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Malmö Fornminnesförenings 
verksamhet 1966 

O rdinarie årsmöte hölls den 30 mars å "Hotell Kung Karl". Före för
handlingarna höll ordf. parentation över tvenne sedan föregående årsmöte 
bortgångna medlemmar, nämligen föreningens välgörare, boktryckaren 
Sven Erik Lundgren och bankkamrer Thure Henning. Efter förhandling
arna höll antikvarien, fil. lie. Anders W. Mårtensson, Lund, föredrag över 

ämnet "Att gräva i Lund". Föredraget illustrerades av ett antal färgbilder. 
Vårutfärden gick av stapeln den 4 juni under ledning av föreningens 

ordf. och med ett 80-tal deltagare. Färden ställdes först till Flyinge hingst
depå, vilken anläggning sakkunnigt förevisades av beridare Yngve Viebke. 
Vä nyrestaurerade medeltidskyrka studerades under ciceronskap av kyrko
herden i församlingen, N. G. Björnsson. Lunch intogs därefter på Teater
restaurangen i Kristianstad. På vägen mot Trolle-Ljungby passerades 
Nosaby kyrka och den s. k. Maglestenen. Trolle-Ljungby slott, park och 
slottskyrka blevo föremål för deltagarnas intresse och sägnen om Ljungby 
horn och pipa relaterades. Via Åhus och Wittskövle slott anlände del
tagarna till det Piperska fideikommisset Christinehof, vars slottsinteriör 
besågs. Kaffe intogs därefter på värdshuset Kronhjorten, innan bussarna 
återförde utfärdsdeltagarna till Malmö. 

Höstens rundvandring "till salar i 1800-talets Malmö" ägde rum den 
1 oktober. Föreningens ordf. kunde hälsa nära 200 deltagare välkomna, 
när han tog emot i Landstingssalen på rådhuset. Här berättade han om 
Rådhusets historia, varefter han lotsade församlingen runt i de vackra, 
nyrenoverade salarna, vilka väckte allmän beundran. - Efter en kortare 
samling kring kaffeborden i Rådhuskällaren vandrade deltagarna i två 
olika grupper ned till Kungl. väntsalen på Centralstationen resp. den s. k. 
Börssalen i Tullkammaren. I K . väntsalen hälsade överinspektor Bengt 
Adamson välkommen och överlämnade ordet till red. Ludvig Sjöberg, 
Lund, som sakrikt och initierat redogjorde för Centralstationens bygg-
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nadshistoria, samtidigt som han visade en samling värdefulla ritningar 
från de äldsta stationsbyggnaderna. - Fru Eva Munck af Rosenschöld 
tog hand om grupperna i Tullhuset och berättade om "börssalen" och 
Malmö börsförening - för det stora flertalet helt okända ting. 

I abonnerade bussar for man vidare till Hushållningssällskapets bygg
nad vid Carlsgatan, där deltagarna samlades i den praktfulla mötessalen 
och av föreningens sekreterare fick veta åtskilligt både om byggnadens 
historia, salens utsmyckning och de ståtliga ordförandeporträtten, som 
pryda väggarna. 

Auditoriet fick även en redogörelse för Rönneholrns historia. Rönne
holm blev sista anhalten på det digra programmet. Intresset för den 
vackra, nyrenoverade byggnaden med anor från 1 798 tog man inte fel på. 
Det blev en grundlig husesyn både in- och utvändigt, innan föreningsmed
lemmarna vände hem i skyrnningstimman. 

Vid årsmötet förelåg avsägelse i styrelsen från fröken Karin Kollind, 
varvid ordf. till fröken Kollind framförde föreningens tack för hennes 
oegennyttiga insatser i föreningen. Till ledamot i styrelsen efter fröken 
Kollind valdes nuvarande suppleanten arkitekt SAR Sture Kelfve. Till ny 
suppleant i styrelsen valdes fru Karin Rydbeck. Till redaktör för årsskrif
ten 1967 efter sekreteraren, som avböjt återval, har styrelsen utsett jur. 
kand. Kjell Åke Modeer. 

På framställning av herrar Bager och Ljungberg har ur Ljungbergska 
fonden högst 2.000 kronor i mån av behov ställts till förfogande för Sel
skabet for utgivelse af Kilder til dansk Historie såsom ekonomiskt bidrag 
till utgivande av Malmö Bytings domböcker 1577-83 och 1588- 90. 

Årsskriften, tryckt liksom tidigare på Lundgrens söners boktryckeri, ut
kom den 9 juni. Tryckeriet har välvilligt beviljat rabatt å tryckningskost
naderna. Även under år 1966 har bidrag från jur. doktor Ebbe Kocks 
stiftelse lämnats för tryckning och illustrering av Einar Bagers artikel i 
årsskriften. 

Medlemsantalet utgjorde under året 1 hedersledamot, 6 ständiga och 
721 betalande medlemmar, (därav 118 "familjemedlemmar") eller till
sammans 728. 

Föreningens utgående balanskonto den 31 december utgjorde: 
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Tillgångar : 

Aktier m. m. 

65 aktier i ASEA 
55 ,, ,, Sv. Handelsbanken 
40 ,, Sv. Sockerfabriks AB 
40 

" 
,, Skandinaviska Banken 

20 
" 

,, AB Sv. Fläktfabriken 
30 

" 
,, Försäkrings AB Skandia 

20 ,, ,, Custos 
1 st. premieobligation av år 1963 

Banktillgodohavanden 
Postgiro 

Skulder: 

Berghska fonden 
Leif Ljungbergs fond 
Anna Lisa och Sven Eric Lundgrens fond 
Balanserade posters konto (medl.-avg. 1967 ) 
Kap i tal behållning 

5.235: -
8.000: -
3.827: -
6.690: -
4.860: -
6.070: -
4.605: - 39.287 : -

100:-
18. 709 : 63 

527: 19 

Kronor 58.623 : 82 

2.078: 11 
3.310: 31 

10.793: -
35: -

42.407: 40 

Kronor 58.623 : 82 
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Verket finner sin mästare 

Av ErNAR BAGER 

p å kyrkogården utanför S:t Petri kyrka betraktade den nyblivna änkan 
Ursula Nielsdotter en vinterdag 1684 med kritiska blickar den grav

sten, som nyss lagts på hennes mans, handlanden Christen Haagensens 
grav. Den hörde till gravstället sedan gammalt, kanske hade den an
skaffats, när Christens fader, Haagen Davidsen Bager jordades här 
1644, kanske var den långt äldre. Hur som helst, Ursula måste erkänna, 
att den onekligen såg "något slät" ut. På skiftet en tid senare lovade 
hon därför att vilja bekosta "en vacker sten" sin make till heder. 

Trogen sin utfästelse vände hon sig nu till stenhuggaren Basilius 
Goldsmid, vid denna tid ensam företrädare för yrket i Malmö, men till 
gengäld med stor erfarenhet just när det gällde gravstenar. Basilius 
kunde erbjuda åtskilliga kompositioner att välja mellan, allt efter råd 
och lägenhet, samtliga dock med starkt syskontycke. Även den samman
ställning av textplattor och symboler, som man nu enades om, innehöll 
knappast några nyheter. En besiktning av gravstenen, som ägde rum 
längre fram och till vilken vi återkomma, ger följande upplysningar 
om dess huvuddrag: 

Överst på stenen fanns en oval platta med bibelspråket Davids 4. 
psalm: WII LIGGER OC HAFVER ALDELLES MED FRED THI 
HERREN ALLENN HIELPER AT WII BOER TRYGGELIGE. 

Därunder själva "gravskriften" i en stor lagerbärskrans, i vilken ner 
till ristats ett timglas. Längst ner två sköldar med ägarnas initialer. 
För allt detta betingade sig Basilius en ersättning av 15 daler silver
mynt. 

Basilius hade inte hemma plats för så ansenliga arbeten, utan lånade 
hospitalets stora gårdsplats vid Rundelsgatan för ändamålet. Eftersom 
U rsula bodde i en gård, som gränsade till denna plats, har hon säker
ligen med intresse följt, hur arbetet fortskred. Innan det blivit färdigt, 
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DF./1 D PS I l! / 
l..i GG c:R OC HAF/E R 

ME D F"R ED THi 

Christen Haagensens omtvistade gravsten. S :t Petri kyrkas mittskepp. 
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inträffade dock en förändring i hennes privata förhållanden, hon gifte 
om sig. Inskriften måste därför anpassas efter de nya omständigheterna 
och fick följande lydelse: 

Denne sten och Städh Thill hörrer Erlig och wällachte Mand Hans 
Ipsson Borger och Indvohncr vdj Mallmö, Hans Kiere hustru Erlig och 
Gudfrychtig Matrone U rsulla Nielsdotter och deras arfwingar och 
Huiller her vnder den för detta Erlig och WäUte mand si. Christen 
Hoggenszon fordom borgare och Handelsman her i staden Mallmö som 
si. i Herrenom hensoff d. 3 J anuarij Anno 1684. Gud giffue haiiom 
med alle tro Christne Een glädelig och ärefull opstandelse paa den 
Y derste dag. 

I sköldarna nertill ristades den nye gemålens "karremercke" - bo
märke - och hans initialer H. I. S. samt hustruns initialer V. N . D. 

Redan få år senare var Ursula åter änka, men fann ännu en gång 
tröst i ett nytt äktenskap, nu med borgaren Nils Eggertson Dobbelsten. 
Även deras lycka blev kortvarig och bröts genom Ursulas död i sep
tember 1693. På grund av de täta dödsfallen var det svårt att få rum 
för ännu en kista på gravstället och hon begrovs därför på annan plats 
på kyrkogården. 

Den 5 augusti 1697 upprättades ett skriftligt kontrakt mellan änke
mannen Nils Eggertson Dobbelsten och skomakaren Christen Markus
son, varigenom den senare blev ägare av den förres "uthuggne liksten 
- som min salig hustrus salige män under begrafne äro, med dess till
hörige ställe". Christen Markusson satte omedelbart igång med att låta 
ändra inskrifterna på stenen, så att dessa skulle visa hans besittnings
rätt. Eftersom Basilius Goldsmid redan för flera år sedan gått ur tiden, 
vände han sig till hans efterträdare inom yrket, stenhuggaren Hans 

Jörgen Adler. 

Hans Jörgen Adler har tydligtvis varit en föredömligt ordentlig man, 
ty ännu mer än ett halvår senare kunde han, säkerligen med ledning 
av anteckningar, i detalj redogöra för, hur stenen sett ut före och efter 
omhuggningen. Lördagen den 14 augusti, således endast nio dagar efter 
kontraktets tecknande, hade han renhuggit "tavlan" med Hans Ibsons 
initialer och bomärke, varefter han två dagar senare - söndagen kom 
emellan - i stället satte dit Christen Markusens bokstäver. Dagen där
efter kom turen till skölden med Ursulas initialer, vilka ersattes med 
Christen Markussons hustrus, Else Peders Dotters. De två sistnämnda 
dagarna avlägsnade han också den långa " gravskriften" i mittfältet 
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och dithögg i stället en betydligt kortare, liksom den tidigare avfattad 
på ett rätt hjälplöst blandspråk: 

Denne sten och Lägerställe Thill Hörrer Erlig och Wällachte Mand 
Chresten Markussen Skomagker. 

Tilltaget att avlägsna namnen hade emellertid med livligt ogillande 
följts av H ans Ibsons broder, Bengt Ibson Roedh, som dessutom på 
egna och sin moders vägnar ansåg sig äga del i gravstenen. H an stämde 
Christen Markusson och under den sju månader långa process, som nu 
vidtog, samlades de många inlagor, besiktningar och intyg, som lämnat 
stoffet till ovanstående detaljrika skildring av gravstenens öden . 

Bengt Ibson betonade, att han ingalunda tänkte på någon ekonomisk 
vinning, utan blott på sin salig broders "honneur'', så att han måtte få 
vila "i H erranom och i sin grafsäng roligt med tillbehör". Slutet blev, 
att Christen Markusson ålades "att skaffa en så god sten på graven 
igen med H ans Ibsons namn på som fö rr", medan motparten skulle 
u tlösa sin arvedel i den omtvistade stenen, som Christen så fick behålla. 

Den utförliga beskrivningen av Christen H aagensens gravsten var 
utgångspunkten för mitt försök att i Malmö Fornminnesförenings å rs
skrift 1956 sammanföra verk, som jag ansåg vara utförda av Basilius 
Goldsmid. I " Malmöhistoria i sten, del I " kunde samlingen utökas 
med ännu en gravsten, av vilken tre mindre fragment förvarades på 
Malmö museum. Med ledning av dessa brottstycken framställdes en 
rekonstruktion, som med undantag av bibelspråk och initialer förmo
dades helt överensstämma med den omstridda stenen. 

På våren 1966 tog man upp golvet i S:t Petri kyrkas mittskepp och 
påträffade därvid ett stort antal gravstenar, de flesta illa medfarna ge
nom sli tning och åverkan. Döm om min häpnad, när jag bland dessa 
plötsligt upptäckte min rekonstruktion, men nu i originalutförande! 

Stenen var hårt sliten och på det stora mittfältet kunde man läsa en 
senare tillkommen inskrift : 

DENNE STEN OCH GRAF STELLE 

TILL HöRER BORGAREN OCH SKOMA

KAREN MÄSTER CHRISTOPHER SCHIÖ

STRÖM OCH HANS ARFVINGAR TIL: 

HÄR UNDER LIGGER BORGAREN OCH SKOMA

KAREN MÄSTER CHRISTOPHER SCHIÖSTRÖM 

M ALMÖ DEN 3 MAIJ ANNO 1768 : 
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På samma sätt kunde de spridda resterna av bokstäver i den övre 

ovalen först genom beskrivningens uppgift om bibelspråket inpassas i 

begripligt sammanhang. 

Min metod för att sammanföra verk och mästare är eljest enkel nog. 

Jag vill förutskicka, att för Malmö vidkommande underlättas uppgiften 

ytterligare av, att det här fanns levebröd för i regel blott en, undan

tagsvis två stenhuggare. Ett antal likartade verk ger anledning förmoda, 

att man vänt sig till yrkesmannen på platsen, medan enstaka, särpräg

lade alster kunna antagas ha främmande ursprung. Ett belysande exem

pel är den av bagarefamiljen Malmström annekterade 1500-talsstenen 

i koromgången med framställning av en hel famil, som på åtskilligt sätt 

skilde sig från samtidigt Malmömateriel och som också visade sig här

röra från Landskronas i mitten av 1700-talet rivna kyrka. 

Om en gravstens ursprungliga inskrift är bevarad, ger ofta bokstavs
typerna rätt säker ledning. Varje mästare har gärna någon liten släng, 
som avslöjar honom. Företrädesvis är det bokstäverna G, R , Y, även 
tecknat IJ, som inbjuder till variationer, men fältet är vidsträckt och 
en påtaglig konservatism hos stenhuggarna gör metoden pålitlig. Har 
en sten försetts med senare inskrifter, röjes detta ofta av bokstavs
typerna. På den nu aktuella stenen kunna vi studera tre stenhuggares 
stilar, Basilius Goldsmids i bibelspråket, Hans Jörgen Adlers i sköldar
nas initialer och Lars Segerbergs i den sena inskriften från år 1768. 

Konstnärlig ambition kan knappast påvisas hos de stenhuggare, som 
voro verksamma här i Malmö efter Roskildefreden. Särskilt mot slutet 
av 1600-talet och under följande sekel är utförandet i regel helt scha
blonmässigt. Gång på gång stöter man på välbekanta detaljer och trots 
sina förtjänster bjuder också Basilius Goldsmids verk i detta hänseende 
på typiska exempel. På fem stenar kan man studera hans synnerligen 
enkla dödskallar, som förefalla att vara kalkerade på varandra. Hans 
tjockkindade småänglar förekomma i två varianter, med utbredda och 
med hopslagna vingar, likaså lagerkransen, som framställdes dels i ett 
mera påkostat utförande med bär, dels i ett enklare utan sådana. De 
stora, stiliserade blommorna, som pryda hörnen på Christen Haagensens 
sten, har Basilius en särskild klockarkärlek för och har nästan alltid 
lyckats få dem med på något sätt. 

Medan allt detta i viss mån är allmängods, men med Basilius Gold
smids lätt igenkännliga touche, har han en och annan gång en person-
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lig krumelur, ett litet hjärta, som han roar sig med att smyga in i något 
tillfälligt tomrum. 

På samma sätt kan man sammanföra andra stenhuggares produktion, 
Johannes Andreae med sina kraftiga, ådrade akantusrankor - ett vac
kert exemplar finns bland de nu påträffade gravstenarna - Lars 
Segerbergs med sina naiva änglamedaljonger, för att nämna de mest 
produktiva yrkesmännen under 1700-talet. Efter hand som studiemate
rialet växer, bör ytterligare landvinningar kunna göras på detta område. 

Till slut kan nämnas, att den så snart från stenen bortraderade 
Christen Haagensen var styvson till Börge Joensen Bager, stamfadern 
för Malmösläkten Bager. Börge hade 1645 gift sig med hans moder 
Karine Söffrensdatter, änka sedan ett år efter Haagen Davidsen Bager. 
Enligt gammal sed fick sonen i detta senare äktenskap namnet Haagen 
- senare försvenskat till Håkan - efter hustruns avlidne make. Nam
net gick så vidare i släkten och blev med tiden riksbekant, enligt mångas 
mening ökänt över hela landet, genom Haqvin Bager. 

Genom placeringen i mittgångens paradsvit har Christen Haagesens 
och några andra Malmöbors gravstenar kommit i blickpunkten på ett 
ätt, som på intet vis svarar mot deras anspråkslösa roll som medbor

gare. Lyckligare hade enligt min mening varit, om de, såsom ursprung
ligen avsetts, lagts ut i ett sammanhängande gravstensgolv och där bildat 
en flock, där rangskillnaden ej längre spelade någon roll. Såsom nyckeln 
till en Malmöbildhuggares verk intager dock Christen Haagensens grav
sten ett så betydelsefullt rum i vår lokala konsthistoria, att en heders
plats ur denna synpunkt kan för varas. 
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Malmö fyrtorn 18 4 6 

Ao rets färgreproduktion visar en norsk brigg som för fulla segel i hård 
nordvästlig vind kryssar ut ur M almö hamn, allt medan flanerande 

Malmöbor från den västra hamnpiren iakttar fartygets kamp mot vädrets 
makter. 

Oljemålningen är utförd av den tyske marin- och landskapsmålaren 
Eduard Schmidt (född i Berlin 1806 och död därstädes 1862 ). Schmidt, 
som studerat för professor K arl Blechen vid Berlinakademien och för 
Ludwig Doell i Altenburg, debuterade 1832. Enl. uppgift gjorde han 
under flera år resor till Skandinavien och England, där hans mest bety
dande verk skapades. Som 40-åring besökte han M almö och från detta 
besök härrör motivet till höger, "Leuchtturm von Malmö". 

T avlan såldes av konstnären till familjen B-Gerson, Berlin, som i sin 
tur överlät densamma till amiral Augustin. Konstverket försåldes därefter 
från amiralens tavelsamlingar på hösten 1955 genom förmedling av fru 
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Emilia Pilling i Bad Nauheim till G. & L. Beijer AB i Malmö i vars ägo 
tavlan fortfarande är. 

I MFA 1951, sid. 3, återgavs i färgreproduktion en annan oljemålning 
härrörande från Schmidts Malmö-produktion: "Utsikt över Malmö med 
hamn och fyrtorn". De båda tavlornas motiv är således delvis identiska. 
På den år 1951 återgivna tavlan har konstnären sökt sitt motiv från en 
plats belägen några hundra meter öster om hamninloppet, varigenom 
konstnären även fått en stadsvy med på duken. På det i år återgivna 
konstverket är emellertid det Malmö-topografiska motivvalet begränsat 
till fyrtornct på den västra sidan av hamninloppet. 

Det avbildade fyrtornet uppfördes år 1821 på platsen för en år 1797 
uppförd s. k. "isbräckare". År 1833 gjordes ovanpå tornet den ca 2 1/2 
meter höga tillbyggnaden i form av en åttkantig lanternin av engelskt 
glas i vilken fyrapparaten placerades. 

2 
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Litet om äldre pärmstämplar 
i stadsarkivet i Malmö 

AV L EIF L JUNGBERG 

Bokägaremärken - ex libris - brukar man i regel dela upp i två 
slag; dels pärmexlibris eller superexlibris, då ägarens namn, initialer, 

vapen eller anna t inpressats eller tryckts på den ena eller båda bokpär
marnas yttersidor, dels sådana, som äro tryckta på en särskild lapp, avsedd 
att fästas in i boken, vanligen på frampärmens insida . Det är den förra 
typen, vi hä r skola syssla med - och inte bara de strikta pärmexlibrisen 
utan även en del pärmstämplar, vilka ange bokens samhörighet med 
viss arkivbildare. - Naturligtvis kan här på några få undantag när 
ej bli fråga om att redovisa ordinarie pärm- eller ryggtitlar för ämbets
arkivens arkivalier ; de ha givetvis en stor praktisk mission att fylla, men 
äro ej av intresse i detta sammanhang. 

Pärmexlibris, hänförande sig till privata ägare, äro av naturliga skäl 
icke talrika, enär arkivbildningen i de i stadsarkivet förvarade arkiven 
i regel skett genom offentliga myndigheters verksamhet. I priva tarkiv 
och boksamlingar, som återfinnas i stadsarkivet, är det dock en del 
volymer, som kunna komma ifråga. 

Först skall nämnas ett renässansband, bundet i ljust kalvskinn, mä
tande 33 x 19,5 cm. Pärmens såväl fram- som baksida prydes av blind
pressningar. I mittfältet synes Gud Fader med ett kors i ena handen och 
den andra lyft till välsignelse; en jordglob vid hans sida skall väl sym
bolisera hans allmakt. Mittfältet omgives av bladrankor och dessa i sin 
tur av figurer enligt underskrift symboliserande fides (troheten ), spes 
(hoppet ), "prude" (prudentia, klokheten ) och "carid" ( caritas, till
givenheten ) . Ytterligare en bred och en smal ram med palmettmotiv 
och bladrankor fu llborda dekoren. Hela mönstret återgår på bakpär
men, så när som Gudfadersbilden, som där utbytts emot bladornamen-
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Cornelius Willumsens lagcodex . Foto Malmö grafi ka a nstalt. 

ter. Blott rester av gröna bomullsknytband återstå. R yggen har fyra 

upphöjda bind. 
Upphovsmannen till bandet är okänd men blindpressningens mönster 

förete en otvetydlig likhet med vad som använts av bokbindaremästaren 
Marcus Sigfridsson ; han var från 1608 verksam i Stockholm.1 - Voly
men har tillhört Cornelius Willumsen, vilken synes ha blivit rådman i 
Malmö 1597 och dog som borgmästare 1617. Det år han tog säte och 
stämma i rådet, har han tydligen behövt anskaffa en " lagbok", vilket 
ingalunda var så enkelt som i våra dagar. Sedan han inköpt volymen 

I 

- kanske av någon kringvandra nde bokhandlare2 - har han fått sina 
initialer och årtalet 1597 tryckta med svart stil på pärmens framsida, 

1 Arvid H edberg: Stockholms bokbindare 1460- 1880. I. Sthlm 1949. 
C. G. H ellström : Bokhandlare i Malmö under danska tiden (i MFA 1945). 
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Cornelius Willumsens lagcodex. Foto Malmö grafi ka an talt. 

ter. Blott re ter av gröna bomullsknytband åter tå . R yggen har fyra 

upphöjda bind. 
Upphovsmannen till bandet är okänd men blindpressningen mönster 

förete en otvetydlig likhet med vad om a nvänts av bokbindaremästaren 
M a rcus Sigfridsson; han var från 1608 verksam i Stockholm.1 - Voly
men ha r tillhört Cornelius Willumsen, vilken synes ha blivit rådman i 
Malmö 1597 och dog som borgmä tare 1617. Det år han tog säte och 
tämma i rådet, har han tydligen b hövt anskaffa en " lagbok", vilket 

ingalunda var så enkelt som i våra dagar. Sedan han inköpt volymen 
- kanske av någon kringvandrande bokhandlare2 - har han fått sina 
initialer och årtalet 1597 tryckta med svart stil på pärmen fram ida, 

1 Arvid H edberg: Stockholms bokbindare 1460-1880. I. Sthlm 1949. 
C. G. Hellström: Bokhandlare i Malmö under danska tiden (i MF A 1945 ). 
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varefter en driven skrivare fört in diverse avskrifter i boken, vilka kunde 
vara nyttiga att känna till för vederbörande, bl. a. avskrift av Skåne
lagen, kung Waldemar Il :s lag, privilegier, fundatser och annat, som 
gällde staden och Danmarks rike. 

Evert Wiltfangs levnadshistoria har undertecknad redovisat i en ar
tikel betitlad "En boksynt borgmästare"3• Han hade varit "K0kkenskri
ver" hos Christian IV:s söner i Sorö, "ridefogde", dvs. förvaltare på 
Malmöhus, blev c:a 1630 rådman och 1650 borgmästare i Malmö, 
dömdes att mista liv, ära och gods för föregivna konspirationer mot 
svenska kronan i samband med den s. k. Malmösammansvärjningen 
1658, men benådades till livet och landsförvisades. Han begav sig då 
över till Danmark, där han insattes som borgmästare i Helsingör och 
dog 1661. I samband med hans landsförvisning gjordes en förteckning 
över hans egendom såväl löst som fast. Bland det förra finnes även hans 
bibliotek, c :a 150 volymer, huvudsakligen juridik och historia. Ett par 
spillror av detta bibliotek har hamnat på stadsarkivet; tre volymer äro 
av intresse i detta sammanhang, enär de äro utrustade med super
exlibris. 

En är en handskrift med borgmästarens initialer E. W. F jämte år
talet 1653 i svart tryck på frampärmen. I volymens början har han 
egenhändigt lagt upp ett register, vilket omtalar volymens mångskif
tande innehåll - från en militär mönsterrulla, vilken innehåller upp
gifter om den vapenföra befolkningen, dess beväpning av olika slag 
som hillebarder, musköter, yxor, morgonstjärnor etc., befäl och man
skap, gata upp och gata ner, till stadens ämbets- och tjänstemän. Den 
har med tiden kompletterats till långt fram på 1700-talet och kom att 
kallas "Borgmästare och råds liggare". 

De två andra volymerna bära namnet " Evert Wiltfang" samt årtalet 
1652 på frampärmarna. Storleken på volymerna är 19,3 x 13 cm resp. 
19,3 x 15 cm. Den ene är därtill utstyrd med silverknäppen bärande 
initialerna EWF resp . årtalet 1652. I den ena volymen, den med silver
knäppena, äro sammanbundna fyra tryckta lageditioner: 
1. Skaanske Low, tryckt i Köpenhamn 1505 av Gottfried av Ghemen; 
2. Arild Hvitfelds edition av ärkebiskop Andreas Sunesons Skånelag, 
tryckt i Köpenhamn av Laurentius Benedictus 1590; 3. Sjrellandske 
Lov, tryckt av Matz Wingaardt 1576, likaledes i Köpenhamn ; och 

3 Leif Ljungberg : Ur djupa källarvalven, Malmö 1950. 
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Evert Wiltfangs lagcodex av å r 1652. 
Foto Malmö grafiska anstal t. 

4. biskop Knuds i Viborg edition av Jydske Lov, tryckt av Matheus 
Brandis i Ribe 1504. - Den andra volymen är "Den rette Jydske Low 
bog", tryckt av Peder Hake i Köpenhamn 1642 jämte en del andra 
1600-tals lagar och förordningar. 

Ytterligare ett exemplar av 1642 års edition av "Den rette Jydske 
Low" finns i stadsarkivet. Liksom i den förut nämnda har i detta band 
inbundits en del andra danska lagar och förordningar. Frampärmen 
bär i tryck initialerna H . W. S. jämte ett ornament, allt inom en ram 
med blomdekor i hörnen, med undantag för initialerna finnes det hela 
återupprepat på bakpärmen. H. W. S. är uttytt Hans Walters0n ; han 
var ursprungligen hattstofferare, blev byfogde i Malmö 1644 och dog 
1655. Till yttermera visso har han i slutet av boken (fol. 25 i en hand
skriven del av densamma ) skrivit sitt namn "manu propria" samt år
talet 1652. Volymens storlek är 19 x 13,8 cm. 

Bland arkivalier i privatarkiven skall göras ett litet axplock i skrå-

21 



arkiven, där banden mycket ofta bära påtryck om arkivbildaren och 
det ändamål volymen har tjänat. 

Det anrika bagarelaget med arkivalier ända från 1430 har en proto
kollsbok omfattande tiden 1684- 1840, bunden i brunt skinnband (for
mat 31 x 19,5 cm), och med följande tryck på frampärmen: Backarnes 
Lags-Book vtj M almöe Begyndt Anno 1684. Fora::hrit till Laget vthaf 
Stadhsnotarien Wilhelm Anderson. Mitt på frampärmen finnes ett 
rektangulärt emblem med en ung man bärande ett kors i vänster hand 
och en urna med en låga i höger. Gröna knytband av bomull göra 
ännu tjänst. Samma emblem återfinnes på bakpärmen. Förmodlingen 

har boken - liksom den ovannämnda Cornelius Willumsenska - köpts 
av någon kringvandrande bokhandlare, då emblemet redan funnits där. 

ågon M almöbokbindare har förmodligen sedan .tryckt till texten. Den 
unge mannen i mittfältet - han bär ingen gloria kring hjässan -
torde knappast med sina symboler kunna sättas i samband med bagare
lagets skyddspatron än mindre stadsnotarien Wilhelm Andersson själv. 

Även Bagarelagets räkenskapsbok 1787- 1864, inbunden i brunt 
kinn, format 20 x 17 cm, har pärmtryck, detta av följande lydelse: 

Till-Hörer Bakare Embetet Ahr 1764 - den har tydligen inköpts och 
färdigställts i god tid, innan den kommit till användning. 

Guldsmedsämbetet har även det gamla traditioner i Malmö. Endast 
en volym med pärmtryck har påträffats bland ämbetets arkivalier. In
skriptionen lyder på framsidan: Gvldsmederne vdi M alIIIBe Lavgsbog. 
Gesellenbuch ; på baksidan : Anno 1656. Såväl fram- som baksidan pry
des av en bladkrans, a llt tryck är i guld; de gröna knytbanden är av 
bomull och volymens format 21 ,5 x 15,3 cm. I den har bl. a. in- och ut
skrivning av gesäller antecknats med större och mindre uppehåll fram 
till 1846. 

Murmästareämbetets gesällers protokollsbok 1754- 1868 är inbunden 
i brunt skinn och bär på frampärmen följande påtryck i guld: Mur Mest 
Gesellers Protokoll An:o 1753, jämte en murslev. Det hela inramas av 
förgyllda linjer med blomornament i hörnen ; formatet på volymen är 
32,6 x 21 cm. 

"Färgemans Lagets förnyade articlar uti M almö" står det att läsa 
på en foliant, bunden i brunt skinn, format 35 x 20, tillhörig Färge
manslagets i Malmö arkiv. Inskriptionen är inramad av en lagerkrans, 
krönt av ett sigill: ett lamm med fana, kors och krona samt devisen: 
Sieh das ist Gottes Lamm. 
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Guldsmederna i Ma lmö lag bok 
1656. Foto Malmö gra fiska anstalt . 

S :t Knu tsgillet i Malmö har gamla a nor och gamla arkivalier. Två 
protokollsböcker inbundna i brunt skinn (format 31,5 x 21 cm resp . 
32,5 x 20,5 cm ) och fö rsedda med pärmtryck ha intresse i detta sam

ma nhang. T rycket lyder: Sancte Knvds Lavgs Bog M allll0e 1671 resp . 
S :cte Knutsgillets Protocoll i M almö Ahr 1749. Den förra inskrip tionen 
har tryckts med guldbokstäver och den är omgiven av en förgylld orna

menterad ram ; ryggen är rikt sirad med förgyllda ornamenter, var
jämte volymen ä r försedd med guldsnitt. Den yngre volymens pärm
tryck är även det omgiven av en ornamenterad ram. 

Personliga pärmstämplar, vilka ej direkt ange bokens ägare - det 
är alltså ej fråga om superexlibris i strikt bemärkelse - finns det ganska 
gott om i stadsarkivet. Bland sådana återfinna vi troligen det allra 
äldsta "pärmtrycket" i stadsarkivet - ett bomärke, a ttributerande sig 

till Arendt Kock, rådman i M almö 1527- 1534 och broder till den 
store borgmästaren Jörgen Kock. Det finns anbragt i blindpressning å 
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Arendt Kocks sigill med hans bomärke. 
Mag. i Malmö ank. skrivelser 1534 
7 / 12. Efter teckning av Einar Bager. 

bakpärmen till en volym ( 19, 7 x 14,5 cm ), som på framsidan med 
bläck bär den samtida påskriften Sagetal, dvs. en saköreslängd, påbör
jad den 12 april 1527 och förd fram till 1545. Sistnämnda år hade 
Arendt Kock varit död i flera år, men förmodligen har han lagt upp 
volymen och i egenskap av rådman och ansvarig för bötesredovisningen 
och liknande ting fört den de första åren. Volymen får ganska visst 
räknas som en offentlig urkund; däri redovisade medel skulle delas mellan 
Kungl. Maj :t, staden och understundom rådet. 

Med sistnämnda volym till sin natur likartade äro stadens kämnärs
räkenskaper. Kämnärssysslan gick under 1500-talet och några år in på 
1600-talet runt bland rådsherrarna; därefter blev det någon eller några 
av det inflytelserikare borgerskapet, som skötte sysslan. Under kämnären 
storterade stadens finansväsen och han hade även att svara för att sta
dens räkenskaper fördes med vederbörlig omsorg. Mandatperioden va
rade vanligen i två eller tre år. De räkenskapsböcker, som i stadsarkivet 
vittna om vederbörandes verksamhet, ha under 1600-talets första de
cennier ofta vederbörandes namn och initialer tryckta på frampärmen . 
Tidigare har vederbörande namn angivits på frampärmen genom pryd
lig präntning med gåspennan. Här följer en liten provkarta på tryckta 
namn: 

Förenämnde "Cornelivs Wilumsen" (ibland stavat Willumsen ) har 
hela sitt namn på räkenskapsvolymerna för de tre åren 1602- 1604. 
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" ]ost Ledebur'', rådman, sedermera borgmästare, har sitt namn på 
volymerna 1605- 1607. 

"Christen Jacobsen Nold", rådman, slutligen borgmästare står det att 
läsa på räkenskaperna 1608- 1610. 

]ost Krutmeyer, "I K" och Erik H ansen, "E H ", båda handlande, 
ha sina initialer på volymerna 1610- 1611. 

Peder Sandersen, "P S", rådman, och Oluf H ammer, "O H ", hand
lande, skötte 1612 och 1613 års räkenskaper. 

Stadens räkenskaper från 1700-talets början äro bundna i skinnband 
och samtliga i folioformat. De ha titeltryck, som utvisar, att det här 
är fråga om Malmö stads räkningar med verifikationer. Trycket, vilket 
gjorts för hand och med lösa typer, har vållat den stackars bokbindaren 
mycken möda både vad rättning och stavning beträffar. I ett fall har 
han emellertid ej darrat på handen och det gäller anbringandet av det 
konungsliga namnchiffret, vilket pryder å tskilliga band. Flera band ha 
C XII med en kunglig krona däröver, men vad som förvånar är, att 
redan på 1718 års volym har hjältekonungens namnchiffer utbytts emot 
ett krönt FR, dvs. Fredricus Rex. Bokbindaremästaren Johan Höök 
kvitterade nämligen den 20 november 1719 2 dlr smt för inbindning 
av Malmö stads räkenskaper och verfikationer pro anno 1718 och först 
den 20 mars 1720 valdes Fredrik av Hessen till svensk konung på sin 
drottnings och suveräns, Ulrica Eleonoras, tillskyndan. - Höök har 
även bundit de fören. banden med Carl XII :s namnchiffer. För åren 
1706-08 och 1714 ha de försetts med blå och gula knytband av 
bomull. 

I magistratens arkiv i stadsarkivet finnes ett antal privilegie- och 
fundationsböcker i vackra band, allt från den 1420 upplagda Registrum 
ville M alm0yghe - Malmö medeltida minnesbok.4 

Endast en volym i denna serie är försedd med ägarebeteckning, näm
ligen den år 174 1 upplagda s. k. fundationsbok, innehållande avskrifter 
av M almö stads och dess inrättningars donationer m. m. 1406- 1846. 
Folianten - formatet är 45 x 29,5 cm - är bunden i brunt skinn och 
försedd med guldsnitt. På framsidan finnes inom en krönt bladkrans 
följande inskription med guldbokstäver: S:t Peders K yrkias Skolans 

4 En faksimiledition utgavs 1937 av John K roon, AB Malmö Ljustrycks
anstalt, med innehållsredogörelse och historik av Ingvar Andersson och Leif 
Ljungberg. Bandet har dock inte å tergivits i autentisk kopia. 
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Hospitalets och Stadsens Fattigas Afskrefne Fundationer. R yggen har 
åtta upphöjda bind ; utrymmet mella n binden har förgyllda guldpress
ningar med blomster och andra motiv. 

T ill slut skall endast bringas i erinran en del äldre förfa ttningstryck 
och lagsamlingar, vilket överlämna ts till stadsarkivet i samband med 
leveranser från rådhusrätt och magistra t och för övrigt visat sig synner
ligen värdefullt vid forskningar i stadsarkivet. Den 1849 upphörda 
kämnärsrä tten hade en svit "Förordningar" omspännande åren 1712-
1830 och R ådhusrä tten en liknande räcka för tiden 1787- 1824, båda 
i viss mån kompletterande varandra . Samtliga band - de äro i brunt 
kinn med upphöjda bind på ryggen - ha "superexlibris", a nbringade 

i ett ryggfält i regel på en grön skinnlapp. Inskriptionen är i guld
bokstäver med en vacker bladranka i guld runtom och lyder för den 
förra serien " M almös K ämnärs - Rä tt" och för den senare i regel 
" M almös R ådstufwu - R ä tt T illhörige" . Någon gång har på de senare 
banden den enligt undertecknads mening förfärliga genitivformen 
" M almös" utbytts mot " M almö". Det kanske kan vara av intresse att 
veta att " M almös" tydligen icke är något påfund av modärna rä tt
skrivningsapostlar, utan förekommit även för sekler sedan. 

Även Magistra ten har ibland använt sig av "superexlibris", t . ex. på 
"Länskammarverket", tryckt 1802, där på ryggen på ett grönt fält är 
tryckt med guldbokstäver: " M agistraten tillhörig". 
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Leuchtturm zu Malmö 1879. F yrto rnen byggdes 1878. Akva rellerad blyerts. 

C. H. Adolf Meiers teckningar 
från Malmö 
AV ERIK HOFREN 

Malmö museum förvärvade under 1966 från ett ty kt antikva riat 
fyra intressanta blad av liibeckermålaren C. H . Adolf Meier ( 1806 

- 1894 ) . Denne, som var en mycket flitig topografisk skildrare,1 gjorde 
å tskilliga besök i sydsverige. Malmömotiv, Petrikyrkan och hamnen, 
fångade han vid tre olika tillfällen på 1870-talet. Hans teckningar av
slöjar väl ej något nytt, men må te ändå sägas vara ett värdefullt till
skott till museets växande malmötopografiska samlingar. 

1 St Annen Mu eum, Li.ibeck, äger ca 200 teckningar av Meier. För värdefulla 
a nvisningar tackas förste intendenterna C. G. Lekholm och ils Lindhagen, M almö 
museum. 
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Ma lmö 21/9 I 873. Petrikyrkan från nordväst med sakristia n i förgrunden . Blyerts. 
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Malmö 11/8 1876. Petrikyrkan - Caroli kyrka. - Kallbadhuset på östra hamn
området, rivet 1897. Byggnaden ägdes av Badhus aktiebolaget i M almö som stif
tades 1867. - Malmö redd. - Fyrar och fyrskepp i Öresund "Nakkehoved 
Sverige" skall vara Danmark. Blyerts. 
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Petrikirche zu M almö 22/9 1873. Petrikyrka ns södra transept. Akvare llerad blyerts. 
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Ref orma tionsli ttera tur 

från Malmö 

En språklig granskning 

AV I GEMA R I NGER 

I nnevarande år, 1967, kommer hela den protestantiska kristenheten att 
fira 450-årsminnet av den L utherska reformationen. För den histo

riskt in tresserade allmänh ten torde det vara välbekant, a tt vid refor
mationens u tbredning i orden blev M almö stad en av huvudorterna 
för reformationsverket i det dåvarande Danmark. Andra centra för re
forma tion arbetet i Danmark var Oden e på Fyen, Viborg i J ylland 
och R ader lev i Sönderjylland. I Skåne var det allt å icke stiftsstaden 
Lund men handel staden M almö, som blev ett centrum för reforma
tionen . I det gamla Sverige var förhållandet liknande: det var icke 
Uppsala, ärkebiskopsstaden, men huvudstaden och handelsstaden Stock
holm, som blev säte för reforma tionen. 

Vad Olaus Petri och hans medhjälpare, understödda av Gustav Vasa, 
betydde för det dåvarande Sverige, det betydde Claus M ortensen och 
hans medhjälpare, beskyddade av Danmarks dåvarande konungar, Fre
derik I och Kristian III, för den tidens Skåne. Hi torien om Claus 
M ortensens första uppträdande om luthersk predikant i M almö i maj 
månad 1527 är alltför välbekant för att här närmare omtalas; här skall 
redan nu hänvisas till skriftställaren H elge Anderssons minnesskrift 
"Claus Mortensen - Skånes reforma tor", tryckt och utgiven i M almö 
1966. D är meddelas också en litteraturförteckning till tjänst för dem, 
som närmare vill tränga in i ämnet. 

Det dröjde alltså 10 år, sedan reformationen påbörjades i Wittenberg, 
innan den nådde Malmö stad. Den hade då haft tid a tt växa sig stark. 
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Liksom för Luther och Olaus Petri, så innebar det också för Claus 
Mortensen och hans meningsfränder - den främste av dessa var väl 
Jyllands reformator Hans Tausen - stora personliga risker att för
kunna de reformatoriska ideerna. Men den djärvhet och oförskräckthet 
och den sakliga vältalighet, varmed Claus Mortensen framträdde, med

förde framgång för de idcer han verkade för. Sedan han ytterligare 
utbildat sig vid ett evangeliskt prästseminarium i Haderslev, återkom 
han till sin födelsestad 1529 och blev den förste evangeliske kyrko
herden i S :t Petri kyrka. På sin sida hade han Malmöborgmästaren 

Jörgen Kock. På grund av tvistigheter med magistraten angående sina 
löneförmåner drog han sig 1541 tillbaka till ett lugnare verksamhetsfält 
som sockenpräst i I:Iusie och Västra Skrävlinge. Som sådan verkade han 
till dess han 1575 gick bort, 76 år gammal. Också som präst i sitt lant
pastorat förblev han boende i gården i hörnet av Baltzarsgatan och 
Kalendegatan, kallad Kragevig. 

Till bruk vid den evangeliska gudstjänsten, som nu förrättades på 
landets eget mål, utarbetade Claus Mortensen och hans medhjälpare 
mässböcker och psalmböcker. De är numera utgivna i facsimile-utgåvor. 
1959 utkom genom Universitets-jubilreets danske samfund "Danske 
Messeböger fra Reformationstiden'', och 1966 utkom genom samarbete 
mellan hovintendenten John Kroon, Malmö Ljustrycksanstalt, och 
Dansk-skånsk förening den s. k. Malmösalmebogen av 1533. 

"Danske Messeböger fra Reformationstiden" är försedd med en efter
skrift, som är en liturgi-historisk redogörelse av S. H. Poulsen. Denna 
facsimile-utgåva består av följande delar: Det kristelige messeembede 
paa danske, Malmö 1528, Haandbog i det evangeliske messeembede, 
Malmö 1535, och Haandbog om den rette evangeliske messe, Malmö 
1539 (boktitlarna är här angivna med nutida dansk ortografi ) . De två 
första är utarbetade av Claus Mortensen med den tyska s. k. Niirn
bergermässan av 1524 och Luthers Deutsche Messe av 1526 som före

bilder. Den sistnämnda är utarbetad av Claus Mortensen och Frans 
Vormordsen i förening. Denne Frans Vormordsen, som också hörde till 
Danmarks reformatorer, var född i Holland men kom tidigt till Dan
mark. Efter en tid som munk vid Karmeliterklostret i Helsingör blev 
han universitetslektor i Köbenhavn och verkade därefter som lektor vid 

Malmö la tinskola, till dess han 1537 blev biskop i Lund eller "super
intendent", som biskoparna benämndes i reformationens århundrade. 
Såsom icke danskfödd blev Frans Vormordsen icke det danska språket 
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Titelbladet till " Thz cristlige 
messze embedhe paa däsche". 

helt mäktig och hade Claus Mortensen till hjälp vid utarbetandet av 
handboken. 

"Thz cristelige messze embedhe paa däsche" (läs: danske) innehåller 
efter ett kort företal nattvardsmässan med anvisningar för nattvardens 
utdelning på lutherskt vis samt de kyrkoböner som tillhör nattvards
gudstjänsten. En versifierad omskrivning av Tio Guds bud avslutar 
det hela. 

För en språkman är det alltid av intresse att analysera litterära 
minnesmärken från Malmös danska tid. Då man skriver och ännu mer 
då man låter trycka, eftersträvar man att uttrycka sig på danskt skrift
språk. Men skriftspråket var vid denna tid inte fullt enhetligt över 
hela Danmark, och även hos de lärde slår provinsiella drag igenom. 
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Hos Claus Mortensen, som var både beläst och berest, är väl detta 
provinsiella inslag icke så starkt som i dokument från 1500- och 1600-
talen, som härrör från enklare medborgare i Malmö, som icke hade 
någon högre boklig bildning och säkerhet i att uttrycka sig skriftligen. 
Jfr förf:s artikel "1500- och 1600-talens Malmöspråk" i SDS den 19 
december 1962. 

I "Det christelige messeembede paa danske" påträffar vi exempelvis 
följande skånska inslag: ede eller edhe, äta, da. mde (i da. numera 
mindre brukligt och ersatt av spise), jämför dial.-formen eda i större 
delen av Skåne, på e-målsområdet i Oxie och Skytts härader ede; 
edendhe, ätande, skånskt edane; e i lese eller leese, da. lt:ese och siel, 
da. sjcel, jfr sydskånska lesa (lese) och sjel. Vidare lebe, läpp, da . lcebe 

men i sydskånska mål lev, mest i sms. mongle' v, munläpp. Skånskt är 
också fraa (dvs. frå ), där nutida danska har fra . - Ord på -are har 

den trestaviga formen -ere, såsom forlöszere, scabere, syndere, tienere. 
Böjningsformen av "han" heter omväxlande hanom, hannom och han
num men i äldre danska väster om Skåne hannem (nyda. ham ) . 
Formen hanom (med öppet a-ljud ) finns fortfarande i skånska mål 
utanför Sydvästskåne men är i sydväst ersatt med hann. - Slutligen 
har vi formen ing för "in" i ett flertal sammansättningar: inghbyrdis, 
ingförth, inglede, ingskydelze, inghtil och ingtryckis. Med skrivningen 
inghbyrdis kan jämföras ingby'res el. injby'res i Sydskåne. 

Vissa av ovannämnda former finns emellertid också i genuin t Själ
landsmål och i därav beroende äldre danskt skriftspråk, men i detta 
fall, då de användes av den M almöfödde Claus Mortensen, ä r de att 
betrakta som "skanismer". I genuint Själlandsmål finns således ede 

och frå samt (blott i Nordsjälland) lese; trestaviga former av typen 
tjenere tillhör också gammalt Själlandsmål samt danskt skriftspråk 
fram till Holbergs tid. Formen ing för "in" finns på Själland men har i 
skriftspråk mest frekvens i källor stammande från Skåne. 

"H aandbog i det evangeliske Messeembede", tryckt i Malmö 1535, 
innehåller den liturgi som skall följas vid barndop, vigsel, prästens 
sjukbesök ("huor mand skall söge de siuge") samt begravning och där
till en del kyrkoböner. Vid en analys av texten finner man också där 

skånska inslag i skriftspråket: de ovannämnda ede, lese och siel ; av lese 

heter presens les, en form som ännu på 1930-talet är upptecknad från 
Limhamn ("hann les tining udan glasy'jen" ) . "Mellan" heter såsom 
ännu i Skånemål mellom ( da. m ellem , men i äldre danska också m ellom 
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F rans Vormordsens gravsten L unds dom-
kyrkas krypta. 

eller m ellu m ), och " jämmer" skrives iemmer ( da. jam m er ) liksom 
" jämmerligen" heter icemmerlige. Som skånskt bör betecknas fram (i 
framfö re) ; det h ter på Själland och i nutida danskt skriftspråk frem , 

under det a tt fram finnes på Sydöarna och Fyen. Av de ovannämnda 

trestaviga formerna vid personbeteckningar finnes fr elsere. Som skånsk 
får betecknas böjningsformen börnen (i nutida Skånemål: barnen ) , 

under det a tt den nyare böjningsformen börnene på 1500-talet var på 
framgång i de riksspråksbilda nde målen på danska öarna. - Gemen
sam för Skå nemål och ä ldre danska är böjningsformen förde, som i 
yngre danska på 1700-talet blir fö rdte eller fört e. Sä regen för Sydväst
skåne är supinumformen haffu er lcerd med -d efter konsonant ; supinum

former av typen vald, fylld (följt ) , tänd, hörd och lärd tillhör fort
farande målen i sydvästra Skåne söder om Lund och väster om Skivarp 
och har av förf. iakttagits också i mera ålderdomlig M almödialekt. 

" H andbog om den rette eevangeliske M esse", som tillkom genom 
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samarbete av Frans Vormordsen och Claus Mortensen, innehåller en 

fullständig evangelisk gudstjänstordning, där de delar av mässan, som 

skall sjungas, är försedda med noter, och därtill liturgi för alla slags 

kyrkliga förrättningar. En analys av texten !:> lir också här givande, då 

man uppsöker skånska inslag eller skanismer. Fortfarande välkända 

drag i sydskånsk dialekt är y i berymme, fylger (i eftrfylger ) och ynsker 

och i i limmer (lemmar) . Som skånskt får bedömas syster i förhållande 

till da. söster. Också här har vi ede, lese, siel och därtill stiele (stjäla ) . 

D e trestaviga formerna frelsere och tienere återkommer, och fram ingår 

i framgang. Ordet "torka'', som i Skåne och delar av Småland har 

en form utan k ( tårra ) skrives här i presens toor ; samma presensform 

heter i annan danska törrer. Bak skrivningen fagn (famn ) och fagn e 

(famna ) torde ligga skånska former med -jn ; detta ord heter på Själ

land fawn och skrives i äldre danska fauffn och i nutida danska fa un. 

J ämför uttalsformen fajn , som är allmän i Skåne, och verbet fajna 

(Bara hd och Husie i Oxie hd ), fajn e (Tygelsjö i Oxie hd ) . - En 

ren talspråksform, som påträffas i handboken, är bored (bordet ); den 

är gemensam för Skåne och Själla nd , dock skrives vanligtvis i äldre 

da nska enligt skriftspråksnormen bordhit. Böjningsformer, som tillhör 

Sydvästskåne, är bl. a. som er berörd och ett tend liuss (jfr ovan ) . 

Men i ett avseende gör Claus Mortensen avvikelse från Skånemål 

och följer i stället en skrivform, som skulle bli regel i danskt skriftspråk. 

I mässböckerna står konsekvent mange, framgang, modgang och sang. 

Ljudförbindelsen a + ng utvecklas annars i Skånemål, liksom i Nord

själland, till -ång: således i Skåne många (på Söderslätt: månge), gång 

och sång. Men i språkliga dokument från den tidens Malmö med 

mera dialektfärg framkommer de skånska formerna, som här tecknas 

monge eller maange ( aa = å ), long el. laang, vong el. vaang ; i Lunds 

stifts Landebok, som är utarbetad på 1570-talet, står genomgående 

vong. Liksom mässböckerna har Malmöpsalmboken genomgående for

mer på -ang med undantag för fonge, som användes dels i bet. "fånga' ', 

dels " få" . 

Den första i Malmö utgivna psalmboken utkom 1528 och blev 1529 

utgiven i ny förbättrad upplaga. Den var ett verk av Claus Mortensen 

och hans medhjälpare Hans Olufsen Spandemager, också han malmö

född. Psalmerna var till större delen översättningar och bearbetningar 
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Cla us Mortensens gravsten i S : t Petri 
kyrkas kor. T eckning av Eina r Bager. 
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av tyska reformationspsalmer av Luther m. fl . Den uni ona psalm ången 
var ett nytt inslag i gudstjänstlivet. "Den lutherske salmesang va r netop 
et af de midler, som fremmede reforma tionen mest." ( M alling. ) Den 
förs ta gemen amma danska psalmboken var den av kaniken och bibel
översättaren Christiern Pedersen i M almö 1533 tryckta och utgivna 
s. k. M almösalmebogen. Av denna är ett enda exemplar bevarat, till
hörigt Universitetsbiblioteket i O slo, och efter detta ä r den ovan om
talade facsimileutgåva n framställd . Det ä r ett i tekniskt avseende vac
kert och värdefullt verk, och värdet förhöjes ytterligare genom den 

efterskrift på 45 sidor, som är utarbetad av den da nske psalmhistorikern 
Anders M alling. Efter en långvarig och hedrande tj änst som "sogne
pra::st" i Bröns i Sönderjylland är han numera bosatt i Sorö, där han 
mera odela t kan fortsätta sin psalmhistoriska forskningar. Pastor M al
lings efterskrift till " M almösalmebogen" giver tillika ett instruktivt sam
mandrag över reformationens historia i Danmark och icke minst i 
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Malmö, varför den särskilt är värd att lära känna av historiskt intresse
rade Malmöbor och andra skåningar. 1 

I " M almösalmebogen" är upptagna de psalmer, som varit införda 
i de tidigare utgivna psalmböckerna från 1528 och 1529. D är ingår 
också psalmer diktade av den skånskfödde prästen Arvid Pedersen, som 
hade studerat i Wittenberg och slutligen blev präst i Ibsker på Born
holm. Vidare ingår där psalmer och översättningar, som Claus M orten
en medfört från R aderslev, och som enligt pastor M alling ha r inslag 

av sönderj ydsk dialekt. Beträffande dessa psalmer, av M alling nä rmare 
a ngivna å sid. 317 i efterskriften, har förf . kunnat konstatera, a tt just 
dessa saknar inslag av av Skånemål (eller äldre Själlandsmål ) . Slut
ligen ingår i psalmboken några psalmer, som är diktade av den da nske 
reformatorn Hans T ausen under hans prästtjänst i Viborg. 

Bland psalmerna känner man igen åtskilliga av reforma tionstidens 
psalmer, som genom århundraden har for tleva t i både danska och 
svenska psalmböcker ; de utgöres av översättningar från tyskan, som av 
ålder finnes i både dansk och svensk version. De hä nvisningar, som 
här göres, gäller psalmernas nummer i den nuvarande svenska psalm
boken av 193 7. På sid. 6 a finns Luthers reforma tionspsalm "Nu fröy
der eder alle Christne mend" (sv. ps. 37 ) . Sid. 19 b och 20 a har en 
version av "Gud trefaldig sta tt oss bi" (nr 22 ; den danska översätt
ningen är betydligt äldre än den svenska, som är från 1567) . Av 
" Allena Gud i himmelrik" (nr 24 ) , som ä r välkänd från svensk hög
mässa och först översatt till svenska 1567, finns en översättning på 
sid. 33 b. M a n kan likväl konstatera, a tt den i sin första version på 
nordiskt språk har en ganska knagglig meter. - Av de gamla reforma
tionspsalmerna finner ma n på sid. 82 a " Wor Gud han er saa sterck 
en borg" i dess första danska översättning ( sv. ps. 124; den danska över
sättningen är äldre än Ola us Petris svenska, som är från 1536) . En 
psalm, som ursprungligen är svensk - av Olaus Petri - är införd å 
sid. 85 a; det ä r "O Jesu Crist som mandom tog' ', som tidigt blivit 
översatt till danska (sv. ps. 40 ) . Då psalmerna saknar numrering, är 

1 D är skrives på dansk sida å tskilligt, som berör skånsk historia och Malmö
historia, som blir ganska okänt på den skånska sidan - och tvä rt om. I detta 
sammanhang kan erinras om en levnadsteckning över en senare psalmdiktare, 
M almöprästen Hans Christensen Sthen, av P . Riemann, som är införd i V artov
bogen, udg. af Kirkeligt Samfund, å rg. 1964, som är värd a tt bli känd också i 
Malmö. 
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de anförda efter sidan, där de står upptagna, men därtill kommer, att 
pagineringen i Malmöpsalmboken är gjord efter blad och icke efter 
sida, varför sidorna angives med a och b ; de romerska siffrorna är här 
utbytta emot vanliga siffror. 

Psalmboken inledes med ett kalendarium, som är särdeles dekorativt 
med månadernas namn i röda rubriker och alla helgdagar med röda 
bokstäver. För varje månad anföres medicinska råd och föreskrifter 
med hänsyn till dieten, för vilka en viss "mestere" anföres som auktori
tet. Psalmboken avslutas med nattvardsmässan, litanian och några kyrko
böner. - Medan mässböckerna var tryckta i ett tryckeri i Malmö, som 
tillhörde den från Östergötland hitflyttade Olof Ulriksson, var Malmö
psalmboken tryckt i det av Christiern Pedersen i M almö 1532 upp
rättade tryckeriet. 

En språklig ana lys av texten i " Malmösalmebogen" giver ti ll känna, 
att också här finns en mängd skånska, i synnerhet sydvästskånska dia
lektformer, varav dock flera är gemensamma med gammalt Själlands
mål. Ett flertal av dessa former är sedan 1700-talet försvunna från nu
tida danskt skriftspråk men är fortfarande gångbara i Skånemål. För 
flera av dessa drag är förut redogjort i samband med mässböckernas 
behandling. Upplysningsvis skall meddelas, att Christiern Pedersen var 
född i Helsingör och att han varit bosatt i Nordsjälland och i Skåne 
med undantag för studieår i Greifswald och Paris och en tids lands
flyktighet i Holland tillsammans med den avsatte konung Kristian Il . 

Ord på -are har den trestaviga formen av typen dommere, frelsere, 

hielpere, m eglere, skabere, syndere och tröstere eller trystere . Endast 
i sådana ställningar, då metriken fordrar det, användes den tvåstaviga 
formen, t. ex. dommer och tröster. De trestaviga formerna har för
svunnit ur danskt skriftspråk men finnes ännu, fastän sparsamt, i genu
int Själlandsmål ; på sydöarna är de vanligare. Skånemålen har typen 
dommare el. dåmmare, på e-målsområdet söder om Malmö dåmmere. 

I överensstämmelse med sydskånsk dialekt står oftast e i orden eble 

(ingår i kalendariet), ede (väx!. med cede), fiele (gömma ), lese (väx!. 
med lcese), sed (skick), siel samt stiele (3 ggr, men 1 g. sticele). Av 
dessa former är siel uteslutande skånskt, och utanför Skåne finns lese 

blott i Nordsjälland. I Skånemål finns formen lesa med e nordligast i 
Barsebäck, under det att i västra Skåne eble och eda fortsätter över 
Hallandsgränsen och in i Sydhalland. 

Skånsk är utvecklingen av ä till a framför -r i varge, värja och 

39 



snarge, snärja (i sms. besnarge). Jfr i nutiden både i och omkring 
M almö : harre, vark etc. 

För ö står y i orden dylge (dölja ) och trystere, detta i överensstäm
melse med sydskånsk dialekt. I nutiden upptecknade former för " dölja" 
är dylja i Lomma och Burlöv, dylla i Fosie och Oxie och dylle i H yllie 
(Limhamn ) och Bunkeflo. T rysta (tryste) är ännu vanligt i Sydväst
skåne. 

En mängd former för enstaka ord överensstämmer med sydväst
skånska mål och finnes i vissa fall också i danska ö-mål och i äldre 
danskt skriftspråk, men icke i nutida danskt skriftspråk. Till dem hör 
bl. a . blende (att läsa: blänne, skånskt blänna, blänne, sv. blanda, nyda. 
blande); daater (skånskt dåtter, nyda. datter ); fram (jfr ovan betr. 
mässböckerna ), iemmer ( nyda. jammer ); krubbe ( nyda. krybbe) ; krud 

( nyda. krudt ); par er ( da pa::rer ); skugge ( da . skygge ); slöcke (släcka, 
nyda. slukke), stold (stall, i äldre Skånemål ståll, nyda. stald ) och vage, 

( sv. vaka, nyda. våge ) . - Av dessa tillhör dåtter, fram , krub be, skugge 
och slökke ( slykke) for tfarande de danska ö-målen, men vage (verb ) 
är sydvästskånskt och kännes icke från ö-målen. - Formen parer, som 
ingår i kalenda riet, är intressan t. Dess vanliga skånska form är päror, 

men Sydvästskåne har i Oxie, Skytts och Vemmenhögs härader samt 
södra delen av Bara hd formen parror. 

Ordet lam m har denna form såväl i danska ö-mål som i nutida 
danskt skriftspråk ( tecknat lam ) . Den skånska formen är låmm. Nu 
har " Malmösalmebogen" alltid lam, men att döma av två rim före
faller det, som om en eventuell skrivning lom på ett visst stadium blivit 
rättad till lam. En gång rimmar lam med böjningsformen kom och en 
gång med lmrdom. På samma vis rimmar fra (skånskt frå ) en gång 
med gaa (läs: gå ), varför den ursprungliga versionen kan ha haft fraa 

(frå), som ä r gemensam skånsk och gammal själlä ndsk form. 

Som en hyperkorrekt form bör betraktas skrivningen enbörne (en
födde; 1 g. enbörne, 1 g. en borne, 1 g. enbaarne). I medvetandet om 
a tt t. ex. mörk i Skånemål uttalas mårk - en form som bör ha funnits 
redan på 1500-talet a tt döma av sådana skrivningar som mork och storre 
i andra källor - har man för a tt undvika denna egendomlighet slagit 
över på fel håll och därigenom skrivit enbörne. Mera svårförklarligt ä r 
skrivningen iörderige " jorderike'', då jord alltid skrives iord. 

Den skånska övergången av nn och nd efter i till ng är företrädd i 
tringt omkring (runt omkring); jfr ovan om ing. 
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I böjningssystemet observerar man sådana gemensamma skånska och 
själländska former som best. form folked och hierted. De är fortfarande 
välkända från Skånemål men tillhör icke nutida danskt skriftspråk. 
I bestämd form pluralis finns.formen faaren, den fortfarande i Skåne

mål gängse formen, som väster om Skåne redan på 1500-talet blev 
undanträngd av den nyare formen faar ene, som är den nuvarande 
danska skriftspråksformen. Redan gammalmodig i de riksspråksbildande 
danska målen var adj.-ändelsen -er i t. ex. en retter aand, som här före
kommer ; jfr i Skånemål en vider häst . - I verbböjningen kan man 
iakttaga pret. pi. wore, även tecknat waare "voro" , som tyder på ett 
uttal med å-ljud: våre. Denna form är ännu i mitten av 1900-talet 

upptecknad i de mål i norra och östra Skåne, som bibehåller verbens 
plura lisböjning, men den är för längesedan försvunnen från Sydväst
skåne, där ingen pluralisböjning hos verben är belagd sedan det syste
matiska utforskandet av folkmålen började. Så länge danskt skriftspråk 
bibehöll pluralisböjningen hos verb, skrevs denna form vare (så ännu 
omkr. 1900) . D äremot skrives infinitivformen av verbet "vara" alltid 
vcere i överensstämmelse med de riksspråksbildande dialekterna. Skåne

mål har alltid a i detta ord (vara med öppet a såsom i fara , eller i 
sydväst varra, varre) . Mera skånsk präglade språkliga källor från Malmö 
har ware. - Slutligen är att nämna i Malmösalmebogen förekommande 
supinumformer på -d också efter konsonant : haffuer gjord, haffuer 

sagd, förut behandlade vid analysen i texten i mässböckerna . Man kan 
därmed jämföra har jord, har sajd i målen i M almötrakten och har 

sagd, som är belagt i jälva staden. 

H är är redogjort för å tskilliga provinsiella drag i psalmbokens text, 
men till helhetsbilden hör också att påvisa vissa drag, där "skanismer" 
undvikes till förmån för en framväxande dansk skriftspråkstradition. 
Dit hör behandlingen av ljudförbindelsen -ang som inte på skånskt vis 
blir -ång (i så fall tecknat -ong, jfr ovan under mässböckerna) . Således 
står genomgående gang, modgang, mange, sang, sangere, sangbog och 
aftensang. Endast verbet fonge (fånga, mest anv. i bet. "få" ) utgör 
unda ntag. Andra blivande riksspråksformer i danskan, som här an
vändes är t. ex. köd, rense, sterck, strube och sön, som i sydvästskånskt 
mål heter kyd (så ock delvis på S jälland ), rynsa ( rynse) , stark, strive 

och sån (uttalat med öppet å-ljud; andra skånska källor från senmedel
tiden har son ) . 

I vissa fall bör den tidens danska ortografi behandlas med urskillning. 
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I senmedeltiden var smaken för "prydnadsbokstäver" inkommen, som 
medför t. ex. att i st. f. s efter vokal skrives z, zs och tz. En mängd 
oursprungliga -d användes i förbindelse med föregående konsonant, så
som mand, som icke avser något uttal med hörbart d, lika litet som i 
qvinde. Dessa o-organiska d har hållit sig kvar in i vår tid, trots försök 
från danska språkmän att få dem utrensade. Något som också kan 
verka förvillande är bruket av y i flera fall, då ett uttal med i eller j 
avses som t. ex. i syn och vey, som i både tidigare och senare tid mera 
språkriktigt tecknas sin och vej. 

Ett studium av mässböckerna och psalmboksutgåvan kan bli givande 
ur flera synpunkter: kyrkohistoria, praktisk teologi, liturgi, musikhisto
ria, psalmernas litteraturhistoria, religionssociologi och språkhistoria, ja 
också typografisk konsthistoria. Och studiet blir så mycket mera intres
sant, som det i högsta grad angår både Malmö stad och Lunds stift. 

Reformationstidens Malmö och Cla us Mortensens reformatorsgärning 
har varit behandlade i ett flertal såväl vetenskapliga som mera populärt 
hållna skrifter, som närmare är redovisade i Helge Anderssons ovan
nämnda minnesteckning. Mycket är alltså gjort för att levandegöra 
denna tid och dess kulturbärare. Den förste av Petri församlings präster 

i svensk tid, som ägnade Claus Mortensen-minnet uppmä rksamhet, var 
prosten Albert Lysander. I början av detta århundrade blev på för
anstaltande av stadsarkivarien A. U . Isberg en minnestavla uppsatt på 
Cla us Mortensens hus, beläget knappt fem minuters väg från S :t Petri 
kyrka. M å tte huset också få bli stående - något annat kan icke de 
vilja, som har något till övers för Malmö stads historiska minnen. 
I detta år har en minnessten över M almö stads reforma tor blivit uppsatt 

framför Petri kyrka. Men mera åsidosatt har denna storhetstid i M almö 
stads historia och dess förgrundsgestalt varit i folkundervisningen, ja 
även i läroverksundervisningen. Långt in på 1900-talet fick icke Malmö

ungdomen någon som helst undervisning i sitt eget landskaps och sin 
egen stads historia - som om detta var något, som icke kommer oss vid. 
Dä rav kommer det förhållandet, a tt många av dem, som nu befinner 
sig i medelåldern och hör till de makthavande i Malmö stad, på grund 

av okunnighet om sin egen stads förflutna ägnar dess historiska minnen 
en stor likgiltighet. Man har funnit det alldeles i sin ordning, att denna 
kunskap skulle vara förbehållen ett fåtal fackmän och historiskt intres
serade medborgare. Nu är det med tillfredsställelse man konstaterar, 
a tt en vändning till det bättre har inträtt. Över allt i Malmö stads obli-
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Claus Mortensens hus (hörnet Ka lendegatan - Baltzarsgata n ) vid sekelskiftet. 
Foto Roikjer. 

gatoriska skolväsende meddelas undervi ning i ortens historia och där
med ock å den period på 1500-talet, då Malmö var ett andligt centrum 
och kulturcentrum i det dåvarande Danmark. 

Slutligen vill förf. framföra ett uppriktigt tack till två danska forskare 
för välvilligt delgivna sakliga upplysningar: den ovannämnde psalm
historikern, sognepra:st Anders M alling, och den framstående kännaren 
av dan ka ö-mål, cand. mag. Christian Lisse, Köbenhavn. 

För att återvända till utgångspunkten kan man konsta tera, att det 
är en god och lovvärd insats, som 1959 och 1966 är gjord på båda sidor 
om Sundet genom utgivandet i facsimileutgåva av "Danske messeböger 
fra reformationstiden" och "Malmö almebogen". 
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Högvaktsbyggnader på Stortorget 
i Malmö 

Av KJELL A. MoofaR 

L iksom övriga garnisonsorter i Sverige hade M almö fordomdags en 
byggnad avsedd för den förnämsta vakten i orten - Högvakten -

och dess vaktstyrka. Denna byggnad - " Högvakts Corps de Gardet" (el. 
Högvakten ) - var i M almö under den svenska tiden fram till år 1795 
placerad på Stortorgets västra sida ungefär 20 meter väster om den nu
varande ryttarsta tyn. 

Byggnadens primära syfte var na turligt nog att rymma vaktlokaler 

för vakthavande officerare och solda ter. Normalt funnos i byggnader av 
detta slag även arrestlokaler. Högvaktsbyggnaden i M almö inrymde en 
arrestkammare redan 1665, och under 1600-talets sista decennier -
möjligen även senare - hade befälspersoner och gemena skilda arrest
lokaler . Arrestlokalen användes huvudsakligen för de militära personer, 
vilka gjort sig skyldiga till brott för vilka de lydde under krigsrä tt, men 
även personer, vilkas brott icke lydde under den militära jurisdiktionen, 
kunde på order av landshövdingen sättas i arrest i högvaktsbyggnaden.1 

1. Jfr hovrättskommissarien Ca rl H erslof och handelsmannen L ars H ammarlund, 
vilka arrestera ts misstänkta för delaktighet i krigsrä ttsmålet mot fä nriken An
dreas Modem s år 17 25, R ådhusrä ttens i M almö inne!. ha nd!. 17 27, MSA. -
Jfr även danske jesui ten J ohan Ring, vilken utav la ndshövding Cronman a rre
sterats i M a lmö anklagad fö r att ha sökt smuggla ut svenska ungdomar till ett 
nordiskt jesuiterkollegium i Linz/Österrike. Ring tillbringade en del av sin å tta 
månader långa arresteringstid i högvaktsbyggnaden. R ådhusrä tten i M a lmö 
förordnades av Göta hovrätt att rannsaka i må let. R ådhusrä ttens ra nnsakning 
låg seda n till grund för hovrättens resolution 1736 31 / 1. Straffet avtj änade 
Ring emellertid på M almöhus slott. Acta Ecclesias tica Serie Il :46, vol. 139, 
RA. 
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Från och med 1600-talets sista decennier inrymdes i högvaktsbyggna
den även en krigsrättssal. De militära domstolarna vid de värvade, i gar
nison placerade regementena fingo i högre grad än de vid de indelta 
regementena karaktä r utav permanenta domstolar. De voro därför också 
i högre grad i behov av permanenta lokaler för sina sessioner. Krigsrätts
salen i Malmö kom icke blott att användas utav regementskrigsrätterna 
vid de i staden förlagda regementena, utan även av de av Kungl. Maj :t 
förordnade generalkrigsrätter, vilka dels voro första instans för viss militär 
personal och för vissa typer av mål, dels ock överrätt för de från rege
mentskrigsrätterna underställda eller vadelagda målen. 

Större delen av perioden fanns i byggnaden en arkivlokal samt troli
gen dessutom en kontorslokal för regementsauditören (ev. överauditören 
el. militiefiskalen ) . 

I omedelbar anslutning till byggnaden funnos under 1600-talet även 
stallplatser för den då beridna högvaktens hästar. 

Redan i början av 1650-talet fanns på Stortorget ett Corps de Garde 
för högvakten.2 Det hus som då användes till "Cortigall" ägdes utav 
avlidne Otte Smeds änka Maren,3 men staden underhöll byggnaden och 
försåg de vakthavande med ljus. 

En utav de första å tgärder svenskarna vidtogo efter Roskildefreden 
1658 var att utbygga bevakningsanläggninga rna, vilket resulterade i att 
redan påföljande år ett 20-tal corps de garde-byggnader funnos i staden 
och runt vallarna. Reparationsarbeten började knappt en månad efter 
fredstraktatens underteckna nde att utföras även på den på torget belägna 
Corps de Garde-byggnaden. Vid denna tidpunkt benämndes byggnaden 
ifråga " Rytter Kortigalet'', enär den var avsedd för officerarna vid den 
beridna högvakten. I början av november samma år ersattes denna hög
vaktsbyggnad av en ny avsedd för samma ändamål. Staden, som blivit 
ålagd att uppföra byggnaden, svarade också helt för kostnaderna för den
samma, vilka en!. kämnersräkenskaperna uppgingo till 258 Dr Smt.4 

2. 1653 och 1656 gjordes reparationer på byggnaden. Malmö stads enskilda rä
kenskaper, AI a :26, MSA. 

3. Bytingets dombok 1654 30/1, MSA. För denna uppgift tackar jag fil. dr. Einar 
Bager. 

4. Malmö stads enskilda räkenskaper 1658, AI a :27, MSA. 
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Under den danska tiden måste emellertid uppförandet av en andra 
vaktbyggnad på torget ha påbörjats, ty en av de första uppgifterna staden 
ställdes inför i mars månad 1658 var nämligen att " fuldferdige - - det 
andet Cortigall paa torffuit", vilken byggnad kom att inrymma lokaler 
för soldaterna . 

Under förberedelserna till "Malmösammansvärjningen" på senhösten 
1658 uppdrogs i Köpenhamn åt den danske kungens generaladjutant, 
dragonkaptenen Mikkel Skov, att i Malmö utforska stadens och vallarnas 
tillstånd. Förklädd till bonde kom Skov över på den svenska sidan vid 
Hyllie och fick där en bonde att köra sig in till staden, där han utförde 
sitt uppdrag. På den teckning och beskrivning, som han därvid förfär
digade, "Malmöes Affritz ved Strand-siden d: 24 Novbr: 1658'', har såväl 
"R ytternis Cortegarde Paa Torffuet" som "Soldaternis Corps de Garde 
ibid :" markerats. T eckningen visar, att det i samma månad färdigbyggda 
R yttar Corps de Gardet var den större av de två byggnaderna, och att 
dessa lågo med några meters mellanrum snett bredvid varandra ute på 
torget.5 

Stadens utgifter för uppförande, reparation och underhåll av corps de 
garde-byggnader blevo under denna tidsperiod så betungande, att en 
ärskild "Cortugardie skatt" utdebiterades år 1659.6 Liksom under den 

danska tiden ålades staden även att hålla vaktlokalerna med ljus, och då 
antalet byggnader nu väsen tligt utökats blev denna utgift så betungande, 
att staden besvärade sig härom vid riksdagarna 1664 och 1668.7 

5. D anska Rigsarkivet: Private Arkiver, Mikkel Skev, C 2. 
Knud Fabricius: Skaanes O vergang etc. D el I , s. 111 f. Köpenhamn 1906. 

6. Malmö stads enskilda räkenskaper 1659, AI a :27, MSA. 
7. Lauritz Weibull: M almö stads urkundsbok, Malmö 1901 , s. 168 o 173. 

Mikkel Skev: "Malmöes Affritz ved Strandsiden d : 24 Novbr: 1658" . Under 
6- 7 timmar rekognoscerade M ikkel Skev möjligheterna för dansk trupp att från 
sjösidan komma in i staden och koncentrerade därför sitt intresse till de olika 
portarna och vallen åt strandsidan. På en av de teckningar han under sitt besök 
upprättade i to lderen Nils Pedersens källare vid Strandporten har även Torget och 
Corps de Gardena där markerats. Skev har felaktigt placerat Lilla Torg och 
Södergatan väster i stället för söder om Torget. Strandgatan mynnade ej i mitten 
av Torgets norra sida utan hade samma sträckning som den nuvarande Frans 
Suellsgatan, och Västergatan har på teckningen ej fått den lineära sträckning 
den a lltid ha ft. D a nska Rigsarkivet. 
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H ästarna för den beridna högvakten bidrogo till a tt byggnaden var 
utsatt för kra ftig förslitning och i mitten av a ugusti månad 1665 började 
ett nytt Corps de Garde a tt uppföras på torget. Staden fick stå för kost
naderna även för denna byggnad, vilken troligen kom att ersätta de båda 
tidigare byggnaderna. Genom kämnären Jörgen Pedersens noggranna 
anteckningar i kämnersräkenskaperna för detta år utläses, a tt byggnaden 
var uppförd i ett plan och bl. a . inrymde en förstuga, en kammare för 
officerarna, en kammare för soldaterna samt ett " fange Cortugarl'', dvs. 
arrestkammare. Staden inhandlade huvuddelen av murstenen till det nya 
corps de gardiet från hospitalet, som i samband med befästningsarbetena 
i stadens västra områden tvingat nedriva några av sina byggnader.8 Vissa 
kostnadsbesparingar kunde denna gång gö ras dels genom att krona n 
upplät visst på Slottet tillgängligt byggnadsmaterial, dels ock genom att 
vissa detaljer från de tidigare byggnaderna kunde användas på nytt. I 
slutet av november samma år stod byggnaden färdig och hade då kosta t 
staden ca 315 Dr Smt att uppföra.9 

För a tt i samband med befästningsarbetena slippa a tt transportera 
material från Slottet ut till Österport hade från högre ort å tskilliga fram
ställningar gjorts om a tt staden där skulle ställa lämplig lokal till för
fogande för ett "materialhuus". I en skrivelse till Magistraten i M almö, 
daterad 1672 1/8, upprepade dåvarande överkommendanten och general
löjtnanten Claes Danckwardt-Lillieström sin begäran. Tonen i skrivelsen 
var skärpt. Om inte staden ställde någon byggnad vid Österport till för
fogande för ändamålet, kom Danckwardt-Lillieström a tt lå ta nedriva 
R yttare Corps de Gardet på torget och använda denna byggnad för det 
av honom äskade ändamålet. H an hävdade, a tt då staden en gång bort
givit byggnaden för a tt användas i Kungl. M aj :ts tjänst kunde Magi
stra ten icke nu ha någon "praentension" på densamma.10 

Redan påfölj ande dag (2/8) besva rade Magistra ten överkommen
dantens skrivelse och framhöll, a tt den icke kunde tillstyrka överkommen
dantens förslag om den ej erhöll vederlag för sina kostnader vid byggna
dens uppförande (vilka f. ö. ännu ej till fullo guldits). Snart nog kunde 
tiderna bliva sådana att ett Corps de Garde för rytteriet ånyo behövdes. 

8. Einar Bager : En fö rsvunnen stadsdel, M FA 1938, s. 67 ff. 
9. V issa kompletterande byggnadsarbeten utfördes i februa ri 1666. Malmö stads 

enskilda räkenskaper 1665, A I a :27, MSA. 
JO. Överkommendanten i Skåne, Ha lland och Blekinge, Koncept 1672 juni-sept., 

A:5, LLA. 
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Skulle byggnaden nu nedrivas och därefter - i brist på annan därtill 
lämplig byggnad - åter uppbyggas, skulle staden komma att åsamkas 
nya stora omkostnader.11 Överkommendanten sände omgående (3/8) 
bud med byskrivaren till Magistraten och meddelade, att om denna ej 
ville ge sitt samtycke till förflyttningen han själv " Pro Authoritate" skulle 
låta verkställa densamma och ansåg han "nu ej af nöden att giöre meere 
Wesen derom" .12 Redan påföljande vecka lät Danckwardt-Lillieström 
verkställa förflyttningen, varefter Magistraten omgående i skrivelse till 
stadens riksdagsmän vid den pågående riksdagen i Stockholm, borg
mästarna Sigismund Aschenborn och Lars Persson Törnschiär, beklagade 
sig över det inträffade och bad dessa utverka Kungl. resolution och refu
sion över tilltaget, enär sådana "procedurer synes at wara bådhe oss och 
Stadhen mycket praejudiceerlich och Skadeligh.13 

Magistratledamöternas farhågor i fråga om byggnadens återuppförande 
visade sig snart nog befogade. I början av mars månad 1676 erhöllo de en 
skrivelse från landshövdingen i Malmöhus län friherre Augustin Leijon
sköld, i vilken denne framhöll, att det med tanke på Karl XI :s kommande 
besök var nödvändigt att ett Corps de Garde för konungens Livgarde (och 
därjämte ett kök ) "äntl:n" uppfördes på torget i staden. Leijonsköld 
rekommenderade Magistraten att införskaffa ett eller två korsvirkeshus 
i staden, vilka kunde transporteras till torget och där ånyo uppföras. 
Landshövdingen bad Magistraten tillse att uppförandet omgående verk
ställdes. Den nyutnämnde riksgeneralkvartermästaren Erik Dahlberg -
väl förtrogen med staden - stod enligt landshövdingen till förfogande 
för ändamålet och kunde lämna underrättelser betr. byggnadens storlek 
och utseende. Staden skulle dessutom erhålla hjälp både med arbetskraft 
och med material ur kronans förråd, varigenom stadens kostnader avse
värt skulle kunna nedbringas.14 Den 5 april 1676 upptog Magistraten 
frågan till behandling. Sedan åtskilliga förslag diskuterats, fastnade man 
för ett gammalt hus, vilket ansågs lämplig för ändamålet ifråga. Huset 
ägdes utav borgaren och handlanden Hendrich Glörfeldt. Denne upp
kallades på rådhuset, och sedan Magistraten "accorderet" med honom, 
försålde han byggnaden i befintligt skick för 70 Dr Smt, vilket belopp 
efter hand skulle utbetalas till honom "af de till Staden fallende accijse 

11 . Magistratens i Malmö brevbok 1672, MSA. 
12. Rådhusrättens i Malmö dombok 1672 3/8, MSA. 
13. Magistratens i Malmö brevbok 1672 12/8, MSA. 
14. Magistratens i Malmö ankomna brev 1676, E :V, MSA. 
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Middel".15 Efter erhållen påminnelse från Leijonsköld svarade Magistra
ten landshövdingen, att staden visserligen hade hoppats att få bli för
skonad från dylika utgifter, men för att visa sin underdåniga "Kärlek 
och devotion" mot konungen hade den inte velat undandraga sig utgiften. 
Magistraten garanterade, att byggnaden skulle vara uppförd i god tid före 
majestätets ankomst till staden.16 

I det bevarade "Commendant Förslagh uppå Malmö Castells och 
Stadz reparationer 1696" som generalkvartermästarlöjtnanten Gerhard 
von Buhrman upprättade året dessförinnan, finns även en planritning i 
koncept över "gambla H aupwachts Corps de Guardiet på stora tårget i 
Malmö''.17 Denna byggnad var uppförd i två våningar och var med stor 
sannolikhet identisk med ovannämnda högvaktsbyggnad från år 1676. 

I byggnadens bottenplan inrymdes vaktlokaler för de gemena. In
gången till dessa lokaler var placerad i öster under en utanpå byggnaden 
placerad trappa till övre våningen. Vaktlokalen var klädd med träb ritsar 
och mitt i rummet stod en eldstad. Förutom ett avträde var även arrest

lokalen för de gemena belägen i bottenplanet. Enda ingången till arrest
lokalen var genom soldaternas "Corps de guardie". Till övre våningen 
kom man via den förutnämnda trappan på byggnadens östsida. I detta 
plan fanns vaktlokaler för såväl officerare som underofficerare, arrest

kammare för befälspersoner, ammunitionskammare, förstuga samt ett av
träde. Intressant är det utrymme, som skapats i våningens nordöstra hörn 
för krigsrättförhandlingar: "Krigzrätt Sahlen''. Genom bevarade krigs
rättsprotokoU18 kan fastslås, att krigsrättsförhandlingarna i Malmö före 
1675 varit förlagda till Malmöhus slott. Belägg finnes för att enstaka för
hör röra nde brottsliga förfaranden avhållits på högvaktsbyggnaden redan 
år 167 1, men mycket talar för att först 1676 års högvaktsbyggnad haft 
lokaler för krigsrättssessioner. I anslutning till krigsrättssalen var utrymme 
anslaget till arkiv. Byggnadens bottenplan omgavs på tre sidor av ett trä
skjul, avsett som stall för hö~aktens hästar. 

I sitt ovannämnda " Commendant förslagh" äskade von Buhrman 

15. Rådhusrättens i Malmö dombok 1676, MSA. 
16. Magistratens i Malmö brevbok 1676 12/4, MSA. Den 22 maj anlände Karl XI 

till staden, där han kvarstannade till den 29 juni s. å. S. Hildebrand: Karl 
XI :s almanacksanteckningar, Sthlm 1918. 

1 7. Originalet finnes i Stads- och fästn ingsplaner: Malmö, I Förslag. Nr 11 7, KrA. 
18. Överkommendanten i Skåne, Halland och Blekinge: Krigsrätters protokoll och 

hand!. 1670-1675, D III ba, LLA. 
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Ö verstelöjtna nten Gerha rd von Buhrmans pla nritning över den gamla högvakts
byggnaden på Stortorge t i M a lmö 1695. KrA. 



anslag med 1296 Dr Smt till "ett nytt Corps de Garde på Högwachten 
utj Mallmöe". Av de specificerade anslagsäskandena utläses, att von 
Buhrman ville låta nedriva den befintliga byggnaden och ersätta den med 
en till utseende och storlek nära nog identisk byggnad. Påföljande år skrev 
von Buhrman i samma äskanden, att den gamla byggnaden var alldeles 
upprutten och riskerade att ramla omkull, varför han begärde medel till 
en ny byggnad. Kronan anslog emellertid varken dessa år eller de närmast 
påföljande några medel till byggnaden ifråga. På 1699 års stat anslogs för 
uppköp av trämaterial 363 Dr Smt för ändamålet. Kronan ansåg, att man 
kunde använda sig utav den sten som fanns i den redan befintliga bygg
naden.19 

Under 1700-talets första år utarbetades två förslag till högvaktsbygg
nad i Malmö. Det ena förslaget var ritat av generallöjtnanten och direk
tören över fortifikationen Carl Magnus Stuart. Enligt denne skulle bygg
naden uppföras med "fasta murar" i två våningar och kostnaderna hade 
beräknats till 6069 Dr Smt. Sedan Stuart avlidit år 1705 kom hans måg 
och efterträdare i ämbetet, översten Magnus Palmqvist, att vidareut
veckla sin svärfaders intentioner. Han insåg att Stuarts förslag var för 
dyrt att genomföra "wid desse knappe tijder" och ritade ont förslaget med 
den förändringen att byggnaden skulle uppföras i korsvirke. 

Ritningen nedsändes till Malmö 1706 och kostnadsberäknades där utav 
översten och kommendanten Axel Faltzburg samt överstelöjtnanten och 
generalkvartermästarlöjtnanten Jakob Meijer till 2625 Dr Smt. Sedan 
förslaget återsänts till Stockholm ingavs detsamma utav Palmqvist till
sammans med 1707 års fortifikationsförslag till Statskontoret.20 Varken 
Stuarts eller Palmqvists teckningar ha bevarats till eftervärlden. Genom 
en i Krigsarkivet bevarad "Explication öf :r Dessein af Högwachts Corps 
de Gardet utj Malmö" erhålles dock vissa upplysningar betr. det Palm
qvistska förslaget. Byggnaden var avsedd att bli 56 fot lång och 33 1/2 fot 
bred och i nedre våningen voro bl. a. lokaler för underofficerare och ge
mena planerade.21 Redan på sommaren 1706 hade kommendanten Axel 
Faltzburg i skrivelse till Defensionskommissionen meddelat, att han låtit 
förflytta högvaktspersonalen till Kungshuset vid torget enär den "till fall 

19. Skånska generalguvernementskontoret och Landsbokhålleriet: Hand!. rörande 
militien, G I :6, LLA. 

20. Statskontoret: Huvudarkivet G :a Statsförslag 1707, RA. 
21. Stads- och fästningsplaner: Malmö 1698-1878, Bunt. 2, Nr 118 d, KrA. 

Fragment. 
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stundeligen lutande" högvaktsbyggnaden var "så förfallit och swagt att 
wackten der icke längre uta n största lijfsfahra kan wistas" .22 Sedan guver

nören Magnus Stenbock inspekterat byggnaden, fann han det vara ange
läget a tt riva densamma för att därigenom rädda byggnadsmaterial till 
en ny byggnad. Statskontoret vägrade även att bevilja medel till \IPP
förande utav det Palmqvistska förslaget till högvaktsbyggnad. Att ha hög

vakten placerad i guvernementsbyggnaden var emellertid ett obekvämt 
provisorium, varför Stenbock började vidtaga åtgärder för en ny bygg
nads uppförande på Stortorget. Stenbock insåg, att ju billigare förslag 
han kunde prestera, ju snarare skulle det kunna realiseras. I januari 1708 
lät han därför överstelöjtnanten Jakob Meijer utarbeta ett förslag med 
ritning till högvaktsbyggnad, i vilket kostnaden pressats ned till 1197 Dr 
Smt. Detta möjliggjordes, dels genom att den översta våningen på bygg
naden ströks, dels genom att byggnadsmaterialet (bortsett från transport
kostnader ) kunde a nskaffas kostnadsfritt.23 

Mellan åren 1694-1704 hade dåvara nde översten för Södra skånska 
kavalleriregementet Alexander (Brattman ) Stromberg sitt översteboställe 
på Lövestad kungsgård i Färs härad. Under Strombergs egid hade på 
kungsgården "af Cronans skog genom böndernes arbete" börja t uppföras 
en mangårdsbyggnad i korsvirke (den s. k. södra längan ), men sedan 

Stromberg år 1704 blivit utnämnd till landshövding i Västernorrlands 
län hade byggnadsarbetet avstannat. Endast timmerverket var rest: Sedan 
översten Carl Örnstedt blivit chef för regementet och denne skulle över
taga kungsgården, lä t vice guvernören Axel Faltzburg tillsätta en kom
mission med uppgift att göra inventering och syn på Lövestad. Till ord

förande i kommissionen utsågs förenämnde Jakob M eijer. Vid syneför
rättningen i slutet av oktober månad 1706 konstaterades, att närmre 
900 Dr Smt skulle erfordras för att fullborda byggnaden.24 Sedan guver
nören funnit densamma vara " till öfwerflöd och onödig", insåg Meijer, 

att virket ganska snart skulle ruttna och byggnaden förfalla, om den fick 
stå kvar i si tt dåvarande skick . H an föreslog därför i sitt projekt till hög
vaktsbyggnad, a tt virket från den halvfärdiga mangårdsbyggnaden skulle 

22. D efensionskommissionen: Ink. skrivelser 1706, vol. 142, RA. 
23 . Krigskollegium: Fortifikationsdepartementet, Militä rkontoret, Ink. hand!. 

Förslag, relationer och rekvisitioner Malmö 1696- 1788, KrA. 
24. Skånska guvernementskontoret: H and!. rörande kungsgårdar och andra kro

nan tillhöriga sätesgårdar 1694-1 718, G VII a: 2, LLA. 
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Allhelgonaklostret i Lund 1676. R edan vid denna tidpunkt återstod av den medel
tida " Helgone Kiörkia" endast en ruin. Deta lj ur en av Erik D ahlbergs teckningar 
över slaget vid Lund. Kungl. Bibl. 

användas till den aktuella högvaktsbyggnaden på Stortorget och beräk
nade transportkostnaderna från Lövestad till Malmö till 150 Dr Smt. 

Tegelstenar till byggnaden måste man emellertid söka skaffa från 
a nnat håll. Dessa menade M eijer, att man kunde taga från Allhelgona
klostret i Lund, varifrån murstenar under 1690-talet och så sent som år 
1707 hade brutits och använts för byggnadsändamåJ.25 

I slutet av januari månad 1708 skrev Stenbock till Defensionskomrnis
sionen (25/1) och till Magnus Palmqvist ( 18/1 o 25/1 ) och informerade 
om M eijers förslag.26 Förslaget vann Palmqvists fulla gillande. I ett följe-

25. Nedbrytandet utav Allhelgonaklostret fortsatte under hela 1700-talet. C. G. 
Brunius : Skånes konsthistoria för medeltiden, Lund 1850. 

26 . Skå nska guvernementskansliet: Koncept 1708, A I :50, LLA. 
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brev till Defensionskommissionen 1708 3/2 tillstyrkte han förslaget och 
betonade vikten av dess genomförande.27 Defensionskommissionen god
kände detsamma 1708 20/2 och komplimenterade Stenbock genom 
skrivelse av samma dag för hans omsorg om de allmänna medlen.28 Innan 
det M eijerska förslaget av Palmqvist å tersändes till Malmö lät han göra 
vissa mindre förändringar i förslaget. Genom att flytta trapphuset till 
vindsvåningen från den norra till den södra förstugan hade Palmqvist 
vunnit ett "Contoir" för notarien. En mindre förskjutning av dörrarnå i 
fasaden åt öster och insättande av fönster ovanför desamma hade bidragit 
till a tt fasaden blivit mera symmetrisk. 

Den 8 mars 1708 låg den Palmqvistska ritningen på guvernörens bord 
i M almö och redan den 13/3 begärde M eijer av Stenbock, a tt denne 
måtte vidtaga åtgärder för arbetets igångsättande. M agistra ten i Lund 
beordrades därför att ställa samtliga stadens fångar till förfogande för a tt 
bryta stenarna vid Allhelgonaklostret. En underofficerare från garniso
nen i M almö kommenderades till Lund för att leda arbetet, fortifika tions
murgesällen kommenderades dit för att tillse att stenarna blevo " wäll 
brutne och uplagde" , och befallningsmannen Montan uppdrogs att tillse, 
a tt allmogen mot sedvanlig ersättning förde stenen till M almö.29 

Vid uppförandet av högvaktsbyggnaden ställdes soldater ur det i garni
son i M almö placerade överste Faltzburgs regemente samt personal ur 
fältartillerista ten till förfogande. De senare - 5 man - voro sysselsatta 
med detta arbete i 140 dagar, och då M ei jer i november månad 1708 var 
placerad i Landskrona, bör byggnaden ha stå tt färdig i början av hösten 
1708.30 

Ytterligare en förändring hade Palmqvist vidtagit jämfört med Meijers 
förslag. I byggnadens fasad åt öster hade han som dekoration på taket 
föreslagit uppsättandet utav en frontespice. I sitt brev till Stenbock 1708 
4/3 - i vilket det reviderade förslaget bifogades - betonade Palmqvist, 

27. Defensionskommissionen : lnk. skriv. 1708, vol. 161 , RA. 
28. Defensionskommissionen : Protokoll 1708, RA. 

Skånska guvernementskansliet : Skrivelser från krigskollegium 1708, D Il 
b :15, LLA. 

29. Skånska guvernementskansliet : Koncept 1708, A I :50, Skrivelser från reg.
chefer och andra officerare 1 708, D III a : 12, LLA. Redan 1708 28/2 hade 
fortifikationsbokhållaren Abraham Brandt utkvitterat 500 Dr Smt till "Corps 
de Gardietz uppbyggande" . Skånska guvernementskontoret : Anordningsbok 
1707, E VII c :14, LLA. 

30. Skånska guvernementskontoret : Anordningsbok 1708, E VII c : 15, LLA. 
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a tt han lämnade till guvernörens "eget gunstige gåttfinnande" om fronte
spicen skulle medtagas eller ej.31 Denna takdekoration kom dock aldrig till 
utförande. I skrivelse till Palmqvist ( ?) 1708 18/7 bifogade överste
löjtnant Meijer en ritning "angående förändring af taklaget på Corps de 
Gardet i M almö". Brevet är förkommet, men ritningen finns bevarad i 
Krigsarkivet32 och visar, att frontespicen blivit utbytt mot en "altan". 
Genom bevarade syneinstrument från 1700-talets senare hälft (jfr ne
dan ) bekräftas också att taket på byggnaden prytts av en altan. 

D en av Meijer uppgjorda kalkylen höll emellertid ej måttet. Den totala 
kostnaden stannade vid ca 1550 Dr Smt, således ungefär 350 Dr Smt mer 
än beräknat.33 

Den M eijer-Palmqvistska högvaktsbyggnaden kom därefter a tt a n
vändas för sina ändamål i närmre 90 år. Under årens lopp kom bygg
naden att alltmer bliva i behov av underhåll. Genom att detta försum
mades kom byggnaden omsider att bliva tämligen nedsliten. 

Adolf Fredrik hade i K. Brev 1756 18/534 tillåtit dåvarande landshöv
dingen och överkommendanten friherre Georg Bogislaus Stael von Hol
stein att personligen njuta intäkt<';rna av " tullvedens bortarrenderande" 
(tullved = den tullavgift i natura som erlades för varje till staden " inkom
mande Lass bränsle" ) mot att denne svarade för underhållet av vissa 
kronan tillhöriga byggnader i staden -- bl. a . högvaktsbyggnaden på Stor

torget.35 Sedan Stael von Holstein år 1763 avlidit, och friherre Carl 
Adlerfelt påföljande år utsetts till hans efterträdare, erhöll denne efter 
ansökan hos Kungl. M aj :t samma rättighet bekräftad genom K . Brev 
1764 17 /2. I samband med Adlerfelts övertagande av kontraktet skulle 
emellertid inventering och syn verkställas å byggnaderna ifråga. I detta 
syfte samlades därför den 16 april 1764 de utav Magistra ten i staden 

utsedda inventeringsmännen jämte några av stadens hantverkare i Krigs
salen på högvaktsbyggnaden. Inventeringen kom att ge ett skrämmande 
resulta t. Adlerfelts företrädare hade tydligtvis endast sett till ovannämnda 

31. Skå nska guvernementskansliet : Skrivelser från reg.-chefer och andra officerare 
1708, D 111b : 14, LLA. 

32. Stads- och fästningsplaner : Ma lmö, I Förslag, Nr 118 c, KrA. 
33. Skånska guvernementskansliet: Skrivelser frå n krigskollegium m. m. 1 708, 

Dllb:l5, LLA. 
34. Krigskollegium: Kansliet, Ink. hand!. Kungl. brev 1756, KrA. 
35. Dessutom bl. a. Corps de Gardena vid Strandporten, Öster- och Söderport 

samt på Slottet; Garnisonssjukhuset; Brännevedsmagasinet. 
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Meij ers teckning "angående förändring af taklaget på Corps de Gardet i Malmö" 
j uli 1708. K rA. 

avtals rättigheter och blundat för dess skyldigheter. Inventeringsmännen 
funno, att byggnaderna voro i behov av omedelbara repara tioner för 
närmre 4000 Dr Smt. Adlerfelt fö reslog därför Kungl. Maj :t, a tt före
nämnda avtal skulle upphävas, a tt medel omedelbart skulle utanordnas 
för repara tionerna ifråga, samt att repa ra tionskostnader å byggnaderna 
i framtiden skulle bestridas av kronan. Adlerfelts förslag bifölls genom 
K. Brev till Krigskollegium 1764 7 /8.36 Sedan landshövdingen därefter 
samtalat med stadens hantverkare angående reparationerna på högvakts
byggnaden, och dessa ansett det vara bäst a tt nedriva byggnaden och er
sätta den med en stenbyggnad enär all reparation på den befintliga ansågs 
" fruktlös och Krona n - - till last årligen ländande", vidarebefordrade 
han hantverkarnas förslag till Krigskollegium i brev 1764 2/10. Krigskol
legium svarade omgående, a tt Kungl. M aj :ts beslut stod fas t och skulle 

36. K rigskollegii brev till Adlerfelt 10/9 o 18/9 1764. Krigskollegium: Kansliet, 
Registra tur 3.1764, KrA. 

37. Krigskollegium : K ansliet, Registratur 4.1764, K rA. 
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verkställas.37 R eparationerna, vilka verkställdes på byggnaden 1765, 
kostade kronan ca 525 Dr Smt.38 

De inventerings- och syneförrättningsinstrument, som upprättades å r 
1764 och påföljande år38 jämte ett " Inventerings- och Besicktningsin
strument" upprättat av fortifikationskaptenen P. J. Montell år 1780,39 ge 
en föreställning om hur "gammalt och skröpeligt" det Meijer-Palmqvist-
ka Corps de Gardet såg ut under 1700-talets senare hälft. 

En jämförelse mellan de bevarade syneinstrumenten och 1708 å rs plan
ritningar ger följande resultat. 

Den av Meijer föreslagna och uppförda altanen på taket av byggnadens 
östsida berättar 1764 års syneinstrument vara "genom ålder - - förrutt
nad". På sensommaren 1765 nedtogs också denna tak prydnad, då den 
"för ålder och fahra för att göra skada" ej längre kunde bibehållas . T aket 
kom därvid a tt få det utseende som det hade i M eijers ursprungliga för
slag. Även galleriet å t öster, där vakten hade "sitt gewähr" och dä r bygg
nadens båda ingångar voro placerade, var i dålig kondition. Genom den 
södra ingången kom man in i en förstuga med vitmenade väggar och golv 
av mursten ( tegelsten ). Förstugans fond åt väster utgjordes av en bräd
vägg med två dörrar, varav den vänstra (södra) ledde till ett avträde och 
den högra (norra ) till trappan till vinden. Denna brädvägg finnes ej upp
tagen i det Palmqvistska förslaget. I "avträdeshuset" fanns i murväggen 
åt väster ett gammalt fönster. Dagsljuset hindrades dock från att tränga 
in, då staden hade låtit uppföra ett brandredskapshus intill västra ytter
väggen.40 1769-års inventeringsmän funno, att detta redskapshus så 

"mycket styrker och stödjer emot större delen af hela wästra sidan på 
thetta Corps de Guarde så a t om samma Träbyggnad borttogs, wore at 
befruckta at thet förra helt och hållit föll i kull" . 

Genom en dörr å t söder kom man från förstugan in i överofficerare

rummet, vilket till stö rre delen var möblerat med möbler anskaffade efter 
hand utav officerarna själva. 1780-års teckning visar att detta rum var 
betydligt större ä n en!. Palmqvists förslag. Syneinstrumenten visa även, att 
det i rummet funnits två fönster å t söder, vilka ej funnos upptagna hos 
Palmqvist. Denne hade å andra sidan givit större utrymme för en arrest-

38. Malmöhus läns landskontor: H and!. a ng. syner och besiktningar å Corps de 
Garde, Sjukhus, M agasin etc. 1732- 1766, LLA. 

39. Stads- och fästningsplaner: Malmö 1698- 1878, Bunt 2, KrA. 
40. Förslag härom hade väckts utav översten och kommendanten Carl Ollonberg 

och framlades för Magistraten 1724 27 /3. R ådhusrättens dombok 1 724, MSA. 

60 



·:.r..t .. 

' 
" 

CJ 
. :A-"Y /: :r;;z 

.j . 
: . • I 
[ • I 

.__ - - ~---- . . __ _:_ ... - -:- -_ _._ _ .. - _._ ._ _ -- - - _._ __ - - - .... _ -- - __ ..__ - - - __j 

Fortifikationskaptenen P. J. Montells planritning över högvaktsbyggnaden 1 780. 
KrA. 

N:o 1. Förstuga :o 6. Förmak för Krigssalen 
N:o 2. Överofficera rerummet N:o 7. Krigssalen 
N:o 3. Litet rum N:o 8. Krigsrättsarkivrummet 
N :o 4. Förstuga N:o 9. Litet rum. 
N :o 5. De gemenas rum 

kammare - i 1764 års syneinstrument rubricerat som litet rum - till 
vilken man kom genom en dörr i officersrummets västra sida. Genom att 
rumsytan minskats, kom den av Palmqvist föreslagna dörren från "det 
lilla rummet" till förstugan aldrig till utförande. 

Även genom den norra ingången från öster kom man in i en förstuga , 

här med golv av gråsten. D e gem enas rum, som var placerat mitt i bygg
naden, kunde man enl. Palmqvists förslag nå såväl genom den södra som 
den norra förstugan. Syneinstrumenten avslöja dock att vid tidpunkterna 
för dessas upprättande endast en ingång fanns till vaktlokalen, nämligen 
från den norra förstugan. Enl. syneinstrumentet från år 1780 fanns i 
rummet två mindre och två större britsar samt tre lösa bänkar. Från den 
norra förstugan kom man genom en dörr åt norr in i ett förmak för Krigs-
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salen med vitmenade väggar. De utrymmen Palmqvist anslagit för detta 
ä ndamål hade tydligen a nsetts för väl tilltagna, ty syneinstrumenten visa, 
a tt en vägg uppsatts i förmakets norra del, varigenom man erhållit ytter
ligare ett litet rum. Möjligen har detta använts som arrestlokal för de 
gemena, medan kammaren väster om överofficerarerummet nyttja ts som 
arrest för befälspersoner. Genom en dörr å t väster i förmaket kom man 
in i krigsrä ttens sessionssal - K rigssalen - vars väggar var klädda med 
gamla vävtapeter. Här fanns även ett ovalt bord med gammalt " Schaggs 
T äcke och himbling öfwer", en länstol och fem vanliga stolar, samtliga 
klädda med gyllenläder ; "allt gammalt men ännu brukba rt". Från 
Krigssalen kom ma n genom en dörr å t söder in i K rigsrätts-arkiv
rummet. Detta rum var enligt Palmqvist avsett för "Notarien"41 men 
kom tydligen - å tminstone under byggnadens senare senare skede -
att användas för ett annat ändamål än det avsedda . 

Reda n i den utav fortifikationskaptenen P. J. Montell upprättade för
teckningen 1780 var högvaktsbyggnaden på Stortorget utdömd . Borg
mästa ren Carl Christian H alling omtalar i sina minnen,42 a tt byggnaden 
nedrevs år 1795. " M ånga grä to dervid , andra gladde sig å t a tt få en va n
prydnad undanröjd från det annars så vackra torget", skriver H alling och 
avslöjar, a tt beslut ang. uppförande utav en ny högvaktsbyggnad på Stor
torget fa ttades under Gustaf IV Adolfs besök i staden mars och april 
månader 180.1. "Grundstenen var redan framskaffad och första grund
stenen skulle läggas af konungen. En om na tten anländ kurir, förmod
ligen ägande samband med engelska örlogsflottans ankomst till Sundet 
för a tt belägra K öpenhamn föranledde konungen att genast afresa häri
från, och sedan den tiden har frågan om högvakt på torget förfallit" . 

Därvidlag misstog sig emellertid borgmästaren Halling. Så sent som 
vid Stadens Äldstes sammanträde 1817 1/2 sades ett " rykte blivit all
mänt, a tt fråga skall vara om uppbyggandet af et Corps de Garde på 
denna stadens stora torg" _43 Stadens Äldste fann sin plikt vara att hos M a
gistraten anhålla om dess medverkan till a tt förhindra en dylik byggnad 
uppföra nde. Stadens Äldste anförde bl. a ., a tt torget va r det vackraste i 
riket "och det genom dess reguliera utseende hwilket wisserligen förswun-

41. V em Pa lmqvist avsåg härmed ä r emellertid oklart ; tre tjänstemän kan komma 
ifråga: R egementsauditören, Överauditören och Militiefiskalen. 

42. Samling u tgifna för D e skå nska landskapens historiska och arkeologiska för
ening a f M artin Weibull VII, 1878, s. 12. 

43. Stadens Äldstes arkiv: Protokoll 1817 1/2, § 5, MSA. 

62 



Det från högvaktsbyggnaden på Stortorget be.varade Karl XII-porträttet renoverat 
av målaren Christian Lindberg 1790. Ovanför texten på baksidan synes spår av 
"kitslige" människors värjesting mot porträttet. Foto Malmö Museum oeh B. W. 
Foto. 

ne om byggnad derå upsattes som skulle hindra öfversigten". Magistraten 
tillmötesgick även Staden Äldstes anhållan, och i brev till Konungens 
Befallningshavande 1817 3/2 bad Magistraten, att dessa synpunkter 
skulle vidarebefordras till Krig kollegium.44 Landshövdingen Vilhelm af 
Klinteberg översände 1817 6/2 i sin tur Stadens Äldstes protokoll till 
Krigskollegium och anförde i sitt följebrev att stadens skäl voro "fullkom
ligen grundade" och överensstämmande med hans egen uppfattning. Han 
kunde dock icke underlåta att betona nödvändigheten av att högvakten 
flyttades från Corps de Gardet vid Strandporten där den då var inrymd, 

44. Magistratens i Malmö brevbok 1817, MSA. 
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och menade för sin del intet hinder föreligga emot att en dylik byggnad 
uppfördes på Stortorget om den blott icke kom att ligga på torgets fria 
utrymme utan placerades på en plats "som vore i bredd med deromkring 
utförde byggnader" .45 Landshövdingen af Klintebergs sistnämnda förslag 
väckte emellertid ingen genklang från Krigskollegii sida, och någon ny 
högvaktsbyggnad kom aldrig till utförande på Stortorget. 

De framför högvaktsbyggnaden på Stortorget planterade lindarna -
bl. a . omnämnda av Linne i hans Skånska resa 174946 - kommo dock att 
undP.r ytterligare ett halvsekel utvisa platsen för det nedrivna Högvakts 
Corps de Guardet .47 Endast ett " Contrefait" i olja föreställande K arl XII 
i halvfigur minner oss alltfort om högvaktens förutvarande existens. Bor
gerskapet i Malmö hade under 1788 års krig kallats till garnisonstjänst 
och därvid i högvaktsbyggnaden funnit ett porträtt upphängt "dels af 
ålder förfallit, dels af kitslige menniskor med flere sting genombåradt" . 
H antverkssocietetens två kompanier lät därför "af underdånig wördnad 
för Denne Odödlige Konung" målaren Christian Lundberg ( 1760-
1812 )48 renovera porträttet och uppsatte därefter detsamma i högvakts
byggnaden i april månad 1790. Halling berä ttar, att porträttet räddades 
undan förstörelsen vid högvaktens nedrivande av några borgare och pla
cerades på rådhuset, där det ännu finnes bevarat.49 

45. Malmöhus läns landskansli: Koncept 1817, LLA. 
46. Carl Linnaei Skånska resa - - 1749, Sthlm 1751 , s. 193 f. 
47. Lindarna borttogos jämlikt Stadens Äldstes beslut 1845 15/5, resp. 1852 3/3, 

Stadens Äldstes arkiv : Protokoll, MSA. 
48. Hantverkssoc. i Malmö arkiv : Räkenskaper m. m. 1786- 1869, MSA. 
49. F. n. i sessionssal 5. 
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Oxie, Lockarp och Glostorp 

En kort presentation av det yngsta Malmö 

AV HELGE ANDERSSON 

I vår dynamiska tid skiftar en bygd hastigt anlete, i synnerhet om stor
staden ligger nära. Sedan decennier tillbaka befinner sig Malmö i ett 

mycket expansivt skede. Landsbygden kring Malmö med öppna fält, 
genomdragna av pilevallar och alleer, krymper för varje år i samma 
takt som tätbebyggelsen ökar. Fem lantsocknar har redan inkorpore
rats med Malmö - sist S. Sallerup 1952 - och den växande stor
stadens industrier och hyreshus har marscherat ut på slätten. Med 1967 
års ingång tog Malmö ett nytt jättekliv ut på Skånes landsbygd och 
utökade sitt område med inte mindre än tre lantsocknar på en gång. 
Det var Oxie, Lockarp och Glos torp, som enligt beslut av K. M: t 
15/4 1966 fr. o. m. den 1 januari 1967 i kommunalt och judiciellt hän
seende sammanlades med Malmö stad. Därmed har åter ett stycke 
bördig slättbygd införlivats med stadens område och går en ny tid till 
mötes som sovstad, fritids- och industriområde. 

Skånes sydvästra hörn utgör urgammal kulturbygd och hör till de 
tidigast befolkade trakterna i provinsen. Ett centrum i denna bygd var 
redan i förhistorisk tid Oxie by, som gett namn åt socken och härad. 
Oxie (genuint uttal Åkksie ), som 1431 skrevs O shöe, anses av ort
namnsforskningen betyda "högarna vid oset". Det råder emellertid de
lade meningar om os skall uttolkas som åmynning eller källsprång. 
Som tänkbara åmynningar har anförts dels det ställe, där Oxiebäcken 
och Toarpsbäcken förenades i en mossmark invid Oxie by, och dels 
där de båda bäckarnas gemensamma fåra utmynnade i Sege å strax 
nordost om byn. Säkert är att det i Oxie by rakt öster om kyrkan fun
nits en källa, där man förr offrat mynt. Vid en visitation i Oxie 1705 
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varnade biskop Mathias Steuchius församlingsborna för vidskepelse vid 

källan. Oxie by har flera bronsåldershögar, och det är ovisst vilka högar 

som gett namn åt byn. Det kan vara de båda Kungshögarna, belägna 

på en höjdsträckning väster om byn och synliga vida omkring i bygden, 

men det kan också vara de i Olof Barohns latinska avhandling "Disser

tatio gradualis de territorio Oxie" 1754 omnämnda Årshögarna invid 

Oxie by.1 

Att Oxie by gett namn åt häradet får anses innebära att byn varit 

samlingspunkt för häradets befolkning, kultställe och tingsplats. Oxie by 

hade tidigt ett läge, som gynnade uppkomsten av centralort. Redan i 

förhistorisk tid möttes här viktiga vägar. Över Oxie by gick sålunda 
vägen från Söderslätt upp mot Bara och Torna härader.2 Under hed
nisk tid har med all sannolikhet högarna vid källan i Oxie by varit 
häradets gemensamma kultställe, där befolkningen samlats till offer. 
Oxie by har fordom också varit häradets tingsplats, där de fria männen 

samlats för att överlägga om gemensamma angelägenheter och skipa 
rättvisa. Redan i slutet av l 600-talet upphörde emellertid Oxie by att 
vara häradets tingsplats. Oxietinget flyttades då till Klörup3 i Skytts 
härad, som var tingsplats till 1905, då O xietinget flyttade till Malmö. 
Om den gamla tingsplatsen i O xie by erinrar några marknamn i äldre 

lantmäterihandlingar, t. ex. Tings hållmen, Tingbacksåcker, Galgeback 
åcker, Galje wad 17034 och Tings Holmarne och Gallje Wad 1805,5 
samtliga dessa marknamn redovisade i Oxie bys södre vång, och den 
ännu i dag kända "Galjebacken" strax söder om Oxie järnvägsstation, 
där häradstingets dödsdomar exekverats. 

Under 1500-talet omnämnes i Oxie by flera gånger en gård, kallad 
" O xie Gaard" eller "Hoffgaarden", vilken beboddes av kungens fogde, 
som hade uppsikt över tinget.6 

Oxie by har också fram till slutet av 1700-talet varit häradets mark
nadsplats. Enligt almanackor från 1780-talet hölls marknad i Oxie varje 
å r den 4 juli. 

Oxie by, häradets gamla centralort, är rik på fornminnen. En bo
plats från den yngre stenåldern har framgrävts på Oxie nr 7, och invid 
Fredriksbergs gård har markgravar från gånggriftstiden påträffats. Den 
ena graven, som innehöll e tt skelett av en kvinna, flyttades jämte om
givande jordlager och tillhörande gravgods, bl. a. lerkärl, flintskrapor 
och rådjursben till Lunds universitets historiska museum. Flera brons-
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Kungshöga rna i Oxie by. Foto förf. 

åldershögar kan noteras, av vilka de redan nämnda Kungshögarna på 
en höjd väster om byn på Oxie 20: 7 är de förnämsta. 7 

Oxie socken, som har en areal av 11 ,08 kvkm, består av byarna Oxie 
och Toarp. Enligt kung Valdemars jordebok från 1230-taletS utgjorde 
Oxie "Kongelev" och var alltså dansk kronoegendom. Ännu vid 1500-
talets mitt tillhörde enligt jordeböckerna 10 hemman kronan. Oxie 
socken har gammal anknytning till Malmö. Sedan 1520 utgjorde Oxie 
socken prebende till Malmö Hospital, som alltså uppbar inkomsterna 
av socknen.9 Enligt ett kungligt brev 156510 fick Malmö Hospital också 
patronatsrätt till Oxie socken, och prästtjänsten i Oxie innehades av 
hospitalspredikanter och kaplaner, som kallades av hospitalsförestånda
ren. Under 1600-talet var O xie socken någon tid personligt prebende 
till kyrkoherden i Malmö S :t Petri för att under 1700-talet först bli 
personligt prebende till pastorn i tyska församlingen i Malmö och sedan 
till stadskomministrarna i Malmö.11 
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Lunds stifts landebog 1569,12 en förteckning över kyrkojordar och 
prästers och klockares inkomster, upptar i Oxie socken 24 tiondegivare, 
vilket innebär, att det i socknen då fanns 24 brukningsdelar, som i 
tionde gav 4~ pund råg, 5 pund korn, 10 tunnor havre, 12 lamm och 
16 gäss samt 10 mark i offer och 1 ~ pund och 7 ~ skäppor korn i 
helgonskyld, en kyrkoskatt som upptogs vid allhelgonatid . Vid " Oxie 
Sogn" i Landebogen står antecknat "Tiill Hospitall y M alm0'', och 
t iondet från Oxie tillföll sålunda Malmö hospital. 

Intill det hedniska kultstället i Oxie by uppfördes vid 1100-talets 
mitt Oxie kyrka. Ursprungligen hade kyrkan romansk grundplan med 
tvåkvadratiskt långhus i väster och enkvadratiskt kor med absid i öster. 
Såväl långhus som kor täcktes av flatt trätak. Byggnadsma terialet var 
tuktad gråsten. I södra långhusväggen var kyrkans ingång, som ut
gjordes av en sandstensomfattad portal med två kritstenskolonner och 
däröver röda sandstenskapitäl, det ena prytt med ett lejon och en 
vädur och det andra med ett vindruvsätande lejon och akantuspalmetter. 
D en rikt ornerade sydportalen, som nu är igenmurad, tillskrives den 
m edeltida stenmästare, som uppfört kyrkan, och som av konsthistorikerna 
helt enkelt kallas Oxiemästaren. Han har också varit verksam i kyrkorna 
i Glostorp, Hammarlöv och Stora Hammar. 

Oxie kyrka har flera gånger förändrats. Under medeltidens senare 
del tillbyggdes långhuset i väster med en kvadrat, och det flata trä
taket i långhus och kor ersattes med korsvalv, vilande på pilastrar. Vid 
långhusets södra sida uppfördes vid samma tid ett vapenhus, varpå 
senare to,rnet blivit byggt. Härav beror tornets ovanliga placering vid 
långhusets södra sida. Samma läge hade tornet i Husie gamla kyrka, 
vilket också var ett påbyggt vapenhus. Tornet i Oxie kyrka är unikt 
också i det avseendet, att det har ett utvändigt trapphus med uppgång 
till klockorna. Samtidigt med vapenhuset uppfördes en sakristia vid 
korets norra sida. 

Medeltidskyrkan i Oxie undergick 1848-49 under ledning av pro
fessor C. G. Brunius en genomgripande restaurering, som gav den det 
nuvarande utseendet. Därvid nedrevs koret och absiden, och kyrkan 
tillbyggdes med tvenne korsarmar, en i norr och en i söder, och erhöll 
samtidigt ett rymligare korparti med plats för sakristia. Två av lång
husets medeltidsvalv nedrevs av Brunius och ersattes med nya korsvalv. 
Dörrar och fönster fick omfattningar av tegel. Av den ursprungliga 
medeltidskyrkan kvarstår nu endast norra och södra långhusmurarna. 
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Oxie kyrka från söder. Foto förf. 

Den nuvarande inredningen i Oxie kyrka härstammar i huvudsak 
från en restaurering 1899 och har utformats av malmöarkitekten Alfred 
Arwidius. Inventarierna präglas av den omkring sekelskiftet förhärs
kande nygotiken. Altaruppsatsen, ritad av Arwidius, består sålunda av 
ett träverk med tre fält, som krönes av spetsgavlar, kantade med blad
och knoppornament och skilda från varandra genom miniatyrtorn med 
korsblommor i toppen. Mittfältet framställer den välsignande Kristus. 
Predikstolen, också den ritad av Arwidius, prydes av evangelistsymbo
lerna: ett människobarn (Matteus ), ett lejon (Markus ), en oxe (Lukas ) 
och en örn (Johannes ) . 

Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten, huggen i sandsten på 1100-
talet av Oxiemästaren. Funtens övre del, cuppan, är ornerad med akan
tuspalmetter och vindruvsätande lejon av samma slag som på sydportalens 
kolonnkapitäl. Funtens fot har i hörnen djur- och människohuvuden. 
Mellanstycket är av kritsten och utgöres förmodligen av ett kolonn
kapitäl. 
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Kyrkans gamla inredning såldes i samband med restaureringen 1899 
och skingrades. Det gamla altaret var enligt en beskrivning från 1831 
murat av gråsten och vitmenat och hade en illa målad tavla förestäl
lande Korsfäs telsen. Predikstolen var sexkantig och pryddes med löv
verk och lister . På övre kanten lästes den la tinska inskriften: BEA TI 

QUI AUDIUNT VERBUM DEI ET CUSTODIUNT (Saliga äro de 
som höra Guds ord och gömma det ) och på den nedre kanten : VER
BUM DOMINI MANET IN AETERNUM (Guds ord förbliver evin
nerligen). På predikstolens sidor fanns bildfält, som i relief framställde 
Syndafallet, Kopparormens upphöjande i öknen, Kristi uppståndelse 
och Kristi himmelsfärd.13 

Enligt en beskrivning över Oxie by 17034 av lantmätare Samuel Kuse 
omfattade byn hemmansnumren 1-29, och byns jord, åker och äng, 
var indelad i tre vångar, efter väderstrecken kallade Norre, Södre och 
Västre vång. Vid enskiftet, som förrättades 1805- 06 av lantmätare 
Samuel Gutman,5 var jordindelningen densamma, och antalet hemman 
var oförändrat. Hemmanen nr 1, 28 och 29, som var utsockne frälse
hemman under Klågerup och ägdes av kammarherre Nils Trolle, sam

manlades vid enskiftet och utbröts ur byhemmet för att å teruppföras 
i byns nordvästra hörn på gränsen mot Husie. Det är den nuvarande 
Fredriksbergs gård, som med all sannolikhet har namn efter kammar
herre Nils Trolles son Fredrik Trolle, född 1807 vid tiden för enskiftet 
i O xie by, då gården utflyttades, och död som kammarherre 1839.14 

Namnet Fredriksberg är belagt första gången i Oxie husförhörslängd 
1810. Redan 1811 förvärvades Fredriksberg av godsägaren Berndt 

Kockum,15 som sedan innehade Agnesfrid i Fosie socken. I slutet av 
1800-talet innehades egendomen av en löjtnant T. A. Warnholtz. Fred
riksbergs gård äges sedan decennier tillbaka av firma W . Weibull, 
Landskrona, som på egendomen har omfattande försöksodlingar. En 
annan stor egendom i Oxie by är Kristineberg, motsvarande Oxie nr 2, 
15, 16 och 18, som sammanlagts av Skabersjö gods tillhöriga frälse
hemman i Oxie by. Kristineberg, i Oxie husförhörslängd 1811 Chri

stinaeberg, har sannolikt uppkallats efter greve T age Thotts hustru 
Ulrica Christina, f. Barnekow. Denne greve T age Thott innehade 
Skabersjö gods under tiden 1761- 1824.16 Kristinebergs gård, som nu 
äges av M almö Byggmästares Gemensamma Byggnads AB, har i senare 
år få tt lämna mark till omfattande nybebyggelse, villor och kedjehus, 
som gett Oxie by ett nytt ansikte. Sålunda uppfördes 1963 : 67 villor, 
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