malmö elverks erfarenheter av inkorpore-
ringar och några synpunkter på dess landsbygdsdistribu-
tion. [Kart.] 
Svenska elverksföreningens handla 1951, nr 10, s. 23-40. 

Birch Jensen, Ch[arles], Byggmästare Perssons fjärde storverk. 
[Perspektivfönstret. Ill. portr.] 
Industria. Ärg. 47 (1951), nr 2. 

Björkman, Victor, Hänt och sant. 5. [Portr.] 
Murarnas fackblad. Arg. 12 (1951), s. 108-109. 

[Bodman, Erik], Det Malmö, som försvinner. [Gubb- och änke-
huset.] Av Calen [pseud.]. [Ill.] 
KvP 21/3. 

— Då malmöborna rökte Redbart och godt 	[Ill.] 
KvP 30/5. 

— 1500-talssvärd och 1700-talsur pryder nu domsalen på råd-
huset. Av Calen [pseud.]. [Ill.] 
KvP 11/12. 

— "Skräddarhuset" på Adelgatan. [Ill.] 
KvP 28/9. 

— Stortorgets ordnande. Av Calen [pseud.]. 
KvP 27/2. 

Bostadsrättsföreningen Uddeholm 15 år. Malmö. 12 s. 

Brugge, Edvin, Lågtyska inskrifter på borgarhus i Malmö. 
[Ill.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Ärg. 19 (1951), s. 52-64. 

— Skriften på väster. Synpunkter på det västtyska tänke-
språket över porten till det Rosenvingeska huset vid Väs-
tergatan. [Ill.] 
SDS 15/7. 

Buhrman, Gerhard von. 1653-1701. Åberg, Alf, Ger-
hard Buhrman. [Ill.] 
SDS 26/1. 

Emilson, Hälge, Gamla gatunamn. [Ill.] 
SDS 29/8. 

Erik av Pommern, 1381-1459. Carlsson, Gottfrid, Erik 
av Pommern. [Litt.] 
Svenskt biografiskt lexikon. H. 67. Sthlm, s. 267-282. 

— — När blev Erik av Pommern myndig? 
Historisk tidskrift. F. 2. Ärg. 14 (1951), s. 393-397. 
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Ersgård, Hans, Kring ett rådmansval i 1680-talets Malmö. 
[Ill. portr.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Arg. 19 (1951), s. 65-73. 

— Malmö stads burggrevar. [Portr.] 
Arbetet 19/9. 

— Malmö under dansktiden. [Ill.] 
Arbetet 23/6. 

Fischer, Ernst, Malmö som kulturstad. [Ill.] 
Svensk 'skoltidning. Arg. 8 (1951), nr 20, s. 6-7. 

Fjellander, Axel, Malmö av idag. [Ill.] 
Svensk skoltidning. Arg. 8 (1951), nr 20, s. 5-6. 

Forsberg, B ferna, Gasinstallationer i nytt bostadsområde i 
Malmö. [Augustenborg. Ill.] 
Svenska gasverksföreningens månadsblad. Arg. 18 (1951), s. 142-145. 

Fossenius, Mai, Majgren, majträd, majstång. En etnologisk- 
kulturhistorisk studie. Akad. avh. Lund. 4:o. 383 s. -i- 4 bil. 

(Friman, Nils], Effektivare industribrandskydd i Malmö. 
Försäkringstidningen. Arg. 6 (1951), nr 3, s. 20. 

Föreningar och ordenssällskap: 

[Breithel, Arla], Initiativrik förening kan 30-årsjubilera. 
[Malmö husmodersförening.] Av -ic [pseud.]. 
SDS 22/4. 

Brorsson, Edvin, [Malmö akvarieförening] 25 år. 
MAF 25 år. Malmö, s. 3-5. 

Föreningen 1945 års räddade judar i Malmö femårsjubilerar. 
[Ill.] 
Vår röst. Arg. 3 (1951), nr 10, s. 9. 

Heimdall. Stor kulturinsats av Heimdall som fyller 60 år ... 
[Portr.] 
SkD 1/3. 

Hemgården jubilerar. 10 år. [Portr.] 
Arbetet 7/11. 

(Moberg, Ivan], Jubilerande U[nga] 13[rnar] i Limhamn ut- 
vidgar sin verksamhet. Av Ego [pseud.]. Ill. portr. 
Arbetet 20/9. 

Norling, Nils] Sfigfrid], Den internationella godtemplarorden. 
En hundraårskrönika. Sthlm. 202 s. Ill. portr. litt. 
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[Odd Fellom Orden.] Stadgar för logen n:o 1 Scania I.O.O. F. 
av Sverige ... 1951. Malmö. 14 s. 

Svensk-danska föreningen i Malmö. En återblick på det första 
decenniets verksamhet. Föreningens stadgar. Medlems-
matrikel 1951. Malmö. 23 s. 

Åström, Stig, . . . somliga kallar oss Malmö nattklubb. [Malmö 
fotoklubb. Portr.] 
Nordisk tidskrift för fotografi. Arg. 35 (1951), s. 103-107. 

-En gatustump i gamla Malmö som försvinner. Frans Henriks-
gatan ... Ill. 
SDS 15/7. 

Gyllin, Yngve, Malmö som rederistad. [Ill. portr.] 
Arbetet 31/3. 

Halling, Carl Christian, 1790-1851. Bodman, Erik, 
Borgmästare med stora gåvor. Av Jerker [pseud.]. [Ill.] 
SDS 28/10, 4/11. 

Handel, industri och hantverk: 

Hantverkarnes gille i Malmö 1921-1951. Malmö. 83 s. Ill. 
Larsson, Robert, Hantverkstävlingar — modern propaganda- 

form för kvalitetshantverk och yrkesrekrytering. [Ill. 
portr.] 
Hantverk och kultur. [Arg. 91 (1950) s. 153-161. 

[Lindskoug, Ossian], Skånskt urmakeri. [Av] Olof Jonsson 
[pseud.], [Ill.] 
SDS 17/6. 

Svensson, Inge, Hantverkarna i Malmö 1845-1895. Utg. av 
Malmö hantverksförening i anledning av dess 125-årsjubi-
leum 1951. Malmö. 4:o. 102 s. Ill. portr. 

Beyronds AB i nya lokaler. [Ill.] 
Bokbinderiarbetaren. Arg. 58 (1951), s. 260-263. 

B jurhagens fabrikers aktiebolag. Vad ni bör veta om Biur-
hagens. Malmö. 31 s. Ill. portr. 

Simon Edström AB Malmö 1951. Malmö. [40 s.] Ill. portr. kart. 
Ferrosan i Malmö — märkligt forskningscentrum för läke-

medlet PAS. [Ill.] 
Status.• Arg. 14 (1951), nr 5, s. 24. 
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Förenade bil AB 19211951. Malmö. [16 s.] Ill. 
[Kaffe & kolonial AB]. Kå-Kå-koncernen har moderniserat 

sina lokaler. [Portr.] 
Handelsbladet. Ärg. 16 (1951), nr 42. 

Kockums rernverks AB. Attman, Artur, Kockum-
verken vid Ronnebyån. En hundraårig industriell utveck-
ling. Gbg. 4:o. 384 s. Ill. portr. kart. litt. 

Kockums mekaniska verkstad. Hundra fartyg 
från Kockums till Norge. [Ill.] 
Sveriges flotta. Arg. 47 (1951), s. 171-172. 

— Lorraine, Philip L., Kockums of Malmö. [Ill. portr.] 
The American Swedish monthly. Vol. 45 (1951), no 5, s. 6-7, 25-27, 29. 

AB N. 0. Lindgrens maskinfabrik 60 år. 1891 4/7 1951. Malmö. 
[4 s.] Portr. 

AB Malmö ljustrycksanstalt ställer denna fråga till Eder. 
Känner Ni till ljustiycket? .... Malmö. 4:o. [11 s.] Ill. 

AB Malmö strumpfabrik. Varför lagad mat? [Ill.] 
Beklädnadsfolket. Arg. 8 (1951), nr 3, s. 19. 

Maskinfabriks AB Thule. Davidsson, Gunnar, Vi 
jobbar på kvalitet. Av Dawson [pseud.]. [Ill. portr.] 
Metallarbetaren. Arg. 62 (1951), nr 43, s. 1, 8-10. 

Nilssons musikinstrumenthandel. Tre genera- 
• tioner fiolbyggare. •[`Ill.] 

Slöjd och ton. Arg. 21 (1951), s. 123. 
Skånes köpmannaförbund 50 år. [Ill. portr.] 

Skånes köpmannablad. Ärg. 32 (1951), nr 16 b. 
Skånska cementaktiebolaget. Ahlgren, Sven, Ett 

segslitet rökärende. 
Hygienisk revy. Arg. 40 (1951), s. 104-109. 

— Kring roterugnen. Tidning för Skånska cement AB:s an- 
ställda. [Årg. 1] (1951). Malmö. 4:o. Ill. portr. 
Ett häfte utkom 1950 med titel: Personaltidning för Skånska cement- 
aktiebolagets anställda. 

AB Skånska cementgjuteriet. Vi cementgjutare. 
AB Skånska cementgjuteriets personaltidning. Årg. 1 
(1951). Malmö. 4:o, 

Skånska kolonialvaru. AB. I nya lokaler. Malmö. Tv. 8:o. 
28 s. Ill. 
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Svenska boktryckareföreningens södra krets. Porträttmatri-
kel 1951. Malmö. 80 s. Portr. 

[Sveriges oljekonsumenters riksförbund.] 0 K fem år. [Ill.] 
Vi. Årg. 38 (1951), nr 7, s. 11. 

AB Eug. W i n g å r d. Weman, C., Modern lagerorganisation 
i grosshandel och industri. 3. [Ill.] 
Affärsekonomi. Årg. 24 (1951), s. 363-364, 398, 400, 402. 

[N. Åberg.] Ett 115-årigt kafferosteri. Firma N. Åberg har 
moderniserat lokaler och maskiner. [Ill.] 
Handelsbladet. Årg. 16 (1951), nr 48. 

Helander, 011e, Magistratsvalen i frihetstidens Malmö. 
SDS 26/10. 

Hertzman-Ericson, Bo, Omplanering av Stortorget i Malmö. 
[Ill.] 
Kommunalteknisk tidskrift. Ärg. 17 (1951), s. 112-114. 

Hyrenius, Hannes, Befolkning och samhälle. Sthlm. 250 s. Litt. 

Hälso- och sjukvård: 

Gyllin, Yngve, Allmänna sjukhuset i Malmö — en stad i sta-
den. [Portr.] Av Yge [pseud.]. 
Kommunalarbetaren. Ärg. 41 (1951), s. 173-175. 

Holmström, R[uben], Konstverk utfört som arbetsterapi vid 
sinnessjukhus. [Ill.] 
Sjukhuset. Ärg. 28 (1951), s. 206-207. 

Höglund, Zeth, Minnen i fackelsken. [1.] Härliga tider. 1900-
1911. Sthlm. 312 s. Ill. portr. reg. 

Idrott, gymnastik, sport, lek och spel: 

Addos IK 20 år. [Ill. portr.] 
Siffran. Arg. 9 (1951), s. 19-22. 

KIF-aren. För medlemmar i Kurzels idrottsförening. Årg. 1 
(1951). Malmö. 

Malmö fotbollförening 40 år 19 24/2 50. Minnesskrift. Red. 
och ansvarig utg.: Eric Persson. Malmö. 240 s. Ill. portr. 
Innehåller även historik över Malmö idrottsplats. 
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Malmö har nu 6.500 frivilliga gymnaster. 
Gymnastikbladet. Arg. 30 (1951), s. 36. 

Malmö spårvägars idrottsförening. Idrott under 20 år. [Ill. 
portr.] 
Ringlinjen. Arg. 7 (1951), nr 2 (jubileumsnummer). 

"Raska flickor" sextioårsjubilerar. [Portr.] 
Gymnastikbladet. Arg. 30 (1951), s. 169. 

Jacobsson, Mejse & Thormark, Thore, Byggnadskostnader i 
Göteborg, Stockholm och Malmö. Utredning ... Gtb. 181 s. 
Ill. litt. 

[JercMn, Alfred, Gudmundson, Sigvard & Larsson, Lennart], 
Vattenverket i Vomb. Malmö. 138 s. Ill. kart. litt. 

Kommunikationer: 

Andreasson, Anders, Telex. [Portr.] 
Verket och vi Arg. 10 (1951), nr. 2, s. 10-11. 

Bergh, A[xel], Nya fraktboken. Frakttariffer för Malmö cen-
tral och Malmö västra. Malmö. 112 s. 

Bergman, Anders, Några nyheter på Malmö nya motor-vagn. 
[Ill.] 
Meddelanden från Svenska lokaltrafikföreningen. Arg. 8 (1951), 
s. 167-169. 

— Spårvägsstrejken i Göteborg, Hälsingborg, Malmö och 
Norrköping. 3. Malmö. [Ill.] 
Meddelanden från Svenska lokaltrafikföreningen. Arg. 8 (1951), 
s. 48-51. 

[Bodman, Erik], Första malmöbilen rusade fram med 20 km 
i timmen. Av Calen Ipseudd. 
KvP 7/11. 

Fj[ellande]r, [Axel], I dag för 45 år sedan fick Malmö el-
spårvagn. [Ill.] 
Arbetet 2/11. 

Fredriksson, Gösta, Kalkbrytning gjorde Limhamns hamn ... 
[Ill. portr.] 
Arbetet 5/6. 

Gammalt slagverk åter till heders. [Malmö centralstation.] 
SkD 19/6. 
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Godlund, Sven, Trafik, omland och tätorter. [Med samman-
drag på engelska. Kart. lift.] 
Enequist, Gerd [utg.], Tätorter och omland. Upps., s. 50-72. 

Grundström, S., Färjetrafik med kontinenten. [Ill.] 
Arbetet 8/1. 

Jacobsson, Gösta, Porten mot havet. Något om Malmö hamns 
utveckling efter kriget. [Ill. portr.] 
Malmö-högern, nr 2, s. 8-9. 

Karlson, William, Första tåget Malmö—Lund. 
SkD 2/7. 

Kronblad, Harald, Malmö hamn. [Ill.] • 
Svenska stadsförbundets tidskrift. Arg. 43 (1951), s. 225-233. 

— Malmö storhamn växte fram ur medeltidens Skv,alperup. 
[Ill. portr.] 
Arbetet 5/6. 

Lindsström, Claes, Sjöfartens historia. Sthlm. 4:o. 598 s. Ill. 
portr. kart. reg. 

Malmö hamn har arbetat sig fram till en rangställning. [Ill.] 
SkD 3/6. 

Malmö stads spårvägar. Taxor med tillämpningsföreskrifter 
och biljettinstruktion. Gällande fr. o. m. 1 maj 1951. 
Malmö. 23 s. Kart. 

[Skånska automobilklubben 25 år. Ill. portr.] 
Skånebilisten. Arg. 13 (1951), jubileumsnummer. 

Konst (med musik, teater ,och nöjesliv): 

A s p, Rudolf, 1851-1951. På 100-årsdagen av Rudolf Asps 
födelse. [Portr.] 
SkD 24/3. 

B er g h, S vant e, 1885-1946. Lilja, Gösta, Svante Bergh. 
Ett urval bilder. Lund. 4:o. 22 s. 57 pl. Ill. portr. litt. 

Billoro-Häbe, Erik, Ett hus i Skåne. [Arkitekt F. Jeenecke, 
Malmö. Ill.] 
Hem i Sverige. Arg. 39 (1951), s. 158-163. 

Cedrup, Lennart & Skäre, Sven, Cirkusblod. [Kulladalsarti-
ster. Portr.] 
Expressen 12/3. 

[Folkets park.] Den sextioåriga folkparken. [Ill.] 
Folkpensionären. Arg. 11 (1951), nr 2, s. 16-17. 
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Gikmenius, Herbert, Dagen efter. Premiärer och mellanspel 
1944-1950. Sthlm. 404 s. Ill portr. reg. 

Groothoff, Otto. Thalia i Rörsjöladan. 
SDS 21/5. 

Idestam-Almquist, Bengt. Svensk balett. With English text: 
The ballet in Sweden. Malmö. 4:o. 106 s. Ill. portr. 

Malmö musiksällskap. Broman, Sten, Musiksällska- 
pets jubileum. [30 år. Portr.] 
SDS 14/4. 

— [Smensson, Sven], Musiksällskapets amatörorkester platt-
form för fina yrkesmusiker. Av Ess [pseud.] [Portr.] 
SkD 14/4. 

Mannerhult, Ed, Sveriges första biograf öppnades i Malmö 
1896. [Ill.] 
Arbetet 23/6. 	 • 

Program för arkitekttävlan om ett centrum för offentliga 
byggnader vid Heleneholm i Malmö. Malmö. 14 s. 

Romare, Kristian, Malmöperspektiv. [Ill.] 
Svenska hem. Arg. 39 (1951), s. 19, 57. 

Thulin, Sonja, Bröllop med Edvard P... Friluftsteatern vid 
Pildammarna. Ur dess historia ... [Ill.] 
SDS 23/6. 

Kyrko- och religionsväsen: 

Andersson, Helge, Klerk och jorddrott. [Kaniken Benechinus 
Henrici i V. Skrävlinge. Ill.] 
SkD 3/3. 

— Kyrkojord till flygfältet. [Kart.] 
Arbetet 17/8. 

Bager, Einar, 1537 års kalk. [Ill.] 
Malmö S:t Petri församlingsblad, nr 105, s. 1-2. 

Bengtsson, Carl, S:t Petri kyrkas orglar. [Ill.] 
SDS 28/10. 

Blixt, P[er] G. När ringa klockorna i Slottsstaden? 
Slottsstadens församlingsblad. Arg. 3 (1951), okt., s. 2. 

Carlquist, Gunnar [utg.], Lunds stifts herdaminne från refor- 
mationen till nyaste tid. Ser. 2. Biografier. 3. Skytts och 
Vemmenhögs kontrakt. Lund. Portr. 
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Frälsningsarinn Malmö. II:dra kår. Hornmusikkårens 40-års 
jubileum ... Malmö. 8 s. Ill. portr. 

Gemeindeblatt der deutschen ev. Gemeinde in Malmö. [ Jahrg. 
1] (1951). Malmö. 

Johansson, Erik, Vi ville göra något. [KFUM—KFUK.] [Ill.] 
Sveriges unge män. Arg. 31 (1951), s. 102-104. 

Jönsson, Ludvig, Johan Henrik Hägglund och det kyrkliga 
livet i Malmö Caroli församling 1875-1889. [Ill. portr. lät.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Arg. 19 (1951), s. 80-113. 

Kruse, Waldemar, S:t Johannes kyrka. Några ord om kyrk-
byggnaden, dess stil och inredning. Malmö. 33 s. Ill. 

Kyrkogårdarnas areal i Malmö är större än Simrishamns hela 
stadsområde. 
Ignis. Arg. 23 (1951), s. 2. 

[Lindskoug, Ossian], Dopfunten i S:t Petri blir 350 år. [Ill.] 
SDS 31/3. 

Löf ström, Inge, Ett märkligt altare. [S:t Petri kyrka. Ill.] 
Sveriges ungdom. Arg. 48 (1951), nr 19, s. 8-10. 

Malmö S:t Pauli kyrkoblad. Ärg. 1 (1951). Malmö. 
Molland, Einar, Det jesuitiske misjonsforsok i Danmark 1623-

24. Jämte tillsegsbemEerkninger om det katolske missions-
f orsog 1623-24. 
Kirkehistoriske samlinger. Rakke VII, Bd 1. Kbh., s. 284-365. 

N[ordström], E[mil], Biskopar i Sverige och präster i Malmö. 
Goda kamrater. Arg. 31 (1951), nr 4, s. 3-4. 

Lindqvist, Stina & T jus, Ingegärd, Stenparti på taket. [Ill.] 
Trädgårdstidningen. Arg. 23 (1951), nr 3. 

[Lindskoug, Ossian], Bland medeltida skrivare och bokmålare. 
[Av] C. W:son [sign.] [Ill.] 
KvP 29/12. 

— Då Stadt Hamburg brann. [Av] -ag [sign.] Ill. 
KvP 17/5. 

— Gamla Malmöhus. [Av] 0. Jonsson [pseud.] [Ill.] 
SDS 22/4. 

— Gömda skatter i Malmö. [Av] -n [sign.] [Ill.] 
SDS 26/2. 

— Kring ett Malmötorg. [Av] -n [sign.] [Ill.] 
SDS 24/3. 
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— Nittioårig frimärkshandlare ... [Fredrik Wahlsti öm. 
Portr.] 
SkD 29/9. 

— Vid ljus och facklors sken. [Av] -n [sign.] [Ill.] 
SDS 15/2. 

Ljungberg, Leif, Andreas Winqvists minnen och anteckningar. 
[Ill. portr.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Arg. 19 (1951), s. 114-146. 

— Drag ur Malmö stads historia. Resume av föredrag. 
Sveriges stadskamerala förenings handlingar 1950. Uddevalla 1951, 
s. 5-7. 

— Malmö. [Kart.] 
Svenska turistföreningens resehandböcker. Skåne. 6 uppl. Sthlm, s. 
332-343. 

Lysander, Albert, Ur ett gammalt familjearkiv. [Kronofogde 
Erik Rydberg på resa i Malmö och Lund.] 
SDS 24/1, 10/2. 

Madsn, Lars, Skåningen och havet. [Ill. portr.] 
Folket i bild. Arg. 18 (1951), nr 42, s. 3-6, 36. 

Malmö arbetarekommun 50 år. Red.: Eric Holmqvist, Gotth. 
Sjölander, Gösta Netzen. Malmö. 104 s. Ill. portr. 

MKB [Malmö kommunala bostadsaktiebolag]-meddelande. 
Nr 1 ff. Malmö. 

Malmö mus e u m. Månadsblad. 135-146. 
135. Jan. Utställning av Leo Reis. 
136. Febr. Utställning av Gunnar Jonn. 
137. Mars. Utställning av Hans Ryggen och Hannah Ryggen. 
138. April. Lektor J. J. Huldåns medaljsamling 
139. „ Utställning av Henry Mayne. 
140. „ Utställning av Doktor Sten Lindebergs samling. 
141. Maj. Minnesutställning över Eric Alsmark. 
142. Juni—aug. Minnesutställning över Gunnar Nordborg. 
143. Sept. Vi bo. På Carl XV:s tid. 
144. Okt. Utställning av Felix Hatz. 
145. „ Minnesutställning över Nils Nilsson. 
146. Dec. Utställning av Hans Rosenquist. 

Malmö nation. Stadgar för Malmö nation vid Kungl. univer-
sitetet i Lund. Malmö. 35 s. 

Malmö stadsarkiv. Lindskoug, Ossian, Kungabrev i 
Malmö. [Ill. portr.] 
SDS 8/4. 
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Malmö stadsbibliotek. Geyer, Guido & Landsberg, 
Erika, Die Aufgabe der Biichereien in der Erwachsenen-
bildung. Bericht fiber die Teilnahme am Unesco-Seminar, 
[Malmö]. 
Bucherei und Bildung. Jahrg. 3 (1951), s. 3-7. 

— Heintze, Ingeborg, [Interurban låneverksamhet. Litt.] 
Sjätte nordiska biblioteksmötet i Uppsala 1950. Upps., s. 194-201. 

— Houle, Cyril 0., Libraries in adult and fundamental educa-
tion. The report of the Malmö Seminar. Paris. 179 s. 
(Unesco public library manuals. 4.) 

— McColoin, Lionel] R., Scandinavian visit. [Ill.] 
The Library association record. Vol. 53 (1951), s. 392-399. 

— Pottinger, M[atthem] C[ecil], The role of libraries in adult 
education. Unesco Seminar, Malmö, July 23rd — August 
20th, 1950. 
The Library association record. Vol. 53 (1951), s. 9-11. 

— Programhandlingar för dekorativ målning i entrehallen till 
Malmö stadsbibliotek. 
Skånska konstnärsklubben. Dekorativa uppgifter. Malmö, s. 2-3. 

— Schönkopf, Lennart & Kristofferson, K. G., Bättre brödlös 
än boklös. [Reportage om bokbussen. Ill.] 
Se. Arg. 14 (1951), nr 46, s. 22-23. 

— [Sturge, Anne], Playtime in Sweden. 
The Times. Literary supplement. Year 50 (1951), Nov. 

— Wilson, Roberta, The role of libraries in adult education. 
Report of a Unesco seminar, held in Malmo, Sweden, July 
24th—August 19th. 
Ontario library review. Vol. 34 (1950), No 4, s. 255-258. 

Malmö äldsta bevarade privilegiebrev 600 år. 
Arbetet 9/12. 

Malmödrätsel kritisk mot wärnsk utredning. 
Bostaden. Arg. 19 (1951), nr 2, s. 12-13. 

Mannerhult, Ed., Malmö många möllor. [Ill.] 
Arbetet 13/5. 

Medlemsblad för Kungl. skånska luftvärnskårens kamrat-
förening. Ärg. 4 (1951). Malmö. 

[Meldal, Elsa], "Kung Oscars paviljong" fyller sjuttio i som-
mar. [Av] Ergo [pseud.]. [I11.] 
KvP 20/7. 
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Moderna bekvämligheter. 1-3. [HM 
Bostaden. Arg. 19 (1951), nr 3, s. 10; nr 5-6, s. 12; nr 9, s. 17. 

Molin, Harald] kalte], Malmö stads elektricitetsverk, dess 
tillkomst och utveckling under halvseklet 1901-1950. Min-
nesskrift. Malmö. 4:o. 263 s. Ill. portr. kart. 

Myllenberg, Birger, Hur skapas trivsamma omgivningar kring 
bostadshusen. [Ill.] 
Sveriges allmännyttiga bostadsföretags konferens i Malmö 9-11 nov. 
1951. Malmö, s. 107-115. 

Månsso n, Fabla n, 1872-1938. Yve, Herbert, Rallaren 
som blev hedersdoktor. [Portr.] 
Gjutaren. Arg. 58 (1951), nr 2, s. 6-7. 

Nyström, Sture, Beställare contra entreprenörer. 
Sveriges allmännyttiga bostadsföretags konferens i Malmö den 9-11 
nov. 1951. Malmö, s. 53-72. 

Otterström, Edith, Den sociala prognosen för barn från skils-
mässofamiljer. [Litt.] 
Barnavård och ungdomsskydd. Arg. 26 (1951), s. 135-154. 

Ruin, Hans, Drömskepp i torrdocka. Hfors. 188 s. 
Rönneholmsgården skall byggas om till trivsam herrgårds-

restaurang. [Ill.] 
Arbetet 18/10. 

Sjöhagen, Axel, När prygelstraf fet var normalt vid fängelset 
i Malmö. [Ill.] 
Arbetet 17/11. 

— Sista avrättningen i Malmö. 
Arbetet 24/9. 

Skolor: 

Dahr, Elisabeth & Dahlkvist, Ragnar, Intagningen i allmänna 
läroverk och högre kommunala skolor. 
Aktuellt från skolöverstyrelsen. Arg. 4 (1951), s. 131-148. 

[Fjellander, Axel], Malmö stad övertar på nyåret August 
Palms gamla skola. Av Axeff [pseud.]. [III.] 
Arbetet 17/6. 

— Mellersta förstadsskolan 50 år. Av Axeff [pseud.]. I I11.1 
Arbetet 30/11. 

— Skolpolitik för 25 år sedan. [Södervärnsskolan 25 år. Ill.] 
Arbetet 5/12. 
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— Sorgenfriskolan kan fira trettioårsjubileum i år. [III. portr.] 
Arbetet 2/11. 

Flinck, Hilding, Skolan i centrum. [Ill.] 
Svensk skoltidning. Arg. 88 (1951), nr 20, s. 8-10. 

Gullberg, Elhik, Utvidgning av Malmö handelsgymnasium. 
"Handels". Arg. 19 (1951), dec., s. 1-2. 

[Herrnods Korrespondensinstitut.] Bergh, Karl-
Gustav, Att läsa till handelsstudenten per korrespondens. 
[Ill. portr.] 
Handelstjänstemannen. Arg. 22 (1951), s. 90-91, 100. 

— Landquist, John, Korrespondens 1901-1951. En överblick 
över det gångna halvseklet. [Ill. portr.] 
Korrespondens. Arg. 50 (1951), s. 156-158. 

— 20.000 kr. i hermodsvinst till eleverna som stipendier. 
[Portr.] 
Arbetsledaren. Arg. 44 (1951), s. 356. 

Högre allmänna läroverket för gossar i Malmö 1900-1940. 
Huvudred.: Bengt Söderberg. Malmö. 4:o. 479 s. Ill. portr. 
kart. 
(Sveriges studenter. II.) 

Kroon, Oscar, Föreningen Malmöpojkarna i Stockholm. [I11.1 
H. allm. läroverket f. gossar i Malmö 1900-1940. Malmö, s. 112-120. 

— Några skolminnen. 
Ibid. s. 76-81. 

Lindahl, Harald, Handelsexamen i Malmö för 150 år sedan. 
SDS 11/9. 

fLindskoug, Ossian], Mörka blad ur Malmö skolhistoria. [Av] 
-n [sign.] [Ill.] 
SDS 12/3. 

Malmö folkskolor får realskoleklasser. 
Folkskollärarnas tidning. Arg. 32 (1951), nr 7-8, s. 10. 

Ohlmarks, Åke, Minnen från 20-talet i Malmö. 
H. allm. läroverket f. gossar i Malmö 1900-1940. Malmö, s. 96-104. 

— Studentlivet i Lund ... 
Ibid. s. 121-137. 

Sprinchorn, Einar, Latinskolan. Några minnesbilder från 1910- 
talets Malmö. 
H. allm. läroverket f. gossar i Malmö 1900-1940. Malmö, s. 86-95. 

Sten, Anders, Minnen från skoltiden. [Ill.] 
H. allm. läroverket f. gossar i Malmö 1900-1940. Malmö, s. 105-111. 
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Wennsiröm, Torsten, Historik över Latinskolan i Malmö. [111. 
portr. kart.] 
H. allm. läroverket f. gossar i Malmö 1900-1940. Malmö, s. 11-75. 

— Några blad ur Malmö latinskolas historia under P. G. 
Perssons rektorat. [Portr.] 
Ibid. s. 82-85. 

Åkerman, Johan, Två nya handelshögskolor? [Portr.] 
Ekonomen. Arg. 27 (1951), nr 1, s. 5-8. 
Inlägg i frågan: nr 2, s. 8-12, 26; nr 3, s. 5-8, 32. Slutreplik: nr 4, 
s. 19-21. 

Skåneland. Ett bildverk av Erik Liljeroth. Bildtexter av Sven 
T. Kjellberg. Med inledning av Anders Österling och en 
essä om. Skåne genom tiderna av Bror Olsson. Malmö. 4:o. 
300 s. Ill. portr. 

Svedberg, Stig, Upplysningsarbetet inom Solidar har gammal 
tradition. [Ill. portr.] 
Vi vill. Arg. 9 (1951), nr 10, s. 11-14. 

[Svenska gjutareförbundet. Avd. 57.] Limhamnsavdelningens 
50-årsjubileum. [I11.] 
Giutaren. Arg. 58 (1951), nr 7-8, s. 11, 24. 

Sönnerberg, Sven, Brandmaterial. 3. Brandfordon, deras ut-
formning, konstruktion och utrustning. [I11.1 
Kampen mot elden. 1. Malmö, s. 155-190 

Tengvik, Nils, Den svenska byggnadsmaterialmarknaden. Pro-
duktion, distribution och prissättning av jord- och sten-
industriens material. Utredning ... Sthlm. 284 s. Ill. kart. 

Tidningar och tidskrifter: 

Hammarlund, Karl] Ofskar], Hon som skrev "Korset på Idas 
grav". [Tidskriften Portföljen.] 
SDS 31/1. 

Malmö bytesregister. 1951 ff. Malmö 4:o. 

Gamla tullhuset i Malmö skattar åt förgängelsen. [Ill.] 
SkD 29/11. 

Utdömt "gubbhus". [Fabriksgatan 5. Ill.] 
Bostaden. Arg. 19 (1951), nr 7-8, s. 9. 
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Utredning angående införlivning med Malmö stad av södra 
delen av Burlövs socken samt viss del av Görslövs socken. 
[Kart.] 
Bihang till Malmö stadsfullmäktiges protokoll 1951, nr 261. 

Utställningar: 

Kalling, Mjårtenj Ujlfssonj, Jubileumsexpo. [Ill.] 
Hundar och hundsport. Arg. 59 (1951), s. 177-179. 

Mannerhult, Ed., En festlig Malmösommar. [Utställningen 
1896. Ill.] 
SkD 1/7. 

Utställningen Hantverket, Malmö rådhus, den 8-16 sept. 
Malmö. 28 s. Ill. 

W e s c h e, Christian, 1792-1866. Hommerberg, Claes, 
Christian Wesche. En Napoleonveteran i Malmö. [Il 
portr.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Arg. 19 (1951), s. 74-79. 

Åberg, Alf, Snapphanarna. Sthlm. 178 s. Ill. 

Tillägg till 1948 —1950 : 

Bodman, Erik, Malmö första konstutställning. [Ill.] 
KvP 26/12 1950. 

Gierom, Karl Ragnar, Skåne. 
Förf.:s Mina utflykter. Sthlm 1950, s. 144-223. 

Göteborgs eskader och örlogsstation 1523-1870. Historik ut-
arbetad och utgiven av Försvarsstabens krigshistoriska av- 
delning. Gbg. 1949. 4:o. 535 s. Ill. portr. kart. litt. reg. 

Kancelliets breoboger vedrorende Danmarks indre forhold. 
I uddrag udg. ved E. Marquand af Rigsarkivet. 1640-
1641. Kbh. 1950. 805 s. Reg. 

Ljung, Sven, Biskop Hans Brask och tryckeriet i Söderköping. 
Nord. tidskrift för bok- och biblioteksväsen. Arg. 35 (1948), s. 83-91. 

Malmö frivilliga brandkår 10 år. [Minnesskrift.] Ill. portr. 
Den frivillige brandmannen. 1949, nr 2. 
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Malmö stadsteater. Note sur le theatre de Malmoe. 
[Ill]. 
La revue tlAatrale. AntAe 5 (1950), s. 63-66. 

fSandegren, Charles W.], Sandegrenska donationen. Katalog. 
Lund 1950. 15 s. Ill. 
(Skånska konstmuseum.) 

Le theatre suedois. Paris 1950. 93 s. Ill. 
Thorlacius-Ussing, V[ggo], red., Danmarks billedhuggerkunst 

fra oldtid til nutid. Ved Johannes Brondsted m. fl. Kbh. 
1950. 4:o. 499 s. Ill. litt. reg. 
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FÖRTECKNING 

över årligen betalande medlemmar av 

MALMÖ FORNMINNESFÖRENING, 

vilka inträtt under tiden mars 1951—februari 1952. 

Andersson, Carl, Kassör 
Andersson, Bertil, Disponent 
Andersson, Eric, Direktör 
Andersson, Harald, Pastor 

Bengtsson, Ingmar, 1:ste telegrafass. 
Berggren, Johan, Ingenjör 
Billquist, Folke, Direktör 
Billquist, Ingeborg, Fröken 
Bramdal, Carla, Fröken 

Dufberg, Albert, Ombudsman 

Eborg, Åke, Doktor, Lund 
Emond, Karl, Direktör, Landskrona 

F'ahl, Gustaf-Gillis, Kamrer 
Fredriksson, Gösta, Hamnkapten 
Fredriksson, Torsten, Disponent 
Fritz, Elsa, Fröken 

Genell, Sune, Professor 
Green, Clara, Fröken 
Göthe, Nanna, Sekreterare 

Hain, Claes, Direktör 
Hain, Helen, Fru 
Hultån, Bertil, Tandläkare 

Knutsson, Adolf, Direktör 
Kollind, Karin, Gymnastikdirektör 
Källström, Brita, Fröken 

Larsson, Ivan, Herr 
Larsson, Torsten, Bankkamrer 
Lundgren, Emil, Bankdirektör 
Lundgren, E. H., Skorstensfejarem. 
Lundgren, Ingrid, Fru 
Lundin, Sven, Civilingenjör 
Löfström, Inge, Pastor 

Magnusson, Einar, Pastor 
Mårtensson, Birger, Ingenjör 
Modåer, Kjell, Advokat 
Mörner, Astrid, Grevinna 

Nilsson, Axel, Kamrer 
Nilsson, J. H., Bokhandlare 
Nordström, Emil, Kyrkoherde 

Rosensvärd, Patrik, Herr 
Rosenius, Nanna, Fru 

Strand, Wira, Fru 
Sture-Hjertstrand, Martha, Fru 
Svensson, Inge, Adjunkt 
Sölve, Gunnel, Assistent 

Warodell, Åke, Tandläkare 
Wehtje, E., Direktör, D:r 
Wixell, Berna, Fröken 
Wixell, Signe, Fröken 
Wulff, Ellen, Fru 
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Styrelse: 

Ordförande: Yngve Schaar, f. d. polismästare 

v. Ordförande: Th. Miinck af Rosenschöld, borgmästare 

Kassaförvaltare: Armin Hattendorff, fabrikör 

Ledamöter: Einar Bager, och 

Th. C. Bergh, konsul 

Suppleanter: Leif Ljungberg, stadsarkivarie, och 

Ester Hallberg, fröken 

Sekreterare och redaktör för årsskriften: Leif Ljungberg 
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Annonser 



G. 8e L BELIER AB. 
MALMÖ 

VI 

Import-Export 

II 



MIS »Berganger», 
8.610 ton dw, 18 knop, 
levererad 1950 till 
Westfal-Larsen & Co. 
Als, Bergen. 

CIKU MS 
MEKANISKA VERKSTADS AB • MALM° 

GRUNDAT 11140 

III 



A.-B. 

Bröderna Olofson 

1 

TEXTILVAROR 

EN-GROS 

IV 



För 

värdeförvaring . . • 

anlita vår notariatavdelning, som under ban-

kens garanti mottager värdehandlingar till 

förvaring och förvaltning samt i god tid före 

deklarationen lämnar redovisning över depo-

nerade värdepapper och avkastningen därav 

KA DINÅVHOMA 

BANK= 

0. NORMANNS BLOMSTERHANDEL 
BLOMSTERHALLEN 
Skomakaregatan 4 
	

MALMÖ 	 Djäknegatan 7 

Filial: LILLA FISKAREGATAN 15, LUND 

EGNA ODLINGAR 

Firman grundad 1885 



il NM 	FIN G SIN/  
KLÄ DES- & MANUFAKTURVAROR 

EN GROS 

FOTOGRAF 
9 

rs ATELIER 

/e_Marn.- 	• 9riåtts'6615ooabeitz5 

Stortorget 29 	MALMLO 	Tel. 18246 

VI 



O 
SKÅNSEA BRAND 
HERMES 
	

SECURITAS 

LUND 

Kontor i MALMÖ 

Stortorget 25. Tel. 71605 

KLIPPAN-KONCERNEN 

levererar från sina anläggningar i Böksholm 

och Lessebo indunstad sulfitlut av olika kon-

centrationer för bindande av damm på gator 

och vägar samt för vägförbättringar m. m. 

Begär anbud. 	Huvudkontoret, KLIPPAN 

VII 



Anlita 

hemortens 

sparbanker 

Oxie Härads Sparbank 

Malmö Sparbank 

Sparbanken Bikupan i Malmö 

VIII 



Den lilla 
privat-
sekrete-
raren 

Prova 
den i vår 
utställning 

HALDA P 

ÅTVIDABERGS 
MALMÖ Östergatan x. 

tfn "Åtvidabergs industrier" 

ROSENGRENS 
KASSASKÅP, ISOLERADE & OISOLERADE 

DOKUMENTSUP, VERTIKALSKAP & KORT-

KRUBBOR, HYLLSTÄLLNINGAR, FOR 

ARKIV, BIBLIOTEK M. M. KASSASKRIN 

ING ENIÖRSFIRMA 

SVEN HELLSTEN 
ADELGATAN 5 TEL: NAMNANROP MALMÖ 
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IRIL 
PAPPERSHANDELS AB. 

Mest sorterade inköpskälla i allt som till-

hör pappers- och kontorsmaterialbranschen 

Adelgatan 21 

Tel. 72570 Växel 

Skånes. Stadshypoteksförening 

utlämnar bundna lån mot säkerhet av 

inteckningar i fastigheter i Skånes stä-

der och vissa stadsliknande samhällen 

Expedition: Västergatan 58, Malmö 

Tel. 20457 

X 



eSaturnus 

God Likör 

TAPETER 
FÄRGER 

WIXELL 
MALMO 

XI 



påhlssons 
burel 

gott bröd 

Aktiebolaget 

M. FLENSBURGS SÖNER 
Södergatan 9 	 Malmö 

Tel. 21261 

Specialaffär för hemgifter och bo- 
sättning 

Affären grundlagd 1805 

XII 



Wingårds Färghandel 
Etabl. 1889 

Affärer över hela stan 

Telefon: Namnanrop "Eugen Wingård" 

Allt fotografislit 

STÖLTENS 
MALMÖ 	 LUND 

XIII 



För varje slag av reproduktion äro våra 

firmor inrättade, för konstnärliga, veten-

skapliga och kommersiella ändamål. Sär-

skilt vilja vi framhålla faksimilreproduk-

tion såväl i färgtryck som i svarttryck av 

gamla handteckningar, handskrifter och 

kartor, som gjort våra firmor kända långt 

utom landets gränser. Av särskilt intresse 

är faksimileditionen av Malmö medeltida 

minnesbok, Registrum Ville Malmoyghe, 

samt nytrycken av Thet Nyia Testamentit 

på Swensko av 1526, Gustav Vasas Bibel 

av 1540-1541, linns Skånska Resa av 

1751, Missale Lundense av 1514, Dutch 

Corantus 1618-1650 samt facksimiltrycken 

av Olaus Magnus mycket beryktade Carta 

Marina av 1539 och Thersners "Skånska 

Utsigter" från 1820. 

Rådgör med oss om allt ifråga om repro-

duktion. 

AB. Malmö Grafiska Anstalt & 

AB. Malmö Ljustrycksanstalt 

Malmö 

Grand Prix 

å konstindustriutställningen i Paris 1925 
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BYGGNADSKREDITIV 
och INTECKNINGSLÅN 

lämnas på fördelaktiga villkor inom Skånes 

städer och stadsliknande samhällen av 

SKÅNSKA 1NTECKNINGSAKTIEBOLAGET 

1 MALMÖ 
Södergatan 10 	 Tel. 20152, 22453 och 21526 

När det gäller böcker och 

inbindning 

för 

biblioteket, 

för 

kontoret ... 

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

Gråbrödersgatan 8 	 Telefon 7 1 8 3 5 
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NYTT från • 
e 

specialstrumpan 
för kraftiga 
ben 
Strumpan som så 
många längtat efter är 
nu här: Nivella Elastic, en 
extra elastisk nylonstrumpa 
som dessutom är särskilt vid i 
kragen. Dess stora tänjbarhet över 
knät gör den mycket lämplig som 
cykelstrumpa. Slitstark och med god 
passform, 7:90. 

1 denna 
apparat 

prövas elastici-
teten på strumpan. 

Observera hur tänjbar 
kragen är. 

Ett par andra populära Nivella-kvaliteter är 
Nivella Comtesse i Silkenylon, "Strumpan 
med 9 liv", 9:25 och den kraftiga promenad-
strumpan Nivella Perlon, också en nyhet, 8:50. 



GYNNA ÅRSSKRIFTENS ANNONSÖRER! 

DE STÖDJA 

MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS 

VERKSAMHET 

BETALD ANNONSPLATS 



BLIV MEDLEM I 

MALMÖ FORNMINNESFÖRENING 

Varje medlem erhåller årsskriften gratis. 

Äldre årsskrifter kunna förvärvas genom sekr. i stadsarki-

vet till ett pris av kr. 5: — pr årgång. 

Minnesskriften 1909-1919, pris 10: — kr. 

"Malmö fornminnesförenings årsskrift har blivit den mo-

derna Malmöforskningens förnämsta forum och serien utgör 

en av de främsta och rikaste källorna till kännedom om sta-

den under flydda tider." 

(Bengt Engström i Sydsvenska Dagbladet). 

Två arbeten, vilka säljas för att främja Malmö Fornminnes-

förenings syften, äro: 

Einar Bager: Med penna och ritstift, Malmö 1947. Pris 
15: — kr. 

"En strålande bok om det gamla Malmö" 

(Bengt Engström i Sydsvenska Dagbladet) 

och Leif Ljungberg: Ur djupa källarvalven, Malmö 1950. 

Pris 10: — kr. 

"En volym till glädje och gagn för alla dem, som ha intresse 

för gammalt och fornt". 
(Erik Bodman i Kvällsposten) 

Malmö 1952. Lundgrens Söners boktr. 
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