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Ordinarie å rsmöte hölls i Kungens kammare på M almöhu den 7 m a r 196 7.
Därvid förelåg avsägelse i tyrel en frå n föreningen vice ordföra nde, konstnären, fil. doktor Einar Bager, som av ålder skäl unda nbett ig å terval. Föreningen kall ade med ackla ma tion dok tor Bager till heder leda mot, va refter ordföra nden, f. d. borgmästa ren Th . Munck a f R osenschöld hyllade honom med
ett varmhj ä rta t a nföra nde. - Lektor Olle H elander höll seda n föredrag över
ämne t " Jön Stobreus - portalfiguren till frih etstiden M almöhistoria" .
V å rutfärden ägde rnm lördagen den 27 m aj under ledning av ordföra nden
och notarien Kjell Å . Modeer. F ä rden stä lldes till D alby heligkorskyrka, dä r de
till ca 100-talet deltagande informerade om kyrkans och klo trets historia av
k yrkoherden Erik F alkstedt. D ärefter fortsattes färden ti ll Övedskloster, där
medlemma rna av friherre och frih errinna n H a ns Ramel guid ades genom slottet.
Lunch intog på Sjöbo gästgivaregård . N ästa resmål va r Sövdeborgs slott, vilket
förevisade av dess ägare, godsägare Ca rl-Eric Stjernswä rd . Everlövs medeltidskyrka be ågs därnäst, varefter kaffe intogs p å Sva neholm lott. H embygdsmu seet p å slottet stod sist p å programmet för den vällyckade rundturen.
M ed rekord stor uppslutning - ca 230 medlemma r h ade hörsamma t kallelen - be ökte fö reningen lörd agen den 30 eptember två n yresta urerade
malmöbyggnader, n ämligen J örgen K ocks hus och R osenvingehuset, båda på
Västerga ta n. I sitt h älsningsanförande erinrade ordfö ra nden bl. a . om a tt
M almö Fornminncsförening konstituerats ·den 26 m ars 1909 i käll a ren till
J örgen Kocks hu . Arkitekt SAR Sture K elfve resp. d irektör J ohn H ain berä ttade dä refter om de båda husen histori a och resta ureringsarbetena, varefter rund vandring följde för de i grupper uppdelade besöka rna.
Till ordinarie ledamot av styrelsen valdes fru K a rin R ydbeck och till n y
suppleant jur. ka nd . Kj ell Å. M odeer. Inom styrelsen blev direktör J ohn H ain
utsedd till vice ordf. efter doktor Bager. H ain skulle dock kvarstå om kassaförvaltare.
År skriften, som utkom den 10 juni, hade med å rgång 1967 få tt en n y reda ktör, förenämnde Modeer. D en ha r liksom tidigare tryckts p å Lundgrens söners
boktryckeri, som välvilligt bevilj a t rabatt å tryckningskostn aderna. Frå n juris
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doktor Ebbe K ocks stiftelse har även under år 1967 lämnats bidrag till tryckningskostnaderna.
I början på december utsändes ett illustrera t p rospekt med informa tion ang.
årsskriftens och fö reningens syften i och för medlemsvärvning och planering
för inbindning av kommande års upplaga.
Medlemsantalet utgjorde under året 2 hedersledamöter, 5 ständiga och 743
betalande medlemmar, (därav 133 "familjemedlemmar") eller tillsammans
750, vilket utgör en ökning med 22.
Föreningens balanskonto den 31 december u tgjorde:
Tillgångar:
Aktier

65 aktier i ASEA
5.235: 55 aktier i Sv. H andelsbanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000 : 40 aktier i Svenska Sockerfabriks AB
3.827 : 50 aktier i Skandinaviska Banken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.953 : 20 aktier i AB Sv. Fläktfabriken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.860: 50 aktier i Försäkrings AB Skandia . . . . . . . . . . . . . . . . 6.070 : 20 aktier i Custos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.605: 1 st. premieobligation av 1963 . . .. . .... . .. . ... .. .. .. . ...... .
Banktillgodohavanden .. .... . .. . ... . .. . . . .... . ..... . . . . . . .
Postgiro

40.550: 100 : 20.174: 52
350:02
Kronor : 61.174: 54

Skulder:

Bergh ska Fonden .. .. .. . . . ....... . . . . . . ... . . .... . .... . .. .
Leif Ljungbergs Fond . .. ... . . .... . .. . . . . . ..... . ......... .
Anna-Lisa och Sven-Eric Lundgrens fond . . . . ... . .. . . . . . .... .
Balanserade Posters K onto (medlemsavg. 1968 ) ...... . . ... . . .
K apitalbehåll ning .. .. ... .. . . . .. .. . .. . ..... . . ............ .
K ronor:

2.183: 11
3.509 : 31
11.333: 513: 43.636 : 12
61.174 : 54
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Jöns Stobaeus
Av

OLLE HELANDER

En rådmans frånfälle hade på nyåret 1720 medfört vaka ns i kretsen av ledamöter kring det hästskoformade dombordet i Malmö rådstuga. Vid det föl jande valtillfället riktade magistraten till borgerskapets närvarande 24 ä ld te
en fråga, om de ville till ny rådman föreslå »en av deras stånd som duktig
prövas kam>. Sett mot bakg runden av a tt m agistraten och rådstuvurätten i
Malmö vid den tidpunkten räknade idel littera ta, dvs. ur tjänstemannakarriä ren komna ledamöter, ter sig önskemålet något överraskande, låt vara att
göromålens tyngd i småstaden Malmö med dess mindre ä n halvta nna t tusental mantalsskrivna invå nare i och för sig inte behövde motivera en enbart
litterat magistrat. D en person man uppenba rligen nä rmast vi lle knyta till
kretsen, handelsmannen Josias Hegardt, avböjde likväl under hä nvisning till
svårigheterna att förena rådmanstjänsten med sin köpenskap. I stället presenterades »p å en del av det förnämsta borgerskapets vägnar» ett skriftligt
förslag, vari förre sjötullsinspektören i Ystad, den numera som handlande i
Malmö - dock utan burska p - verksamme J öns Stobaeus förordades till
rådman med motiveringen att han »icke allenast är en studerad person utan
ock god kunskap äger om negotiem>. Förslaget inneba r mera än enbart lansering av en kandidat med den på pekade lyckliga avvägningen mella n litterat
och illiterat bakgrund. D et kastade också in ett namn med framtid sklang i
valdiskussionen. Jöns Stobaeus' person kom a tt bli oupplösligt förknippad
med det första skedet av M almö frihetstida historia. Vill man här tala om
en p ortalfigur, ä r ingen mer berä ttigad till epitetet än h a n. 1
D et stamträd på vilket Jöns Stobaeus utgjorde ett av de mera livskraftiga
skotten, prydes för eftervärlden av bland a ndra också fem lundaprofessorer,
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verksamma från 1680- talet fram till det följ a nde å rhundradets slut. En av
dem var den romerske vältalaren, historikern och universitetsbibliotekarien
Andreas Stobaeus, fa rbror till Jöns, en a nnan läka ren och polyhistorn Kilian
d . ä., ku sin till J öns, en tredje gynekologen Kilian d . y., son till Jöns. Slä ktens
sta mfar va r den legenda riske k yrkoherden i Stoby J ens L auritzsen, som skall
ha blivit över 90 å r gamma l och begåva ts med fjorton eller fe mton ba rn.
Sönerna a ntog namnet Stobaeus efter Stoby, ka nske också, ha r det sagL,
efter den senantike förfa ttaren J ohannes Stobaios. D en i ordningen å ttonde
sonen, Zacharias, bl ev kronobefallningsman i Frosta och på Österlen och
senare tullnär i Ystad . Ende son till honom var J öns, född 1667 . M odern
hette M argareta G yld ener.2
Ingenting ä r bekant om J öns Stob aeus' tidigare öden förrä n han 23 -å rig
- en a nmärkningsvä rt m ogen ålder - skrevs in vid Lunds universitet 1690.
I ma trikeln fick h an den frapperande ursprungsbeteckningen H olmens ( i5) .
Om denna som rimligt ä r a vses Stockh olm, ä r den kn appast förkl a rlig p å
ann a t sätt ä n a tt h an vistats dä r under någon del av sin tidigare levnad.
a tionsinskriven i Lund blev h an aldrig - professorssönernas normala befrielse härifrå n ka n m ycket väl också ha få tt gä lla Andreas Stobaeus' brorson .3
Vilka studier h an bedrev h a r vi inga underrättelser om, men då h an sedermera
föreslogs till rådman i M almö talades det om h a ns »vackra akademiska studier och conoissance uti juridiska saker». D et icke föraktliga bibliotek med
å tskillig juridisk littera tur h a n efterlä mnade vid sin död och som skall beröras
ytterligare neda n, jävar inte det påståendet.
D ä rnäst å tkomliga å r i J öns Stobaeus' liv ä r 1699 och 1700, då h a n som
ogift var m a ntalsskriven i faderns hus i Ystad och kallades tullnä r. T ydligen
tj ä nstgjorde h a n som fad erns medhj älpa re vid tullkamma ren.4 För de följande åren finns inga m an talslängder a tt tillgå, m en ma n bör kunna förutsätta a tt h a n sta nna t kvar i Ystad . V id faderns död 1703 trädde ha n i alla
hä ndelser in som dennes efterträda re. Nu var det en svå r och föga avundsvärd uppgift a tt m ot kna pp lön uppbära och redovisa kronans m edel. L ä tt
nog kunde m an frestas till oärlighet, lätt nog kunde andra i och för sig oangripliga orsaker försä tta vederbörande i trå ngmål. När n ågon tid gått kunde
det också fastställas, a tt den a vlidne Z acharias h äftade i en skuld för oredovisade uppbörder p å över 5.000 daler silvermynt. Änk an betygade a tt skulden »icke härrörde av dess salig mans trolöshet eller yppiga leverne, uta n
blott och allenast av dess m å ngåriga op asslighet och dä rpå följd a död».
D et hj älpte h enne emellertid föga. D et blev a uktion p å det fattiga boet, och
vad den inte gav fick borgenä rerna skjuta tilJ.5
D et tid stypiska var nu a tt sonen Jöns efter n ågra år kom in i samma o nda
cirkel, dock utan a tt någon sjukdom såvitt m an vet medverkat. Hans egen
förkl a ring till de skulder h a n ådrog sig var »fiendens infall och a ndra stora
olyckor». Slutsumma n blev över 11.000 daler. Som en jä mförelse ka n nä m-
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nas a tt den fasta penninglön Stobaeus sedermera uppba r som falmö ju titieborgmä tare och högst beta lde ämbetsma n uppgick till 600 daler om året,
lå t vara a tt sportler och a ndra intä kter ka nske gav honom den tred ubb la
umman i årsinkom t.
D et skedda var i alla hä nde! er nog för a tt stäcka den p åbö rjade k a rri ä r ~ n
inom tullverket och - av allt a tt döma - göra hela J öns Stobaeus' följ a nde
liv till en aldrig avslutad brottning m ed skulder och fo rdringsägare. H a n
suspenderade från tj ä nsten och tog i fängsligt förva r på M almöhu s. R eda n
efter n ågra m å nader slapp ha n likväl lo mot borgen för att bringa sina
räkenskaper i ordning. Enligt en ofta citerad uppgift kulle ha n i a rresten
ha ingått ä kten kap med en rik ä nka som löste honom ur den iråkade bala nen.6 D en uppgiften kan emellertid inte vara riktig. Änka n finn dä r visserligen . D et var J ohanna Kröger i Malmö, h a ndelsma nnen Kjell R a mussons
efterleve rska och do tter till rådmannen D avid Kröger. H on blev mycket riktigt Stobaeus' äkta h älft, den a ndra i ordningen seda n h a ns första hustru
avlidit 1710. M en det äktenskapet ingick först 1714, och då upprä ttades ett
ä ktenska psförord som höll i sär de båda m aka rnas skulder före gifterm ålet. 7
Under de n ärma t följ a nde å ren tycks Stobaeu trots allt h a kl a ra t av större
delen av in skuld till kro na n. I han bouppteckning finns inga spår av den,
men till dödsboet svaga stä llning i övrig t ha r å a ndra ida n sta rkt bidragit
att avbetalningarna undan för unda n finansierats med inteckningar och a ndra lå n .
Äktenskapet m ed J oha nna Kröger gjorde J ön Stobaeus till m almöbo. H an
log sig ner i hennes gård, nr 684, i hörnet av Södergatan och Per Weijersgata n. D en köpma nsnä ring ho n fo rtsatt efter m a nnens död tog ha n h and
om, och na rt blev h a n allt högre taxerad vid de å rliga ska ttsättningarna.
Borger kap ets påstötningar a tt ha n borde vinna burskap lä mnades dock lä nge
uta n av eende. N ä r omsider h an och en del a ndra burska pska ndida ter kall a ts
a tt avlägga ed en a ugustidag 171 9 måste m a n likväl inställa hela ceremonin,
då de nya edsformulä ren med d rott ning Ulrika Eleono ras namn inte hade
a nlä nt. D et gjorde a tt J ö ns Stobaeus i motsats till vad som uppgetts i biografisk li tteratur aldrig juridiskt ko m att tillhöra M almö borgerskap.9 D etta
hindra r inte att han just dessa år vann en aktad ställning i staden - p å en
lista öve r m ä n som kallas till överläggningar inför m agistra ten står h a n ålunda i tredje rummet efter de båda storbo rgarna J osias H egardt och Fra n
Suell d . ä. O ch i varje fall 1719 va r ha n kapten vid borgerska pets militärvä en, n ågot som ytterliga re bekrä fta r ha ns tällning som en ma n i bo rgerska pets spet .10
D et ä r mo t denna bakgrund m a n har att se det fa ktum att den en gå ng
a rrest förpassade tullnä ren ino m mindre ä n ett å rtionde kunde välj as till
rådma n i M almö och dä rmed komma in i den ka rriär som gjo rt ho nom i
hög grad värd att vara föremå l fö r ena re tiders intresse.
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Försedd m ed guvernörens, den gamle karolinen Carl Gu~taf Hårds, fullmakt installerades Stobaeus som rådman i mitten av februari 1720. Därvid
yppades genast en för tidevarvet typisk rangtvist. Om den var inspirerad
av den nyutnämnde själv ka n inte beläggas, men han bör i alla händelser
ha känt stor tillfredsställelse när Hård i särskild skrivelse lät magistraten förstå a tt nykomlingen skulle tilldelas det översta sätet bland rådmännen under
motivering att tullnärerna enligt 1689 års rättegångsförordning presiderade i
sjötullrätterna m edan rådmä nnen där bara var bisittare. Äldste rådman protesterade givetvis och påpekade traditionens krav på avancemang efter tjänsteå r. En stunds ordväxling ledde likväl till a tt Stobaeus intog översta rummet.
D e nya kollegerna gick beslutsamt till Kungl. Maj :t för att unda nröja gökungens placering och fick så småningom rätt. Stobaeus behövde emellertid
inte uppleva smäleken att fl ytta längst ner - lagom till dess utslaget nådde
fram hade han fått kunglig fullmakt att vara borgmästa re i Ystad. 11
Skall man döma av den Ystadshistoria som är skriven finns intet av vikt
a tt notera om Jöns Stobaeus insatser i staden. Åren dä r blev denna gång
heller inte så många. R eda n på nyåret 1723 vände han Ystad ryggen för
att under drygt två år vistas i Stockholm i egenska p av riksdagsman för förutom Ystad också Lund och Land krona och så småningom även Malmö. 12
Det var förvisso en ansvarsfull uppgift att representera så många städer
och borgerskap vid den na viktiga riksdag. Men Jöns Stobaeus ha r uppenbart
varit sin ställning vuxen. Det visar borgarståndets riksdagsprotokoll liksom
de riksdagsrelationer han avgav till sina uppdragsgivare och de många brev
ha n m ed stor flit och ofta under ena nattimma r skrev till dem. Han har
ingen fritid, skriver han, från åtta på morgonen till sju eller å tta på kvällen
utom lördag e. m. och söndag, »vilken tid man ibland använda måste att författa de memorialer man funnit nödigt att insinuera, till korrespondens och
a mmanträdande med vissa ståndets ledamöter och dylikt som inte kan specificeras» . ta
R edan från början valdes han in i sekreta utskottet, han tillhörde flera
olika deputationer och han drev energiskt på alla frågor som särskilt intresserade honom. Frågan om att inrätta ett Borgarståndets kansli, som kunde
fungera också mellan riksdagarna, hade kanske utan hans flitiga memorialskrivande aldrig förts fram till avgörande. 14
Det som för oss gör Stobaeus' riksdagsvistelse särskilt intressant är dock
det faktum att han under själva riksdagen blev Malmös ombud och att han
under den tid han efter dess avblåsning stannade kvar i huvudstaden lyckades framgångsrikt arbeta för sin utnämning till justitieborgmästarämbetet i
Malmö.
Liksom 1720 hade annars malmöborgarna denna gång till sin representant
utsett dåvarande justitieborgmästaren Jacob Monthell, dalkarl till börden
och en gång placerad i Malmö genom Karl XII :s fullmakt, daterad Bender
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Ma lmö frå n söder 1706. Akvare llerad tuschteckni ng av F . B. Werner. Malmö museum .

1712. M onthell h ade emellertid anlä n t till riksdagen svårt sjuk och inte kunnat någon gång infinna sig i ståndet, varför stadens a ngelägenheter hotades
a tt bli lämnade vind för våg. Till slut hade M onthell rest hem igen, och
ma n beslöt då a tt ge Stobaeus i uppdrag a tt också företräda M almö, »särdeles
om h a n såsom för detta rådma n hä r i staden äger bäst kunskap om stadens
ha ndlingar och tillstånd». 15 Under den korta tid som stod till buds inna n
riksdagen avslutades sökte seda n Stobaeus som nödvändigheten fo rdrade förfölj a stadens enskilda besvä rspunkter i de olika ämbetsverk där de hamna t
för ytterligare h andläggning och verkställelse, och det gav honom sysselsättning länge nog. H a n satt dä rtill i den särskilda expeditionsdeputa tion som
just arbetade m ed att avveckla riksdagsärendena .
Som nä mnts drog h a n ingen ringa nytta av att under hela 1 724 befinna
sig i Stockholm. P å vå ren dog nä mligen M onthell, och dä rmed var ett ä mbete ledigt som passade Stobaeus. Valet av ny justitieborgmästa re blev en
invecklad historia, beroende på osäkerhet inför de nya former vid valen som
just 1723 å rs riksdag hade besluta t. D et må här vara tillräckligt a tt konsta11

tera, att när omsider ett godtagbart förs lag kunde underställas Kungl. Maj :t,
upptog det i a ndra rummet Jön Stobaeus, i första stadens poli tieborgmästare,
J ohan L o rich. Nu utn yttjade emellertid Stobaeus sina överlägsna möjligheter till supplikera nde, och resul tatet uteblev inte, även om den för kungen
avgörande omständigheten var mera kuriös.
är ärendet föredrogs i kabinettet yttrade n ämligen kung Fredrik a tt han väl borde h a utn ämnt Lorich
med hänsyn till denne m eriter, m en, a nförd e ha n, » om man trott att jag
har n ågon ra ncune emot översten Stobee, och man torde mena såda nt skulle
hindra borgmästare Stobaei så om dess släktinges, befordran ifall h a n bleve
förb igången, så till a tt visa att jag gör dem bägge gott, vi ll jag nu bliva vid
borgmästa re Stobaeus». I sista hand var det a ll tså sin ryktbare kusin, överste
L orens Christoffer Stobee och dennes uppseendeväcka nde mella nhavande
med kungen, som Malmö nye justitieborgmästare h ade att tacka för utnä mningen. Stobee var so n till professor Andreas Stobaeus och h ade adla ts under sin militä ra ka rriär. Efter K a rl XII :s död sällade ha n sig till det holsteinska pa rtiet. Fredrik av Hessens tronbestigning ledde till a tt h a n utsatte
för en serie ska nd alösa p rocesser, a nklagad för majestätsbrott, sedlighetsbrott
och förande av upproriskt ta l. R yktet gjo rde gälla nde att kungen själv inte
tått frä mma nde för konspira tionen mot honom. Dock blev h a n helt frikänd .
Det kungliga dilemmat när Stobees ku in nu stod som borgmästarkandidat
var alltså uppenba rt. Ur Malmös synpunkt måste emellertid den framtvungna
lösningen beteckna som enbart lyckosam .1 6
Alltifrån sin installation i ämbetet i juli 1725 sörjde J öns Stobaeus för att
friska vindar blåste genom Malmö rådstuga med des rätt ålderstigna och
trögt a rbetande ledamöter. Ärendena h ade hopat sig, men Stobaeus genomdrev inte bara att förmiddagens sessioner fick en fortsättning på eftermiddagen och att a rbetet fortsatte under rötmån adsferierna utan också att tisdaga rna mot all tradition - men väl i enlighet med vad stadslagens rättegångsbalk lämnade öppet - gjordes till rättegångsdagar. t 7 Om sedan än
dessa effektivitetshöjningar bara blev temporä ra genom sitt beroende av Stoya m1t1a tJv togs
baeus' n ä rvaro, förändrar det ingenting i h elhetsbilden .
också i a ndra och väsentligare sammanha ng. Särskilt skall h är pekas p å de
angelägenheter som Stobaeus a rbetade m ed, frä mst under år 1726, h a ns försök att få till tå nd en a nvä ndba r h amn i Malmö och de tungt vägande
bidrag han gav till den kommunala författningsutvecklingen där.
Malmös hamnförhållanden utgjorde sekler igenom ett stort problem. På
den lå nggrunda andstranden i Lommab ukten kunde man av tekniska käl
länge nog inte ens drömma om att a nlägga något slag av utgrävd h amn.
En »fcergebro», en träbrygga ett stycke ut i vattnet från strandporten, var
det enda som fanns. K ä nt är, hur större fartyg fick a nkra ute på redden,
varefter lasten fördes till och frå n dem i pråma r eller höghjulade vagnar.
Nu var givetvis en d ylik brygga ett lä tt offer för stormar, och a nledningen
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till a tt Stobaeus genast kom a tt syssla med hamnfrågan va r just a tt bryggan
både 1722 och följa nde å r h ade blivit »alldele kull fa llen, ödelagd och ruinerad». Så hade den få tt ligga dä r några å r, tro ts a tt krona n ålagt staden a tt
ä tta den i stå nd igen.
På 1726 å rs riksdag tog Stobaeus energi kt upp frågan. H a n vä nde sig m ed
ett h amnför lag till ka nslipresidenten Arvid H orn personligen och ökte bearbeta ho nom för a tt få krona n hj ä lp till bygget. Riksdagens defensio n deputa tion fällde emellertid förslaget, frä mst med hä n yn till kostnaderna
ur befästningssynpunkt, och Kungl. M a j :ts beslut blev a tt det befann »onödigt lå ta denna h amnen inrä ttas». Större intresse för saken mötte Stobaeus
inte heller hos M almö borgerska p. M ed pessimi m m åste ha n konsta tera a tt
staden »i brist p å denna och a ndra goda ekonomiska inrä ttningar aldrig tå r
a tt förbä ttra utan lärer lik om andra dylika städer alltid bli sig jälv lik och
dä rför med tiden torde löpa nog äventyr a tt bli utdömd». 18 H a n fick rätt
så lå ngt, a tt någo n förbättring i staden tillstå nd verkligen inte kunde notera
så lä nge hamnen aknade . D et blev a ndra m ä n ä n J öns Stobaeus fö runna t
a tt sätta igång hamnbygget, och 1775 kom a tt i stället för 1726 fram tå om
en vä ndpunkt i stadens utveckling. D et hindra r oss emellertid inte från a tt
konsta tera hur kla rt Stobaeu uppfa ttade läget och hur ha n inte spa rade
möda att få en ä ndring till stå nd .
Ur ett av de brev Stobaeus skrev till sina magistra t kolleger i ä rendet kan
med fördel citeras en pass us dä r vi möter resonören Stobaeu och få ngar in
något vä entligt i h a ns a ttityd gen temot till varo n. H an skriver p å tal om
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borgerskapets olust att acceptera hans hamnförslag: »Det . .. som därnäst
synes avråda en del att ingå i mina förslag, lärer vara den kära gamla vanan
och de seder och maner som folket har ifrån barndomen av fäder och förfäder blivit uppfostrade vid. J ag till tror mig att för ålderdomen och mina
fäder hysa så stor respekt som någon annan, men jag kan ej finna en sådan
vördnad något lida därigenom, o m jag uti mina fäders maner något förändrar, när det sker till förbättring, a ll t efter som tidernas förändring och
angelägenheten det nödvändigt fordra, ty eljest skulle jag mera likna en död
bild av mina fäder än någon förn uftig son av dem .. .» 1 9 Orden dokumenterar Stobaeus som en man med upplysta tänkesätt, och det må vara ett intressant tankeexperiment att fråga sig vad Stobaeus hade kunnat uträtta om
han knutits till ett Malmö som varit ett sekel yngre och som därmed haft
andra förutsättningar att ta emot och låta honom förverkliga de framtidsideer han bar på.
Hade J öns Stobaeus alltså ingen framgång när han attackerade hamnproblemet, blev hans insats så mycket betydelsefullare när det gällde att
skapa en fast ordning för borgerskapets deltagande i stadsstyrelsen. I de
svenska städerna hade alltsedan Gustav Il Adolfs tid funnits stadens äldste
som representativt organ för borgarna. Som ett led i uniformitetssträvandena trädde så småningom äldsteinstitutionen i funktion också i skånelandkapens städer. För Malmös del är de äldste i varje fall från 1719 ett permanent organ. Det visade sig emellertid svårt att få arbetet igång utan en
fas t ordning, och efter sin ankomst till Malmö tog Stobaeus itu också med
den saken. R edan ett par veckor efter h ans installation erinrades borgerskapet om »vad otjänst det för staden är och vad hinder det förorsakar i
politie- och ekonomiärendenas föranstaltande, att stadens äldste så sällan på
antydan inställa sig på rådstugan». 2 0 Uppryckningsarbetet kröntes med den
i februari 1726 a ntagna »Förordning angående Stadens Äldste i Malmö samt
Instruction för dem», rättesnöre i det följande ända till 1862. Visserligen
medger materialet ingen inblick i tillkomsthistorien, men klara uttalanden av
magistratsledamöter i senare sammanhang utpekar Stobaeus som mannen
bakom verket. Den nya politieordningen knöt an till 161 9 års svenska stadga
om stadsäldste. Främst var det dock lokal praxis, som Stobaeus byggde på
vid utformningen. Förordningen och instruktionen förelades varje borgare
till underskrift, varpå den bekräftades av guvernör Hård . I tryckt form utdelades den fortsättningsvis till var och en som vann burskap, sedan han
med sin namnteckning förbundit sig att iaktta dess bestämmelser. 21
I samband med ett nytt borgmästarval 1726 utformades under Stobaeus'
ledni ng den metod vid magistratsval som liksom politieordningen bestod under
hela den gamla kommunalförfattningens tid. Tillvägagångssättet i detalj vid
dylika val var inte närmare fixerat i för riket gällande lagstiftning, och därför hade äldsteinstruktionen stadgat att magistratsledamöter och äldste ge14

flibrorDntng
iltab~tnG llbfft
~ng4enbe

·

~aannb
e.amt

INSTRUCTION
50r btm;f6rfattabe/ ineb

iögwdlbor~e

mr. BARON, GENERAL o{fl

GOUVERNEURENS
0ifa0/af MAGISTRATEN Ocl) af '1lenige
0oretrtl'avet bfrfarMtaftåDee tve* · ,
bertagen På i'iåt11ftUfft·1'. J.

.

Februarii A:o 1726.
..

- -----

.. ...i:

Förordning angående Stadens Äldste i Malmö samt lnstruction för dem . . . vedertagen på
Rådhuset d. 3 Februari A :o 1726. Foto RA.

15

~

-

-

-

·- - -

mensam t skulle fö rrä tta valet seda n de tre societeterna, alltså ha ndelsmä nnens, bryggarnas och h antverka rnas, var för sig blivit h örda. När nu J oha n
Lorichs efterträda re skulle utses, fö reslog Stobaeus a tt m an m ed ä ndring av
instruktionen skulle u tse tjugofyra elekto rer, som tillsamma ns med m agistratens ledamöter fö rrättade valet. Eftersom elektorsval i samma nh a nget inte
fö rekom någo nstans vid den tiden men var under diskussion och sna rt förverkligades i Stockholm, ledes m an till a ntagandet a tt Stobaeus tagit intryck
av vad som dä r skedde genom sina konta kter bla nd dess kommunalmä n i
bo rgarstå ndet och velat införa samma valmetod hä r. D etta skulle betyda ett
åsidosätta nde av de ä ldste, som Stobaeus i sin föro rdning själv gett valuppdraget. D et må då vara en berättigad fråga varfö r elektorsinstitutionen inte
genast införts i instruktionen. M en eftersom dennas tillko mst inte ä r möjlig
a tt belysa, vet vi heller in te i vad m å n den på olika punk ter innehåller kompromisse r so m hind rat Stobacus a tt fö rverkliga sina intentioner. O ch det var
dessutom först i m aj 1726 som elektorsvalet stadsfästes i huvudstaden. M öjligt ä r alltså a tt Stobaeus nu i a ugusti samma å r gripit tillfället att ä ndra sin
kommuna lförfa ttning på en i h a ns tycke väsentlig punkt. Borgerskapet i
M almö vägrade emellertid a tt ge avkall p å de äldstes m edverka n, och så
blev resulta tet i va rje fall nu en tydlig kompromiss: elektorsvalet in fö rdes,
men stadens äldste och tjugo fyra särskil t utsedda elektorer ur borgerska pet
skulle tillsamm an utgöra valkorporationen jämte m agistra tsledamöterna . För
dessa, som vid val aldrig kunde va ra fl era ä n sju, m åste kompromissen h a
inneburit en fö rsvagning av möjligheterna till inflytande jä mfört med Stobaeus' ursprungliga förslag. M en M almö hade nu få tt ett valsystem som det
i förstone ba ra delade med Stockholm och som uta n svå ra re konflikter kunde
fungera ett och ett h alvt sekel framå t. Elva borgmästa re, fyrtiofem rådmä n
och fe m stads- och m agistratssekreterare ha nn välj as enligt det, inna n stadsfullmäktige trädde i de äldstes ställen. 22
Genom sitt fö rfa ttningsarbete kom J öns Stobaeus a tt betraktas som sakkunnig på området. N ä r staden Alingsås genom beslut på 1726- 27 å rs riksdag lades under Alingsås m a nu fakturverk och dettas ledande m a n J o nas
Alströmer skulle få fram en fö rfa ttning som reglerade ha ns styrelse av stadens »hä ndige» hantverka re, vä nde h a n sig just till Stobaeus. D enne hade
emellertid må nga jä rn i elden, och först 17 32 låg en »politie- och ä mbetsrä tt» för Alingsås fä rdig. D et rådde säregna fö rh ålla nden i denna av m a nufakturen helt behä rskade hantverka rstad, och någon likhet m ed vad Stobaeus
ska pade i M almö föreligger inte i Alingsås' förfa ttning. Stadens historieskriva re G . A. Bohlin ger den karakteristiken »ett sannskyldigt m ästerstycke
av samhä llsdespotism ». D et finns all anledning a tt tilltro Stobaeus förmåga
a tt ge sin uppd ragsgivare och n ä ringsp olitiske m eningsfrände Alströmer vad
denne önskade i fö rfa ttningsväg.23
Aret 1726 var som framgått av det sagda innehå llsrikt i Stobaeus' levnads-
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historia. En del av det hann h an dessutom tillbringa i Stockholm som riksdagsman, representerande förutom Malmö också Skanör. Liksom 1723 valdes han in i sekreta utskottet och flera deputationer. H a ns ställning som en
av ståndets framstående ledamöter blev än mer betonad än då. Han var sålunda en av de tolv elektorer som föreslog nya riksråd, och vid något tillfälle
fungerade han som ståndets talman i stockholmsborgmästaren Boströms frånvaro. Bland de mindre betungande men efter tidens uppfattning mera ä rofulla uppdragen var att ingå i den deputation som på nyårsdagens morgon
lyckönskade deras majestäter till det nya året 1727. Arbetade gjorde Stobaeus
med sin vanliga intensitet. I ett brev skriver han: »Jag får stiga upp kl. 6,
gå ut kl. halv 8, arbeta till kl. 1, äta till 2, gå ut till halv 3, arbeta till kl. 7
och vid hemkomsten ofta läsa till 12, 1 a 2 om nätterna, dag ut och dag in,
huru långt skall man hinna. Nu har jag skrivit hela natten, klockan är nu
5 och på tiden att sova en timma. » Och samtidigt glömmer han inte sina
magistratskolleger, som i hans frånvaro kanske slappnar av där nere i Malmö :
»Det vore mig ock ganska kärt att förnimma det alla ärender hemma i orten
gå väl och med behörig drift för sig, ibland vilka som jag ock tänker på medlens indrivande och redighet.» Bakom detta sista låg en personlig tanke han fick ofta vänta länge på de pengar han behövde för sitt uppehälle, och
hans klagomål över sitt beträngda läge blev inte få under riksdagens lopp.24
Stobaeus kom nu att stanna länge i huvudstaden den gången. Riksdagen
å tskildes i augusti 1727, men sedan vidtog efterarbetet - han satt åter i
expeditionsdeputationen - och när det var klart blev han allvarligt sjuk. I
januari 1728 skrev han till magistra ten, a tt han måst h ålla sig i sängen i
två månader »på grund av en stark gikt som plågat mig i synnerhet i min
högra axel, arm och knä, så att jag i !ångan tid alls intet kunnat gå i min
kammare, fast mindre kunnat komma ur mitt logement. Det h a r nu så vida
bättrat sig, att jag någorlunda ka n gå en trappa uppföre, men icke nedföre
utan a tt fl ytta den ena foten efter den andra, ej heller kan jag lyfta min arm
i vädret.» Ännu i juni var han kvar i Stockholm, drabbad också av en ögoninflammation, som hindrade honom att skriva mer än något enstaka ark om
dagen, ett hårt öde för den flitigt skrivande och läsande m annen.25
I själva verket hann det bli februari 1729 innan han intog sin plats i malmömagistraten igen uta n att n ågon brevväxling kan avslöj a vad han gjort under
hösten och vintern dittills. Man ka n förmoda att också hans privata ekonomiska angelägenheter sysselsatt honom i huvudstaden. Längre fram på sommaren 1729 reste han till Alingsås för att arbeta p å dess författning. Därmed
blev det faktiskt så, att politieborgmästaren, seda n 1726 Josias Hegardt, storköpmannen, långa tider ensam fick stå i sp etsen för stadsstyrelsen.
Reda n i oktober 1730 kom det åter riksdagskallelse. Enhälligt gavs ä n en
gång förtroendet a tt representera Malmö åt Jöns Stobaeus. Emellertid kunde
han inte inställa sig i ståndet förrän en h el månad efter riksdagens öppnande.
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Orsaken var den p rosaiska men för en riksdagsman betänkliga a tt ha n p å
grund av en förfallen skuld p å flera tusen daler, vilken skulle gå under utmätning, hade fått la ndshövding Cronmans förbud att lämna staden. Sedan
han förklarat sig beredd a tt låta sin fas tighet vid Per Weiersgata n gå under
auktion och Frans Suell d. ä. gått i borgen för summa n kunde ha n till slut
ge sig av. D å hade emellertid valen till sekreta utskottet redan ägt rum och
Stobaeus som frå nva rande blivit utelämnad. Vi möter sedermera honom och
la ndshövding Cronman som bittra fi ender m ed kulmen vid en sammanstötning p å rådstugan i M almö under ett rådmansval 1731- 32, då Stobaeus
framgångsrikt anförde borgerskapet gentemot K onungens Befallningsh avande.
Det fanns även a ndra orsaker till den fiendskapen, men förseningen och vad
den förde med sig för den ivrige riksdagsledamoten Stobaeus var inte den
oväsentligaste av dem. 26
Insatserna på 1731 å rs riksdag visade a nna rs att den stobaeiska energin
ännu var obruten. H an engagerade sig sålunda hå rt i den då viktiga brännvinsbränningsfrågan och värnade om bryggarnas intresse a tt få bli de som
tog vid när nu husbehovsbränningen förbjöds i städerna . Givetvis gick h a n
i bräschen för m a nufakturstöd, därtill inte minst uppfordrad av a tt han representerade också Alingsås - h an hade för övrigt för att klara en del av
den nyssnämnda fatala skulden lå nat 1.000 daler av m a nufaktursocieteten
dä r. 27 Om ha n fått uppleva h a ttpa rtiets slutliga framträdande under 1730talets andra h älft, skulle han som deciderad anhängare av den nya nä ringspolitiken säkerligen h a blivit en av dess mera betyda nde representanter i borgarståndet. D et kan i detta samma nha ng inte vara omotiverat att återge slutavsnittet i det omfatta nde memorial h an ingav till riksdagen »angående
manufakturernas och h a ndelns upphjälpa nde», den största inlaga av hans
hand de tryckta ståndsprotokollen uppvisar. Cita tet - in extenso - m å
också tjäna till belysning av att Stobaeus till allt a nna t ägde den borne stilistens förmåga a tt bygga upp imponera nde perioder.
»J ag stadnar i de oförgripelige tanckar», hette det avslutningsvis, »at när
la ndtmän och städer, hwar p å sitt sätt, giöra deras flijt, när in- och utrikes
ha ndell förblifwer hos städerne, när utlä nningar utestängas från swänska
borgare h a ndellen, när Sweriges undersåtare allena blifwa rätte ägare af
Sweriges lands och bergz producter, nä r ma nufact urer i gemen älskas och
befrämj as inom Sweriges egne landfäs te lä nder och grä ntzor, nä r förac htet af
handellen förswinner och nä r de förnämare giöre sig delachtige af handellens
rätta förmåner, då kommer först den utrikes handellen med force at styras uti
rätta canaler, då blifwer p enningen inom riket, då giöres undersåtarne rike och
ricksens cassa tilräkeligare, då får hwar och en nog at skiöta och beställa, då
lider ingen idog ha nd nöd, då wäxer och formeras inbördes kiä rlek och förtroende med Guds bistånd under wår milda och n ådiga öfwerhet, då winnes
dett rä tta a nseendet hos frä mma nde, då tiltager swänska siömachten och fi en-
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derne få dubbell skräck för den ädla swä nska ta pperheten, då komma studier,
bokeliga kå nster och a ndra wetenska per i deras rä tta wärde, då finn a wij den
Jiufwa n ytta n af god reco no mie, inrikes m a nu fac turer, rä tt ha ndell och siöfart,
då wil frijh eten och a lt fö rswaras uti sin rä tta o rdning och skick och då blij r
den swä nska na tionen en af de sällaste na tioner under solen, så wäl då i sielfwa
wärcket som nu i möijeligheten a t kunna detta wä rckstä lla. » 28
D et ä r knappast överraska nde o m en ma n som så ivrigt fö rfäktade den
merka ntilistiska nä ringspolitikens ideer också skulle söka omsätta dem i pra ktiken. Inför m agistra ten i M almö kunde Stobaeus i m aj 1733 a nmäla a tt
ha n tillsammans med andra intressenter sta rtat
1. ett »Estoff wäfweri», avsett för tyger av g rövre ull,
2. ett strumpväveri för tillverkning av strumpo r, tröjo r och mössor jä mte
a nna t som ka n förfärdigas p å strumpstola r av silke, kamelgarn, bomull
och lin men i synnerhet ylle,
3. ett gla nslä rfts- och drä llsmakeri samt
4. ett oljeslageri för rov-, lin-, och ha mpolj a samt a ndra d ylika oljegiva nde
frön och frukter.
D ärj ämte pla nerade ha n a tt inrä tta ett skäferi, öppet för alla stadens invånare som intressenter. Pla ntager, dä r ma n utn yttj ade utlä ndska gräsfröer,
kulle då bli erforderliga, och som lämplig ma rk utpekades ett område mella n Östra och Södra fö rstäderna lä ngs R örsjön, då a nvänt till mulbete. I
strid mot borgerska pets m ajori tet - end ast brygga rn a stödde honom - fick
ha n av magistra ten i varje fall tillstå nd a tt nyttj a stadsjord för ra psodling
till sitt oljeslageri. Om dessa de första försöken i Skå ne med såda n odling
vittnade intill vår egen tid namn som R a psgata n och rapsahu sen, a ll a nu förvunna. M askinern a i de n yinrä ttade ma nufa kt urern a var delvis importerade, delvis tillverkade i M a lmö. Lokaler fa nn ma n i husen nr 705 och 706,
alltså i anslutning till Stobaeus' egen fastighet nr 684 vid Per W eijersgata n.
D et hela befann sig 1733 dock bara på försöksstadiet, och någo n a nsöka n o m
privilegier hade ä nnu inte ingetts.29
Först i ja nu a ri 1736 ut fä rd ade Kungl. Maj :t p rivilegier på de nä mnda
m anu fakturerna. D å var det emellertid a ndra m ä n som stod i spetsen för
dem. Stobaeus hade inte lä nge få tt a rbeta på deras förkovra n. När tiden för
ny riksdagssession närmade sig på vå ren 1734, va r han fullt beredd a tt å ter
axla vä rvet trots sin a 67 å r. M en ha ns a nseende bla nd vissa borgare, i synnerhet en del av köpmä nnen, var inte vad det hade va ri t. H a n blev utslagen
i båda de riksdagsma nnaval som ko m a tt hå llas seda n den i det fö rsta utedde rådma nnen Wilhelm Flensburg efterå t hade avsagt sig. Till Stockholm
reste nu i stä llet rådma n Anto n Bo rg, sedermera Stobaeus' efterträda re som
justitieborgm ästa re. D et hj älpte inte a tt Stobaeus lockade med a tt h a n för
in a enskilda eko nomiska a ngelägenheters skull ä ndå måste resa till Stockholm
och dä rför skulle kunna uta n kostnad för staden vara Bo rg behj älplig om h a n
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fick fullmakt. Borgerska pets m ajoritet sade nej - skulle ma n på riksdagen
driva den i och för sig nödvä ndiga linjen a tt staden var utfattig och ur stå nd
att ta på sig dryga bördor, kunde m a n inte uppträda med två riksdagsmä n.
O ch så fi ck Jöns Stobaeus inte m er kasta sig in i det riksdagsa rbete h an älka t och ägnat sin kraft. 30
D et m ä rkliga va r, a tt ha n kunde ha bokstavligen stupa t på sin p ost som
riksdagsma n. Ännu meda n riksdagen p ågick som bäst lä mn ade h a n nämligen detta jo rdiska. U nder so mma ren hade ha n som va nligt skött sina bo rgmästa rplikter och ä nnu t re vecko r före sin död va rit i stå nd a tt geno mdriva
ett viktigt förslag om förstä rkning av ledamo tsanta let i kä mnärsrä tten, stadens underdomstol. M en den 7 september vid middagstiden avled ha n, efter
att enligt a nteckning i S :t Petri kyrkas dödbok under å tta dagar h a va rit
»besvärad av en sta rk stenpassiom> .31 D å va r ha n seda n ett pa r å r ä nkeman
efter sin a nd ra hustru, och av de sju barn som fötts i hans båda äktenskap
levde 17 34 fem, va rav två: söner. D en äldste, Birger, hade fad ern å tminstone
någon tid lycka ts place ra som stadsnota rie i Alingsås, den yngre va r ännu
ba ra en sjutto nå rig pojke, men det var ha n som sedermera skull e bli stadsläka re i M almö och slutligen gynekologiprofessor i Lund.
Det var emelle rtid ett dödsbo i ko nkursmässigt skick som ma n efter Stobaeus' frå nfälle fi ck ta itu med a tt utreda. M ot i det nä rmaste 13.000 da ler
i tillgångar stod över 27.000 i skulder. D et må va ra osagt hur m å nga av a lla
de lå n Stobaeus under ha nd inveckl a t sig i, som ytterst gick tillbaka på tullnä rsskulden frå n Ystadstiden. D et hade emellertid blivi t så, a tt Stobaeu
ohä mma t lå nade av hög som låg. Ba ra två m å nader före sin död fi ck h an
t. ex. 600 daler av sin tidigare mo tstå nda re la ndshövding C ro nman. M å nga
gånger var h a n tydligen i såda nt beråd a tt också de minsta summor fyllde
en mission . D et ä r fråga om 8 da ler hä r, 12 dä r och kanske 20 p å ett tredje
håll. Stadsfiskalen Munthe. som också va r en av fordringsägarn a, talade om
»allt det små plock som jag ho no m tid efter a nna n i dalers och ka rolins vi
lå nade» och so m ha n inte ens brydde sig om a tt ta upp i sin fordra n. Å
andra sida n h a r S-tobaeus inte fö rsmå tt detta livets goda - ha ns vink älla rräkning för de fyra sista å ren springer upp i öve r 200 daler o m året och
skulderna på livsmedel och inte minst tobak va r också betyda nde. 32
Det blev en ko mplicerad boutredning, so m kom a tt sträcka sig över mer
än ett decennium - fö rst 1748 föll de sista utslagen. D en fasta egendomen
- alltså hu sen vid Per W eijersgata n inklu sive m a nufakturerna, några hu
och gårda r p å förstäderna och på vångarna samt fyra frä lsehemma n p å
söderslätt - såldes på olika hä nd er, och det fö r övrigt rä tt to rftiga bohaget
kingrades likaså. M ed det bo rta uktionerades även Stobaeus' boksamling.
Den finn s noggrant uppgive n i boupp teckningen och skulle i och för sig vara
värd en bibliogra fi sk genomgång. D en är nä mligen med sin a 152 numme r
fö rvå na nsvärt sto r fö r tiden och sa mh ällsgruppen. Till jämförelse ka n nä m-
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Jön s Stoba:us' sigill. R ådhusrätten i M a lmö inne!.
han d!. l 723 25/9, MSA.
Teckning av Eina r Bairer.

n as några siffror frå n Gösta L exts avha ndling Bok och samhälle i Göteborg
1720- 1809. Av 11 6 samlingar tillhöriga under perioden 1720-34 avlidna
göteborgare, var det bara 6 som redovisade mer än 50 böcker, av 420 frå n
perioden 1736- 1750 bara 29. O ch av de 44 frå n perioden 1753-67 som
hade minst så m ånga. var n ågot mindre ä n h älften h andelsidkare, de flesta
övriga ämbetsmä n. Man ka n a ll tså uta n vidare beteckna Stobaeus som en
boksynt m a n.
ågra ytliga fakta om h a ns bibliotek skall lämnas.33
Som m a n kunde vänta av innehavarens intressen ä r över en fj ä rdedel juridisk-statsvetenskaplig litteratur. En femtedel ä r religiös litteratur. Skönlitteraturen saknas dä remot nästa n helt - Stobaeus var förvisso en det praktiska
livets ma n. Om h a ns intressen åt detta håll vittna r ytterligare böcker om åkerbruk, få ravel och spa nnmålsodling, och ma n hittar en f. ö. till högt belopp
värderad instruktion fö r gårdsfogdar. Av intressantare verk i samlingen kan
nämnas Amos Comenius' stora pedagogiska illustra tionsverk Orbis Pictus,
M achiavellis Fursten, ett par a rbeten av den i svensk tjä nst stående rikshistoriografen Loccenius, några band ur Justinianus juridiska lagsamling, Fenelons politiska satir T elemaque, F ranckes predikningar och, fö r a tt också
hålla fram n ågot lokalt, svensktidens förste kyrkoherde i M almö S :t Petri
N iels Söffrensens andaktsbok Evangeliske L ysthave i två ba nd . Inemot h älften av alla verk ä r krivna på latin, ba ra en fj ärdedel p å svenska. D ä rnäst
ä r tyska n rikast före trädd . E tt enda - en m a rin kalender - ä r förfa ttat p å
engelska.
Stobaeus tycks ock å ha drivit kommis ionsha ndel med böcker. I bouppteckningen finns en lista över ca 500 böcker av olika slag, till stor del a ndlig
litteratur, som ha n tagit emot till försäljning av a ntikvitetsbokhandla ren J ohan
H orn i Stockholm. Man få r ka n ke se det så, att Stobaeus aldrig lä t något
tillfä lle gå sig fö rbi a tt tj ä na de pengar ha n stä ndigt m åste h a jagat för a tt
kunna h ålla sina m å nga fordringsägare någorlunda frå n livet.
Med detta kan punk t sättas för framställningen av ett m ä nniskoöde som
hör till de intressantare i M almö stads historia . Förvisso ä r J öns Stobaeus
värd en fram trädande pla ts i den. H an äi· portalfiguren till ett tro ts stadens
obetydlighet viktigt u tvecklingsskede. H an ä r överh uvud taget en gestalt som
ingen skild rare av p rovin ens 1700-talshi toria, inte ens av den begynna nde
frihetstidens rikshistoria, sedd frå n det lovliga borgarståndets hori on t, någonsin kan gå fö rbi.

22

NOTER:
L

3

4

5

6

R ådm ansvale t 17 20 i Mag.prot. 17 20
29/ 1 och Inne!. h a ndl. till d :o. - En
motkandidat till Stobaeus, ha nd elsma nnen Peter Coldewey, föreslogs av »en del
av det ringare borgerskapet » und er motiverin g a tt en köpman behövde biträda
magistra ten - ett konstateran de som belyser att ma n i Stobae us främst såg den
litterate tj ä nstemann en . Att Stobaeus
saknade burskap kan givetvis ha spelat
in. Coldewey själv var en av dem som
und erteck na t skrivelsen med förord å t
Stobaeus.
Om släkten se Ingvar Jönsson , Slä kten
Stobaeus (V. Göinge h embygdsförenings
skriftserie XI , 1963, s. 58 ff.) och där
anförd litt. Om Zacha rias S. också Bergström, Stora sjötullen & lilla tullen, biogr. a nt. s. 11 4 och Ystads Fornminnesför :s skriftserie 1961 s. 9 samt Erlandsson, Skå nska
Generalg uvern emen tet
1658- 1693, s. 150 f. , 160 f.
Lunds Universitets M a trikel I. 16671692, tr. 1926, s. 43. Om na tionsinskrivningen se Weibu ll, Lunds U niversitets
historia I , s. 129 f.
Ystads mantalslängd 1699, 1700, LLA .
Längder frå n å ren närmast före och efter
dessa å r saknas. Bergströms uppgift
(Stora sjötullen & lilla tullen, biogr. ant.
s. 114 och Ystads Fornminnesför:s skriftserie 1961 s. 10 ) a tt Jöns S. 1699 enligt
ma ntalslä ngden va r korn ett g runda r sig
på felläsning; i lä ngden stå r ogift. I
Ystads magistra ts prot. nämn es han sjötullnär första gå ngen 1700 22/8 (LLA ).
Om Z achari as S :s skuld se K. K a mm a rrev: s resolution 1707 1/ 10 ( Guv.-kansliets
a rkiv, LLA ). Skuldposterna har tillkommit å ren 1691 - 99. Se även förklarin g
av Ma rga reta Gyld ener till mag. i Ystad
1713 26/9 (Yst.ark., Inn e!. hand!. 171 3,
LLA ).
Om Jöns S :s skuld se G uv. t. Kammarkoll. 171 2 4/ 1, Kamrer Wa llwijk t. K am markoll. 1712 19/2 (2 :a prov.-kont .,
handl./Skå ne/, KmK ark .), Kamm a rkoll.
prot. 171 2 5/3 , KmK ark. - Stobae us
sökte mot den stora bala nsen ställa upp
en fordran hos Kronan p å ll.775d.s.m. ,
vilken skulle hä rröra frå n en mer än tre
gå nger så stor fordran , som ursprungligen inn eha ft s av schoutbynachten H enning Ancka rg rijp. D enne hade hä rav
transporterat de 11 . 7 75 dal erna på Stobae us' första hustrus, C hristina Westerskölds, svä rfar rådm a n Gert Franckesen .
Från honom g ick de vidare till sonen
Birger Franck (Bergs tröm , Stora sjötullen s. 50 ) och vid denn es död till ä nk a n .
Sedan denn a, omgift med J öns Stobaeus,
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avli dit 17 JO, kom tillgodohavandet i hä nderna p å J öns. Kronan vägrade emellertid hela tid en ta hä nsyn till den näm nd a
summan (se supplik av Jöns S. till Kamma rkoll. 1711 16/ 12, bilagd skr. av guv.
t. överdir. Schön berg 1711 27/ 12, 2:a
prov. -kont. , hand l./Skå ne/, KmK ark.).
- Om Stobae us' frisl ä ppning se Kammarkoll. t. g uv. 1712 25/6, LLA. - Under våren 1713 va r Stobaeus fl era gån ger
tillstädes p å rådstugan i Ystad (Ystads
M ag.prot., LLA ). Uppgiften om ä ktenskapet under a rresten först hos :;)jöström,
Skånska na tion en, s. 165.
Inteckningsbok en 1714 30/6, MSA. Jfr
också Stobae us' bouppt. 1748, fol. 59 ff.
I en skrivelse frå n Kammarkoll. och
Statskont. t. K. M:t 7/11 17 2 1 säges en
stor del av skulden ha genom exekution
indrivits. R esten har Stobaeus sedan sök t
likvidera »med en hop fordringar». K ammarkoll. har nu beslutat a tt Stobaeus
skulle gottgöras vad han hade a tt fordra
i inn eståend e lön och vad som elj est var
befoga t ; resten, i synnerhet fordringar
som han erh ållit genom gifte eller elj est
tillhand la t sig (jfr ovan not 6 ) kunde
icke tagas i betalnin g. Återstoden , 2.064
d. s. m. , skall guve rnör H å rd beordras indriva. Betalning skall erläggas i redbart
mynt och ej i mynttecken, som Stobaeus
erbj udit sig göra (Sammansatta koll. t.
K. M:t 17 2 1 7/ 11 , RA , K. M:t t. Hård
1721 5/ 12, LLA ) .
Påstötninga r om burska p i t. ex. M ag.prot. 171 7 12/ 10. D en inställda edsavläggelsen i Mag. prot. 1719 22/8. F elakti ga uppgifter om Stobaeus burska p i Isberg, Bidrag Il B s. 45 och Bergström,
Stora sjö tullen s. 11 4.
Listan i Inn e!. ha nd!. t. Mag. prot. 1718
15/3, Rulla 1719 22/6, Inn el. hand !. t.
Mag. prot. 171 3, juni.
1689 å rs rättegå ngsför. i Schmedeman ,
Kungl. Stad ga r etc. s. 1260. Jfr K. R es.
på M almö stads besvä r 1668 7/ 12 p. 9
( M almö stads urkund sbok s. 173 ) . Installa tionen i Mag.prot. 17 20 13/2. En
likn a nd e tvist om sjöt ullnärs ra ng i förhålla nd e till rådmän hade föreva rit i
Simrishamn 1706 ( Guv. t. mag. i Simr isha mn 1706 16/ l , 20/10, Komm ersko!!.
t. guv. 17 06 13/2, LLA ) . R ådmä nn ens i
Malmö skriv. t. K . M :t i Städers skriv.
och besvär, M almö, R A. Om borgmästa rvalet i Ystad se Ystads hist. I s. 470 f.
Millqvist, Svenska riksdagens borga rstå nd 1719- 1866, ä r på denna punkt
missvisand e, då ha n i ma t ri keln fr ån de
tre övriga städern a hä nvisar till M a lmö
172 3 men dä r ej uppta r Stobae us utan

blott Month ell som M a lmös riksda gs man
(s. 48, 5 1, 79, 100 ) .
13 Stobaeus på 1723 å rs riksdag : Borgarståndets protokoll, utg. av ils Sta f, Il,
1723, Stobaeus' riksdagsrela tion ( MSA ),
Stobaeus' brev i Inn e!. han d!. t. M ag. prot., Ystad ( LLA ) res p. M a lmö ( MSA ).
Ci ta tet ur Stobae us t. mag. i Ystad 1723
2/3, Yst. a rk. ( LLA ).
14 Om kansli ets inrä ttand e och Stobaeus'
roll dä rvid lag se Kleberg, Borga rstå nd ets
inre oraan isation till 1809, s. 20 ff .
i ;; Mag.prot. 1723 7/8. Om Month ells sjukdom se Henrik Sylvius t. g uv. H å rd och
H å rd t. mag. i M a lmö, Ank. brev t. mag.
i M a lmö 1723 13/3. I Malmö utsåg man
först fabrikören Erasmus C lewe till riksd agsman - han vistades för tillfäll et i
Stockholm - men ha n vägrades tillträ d e
till borga rstå nd et d å ha n va rken var borga re eller ma g istra tsperson ( M ag. t.
C lewe, M ag.brevb. 17 23 15/3, C lewe t.
mag. 17 23 24/4) .
1G Om borgmästarva let se M ag. prot. 17 24
29/5, 30/5 . Acta a ng. va let i Inn e!.
ha nd!. 1724 30/5 . Skriftvä xlin g : H å rd t.
K. M :t 1724 6/6, 11 /9, RA , K. M :t t.
Hård 15/7, LLA, Utnä mnin gsbeslutet i
K a b.-prot. 1724 8/ 10, RA. Om Stobee
och Fredrik I bl. a . Malmström, Sveriges
pol. hist. I s. 343 ff. och uppsa ts av A.
N . Z etterström , M an uskriptsam l., RA .
17 Exem pel på Stobae us' a ktivitet : M ag.prot. 17 25 16/7, 23/ 10, 8/1 1, 1729 27/2,
3/ 3, 4/3.
is Stobaeus t. mag. 1726 2 1/1 2 ( lnnel.
ha nd !. 1727 14/ 1) . Om ha mnförsla ge t
se Ljun gberg, Borg mästaren J öns Stobae us och ha ns ha mnförsl ag 17 26, MFÅ
195 2.
19 Stoba eus t. mag.
1726 2 1/ 12 ( Inn e!.
han dl. 1727 14/1) .
20 M ag. prot. 1725 19/7.
2 1 Origin a let till förordn inge n och instruktion en i Stadens ä ld stes ark. , MSA . En
första tryckning skedde 17 26 i 300 ex.
( beslut i M ag. prot. 17 26 20/6 ) hos Abr.
H a bereger i Lund ; nytryck nin gar följd e
1756 och 1771. Ex. av först a upplaga n
ha r på trä ffats en ba rt i RA . - Stobae us'
författarsk a p: M ag. prot. 1764 2/5 . M ag.
t. K. M:t 17 64 16/7 (Brevb. ) . 16 19 å rs
stad ga i Stiernma n, Sa mlin g etc., tr .
1747.
2 ' Grund lägga nd e bestämmelser om ma g istratsva len: K. R esoluti on på städernas
besvä r 17 23 S l. För M a lmö sä rskilt:

instruktion en för stadens ä ldste :i 18. För
Stockholm särsk ilt: Boethius, Mag istraten och borgersk a pet i Stockholm 1719
- 1815, s. 132 ff. och 138 ff. - Förloppet i Malmö 1726: Ma g. prot. 1726 1/8,
2/8, H an delssoc:s prot. 17 26 1/8, 2/8,
memori a l fr. Hantv.-soc. och Brygga resoc. 1/8 ( Inn e!. hancll. t. Mag. prot. 1726
1/8 ) .
t3 Bohlin, G. A. : Bidrag till Alingsås' historia , s. 127 ff.
2 • Va le t av riksdagsman: se liksom betr.
va len 1730 och 1734 Scha rtau , Riksd ags ma nnava len i Malmö under frih etstid en, Sta tsvet. Tidskr. 1928, s. 326 f.
Stobae us på 1726- 27 å rs riksda g :
Borga rstå nd ets protokoll, utg. av Ni ls
Sta f III, 1726- 27 , Stobae us' riksd agsrela tion ( MSA ), Stobaeus' brev i Inn e!.
ha nd!. t. Mag. prot. - C ita ten ur Stobaeus t. M ag. 17 26 7/ 12 res p. 17 26
12/10. Om Stobaeus' ekonomi på riksd agen ytte rligare i bl. a. Stobaeus t.
M ag. 17 2 7 13/9, 17 28 24/ l.
2
" Ci tatet ur Stobaeus t. M ag. 17 28 24/ 1;
sjukdomen i juni: Stobae us t. Mag. 1728
15/6.
tn Jfr not 24 ovan. Skulden och riksdagsresan: Cronman t. Ma g. 17 3 1 18/l ,
M ag. t. Cronman 16/ l , 8/2, M ag:.prot.
173 1 19/ 1, Borgarstå nd ets prot. 17 3 1
27/ 1, 18/2, 22/2. R å dman sva let 17 3 132: M ag. pro t. 17 3 1 23/ 12, 17 32 4/7,
Cronman t. K. M:t 1732 26/5, 25/8, RA.
" Stobaeus på 17 3 1 å rs riksd ag : Borgarstånd ets protokoll, utg. av ils Staf IV,
17 3 1; Evers, D en svenska brä nnvinsl agstiftninge ns hi stori a I , s. 48 ff ; Stobaeus
in ga v även d enn a gå ng en rela tion
( Ma g.prot. 1734 18/2 ), men den är inte
beva rad . - L å net av 1.000 daler: Stobaeu~ bouppt. 17 48, pa ~ 685.
29 M emorial av Stobae us 17 3 1 29/5, Borga rstånd ets prot. IV, s. 435 ff.
29 Stobae us' ma nufakturer: M ag.prot. 17 33
l /5 . Stadsjorden: Ma g.prot. 17 33 5/1 ,
26/2, 24/ 11 , 15/ 12, H a nd elssoc :s prot.
17 33 5/5. Se också Kj ellbcrg, U ll och
ylle, s. 675 ff.
30 Jfr not 24 ovan .
3 I M a lmö S:t P etri D öd- och Beg rav ningsbok 17 34 13/9 .
3 2 Bouppteckning 17 48, pass im.
3 '1 L ext, Bok och samhä lle i Gö teborg 17 20
- 1809, s. 2 14 f. - Stoba eus' boksamling i Bouppteckning 1748, fol. l 94204.
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Otryckta k ä llor:

Riksarkive t, RA:
Kabin c ttsprotoko ll i Inrik es Civi lärend en
Skrivelser ti ll Kungl. Maj :t
Sammansa tta kollegier t. Kun gl. M aj :t
Landshövdingar t. Kun gl. Maj :t
Städers skrivelser och besvä r
M a nuskriptsa mlin ge n

Kammarkollegii arkiv, KmkA:
Kammarko ll egi i protokoll
2 :a provinskontoret
Arshandlingar ( Skå ne)

Malmö stadsarkiv, MSA:
Magistratens och råd stuvurättens a rkiv
Mag istratens och rå dstuvurä ttens protokoll
Mag istratens brevböcker
Skrivelser frå n a ndra myndi gheten ä n Kun gl. Maj :t och fr ån and ra personer
Skrivelser frå n landshövdingeä mbetet i M a lmöhus län
Riksdagsrela tion er
Inn eli ggan d e han dlinga r ti ll magistratens och rådstuvurättens domböcker
Burskapsmatriklar
Boupp tecknin gar och arvskiften
In tecknin gsböcker
Sta dens ä ldstes och societeternas a rkiv
Stadens ä ldstes protokoll
Förordning angående stadens ä ldste i M a lmö sam t intruktion för d em
H a nd elssocietetens protoko ll
S: t P etri försam lings kyrkoarkiv
Död- och begravni ngsböcker

Landsarkivet i Lund, LLA:
Skånska genera lg uvernemen tsk ansli ets arkiv
Kun gl. Maj :ts och ko lleg iers brev
Ma lmöhus läns landskans lis arkiv
Diarier över u tgå ngna brev
Kun gl. Maj: ts och ko ll eg iers brev
Magistraters m . fl . myndigheters brev
Konceptböcker
Ystads stads arkiv
M agistra tens och rå dstuvurä ttens protokoll
M an ta lslängd er
Inn eli ggande hand lingar till ma g istra tens och rå dstuvurättens protokoll
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Wilhelm Flensburg
och S:t Knutsgillet i Malmö
Av

LEIF LJUNGBERG

Året 1744 var händelserikt i Malmö S :t Knutsgilles annaler. Ej mindre än tre
sammanträden ägde då rum: den 24 april, 20 juni och 14 juli. Vid det första
gällde det att besluta om nödig reparation av Knutssalen på rådhuset, restaurering av de på salen befintliga "conterfaits'', vilka voro både skadade och
smutsiga, och över huvud vidta anstalter för att värdigt kunna emotta " hans
kunglig höghet, Sveriges rikes utkorade och h yllade arvfurste, Adolph Friedrich, som uti instundande sommar med all säkerhet hitförväntas". Knutsgillet
hade ända sedan 1740 saknat ålderman ; efter landshövdingen, friherre Wilhelm
Bennet, som då avled, hade nyva l icke förrättats. Vid det andra sammanträdet
- den 20 juni - utsågs emellertid efterträdare till denne, nämligen friherre
Carl Georg Sjöblad, en sträng gammal sjöbjörn, som då utbytte en amiralsbeställning i K arlskrona emot landshövdingeposten i Malmöhus län . Årets allt
överskuggande händelse i Malmö blev emellertid kronprinsens besök den 14
juli, då han spisade middag i Knutssalen på rådhuset, varefter han med sedvanliga ceremonier antog broderskapet i Gillet. Till Knutssyster " utnämnde"
han landshövdingskan, friherrinnan Beata Elisabeth Sjöblad, född Stenbock.
Minnet av ceremonier och ståt, ätande och drickande har längesedan sjunkit
i glömska . Ett påtagligt minne av något som just då tilldrog sig allmän uppmärksamhet, är en liten skrift, författad av gillets sekreterare, rådmannen Wilhelm Flensburg, med följande titel :
Kort berättelse om det så kallade S :te Knuts Gilldet, besynnerligen det, som
nu i Malmö florerar. H warwid äfwen något är anfördt om Gilden i gemen
och Staden Malmös gamla märckwärdigheter. Framgifwen af Wilh . Flensburg. Tryckt hos Ludvig D ecreaux, Directeur öfwer Kongl. Acacl. Priil. ( ! )
Tryckeri i Lund.
Wilhelm Flensburg tillhörde den gamla Malmösläkten med samma namn,
men var född i Fosie 1695, där fadern var kyrkoherde. H an blev 171 9 stadsnotarie i Malmö och 1731 rådman och tillika kämnärspreces här. Han avled
1755 i Malmö.
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För a tt å tergå till ha ns opus, så saknar det uppgift om tryckå r, m en fö retalet ä r datera t den 17 ma j 1743 och den 25 juli s. å . betalas postpengar fö r
ända nde av exemplar till "census librorum" i Stockholm av " W ilhelm F lensburgs bok om S:t Knutsgillet". D en m åste alltså ha legat färdigtryckt p å somm a ren 1743.
Sagda å r va ldes Adolf Fredrik ti ll tronfö lj a re och a rbe te t ha r en lå ng och
svulstig dedika tion till " den durchleuchtigste Furste och allern ådigste H erre
Adolph Friedrich", vilken författa ren hoppas m å tte hugna detta broderskap
m ed dess höga sällskap . D et är emellertid icke den enda tillägna n ; all ra först
dediceras boken till " den allernådigste stormächtigste Konung" , dvs. Fredrik
den förste.
Efter dessa prelud ier kommer en versifierad hyllning till " H err Auctoren'',
fö rfattad av docenten vid Academien i Lund J oh. Coryla nder. D e tre sista
stroferna m å hä r citeras:
" I denna bok, båd kä rt oc h nä tt,
Är skrivet p å ett a rtigt sätt,
T ill A uctors bästa heder. "

Arbetet ä r indela t i nio kapitel med följ a nd e rubriker :
I. Om gilden i gemen och hwad derwid ä r a tt m ärckia .
Il . Om S :te Knuts gildet i synnerhet samt dess namns uprinnelse.
III. Om S :te Kn uts gildets första inrä ttning.
IV. Om S :te Knuts gildets widere fortpla ntande i a ndra städer utom
O thense.
V. Om staden M almö och des S:te Knuts gilde.
V I. Om S :te Knuts gildets lagar och a rticla r.
VII . Om S :te Knuts gildets frih e ter oc h förm å ner samt hwad dertil hörer.
V III . Om S:te Knu ts gildets sysslomä n oc h betien ter.
IX. Om S:te Knuts gildets samma nkomster och dem som tid efter a nna n
blefwit bröder.
D et ka n ej h ä r bli frågan om att gra nska a rbetet i detalj, men det ä r ka nske
skäl a tt dröja vid två kapitel, som i synn erhet kunn a intressera en läsare av i
dag. I fö rsta ha nd V. kapitlet m ed fö rfa tta rens spekula tioner om stadens äldre
histori a . D e stå sig ingalunda i den modern a forskningens ljus, men de t ä r
ingalunda ointressant att erfa ra den då tida synen p å saken. Flensburg uttrycker
sig i va rje fall med viss fö rsiktighet, t. ex. nä r det gäller tydnin e:en av na mn et
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S :t K nutsgi ll ets historik, uppsl ag ur det exemp lar, som tillh ört knu tsbrodern Carl Michael
Bellma n. D enne försåg exemplaret med egenhändiga a nteckningar. Foto Stockholms Stadsmuseum.

Malmö ( Malmey, Malmöya, Malmoye och M almoe). K anhä nda, säger han,
"är na mnet detsamma som sa nd-ö, ty sand heter malm p å götiska ... men denna
gissn ing lä mn as till andras mognare o mprövand e" . Efter " moget omprövande"
tycks ortnamnsforskningen av i dag ha kommit till ungefär sam ma resultat, i
varje val beträffande m alm = sand . D en andra stavelsen: ö, 0yghe etc. a nses ju
vara det isländska ha ugar = högar, dvs. hela namnet skulle tydas som sandhögarna .
S :t Knutsgillet gör ha n jämn årigt med staden ; det skall ursprun gligen h a
lytt under det allmä nna gillet i Ska nör. I kung Valdema r Atterdags privilegier
fö r Malmö 1360 ih ågkommes S :t Knuts gillet i vår stad.
I 2 :a kap itlet " Om S :te Knuds Gildet i synnerhet, samt des na mns uprinnelse" hävda r författa ren bestämt, att gillet i Malmö instiftats ti ll konung Knud
den heliges ära och åminnelse. " Knud K onge" drä ptes som bekant av sitt eget
fo lk i S :t Albans kyrka i Odense 1086. Flensburg anser det alldeles orimligt
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att Malmögillet såväl som en del andra danska gillen skulle fått sitt namn efter
hertig Knud Lavard - en brorson till kung Knud -- även han mördad, vilket
skedde i Haraldsted på Själland 1131. Han helgonförklarades och skrinlades
1170 i Ringsted kyrka på Sja::lland. De äldsta S :t Knutsgillena räkna sitt upphov från 1117, det vore då orimligt, menar Flensburg, att uppkalla dem efter
hertigen, som då ännu levde och kanoniserades många decennier senare. I S:t Knutsgillet i Malmö brukade man därtill vid sammankomsterna en bön
för "den orättrådeligen mördade salig konungen och martyren Knud" .
John Kruse uttalar sig i sitt verk om Malmö S:t Knutsgille mycket försiktigt i denna fråga. Han lutar dock över åt Flensburgs åsikt, att Knutsgillet här
är ett "kungligt" gille. Lauritz Weibull däremot hävdar bestämt, att vårt såväl
som andra skånska gillen skall ha fått sitt namn efter Knud Lavard. Ett visst
odaterat brev av Knud Lavards son, kung Valdemar I (han regerade 11571182 ), förvarat i S:t Knutsgillets i Ringsted arkiv spelar här en väsentlig roll
i bevisföringen, som här blir för lång att gå in på.
Flensburgs arbete uppskattades mycket av samtiden. Vid Gillets sammankomst den 20 juni 1744 föreslogs, att författaren för sin möda av S:t Knutsgillets medel skulle erhålla 150 dlr smt "om han därmed ville hålla tillgodo".
Tryckningskostnaderna skulle därtill betalas av gillet och inkomsten av försålda exemplar skulle komma gillets kassa tillgodo. Rådman Flensburg tackade
"för honom ervist benägenhet och förklarade sin fägnad bestå mest däruti, om
han med sitt arbete kunnat göra respective Knuts laget till nöje", heter det i
protokollet.
Varje Knutsbroder skulle undfå ett gratisexemplar. - Docenten Corylander - han är för eftervärlden mest känd som författare till "Berättelse om
Lunds domkyrka" - fick som belöning för "sina vackra versar" till författaren
en inbjudan till Knutsbalen den 14 juli 1744; han tackade ja och utsåg till
sin Knutssyster mademoiselle Helena Elisabeth Svenonius, en dotter till akademiräntmästaren i Lund Christian Svenonius.
Enligt S :t Knutsgillets räkenskaper och verifikationer för år 1744 erhöll
" directeuren af Tryckeriet i Lund, Herr Ludvig de Creaux för Knutslagsbokens af tryckande till 1.500 stycken exemplar 114 daler smt", vartill kom
28 dlr 8 öre smt för supplerande av visst papper till upplagan eller tillsammans 140 dlr 8 öre smt; dagen för transaktionen har ej utsatts. Papperskostnaderna i övrigt för arbetet belöpte sig till 100 dlr 29 öre smt enligt räkning av
Caspar Lieferts, daterad Lund 21 juli 1744 och attesterad dagen efter av de
Creaux.
Om de Creaux kan för övrigt nämnas, att han sedan 1729 var Lundaakademiens boktryckare och dessutom dess dansmästare från 1739. Han hade 1735
hugnats med nåden, att "sjelf vara direkteur öfver sitt verk" . 1745 avträdde
han tryckeriet till C. G. Berling och dog 1764.
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"Kort Berättelse om det så kallade S :te Knuts Gilldet ... af Wilh. Flensburg". Två exemplar i Kungl. Biblioteket ( Sv. sam!. praktsam!. ) . Foto B. Wigforss 1967.

En annan räkning även den av visst intresse i sammanhanget är daterad
Malmö den 2 augusti 1744 och utställd av bokbindaremästaren Erich Hunter
(död 1750 i Malmö S:t Petri, 50 år gammal ) . Av denna framgår att upplagan
tryckts på tre olika sorters papper: postpapper, skrivpapper och tryckpapper.
I postpapper ha bundits först två exemplar i "blommerant sammet med
dubbel äkta förgyllning på sammettet och förgylta blader". Priset pr styck för
bindningen av dessa två exemplar var 4 daler 8 öre smt. Därnäst följer å räkningen två exemplar i "vitt arn1osin'', dvs. rättare "armoisin", ett slags italienskt
eller franskt sidentyg; de kostade 1 dlr 2 öre smt pr styck i inbindning. Två
exemplar i franska band betinga 12 öre pr styck. Sedan följer 48 stycken i
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" gullpa pper med förgylta blader" a 16 öre, 30 st. i d :o med oförgyllda blad a
10 öre, summa 84 stycken av postpappersexempl a ren.
Av skrivpappersexemplaren äro 99 st. bundna i welskband, dvs. enkla re halvfra nska ba nd, och 20 i guldpa pper ; kostnaderna för de förra betinga 8 öre och
för de sena re 10 öre pr styck.
Av tryckpappersexemp la ren ha 89 bundits i welskband - priset var 6 öre
pr styck - 2 i "slä tt tyrsk papper" a 3 öre; 15 exemplar skulle kva rligga för
vid are beha ndling efter vice ålderma nnen Anton Borgs tillsägelse. H ela a ntalet i bokbinderiräkn ingen upptagna exemplar var 307.
Flensburgs a rbete är numera, trots den sto ra upplagan, en ra ritet och betinga r ett högt pris på bokma rknaden. Ett gott exemplar i samtida ba nd torde
kos ta c:a 150 kronor. H a r exempla ret möjligen tillhört C a rl Mich ael Bellma n blir prise t m å ngdubbelt högre, men därom mera neda n.
I Kungliga Biblioteket finnas fyra exempla r av a rbetet, därav i "svenska
sam!. praktsaml. " två stycken. Båda dessa exempla r äro tryckta på postpapper
och försedda m ed g uldsnitt. D et ena ä r inbundet i sammet med förgyllda ornamenter på sammeten ; det "vita a rmosinet" försett med förgylld a bladra nkor
förekommer också, här i form av någon sorts primärba nd inna nför sammetspärma rna . D et torde väl icke vara någon tvekan om, att icke Adolf Fredrik
erhå ll it ett av de finast bundna exempla ren av arbetet. D et är ganska troligt,
att det är just detta, som hamnat i Kungl. Bibl. D et a ndra exemplaret i pra ktsam lingen ka n icke redovisas i Hunters räkning. D et ä r bundet i blå tt sidenband och försett med kunglig krona, inramad av förgyllda bandslingor. M åhä nda ha r det till hört den a ndre a v de höga herrarna till vilka a rbetet dedicera ts - kung Fredrik.
Av Kungl. Biblio tekets två enkla re exemplar ( redovisade bla nd Sällsk. Sv.,
Loka l. , M almö ) ä r det ena ombundet i sen tid. Det är tryckt å postpapper m ed
guldsnitt ; den bär en blå stä mpel p å titelsida n - det var Carl XV :s stämpel
om kronprin s. D et a ndra är bundet i samtida "welskt" ba nd, har på titelida n na mnet P . Tunberg och å rta let 1746 ; ha n var i varje fall ingen broder
i S:t Knutsgillet i Malmö.
Stadsarkivet i :M almö är innehavare av två exempla r av boken. D et ena ä r
tyd ligen bundet i "slät T yrskt p apper" - ett pappband m ed gobelängmönster
av österlä ndsk typ. Exemplaret tillhör S :t Knutsgillets a rkiv ; dock har det ingalunda ursprungligen införlivats med detta . Nej, det ä r å r 191 4 skä nkt dit av
terbhusdelägarna efter avlidna stolsbrodern, bankdirektören J. U. Quensel. D et andra exemplaret ä r tydligen av något fin a re sort, även om papperskva liteten ä r densamma, m en exempla ret ä r försett med guldsnitt. Volymen ä r bun den helt i ljust skinn, men bandet ä r tyvärr ej ursprungligt. Boken tillhörde
under 1800-talets mitt den kä nde bokhandlaren och Malmöforskaren Carl
Sonnenstein W endt och övergick frå n honom i jä rn vägskamreren och Malmö32
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S :t Knu tsgillets historik. Pärma r å det exem plar som Bellman skä nk te sin kn u tssyster
professorska n Hed vid Gustafva Palmsted t. H ennes ini ti a ler iir feltryckta p å pärm en. Band
i ljusblå tt siden. Foto Stockholms S tadsm useum.

fo rska ren A. U . Isbergs ägo. D en kom till stadsarkivet, nä r stadsarkivarien
A. U. Isbergs - den sistnämndes son - sam lingar fö rvärvades till stadsarkivet.
O van a ntyddes a tt även Carl Michael Bellma n varit ägare till a rbetet ifråga.
Hans exemplar, inbundet i marmorera t p appba nd, bä r p å p ärmens insida en
egenhändig a nteckning av skalden om ha ns relationer till gillet. Göra n Axelilsson redogör hä rför i en a rtikel betitlad "När Bellman blev Knutsbroder i
M almö" i denn a årsskrift 1946. Exemplaret såldes 1924 för 260 kronor p å
Stockholms bokauktionskamma re och var 1946 i ka nslirådet H arald Wiens' ägo.
Bellmans Knutssyster, fru Gusta fva Palmstedt, erhöll som gåva av skalden
ett mycket vackert exempla r av a rbetet, bundet i ljusblå tt siden m ed en fågel
(Knutsduvan ), blomsterra nkor och dylika ornamenter i guldtryck. Axel-Nilson uppgiver i förenämnda a rtikel a tt detta exempla r 1946 tillhörde ba nkdirektören och överintendenten H a rald L ettström .
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Torups skog,
en gång populärt utflyktsmål för malmöborna
Av HELGE ANDERSSON

Bokskogarna vid Torup 15 km öster om Malmö ha r gammal tradition som
fritidsområde. Före badlivets genombrott var Torups skog malmöbornas käraste
utflyktsmål om sommarsöndagarna.
Redan under 1800-talets första decennier blev Torup skog ett livligt frekventerat förlustelseställe för malmöborna. Ägaren till Torups gods, hovmarskalken Gustaf Julius Coyet, upplät gärna sina skogar åt stadsborna, och han
a nlade också en da nsba na i skogen. M almö Tidning berättar i juni 1838, a tt
man midsommardagen drog man ur huse frå n M almö ut till den vackra skogen
vid Torup, " hwars egare gerna tillåter enhwar att därstädes roa sig och har
för allmänhetens nöje a nlagt da nsba nor därute." Midsommardagen 1838 svarade Södra skånska infanteriregementets musikkå r för musiken i Torups skog,
och inkomsten av dansbiljetterna, 179 rdr, gick till nödlidande i D ala rna.
Malmö gästades sommaren 1838 av en kringresande artist vid na mn A. Ma rwig,
som uppförde "en stor briljant Eklärering" i Möllevångsparken. Ekläreringen
bestod av 500 la mpor, ma rschaller, tra nsparenter, p yramider, bengaliska eldar
och två stora luftballonger. Enligt M almö Tidning var Marwig midsommardagen ute i Torup skog "med sin upplysning, som dock icke tog sig synnerligen ut i den wackra aftonen, hwars stilla windar också enda t ett litet stycke
bortförde hans luftballonger."1
Under några julidagar 1846 gästades Malmö av O skar I med hela den kungliga familjen. Söndagen den 13 juli reste de kungliga på eftermiddagen ut till
Torups skog. Enligt Malmö Nya Alleha nda var där som vanligt om söndagarna
folknöjen anordnade, och en folkmassa av m å nga tusenden från landet och
Malmö och Lund hade samlat sig där. D e kungliga blandade sig m ed folket,
och det var en rojalistisk entusiasm utan like.2
D en av hovmarskalken G. J . Coyet anlagda da nsbanan omnä mnes på 1850talet av Gustaf Ljunggren i Skånska H erregårdar. Efter att h a redovisat de
historiska minnen, som är knutna till Torup, t. ex. minnet av Corfitz Ulfelt,
skriver Ljunggren: " Hos de tjena nde kla serna i Torups båda gra nnstäder,
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Lund och M almö, väcker dock dess n amn helt a ndra minnen. " T orup "är för
dem liktydigt med sköna somma raftna r, frisk skogsdoft, glädtig da ns. I en
amfiteatraliskt omsluten skogsdäld h ar nuvara nde äga ren lå tit a nlägga en stor
da nsbana, hvilken om sommar-söndagarna lockar folk ut från de n ämnda ståderna och bilda r medelpunkten för ett brokigt folklif, som lätt ka n komma
åskådaren a tt med den frå n stadsqvalmet befriade F a ust utrop a: " Hier bin ich
M ensch, hier darf ich's seyn." 3
Enligt traditionsuppteckninga r frå n 1860- och 1870-talen frå n sockna r runt
M almö, V. Skrävlinge, Husie och S. Sallerup, var det då sed, a tt såväl husbönder som tjänstefolk minst en gång om somma ren skulle ta ut till Torups
skog, antingen åkte m a n m ed häst och vagn eller gick till fots. - " N å r ja va
ong, brua vi å gå ti Torupa skåw en synnda å mm såmmaren" (Husie ) . På
R osengård i V. Skrä vlinge bjöds det kvinnliga tj änstefolket av herrskapet
K ockum varje midsomma rdag p å utfärd till T orup, den s. k. pigfärden. Också
stadsborna i M almö och Lund gjorde en gång om somma ren en söndagstur
till Torups skog, de förmögna borgarna i cha raba nger och droskor, a rbetarklassen m ed höskrindor och åkeriernas fla kvagnar.
Traditionsuppteckningarna från senare hälften av 1800-talet omtalar i T or ups skog en " jorba na", en ba na av stampad jord, dä r m an d ansade. Spelmä nnen stod p å en estrad av trä, kallad " spilleskunken". Till underhållningen
i Torups skog vid denna tid bidrog " Södrens skald", en kringvandra nde skrädda re vid namn Christoffer Persson, som för en slant skrev små dikter.4 I T orups
skog va r det om söndagarna ibla nd fullständig köbildning kring den originelle
skrädda ren . Ett a v de må nga p oem, som " Sö drens skald" strött kring sig i
Torups skog ä r detta:
Ack sommaren ä r kommen, och kärlek och frid
nu mötas i Torupa skog,
och träden stå h ärligt i den gyllene tid,
då hjärtat så vänligen slog.
T orups skog var enligt folktraditionen ett tillhåll för "skåwsn{1a n", skogsnuvan, som framifrå n sedd var en ung, vacker flicka, men som baktill var
alldeles h åltom och liknade ett baktråg. Skogsnuvan kunde byta gestalt och
förvä nda synen p å folk och försökte vilseleda vandra re i skogen. I Husie har
följ ande sägen orri skogsnuvan i Torups skog uppteckna ts: "Annors La rsen å
nonna andra dränga va tjöranes i Torupa skåw en synndaettormidda . Po en
stobbe i skåwen sadd darr en mied gra nnor tös, å drä ngana konne ente la ble
å titta po na. M enn så reste honn si å vände si åmm, å då så di, ad r yggen va
holltomm liasåmm itt bagetru . A då fårrsto di, ad de va skåwsnua n, såmm di
hadde sitt." 5
I juni 1894 öppnades M almö-Genarps järnväg6 för trafik, och därmed inleddes en ny epok för T orups skog. J ärnvägen tangerade norra delen av bok36

Hovmarskalken Gustaf Julius Coyet ( 177 5--1862 ) . Akvarellerad teckning av Fritz von
Dardel 1848. Ägare: fil. dr Uno Otterstedt, Stockholm. Foto SPA.
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Genarpståget passerar Sege å. Foto förf.

skogen kring Torup och blev snart malmöbornas egen utflyktsbana med hållplats i skogen. I samband med järnvägens tillkomst öppnades 1894 en sommarrestaurang med da nsbana, en "brädebana", i Torups skog, och antalet
resande på järnvägen från Malmö ökade i den omfattningen, att ett 1,8 km
långt stickspår 1903 byggdes från huvudspåret rakt in i skogen med ändstation vid restaurangen och dansbanan. Stickspårets ändstation vid restaurangen fick namnet Bokskogen Övre, medan den gamla hållplatsen vid huvudspåret fick namnet Bokskogen Nedre. Det nyskapade namnet Bokskogen, som
trängt bort det gamla Torups skog, är misslyckat ur den synpunkten, att det är
intetsägande och alls icke lokalbestämmande, då ju bokskogar förekommer på
skilda håll i södra Sverige.
Omkring sekelskiftet och under 1900-talets två första decennier upplevde
Torups skog sin storhetstid som utflyktsmål för malmöborna. Slottsherren på
Torup, hovmarskalken Gustaf Johan Coyet, som varit med om att starta
Malmö-Genarps järnväg, fö ljde traditionerna och upplät liksom sin farfaders
broder, hovmarskalken Gustaf Julius Coyet, välvilligt skogarna kring Torup
å t allmänheten. Hovmarskalkens maka, friherrinnan H enriette Coyet, f. Cederström, dotter till generallöjtnanten, friherre Claes Arvid Bror Cederström,
kommendant i Malmö och chef för Husarregementet Konung Carl XV, seder38

Malmöfamiljer i Torups skog 1916.

mera Kronprinsens Husarregemente, 1864- 74, var mycket folklig och såg
också gärna stadsbor på rekreation i bokskogen. Malmö-Genarps järnväg kunde
under sommaren notera en rekordartad persontrafik, som torde överträffas av
få järnvägar. Vid pingst, då de nyutspruckna skånska bokskogarna står i sin
fagraste skrud, nådde persontrafiken sin kulmen. Under de båda pingstdagarna
befordrade järnvägen vid vackert väder vanligen c:a 15.000 resande från
Malmö ti ll bokskogen vid Torup. För att möta den stora resandeströmmen
under pingstdagarna hyrdes personvagnar från S.J., och ett flertal extratåg
sattes in. Bokskogstågen utgjorde en provkarta på järnvägsvagnar av alla modeller, de äldsta med ingång från sidan till varje kupe, som låstes från utsidan
av konduktören. Dessa vagnar, som ursprungligen tillhört Malmö-Ystads järnväg men övertagits av Genarpsbanan, sattes in i extratågen till Bokskogen och
kallades av resenärerna "kättavagnar". Varje pingstdag expedierades på sträckan Malmö Lokalstation- Bokskogen Övre ett tjugotal extratåg med tjugofem
vagnar i varje sätt. I rnalmötidningarnas referat från pingstfirandet hette det
vid denna tid "järnvägstågen till Bokskogen voro öfverfyllda av lustresande".
Från hållplatsen i skogen drog efter tågens ankomst ett lämmeltåg av glada
malmöbor med filtar och fyllda matkorgar in i skogen för en picknick i det
gröna, och snart fanns det inte en tom plätt att uppdriva i gröngräset på ängar
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och i gläntor. Överallt låg söndagsklädda malmöbor, herrar i mörkblå cheviotkostym, vit pikeväst och stråhatt eller plommonstop, da mer i mörkblå kjolar
och nystrukna, vita blusar och barn i sjömanskläder med runda mössor med
band och fartygsnamn som Svea och Heimdal i guldbokstäver. Man spelade
munspel och dragspel och sjöng skillingtryck så att gök och skogsduva överröstades. Ungdomarna höll mest ti ll vid dansbanan, som hade två avdelningar,
varav den ena, där det kostade tio öre dansen, ansågs "finare" än den andra,
där det endast kostade fem öre dansen. Malmöungdomarna frekventerade
tioöresbanan, medan landsbygdsungdomarna höll sig på femöresbanan. En
mässingsorkester svarade för musiken, och man dansade vals, polka, schotti
och "pallekått'', dvs. pas de quatre, en pardans i 4/4 takt. Omkring 1910 la nerade ma n vid dansbana n modedansen Boston, en lå ngsam vals, på s. k. Bostonaftnar, som blev så populära, att ma n satte in extratåg från och till Malmö.
Dansmusiken liksom orkesterns sammansättning växlade med tidsmodet, och
jazz och swing till saxofon och slagverk gjorde omsider sitt intåg i Bokskogen.
I början av 1940-talet gick dansen ti ll tonerna av " Bokskogens egen vals"7 med
refrängen:
Uti Bokskogens härliga sköte,
där som bokarna stå p å parad,
där ä r vårt sagoland,
där gå vi hand i hand
och där knyta vi vänskapens band.
Där har glädjen och friden stämt möte,
så där är varje människa glad.
M ellan da nserna roade sig ungdomen med ballonggungor och ka rusell eller
prövade lycka n vid en skjutbana. Muskulösa män tävlade vid en kraftmätare,

Bokskogen.
Onsdagen den 7 Juni.

Boston e. m.
från kl. 4 till 8 e. m.
Middagsbeställn'ingu emottagM tacksamt i
. förväg. I händelso af ogynnsamt väder uppskjutes bost.on-e. m. till påföljande vackra
dag.
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Annons ur Sydsvenska D agbladet
Snällposten försommaren 1910.
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Den första omnibussen Malmö-Bokskogen på Sallerupsvägen 1924.

och svingade en träklubba tills ansiktsfärgen blev högröd, medan äldre herrar
föredrog att dricka kaffe och Carlshamns flaggpunsch på restaurangens veranda, ständigt bolmande på tjocka cigarrer för att hålla myggen på avstånd.
På hållplatsen vid Bokskogen Övre hängde en liten malmklocka, som konduktören klämtade med strax före tågets avgång. Stationsklockans toner om
öndagskvällarna varslade att sommarutflykten led mot sitt slut; malmöborna
amlade sina filtar och tomma matkorgar och skyndade till tåget, som stod
med ångan uppe. Med sig hem förde varje familj ett fång friskt boklöv och
en bukett skogsblommor, vitsippa, lijekonvalje och kabbleka. Ibland kunde det
gå alltför livligt till i Bokskogen, och för alla eventualiteter fanns det på Bokkogens hållplats en "fyllefinka" , dit bråkiga och överförfriskade resenärer införpassades av tågbetjäningen och polisvakten.
Bokskogen kring Torup var också mål för malmöskolornas utfärder och
botaniska exkursioner. Anders Österling berättar i sina memoarer8 om sin skola
traditionella skogsutflykt• till Torups skog. Hela skolan marscherade till stationen med fanor och musik i spetsen, och sångkören sjöng Stenbocksmarschen
och Vivat Schola Malmogiae. Under de ljusgröna bokvalven dukade skolbarnen upp sin skaffning ur portörerna. Lemonadflaskorna skummade, mäs41

singshornen smattrade, myggorna stack, schnitzeljakten gick över stock och
sten, och gummorna frå n bygden ba nd kra nsar av löv till klassmössorna. I den
falla nde skymningen ställdes skola n upp till korum.
Inte bara skogen uta n också Torups slottspa rk hölls tillgänglig för allmä nheten. Slottsfrun p å T orup, frih errinna n H enriette Coyet, som ömt vårdade
ig om skå nsk allmogekultur, vävnadskonst, folkmusik och folkda ns, och var en
av de leda nde kraftern a inom Ba ra H ä rads H embygdsförening (ordf. 192 139 ) öppnade om somra rna slottspa rken för trädgå rdsfester och hembygdsmöten, som saml ade ett pa r tusen besöka re från Ba ra härad och M almö. D et
gavs vid dessa fester också tillfälle för allmä nheten att bese T orups slott. D e
största hembygdsfesterna hölls i T orups slottsp ark 1930 och 1936. Vid båda
dessa fester medverkade Selma Lagerlöf, som läste ur Gösta Berlings saga, allmogesp elmä n i hä radsdräkter utfö rde folkmusik, en kör sjöng folkvisor, och
Bara hä rads folkda nslag gav uppvisning.9
I börja n av 1920-talet fick jä rnvägstrafiken M almö-Bokskogen konkurrens
av la ndsvägsbussar. Det va r M almö Omnibusbolag, som 1924 öppnade lin jerna M almö--H ässleberga- Sturup och M almö- Bokskogen. Trafiken var i
börj an blygsam ; det var små bussar, som endast tog 6 a 10 passagera re. I M almö
utgick bussarna frå n V ärnhem . Dessa busslinjer övertogs 1930 av M almö
Östra Omnibus AB, som drev en linje M almö--Bokskogen- Börringe till 1939,
då linjen inköptes av S.J. Linjen, som i M almö utgår frå n Slusspla n, trafikera
ännu av S.J.
På 1940-ta let började badlivet bli allt populä ra re; brunbrä nd skulle man
vara och inte mjälligt vit. D et blev sna rt omodernt a tt fa ra till skogen, och
utflyktsströmmen frå n staden vändes m ot havet. Badlivets och motorismens
totala genombro tt efter andra vä rldskrigets slut betydde slutet fö r M almö-Genarps jä rnväg, malmöbornas egen utflyktsba na till skogen. I ma j 1948 rullade
det sista tåget p å den en gång så livligt trafikerade jä rnvägen. Bokskogen
omma rresta ura ng, en gulmålad träbyggnad med vita knuta r, ödelades den
19 december 1960 av eld och blev inte å teruppbyggd.10 D ä rmed sattes definitivt punkt för en gammal utflyktstradition i M almö.
Några sotiga grundrester från somma rrestaurangen och en bit av ba nvallen,
nu tätt övervuxen m ed gräs och buska r, u tgör i dag de enda synliga minnena
från skogs- och järnvägsroma ntikens tid, då T orups skog var m almöborna
kä raste utflyktsmål om somma rsöndagarna .
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:Malmö Tidning juni 1838 och Erik Bodman, Hu r man roade sig i Malmö för
hund ra år sedan, M. F. A. 1938, sid. 38.
2 i\Ialmö N ya Allehand a juli 1846 och
Erik Bodma n, M a lmö å r 1846, Små plock
om nöjesliv och a nnat för hundra å r
sedan, M. F. A. 1946, sid. 38.
3 Gu sta f Ljun ggren, Skå nska H erregå rd ar
2, Lund 1852- 1863 .
•1 Se vid are Elin Johansson, Södrens skald ,
ågra blad ur en skå nsk vandringsmans
liv jämte ett urval av hans dikter och
rimmerier, Lund 1928.
5 Se vida re H elge Andersson, Säge n och

fo lkt ro i Hyllie 19 - en bok om en gammal gård , Malmö 1965.
6 Se vidare H elge Andersson, Malmö-Genarps jä rnväg, M . F. Å. 1955.
7 Text och musik av Hugo Fra nzen,
M a lmö 1941.
8 And ers Österling, Minnets Yägar, Stockholm 1967, sid. 52.
9 Se vid a re Ba ra H ä rads H embygdsförenings verksamhet und er 25 år 19211946, Lund 1946.
lO Om branden se vidare referat i SDS,
Sk. D. och Tidningen Arbetet 20/ 12
1960.
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"Ladugården" i kv. 46 von Conow

K varteret 46 von Conow ha r under de senaste årtiondena varit utsatt för kraftig sanering, och när dessa rader skrives i april 1968 tuggar grävskop orna vida rr
i detta sargade citykvarter. F astigheterna K alendegata n 6 och 8 jämnas i
dagarna m ed m a rken och lämna r insyn mot tidigare dolda gårdsp artier.
D et ä r just ett d ylikt gårdsp arti m åla rinna n Hilda H erslow å tergett p å den
oljemålning, som blivit årets färgrep roduk tion . D enna " id yll" var belägen p å
den tomt dä r S :t Petri församlingshus nu ligger p å Själbodgata n, och det är
Petrikyrkans ä rggröna tak, som skymta r över takåsen. T avla n föreställer således
den nu sedan nä rma re 40 å r tillbaka n edrivna von Conowska stiftelsen eller
" Ladugården '', som m almöborna i å rhundraden kallade densamma .
År 1711 fö rvärvade stadsma joren Christia n Diedrich von Conow (adlad von
Conowen ) genom byte tomten nr 239 (gammal beteckning ) . D enna tomt samma nlades därvid med den av honom tidigare innehavda tomten nr 238 (gamm al beteckning ) . Fastigheten ifråga kallades " Ladugården" och var belägen
vid K äringgata n, som Själbodgata n benämndes p å 1700-talet. " Ellofwa små
Boliger" inrymdes i fas tigheten, och dessa uthyrdes till "fattigt folk" . Stadsmajorens son, hovjunkaren Diedrich Christian von Conow, donerade " Ladugården" år 1753 till en stiftelse, vilken under m agistratens förvaltning " uti
ewä rdeliga tider" skulle använda fas tigheten "till en Inrä ttning af en F a ttig
Schola samt till fritt Husrum för n ågre F a ttige derstädes".
D e gamla byggnaderna jämnades med m a rken å r 1820, och m ed hj älp av
frivilligt insamlade m edel uppfördes de byggnader, som delvis ä r avbildade p å
den H erslowska tavlan. I drygt ett å rhundrade n yttjades dessa lokaler av det
" von Conowska Fa ttighuset". "45 fa ttiga å lderstigna kvinnor, mestadels av
arbetsklassen" hade här fri bostad och erhöll vid jultiden varje å r ett mindre
konta nt understöd . R eda n 1914 konstaterade m a n, att stiftelsen motsvarade
"ytterst ringa a nspråk p å bekvämlighet" , och till följd h ärav stod så småningom å tskilliga av lägenhe terna tomma i brist av söka nde. D e sista p ensionä rerna
fl yttade frå n Sjä lbodgata n å r 1930 och bosatte sig i den von Conowska stiftelsens nyuppförda byggnad p å Smedjegatan. Någon tid dä refter revs byggnaderna p å Själbodgatan och ersa ttes av de nuvara nde, d vs. S:t Petri fö ramlingshus.
Hilda H erslow ( 1880- 1949 ), dotter till fil. dr Ca rl H erslow, studerade för
Fredrik Krebs och K erstin Cardon och var elev vid konstakademin 1904- 08.
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Oljemålning av Hilda Herslow.
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D ärefter fo rtsatte hon sin a tudier i Pa ris fö r Simon och Mena rd 1908- 09,
192 2 och 1925 och gjorde även studieresor till I talien, H olla nd och Belgien.
Svenskt Kon tnärslexikon ka ra kteri era r hennes arbeten som "intimt na turalistiska la ndskap" . M en må la rinna n hade även andra intressen. Hon va r en av
stiftarna till M almö kvinnliga rödakorskår och var dess förste ordföra nde. Mot
bakgrund av Hilda H erslows ociala intre sen få r det väl a nses na turligt a tt
hon p å duken ville fästa den von Conowska stiftelsen, som ju va r en av stadens
äldsta ociala inrä ttninga r.
En a nna n oljemålning av Hilda H erslow med samma motiv har tidigare
reproducera ts i Ebbe Svenburgs " Gamla M almö genom konstnärsögon" (s. 69 ) .
Den här avbildade tavla n ä r m ålad å r 1928. Enligt S :t Petri kyrkoråds protokoll den 3 december 1940 skänktes tavla n vid denna tidpunkt av konstnärinna n
till församlingen. Hilda H erslow föreskrev att m ålningen skulle hänga i församlingshu et. T avla n ä r i dag placerad i församlingens sessionsrum p å Själbodgatan .
LITTERATU R :
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Ljun gberg, L. : Ga tun amnen i M a lmö, Malmö 1960.
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Från annons blad till politiska
tidningar
Några data ur Malmö äldre presshistoria
Av AN DER S G RÖNVA L L

T ill skillnad frå n ett flertal a ndra svenska städer saknade M almö egen tidning under 1700-talet. Först 181 3 blev M almö tidningsstad: boktryckare
Carl Fredrik Berling i Lund, utgivare av det 1775 grund ade Lunds Weckoblad, erhöll då utgivningsbevi p å M almö T idning. Berling grundade samtidigt ett tryckeri i M almö. Staden h ade sakna t ett åda nt seda n 1600-talet.
Den nya tidningen, som alltifrå n sin tillkom st trycktes på Berlings officin,
utkom p å lördagar och var fyrsidig. Annonser och kungörelser jäm te diver e
nyheter av fram fö r all t lokal natur förmedlades till läsarna. Politiska leda re
aknades.
1827 fick M almö en andra tidning: M almö Allehanda . Berlings tidning
måste nu kämpa m ed en konkurre nt om den lokala läsekretsen. Liksom ortskollegan saknade den n ya tidningen en m arkerad politi k profil. D e s sinne
för humor tycks dock h a varit något större än M almö T idning . En innehållsanalys belyser nykomlingen a nknytning till den lokala miljön. Bokhandlare N. H . Thom on, beka nt om grundare av ett lånebibliotek, blev
den förste utgivaren. M almö Allehanda trycktes p å en av T hom on ägd
officin. Pressorganet utkom en gång i veckan. Varj e nummer var fyrsidigt.
P å 1830-talet fick båda tidningarna nya utgiva re. Berling, som ju var verkam i Lund och inte kunde hinna m ed att övervaka M a lmö Tidning p å ett
ti llfredsställ ande sätt, överlä t 1835 a nsvaret för u tgivningen på filialtryckeriets i M almö före tå ndare fak tor Sven Lundström. Berling tod dock alltfor t som ägare till officinen. Tre år tidigare h ade Thomson inför en före·tående fl yttning till Stockholm överlå tit utgivningen av M almö Alleha nda
till fa ktor Joha n Cronqui t, verksam på tidningens tryckeri och dess fö retå nda re under Thomsons bortovaro. Cronquist innehade offi cinen till 1850,
två å r före sin död . Tryckeriet förvärvades av h and landen och konstförvan47
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ten Fredrik August Hartman. Denne åtog sig utgivningen och tryckningen
av Thomsons gamla tidning, som nu fick namnet Malmö Nya Allehanda.
De båda tidningarna i Malmö hade i likhet med samtida kolleger på andra
håll i landet blygsamma ekonomiska resurser, vilket begränsade möjligheten
för ägare och utgivare att värva medarbetare. Den ansvarige utgivaren och
tryckaren av en tidning fungerade ofta även som redaktör. I Malmö var förhållandena likartade, åtminstone för den yngre tidningens vidkommande:
Thomson och därefter Cronquist ansvarade själva för sina pressorgans redigering. Malmö Tidning kunde dock under vissa perioder kosta på sig att ha
redaktörer, som vare sig ansvarade för avisans utgivning eller befattade sig
med dess tryckande.
Bland redaktörer och medarbetare i Malmö Tidning före 1850-talet bör i
synnerhet rådman N. H. Quiding nämnas. Bekant som socialistisk utopist
använde han under några år kring 1840 pressorganet som språkrör för sina
ideer. Quidings redaktörstid markerade en blott tillfällig politisk aktivering
hos en tidning, som under handlanden C. M. Tullbergs redaktörstid ( 1843
- 1852 ) återgick till sitt opolitiska förflutna.
Med Snäll Postens tillkomst 1848 fick Malmö sin första tidning, som i
någon mån kunde motsvara de förväntningar, som en alltmera vaken opinion
med skärpta krav på information, rapp nyhetsförmedling och mera tidsenliga
redigeringsprinciper kunde ställa i en tid, då politiskt engagemang blev på
modet inte blott i samhällets högsta skikt. Snäll Posten, som sade sig företräda sansat liberala intressen för att med åren bli allt mera konservativ, kan
sägas inleda: en ny era i Malmö presshistoria. Ett alternativ till de båda små
Niclas Hansson Thomson.
Teckning av G. H. Mellin.
Kungl. Biblioteket.

Tidningen Gripens första nummer 23 nov. 1850. Kungl. Biblioteket.
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a nnonsbladen hade ska pats genom lund adocenten C. B. Cronholms försorg.
För fö rsta gången hade Malmö begåvats m ed en modern tidning, som skulle
få många efterfölj a re.
Pressveteranerna i Malmö kunde inte tävla med Snäll Posten, som ju förde
med sig så mycket som de små bladen saknade. Medan Malmö Tidning och
Malmö Nya Alleha nda huvudsakligen lästes i Malmö och dess omgivningar,
lyckades också Cronholm vidga sin tidnings spridning. Snäll Posten blev uppmä rksammad i stora delar av Sydsverige.
Att döma av utvecklingen inom Malmöpressen under åren kring 1850
drabbades Malmö Tidning h årdare av konkurrensen från Snäll Posten ä n
Malmö Nya Allehanda: medan den senare utkom i vanlig ordning vid denna
tid upphörde Malmö Tidning att utkomma i slutet av november 1850. R edaktionen var dock angelägen att bibehåll a ko nta kten med läsarna: ett nytt
blad såg dagens lju s. D en 23 november 1850 inledde Tull berg utgivningen
a v tidn ingen Gripen. D en trycktes hos Berlings i M almö, seda n tre å r till baka i faktor Lundströms ägo, var fyrsidig och utkom varje lördag under sex
veckor. Sista numret utkom den 28 december 1850.
Utgivn ingen av Malmö Tidning kom dock igång p å nytt. Tu llberg fungerade som redaktör och Lundström ombesörjde tryckningen. Sedan den
förre lämnat reda ktio nen i slu tet av oktober 1852, blev klocka ren Ni ls L ilj a
redaktör. D e nne, i sa mtiden välbeka nt för sin a bota niska forskningar och
frigjorda moralsyn, gästspelade blott n ågra månader på Malmö Tidni ng. Oro
och ka rriä rl ystnad jagade honom genom livet. Han kunde inte finn a ro någonstans. A ndra skå nska tidningsredaktioner var nu redo att ta emot honom.
I slutet av 1853 hop ade sig å nyo bekymren för den femtioårsjubilera nde
M almö Tidning. D en 9 november kunde malmöborna läsa en n y tidning.
Ett re ko nstruera t företag inledde utgivningen av Malmö Nya Tidning. Liksom sin föregånga re snarast ett a nnons- och nyh etsblad m ed lokal spri dning
m åste nykomlingen i Malm ö tidn ingsfamilj kä mpa m ed den överm ä ktiga
konkurrensen frå n Snäll Posten. Språklära ren K . L. W ilchen fungerade som
utgivare och redaktör, meda n faktor Lundström ombesörjd e tryckningen .
Den 25 november 1854 utkom tidningens sista nummer.
M almö Tidning och dess efterfölja re M almö Nya T idning kunde inte h å lla
tällningen som stadens fö rsta tidning och m era officiella språ krör. K onkurrensen från Snäll Posten hade blivit all tför hå rd . Kollegan M almö Nya Alleha nd a klarade sig alltjämt bä ttre i sin tävlan med Cronholms blad . D en vitsande och pub likfriand e jargongen ha r säkerligen appellerat till a ndra läsare:
ä n Snä ll Postens; dennas lite m era h ögtidliga och officiell t inriktade red igering bör ha fångat läsare sna ras t bland M almö Tidnings sympatisörer inom de
övre socialskikt, som gärna följde med kungörelser och poli tiska n yhe ter.
Faktor Sven Lundström kämpade dock vida re som tidningsm an. I november 1854 utkom första numret av tidningen Thor, ett li tet blad som avsåg
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att fullfölj a traditionerna från M almö
ya Tidning. Lundström stod som
utgivare och ombesörjde tryckningen. Pres organet utkom till en början två
gånger i veckan som fyrsidigt nummer. Liksom sina föregångare innehöll
Thor huvudsakligen kungörelser, annonser och smärre lokala nyheter. I en
programförkla ring lovade Lund tröm, att den nya tidningen skulle undvika
a tt imitera Snäll Postens »högtidliga allwar» eller a tt konkurrera m ed M almö
Nya Alleh and a »i afseende p å dess äflan efter o riginalitet och jägta nde efter
qwickheter». Thor ämnade dock enligt ledarartikeln inte gå så långt i anspråkslöshet som M almö Nya Tidning. Lundströms omd ömen om tidningarna tycks stämm a ganska väl m ed redovi ningen ovan av pressorganens profiler. - Programförklaringen i Thor besvarades i Malmö Nya Allehanda,
som h ånade nykomlingen i M almö pres fam ilj: »M almö Nya Tidning har
upphört. I dess ställe utkommer Thor. Wi lära således få thordön midt i
smällkalla wintern.»
I slutet av augusti 1855 inskrä nkte Lundström utgivningen av Thor till
en dag i veckan och minskade varje nummers sidantal till två. Den 29 december samm a år utkom det lilla bladet för sista gången. I avskedet till
läsarna anförde utgivaren ålderströtthet som skäl till att h an beslutat lämna
publicistiken - han var 72 år gammal 1855 . De ständigt återkommande ekonomiska bekymren har dock säkerligen ock å medverkat. Lundström innehade Berlingska tryckeriet ti ll sin död 1858.
Under 1850-talet blev Malmö Nya Allehanda m era politiskt medvetet.
Tidningen betonade sålun da vid flera tillfälle n, att den stödde en liberal linj e
i svensk politik. Till en början saknades dock i spalterna tydliga illustrationer till <les a påståenden. 1855 blev lundensaren Erik C hristoffer K allenberg
redaktör. Under hans ledning blev den lilla avisan allt tydligare färgad av
liberalismen, och de opinions kapande ledarna blev allt talrikare.
Som framgått av ovan saknade Malmö T idning och dess efterfölj are en
tydlig profil. Då faktor Lund tröm började utge Thor, synes han dock ha
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avsett a tt skapa en politisk tidning: i den tidigare nä mnda progra mförklaringen 1854 utlovade ha n ka mp mo t den s. k. ska ndalpressen. M almö Nya
Allehandas politisering var sålunda inte unik . Lundströ m h a r varit inne på
samma linje. En motsva ra nde utveckling ka n iakttagas i a ndra svenska städer vid denna tid: tidigare opolitiska tidningar blir opinio nsska pa nde och
nya politiskt medvetna pressorgan g rundas.
Nämnda politisering ino m pressen ka n förkl a ras utifrå n den ideologiska
nyorienteringen i svensk politik under å rtio ndena efter 1830. Libera la och
demokra tiskt färgade tankegångar frå n kontinenten når Norden . Nya tidningar blir språkrör för en politisk förnyelse. Under 1850-talet präglas samhällsdeba tten av utdragna diskussioner i representationsfrågan . Krav p å demokratiska reformer av gälla nde rösträttsbestä mmelser blir då allt vanligare.
Pressen går inte så sälla n i bräschen för önskemålen. I synnerhet bla nd de
pressorgan, som grundas under 1850- och 60-talen, h ade demokratiska reformvänner sina sympa tisörer. D en n yliberala rörelsen m ed sitt sta rka p resstöd
inte minst i Skå ne bör ih ågkommas i detta samma nhang.
D e a ll t högljuddare demokra tiska press rösternas o pinionsska pande verka mh et oroade hä rska nde ämbetsma nnakretsar och med dem lierade tidningar
av som regel op olitisk ka raktä r. Nämnda reformrörelse inom pressen vid
1800-talets mitt a ktiverade äldre tidningar med förankring i konservativa
kretsar. L eda re och opinionsska pa nde a rtik la r blev all t vanligare även i
dessa pressorgan.
Utvecklingslinjerna inom M a lmöpressen under 1850-talet ka n - som delvis redan framgått - infogas i ett större samma nha ng : den allmä nt ia kttagna politiseringen av svenska tidningar vid denna tid. Överensstämmelsen
ä r dock inte blott begrä nsad till en vita lisering av pressorganen p å den ickeradikala sida n i Malmö. H ä r liksom i ett flerta l a ndra svenska städer grundas efter 1850 demokratiskt inriktade avisor, som såsom opinio nsskapande
organ polemiserade mo t de äldre tidningarn a.
I juni 1853 inleddes sålunda utgivningen av Malmö Nya H a ndels- och
Sjöfartstidning, och 1865, representationsreformens å r, utkom Malmö H a ndels- och Sjöfartstidnings första nummer. D et förstnämnda presso rga nets livslä ngd blev ko rt: efter några m å nader m åste utgivaren, den i sa mtiden välbekante skriftställ a ren J a nne D a mm, lä mna reda ktio nen. Skandalskriverier
renderade ho nom fängelse, och ha n tvingades för en ko rta re period lämna
publicistiken. En medhjälpare på redaktio nen, Joha n Magnu s R osen. beka nt
o m vitter författa re och musiker, fullföljde utgivningen fram till juni 1854,
då tidningen upphörde. Den 1865 g rundade tidningen, som upphö rde a tt
utko mma först 1890, företrädde i likhet med sin a kolleger i Lund och H älsingborg, Fo lkets Tidning och Öresunds Posten, krav på ett demokratiskt samhällssystem. Malmö H a ndels- och Sjöfartstidning a nslöt sig lik som de båda
nämnda p ressorganen till n yliberala rörelsen. Joh an Bernd t Westeniu s fun-
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gerade om reda ktör alltifrå n tidningens tillkomst. I nära konta kt med den
vid slutet av 1860-talet framväxa nde a rbeta rföreningen i M almö lät ha n inte
å sälla n denna komma till tals i sp alterna.
Vid slutet av 1860-talet kan det vara lä mpligt att sätta en grä ns fö r denna
översikt av den ä ldsta pressen i M almö. D en vid mitten av 1850-talet inledda
politiseringen av tidningarna ka n då sägas ha n ått full mognad . Sa mtidigt
utgör representa tionsreformens genomförande 1865 en na turlig politisk grä nslinj e. Avsikten h a r varit a tt belysa, hur pressen i M almö liksom i ett fl ertal
andra svenska täder utveckla ts frå n små a nnon - och nyhetsblad till opinion skapa nde faktorer i ett sa mhälle, prägla t av en allt mera intensifierad politisk deba tt. Quidings verksamhet i M almö Tidning var blott en episod . Snäll
Posten blev epokgörande till följd av sin snabba nyhetsinforma tion och ina
mera moderna redigeringsprinciper, men i politiskt avseende var tidningen
under sina första å rtionden rela tivt p assiv. D et var snarare de må lokaltidningarna i M a lmö vid m itten av 1850-oc h 60-talen, om inledde politiseringen
av pre se n i vår stad .
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Generalauditörer och militiefiskaler
1

Skåneland 1658-1756

Två militärrättsliga ämbeten och dess innehavare
Av KJELL Å. MonEER.

Fredstra ktaterna i Roskilde 1658 och Köpenh amn 1660 föreskrev att dan k
rätt och da nsk lag - om den icke stred mot Sveriges fund amentall agar - alltfort kulle tillä mpas i de n yerövrade kå nska la ndskapen.i D enna bestämmelse
hade undantag. All militä r p erson al i des a land kap var exempelvis underkastad de svenska krigsartikl arna och svensk rätt. D en ämbetsman, som skulle
övervaka och även i viss må n leda det militära rättegångsvä endet i dessa provinser, var generalauditören. D enne blev dä rigenom den förste svenske ä mbet mannen i Skå nela nd1 a, om regelbundet fick tillämpa sve nsk rätt alltifrå n inkorporeringen 1658.
Frå n och med å r 1681 blev provincialauditör den officiella benämningen
p å de tta ämbete. D e provincialauditörer som ej ti ll ades generalauditörs titel
kallades i sin ä mbe tsutövning m estadels överauditör. I krigsorganisationen
fanns p å kå nska fältstaten ett motsvarande överauditörsämbete. Såväl pro vincialauditören som överauditören fu llgjorde i provin en de åligganden som fa tstä ll ts för generalauditören i dennes in truktion.
Föreliggande uppsats vederlägger det av profes or K URT GRö •FOR fra mförda p åståendet, att "generalauditörsämbetets äldsta historia är intimt fö rbunden m ed krig koll egii historia" 2, och vi ar att ämbetet -- ursprungligen instifta t
av Axel Oxenstierna - kommit in i det venska militära rä ttegång vä endet via
de under stormaktstiden erövrade provin ern a i T y kl a nd och Sk å neland. Mot
bakgrund härav har det varit n a turl igt a tt i uppsatsen -- i för · komma nde
fall - göra utblicka r till de mot va ra nde parallella ä mbetena i Pommern och
Bremen-Verden.
För att undvika a tt den mi li tärrättsliga processen kulle bli inkvisitorisk
ti ll kom i mitten a v 1670-talet ett nytt ä mbete - militiefiskalen. Detta ä mbete motsvarade på rik pl anet av krigsfi kalen i krig kollegium. Mi litiefi skalens uppgift b lev i första ha nd att åtala militär personal i provinsen för
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de brott de gjort sig skyldiga till. H a n kom emellertid ä ven a tt erh åll a a ndra
ä mbetsuppgifter.
D e h är skild rade provinsiella ä mbeten a - generalauditören och rnilitiefisk alen - var knutna till Skå neland och h ade sin huvudsakliga gärning förl agd
till M almö. D etta markerades dä rigenom, a tt de båda ä mbetena under den
allt övervägande delen av den period de existerade var upptagna på Slottsstat en i Malmö .
Fl era av ä mbetsinnehava rna va r också bosatta i M almö. D etta hade sin
na turliga grund dels i att de från den dä r bosatte generalguvernören (alt.
guvernören resp . la ndshövdingen ) erhöll sina arbetsorder, dels i a tt M almö
med den största garnisonen i provinsen erbjöd de fl esta arbetsuppgifterna.
Sedan de skå nska landskap en övergått till a tt betraktas som en integrerad
del av vårt land, kom också dessa båda ä mbeten a tt anses överflödiga. Som
provinsiell a ä mbeten upphörde de p å mitten av 1700-talct. D eras uppgifter
omhä ndertogs därvid av generala uditören vid generalkrigs- och leutera tionsrä tten och justitierevisionen respektive krigsfiskalen i krigskollegium - båda
med pl acering i Stockholm. I Finl and upphörde övera uditörsämbetet 1756.
I Pommern kvarstod dessa båda ä mbeten dä remot ä nnu å tskilliga å r.

Generalauditör er.
Benjamin Magnus Månsson Croneborg 1658- 1660
Andreas Pauli von L iliencron 1660- 1662
Ptolom ams von S ticht 1662- 1671
Christian Cassius 1671- 1676
Joachim Buschovius ( Ehren busch) 1677- 169 1
Lars S vanhals tf 1684-1687
Johan Langenhielm 169 1- 1708
M elkior Friedenreich 1709- 172 1
Jakob Lagercreutz 172 1- 1756 ( t )
r 1632 utkom i M aintz Gusta v Il Adolfs krigsartikla r översatta till tyska
och avsedd a a tt tillä mpas vid de p å tysk botten placerade svenska militära.
fö rbanden. D essa krigsartikl a r innehöll - jä mfört med Gustav Il Adolfs vä lbeka nta krigsartiklar frå n å r 1621 - ett fl ertal n ya straffrä ttsliga stadgandenl.
D e processrä ttsliga bestä mmelserna h ade avsevärt utöka ts och bearbeta ts samt
utbrutits till ett särskilt appendix till krigsartikla rna benä mnt " Königl: S chwedische General- und Ober-Gerichts-Ordnung". D enna rättegångsordning konfirmerades sedermera a v K arl X Gu staf i dennes "Articku ls-Brieff" 16562 och
kom dä refter nära nog ord agran t a tt inflyta i K arl XI :s välkä nda rä ttegångsordning för armen 16833.
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R edan i juli 1628 h ade Axel Oxenstierna utfärda t instruktionen för den
förste svenske generalauditören i Preussen, jur. doktorn J oha n Niclas D ellonius4, men först genom 1632 å rs rä ttegångsförordning introducerades denne
befattningsha va re officiellt i det svenska militä ra rättegångsväsende t. Behovet
av en i svensk och kontinenta l krig rä tt bevandrad ledamot i den militära
överrä tten (generalkrigsrä tten ) var ä kerligen en av a nledningarna till generalauditörsämbetets tillkomst.
Generala uditörens ä mbetsuppgifter och befogenheter beha ndl ades i ett kapi tel i rä ttegångsordningen (Tit. III - - - Von des General-Auditorn Ampt
und Bestallung) 5. H a ns huvudsakliga uppgift va r a tt h ava uppsikt över det
militära rä ttegångsväsendet och tillse a tt gäll ande lagar, fö rordningar och
krig artiklar tillämpades (p. 1). H an satt merendel m ed i överrä ttens förha ndlinga r och fungerade även i fältm arskalken frå nvaro som prreses i överrä tten (ingressen samt tit. I p . 8 ) . H a n var utrustad med tora m aktbefoge nheter. H a n h ade inte blott komma ndo oc h inspektionsrä tt över de mili tära
domstola rnas ledamöter utan hade även rä tt att vid vite stämma överrä ttens
ledamöter till domstolen förh a ndlingar (p. 6 ) . Bland övriga ä mbetsuppgifter
kan n ämnas, a tt h an skull e förh öra krig få ngar (p . 8) och övervaka ordningen
vid armen under den tid p å vintern, då den låg i garnison ( p. 10 ) . I praktiken kom generalauditören även att spel a en fra mträ da nd e roll vid förefall a nd e ka pitula tions- och fredsförh a ndlingar.
I enlighet med 1632 års förordning fanns också svenska generala udi törer
vid de svenska armeerna i Tyskland under trettioå riga krigets dagar6, och
frå n och med 1639 fanns en generala uditör på den pommerska sta ten. D enne
h ade samma år erh ållit en till förordnin gen fristående delvi kompletterande
intruktion7. Sedan Bremen-Verden p å 1650-talet organisera ts under sven. kt
styre kom även dä r a tt fin nas en generala uditör från å r 165 78.
Analogt med des a företeelser vid svenska armeer och besittningar p å kontinenten var det dä rför n a turligt för den kommission, vilken av K a rl X Gusta f
efter R oskildefreden tillsatts den l 5 m a rs 1658 att samma nställa en tat för
Skå nela nden9, att uppföra en generala uditör p å generalguvernement sta ten.
På den sta t, som godkä nde av K a rl X Gustaf i Göteborg i juni 1658, up ptog
1 Generalauditeur med rättegångsskrivare och väbel till en lön av 1.000 Dr
Smt/år.
I Skånska kommis ionens h andlingar finnes ej några förslag till särskild a
instruktioner för generala uditören i generalguvernementet bevarade. Generala uditörens a rbetsuppgifter var genom 1632 års rättegångsordning helt kl a rlagda. N ågon a nledning a tt utfärda någon särskild instruktion åsom skett för
generala uditören i Pommern h ar således ej förelegat. Av fullm akten för den
fö rste innehavaren av ä mbetet BE NJAMI M AG 1 us M ÅNSS01 CRo EBORG, dat.
Göteborg 2 juni 165810, framgår också a tt h a ns uppgift bestod i a tt " uta n
weldh och rä ttrådeligen" administrera " Krigz Ju ticien" i generalguvernements57
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garnisonerna i Skå ne, Halland, Blekinge och p å Bornholm. Det fastslogs i fullmakten, a tt ha n sku lle följ a den instruktion för generala uditören, som " Wå r
Sa hl. H . Morbrodh ers Glorwyrdigh i å minnelse Konung Gustaff Adolph
Tyske öffwer-rä tz ordningh om h a ns embeth e och beställningh innehåller".
Croneborg, som tidigare varit kommenda nt på L a holms fästning, hade en
ensidig militär karriär bakom sig. H an hade under trettioå riga kriget varit
kompanichef under överstelöjtna nt Ribbing i Dberlingen och varit kommenda nt på slottet Friedla nd i Böhmen å ren 1647-48. Enligt egen uppgift blev
ha n under kriget så illa skadad a tt ena sidan var förlam ad, och därigenom
var h a n h ä nvisad gå p å kryckor. H ans militära förflutna hindrade honom
inte att drömma om en a nna n ka rriä r, nä mligen juristens. I ett brev till sin
gynnare riksdrotsen Per Brahe, <la t. Varberg 2 dec. 1657, a nhöll Croneborg
om a tt bli ihågkommen vid n ågon vakans i Göta hovrätt11. D et var också
Per Brahe, som vid K . Mts beslut i Göteborg den 2 juni 1658 föreslog, a tt
Croneborg skull e utses till general a uditör12. Sin tacksamhetsskuld gentemot
Brahe visade Croneborg genom a tt blott n ågon m å nad efter utnämningen
( 16 juli 1658 ) översända " Chronicum Arndt Hwittfälls" i två band till Per
Bra hes bibliotek och lovade i ett följ ebrev a tt i Malmö uppspa na " några a ntiqviteter och danske gamble Chronikör'', samt a tt sedermera översända desamma13.
Ett flertal krigsrättsprotokoll finns bevarade från Croneborgs ämbetstid1 4 .
D en mest kä nda rättegången, i vilken Croneborg tog del, var kommissorialrätten i anledning av M almö-samma nsvärjningen 1659. I kommissorialrä tten
satt han med som sekreterare och utn yttj ade där sin ställning gentemot få nga rnas underl ägsenhet på e tt sätt som gjort att han inför eftervärlden karaktärisera ts som "en h aardh<ent och grovmundet danskhader"15 . Blott n ågra
dagar efter det M almösamma nsvä rjningen avslöja ts lät Croneborg genom
assistensrådet T a ubenfelt hos K. Mt fra mställ a krav p å lösöret frå n den huvud anklagade - Bartolomreus Mikkelsen - och reda n ett pa r veckor sena re
fick Croneborg K . Mts bekräftelse h ä rpå16. Croneborg lät dä refter plundra
Mikkelsens bostad p å Limh a mnsgården p å alla inventa rier, så att dennes
hustru fi ck lämn a allt som hon "gik og stod"17. Under förespegling av att
hjälpa en a nna n av de huvud ankl agade, köpmannen J ochim Brun, som satt
" udi sit h aarde oc bedröffuelige fengsel p aa Slottet'', lyckades Croneborg av
de a nhöriga utverka materiell a förmå ner ; i "gåva" erhöll ha n av Bruns hu stru
en "kalesch" och 10 dukater18.
Om således Croneborg genom detta förfarande skaffat sig ovänner, var ha n
väl medveten om att erh åll a ä n fl er genom att i mitten av juli 1659 ho
K. Mt a ngiva den " disput'', som kor t dessförinn a n före lupit mell a n greve
Gustav Adam Ba ner och överkommenda nten J oha n H å rd19. I brev till generalen Arvid Forbus den 8 juli 1659 bekl agade sig Croneborg över denna före-
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tående a ngivelse. Han önskade, a tt K . Mt skulle ge h onom "een roligare och
säkrare Leffwä rnäss Condition, iagh fåår nu owä nnä r nogh" 20.
Croneborg fick under sin ämbetstid även uppdrag, som låg uta nför de för
generalauditörsämbetet ordinära. I september 1659 blev h an jä mte kommi sarien Knut Andersson kommissarie vid utskrivningen av sold a ter i Malmöhus, L andskrona och H älsingborgs lä n21. D et va r detta sena re uppdrag, som
kom a tt bli Croneborgs fall. I slutet av janua ri 1660 rapporterade generalguvernören Stenbock till K. Mt, a tt generalauditören beskylldes bl. a . för a tt
ha tagit mutor under utskrivningen samt a tt ej p å tillbörligt sätt ha avstraffat
arresterade snappha nar22. D en som a ngav Croneborg va r la ntgevaldigern
Johan Person, som i fl era besvärsskrifter - den första ä r da terad 8 dec. 1659
- riktade kritik mot generala uditören . Croneborg kallade Persson i en skrivelse i juni 1660 för " minom Extremme illwillige owä n, ha th a re och affwundtzma nn" 23. Sedan Croneborg delgivits missta nke om brott, kunde h an
ej få fortsätta med sin ämbetsutövning. Det sist beva rade krigsrä ttsprotokolle t med Croneborg som generalauditör är da tera t den 26 ja n. 1660. D en
8 febr. tillskrev Stenbock K . Mt och förkl a rade, att ut krivningen måste fortsätta och ersättare för Croneborg och Knut Andersson utses. Drygt en m å nad
enare ( 7.3. ) frågade Stenbock K. Mt, hur h a n skulle förhålla sig med a nledning av de be vä r och klagomål, som inkommit beträffa nde Croneborg och
Knut And er son. Stenbock beklagade sig över, a tt få personer fanns tillgängliga, om kunde företaga saken till avgörande, men föreslog a tt landsdoma ren
Clas Baner skulle förordnas efter om klagomålen " till een stor deel komma
utha ff L a ndet" 24. K. Mt svarade i brev, da t. Göteborg 12 m ar 1660, a tt Cl a
Ba ner borde a vgöra klagomålen och befallde denne a tt bege sig till Skå ne för
a tt taga sig a n fallet. Under tiden hade Stenbock i M a lmö blivit betänksam.
Såväl Croneborg om Knu t Andersson var militä ra p ersoner och lydde således
und er krig rä tt. D essutom ansåg Stenbock, a tt Ba ner var jävig enä r Croneborg bl. a . a nklagades för att h a gjort å tskilliga ingrepp i Baners ä mbete. Klagomålen var slutligen av såd an omfa ttning att ett helt "coll egium" erfo rdrade
fö r a tt avhj ä lpa dem. Allt detta underställdes K . Mt i n y skrivelse, da t. M almö
21 m ars 166025. D enne svarade omgående, a tt Stenbock fick föro rdna erfo rderligt antal officerare, så att en krigsrä tt kunde a nställ a mot de a nkl agade26.
I mitten p å m aj s. å . fick landshövdingen Sk ytte i Kri tian tad order om a tt
" inqvirera" i C ro neborgs ak27, och i börj an av juni föro rdnade generalrruvernören generalkrigsrä ttens ledamöter och ka ll ade dem till fö rsta förh andling
den 18 juni 166028. Till ordförand e i generalkrigsrätten hade fö rordna ts ge neralmajoren F abian Berendes och till generala uditör elen dåvara nde generalauditören i Bremen-Verden MATTHIAS VILHELM R uss . D e h ade båda följt den
tyska armen i K a rl X Gustafs da nska krig, och trupperna h ade nu efter krig slutet kommit över till Sk å ne29. Hus h ade ä ven uttit med i den generalkrigs-
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rätt, som ägt rum i Malmö januari och april må nader 1660 mot greve Gustav
Adam Baner med generalguvernören Stenbock som ordförande30.
Generalkrigsrättens förhand lingar börj ade p å M almöhus slott den 23 juni
och avslutades den 6 juli. Croneborg var därvid m ycket å ngerköp t, och protokollet berättar, a tt Croneborg " mit sehr beweglichen Worten a uch mit vielen
Thränen" inför sittande rä tt fö rkl a rade " dass er ein M ensch wäre . .. "31. I
domen av den 7 juli 1660 dömdes Croneborg jä mlikt Tingmåla balkens 3 kap.
i landslagen till avsättning frå n sitt ä mbete och förpliktades att till Vadstena
krigsma nshus restituera vad h a n i ekonomiskt hä nseende åtkommit. Undantag gjordes därvid bl. a. för J ochim Bruns ä nk a M a ren, som erhöll den egendom som Croneborg orä ttmätigt å tkommit. I enlighet med tingmålabalken
bestä mmelse skulle h an även böta 40 mk Smt för sitt brott32.
Domen underställdes K. Mt och uppsändes dä rför jämte övriga handlingar
i målet för resolution. D å denna dröjde skrev Stenbock i sl11tet av sept. 1660
till K . Mt och förhörde sig, och från sin a rrest i M almö skrev Croneborg åtkilliga suppliker till sin fö rre gynna re Per Bra he. I en skrivelse till den ne
den 22 ja n. 1661 klagade h a n över, a tt h an genom a rresten var "en så godt som
aldeläs een i grundh fö rd ä rffwadh ma nn, migh ä r siälffwa döden a nnä mbligare
och fass lijderligare ä n längre så uthi stoor förakt och fattigdom att leffwa här
p å dhä nne orthän"33. Croneborgs arrest kom att bli lå ngvarig. Genom K . Mts
brev till Stenbock den 6 juli 1661 ombads denne att stämma Croneborg jä mte
Knut Andersson och assistensrådet Taubenfelt att svara p å den kl agoskrift
Gustav Adam Baner ingivit m ot dem. Croneborg reste till Stockholm, och processen mot Baner dä r varade till år 1664. Croneborg, som vid den tidpunkten
var utfattig efter arresten och årslå nga processer, erhöll K. Mts m a ndatorial
att framgent komma i beakta nde vid förefallande tjänster34. Han bosatte sig
därefter på sin gård H asselås i Östra härad i Småland och fortfor att därifrå n
resten av sitt liv skriva suppliker till K . Mt, ä mbetsverk och privatpersoner om
sitt fa ttiga tillstå nd " ibland enfaldigt folk". Någon n y tjänst synes h a n aldrig
h a erhållit. D äremot fortsatte h an att föra processer såväl i Stockholm som i
landsorten35.
Till Croneborgs efterträdare h ade Stenbock erhållit en ka ndidat i den tid igare danske generala uditören ANDREAS PAULI VON LrLIENCRO N. D enne h ade,
sedan h a n blivit " lösgiven" av da nska rn a p å sommaren 1660, kommit över
med de tyska regementena p å den svenska sidan och tjänstgjort som generala uditör vid dessa förband. Han h ade dessutom i Croneborgs frå nvaro bes tritt
generala uditörsgöromål i generalguvernementet. Von Liliencron inrättade sitt
hu shåll i Malmö och lyckades med stor omkostnad få över sin a ägodela r dit .
Stenbock karaktäriserade honom som både skicklig och "capabel" och tvivl ade
inte på hans flit och trohet inför den svenska krona n. Därför tillskrev Stenbock i mitten av a ugusti 1660 K. Mt med begäran, a tt von Liliencron skulle
förordnas til l generalau ditör efter Croneborg. Stenbock misstänkte att a ndra
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kandidater skulle göra anspråk på ämbetet och anmärkte därför i sin reko mmenda tion, a tt von Liliencron reda n "anträ tt och förva lta t tjänsten" .36
D et förefaller emellertid som om von Liliencron aldrig fått någon fullmakt
på sitt ämbete. H an kom att tjänstgöra som generala uditör vid generalguvernementet i ca två år D et ä r känt a tt von Liliencron under sin tid som generalauditör sökte en Jecligförkl arad assessorstjänst vid Tribunalet i Wismar, och
a tt han hos såvä l Magn us Gabriel de la G ardie som C arl Gustaf W rangel
ökte stöd i sitt syfte a tt erh ålla denna tj änst~7 Sedan von Liliencron erhållit
besked om att han ej erhållit tjä nsten i Wisma r, a nhöll ha n hos Sten bock om
avsked frå n sitt ä mbete i slutet av m aj 1662. H a n motiverade sin a nsökan
med a tt hans fader, som uppnå tt hög å lder, ville träffa a rvsöverenskommelse
med honom och h ans övriga syskon innan han avled. Stenbock vågade ej själv
avskeda honom u tan skrev till K. Mt med rekommenda tionsbrev för von Liliencron . Stenbock beklagade m ycket a tt h an önskade lämna sin tjänst och hade
gärna sett a tt han stannade kvar Stenbocks rekomrnendationsbrev in nehöll
också a mpla lovord . G enerala uditören h ade inte blott förrättat sitt ä mbete
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med " behag och nöj " utan även uträttat ett förtjänstfullt värv i kommi ioner och a ndra ärenden38.
Sedan von Liliencron begivit ig till Stockholm för att erhå lla K. Mts dimmi ionsbrev, meddelades detta honom den 18 juni 166239 Visserligen hade
m an från d an k ida tagit illa upp när von Liliencron efter R o kildefreden
tagit ven k tjän t - han blev bl. a. avvisad vid kapitulation förhandlingarna
efter laget vid Tyborg 1659, då han uppträdd bland förh andlarna från den
ven ka idan - men detta hindrade ej att han sedermera efter in återkom t
till Danmark erhöll n y dansk tjän t. R edan å ret efter det ha n lämnat Sverige,
utnämnde han till dan k resident i Wien40
En m å nad efter det a tt von Li liencron erhålli t av ked frå n in tjän t utsåg
förutvarande sven. ke generala uditören i Preussen PTOLOMIE
VON SncHT till
han · efterträdare. Han fullmakt är daterad den 19 juli 166241.
Von Sticht förordnades till " G enera lauditör vid den Skån ka taten" . varm ed har innefattat hela det då varande skånska generalg uvernementet. I motsats till sina två föregångare i ämbe tet kom von Sticht ej att bo ät ta ig i
Malmö. Han had nämligen förvärvat H a rdeberga gård i T orna härad ch
kom till ina överordnades be vär och förtret att vara bo a tt dä r under törre
delen av sin ämb t tid . Av tå ndet mellan generala uditören och hans a rbetsgivare förorsakade åtskillig brevväxling, vilket föranledde generallöjtna nten
Cl aes Danckwardt-Lillie tröm att vid utnämna ndet av von Sticht efterträd a re
öka få denne bosatt i M almö.
Enda t ett fåtal krigsrättsprotokoll finnes b varade från förhandlinga r, i
vilka von ticht deltao-it42. D t är kä nt a tt han haft kommi ionsuppdrag,
vilka legat utanför ha n ämbet uppgifter Exempelvis f ick von ticht i d c.
1668 av K. Mt i uppdrao- a tt resa till det kej erliga h ovet i Wien fö r a tt indriva de fordringar rik ma r ka lk n greve Gabriel Oxen tiernas hustru M aria
Chri tiana hade dä r. tädes43
I likhe t med sin företrä dare von Liliencron ökte von Sticht - dock utan
re ulta t - nå befordran från in genera laudi tör tjän t. Genom upplik till
M agnu G abriel de la Gardie å r 1668 anhöll ha n om tjän t om a si ten rå d i
gen ralguvernem entet och buro-gr ve i lfalmö, vilka befattnino-ar blivit 1 diga
efter L a r Broman frå nfälle i juli 166 743a.
En k mplicer ad intrig kom att bli von Stichts fall som generalaud itör i gener alg uvernementet. En krig prä t vid n amn Böhlman hade a nkl agats fö r a tt
ha fällt förgripliga yttranden i en predikan. Sedan ett extra k n i torium v rkställt ra nn akning hade vit tnena xaminerat. vid krigsrätt i 1VIalmö. Enlig t
praxis, om utbilda t vid ida n om lagen, hade värld lig dom l I bru kat förordnas vid förhör av vittnen i ckle ia tika m å l. Bekvämliglietshän yn hade
dä rvid varit avgörande. En av bi itta rna i kon istoriet, k yrkoherden ven
Ti rn ten i Bunkeflo, hade opponerat ig mot detta förfara nde och få tt etl
p ar a kon istoriet 1 clamöter m cl ig. Generalauditören på ka llad n u bi62

skopen Winstrups uppmärksamhet härpå, och Tiernsten suspenderades för
tjänstefel. Skå nska kommissionen 1669--1670 blev genom regeringsbeslut befalld att verkstä lla undersökning av fallet. Denna undersökning kom att äga
rum på vintern 1670. Kommissionen fann, att Tiernsten suspenderats mera på
grund av generalauditörens a uktoritet än " propter contumaciam" Tiernsten
blev frikänd, m eda n von Sticht av kommissionen fi ck anmärkning, för a tt han
icke haft rätt att tillhålla Tiernsten för h ans votum inför sittande rätt. Kyrkoherden gavs rätt till rekonventionstalan mot von Sticht44_
Efter kommissionens handläggning av målet supplikerade von Sticht hos
K. Mt och angav kommissionens ledamöter Johan Gyllenstierna och Claes
R ålamb. D e h ade enligt hans förmenande icke i tillräcklig grad "examinerat" i
målet, innan de angjort detsamma. D enna angivelse resulterade n a turligt nog
i a tt von Sticht blev arresterad. I drygt ett år satt h an arresterad i Stockholm.
Så var fallet då rekonventionsmålet mot honom skulle förekomma inför Skåninge landsting den 12 april 1671. G enom a tt Gyllenstierna och R ålamb edan de mottagit von Stichts ursäkter - lät sin talan falla, frigavs generalauditören ur arresten45_ D å von Sticht ej heller infann sig till landstingets nästa
förhandlingsdag den 7 juni 1671 dömdes han i sin frå nvaro a tt utgiva 600
Dr Smt till Tiernsten, som erhöll meddelande härom p å sin dödsbädd46_
Ersättare för von Sticht som generala uditör i skånska generalguvernementet hade utsetts i K. rådet den 15 april 1671 ( under arresteringstiden ) Von
Sticht kom därför a ldrig a tt återvä nda till sitt ämbete i Skåne. H a n lyckade
emellertid vinna riksmarsken Carl Gustaf Wrangels bevågenhet, och denne
hjälpte honom till en generala uditörsbefattning i krigskollegium, p å vi lket
ämbete han erhöll K. fullmakt den 8 maj 1673.
Krigskollegium h ade vid denna tidpunkt stä llning som militär överrä tt och
hade därigenom behov av skolade jurister På 1665 års stat för Krigskollegium
hade för första gången uppförts en Landt-Auditeur till 400 Dr Smt/år D enna
tjänst reducerades reda n år 1669, och sedan kollegiets ende kvalificerade jurist,
Stiernhielm, vid samma tillfälle avgått ur aktiv tjänst blev kollegiets möjligheter till effektiv utövning av den militära domsrätten kraftigt kringskuren .
Mot bakgrund av denna utveckling var inrä ttandet av en generala uditörsbefattn ing fullt n aturlig. Såväl fö rmynda rregeringen som krigskollegium hade
kunna t följa generala uditörernas ä mbetsutövning i Pommern, Bremen-Verden
och Skåneland och h ade därigenom insett betydelsen av ett d ylikt ämbete
även i de t egentliga Sverige. Utnämningen av von Sticht, som dessförinnan
haft förordnanden som generalau ditör i de svenska provinserna i Tyskland och
Skåneland, till den förste genera la uditören i krigskollcgium låg helt i linje
härmed47
Genom von Stichts frånvaro h ad e genera lauditörsgöromå len i generalguvernementet fått verkställas av vice generalguvernören Claes D anckward tLillieström och andra av honom utsedda personer D etta hade medfört dröj•-
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mål vid h andläggandet av de militära målen. D anckwardt-Lilliström beklagade sig efterå t, att h an " väl vet vad be vär man uti de se förre tider dermed
haft a tt ingen, snart sagt, varit här som slike ä renden förrätta k unde"48.
Skå nska kommi ion n 1669- 70 (Gyllenstierna och R ålamb ) hade även
granska t univer itetet i Lund. Två profes orer av tysk extraktion CHRI TIA
CAss rns, som var professor i romersk vältalighet och poesi, och profe orn i
grekiska J OACHIM Bu CHOVJU tillhörde den o-rupp om fem professorer, om i
samband härmed av brist p å medel entledigade frå n ina tjän ter49 V id
K. rådets behandling av frågan om efterträdare till von Sticht inträffade följa nde märkliga utnämning. R åd protokollet den 13 april berättar, att Buschovius genom sagd a reduktion blivit utan tjänst. Som hans kvalitativa förtjä nster
var o tridiga beslöt m an, a tt han kulle få fullmak t på en e. o. professur i juridik vid universitetet. ågon lön skulle han ej erhå lla, men vid någon vaka ns
p å "ordina rie Profession in Jure eller Philosophiae" skulle han uppnå befordran. R å det bevilja de honom även att få fö rvalta Provincial Auditeurs-befattningen i von Stichts ställe, "och om von Stichten frå n b:te tjänst satt blifver,
kulle denne Bu chovium h enne a lldele ed an behålla"50 Två dagar senare
- den 15 april 1671 -- utnämnde genom K . fullmakt Buschovius till " Professor Extraordinarius juris et Graecae linguae" i Lund51. D en som amma dag erhöll fu llmakt p å tjän ten som ProvincialAuditeur vid militien i Skåne var
CHRISTIAN CAssrns. I fullmakten anmärktes, att Ca sius ho K. Mt supplikerat
och anhållit om att få bli ihågkommen " <ler någon ändringh widh Auditeurschargen i Skåne skee skulle" Enligt fullmakten erhöll Cassius tjänsten med
tanke p å den " flijtige och trogne tiänst" ha n "termoignera t och på kina lå tit"
såväl vid profes oratet om annorl des, amt för de särdeles goda "qualiteter"
h an var begåvad med52. ågot förbehåll var däremot ej intaget i fullmakten
beträffa nde den situation som kunde uppkomma genom att von Sticht återinträ dde i ämbetet. D enne upplikerade blott några dagar efter Ca siu ' u tnä mning hos K. Mt ( 19.4.) och anhöll om att få bli befriad från sin a rrest
(Jfr ovan )
R ed a n den 1 maj samma å r infann sig Gas iu ho överkommendanten Clae
D a nckwa rdt-Lillie tröm i Malmö och överlämnade sin fullma kt. I samband
härmed betonade denne fö r ·c assius nödvändigheten av att provincialauditören ständigt var på plats i Malmö, för att han skulle kunna utföra sitt arbete
p å ett tillfredsställa nde ätt. Lillieström märkte därvid, att Gas iu tällde iaoför tående till detta önskemål, men beordrade honom att infinna sig i Malmö
den 4 ma j fö r att taga sig an n åo-ra oavgjorda m å l. R edan dagen efter sammanträffandet m ed Lillieström krev Ca ius från in bo tad i Lund, a tt ha n
fter " moget övervägande" beslutat icke in täll a sig till de utsatta krigsrätt förh andlingarna förrän han frå n krig kollegium erhållit av honom önskade komplettera nde instruktion r b träffande itt ämbete53 I sin skrivelse den 3 maj
1671 till krig kollegium frågade Cassiu , om de tv ka kompanier, som var
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placerade i Malmö, var privilegierade och skulle ha egen krigsrätt, och om de
lydde under provincialauditörens inspektion och kompetens54.
D en reella anledningen till uteblivandet synes dock h a varit dels tvist mellan
Cassius och majoren Petter M acklier om den inbördes rangen i krigsrä tterna,
dels ett försök att undvika Lillieströms krav och söka kvarbo i Lund, där
Cassius alltsed an sin professorstid h ade sin bostad . Genom denna undanmanöver kunde h an tillsvidare undvika en inställelse i Malmö.
Cassius inställde sig överhuvud ej vid krigsrätterna i början av maj 1671
Första gången han fungerade i sitt ämbete var den 14 ma j p å M almöhus. H an
satt då i en garnisonskrigsrätt med kommendanten Erik D ahlbergh som praeses. Vid detta tillfälle h ar tydligen Cassius ej ansett någon tvist om rangen
föreligga.
Krigskollegium svarade Cassius i en kärvt formulerad skrivelse den 25 m aj
s. å. och fann det underlig t a tt " h an söker Instruction dher han sin fullmacht
bekommit hafwer" och tillrättavisade honom beträffande hans intriger om
rangen i krigsrä tterna, vilka genom Lillieström kommit till kollegiets kä nnedom55.
Fullmakten för Cassius a tt vara Provincial Auditeur i Skåne inneba r tveklöst a tt h an erhållit en lägre befattning än den tjänst generala uditören von
Sticht före honom innehaft. D etta å terspeglades exempelvis i lönsättningen.
Ptolom<eus von Sticht h ade på sta ten en årlig inkomst av 1.000 Dr Smt, medan
Cassius' lön låg på 600 Dr Smt per å r Ämbetets ni\'ellering h ade även andra
följder D e tidigare omtalade r angproblemen uppstod sannolikt som en följd
härav. Även frågan om ämbetets verksamhetsområde hade minskats kom på
tal. I skrivelse till riksmarsken C arl Gustaf Wrangel, dat. Malmö den 11 okt.
1671, förklarade C assius, a tt han stod beredd a tt göra en inspcktionsresa till
garnisonerna i Skåne. D å ä mbetsområ det i hans fullmakt angivits till " H ärtigdömet Skåne" var han nu oviss om han även skulle besöka de övriga garnisonerna i H alland och Blekinge, ett besök som h an personligen fann högst nödvändigt. Wrangel svarade, att h an inte skulle h a några betänkligheter betr sin
ä mbetsutövning utan skulle i denna även innefatta de övriga i provinserna
belägna garnisonerna56.
Titeln Provincial Auditeur uppträ der för första gången vid Cassius' utnämning i april 1671. I fullmakten kallades han på tre stä llen för Auditeur Samma
beteckning å terfinnes även i 1671 års stat för Slottsstaten i Malmö, där tjänsten
upptogs som 1 Auditeur med sin skri/vare och väbel 600 Dr57 Genom ett tilllägg i marginalen i riksregistra turet h ade ämbetet få tt beteckningen Provincial-Auditör I den omorganiserade stat J ohan Gyllenstierna utfärdade för
det skånska generalguvernementet, dat. Ljungby 22 nov 1679, benämndes
tjänsten 1 Provincial- el. GeneralAuditeur; och p å generalguvernören Rutger
von Aschebergs första sta t för å r 1681, da t. Kungsör 20 dec. 1680, å terkom beteckningen ProvincialAuditeur58. Detta kom också att bli den officiella be65
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teckningen på ämbetet fram till detsamma upphörde år 1756. De flesta av
ä mb t innehavarna kom emellertid a tt tilläggas generala uditörs na mn under
sin ä mbetsutövning, vilket medförde a tt titeln provincialauditör sälla n förekom.
Genom sitt kuriösa uppträdande i samband med tillträ dandet av sin tjä nst
hade Ca sius väckt sin förmans, Lillieström, misshag. Bevarad skriftväxling
avslöjar ett stundtals sp änt förh ållande mellan de båda. Sedan provia ntmästaren J oha n Pers on Silnecker i M almö blivit anklagad för brottslig t förfarande
i tjänsten blev Cassius, som r annsaka t i målet, kallad till Stockholm för förhandlingar i målet vid krigs- och kammarkollegierna . Cassius var ej traktera d av a tt resa. H ans hustru vänta de barn59, och dessutom skulle resan
komma a tt innebära ekonomisk förlust för honom genom fördyra de levnadsomkostnader Sedan C assius blivit lovad 100 Dr Smt i resepenningar lyckades
överkommendanten emellertid förmå honom a tt resa. Lillieström av luta de
sitt brev till krigskollegium härom med följande missnöjda förkla ring · " H är
går något lång ambt och lahmt till med Provincial Auditeuren C assij förrä ttande, som det eena tijden eft r d n andra sigh hä r hafuer uthwijst, om
h an nu dheruppe uthi denne sakens uthförande kan erwijsa sigh annars, det
lä hrer tijden gifwa"60,
D anckwardt-Lillieströms misslynta kritik mot Cassius visade sig snart nog
obefogad. I en oda terad skrivelse till M agnus Gabriel de la Gardie hade
Cassius ansökt om a tt erhålla samma karaktä r p å tjänsten som sin föregångare.
Även om h a n sett fram emot sin tockholm resa med mi snöje kom den a tt
innebä ra den fördelen, att ha n hos K. Mt lyckades utverka sin fullmakt som
generalauditör vid milicen i S kåne, Halland och Blekinge, da t. Stockholm 24
maj 167261. Fullmakten motiver ades av a tt han "dhetta sitt Embete m edh
särdeles flijt och rättrå digheet, sampt dhet till Wå rt gode N öije förrä tta t
h afwer" D en nya utnämningen kunde C assius inte underlå ta a tt meddela
överkommendanten per brev innan han å tervände till Skåne61 a.
Cassius' ämbetstid sammanföll huvudsakligen med en fredsperiod i de
skå nska land kapens historia. Sedan skånska kriget utbrutit ökte Ca ius erhålla tjänst u tanför generalguvernementet. Fabian von Fer en skrev i janua ri
1677 ett rekommenda tionsbrev till K . Mt för Cassius, som anhållit om befordr an till en a sessorstjänst i Svea hovrä tt, en tjä nst som h an dock aldrig synes
h a erhållit62.
U nder skånska kriget kom generala uditörsgöromål a tt bestridas av flera
generalauditörer, men den som utnämndes till C assiu ' efterträdare var den
h an några år tidigare h ade förbigått vid utnä mningen till provincialauditörsbefattningen nämligen professorn i grekiska och romersk r ä tt vid Lunds
univer itet J OACHIM BuscHovrns (E HRENBUSCH)
E fter krigsutbrottet 1676 begav sig Buschovius i likhet med de flesta profes orerna vid universitetets upplö ning till M almö63. D en 27 juni 1676 ägde
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sista mötet i konsistoriet rum. Tre dagar senare förordnade generalguvernören
Fabian von Fersen en kommissorialrä tt i Malmö med landshövdingen Augustin
L eijonsköldh som praeses. I denna domstol förordnades bl. a. professorerna
Samuel Pufendorf, Elvdalius och Buschovius samt generalauditören C assius.
Militiefiskalen Breuer fungerade som notarie. Buschovius blev således omgående konfronterad med generalguvernementets militärrättsliga personal. H an
utnämndes till generalauditör i Skåne den 25 jan. 167764 och erhöll generala uditörsbefattningen vid generalguvernementet genom K. fullmakt, da t. Hörby
14 aug. 167765 Förutom Buschovius verkade även JONAS RoTH (GYLLENROTH ),
som erhållit fullmakt som generalauditör vid fältarmen i Skåne den 3 febr.
167666, och HENRIK VILHELM SCHMIDT (ScHMIDT.BURo ), generalauditör i Pommern, under krigshändelserna i Skåne som generalauditörer
Buschovius hade gjort sig känd som en duglig och användbar man. Han
erhöll därför utöver sina generalauditörsuppdrag flera kommissionsförordnanden och satt bl. a. med i kommissorialrä tten mot Krabbe m . fl . Under den tid
Buschovius tjänstgjorde vid universitetet fungerade h an även som protonotarie (akademisekreterare) Enligt instruktionen skulle h an därvid behärska
såväl den svenska som den skånska lagen. Denna kunskap kunde h an senare
utn yttja som ledamot i den kommission, som tplsatts för att förbereda införandet av den svenska lagen i de skånska landskapen . Härutöver hade h an
redan år 1677 utnämnts till h äradshövding, vilket ämbete han dock vid detta
tillfälle aldrig tillträdde66 a.
Förutom sina rent judiciella uppdrag i krigsrätter och kommissorialrätter
fick Buschovius under krigsåren föranstalta om proviantanskaffning till trupperna67 och i enlighet med generala uditörsinstruktionen "examinera" fångar68.
Han spelade även en central roll vid fångutväxlingen mellan danskar och
svenskar69 Bland övriga uppdrag Buschovius erhöll kan nämnas, a tt h an och
generalg uvernementskamreren J öran Pihlman ( Adlersteen ) år 1680 delegerades a tt med danskarna i Köpenhamn förhandla om Wismars lösen70. Även
efter kriget förrättade Buschovius fler a kommissionsuppdrag71.
I likhet med sin företrädare i ämbetet Benjamin Croneborg lyckades Buschovius genom sin stä llning i kommissorialrätterna tillskansa sig ekonomiska
fördelar Efter den fingerade rättegången mot Jörgen Krabbes svågrar, bröderna Thott, Ove R amel och H ans W alckendorff i nov. 1677 erhöll Buschovius genom K . r esolution den 11 ja n. 1678 äganderätten till Holger Thotts
hus i Malmö (jörgen Kockska huset)72 och till H a ns Walckendorffs Brönneslöv. Ett par år senare gav Rutger von Ascheberg honom införsel i Holger
Thotts gårdar Sövde och Assmåsa under Sövdeborg73. Genom köp och b yte
lyckades generalauditören samla åtskilliga gårdar belägna runt de tidigare
förvärvade fastigheterna. Generalguvernören biföll år 1684 h ans önskan a tt
av sagda gårdar få bilda säteriet R ydsgård74.
På Ljungbymötet i nov. 1679 fastslogs J ohan Gyllenstiernas stat för år 1680
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m ed de förändringar denne genomfört. Generalauditören överfördes därvid till
Slottsstaten i Landskrona - ett led i G yllenstiernas planer p å a tt för tä rka
stadens po ition. Sedan Rutger von Ascheberg tillträ tt skrinlades dessa planer
och redan på 1682 års sta t överfördes Provincialauditören till Slottssta ten i
M almö (Jfr neda n id. 79 )75
Buschovius adlades för sina förtjänster under na mnet Ehrenbu ch vid det
viktiga försvenskningsmö tet i K arlshamn i aug. 1681. är be lut fattades den
7 nov 1682 a tt indela Skåne i nio häradshövdingedömen utnämnde Ehrenbusch samma dag till häradshövding i Skytts, Ljunits och V emmenhögs härader76. H an upprä tthöll åledes under en följd av år åväl generalauditörstjä n ten som häradshövdingebefattningen. Ehrenbusch erhöll dock ej full t ekonomiskt utbyte hä rav, ty frå n och m d 1683 å rs sta t reducerade ha n generalauditörslön till hälften ( 300 Dr Smt )77 Att generala uditören innehade två
tjänster var inte något säreget för det skån ka generalguvernementet. D en p å
pommerska sta ten uppförde generala uditören innehade ä ven tjä nst vid Burggericht78.
Alf Åberg skriver om Ehrenbusch, a tt generala uditörstjänsten i M almö upptog hela h ans tid, och a tt h an i febr 1685 måste avstå sitt hä radshövdingedöme till Wickman Tigerschiöld79 Anledningen till att Ehrenbusch från slutet
av år 1684 icke tjänstgjorde - varken som generala uditör eller som häradshövding - var emellertid följ ande.
M ellan lagmannen H erman Fleming och Ehrenbusch h ade tvist uppstå tt,
och på bägges begäran tillsattes den 1 nov 1684 en kommissorialrätt med
överste G yllenpistol som pra:ses. R ä tten kall ade till för ta ammanträ de den
13 nov. samma å r Dä rvid framkom och styrktes, a tt Ehrenbusch främst gjort
sig skyldig till m ajestä tsbrott, genom a tt han med hårda och anstötliga ord
ha de angripit såväl K. Mt som lagmannen Flemings broder, riksrådet och presidenten Claes Fleming. Sedan Ehrenbusch insett sitt eget brottsliga förfarande
begav h an sig efter av luta t förhör till K öpenha mn, va rifrå n han hos K . Mt
ökte och erhöll lejd a tt komma över och inställa ig vid processen i Göta
hovrä tt mellan honom och lagman Fleming. L ejdebrevet da terades i Stockholm den 3 dec. 1684. Först sedan lejdebrevet var under teckna t och tillställt
Ehrenbusch kom det till K : Mts kännedom a tt h a n jämväl gjort sig skyldig
till majestätsbrott, och att han "oförsvarligen och skymfeligen tadlat K . Mts
actioner och gä rningar" D ä rvid fa ttade K. Mt följ ande anmärkningsvärda
beslut. Ehrenbusch hade erhållit lejd för a tt kunna slutföra processen mot
lagmannen Fleming. H an ha de emellertid ej erhå llit lejd för de övriga "grova
förgripligheter" h an anklagades för Generalguvernören Rutger von Ascheberg
fick därför order a tt lå ta arrestera honom - lejdebrevet till trots - vid h a ns
å terkomst till svensk botten och a tt därefter i fängsligt förvar föra honom till
Jönköping och Göta hovrä ttBO.
När Ehrenbusch i Köpenhamn erhöll besked om lejd begav han ig om-
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gående över till Sverige och direkt till J önköping, och blev därför ej delgiven
K. Mts a rresteringsorder förrän han väl nått Jönköping. Genom Göta hovrätts försorg sattes Ehrenbusch i a rrest dä r81.
M ålet a ngående majestätsbrottet (fiskalen Johan Oberius ./ J Ehrenbusch )
avgjordes i Göta hovrä tt genom dom den 11 april 1685. Ehrenbusch nekade
enständigt till att ha gjort de förklenande uttalanden om K. Mt och riksrådet C. Fleming som lades honom till last. På grund av brista nde bevis kunde
hovrätten ej fälla honom till ansvar, m en då sannolika skäl för brott förelåg,
förela des Ehrenbusch att inför hovrätten värja sig med ed i tolv m ä ns närvaro82.
Duellmå let mot H erman Fleming avgjordes emellertid ej genom denna dom ,
K . Mt biföll Ehrenbuschs supplik om kompletterande rannsakning i skrivelse
till Göta hovrä tt den 6 juli 168583
R eda n den 7 dec. 1684 h ade Ascheberg hos K. Mt anhå llit om ersättare för
Ehrenbusch på provincialauditörstjä nsten . " D et capablaste" h a n h ade a tt
föreslå till innehavare av tjä nsten var den dåvarande häradshövdingen i T orna,
Bara och Oxie härader LARS SvANHALs, som hade visat sig vara en duktig ämbetsman . D enne h ade under Ehrenbuschs påstådda sjukdom tjä nstgjort som
generala uditör vid generalkrigsrä tten i M almö på hösten 168484 . Genera lguvernören föreslog därför K. Mt, a tt Svanhals i likhet med sin företrä dar e
skulle kunna förrätta pro\'inciala uditörstj änsten jämte sitt hövdingedöme85
N ågot K. sva r i denna fråga har icke kunnat å terfinnas. Svanha ls förrä ttade
emellertid tjä nsten i dryg t två å r
Genom supplik i början av å r 1687 ha de Ehrenbusch förkla ra t för K . Mt,
a tt ha n var oskyldig, a tt han var villig a tt å terka lla sin tidiga re begärda och
erhållna lejd, och ä ven a tt undergå det stra ff h a n eventuellt kunde på läggas, när målet mella n honom och H. Fleming slutligen blev avgjort. H an
lyckades också erhålla K . Mts brev p å ett å terinsätta nde i sina bå da tjä nster
den 9 febr 1687 D etta medförde beträffa nde h äradshövdingeämbetet vissa
komplika tioner, då Ehrenbuschs ersätta re Wickma n T igerschöld reda n utrusta ts med fullmakt86.
R eda n p å våren 1685 hade Ehrenbusch, som ovan nä mnts, hos K. M t supplikerat om ytterligare vittnesförhör i m ålet mot H erman Fleming. H an a nsåg
att kommissorialrä ttens ledamöter varit p artiska. D en 15 juli 1685 beordrades
R . von Ascheberg a tt tillsätta en ny kommissoria lrä tt för avhöra nde av Ehrenbuschs ytterligare vittnen. I april 1687 på mindes Ascheberg om denna förrä ttning, vilken fördröjts genom invändningar frå n Fleming87 Om processen
mot Fleming någonsin blivit avgjord b ar ej kunna t fas tslås. Ehrenbusch kom
emellertid under de kommande åren a tt föra flera p rocesser i Göta hovrä tt
mot leda möter och förebragta vittnen i kommissionen 1684. V id dessa processer - som Ehrenbusch i samtliga fall förlora de - avslöjade h an en förvånande okunnighet i samtida p rocessrä tt. I m å l mella n honom och kom-
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missionens leda möter, avgjort genom dom den 31 ma rs 1688, hade Ehrenbusch
tala n avvisats, bl. a. enär densamma icke var rä tt fullföljd. Vid kommissionens rekonventionstalan, som upptogs i hovrätten p å följande å r, yrkade Ehrenbusch "vidare det som lagligen ä r döm t och in judicatum gånget är" Härför
dömdes han den 22 juni 1689 jä mlikt 8 p. i 1614 å rs r ättegångsordinantia för
domkval till 100 Dr Sm ts böter88. För de förklena nde yttranden han skriftligen fällt mot kommissionen dömdes ha n genom samma dom till avbön jä mlikt p. 25 i 1683 års krigsartikla r sam t blev även ålagd att erlägga kostnaden
för kommissionens arbete 168489
Från och med å r 1687 och några år framåt upprä tthöll Ehrenbusch åter
ina båda befattningar som genera lauditör och häradshövding. K. Mt nödgades emellertid konstatera, a tt tiden in te räckte till för E hrenbusch a tt förvalta båda ä mbetena. " ProvincialAuditeurstiensten wid wårt General Gouvernemente i Skå ne fordrar en sta dig uppvaktning" menade K . M t, och beslöt
genom K. brev till tatskontoret den 9 dec. 1691 att kilja de båda ämbetena
å t. Seda n Ehrenbusch förklara t sig helst vilja kvarstå som häradshövding förordnades registratorn vid generalguvernemen tet J oHAN L ANGE HIELM att vara
Ö fwerA uditeur i Skåne och i samma befattning förvalta p rovincialauditör tjä nsten. I löneavseende erhöll tjä nsten från och med 1692 års stat samma
ställning som fö re sammanslagningen å r 1683, d vs. 600 D r Smt/å r90.
L angenhielm h ade efter avlagda studier 1680 till en början tjänstgjort som
stadssekreterare i L andskron a, men hade därefter knutits till generalguvernementet. H an h a de år 1691 a dla ts för sin faders militära fö rtjänster U nder
å ren 1690- 1707 var Langenhielm även postmä tare i M a lmö91.
Genom den instruktion för generalauditören, som givits om en föl jdförfattning till krigsartiklarna den 2 mars 1683, hade ä mbetets befogenheter i
viss m å n reducerats. D en i Gustav II Adolfs instruktion givn a rätten för
generalauditören att itta som dömande ledamot i generalkrigsrätten (överrätten ) och a tt i fältmarskalkens frånvaro sitta ordförande i denna domstol,
ha de försvunnit92. Generalauditören betogs härigenom möjligheten att direkt
p åverka dom tolens u tslag. H an ämbetsuppgifter i generalkrigsrätten blev
nu endast av övervakande och vägledande n atur (pp 1 o. 4 )93. Vid rättsutövningen kom i praktiken troligen icke någon förändring att äga rum. Genom
att samtliga ledamöter i generalkrigsrätten var militärrättsligt oskolade kunde
generalauditören med kraft göra sitt inflytande gälla nde. H an informerade
om aggravantia et mitigantia, om tillämpliga lagar och förordningar och kunde
härigenom i de flesta fall styra rä ttens ledamöter till ett riktigt domslut94.
Justitiarius är en ofta förekomma nde benämning vid karaktärisering av ä mbetet efter 1683.
Vid tidpunkten för L angenhielms tillträd e hade auditörstjänster vid regementena införts sedan några å r tillbaka (Jfr p . 7 i 1683 å rs r ättegångsordning
för armen ) Provincialauditören blev dä rvid den som hade att övervaka dera
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verksamhet. R egementskrigsrä tternas dödsdomar skulle jämlikt 13 p. i sagda
rä ttegångsordning översä ndas till K. Mt för leuter a tion94n. K. Mt anmä rkte i
brev den 17 nov. 1694, a tt ofullständiga rannsakningar uppsänts, och förelade L angenhielm att genomse ra nnsakningarna från regementskrigsrä tterna
innan de översändes för K . Mts prövning95.
L a ngenhielm var under sina första verksamhetsår bosatt i Malmö. H an var
sedan den 9 okt. 1687 gift med malmörådmannen Giert Fr ankesens dotter
Anna C a tharina och ägde gården å tomten nr 520 i kvart. L ejonet vid Stortorget i M almö96. U nder några år på 1680-talet arrenderade Ehrenbusch
Barsebäck gods. L angenhielm förvärvade godset av K . sekr J oha n R osenmarcks arvingar och bosatte sig där En genomgång av guvernementets koncep t visar, a tt även Langenhielm erhöll civila uppdrag utanför p rovinciala uditörstjänsten97
När Magnus Stenbock inträ tt i sitt ämbete som guvernör över Skåne år 1707
sökte ha n på varjeh anda sätt vinna information om sina underlydandes verksamh et. I skrivelse till L angenhielm, dat. Malmö 24 sep t. 1707, fick denne i
uppdrag a tt inkomma med berättelse om " justitieväsendet och dess procederande under militiestaten" i guvernementet ävensom om exekutionerna av de
vid krigsrä tterna u tfärdade domarna98.
I september samma å r fick L a ngenhielm av guvernören i uppdrag a tt nä rvara vid en krigsrä tt i L andskrona mellan översten och kommendanten Philip
Friedrich R othlieb och majoren de Witte. D å L angenhielm misstä nkte, att
R othlieb skulle göra jävsframstä llning mot honom, enär L angenhielms broders,
tullförvaltaren Ertman L angh, hustru va r halvsyster med major de Wittes
fru, anhöll han om a tt få bli befriad från uppdraget. J ämligt K F den 11 febr
1687 om rättegången vid domkapitlen p. 8 ansågs denna släktrelation ej för
jäv. Icke desto mindre önskade h an undandraga sig denna ä mbetsplikt " p å
det hwarken till min person ell :r mitt Embete motte skie någon förklening
med något otidigt äskande och wräkande"99 L angenhielms a nsöka n beviljades. I december s. å. fick Langenhielm på nytt i uppdrag att rannsaka i ett
mål mot översten R othlieb, som nu a nklagades för att ha ben yttjat sig av
soldater för privata ändamållOO. I detta målet gjorde R othlieb mycket riktigt
jävsframställning mot L angenhielm och angrep honom i hans ämbete " med
swåra och grofwa beskylningar" Generalkrigsrätten avvisade R othliebs invändningar, men genom K. resolution befriades L angenhielm från uppdraget
p å grund av a tt han i det föregående m ålet själv undandragit sig instä llelse.
Att L angenhielm tog R othliebs an märkningar mot h ans ä mbetsutövning hårt
framgår av bevarade skrivelser frå n honom till K . Mt, och det är möjligt a tt
denna incident varit bidragande orsak till h ans avgång från ämbetet 1709.
L angenhielm avled i M almö "efter någon tijd utstå nden siukdom" den 16 mar
l 7 J 6101.
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FRIEDE REICH

Langenhielms efterträdare blev den 30-årige MELKIOR FRIEDENREICH. Denne
rekryterades till uppdraget efter militärrättsliga förordnanden vid svenska
armen i Polen som regementsauditör och som krigsfiskal. Hans fullmakt att
vara "överauditör vid skånska armen" är daterad den 13 juli 1708102. D å
Langenhielm satt med i en kommissorialrä tt med militär anknytning i Ystad
i aug.
kt. 1708103, och han därjämte enligt assignationsboken uppba r full
lön för detta år, är det sannolikt a tt Friedenreich ej inträtt i sitt ä mbete
förrän år 1709.
Genom krigsutbrottet 1709 och det danska a nfallet mot Skåne 1709- 10
kom åter stora truppsammandragningar att ske till landskapet. I likhet m ed
som fallet var under krigsåren 1675- 79 kom därvid general- och överauditörer att verka i Skåne under åren fram till fred slutet. Under dessa år fanns
således del provincialauditören i guvernementet del 1 överauditör vid skånska
fältstat en. I denna senare befattning verkade N1L SYLVIN (fullmakt dat.
Bender 3 okt. 1710)104, ANDER ScHENLING (konstituerad av senaten 17 a pril
1713 )105 och JAKOB LAGERCREUTZ (fullmakt 12 okt. 1719 )106. Sylvin hade
erhållit rå dets utnämning till befattningen den 6 dec. 1709 och var redan p å
våren 1710 verksam i Skåne. I slaget vid H älsingborg den 10 mars 1710 var
Sylvin generalauditör vid den svenska general taben107, och det var Sylvin
som omedelbart efter slaget upptog förhandlingarna rörande fångutväxlingen
med den danske överauditören. Han medföljde därefter M agnus Stenbock
och den svenska hären till Tyskland på sommaren 1712108 och deltog jämte
generalkrigskomrnissarien Peter Malmberg från vewk ida vid kapitulation förhandlingarna i Tönningen 1713109 Sylvin hade även frå n svensk ida företått förhandlingarna med den dan. ke generala uditören Borneman om kontinuerlig fångutväxling mellan de bå da länderna. Des a förhandlingar ledde
fram till det " kartell", som löt i Lybeck i början av år 171 3110
Behovet av en överauditör p å skånska fältstaten under Sylvins frånvaro
hade föranlett generallöjtnanten och v. guvernören C arl Gustaf Skytte att
ho K. r ådet anhålla om förordnande av en lämplig p erson därtill. Skytte rekommenderade den dåvara nde guvernement - och militiefi kalen Anders
Schenling, som konstitu rades därtill den 17 april 1713. Även efter Sylvins
återkom t ynes emellertid Schenling ha tjän tgjort i denna befattning111.
Provincialauditören och överauditören vid fäl tstaten hade under de a år
parallella ämbetsuppgifter Även Friedenreich var sålede sy el att med fångutväxling. I slutet av maj 1713 beordrade denne att resa över till H el ingör
för att förhandla "om wåra i Hol tein trupper å terförande"112. Guvernören
J acob Burenskiöld framförde även i krivel e till K. Mt sin upp kattning av
Friedenreich, om förutom in ordinarie syssla "både erfaren, flitig och oförtruten" varit honom behjälplig vid utväxlingen av fångar jämlikt det' mellan
D anmark och Sverige träffade " kartellet"113.
Allt edan 1709 h ade antalet militära död domar, vilka kulle under tällas
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rå det för leuteration ständigt ökat. År 171 3 föreslog dä rför rådet K. M t, a tt
en delegering av leutera tionsrätten skulle ske till närmast lägre regionala instanser D etta innebar för Skånes del till generalbefälhavaren för skå nska
a rmen. K. Mt godkände i princip r ådets förslag genom det s. k. D emotikabrevet, da t. 23 april 1714. Demotika-brevet m åste för överauditörerna i provinsen ha inneburit en ökad arbetsbörda. T idigare h ade guvernören i vissa
klart avgrä nsade fall ägt rä tt a tt leuterera regementskrigsrätternas domar
uta n att understä lla desamma K. Mt. M a n finner dä rvid, a tt det var p rovincialauditören ensam som i dessa fall "efter wanligheten" uppsatte leuterationsresolutionen, vilken därefter underskrev av guvernören114. T roligt är a tt
samma förfarande tillämpa ts även efter D emotika-brevets tillkomst. Bevarade
leuterationslistor visar, att såväl Friedenreich som Sylvin under de återstående
krigsåren sutto med vid förekommande generalkrigsrä tter D e har också
kontrasignera t de förekommande leutera tionerna115
Till Sylvins efterträdare som överauditör vid skånska fäl tstaten utsågs i
rådet den 12 okt. 171 9 krigsfiskalen J AKOB (LANG ) L AGERCREUTZ. D enne hade
i flera å r verkat i Skåne och h ade utöver sina fiskala göromål redan år 1716 i
L andskrona tjänstgjort "i överauditörens ställe" vid generalkrigsrätter under
Örnestedt116. Seda n Friedenreich i april 1721 erhållit lagma nsbefattningen p å
Gotland erhöll L agercreutz provincialauditörstjänsten genom K. fullmakt den
12 m aj 1721117
Efter lä nsindelningsreformen 171 9 upptogs provincialauditörsämbetet på
Slottssta ten i M almö/M almöhus län . För a tt klargöra ä mbetets territoriella
om fa ttning benämndes det i fullmakten " O fwerau diteur wid Garnizonerne i
Skåne" I anseende till sin skicklighet i ämbetet tillades L agercreu tz genom
K. fullmakt den 23 aug. 1722 gener ala uditörs "caractere, heder och rang"118.
Under frihetstidens första år avskaffades överauditörsbefattningarna p å
generalstaberna i Stockholm, Gävle, Bohuslän och Skåne. Provincialauditörsämbetet i Skå ne kvarstod emellertid. V idare bibehölls en överauditör i Pommern, sta tionerad i Stralsund, och genom K. Brev den 11 dec. 1724 tillkom
en över a uditörsbefattning vid trupperna i Finland. D et militära rättegångsväsendet övergick till en fredsorganisation. En fast generalkrigs- och leuterationsrätt med uppgift att betjä na sam tliga regementen i riket inrättades i
Stockholm 1727 Vid denna domstol verkade generalauditören. D enne hade i
enlighet m ed 1683 års generala uditörsinstruktion att övervaka den militära
rättsvården i riket, att närvara vid generalkrigs- och leu terationsrättens förhandlingar, samt att referera förefall ande mål inför justitierevisionen119 Mot
bakgrund av denna u tveckli ng h ade behovet av en provincialauditör i Skåne
i avsevärd mån reducera ts. I de relativt sällan förekommande fall då K . Mt
- för nedbringande av p arternas rättegångskostnader - förordnade generalkrigsrä tter i Skå ne var generalauditören L agercreutz närvarande. Hans ämbetsutövning i övrigt var i huvudsak av övervakande n a tur
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LAGER CR EUTZ

Lagercreutz blev den siste innehavaren av detta provinsiella ämbete. Beslut
härom fattade i statskommissionen den 27 okt. 1731. Beslutet innebar, att
ingen ny befattningshavare skulle förordnas i ämbetet när "den som nu är
kan avgå" På samma sätt beslöt man om det andra militärrättsliga ämbetet
i Skåne - militiefiskalen120. Statskommissionens beslut upptogs till ny prövning år 1735. Därvid konstaterade att Rik ens ständer gillat 1731 års beslut,
varför man nu enades om att underställa detta förslag K. Mts prövning. I brev
av den 14 jan. 1735 samtyckte K. Mt till förslaget121.
Det skulle emellertid dröja ännu ett tjugotal år, innan ämbetet upphörde.
Landshövdingarna lyckades undvika att Lagercreutz blev sysslolös. De delegerade stundtals sina egna ämbetsåligganden på honom. Ar 1743 blev Lagercreutz t. ex. förordnad att i landshövdingens ställe övervaka borgmästarevalet
i Ystad och 1746 att revidera kronans inkomster i ett häradsfogdedistrikt122.
Vid genomgång den 18 dec. 1755 av Malmöhu läns extraordinarie landsstat för år 1756 hade Riksens ständer tatsdeputation stannat vid generalauditör Lagercreutz' post. Någon kunde då meddela, att Lagercreutz avlidit. Undersökning om förhållandena gjordes genom statskontorets försorg. Dessa
undersökningar kom dock att visa, att Lagercreutz alltfort levde, varför man
vid deputationens sammanträde den 18 mars 1756 fastslog, att hans lön alltfort skulle utgå123. Knappt tre veckor enare avled Lagercreutz på sin gård
Carlsborg i Skåne124.
I skrivelse från statskontoret till landshövdingen Georg Stael von Holstein,
dat. 28 maj 1756, meddelades att nådeårsmedlen beviljats till arvingarna.
Statskontoret konstaterade jämlikt K. brevet d. 20 jan. 1735 att denna lön
med påföljande års stat kom att uteslutas från Slottsstaten i Malmö125. Därmed var också ämbetets historia all.

Generalauditörernas extraktion, utbildning och rekryteringsgrund.
En genomgång av generalauditörernas extraktion visar, att minst fem av de
åtta innehavarna av ämbetet ej var födda på svensk botten. Endast Benjamin
Croneborg, som var prästson från Västerås stift, och Melkior Friedenreich, var
fader var apotekare i Stockholm, var med säkerhet födda i Sverige. Av de
resterande var en -- von Liliencron - av dansk extraktion och fyra av tysk.
Ptolomreus von Sticht tillhörde en tysk adelssläkt, Cassius var född i SchleswigHolstein, Joachim Buschovius (Ehrenbusch ) härstammade från Rupin i Brandenburg, och Johan Langenhielm var född i Stade i Bremen-Verden. Jakob
Lagercreutz hade åtminstone tillbringat sin ungdom i de baltiska staterna.
Hans fader, Jakob Lang, var kyrkoherde i Nyen, sedermera superintendent i
Narva.
De flesta av ämbetsinnehavarna hade akademisk utbildning. Bland generalauditörerna i de svenska besittningarna på kontinenten hade flera disputerat
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exempelvis Mattias Vilhelm Huss och Caspar Mattias Schwartz i BremenVerden och Walter Grigge i Pommern. I det skånska generalguvernementet
hade generalauditören Ehrenbuschs ersättare mellan åren 1684- 87, häradshövdingen Lars Svanhals, disputerat i Uppsala år 1669 på en avhandling
"de Jure Hospitii" under Olav Åkermans praesidium. Men även de övriga
hade en gedigen akademisk utbildning bakom sig. A. P von Liliencron immatrikulerades i Rostock i juli 16491. Från och med 1651 studerade han rättsvetenskap och politik i Leiden och gjorde därefter en studieresa på kontinenten
till Frankrike, Italien och Tyskland. Cassius hade studerat i Helmstedt (1660 ),
Ehrenbusch var utexaminerad juris licentiat från universitetet i Rostock, och
både Friedenreich och Lagercreutz hade studerat i Uppsala, den senare efter
att tidigare ha bedrivit studier i Dorpat.
Från vilka yrkeskategorier rekryterades generalauditörerna? Croneborg var,
som tidigare nämnts, före sin utnämning kommendant på Laholms fästning
och var den ende som rekryterades efter en ren militär karriär. Såväl Liliencron som von Sticht hade tidigare generalauditörsförordnanden bakom sig,
den förre som generalauditör för de danska trupperna på Fyn (1657 ), och den
senare vid den svenska militiestaten i Preussen (1657 )
Cassius och Ehrenbusch rekryterades båda från professorat vid Lunds universitet. Sedan Cassius år 1660 författat en panegyrik över Karl X Gustaf
hade han i dennes svåger Magnus Gabriel de la Gardie, till vilken skriften var
dedicerad, erhållit en trofast gynnare. Denne hjälpte Cassius till hans första
venska tjänst som kornrnissionssekreterare den 13 maj 16672. Han hade därefter i slutet av år 1668 förordnats till "eloquentiae et poesos professor" vid
Lunds universitet. Som ovan nämnts entledigades Buschovius och Cassius från
sina befattningar år 1670. Cassius satt sista gången i konsistoriet den 21 nov.
16703 och utnämndes efter ansökan hos K . Mt till provincialauditör i Skåne
den 15 april 16714. Joachim Buschovius innehade två professurer vid universitetet, dels en i grekiska och dels en e. o. professur i romersk rätt.
Den ende av generalauditörerna, som rekryterats från generalguvernementets egen personal var Johan Langenhielm, som före sin utnämning till provincialauditör tjänstgjorde som sekreterare samt sedermera som registrator
och aktuarie ( 1690 ) Utnämningen får anses som typisk för generalguvernementet under Rutger von Ascheberg, som gärna såg att personalen avancerade
inom generalguvernementet5. Troligt är att Ascheberg föreslagit Langenhielm
till befattningen hos K. Mt.
De två sista innehavarna av ämbetet Melkior Friedenreich och Jakob Lagercreu tz gjorde båda en traditionell militärrättslig karriär i stora nordiska
krigets skugga. Den förre hade tidigare tjänstgjort som auditör vid Dalregementet ( 1701 ) och efter förordnanden bl. a. som fältauditör vid svenska armen
( 1703 ) och vice krigsfiskal ( 1707 ) blev han utnämnd till överauditör vid
skånska armen den 13 juli 1708. Lagercreutz hade tjänstgjort som krigsfiskal
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vid skånska fältstaten och även företrätt överauditörstjänsten där innan han
förordnades i maj 1721.
För flera av ämbetsinnehavarna var generalauditörstjänsten en slutpost.
A. P von Liliencron och Christian C assius fortsatte efter avslutade tjänster i
generalguvernementet sina ämbetsmannakarriärer i Danma rk. Liliencron sluta de som kungl. geheimeraad ( 1683 ) och Cassius blev cancelli- och justitierå d och slutligen landsdomare i Nörre Jylland6 Ptolomreu von Sticht erhöll
den för ta generalauditörstjänsten i krigskollegium, och Friedenreich, som
under sin tid som generalauditör sökte å tskilliga lagsagor7, blev slutligen lagman i Göteborgs och Bohus län 1730, han erhöll landshövdings avsked 1743.
För de övriga blev generalauditörstjänsten en slutpo tB.

Generalauditörernas rang.
Generalauditören var en civil-militä r befattningshavare och hade därigenom
en militär befälsställning. Ett intressant sätt att värdera ämbetet är därför a tt
se vilken rang dess innehavare under olika tider å tnjöt.
Enligt den av riksamiralen Ca rl Gu taf Wrangel den 7 dec. 1661 upprättade
"Ordonnance'', hur inkvarteringspengarna m å natligen skulle fördelas vid garnisonerna i Pommern erhöll generalauditören lika mycket om en överstelöjtna nt utan kommendantskap och en major m ed ett d ylikt förordnande!.
D enna rang tällning överensstämmer väl med Croneborgs under dennes
ämbetstid i kå nska generalguvernementet. I en supplik, dat. Malmö 27
jan. 1660, beklagade sig Croneborg över a tt majorerna i M almö h ade bättre
bostäder ä n han. D äri låg underför tå tt, a tt han ansåg sig tå i högre rang ä n
major2. I protokollen från generalkrigsrätterna mot Baner och Croneborg stod
den t. f. generalauditören Matthias Vilhelm Huss placerad i rang mellan
överstarna och över telöjtnanterna, således en exceptionellt hörr rang3 Samma
höga rang lyckade även von Sticht erhålla i sin befattning som den förste
generalauditören i krigskollegium 16734.
Så snart C a iu i början av maj 1671 tillträtt in tjä n t om provincialauditör uppstod ra ngproblem . Vid regementskrigsrätterna i Malmö bruka de
normalt en major fungera om prre e . Ca iu fick vid sitt första be ök ho
överkommendanten Danckwardt-Lillie tröm den 1 maj 1671 i uppdrag a tt
taga ig an några oavgjorda mål vid ö tgötaregementet i M almö. Dispyt upptod därvid om r angen i krigsrätten . Den m ajor, som normalt satt prreses
vid detta regemente krigsrättsförhandlingar, majoren Petter M acklier, ville
nämligen ej släppa ifrån sig prresesplat en till Ca ius. D etta re ulterade i a tt
denne uteblev. Såväl M acklier ho ö tgöta rna om kaptenen M entzer hos
västgötarna påstod ig ha befallning frå n överste Ranck a tt sitta ordförande i
krigsrätten vid deras resp. truppförband. "Sägandes sena te rik dagsbeslutet
det förmå" Överkommendanten krev till krigskollegium, om i krivel e till

76

Cassius den 25 maj 1671 informerade "om dhen inkomne klagan öfver hans
person och comportement i synnerhet om rangens sökiande" Tyvärr är detta
brev ej bevarat i krigskollegii arkiv, men att det var Cassius, som fick dra det
kortare strået framgå r ju av ovannämnda lydelse i kollegiets diarium över
avgångna brev 1671.
I en odaterad skrivelse till sin gynnare Magnus Gabriel de la Gardie beklagade Cassius sig över hur han i sin tjänst nödgats erfara, att en provincialauditörs " prredica tum" inte tillräckligt respekterades av officerarna4 a. Han hade
därigenom svårt att kunna iakttaga K . Mts intressen. Cassius önskade därför
erhålla samma karaktär på ämbetet som sina företrädare, men gjorde ej anspråk p å några ekonomiska förbättringar vid en befordran. Brevet visar, att
Cassius genom en generalauditörsfullmakt skulle erhålla högre rang än den
han hade som provincialauditör I maj 1672 erhöll Cassius sagda fullmakt, men
hans lön kvarstod oförändrad (600 Dr Smt)5.
Cassius ansåg således att hans tjänst stod högre i rang än major Samma fråga
hade ett par år tidigare varit aktuell för den dåvarande Estats-Auditeuren Jur
dr Caspar Matthias Schwartz, som bestred generalauditörsgöromål vid den
svenska milicen i Bremen-Verden. Generallöjtnanten D aniel von Arenschildt
hade därvid skriftligen bekräftat, att Schwartz vid ett flertal generalkrigsr ä tter under hans prresidium haft rang mellan överstelöjtnanter och majorer6.
I januari 1675 erhöll överkommendanten över Skåne, Halland och Blekinge
Martin Schultz besked om K. Mts inställning till frågan om generalauditörens
rang. Sedan ämbetet introducerats i krigskollegium 1673 fanns ett allmänt
intresse av att uppnå enhetlighet betr denne ämbetsmans rang såväl i Stockholm som i provinserna. K. Mt h ade därför förordnat att generalauditören
skulle "taga säte under majorerne"7 D ärigenom hade från högsta ort en
nivellering av ämbetets rang proklamerats.
Rangfrågan kom även att bli problem för Johan Langenhielm. Gen.löjtnanten och guvernören Otto V ellingk tillskrev fördenskull år 1695 K. Mt ang.
"öfwer Auditeuren"s rang. Han konstaterade, att Langenhielm ofta blev beordrad att hå lla militära r annsakningar och förhör, varigenom han " dageligen motte omgås blandt officerare" Langenhielm hade därvid menat att
I
han i kraft av sin fullmakt skulle njuta samma rang som företrädarna Cassjus
och Ehrenbusch, vilka "altidh hafft rang och förträde för Rytmestare och
Capitainer" Samma rang hade också generalguvernören Rutger von AscJ-ieberg så länge han levde - efter "gammal bruk och plägsedh" - tillagt Langenhielm vid krigsförhör "och andra publique tilfellen" Vellingk förvånade sig över
att provincialauditören på Slottsstaten i Malmö h ade rang över stadsmajoren,
trots att Langenhielm inte pretenderade på någon rang över honom. Enligt
hävdvunnen praxis låg således ämbetets rang vid tidpunkten för Vellingks förfrågan mellan m ajor och kaptens. K. Mt svarade i brev den 10 maj 1695, att
överauditören skulle "alternera med r yttmästare och capiteiner så att den som
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af dem är eldre i tiensten niuter r angen för den andre" D etta K . Brev innebar alltså ytterligare en försämring av övera uditörens rang.
I rangordningarna frå n år 1696 och 17149 var överauditören upptagen under
nr 39. Jämfört med 1695 års K. brev ang. L angenhielm innebar detta ytterligare ett tillbakadragande av rangpositionerna . R yttmästarna och kaptenerna
var placera de under nr 36, och överauditörerna njöt nu r ang med löjtnanterna
vid regementena (nr 39) D etta föra nledde dåvarande guvernören J Burenschöld a tt i april 1714 tillskriva K. Mt med förfrågan om den dåvarande
övera uditören Friedenreichs rang. För a tt bättre kunna bruka honom i K . Mts
tjänst vid kommissioner och i justitien a nsåg Burenschöld, a tt Friedenreich
borde få njuta samma rang som företrä daren Langenhielm, och anhöll a tt
K. Mt ville "soulager a" honom dä rmed. K. Mt svarade emellertid i brev, da t.
Demotika 26 juni 1714, a tt Friedenreich skulle ha sin tillagda rang (nr 39) i
r angordningen . K. Mt hävda de, a tt den r ang, som L angenhielm njutit, varit
personlig och skulle upphöra genom dennes död10. N är Friedenreich den
6 maj 1719 erhöll generalauditörs fullmakt fl yttades h an enligt rangordningen
som "vice General-Auditeur" upp till nr 32. Generalauditören hos K . Mt var
placer ad som nr 31, och var därmed jämstä lld med en hovrä ttsassessor
Generalauditör Lagercreutz, som i augusti 1722 erhållit gener alauditörs titel,
ställdes, såvitt m an kan se, aldrig inför n ågra r a ngproblem i tjänsten. Krigsförhören avskaffa des 1723, och generalauditörens funktioner var nu så sidostä llda de militä ra domstolarnas ledamöter, a tt n ågon risk för rangdispyter
inte längre torde ha förelegat11.

Generalauditörernas lön och ekonomiska fö rhållanden .
Enligt skånska generalguvernementets första sta t, da t. Göteborg juni 1658,
uppfördes genera lauditören m ed 1.000 Dr Smt p er år I denna lön var inkludera t generala uditörens underlydandes, rä ttegångsskrivaren och väbeln,
löner. D etta förhållande kom a tt bestå ä nda fram till dess ä mbetet upphörde.
Generalguvernören Stenbock ansåg, efter a tt h a sett Croneborg i verksamhet h alvtanna t år, att h ans lön borde höjas. D en 31 jan. 1660 - dagarna efter
a tt Stenbock för K. Mt anmält missta nkar om Croneborgs brottsliga förfarande - över sände Stenbock till K. Mt förslag om vissa ä ndringar i 1659- 60
å rs sta t. Han framhöll därvid, a tt han a nsåg det " nödig t och nyttigt" a tt generalauditörens lön " något augm enterades'', enär varken Croneborg eller h ans
underordnade kunde få ut den lön som anordnades p å sta ten. Stenbock h ade
dock icke vidtagit några ändringar i det översända statsförslaget u tan r ekommenderade endast K. Mt i frågan1.
Landsboken för år 1661 visar, a tt von Liliencrons lön detta år uppgick till
nä rma re 1.100 D r Smt. En ökning av den ursprungliga lönen kan konsta teras
mo t bakgrund av den generella hälftendelning av tidigare tjänstemannalöner
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som gjordes när 1661 och 1662 års stat slutligen fastställdes2. På 1662 års stat,
dat. Stockholm den 21 dec. 1661, upptogs generalauditörens lön till 600 Dr
Smt3. Detta bör ha inneburit, att lönen dessförinnan var fastställd till 1.200
Dr Smt p er år Så snart von Sticht tillträtt sin tjänst skedde en löneförhöjning.
På 1663 års stat uppsa ttes ämbetet till 1.000 Dr Smt å r, vilken lön kom att
bestå fram till 1671 då provinciala uditören Cassius tillträdde4 .
På 1658 års stat uppfördes generalauditören p å generalguvernem entsstaten.
Erlandsson anför, att tjänsten redan samma år överflyttades till Slottsstaten i
Malmö. På 1662 års stat - den äldsta bevarade efter 1658 - är ämbetet
också uppsatt p å sistnämnda stat5. Landsböckerna upptog emellertid ämbetet som en " General Gouvernementz Statz betient" till och med 1666 års landsbok. Påföljande år överfördes ä mbetet jämte förefintlig innestående löneskuld
till Slottsstaten6. M an har tydligen p å generalguvernementskontoret under
några å r uppfattat generalauditörens ä mbete mer som ett civilt än som ett
militärt ämbete. Detta kan bero p å att generalauditören som ovan påpekats
av generalguvernören ofta erhöll uppdrag av r ent civil karaktär utöver sina
militä rrättsliga ämbetsplikter
Tidigare har framhållits den nivellering ämbetet genomgick vid Cassius' tillträde av provincialauditörstjänsten 1671. Lönemässigt reducerades tjänsten
p å staten till 600 Dr Smt. Detta belopp kom att bestå även efter det han utnämnts till generalauditör 1672. I skrivelse till M agnus Gabriel de la Gardie
förklarade han också, att han "mit der itzigen Gage gem - - - will vergniigen
lassen" blott han erhöll generalauditörs titel och "karaktär" på ämbetet7
Även under krigsåren utgick generalauditörslönen enligt staten med 600 Dr
Smt p er år
På generalguvernören Johan Gyllenstiernas stat för år 1680, undertecknad
på Ljungbymötet den 22 nov. 1679, hade Provincial- eller Generalauditeuren
upptagits till ett belopp av 750 Dr Smt samt överförts till Slottsstaten i L andskrona. Anledningen till överflyttandet stå r att finna i den politik som dragits
upp i Gyllenstiernas generalguvernörsinstruktion, dat. Ljungby den 7 dec. 1679.
Enligt instruktionen skulle Landskrona bli Skånes enda stapelstad på Malmös
bekostnadB. Efter Gyllenstiernas hastiga död i Landskrona den 10 juni 1680
utnämndes Rutger von Ascheberg samma å r till generalguvernör D enne h ade
redan på Ljungbymötet h aft avvikande mening betr Gyllenstiernas L andskronaprojekt. I instruktionen för honom ändrades dessa planer (p . 19 ) På
den reviderade staten för år 1680, dat. Kungsör den 7 a ug. 1680, uppfördes
1 Generalauditör på Landskrona Slottsstat med 375 Dr Smt (halverad årslön
jämfört med Ljungbystaten ) Även år 1681 uppfördes ämbetet p å denna stat.
Ämbetet benämndes emellertid 1 Provincialauditeur m ed sin skri/vare och
väbel och upptogs till 600 Dr Smt. D enna ben ämning och lönesättning av
ämbetet kom därefter att bestå. Från och med 1682 å rs stat återfördes ämbetet
till Slottsstaten i Malmö.
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Sedan Ehrenbusch i samband med ven ka lagens införande erhållit fullmakt på ett häradshövdingedöme jämte itt provinciala uditör ämbete h alverades auditörslönen till 300 Dr Smt. Samma lön erhöll härad hövdingen Sva nhals nä r h an upprätthöll ämbetet 1685-87
Provincia lauditörstjänsten reorganiserades genom K. brev till statskontoret
den 9 dec. 1691. Ehrenbu ch, om fick välja mellan att vara häradshövding
eller generala uditör, valde det förra ämbetet. Efterträdaren L angenhielm erhöll samma lön som utgick på 1682 å rs stat, dvs. 600 D r Smt. Från och med
1692 till och med 1719 upptogs ämbetslönen p å staten till 600 Dr Smt per å r
Ar 1720 var tjän ten indragen på Slottsstaten i Malmö. D äremot fan ns under
Militär taten 1720 uppfört 1 överauditör på Generalstaben vid Skånska armen
med 720 Dr Smt.
R edan p åföljande å r ( 1721 ) uppförde åter 1 ProvincialAuditör i Skån e på
Slottsstaten i Malmö med oförändrat lönebelopp 600 Dr Smt. Ämbetet upptogs med oförändra t belopp tills det upphörde 1756. D et återfanns på M almöhus läns ordinarie sta t till å r 1744, varefter det placerades på den extraordinarie sta tens a.
Erhöll ämbetsinnehavarna de löner de jämlikt taterna var berättigade till ?
En genomgång av landsböckerna visar att detta långt ifrån alltid var fallet.
Croneborg klagade ständigt i ina suppliker över att han aldrig utfått sina
rättmätigt tillkommande löner Som ovan nämnts kompenserades han dock
i viss mån genom den konfiskationsegendom, som han i maj 1659 jämlikt
K. brev erhöll frå n de anklagade vid processen i anledning av Malmösammanvärjningen.
I amband med att von Sticht tillträdde generalauditör ä mbetet erhöll han
genom K . brev den 19 juli 1662 i kompensation för h an "hulde och trogne
tienster" den fordran kronan på grund av fa tighetsöverlåtelser ha de på översten Tobias Duwalts arvingar om 4.600 Dr Smt. Donationsbrevet förplikta de
honom dock att för penningsumman köpa "faste frelsegodz" i Sverige9 Genom
landshövdingen Peder H ammar kiölds brev, dat. Landskrona den 2 maj 1665,
edermera bekräftat genom generalguvernören Gustaf Baners immissionsbrev,
dat. Malmö den 18 aug. 1666, h ade von Sticht, hans hu tru och arvingar erhållit kronogården H ardeberga samt Norretorpsgården i Torna härad skattefritt " på behaglig tid" Men von Sticht nöjde sig ej m ed detta jordförvärv. I
dec. 1666 beslöt K. Mt på von Stichts anhållan, a tt ovannämnda fordran skulle
omräknas i förpantade skånska godsräntor Av Baners generalguvernementsberättelse framgår, att von Sticht i nov. månad 1667 erhållit K. Mts brev p å
"någre godz her nedre i landet", vilka J ohan Forsman och Gilius Giliusson
rekommenderat10. Tydligt är att detta jordförvärv var av sådan storleksordning
att det påkallade K. Mts uppmärk amhet. Baner fick i uppdrag att undersöka
omfattningen härav. K . Mt hade i synnerhet reagerat över a tt von Sticht tilllagts jord, som tillhörde stallstatsgodsen. I Torna härad h ade han av d ylik
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jordnatur förvärvat 6 hemma n i H ardeberga och Bjellerup socknar Baner
tillstyrkte dock efter undersökningen K. Mts stadfästelse å förvärven och betonade, att von Sticht borde få någon ersättning för den "möda, besvär och
omkostnadt'', som han nedlagt på H ardeberga och Norretorp, vilka gårdar
låg "öde och så gådt som för fäefoot" vid h ans tillträde. På samtliga jordegendomar uppbar han totalt i ordinarie och extraordina rie räntor drygt 400
Dr Smt per år11. På detta sätt lyckades von Sticht få ut sin lön. Hans lönefordran, när han lä mnade tjänsten, uppgick endast till 250 Dr Smt.
H ade von Sticht under någorlunda drägliga omständigheter lyckats få ut
in lön blev det desto besvärligare för hans efterträdare Cassius. På sin årslön om 600 Dr Smt erhöll han under samtliga sina tjänstgöringsår ett belopp
om understeg det på staten uppförda. Exempelvis utkvitterade han år 1673
400 D r Smt, 1674 erhöll han överhuvudtaget icke någonting och 1675 endast
200 Dr Smt. I landsboken 1675 balanser ades en lönefordran till Cassius med
1.345 Dr Smt.
Följden av denna underbetalning hade till följd a tt C assius nödgades sätta
sig i "åthskillig skuld och vidlöftighet" H an hade hustru och barn att försörja,
och h ans må nga resor runt till garnisonerna åsamkade honom extra kostnader I en odaterad skrivelse till K . Mt sökte han i likhet med von Sticht erhålla jordräntor i ersättning för sin innestående lönefordran. D et gällde två
kyrkotionden dels i Hörby och L yby i Frosta härad, dels Vomb, Ö ved och
Asum i Färs härad, vilka han hade sig bekant icke var bortdonerade12. H an
lyckades emellertid icke p å denna väg erhålla någon ersättning. I april 1677
- seda n han redan lä mnat sin tjänst - lyckades han dock av till Kronan
konfiskerade medel erhå lla ersättning för sin fordran13.
Under Skånska kriget 1675- 79 uppbar Buschovius m ycket oregelbundna
löner ( 1677: 440 Dr, 1678 622 Dr, 1679· 272 Dr ) Under de två år ämbetet
var uppfört på Slottsstaten i L a ndskrona uppkom en eftersläpning i löneutbetalningen om totalt 720 Dr Smt. Detta belopp balanserades därefter år från
år genom landsböckerna under å terstoden av generalguvernementets tid.
Ehrenbusch sökte även förbättra sin ekonomi med jordaffärer O van är
nämnt hur han bildade säteriet Rydsgård. Under några år på 1680-ta let synes
han även ha arrenderat Barsebäck och därvid otillbörligt tillskansat sig ekonomiska fördelar K. sekr J ohan Rosenmarck gjorde som delägare i Barsebäck
genom supplik den 2 sept. 1689 von Ascheberg uppmärksam p å detta missförhållande14.
Joha n L angenhielm erhöll sin lön (600 Dr Smt) regelbundet fram till stora
nordiska krigets dagar Under krigsåren följde en oregelbunden löneutbetalning. Endast halva löner utbetalades under åren 1701-06, och Friedenreich
utkvitterade under sina tjänsteår full lön endast under sista krigsåret 1718.
Såväl Langenhielm som Friedenreich p lacerade sitt kapital i fast egendom.
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L a ngenhielm förvärvade Barsebäck, och Friedenreich godset Tågerup, båda
egendomarna belägna söder om Landskrona .
L agercreutz erhöll sin lön punktligt och tillfullo under de 25 år han verkade
som generalauditör15. Han h ad e förvärvat ett skatterusthåll under Södra
skånska kavalleriregementet benämnt Carlsborg (nuvarande Östarps gamlegård ), där ha n var bosatt till sin död 17 5616

Generalauditörens rättegångsskrivare och väbel.
Redan i den instruktion som Axel Oxenstierna gav för den förste generala uditören i Preussen J. N . D ellonius 1628 hade på en utgiftsstat upptagits den
personal, som a nsågs nödvändig för att justitieverket inom armen skulle kunna
fungera . Generalauditören hade på denna stat ett flertal underlydande tjänstemän, bl. a. två notarier, rä ttegångsväbel och skarprättare1. Otto Brusiin har
p åvisat sambandet mellan den nyinrätta de hovrättens förvaltningsmässiga uppbyggnad och den militära överrä tten och dess tjänstemän2. I 1632 års Obergerichtsordnung (Tit. I 4) stadgades, a tt i överrätten skulle finnas en edsvuren secretarius och en rättegångsväbel. Dessa båda tjänstemän stod under fältmarskalkens eller generalauditörens kommando. I stadgandet fanns även en
kortfattad instruktion för väbeln.
Säkerligen h ar skånska kommissionen 1658 haft detta stadgande i tankarna,
när de vid upprättandet av generalauditörsämbetet på generalguvernementsstaten inkluderade generalauditörens underlydande tjänstemä n, rättegångsskrivaren och väheln, i han lön p å 1.000 Dr Smt. Som ovan nämnts ko m
dessa två tjä nstemäns löner att inkluderas i ämbetets lön så lä nge det existerade.
Några påträffade anteckningar om dessa båd a tjänstemä n skall hä r refereras. Naturligt nog låg det nära till h ands för generalauditören att underlå ta
a tt anställa denna personal eller att anställa undermålig billig a rbetskraft, för
a tt därigenom kunna behålla så stor del av lönen som möjligt för sig jä lv
Croneborg underlä t exempelvis att anställa någon rättegång krivare. I rättegången mot honom 1660 anfördes, a tt åtskilliga framstötar gjorts såväl i
K. Mts kansli som i krigskollegium för a tt förmå honom d ärtill. Omsider
måste h an emellertid h a an kaffat nödig p ersona l, ty han a ngav själv i en
inlaga till generalkrigsrä tten, att han haft svårighet a tt anskaffa bostäder till
sin underlydande p ersonal, vilken bestod av rättegångsnotarien, gerichtsväbeln
och en gevaldiger3
A. P von Liliencrons sekreterare JOHAN Z APF uppbar sitt traktamente direkt
från generalguvernementet med 12 Dr Smt p er månad. Exceptionella ekonomiska förhållanden rådde troligtvis under von Liliencrons generalauditoriat,
beroende p å a tt han ej var försedd med fullmakt på sitt ämbete.4 G enerala uditören von Stichts sekreterare LEO ARD EL VER erhöll självständiga uppgifter
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under sin tjänstgöring. I generalauditörens frånvaro förordnades han av den
dåvarande överkommendanten (Pontus Fredrik de la Gardie) att företaga
vittnesförhör p å egen hand5.
D et redan tidigare spända förhållandet mellan överkommendanten Danckwardt-Lillieström och provincialauditören Cassius accentuerades på sommaren
1671. Cassius hade till tjänsten som rättegångsskrivare föreslagit en student.
Överkommendanten, som noterat de problem som uppstod på grund av långsamma och oerfarna r ä ttegångsskriva re hade i skrivelse till Cassius, dat. 9 juli
1671, framlagt ett annat förslag. I Cassius' svarsskrivelse av den 10 juli s. å.
framkom hans syn på värdefulla egenskaper hos denne tjänsteman. Cassius
var väl medveten om de problem som förevarit, men ansåg att en studerad
person efter erhållen rutin var den mest lämplige till tjänsten. Detta enär "er
wohl zu unterscheiden weiss, was er im Kriegs Recht von den daselbst verfallenden Discursen in die Feder fassen soll, od' nicht"
Cassius förutsatte vidare att den av överkommendanten föreslagne protokollisten ej var gift. Han mindes nämligen av erfarenhet hur hans förre rättegångsskrivare aldrig var till hands när han önskade, och att han vid renskrift
av protokoll tänkte mer på sin fru och barn än på sitt ämbete6. Anledningen
till den skarpa tonen i Cassius' skrivelse med anledning av överkommendantens förslag var troligen rent pekuniär En student, som önskade praktisk tjänstgöring efter teoretiska studier kunde säkert vara villig att pruta p å sina lönekrav mer än en skuldtyngd familj eförsörj are.
Vid Cassius' stockholmsresa 1672 hade han en soldat, Petter Örre, med sig
som gevaldiger D enne kunde ej bära sötebrödsdagarna i huvudstaden, utan
hade efter dryckeslag kommit i slagsmål med en solda t från gardesfanan .
Gardeskarlen dog sex dagar efter slagsmå let i sviter efter slag i huvudet, och
Örre sattes i fängelse på slottet i avvaktan på krigsrätt mot honom7
J ohan L angenhielms rättegångsskrivare har gjort sig bemärkt p å ett för
hans arbetsgivare föga hedervärt sätt. I stora nordiska krigets inledningsskede
rapporter ade han nämligen som spion kontinuerligt till danskarna om de
svenska militära förbandens storlek och planers.
Under ämbetets sena re period h ar troligen skyldigheten för generalauditören att hålla denna p ersonal icke efterlevts. Som sekreterare i generalkrigsrätten fungerade ofta en regementsauditör eller någon anna n särskilt förordnad protokollförare ( t. ex. i L a ndskrona på 1720-ta let · stadsnota rien B. O elreich ) 9, och som väbel fungera de regelmässigt den vid varje garnisonsregemente befintlige regementsväbeln.
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Mili tiefiskaler
Michel Philip Breuer 1675- 1691
Georg Andreas D onner tf 1691
Daniel Bruun 1692- 1695 ( t )
Petter Steenberg 1696- 1702
Sven Haffman 1702- 1708
Anders Schenling 1708- 1712
Petter Bursell tf 1713
Simon Hörling 1713- 1719
Gustaf Lindman 1722- 1753 (t)

I Gu tav Il Adolfs krigsartikla r 1621 (p. 140) stadgades att General-Prophossen med assistens av "wår fiskal" skulle tjänstgöra som åklagare i överrättenl. D enna knapphändiga bestämmelse kompletterades i 1632 års Obergerichts-Ordnung, i vilken en in truktion fanns intagen för den ämbetsman som
i fält skulle angiva alla brott mot krigsartiklarna och a ndra förbud, nämligen
Obersten-Profossen eller General-Gewaldigern (Tit. IV )
Av generalauditör instruktionen i samma förordning framgå r, att generalgevaldigern hade fiskaler till förfogande, vilka jämte honom stod under generalauditörens överinseende (Tit. III: 13) 2. Motsvarande bestämmelse återfinne i den särskilda instruktionen för generalauditören på den pommerska
staten 1639, i vilken stadgades, att gevaldigern "oder in dessen Namen ein
a nderer" vid felaktig dom i underrätten skulle överklaga domen hos generalauditören och överrätten, samt att gevaldigern skulle angiva a lla brott mot
förordningarna hos generalauditören3.
I det nyinrä ttade krigskollegium inrättades å r 1631 ett ämbete benämnt
krigsfiskal, vars fiskaliska ä mbetsuppgifter var knutna till kollegiet. Krigsfiskalen Olof Hisings instruktion, dat. den 12 juni 1635 föreskrev en "generell
uppsiktsskyldighet över de till militiestaten höra nde personerna" 4, och ha n
h ade därvid rapporteringsskyldighet till krigskollegium. I krigskollegii instruktion 1636 stadgades, a.t t krigsfiskalen skulle tjänstgöra som åklagare å
K. Mts vägnar i alla de m ål, vilka lydde under kollegiets jurisdiktion. Han
skulle dessutom med hjälp av regementsväblar och regementsprofosser uppdaga begångna förbrytelser. Krigsfiskalen hade således dä rvidlag samma ä mbetsuppgifter i krigskollegium som generalgevaldigern i fält.
Vid upprättandet av staten för det skånska generalguvernementet 1658
kom ej någon tjänst som fiskal med militära uppgifter att tillsättas. Vid de
överrätter (generalkrigsrätter ) som konstituer ades vid olika tillfällen förordnades även en fiskal - så exempelvis vid rättegångarna mot Baner och Croneborg 1660 (Johan Onckel) 5.
Bevarade krigsrättsprotokoll visar, att vid regementskrigsrätterna i dessa
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Detalj av kopparstick ur Pappus von Tratzbergs utgåva av Corpus Juris Militaris, Frankfurt am Main 1665.

landskap profossen, regementsgevaldigern (senare rechtsgevaldigern ) eller
någon officer ev. underofficer normalt uppträdde som angivare eller "kläger"
Överkommendanten Martin Schultz hade i skrivelse till K. Mt, dat. Malmö
den 2 dec. 1674, klagat över att ej någon protokollist fanns till hands att föra
protokollet vid förefallande krigs- och kommissorialrätter i de skånska garnisonerna. Generalauditören hade under åberopande av sin fullmakt förklarat sig
endast vara skyldig att uppträda "in GeneralKriegs-Gerichte und Criminalibus" Rättens ordförande fick därför normalt åtaga sig denna uppgift6.
Schultz hemställde nu, att antingen en protokollförare måtte utses, vilken skulle
stå till förfogande vid samtliga garnisoner, eller att en dylik befattningshavare
skulle utses vid varje garnisonsort. K. Mt beviljade Schultz genom skrivelse
den 9 jan. 1675 att få antaga en protocollist, vilken skulle förrätta sitt ämbete
i garnisonerna i Malmö, Landskrona och Hälsingborg. För att denne ämbets-
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man även skulle kunna utn yttjas för andra ändamål vid garni onerna tillades
han av K . Mt titeln fiscal . Schultz uppdrog att sjä lv utforma fiskalens instruktion7 Varken någon d ylik instruktion eller någon fullmak t för elen förste innehavaren av ä mbetet MrcHEL PHILIP BREUER har kunnat påträffas. I skrivelse
till krigskollegium i slu tet av mars 1675 begärde Schultz att Breuer, som i enlighet med K . Mts brev a ntagit som protokollförare med uppdrag a tt även
förrätta " Krigsfi kalstjänsten'', kulle bli uppförd på staten med ordinarie lön.
Krigskollegium vidarebefordrade skrivelsen med rekommendation till kammarkollegium för beslut8.
K a mmarkollegii beslut lät emellertid vänta på sig. D etta hade till följd,
att nä r Breuer i maj månad 1675 hos magistraten i Malmö anhöll om inkvartering blev hans ansökan avslagen. Magistraten motiverade detta med
den för tidsläget signifikativa förevändningen " d ass solcher Gestalt ein jeder
kommen und sagen könnte, er sei auf dem Staat, er musste Quartier haben"
Breuer tillskrev Schultz i saken9 och fick omsider sitt inkvarteringsproblem
löst. I 1676 års inkvarteringsrulla för Malmö upptogs "Fiscalen Michel Philip"
som inkvarterad hos Hans ChristopherssonlO.
I sin ovannämnda skrivelse till Schultz hade Breuer begärt att han måtte
tilldelas inkvartering av fänriks rang. D etta krav överensstämde med den rangbestämmelse betr militiefiskalen som gavs i K. Mts brev den 9 jan. 1675. D ä ri
stadgades, att generalauditören skulle taga säte " under majorerne" och fiskalen " under Fendricherne" Detta är den enda återfunna bestämmelsen om
militiefiskalens rang. Ämbetet var både till lön och karak tär avsevärt underlägset generalauditörsämbetet.
Breuer verkade i sin befattning redan i början av mars 1675, då han satt
om protokollförare vid en generalkrigsrätt i Malmöll. Titeln fiskal a nvände
han för första gången sommaren samma å r På ett av översten Carl von
Wulffen utfärdat konstitutoria l på en krigsrätt i Malmö slott den 15 juli 1675
a nmärktes. " D er H. Fiscal Philipp Breuer wird als protocollist in diesem
Kriegsrecht verordnett" 12 och samma titel a nvände Breuer i skrivelse till
Martin Schultz den 23 juli13 Enligt källorna fungerade Breuer den 17 aug.
samma år för första gången som krigsfiskal, och från och m ed 1676 uppfördes
på generalguvernem entsstaten i det återinrättade skå nska generalguvernemen tet Millitiae Fiscalen Mickel Philip Breuer13 "·
Det mest välkända uppdraget Breuer erhöll under det kånska kriget 1675
- 79 var hans roll som å klagare i den ryktbara processen m ot Jörgen Krabbe
på hösten 1677 Enligt F abriciu var det Breuer, om genom ina grava anklagelsepunkter gav proce en den utvecklinrr o m resulterade i Krabbes dödsstraff14.
Förutom att åtala militär personal kom Breuer under kriget även att erhå lla
a ndra uppgifter, del av dåvarande vice guvernören G. Sperling, dels i samråd
med generala udi tören Cassius. Flera fö rhör med fångar - en av genera l-
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auditörens uppgifter (Obergerichtsordnung Tit. III 8 ) - verkställdes sålede
av Cassius och Breuer, och vid förefallande kommissorialrätter med militär
anknytning satt Breuer mestadels med som notarie.
Titeln militiefiskal blev den officiella. benämningen på ämbetet fram till
det upphörde 175315 Tjänsten kvarstod på generalguvernementsstaten i
landsboken till och med år 1682. Några å r kallades Breuer dä r "generalguvernementsfiskal", men krigsrättsprotokollen visar, a tt han huvudsakligen bestritt
militärrättsliga göromål även under denna tid.
På 1683 års stat överfördes Breuer till Slottsstaten i Mal mö, på vilken stat
även provincialauditören var placerad. Ämbetet upptogs där som I Militiefiskal som därjämte är gerichtskriuare. Denna rubricering överensstämde väl
med Breuers förutvarande ämbetsuppgifter (jfr K. brevet den 9 jan. 1675 ),
men bör troligen även ses i ett något större sammanhang. Året dessförinnan
( 1682 ) uppfördes nämligen för första gången på den pommerska staten under
titeln "Militair Betiänte" en skrivare till generalauditören därstädes. Det anmärktes om ämbetsinnehava.ren att han skulle kunna " därjämte agera en
fiscal" 16. De två ämbetena i skånska generalguvernementet och i Pommern
var således helt parallella, och de åtnjöt dessutom samma årliga lön om
200 Dr Smt.
Breuer var gift med en syster till rådmannen och postmästaren i Malmö
Johan Caspar Heublein och var under dennes sista levnadsår honom behjälplig med postbefordringen i staden. När Heublein avled 1680 anhöll Breuer
hos dåvarande vice guvernören Sven Ranck om att erhålla fullmakt å postmästaretjänsten efter sin svåger17 Sedan generalguvernören von Ascheberg
därefter i ett rekommendationsbrev begärt att Breuer såsom erkänsla för sju
års trogen tjänst skulle erhålla postmästarebefattningen, erhöll han fullmakt
därå den 27 jan. 168318. Breuer kom sålunda under hela 1680-talet att upprätthålla två tjänster (Jfr Ehrenbusch och Langenhielm ovan )
Ett vanligt uppdrag för Breuer som militiefiskal var att jämte någon kompaniofficer verkställa krigsförhör, dvs. den rannsakning som sedermera låg
till grund för den militära domstolens prövning.
Sista gången Breuer satt i krigsrätt enligt bevarade protokoll var den 29
okt. 1688. Han hade därefter enligt egen uppgift å postmästaretjänstens vägna r begivit sig till Jönköping för att processa vid Göta hovrätt. I m aj 1689
krev vice guvernören Gustaf Tungel till Breuer m ed anmodan, att han, som
nu under lå ng tid uteblivit från sin tjänst, skyndsammast skulle återvända till
Malmö i stället för att " liggia uthi Jönkiöping och föra Processer vid hofrätten" Tungel klagade i brevet över att många militiefiskalsuppgifter försumma des genom hans bortovaro19 Breuer svarade omgående, att generala uditören Ehrenbusch lovat honom att för det fall någon generalkrigsrätt eller
" Fiscals Action- - - skulle passera" skulle generalauditören ombesörja att ej
något oriktigt förekom20 Samarbetet mella n generalauditören och militie87

fiskalen var således gott, och det är a tt anta a tt militiefiskalen i enlighet med
1684 års instruktion förkrigsfiskalen (p . 9 ) var underställd generalauditören21.
Breuer kom emellertid att alltmer ihållande missköta sin tjänst och rå kade
dessutom i början av år 1690 i ekonomisk "bala ns" Detta medförde a tt gener alguvernören begärde kvarsta d i hans egendom vid rå dstugurä tten i M almö.
På grund hä rav föreslogs Breuer avsatt från postmästaretjä nsten, och till hans
ersättare och efterträdare utsågs dåvarande r egistratorn vid generalguvernemen tet sedermera provincialaudi tö ren J ohan Lang ( La ngenhielm ) 22.
D å Breuer enständigt vägra de a tt å teruppta tjänsten som militiefiskal tillförordnades generalguvernementsfiskalen GEORG ANDREAS DoNNER a tt i avvaktan p å Breuers återkomst förrä tta tjä nsten ifråga23 Ännu i slutet av oktober
1691 h ade Breuer icke infunnit sig i tjä nsten. Rutger von Ascheberg skrev då
personligen till honom och förklarade, a tt K. Mts tjä nst vid garnisonerna
inte lä ngre " tålte hans frånvaro" H an h ade i det lä ngsta haft tå lamod med
honom, men förklarade nu, a tt om ha n inte före nyårsskiftet 1691- 92 instä llde sig i sin tjänst, förorsakades h an a tt förordna ett anna t " Capabelt Subjectum" p å tjä nsten24. Breuer hörsamma de ej generalguvernörens kallelse,
och resulta tet blev också a tt denne år 1692 utnä mnde registra torn vid generalguvernementet D ANIEL BRUUN till militiefiskal. Bruun h ade i några år tjänstgjort därstä des; år 1689 omnämndes han som skrivare eller kanslist, och 1691
utnä mndes h an till registrator efter J ohan L angenhielm25.
Bruun fick under år 1692 endast njuta äran av sin utnämning. L andsboken
visar, att hela hans lön för detta år balanserats till nästkommande å r26. H ans
husvärd Sven J onsson beklagade sig den 21 okt. 1692 för generalguvernören
och anhöll om hjälp a tt utfå likvid för Bruuns skuld till honom för kost och
underhåll. Suppliken berä ttar, a tt detta underhåll utgått till Bruun som dennes
skrivare, vilket visar att även militiefiskalen haft underlyda nde personal, vilken
avlöna ts av honom själv27
Bruuns verksamhetsperiod var kortvarig, och källorna ä r sparsamma med
uppgifter om hans gärning. U nder sin ämbetstid gjorde h an ett pa r resor till
Stockholm, varav en gång för a tt föra process i ka mmarkollegium28.
På sommaren 1694 hade B.r uuns hustru avlidit i M almö29 R edan ett å r
dä refter - i a ug. 1695 - lyste det till äktenskap mella n Bruun och jungfru Beata H all från Plöninge gård i H a rplinge församling30. Äktenskapet
kom emellertid ej till fullborda n genom vigsel, t y änka n efter kyrkoherden
Zacharias H ernerus i St. o. L. Slågarps församling, M ette W anda!, hos domkapitlet i Lund anförde jäv mot dem jä mlikt 15 kap . 26 § 1686 års kyrkolag.
H on h ävdade nä mligen, a tt Bruun lovat henne äktenskap, och a tt de i juli
må nad 1694 (strax efter h ans första hustrus bortgång ) ingått trolovning " efter
hans enständige och tregne begäran" bl. a. i två prästers närvaro. H on anhöll
nu, att domkapitlet skulle tillhålla Bruun a tt kvarstanna hos henne - " fattige
E nkia" M ed a nledning av W andals supplik beslöt domkapitlet den 28 aug.
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1695 att Bruun skulle förete bevis om att han var lagligen skild från Mette
Wandal innan äktenskapet med Beata Hall gick i fullbordan31.
Bruun fick troligen aldrig tillfälle att avlämna detta bevis, ty innan äktenskapet mellan honom och Beata Hall fullbordades mötte Brunn en bråd och
tragisk död. Efter slagsmål på Stadskällaren i Malmö sent p å kvällen den
8 dec. 1695 dödades han nämligen av kansliskrivaren Caspar Coldeweij. D enne
begav sig omgående till Köpenhamn och ansökte därifrån om lejd, vilken han
erhöll genom K. brev den 30 jan. 1696. Vid rättegången inför rådstugurätten
i Malmö uppgav Coldeweij att dråpet skett i nödvärn och åberopade som
bevis härför läkarintyg utfärdat i Köpenhamn omedelbart efter hans ankomst
dit. Rådstugurätten dömde honom emellertid den 23 mars 1696 jämlikt 1 kap.
dråpmålabalken med vilja i stadslagen till döden för dråp. Domen underställdes Göta hovrätts prövning. Genom beslut den 9 maj s. å. leutererades domen
i hovrätten till full mansbot om 100 Dr Smt och kyrkoplikt32.
På våren 1696 utnämndes mönsterskrivaren vid översten och kommendanten
Axel Faltzburgs regemente PETTER STEENBERG till militiefiskal efter Bruun33.
Bevarade koncept visar, att Steenberg ej blott deltog som actor vid krigsrätterna, utan att han av guvernören erhöll ett flertal andra ämbetsuppgifter ej alltid med militär anknytning 33 a.
Från och med 1683 års stat och fram till det ämbetet upphörde utgick
militiefiskalens lön med 200 Dr Smt per år Under stora nordiska krigets
dagar drabbades ämbetsinnehavarna av reducerade löner, och det är möjligt
att Steenberg på grund härav tvingades lämna sin tjänst. Under år 1701 erhöll
han nämligen endast 50 Dr Smt, dvs. en fjärdedel av den ordinarie årsIönen33 b.
Efter Steenberg erhöll dåvarande stadsfiskalen i Malmö SvEN HAFFMAN
tjänsten som militiefiskal. Den 25 juni 1702 anhöll denne inför magistraten i
Malmö om rekommendation till den av honom hos översten och vice guvernören Faltzburg sökta militiefiskalstjänsten, vilket även beviljades honom. Han
avsade sig emellertid icke stadsfiskalstjänsten, vilket resulterade i att fiskalen
Lundell inställde sig inför samma forum den 15 nov. 1702 och begärde magitratens fullmakt på denna tjänst efter Haffman, som "krigsfiskalstjänsten här
vid Garnisonen skall hava emottagit" Haffman förklarade, att han av Faltzburg rekommenderats till tjänsten och att han upprätthöll ämbetet, men att
utnämningsärendet fortfarande låg i krigskollegium för avgörande. Han
vågade därför ej lämna sin stadsfiskalstjänst förrän han erhållit fullmakt på
militiefiskalstjänsten. Magistraten ansåg emellertid ej att tjänsten skulle stå
vakant i avvaktan härå utan meddelade fullmakt för Lundell i ämbetet34.
Att Haffmans utnämningsärende hänskjutits till krigskollegium är i och
för sig märkligt. Även om några fullmakter för militiefiskalerna ej å terfunnits
tår dock klart, att guvernören (gen.guvernören alt. landshövdingen ) själv utnämnde dessa ämbetsmän - detta i motsats till provincialauditörerna som
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för åg med K. fullmakt. A tt så ej skett vid H a ffmans utnä mning ka n ha sin
förklaring i a tt Faltzburg i in egenskap av vice guvernör under Stenbock
frå nvaro icke a nsett sig själv kunna avgöra ä rendet35
I rå dstugurä ttens dombok den 15 nov 1702 talas om a tt H affman erhållit
" Krigsfiskalstjänsten hä r vid regementet" (garnisonen ) Som tidigare nä mnts
upptogs ä mbetet på Slottssta ten i M a lmö. Ämbetet ha de hä rigenom en loka l
a nkn ytning dit, men ämbetet ha de ej denna lokala territoriella begränsning.
H a ns verksamhetsområde utgjorde a mtliga garnisoner inom guvernementet.
Som exempel hä rpå kan nämnas att H a ffman i ept. 1707 fick i uppdrag a tt
närva ra vid ett krigsförhör i L a ndskrona36.
År 1707 inträ dde Magnus Stenbock i sin tjä nst som guvernör i Skåne.
H affma n tjä nstgjorde under h an egid till på våren 170837, men dä refter erhöll han avsked frå n tjänsten, och a nhöll med anledning härav den 31 aug.
1708 hos m agistraten i Malmö om a tt få sin stadsfiskalstjänst å ter38.
Anledningen till H affmans avsked är okä nd. Troligt är a tt Stenbock i
H affmans efterträdare ANDERS ScHENLING sett en mer kompetent person till
ä mbetet. Schenling var född i Skänninge 1683 och hade studerat i Uppsala
innan han år 1707 blev " hovmästare" hos Magnus Stenbock39 Påfölj ande år
utnämndes h an till militiefiskal40 och kvarstod i denna befattning till å r 171 2.
Enlig t Lindberg tjänstgjorde Schenling parallellt som guvernementsfiska l.
D etta påstående vinner stöd i guvernementets bevarade koncept, vilka visar,
att h an under d essa år ofta handlagt civila ä mbetsgöromå l i guvernementet.
Efter krigsutbrottet 1709 tjänstgjorde h an som fälta uditör och protokollförare
vid generalkrigsrätten . H ans a llsidiga militä rrättsliga förordna nden motiver ad e ha ns u tnämning till övera uditör vid skå nska fältsta ten den 17 april 171 341.
Schenling slutad e sin karriä r som landssekreterare i M almöhus lä n. H a n adlades under namnet N ordenadler den 3 a ug. 1727 och avled den 24 april 176142.
U nder den tid Schenling i generalauditören Sylvins frånvaro tjä nstgjorde
som överauditör upprä tthöll vice fiskalen PETTER BuRSELL militiefiskalsämbetet43 Till ordinarie efterträd are efter Schenling utnä mnde p rofe sor onen
från Lund S1MON HÖRLING. D en praxis som. utövats under företrä darnas ä mbetsperioder sta dfästes genom H örlings utnä mning till guvernements- och
militiefiskal den 10 dec. 171 344. H örling kvarstod i militiefiskalsämbetet till
å r 171945
Vid uta rbetandet a v 1720 års stat reducerades militiefiskalsämbetet. Avsaknaden av en fiska l i den militära processen blev emellertid m ycket sna rt
kännbar D åvarande överauditören J akob L agercreutz h ade i slutet av november månad 1721 infunnit ig i Kristia nsta d med anledning av ett överkrigsförhör mot r yttmä taren vid Söd ra kå nska kavalleriregementet J ohan Ridderchantz. Inför överkrigsförhöret beklagade L agercreutz a tt någon actor officio us "seda n samma tä llning för ett år sed an blefwet indragen och af staten
uthe luten" inte fann tillstä de , och anhöll a tt överkrigsförhöret " ex nobile
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Officio" skulle "inqvirer a" i m å let46. Tydligen h ar detta missförhålla nde föranlett L agercreutz a tt söka påkalla en förändring. R edan i mitten av december
mån ad 1721 anhöll nä mligen guvernören H ård i ett memorial till K. Mt, a tt
militiefiska lsä mbetet å ter skulle införas i Skåne. H å rd menade, a tt de 200
Dr Smt p er å r tidigare i många år utgått i lön till denne ä mbetsman inte
skulle lä nda till någon "särdeles gravation för publicum" K . Mt bevilj ade
också den 17 ja n. 1722 a tt tjä nsten å terinrättades47 Guvernören H ård utnämnde med anledning härav GusTAF LINDMAN den 12 mars 1722 till militiefiskal i Skåne. Lindman gjorde därefter sin "ödmjuka uppvaktning" för gene·
rala uditören i Stockholm Ulrick Christoffer Frölich genom skrivelse, dat.
Malmö den 20 m ars 172248. D et första stora målet av betydenhet Lindman
fick på sin lott som militiefiska l var ett duellmål vid en tillförordnad generalkrigsrätt i La ndskrona på hösten 1722. När generalauditören Frölich den 15
juni 1722 sände ned handlingarna i målet från justitierevisionen till Lagercreutz, skrev han i ett följebrev, a tt Lindman nu lär " kunna visa prof af dess
capaci te"49
Genom K. förordning den 28 aug. 1723 avskaffades de s. k. krigsförhören i
den militära processen. Utan stöd av lagbud hade dessa förberedande rannsakningar utbildats till en normal militärrättslig företeelse. Dessa förhör hade
i Skåne ofta verkställts av militiefiskalen och två kompaniofficerare. En av
militiefiskalens ämbetsuppgifter försvann således härigenom50. Vid statskommissionens sammanträde den 27 okt. 1731 mötte de båda militärrättsliga ämbetena i Skåne sitt slutliga öde. Genom K . brev den 17 nov. 1731 bekräftades
a tt militiefiskalsämbetet - i likhet med provinsialauditörsämbetet - skulle
upphöra när den dåvarande innehavaren avgick från ämbetet.
Lindman verkade som militär å klagare till sin död i Malmö den 11 jan.
175351 . Han konstituerades under sin ämbetstid även till "actor officiosus" i
andra må l än militära och förordnades till kronofullmäktig i militära personers konkurser52. I bouppteckningen efter Lindman (upprättad av rådmannen
H enric Falkman ) den 20 dec. 1754 finnes en förteckning över Lindmans boksamling. Genom att Lindman ä r den ende av de här skildrade militärrättsliga
ä mbetsinnehavarna som efterlä mnar en d ylik förteckning h ar den sitt intresse.
Lindmans bibliotek innehöll ett 70-tal volymer huvudsakligen juridisk och
teologisk littera tur. D enna kvarlå tenskap visar, a tt h a n varit förtrogen med
åväl äldre rä ttskällor som doktrin. Bland rä ttskällorna återfanns Joh a nne
L occen ius' la tiniserade utgåva av landslagen " Leges Provinciales'', Joh anne
Schefferus svensk-latinska upplaga av " Kununga ok Höfdinga Styrilse'', landsoch stadslagarna i flera editioner, bl. a. med Petter Abrahamssons kommentar,
ävensom J oha n Schmedemans Justitiaeverk och 1667 å rs sjölag. I romersk
rä tt fa nns ett ba nd med lustinia nus' Institutiones. Den kontinentala doktrinen
representerades av Hugo Grotius' standardverk " D e jure belli et pacis" i tre
editioner varav två latinska och en tysk översättning. Av den inhemska dok91

trinen återfann Claudius Kloots "Then swenska Iagfarenheetz spegel" och
Cla R å lamb " Observationes juris practicae"53. Samtliga arbeten hä nför sig
således till 1600-talsdoktrinen, och det ä r troligt a tt Lindman införskaffat
denna littera tur till sina studier vid Lunds universitet, vilka han påbörjade
171 354. D et är att märka, a tt ej något av D avid Nehrma ns a rbeten ingick i
samlingen. R edan 1729 och 1732 hade Nehrman utgivit sin välkä nda a rbeten
" Inledning til then swenska jurisprudentiam civilem" resp . " Inledning til then
swen ka processum civilem" U nder Lindmans ämbetstid hade Sverige i 1734
å rs lag erhållit en ny kodifiering efter nära 400 å r D en huvudsakliga delen
av den Lindman ka juridiska litteraturen var därför vid tidpunkten för ha ns
frånfälle att betrakta som antikvaria.
I skrivel e till landshövdingen C arl Georg Sjöbla d meddelade sta tskontoret
den 28 jan . 1753, att militiefiskalsämbetet genom Lindma ns frånfälle skulle
utgå från länet extraordinarie stat55. D etta provinsiella ä mbete uppgifter
övertogs dä rvid av krigsfiska len i krigskollegium.
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K ommissoria lrätters p rotokoll och ha ndlingar (D Ill : ma )
Allmogens och lägre borgerskapets brev (D I V c )
Skå nska genera lguvernementskontorets och la ndsbokhå lleriets arki v (Ggko ) :
L a ndsböcker (E I )
Sta ter (E VIII )
Överkommenda ntens över Skå ne, H a lla nd och Blekinge arkiv ( ÖK ) :
Koncept (A )
Skrivelser frå n K rigsko llegium (D Il b )
Skrivelser frå n offi cerare och civilmi litä ra betjä n tc (D 111 b )
Krigsrä tters protokoll och ha ndlingar (D 111 ba)
Skri velser frå n å tskilliga myndigheter och ämbetsmän (D III m )
Skå nska guvernemen tska nsliets a1·kjv (G ka ) :
K oncept ( A I )
D ia rier över a vgångna b rev (B III )
Kungl. brev (D I a )
Skrivelser frå n hovrätter (D Il a)
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Skrivelser frå n generalguvernörer, guvernörer, land hövdingar och kommendanter
(D III a )
Skrivelser frå n regementschefer och a nrlra officerare (D III b )
Skå n ka guvernementskontorets a rkiv (Gko ) :
Anordningsböcker (E VII c)
M a lmöhus lä n landskansli: Diarier över inkomna brev
Diarier över avgångna brev
Kungl. brev
i[almöhus lä ns landskontor : Anordningsböckcr
Domkapitlets i Lund arkiv : Protokoll ( A I )
Brevkoncept ( B I )
Acta Cleri (F I a)
Skå nska kyrkokontoret: Lantkyrkorä kenskaper, D I a, 1694
Lunds stadsförsamling: Födel e- och dopbok (C 1 )

Stadsarkiuet i Malmö, MSA:
R ådhu rättens i M a lmö arkiv:

Domböcker
Inneliggande handlingar
Bouppteckningar
Magistratens i Malmö arkiv : Ankomna brev l 685
Malmö stads garnisons- och inkvartering rullor
S : t Petri Församling : Död- och begravningsbok

Uniuersitetsbiblioteket i Lund, LUB:
D e la Gardieska samlingen: Brev till Forbus 5.
Lunds universitets a rkiv : Protokoll 1670

Staatsarchiu, Stade, VäsllJ!skland:
R ep. 5 a, Fach 199, ir 76.
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Ett bidrag till prosten
A. P. Gullanders biografi
I NGEMAR I NGER

I nä rmare ett århundrade, frå n 1814 till 1912, hade kyrkoherdetjä nsten i
M a lmö Sa nkt Petri församling endast två innehava re. D et var Anders Petter
Gulla nder under tiden 181-1 -1862 och J oha n Axel Olin 1864-1911 D å J A.
Olins efterträ dare, Albert Lysander, blev utnäm nd 191 2, hade a lltså 98 å r förflu tit sedan ha ns företräda re A. P Gulla nder blev utnämnd 1814. D etta ä r ju
ett ganska enastående fö rhå lla nde i Lunds stifts historia. Gulla nders och Olin
tjä nstetid utfyllde a lltså nä rma re ett sekel. D e hör båd a till Sa nkt Petri föra mlings märkligaste präster, såväl genom sin lå ngvariga tjänstetid som genom
ina rent personliga fö rtjä nster såsom dugliga och a ktningsvärda p rästmä n.
H ä r skall nu framdragas några förut otryckta skildringar m ed spridda epioder kring A. P Gulla nder och ha ns sam tid. D e ha r till fö rfattare en svåger
till Gulla nder, f. d . insp ektoren å L öberöds gods M agnus R osenquist. H an
hustru, H ed vig M a ria Rosenquist, f. Gullander, va r en yngre halvsyster till
Anders Petter Gulla nder Frå n maka rna R osenq uist har jag min härstamning
p å mödernesida n, då deras yngsta dotter, Christine R., gift med godsförvalta ren å Övedskloster Anders Nordström, var min mormors mor Familjen
Nordström, sedermera bosatt å V ombs Nygård, hade tillvaratagit Magnu
R osenquists levna dsminnen, som ha n nedskrev p å äldre dagar, och småningom
kom de i min ägo. Originalma nuskriptet ä r numera deponerat å Lunds Universitetsbibliotek. - M ellan M agnus R osenq uist och hans svåger A. P G ullander rådde ett vä nskapligt förh ålla nde, och de h yste en ömsesidig aktning och
tillgivenhet för vara ndra . Inna n vi går vidare, ska ll A. P Gulla nders levnadslopp i korta drag beskrivas, va rpå följer en presenta tion av ha ns memoarskrivande svåger D e biogra fiska notiserna om p rosten Gulla nder är väsentligen
hämta de ur Carlquist, Lunds stifts H erda minne, ba nd Il :2, Oxie kontra kt.
nders Petter Gull ander va r född i Bra ndstad i F ärs härad den 29 j uni 1779
åsom ä ldste son till prosten Per Gulla nder ( 1741- 1816) och hans hustru i
Prosten A. P Gulla nder på ä ldre dagar. Fo to Hilda Sjölin, M a lmö.
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första giftet, prä tdottern J oha nna Charlotta Litholander ( 1760- 1781 ) H emmet va r ett gammaldags gudfruktigt, enkelt och flärdfritt, arbetsamt p rä them. Som en m ä rklighet kan nämnas, a tt Brandstads gamla prästgård, en av
de mest ålderdomliga i Skåne, ännu kvarstå r, 1940 r ädda d frå n en tillämnad
rivning och numera vårda d av F ärs härads hembygdsförening. På kyrkogården invid prästgård lä ngan ligger A. P Gullanders föräldrar begravna, ävensom ha ns styvmoder Efter in egen moders tidiga bortgång fick han en ny
moder i Anna Ca thrina D arin, prästdotter från Hammarlöv ( 1758- 1832 ),
som blev faderns a ndra hustru. H on var visserligen styvmoder för Anders
Petter Gullander men blev det icke i den negativa bemä rkelse ma n ka n inlägga i detta begrepp. Hon var liksom han egen moder, som ha n inte kunde
minnas, en godhjärtad och plikttrogen husmoder och påverkade honom genom
uppfostran i en god riktning. - Anders Petter Gullander blev 1793 inskriven
såsom student vid Akademien i Lund och blev 1799 promovera d till magister
D ärefter blev ha n informa tor, till dess han 1802 blev docent i praktisk filosofi.
Fortfarande hade ha n periodvis informa torstjänst i adliga hus. Efter prästvigning 1807 blev han prebende-komminister i Stå ngby och V allkärra och 1809
a ndre sta dskommini ter i Lund. Genom sina predikogåvor fäs te han uppmärkamheten på sig och blev 1812 utnämnd till kungl. hovpredika nt. D å kyrkoherdebefattningen i Sankt Petri för amling 181 3 blev ledig, blev han uppmärksammad av inflytelserika M almöbor, som önskade få Gulla nder till kyrkoherde. Själv ansåg sig A. P Gulla nder för ung för a tt söka denna tjänst, men
efter sta rka p åtryckningar lät ha n sig överta la a tt bli sökande. (Så enligt Carlquist, Lunds tifts herdaminne II :2 :84 ) Sedan han i lutet av 181 3 med stor
m ajoritet blivit vald, kom i börja n av år 1814 u tnämningen till kyrko herdetjä nsten i M almö S :t Petri församling, som ha n skulle komma a tt bekläda i
m er ä n 48 år Från börja n av 1850-ta let blev h an genom försvagad syn mer
och m er urståndsatt a tt tjänstgöra. D en försvagade synförmågan övergick
små ningom till fullständig blindhet. H a n bar sitt öde med beundransvär t tåla mod. Ett slags prästerlig tjä nst utövade han dock i det !ä ng ta. Det var sjukbesök och själavårda nde samtal. L ed agad av sin dräng, J öns Andersson från
Lilla Vintrie i Bunkeflo, var han dagligen på vandring i taden . D enne J öns
Andersson var för den gamle prosten ett gott bistå nd. Enligt meddela nde av
författarinnan Nanna Lundh-Eriksson blev han sedermera av Gullanders anhöriga förhjälpt till a tt bli elev vid Sta tens järnvägar och slutade sin järnvägsm a nnabana såsom stationsin pektor i Vislanda. - A. P Gullander gick bort
den 21 oktober 1862 och blev jordfäst den 28 i samma m å nad. En gammal
fi ka re p å Limhamn, Anders Chri ten son, har omtala t för mig a tt ha n vid
15 å rs ålder stod på G ustav Adolfs torg och såg begravningsföljet, och det var
den största begravningsprocession ( " Iij-stass") han hade sett. H ans närvaro i
G ulla nder g ravstä lle å Malmös gamla kyrkogå rd. F o to B. Wigforss 1968.
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M almö vid detta tillfälle var föranledd av den omständigheten, att pro ten
Gulla nder va r prebendekyrkoherde i Bunkeflo och Hyllie pastora t (sedan
1832 ), där ha n ofta had e tjänstgjort, å länge ha n var i stånd därtill. Gulla nders gravställe är i M almö gamla kyrkogård strax till höger om stora ingången
från Gustav Adolf torg.
I biskop Thomanders predika n vid A. P Gulla nders jordfästning, som är
tryckt och utgiven till amma ns med p ersona lier författade av Gullander väron, pro ten L. P Holmberg, n ämnes bla nd han väsentliga egen kap r " ha ns
fridsälskande vä ende, hans fryntlighet och deltagande för alla, h ans glädje m ed
andras glädje, ha ns sorg med a ndra org, han grannlagenhet och uppmärksamhet emot alla, hans benägenhet att upply a och råda, trö ta och förmana,
öfverseende och fördragsamhet, hans erkänsla och belåtenhet, ha ns a ktmodighet och han förmåga a tt med en lätt ha nd beröra ömtåliga förhålla nden."
Ander Petter Gullander blev 1809 gift med en dam frå n venska Finla nd,
Fredrika Lovisa Löthma n frå n Åbo ( 1785- 1864 ) D e hade ba rnen Per Erik
( 1810- 1853 ), kyrkoherde i Sölve borg; Corfitz ( 1812- 1854), vice häradshövding; Anne-Charlotte ( 1814- ·1833 ), Marie-Loui e ( 1817- 1875), gift med
hand!. i Malmö Adolf Wiedberg; Wilhelmina ( 1819--1903), gift m ed kontraktsprosten L ar Pa ulu Holm berg i Äspö och Caroline ( 1820- 1893 ), gift
m ed rådmannen i Malmö Olof Centervall. Under in Malmötid hade prosten
Gu llander sitt hem i det honom tillhöriga huset vid hörnet av Östergatan och
Prostgata n, om tod kvar ända till 1967, d å det revs på försommaren för a tt
giva rum för en ödetomt m ed parkeringsplats, n ågot om tyvärr är rä tt vanligt
för gamla fastigheter i städernas centrala dela r
Prosten Gullander kunde lå ngt in i ålderdomen uppehå lla förbindel en med
föräldra hemmet i Bra nd ta d . H a n yngsta yster, Amalia, blev gift m ed fadern
efterträd a re såsom kyrkoherde i Brandstad och S. Åsum, Joha n Christia n Ekelund ( 1779- 1854) D ärom skriver Gulla nders svärson L. P Holmberg i de vid
jordfästningen upplä ta per onalierna. " Kunde ha n om omrarne när någon
lindring i görom ålen inträffade, bereda ig några dagar ledighet, a nvändes
dessa gerna till n ågon längre lu tre a. W a nligen ställde den till föräldrahemm t. D en gamle fadren hade väl redan, år 1816, aflidit, och den tacksamm
sonen ha de vid ha ns jord fä tning p å ett wärdigt sätt teckna t hans lefnad lopp ,
m en tä llet bebodde af Doctor Gu llanders ene swåger, som förut warit hans
embet biträde här i taden, och hos honom och den kära, ä nnu lefwande halfy tern tillbragte ha n m å nga glada stunder i deras, liksom i fadrens tid, ansprå kslösa, m en alltid trefliga. boning. Samtidigt besökte m erändel en a nnan,
wid Löberöds gård bosatt swåger, a f den häda ngångne högt wärderad för ha n
medfödda snille, jelfförwä rfvade, O\.van liga bildning och redliga, kä rnfulla
karakter Umgänget m ed de kära a nförwandterna här och lustwa ndringen i
den wid gården belägna romantiska skogsparken (den för sin natur könhet bekanta så kallade R öfwarekula n ) med de lummiga bokarne och den orlande
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Fredrika Lovisa Gullander, f.
Löthma n. O ljemå lning av KiJia n Zo ll. Tillhör rådma n L a rsErik H olmberg, M a lmö. Foto
n. Wigforss 1968.

strömmen, beredde wår bortgångne den oska ttbaraste njutning och stärkte
h ans krafter till fortsatta mödor "
D en ovannämnde vid Löberöds gård bosatte svågern var inspektor M agnus
R osenquist, som efterlämnat m emoarer, som ännu till större delen är outgivna .
H an var född i Skartofta 1786 och var son av snickaren Nils Rosenquist och
ha ns hustru K arna M ånsdotter Frå n 1794 till 184 2 var han på olika vis i adelspersoners tjä nst. H a n börjad e sin bana som spannridare p å Tullesbo gård och
kom år 1800 i snickarelära p å M altesholm. Under tiden 1804- 1808 var han
betjä n t, också p å M altesholm. H an var 1808- 1809 betjänt p å Bjersjölagård
men vantrivdes med betjänt-yrket p å grund av den beroende och förödmjukande ställning det m edförde. D ock ha de han haft förmånen a tt få tillfredsstä lla sin läslust i herregårdsbiblioteken . Ar 1809 begav han sig i lantbrukslära
hos insp ektor Flygare p å Tullesbo i avsikt a tt utbilda sig till godsinspektor
U nder tiden 1810- 1814 var han inspektor p å Vollsjö gård och d ärefter i sex
å r på egendom en H åberg i Västergötland. 1820 nådde han ett eftersträvat mål,
att bli inspektor p å Löberöds gods, som då tillhörde greve J akob D e la G ardie.
H a n uppska ttade denne husbonde, liksom denne värderade sin inspektor. H an
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Magnus Rosenquist. Oljeporträtt av Maria Röhl,
tillhörigt fru Elisabeth Bergendal, Hälsingborg.

var i greve De la Gardies tjänst till dennes dödsår 1842. Från 1831 var han
bosatt på arrendegården Marianelund under Löberöd, som han efter sin avgång från inspektorstjänsten brukade fritt - som var en form av pensionering.
Död 1863 och begraven i Hammarlunda kyrkogård.
Inspektor Rosenquist hade tillgång till det grevliga biblioteket på Löberöd
och skaffade småningom själv en stor och vacker boksamling, på sin tid ett av
de största privatägda bibliotek i Skåne näst efter slottsbiblioteken. Han gjorde
dock den för eftervärlden mest väsentliga insatsen genom att författa och nedskriva sina levnadsminnen, som innehåller en mängd bidrag till personhistoria
och kulturhistoria i Skåne från slutet av 1700-talet till omkring 1860. En mindre
del därav (det inledande partiet ) är tryckt i Svenska Kulturbilder, Ny följd,
fjärde bandet, men tyvärr med genomförd nystavning. Vid utgivningen av
Lunds stifts herdaminne har överbibliotekarie Gunnar Carlquist citerat smärre
partier, i synnerhet en teckning av Högseröds prästgård och dess prästfolk omkring 1800. (i band II:6 )
Med Malmö hade Rosenquist förbindelser också på annat vis. Där hade han
sina affärsförbindelser och icke i det närmare belägna Lund. Han hade dubbelt
ärende till Malmö, dels att besöka sin svåger A. P Gullander och dels att uträtta affärer hos Mathias Flensburg. Där sålde han spannmål, och där inköpte
han specerier och andra förnödenheter Därom vittnar en ännu bevarad kontrabok, som det kunde bli orsak att vid ett annat tillfälle behandla. Vid Mathias
Flensburgs bortgång i början av året 1851 skriver Rosenquist i sina Minnen.
"Sällan, om nånsin, har en icke-anhörigs bortgång gjort på mig så djupt och
långvarigt intryck som jag erfarit vid underrättelsen om vännen Mathias
Flensburgs, i Malmö, död. M ed honom har jag i mer än 30 år haft affairer i
handelsväg; hans beteende mot mig under hela denna tid har stått tillsammans med den renaste oegennytta, och, hvad som mera är, denna opinion om
honom som är så allmän att man i sanning kan säga. han var en redbar och
rättrådig man! Hans mångfalldiga kommunala bestyr, förenade med betydliga uppoffringar; hans välgörenhet emot de verkligt behöfvande, hans nitälskan för nyttiga reformer och inrättningar, inom det Samhälle hvaraf han
var en älskad medlem, hvarvid han icke sparade hvarken möda eller penningar
- allt detta, jemte hans arbetsamma och flärdfria lif, gör hans minne vördadt
och välsignadt. Den 22 Jan: 1851, i 72dra lefnadsåret, slutade hans bana här
nere - frid och salighet omgifve hans ande!"
Denna avvikelse från ämnet kan synas berättigad, då Rosenquist här erinrar
om en högt aktad Malmö-borgare, en motsvarighet på det mera materiella
området till vad prosten Gullander betydde på det andliga området.
Vad Magnus Rosenquist här har att förtälja om A. P Gullander och hans
krets är här sammanfört i kronologisk ordning med början 1848, då nedskrivandet av hans levnadsminnen påbegyntes och med avslutning 1858, då han sista
gången omtalar ett besök hos Gullander. Fastän det egentligen inte tillhör
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Ma lmö-historien, ha r det ansetts berä ttigat a tt också här upptaga några episoder frå n den prästerliga miljö i F ärs hära d, som prosten Gulla nder genom sitt
ursprung tillhörde, de framträder i synnerhet i uppteckningar frå n 1848 och
1854. I sina levnadsminnen har Rosenquist stundom infört avskrifter av brev
till eller från honom nä rstående personer Så är ock förhå lla ndet i dessa utdrag,
som tre gånger å tergiver brev till A. P Gullander (6/ 1 1853, 11 /5 1854 och ett
i oktober samma år ) och en gå ng ett brev från densamme ( 16/ 10 1854)
Utdragen ur Rosenquists minnen är här å tergivna m ed originalets stavsätt.
Till slut följer kommentarer m ed ordförklaringar, biografiska och sakliga upplysningar m. m. Vi överlämnar nu ordet till prosten Gullanders memoa rskrivande svåger. Under-rubrikerna ä r satta av utgivaren.

Den första bekantskapen med prästhuset i Brandstad.
M. Rosenquists giftermål, förmedlat av A. P. Gullander.
1848. Under mitt vista nde p å Tullesbo 1810 hade jag gjort beka ntskap uti
Prosten Gulla nders hus i Bra nstad , denna beka ntskap fortsattes. Prosten - en
a fbild af den gamla okonstla de redligheten - behagade mig visst, men mera
nöje fa nn jag dock i sällskap med h ans 3 :ne döttrar Uppfos trade i landsbyggdens enfald , af deras förståndiga moder bibringade alla de egenskaper som i
den tä nkande m annens ögon göra en hustru och husmoder kärleks- och aktningsvärd, egde dessa flickor, uta n a tt sjelfva a na det, stora a nspråk på kärlek
och aktning. D eras lyckliga utseende och anspråkslösa umgänges-sätt stadfästade den goda ta nka m an vid första bekantskapen nödvä ndigt m åste fatta
om deras inre vä rde. D en sällsporda syskonkärlek och hjerteliga förtrolighet,
om rådde mellan dP-ssa trenne systrar, ökade hos mig den aktning som jag
frå n mitt första umgänge i deras föräldra rs hus för dem hyste. För den a ndra i
ordningen a f dessa 3, fästade sig hos mig en känsla m ycket olik dem jag tillfö rene på kärleksbanan erfarit. J ag ville icke a nse densamma som a llvarlig, men
som såda n u tveckla de den sig dock småningom . Förgäfves bemödade jag mig
a tt slå ur hågen hvad jag sjelf a nsåg som en dårskap, a tt neml. u ti en så osäker
tällning, som min var, tänka p å äktenskap , hjertat besegrade förståndet. Mina
besök i prestgården blefvo allt tätare. G ubben Gulla nder, som trodde att jag
kom di t endast för att spela boston med honom, tycktes se m ig gärna . O ckså lä t
jag påskina lika mycket nöje i bostonspelet som han, hvarföre han icke heller
underlät att dermed sysselsätta mig. I-ledda och jag förstodo snart hvarand ra,
men någon directe förkla ring hade jag ä nnu icke gifvit. I sällskap med alla 3
ystrarna gjorde jag en resa till Lund, sommaren 18 12, de gästade hos dera
broder, stadscomminister derstädes, sedermera kyrkoherde i Malmö, A. P Gulla nder Med honom gjorde jag närmare beka ntskap och anförtrodde honom
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mitt hjerta hemlighet. Han erbjöd ig att förbered a saken ho sin fader och
trodde att, såvida jag vore i till fälle att försörja hu tru, något hinder frå n
faderns ida ej voro a tt befara. Emellertid tillbringade vi ett par dagar i
Lund, be ågo staden märkvä rdigheter, och bland dessa blir den å kallade
kraft kyrka n a lltid för m ig minne värd , ty der, u nder de tu enåriga hvalfven,
hvilkas fa thet bära vittne börd om förfädernas djerfhet och tyrka, bland de
kraftfulla pelare, hvilka grundfä ten troligen icke svigta förrän Dom ba unen
förkunnar hela verlden a llmä nna förstöring· -·- här var det om Redda och
jag lofvade hvarandra kärlek och trohet. D et var i hän eende till min beroende ställning och, om Gubben tyckte, in kränkta utsigt för framtida bergning,
om ha n hyste betänklighet vid att bifalla min förening med hans dotter; men
nart nog gaf denna betänklighet vika och den hedersmannen förenade o s jelf
med kyrka n band och välsigne! e d en 25 Sept: 1813.

A. P. Gullander som kyrkoherde i Malmö S:t Petri församling; hans hustru och en i Malmö bosatt broder
1848. Min hustrus ä ldste broder, Anders Petter Gullander, vann tidigt befordran som prest ; flyttades vid 35 års å lder från a ndra Stads Comministraturen
i Lund till kyrkoherde i ett af de stör ta pastoraten i stiftet, neml. Malmö.
Mellan honom och mig bildad e sig en vänskap som synes grundad på öm esidig a ktning eftersom den äger bestånd in i sena å lderdomen. Gullander duglighet som embetsman har, mig vetterligen, ald rig varit bestridd. Att han blifvit
Theologie Doctor och m edlem a f ordstjerneorden bevisar väl något till hans
fördel, om m an än antager att tilldelandet af dessa värdigheter jemväl hafva
af eende på det samhälle hvaruti han verkade, neml. provinsens största stad .
D en nära 40-åriga vänskap en mellan våger G ullander och mig måste dock
träda unda n för Biskop Faxes intriger, genom hvilka numera Prosten Brorström utestängdes från Stads Comministraturen i Lund. Gullander gillade
uppenba rligen Faxes åtgöranden, änskönt Brorström var ovedersägligen den
kickligaste och m äst förtjent.e a f de sökande. A tt ha n var min svärson hade
kan ke ock bordt rikta Gullanders inflytande på Faxe till den sökandes fördel,
men det skedde ej, och hvarför? Jo derföre att Brorström ej hörde till sömngångarne bland stiftets prester - a ndra ä n sådane tålde Faxe och Consistoriet
icke. Om också vänskapen mellan Gullander och mig i börja n något led af
detta hans beteende, så kunde den dock icke falla, ty Ander Petter var den
som i sin mon befordrade min förening m ed hans syster - min oförgätliga
Hedda.
Om A. P Gullanders äkta hä lft voro kanske bä t att äga ingenting, ehuru
hon kunde gifva ämne till å tskilliga roligheter Hon lä rer vara hämtad från
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Finlands urskogar och var, då G :r förälskade sig i hennes stora blå ögon och
fylliga barm, en väl uppstufvad kammarjungfru i något förnämt grefligt hus,
hvarest han fungerade som informator Hon har haft något svårt att bära sin
lycka och torde genom sin och döttrars lyx och fåfänga i märkelig mon bidragit dertill att af mannens stora årliga inkomster ingenting varit öfver vid
årets slut - om annars debet och credit gått ihop. En tid i sina yngre dagar
förvärfvade hon sig namnet "pigpiskerska'', men lärer nu på ålderdomen bortlagt en rörelse, som lätt kunnat bringa henne i nödvändighet att vara sin egen
piga.
En tredje broder till min hustru, som inom slägten kallades " Herr Hans'',
hade ock studerat och var ingen okunnig man, blef, efter att ha varit länge
Informator i ett köpmanshus, någonting extra ordinarie vid Commissariatet,
under kriget i Tyskland och Norrige, derifrån återkommen, då freden trädde i
krigets ställe, behöfdes han ej mer, hvadan han fann sig nödsakad - han hade
något obetänkt begifvit sig in i äkta ståndet - försörja sig medelst en pensjonsinrättning, tills Riksens ständers Låne-Contor i Malmö inrättades, hvarvid
han erhöll en tjenstebefattning med 5 a 600 RD B:co lön, som födde honom
rundeligen. Herr Hans hade den mindre goda vanan att hvarje dag, efter slu111

tat arbete på contoret tillbringa en timme eller 2 hos R estauratören Fick, hva rest politiserades och dracks en stor och stark Toddi. Vid hemfärden derifrån
besöktes vanligen brodren, Doctorn, hvarest, såvida H errskapet var hemma,
a lltid träffades främmande. Nu var Herr Hans mera högljudd i sitt tal än
a ndra tider på dagen, hade ock en mängd småhistorier att berätta, just ej af
finaste slaget, hvaråt han sjelf hjerteligen skrattade. Ehuru grofkornig i sina
uttryck, var ej ledsamt å höra de så kallad pikar han jemt riktade å t svägerskan,
Prostinnan och Doctorinna n, då han vid olika tillfällen fick henne inom skotthåll. Hon blef merändels ond, och just då inträffade det roliga.

Ett besök hos A. P. Gullander 1852
1852. I sällskap med min son Theodor, har jag ock besökt min numera blinde
Svåger Theolog. Doctor Gullander i Malmö. J ag har a lltid föreställt mig förlusten af ögonens bruk såsom den största timmeliga olycka hvarmed en menniska kunde hemsökas , men jag blef nästan af a nnan tanke då jag erfor huru
litet blindheten tycktes hafva inverkadt p å den 73 årige ma nnens lätta lynne
och trefliga munterhet. Emellertid torde väl ock hoppet, att genom L äka revetenskapens åtgärd snart å terfå sin syn, i någon mon bidragit till det lugn
och den jemvigt i humöret som hos den i mörkret vandrande förmärktes. Dock
vill jag hälst finna hufvudorsaken dertill i det Christeliga sinnet och undergifvenheten för Guds behag.

Ett brev från M. Rosenquist till A. P. Gullander.
1853. Jan: 6. Det nya året har hittills vi at oss ett lika skumt a nlete, som det
gamla presenterade vid sitt afsked , m en man får hoppas att det har ljus
bakom förlå ten, hvilket i sinom tid frambryter och skingrar dimmorna. Kanske
få vi hoppas ännu mer ; m1 hända skall å tminstone ett af de nu tillslutna
ögonen mista det mörka täckelset och des ägare, i detta å r, göra ny bekantskap
med de solglimtar, hvilka under det förflutna så obarmhertigt öfvergåfvo
honom. M en skulle Solen fortfarande, för den gamle ljuset man, fördölja sitt
·ken, så ska ll den tjerna om i dag gått upp öfver Betlehem lysa honom med
dubbel kla rhet och de vises tretal förökas till - fyra. D et är länge seda n Du
och jag tryckte hvarandras hä nder, men jag har seda n dess ofta ändå råkat
dig i mina ta nkar Berättelsen i en tidning om ditt a fsked tagande, i egenskap
av Skola ns tyresman, lä te jag med djup rörelse. Anledningen till af kedet är
orgligt smä rta nde, men ä ttet hvarpå det skedde gjorde mig glädje - sorgen
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och glädjens tårar blandades. J ag hade velat hört och sett hur de unga lä rarne,
omgifvande den gamle Vise, tolkade sina känslor af a ktning, tacksamhet och
tillgifvenhet och huru han, med de lyckta ögonen, kastade blickar tillbaka i de
förfl utna fyrtio åren och fram i de år som stunda, - huru ha n, Patriarken,
såg in i de omgifvandes hjertan och i sitt eget huru tal och svar derifrån utgingo. D etta fick jag dock icke höra eller se men jag kände det i mitt hjerta. I detta årets somm ar besöker jag dig men ka nske ej förrän jag tillbringat några
veckor vid Ramlösa eller H älsan . Skulle, u nder tiden jag där vistas, något
a nfall liksom sist!. år, göras mot Statskyrkan, ska ll jag höra till hur det går
med den gamla samt underrätta dig derom , jag menar dock att hon står sig,
ty hon försvaras af - Orrvar Odd.

Reflexioner vid genomgång av gamla brev
1853. Under de kalla, kulna och blåsiga Wårdagarne i maij må nad, d å i a llt
fall ingen tiI}g påkallar min utevaro, har genomseendet af en mer än fyratioårig correspondens fört mig tillbaka i försvunna tider. Det är i synnerhet brefvexlingen med min aflidna hustrus ä ldste broder, hvilken ä nda från 18 12 intill
närvarande tid, återgifver icke allena en mängd famille förhålla nden utan
ock sådane tilldragelser, som med dessa haft närmare eller aflägsnare samman11 3

hang och å lunda äfven för den kull icke aknat intere e, detta allt an lår
inne och känslor lika mycket nu om, måhända, på den tid händelserna egde
rum , det framkallar hogkomster som voro nära ut locknade, det påminner
om a ker och ting, hvilka d å synt af ingen eller ringa vigt, men som ända haft
inflytande p å flera mina lefnadsförhållanden och gifvit dem en riktning den
de troligen annar icke fått. Sålunda, med de a puncter till utgång, sväfvar
m innet ut i månafalldiga riktningar, de länge edan hängångne ungdomen
och m annaåldren dagar genomlefva ånyo - men nart för vinner illu jonen,
jag skådar mig omkring i det närvarande och frågar· hvar ha föräldrar, m aka,
anförvanter, vänner och gynnare tagit vägen? Plötsligt framträder aknaden
med tårad blick och pekar på grafvarne! Ack ja! J ag vet det ju - har jag
icke jelf tått och gråtit vid de ä llska des toft!
J a, d flesta ha gått bort till en annan werld. Ännu er jag dock den gamle
Cm-respondenten, hvars fyrtioåriga kedja af wän kap fulla bref så lifligt återka llat för min sjä l de flydda tiderna. Oss båda har döden ännu konat. Han
räcker mig ännu handen och med en innerlig tryckning tolkar den varma vänskap om bor i hans hjerta, men vemodet nedtynger den fordna munterheten,
det glada skämtet, ty mörkret har utbredt ett ogenomträngligt täckelse öh·er
den ädle mannen ögon: han är blind!

Nya sorger.
1853. Min olycklige, blinde våger Gullander har fått en dryg tillökning i ina
bekymmer genom in äldste Son , Kyrkoherden i Sölvesborg, timade död.
y s förut ingångne borgensförbindelser - för att afböja en hotande concurs
- förpligtar nu den tackar mannen att utbetala betydliga ummor, hvarigenom han årliga tillgångar i ej ringa mon medtaga . å ä r den gamle
mannen verkel. beklagansvärd .

Majfirandet hos prästerskapet fordom .
Brev till A. P Gullander den 11 maj 1854.
Min käre Broder! Den förste Maij var fordom en högtid dag i presthu der
familliefadren hunnit till en högre å lder Månne å ännu förhåller sig? J ag
påminner mig lifligt hur min Svärfar den dagen spelte högre boston än vanligt och huru han vid m iddag bordet ropade: "Anna Cathrina, tag nu in
jelva aken Du er ju att jag lefver!" - Jag har icke glömt huru prosten
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Liebera th den dagen mötte mig i dörren till sitt hem, g la d och fryntlig, slog
sig p å Calotten sägandf' m ed höjd röst: " D et är i dag den förste Maij, välkommen till den gamle !" Till middagen togs en och en ha lf och sed a n den halfve
ilat ned i djupet och förenat sig m ed förutgående hele, slog sig ytterligare på
Calotten och ropade " Förskräckens icke qvinnor här!" O ch vida re p å aftonen, d å också der boston speltes, brukade å tskilliga ordspråk som a ntydde en
fri och okonstlad glättighet. " H erzogenbusch ! Magister Bruzell, hvad ha r ha n
för kort ? L å t mig se!" Och så spelte de hvarandra tillha nda, men tappade
vanligen ä ndå, ty prostinnan och jag gjorde detsamma, a llt under en nästan
barnslig munterhet. Något sednare i tiden firades hos den gamle Doctor Roos
den förste Maij och födelsedagen i förening, ty Gubben var född den 1. Maij
efter gamla stylen, hvilken nu var den 13de. Här gick det något mera modern t
till, ty R oos var då nyligen gift (vid 80 års ålder ) med en fröken som bättre
kä nde stora werlden, hälst hon deruti rört sig 60 å rs tid. Allt detta och m ycket
mera lade sig den 1. sist!. Maij, likt en tämmeligen rik tafla för mitt minne.
J ag reste till Westerstad, enleverade presten derstädes och var i Bra nstad inna n
middagen.
Wid ingången till detta gamla fädernehem, h vilket står vacklande på sina
vaga grundvala r, m ötte mig värdinnan - den fordom så glad a Amalia med tårar i ögonen, vore de glädjens eller bekymrens? tro!. beggedera. Sedan
jag öfverva ndra t de svigta nde golf tiljorna genom salen och inträdt i den gamle
gemak, kände jag mig rörd vid anblicken a f min Svågers tårade ögon och
långa hvita skägg. H a n kunde icke resa sig upp frå n den djupa lä ndstolen,
hva ri ha n satt inbäddad liksom ha n ärnade der afbida sin sista stund. "God
dag broder Ekelund ! D et ä r den förste M a ij - Du lefver, derföre tackar jag
Gud och lyckönskar eder a lla ! - " J a", sade han med bruten röst, " jag lefver
men det lider mot slutet." Jag försökte att vara munter, m en det ville ej riktigt lyckas vid åsynen a f de må nga oförsörjda, som samlat sig i rummet. Efter
några timma rs samtal tog jag afsked och det förekom mig som det skulle
varit det sista. Så da nt a ntydde också Ekelund , ha n viskade mig i örat. " V i
råkas troligen icke mer." H a n före kom mig mycket svag, men ho vet ? han ka n
öfverleva mig, ä nskönt jag då var honom så öfverlägsen i helsa. O ckså jag
känner mig trött - en trötthet som m a nar till hvila - i graf ven. I ett afseende
är min Svåger bättre lotta d än jag; han nj uter öm vård af hustru och d öttra r;
om jag blir oförmögen a tt hjelpa mig sjelf, så står jag ensam bla nd frä mlingar
O ckså Du, gamle famillefader, ha r öfverlefvat detta å rets fö rste Maij , hä röfver lyckö nska r jag dig och de dina af a llt hjerta !
D en vackra upplifvande årstiden har inträdt, jag ser framför mina fönster
den grönska nde skogen och tänker med vemod på den gamle vän nen med de
tillyckta ögonen - Gud gifve dig styrka och tolamod att bära denna och a nd ra
våra motgångar, a f hvilka Du i din sena å lder är vorden hemsökt.
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"Utdrag af ett bref till A. P G. Octob. 1854."
Fordom, under de lyckligare å ren, då vi oftare än nu sker besökte hvara ndra, var det en sedvänja a tt den besökande, straxt efter hemkomsten utfärdad e en krifvel e hvilken, vanligen i muntra ordalag, innehöll tacksamhetsbetygel er till den be ökte för åtnjutet hyggeligt bemötande, god förplägning o.s.v D e gladare å ren ha försvunnet, be öken lemna långa mellanrum ,
så göra ock skrifvel erne. ågon gång kan dock ett muntert minne titta fram,
likt månen i en mulen natt, och när ett minne väcke , töter det på flera,
hvilka genast äro färdiga att göra äll kap, och så lefver man om igen en liten
del af det förflutna. Så gör jag nu, då jag nu hembär min tack ägelse för sist
hos dig.
Mitt be ök var kort men för mig lärorikt. Jag åg huru Du, omgifven af
mörkret, har kunnat tömt bedröfvelsen kalk utan att digna. Du står ju upprätt och lugn liksom Du ej förmärkt de svåra stormarne, hvilka dock varit
mägtige nog att kullslå hvarje a nnan vanlig h ydda? Men jag förstår· Du har
byggt p å den fasta Klippan om icke ger vika för floden mäst ra a nde fal l.
Ack hvad jag gerna ville flytta upp min vaga, bräckliga hydda på samma
Klippa ! J ag vet att der är rum.
D et fröjdar mig att ha sett dig nöjd och lugn oaktadt de svåra hem ökelser
dig vederfarits. J ag ha r också erfaret a tt den gamla vänskapen bor qvar i
hjertat; h vad a nnat var det väl som vid vår omfamning uppenba rade ig i de
slocknade ögonen ?

Brev från A. P. Gullander den 16 oktober 1854.
Biskop Faxes begravning m. m.
- Ditt sista bref bär jag ständigt i fickan, på den sidan der hjertat slår J ag
lägger det ej ifrå n mig, af fruktan att i min blindhet ej detsamma å terfinna.
Emottag min hjerteliga tack! Du beredde mig m ed ditt be ök en skön dag.
Inga affairer kallade dig, åsom förr, ut i Staden hvimmel, Du blef troget vid
min ida, och der, som Du sjelf säger, väckte det ena minnet det a ndra. J a,
våra glada dagar har vis erligen icke varit få, och vi kunna, Gud vare lof!
minnas dem utan djupare föreb råel er, hvarföre vi ock när de onda dagar
kom mo med ina sorger b jödo till att akta på orden i den H eliga Boken . " D en
onda dagen tag och emot, ty Herren skapade den bredvid den a ndra ." Alltså
ha vi ej dukat under, än könt pröfningarne för mig varit hårda . J ag upplefde
en glä djestund d å jag af ditt bref inhemtade att Du, som ser kla rt, funnit min
innesförfattn ing tillfredsställande utöfver din väntan. J a, Klippan viker inte,
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må tte ingen storm i de sista stunderna bli så våldsam att trons hus vacklar och
törta r ned i djupet!
Seda n vi sist träffades har den bedagade Stifts-styresma nnen gått till hvila.
H an framgick sin bana genom "godt rykte och ondt rykte" J ag var i m ånga å r
vittne till ha ns goda uppsåt och verksamhet för Stiftets bästa, och ha n fö rblef
ända till slutet min vän och gynna re. J ag kunde dä rfö r oakta dt min blindhet
icke a fhålla mig frå n bevista ndet a f hans likfärd. M ina kä nslor voro besynnerliga. J ag såg na turligtvis ingen ting och hörde föga, men jag tyckte ä ndå att
jag både hörde och såg. Acten i det herrliga T emplet var hufvudsakligen
musicalisk. D e sköna röster som accompagnerades a f den öfverträ ffande orgelen, mente jag, skulle öfverrösta de hesa lä ten som illvilja n ännu kunde försöka a tt höja öfver den hädangångne. D et var intressant a tt i sorgehuset råka
prester frå n östa n och westan, af hvilka m ånga - bla nd dem Wieselgren och
Brorström - visade mig en uppmuntra nde uppmärksamhet.
J ag hade velat, ehuru tiden ej så m edgaf, då Du var hos mig omtala huruledes, vid ett middagsbord hos postmästa re R ydberg, en episod a f din biografi
föredrogs - ej illa - a f vännen Ask. J ag och A. voro de enda främmande.
Den omfattade perioden från ditt första inträde på M a ltcsholm intill dess Du
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kommit i god ordning på Löb röd efter att ha tagit den lilla omvägen om
Bjer jölagård, Tullesbo, Woll jö och Håberg, icke föra kta nde d t oan enliga
Bran tad, <ler jag vill minna a tt tiljorna redan den tiden vacklade öfver källaren i för tuga n. - För a ll del laga å när tiden kommer, att den juklige
För lag mannen och uno-karlen blir vederbörlio·en beled aga d upp på pr diktolarna i Branstad och A um, <ler jag första gången uppträ dde uta n led agare,
men under min fad r ögon, för ta önd. eft. Trinit · 1796.

Sista besöket hos Gullander
1858. Ho mig in tällde sig den tanken att be öka hela elen va rta ka ra n
Senior, neml. Doctor Gulland r Min o n Theodor gjorde mig beredvilligt
äll kap, och efter fyra års förlopp åter åg jag falmö och min blinde våger
Efter allt ut eende var jag ho honom m ycket välkommen, men gjorde ä ndå
be öket kort, ty dag n derpå re te jag hem igen. u hade jag så ledes å kt p å
J ärnbanan, hvilken tillkommit lik om genom en trollkra ft edan jag i t såg
Län t R esidence. J ag betraktade mig jelf nä tan om en af de namnk unnig
Sju ofvarne, om vid itt uppvakna nd fann allt förändrat omkring ig. ·· fven
ho min hederlige våger var ingen ting sig fu llt likt m er ä n han jelf som
nu, som förut, vandra de uti m örkr t, men hade blifvit å van dervid, att han
föga tyckte sakna lju et. Han va r glad öfver m in ankomst, men för mig var
det ej lätt a tt tillbakahålla uttrycken af vemodiga kän lor, som trä ngde ig på
mig vid åtanken af de fordna tider, då vi båda kunde e hvarandra i a nletet.

Kommentarer.
D en första bekantskapen m ed jJrästhuset i Brandstad. M R osenq uists
giftermål, förm edlat av A . P Gullander
" Landsbyggdens enfald' ', här = enkelhet, okon tlad liv föring . Pro ten Gullanders t r
döttrar i ä ktenska pet med Anna: Catharina Darin var C hristina , ( 1784- 1823) , gift med
rå dma nnen H a ns Gi.ilich ( Gyllik ) i Lund, H edvig M a ria , ( 1789- 1839 ) , gift med M.
Rosenquist, författaren av här publicerade minnesbilder, och Amalia, ( 1792- 1879 ), gi ft
med fadern efterträdare i Brandstad, kyrkoherden Johan Chri tian Ekelund.
Boston,
ett kortspel, liknande whist. Ännu vid denna tid förekom kortspel i prä themmen, men
hundra å r senare var det nästan helt bortlagt.
K ra ftskyrka n, äld re benämning p å
krypta n i Lunds domkyrka . D en ,·a r fordom in te å be ·ökt av turi ster som i en sena re tid.
och därför kunde en förlovning ostört förl äggas till kryptan.

A. P Gullander som k)1rkoherde i Malmö S:t Petri församling m . m .
En värson till M. Rosenquist, dåv. komministern i Husie Bror Thure Brorström ( f. 1807,
cl. 1886 som prost och kyrkoherde i V Karup , hade 1843 sökt andra stadskomministra-
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ture n i Lund. Det blev e n pastor Hesselg re n som fi ck tjänsten, men d et bör observeras,
att de nne vid va let ha de få tt majoriteten av rösterna, varför biskop F axe kna ppt kunde
begått något fel vid tillsätta ndet, som Rosenquist synes fö rutsätta .
F ö r " A. P Gulla nders äkta hä lft" synes Rosenq uist icke ha ft någon sympati, vilket
uppe nba rt fra mgår av ova nstående. U tgivare n har också på muntl ig väg hö rt trad itionen
om " piepiskerskan" om talas (genom byggmästaren i Lund Aug ust Pe rsson, som var född
i M a lmö 1874) Hon lä r ha \"arit strä ng vid sin ma n. E n slä kttraditio n o mta la r, a tt hon
vid ett tillfälle, då d är serverades v in till e n del gäster, icke satte fram något glas till
prosten . H a n ska ll då ha sagt: " Vin dricker j a inte, men glas ska j a ha", vil ket sederme ra blev till ett ta lesätt.
E n m e ra nyanserad och väl m era rä ttvis teckning av prostinna n Gulla nde r ger hennes d otterdotte r Emma Bendz, f. Holmberg, i " Söder om la ndsvägen" sid. 20: "l\!Iormo r var mera strä ng och hade stor respe kt m ed sig, men var m ycket
stå tlig ännu, i sin vita m össa, krage och m a nschetter, allt av gamla, u tsökta spetsar. Hon
va r finska och had e varit mycke t vacker, e n egenskap som gått i a rv ti ll döttrarna, liksom även e tt lynne fullt av m å nga skiftningar, svä rm iskt, im pulsivt, än nästan ystert
gla tt, ä n m ela nkoliskt, m ed strä ng p liktkä nsla både för egen och a ndras räkning, med
ova nlig t sinne fö r ordning och hemtrev nad, med varm känsla fö r mu~ik och för allt skönt
i na ture n och i livet."
I E mma Benclz' minnesbok n :r 2 " F rån pil trädens land och
yrene rnas stad " finn s å sid. 11 och följa nde ytterl igare hågkomster frå n hennes m orföräld ra hem i l\!Ialmö.
H a ns Gull a nder, l 78 1- 1841 , helbroder t ill A. P G11 lla ncler, registrator vid Riksen,
S tänclers L å neko n tor i i\ [al mö. R esta uratören F ick : hade \•ärdshus på platsen för H o tel
K ramer.

Ett besök hos A . P Gullander 1852.
" Min son Theodo r" = Carl Theodor R osenq uist, ( 18 14- 1859 ), kyrko herde i Västcrstad
och Ö stra by; h a ns i Malmö bosatta döttrar, H edvig och Susa n na R osenquist, va r de
sista av släkten, so m bar na mnet R osenquist.

Ett brev från 1853.
Proste n Gulla nde r hade 185 1 avgått såsom inspektor vid M a lmö latinskola.
M ed
" något a n fa ll mot Statskyrka n" avses de ideer om kyrkl iga reformer och större religio nsfrih et, som framfö rdes av n ågra präster i Lunds stift, i syn nerhet biskop J H. Thomand er,
prosta rna P G . Ahnfelt och C. A. Ile rgm a n sam t kyrkoherda rna H . Il. H a m mar och P
Welinde r. D e a nordnad e ska ndinaviska kyrko möten i H ä lsi ng bo rg, K öpenhamn och Lund.
F ö r dessa reform strävande n, som sede rme ra vunnit a ll mänt e rkä nnande, var R osenquist
tota lt oförstående.
Orvar Ode!, pseudon ym för red a ktö ren 0 . P S tu rzen-Becker
( 18 1l - 1869 ), e n av förespråkarna för Ska ndinavismen .

ya sorger
K yrkoherde n i Sölvesborg : P er Erik Gu lla nde r ( 1810- 1853
U ttrycket " e n hota nde
concours" avser A. P Gulla nclers a ndre son, vice hä ra dshövdingen Corfi tz Gu llancler
( 18 12- 1854)

Majfirandet hos prästerskapet fo rdom.
D en l maj va r en stor högtidsdag i prästhemme n, d å m a n firade å rsdagen av till t räd et
av pastoratet.
Proste n Lieberath : ]. Liebe rath ( 1745- 1823 ), prost och kyrkohe rde
Doctor Roos: Petrus R oos ( 1740- 1832 ) , kyrkoherde i
i Frä nningen och Vollsj ö.
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Vä terstacl och Ö straby. Han efterträddes J833 av Rosenquists svärson, P Wieselgren,
1847 efterträdd av C. Th. Ro enq uist, som var on till Rosenqui t (här ka llad "presten
clerstädes" ) - " Min svåger" dvs. kyrkoherde J. C. Ekeluncl i Bra ndstad.

Biskop Faxes bcgravnin<T m. m.
" D en bedagade Stift - tyresmannen": biskopen i Lund tift Wilhelm Faxe ( 1767- 1854 )
Wieselgren : d åv. pro ten i H äl ing" D et h rrliga Templet", dvs. Lund domkyrka.
borg Peter Wieselgren ( 1800- 1877 ), gift med M . Rosenquists dotter Matbilda R . ( 18 16
- 1894) Postmä ta ren G ustaf Isak R ydberg ( 1799- 1874), fader till konstnä ren
G u taf R ydberg. " Vännen Ask": f. cl. inspektoren å karhults gods John Ask ( 17851855 ), d å bo att i Lund, ungdomsvä n till Magnus Ro enquist. - "D en sjuklige förs lagsmannen", dvs. vice pa tor J öns Benzell ( 1802- 1856 ), som 1854 stod på för lag till
kyrkoherdetj ä n ten i Brandstad, som nu var ledig efter J. C. Ekelund frånfälle. Det var
a ngel äget för Ekelunds anhöriga, att Benzell kulle få tjän ten
om han ock å fi ck
d å han var vill ig att bevilja ä nkefru Ekelund ett extra n åd å r. Han avled emellertid innan
han hunni t tillträda kallet. Gullander och Ro enqu ist var livligt engagerade i a tt Benzell
m å tte få tjänsten, o h R. författade en inlaga till Kungl. Maj :t till förm å n för denne.
G ulla nders in t res e för att Benzell må tte bli utnämnd har sin förk laring i den tillgivenhet
h a n hyste för si tt fä dern hem och sin där bosatta yngre syster, fru malia Ekeluncl. D et
skall till ägga , att B. blev vald med stor majoritet.

Sista besöket hos Gullander
" H ela den svarta karan", dvs. prästerskapet i Lund stift, om 1858 hade prä tmöte i
Lund.
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Bäst & Sämst 1967
Av

B ERT IL WIDERUERG

V ilket var det bästa som hände inom byggnadsminnesvården i Malmö 1967?
D et mest sp ektakulära var att J örgen Kocks hus togs i bruk igen efter ett
återställningsa.rbete som krävt år och m illioner. Borgmästarpalatset av 1525
(samtidigt .riksbank för hela D a nmark ) p resenterar sig efter restaureringen
övervägande som restauration, dagens mynt slås i en silverkrog.. l\1fan må tycka
vad ma n vill om detta mariage a la mode mell an ost, lättöl och munkstensvalv
E nstaka esteter må möjligen, in för fasadernas finstädade n ygam malhet, låta
tanken snudda vid u rklippsslotten som en gång, arkvis, p rydde Allers Familjejournal. Men generellt är det bara att buga djupt och tacka Kockums som står
bakom kulturgärningen.
I J örgen K ocks hus levde och dog Frans Suell, han som grundlade Malmö
hamn och blev vår fö rste industrikung. Ha n hade också ett sommarställe långt
öder om stadsvallarna. Lugnet uti Möllevå ngen. D en lilla herrgården restes
1796, a rkitekt var a n tingen Carl F riedrich Horn eller Isac Beckström - de
enda loka la fö rmågor som fanns att välja på (varvid fö rutsättes att Suell inte
gick över å n efter vatten )
J örgen K ocks hus var a ldrig hota t till livet. Lugnet u ti Möllevången har
varit det. D e senaste sextio åren ha r la ndställets gustavia nska behag legat halvkvävda av en ba rn vagnsfabrik och ett p ar höga hyreskaserner (adress. Barkgata n 15 B - genom porten, in på gården ) Härinne, bland soptunnor, tvättlinor, utedass och cykelställ, ha r 1700-talsfasaden spela t sin frusna sonat p å
hamma rklaver för nästan döva öron m itt i en kakofoni av handklaver-slagdä ngor från vårt eget sekels slyngelår Mellan instrumen ten gapar en större avgrund ä n vad termerna a ntyder M ed hammarklaver menas ett piano från
Mozarts tid , med ha ndklaver förstår m a n en dragharmonika.
Lugnet uti M öllevången har varit vallfartsmå l för m almöborna sedan begynnelsen. Lä ngs en m ittaxel vinkelrätt mot herrgårdsentren a nlade F ran
Suell en park med da mmar, alleer, ströd da gångar, strödda små kinesiska
broar, strödda paviljonger Folket fick lov att lustvandra där. Fem tio år sena re
drack folket brunn där, under en apoteka res egid. Efter ytterligare femtio å r
blev området Folkets Pa rk och herrgården fab rik. F röken Julie och Jean hade
bytt roller.
121

lf n ut ikten m ot grönskan tä no-de . P erspektivet bröt ju t då det had fått
en demokrati k innebörd.
nart kommer det att öppnas p å n ytt. Linje n till folkparken utgick nådig t
från herrgå rd trappan.
u ·träck d n tillbaka från folkparken till utgång punkten. Ett histori kt sammanh ang återknyte . I ymbolvärde kan det m äta
ig m d ett hand lao- mellan Commer e-Rådet uell o h arbetarhövdingen
D ani I on.
Min bästa julklapp 1967 b lev när kommunalrådet Arne L undberg ringd
och berättade att taden ä ntligen had kommit till en uppgörelse m ed BGB:
de kulle gem en amt frilägga och upprusta Lugn t uti lföllevången. Jag kunde
ova lugnt i fort ättningen, och tack för att jag hade hållit tyst åtmin tone
medan förhand lingarna var som öm tå liga t.
D et hörde p å honom att ha n var glad själv

Vi lk t var det vär ta som hä nde inom bygo·nad m innesvårclen i Malmö 1967?
Det som allmänheten arga t reagerade mot under året sista månad r var
vandali erino-en av kandinaviska Banken fil ial vid D avid hall bron. Ett
Jugencl-hu , från 1908, välgjort både om a rkitektur och om kon truktion, föråg m cl vad jao- har ka lla t " krä msel vita lakan" ( fritt a nvänt citat från
Bi ro-er Sjöberg) D en mörkgrå gro,·a ru. tiken i bottenvånin o-en, som gav tyngd
och f undamentkän la åt hela byggnaden, utbytte mot en murklädnad av !äta
ljusa plattor m ed mörkare ytor av peo-elpol rad gran it däre mellan. D n
organi ka m arkkonta kten avklipp te . K olo en tyckte vackla på en orts et ri ka
tylto r D e n åg ut att kunna tippa över ände vil k t ögonblick om helst.
Det var e tt en faldigt, okä nsligt, onödigt ingrepp. Saken bl v inte bättr när
krä msella ka nen kapare hävdade att han velat " i största görliga mån" bevara " hu ets karaktä r" - och dan av löjade, med ritning och allt, a tt han
inte ens vis te hur d tta hu åg ut. Han hade lagt in sina ä ndringar på ett
a ldrig godkänt och aldrig realiserat för lag av år 1907
Han k11nde inte ens
känna igen sitt eget hä rverk utan a nklagade mig för att ha publicerat e tt foto
med kräm ellakanen framhävda genom retu ch . O c h tick i täv med sin
egen officiellt fastställda des in i byggnadsnämnden a rkiv h a r han - efter
folk tormen - mörkat de a nstötliga p a rtierna . och försäkrar att å vari t ha ns
avsikt frå n börj a n. R eceptet synes ublimt och tyder p å oberrränsade ekonomi ka resurser För att få en vartgrå yta. välj ljusa t tä nkbara material och
smutsa ner det duktigt med konsten samtliga medel !
Varenda ung m å la re som ställer ut varenda tonå rspoet om debuterar, varenda å ngare om ger konsert, varenda kåde pelare om prövar tiljorna, varend(l regi ör om släpper en B-fi lm p å m arknaden
deras pr tationer väge ·
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Lugnet uti Möllevå ngen 1968. Foto Lennart Gullberg.
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och värd ras av fac kkri tiker Men vad arkitekterna gör - och ändå prägla r
d vår mi ljö eftertryckligare ä n några a ndra konstutövare - därom bekymrar
sig inte m å nga gra n kare. Byggna d för lagen vandrar aenom de kommunala
instanserna. de beclöme ekonomiskt, juridi kt, socia lt, hygieniskt
och
hå ller d bara ett nödtorftigt mått betraktade ur ådana nyttoaspekter· då
fastställe de blir offentliga ha nd lingar, och effektuera skyndsamt. Vem bryr
ig om den e teti ka idan a aken ? Bara vi, allmänheten, några tusen, några
hundratu en, om plötsligt tvinga leva mitt i mitt ibland de färd iaa resultat n.
Och vad ka n vi göra då?
Vad som sku lle behöva vore att repre entanter för denna allmänhet (låt
säga. personer oberoende av privata vin ti ntressen och obundna av politi ka
hän yn , d ä remot u tru tade med en mula könhets inne o h ett uns pietet )
finge in yn i byggnad ärendena red a n på initial tadiet. D å hade det kunnat bli
debatt. D å ha de krämsel vita lakan kunnat tötas och blötas sönder innan de
hunnit materiali eras från papper till ten.
Har jag inte glömt någonting? D et allra vär ta om hä nde 1967.
aturligtvis . raseringen av kva rteret 1agnus Smek. D et var elen orörda te
ensemblen vi hade kvar i Malmö, femhundra år tacl hi to ria förtätad i byggnader från sengotik till empire. D är var kryssvalvskälla re och 1700-tal kor virke. D ä r var två Ander -Lundbera-hus från 1810-t::i!et, d ä r var en bi lag tåndare frå n tidigt 1600-tal. D ä r var gustavianska dörrar, där var rutor av
handblå t gla , dä r var gripar av tuck, där var olfjäder fön ter
Våra officiella byggnadsminnesvå rdare, måna om ett förtroendefullt samarbete m ed Mammon, lät a lltsamma ns gå i gru et u ta n hörbara protester En
trö t åter tod ju . kva rteret hade blivit dokumenterat m ed datama kin .
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Kvarteret Magnus Smek; fasaderna mot Östergatan 1966. Foto Scandia Photopress.
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Arkeologiska och byggnadshistoriska
fältarbeten 1967
Av C. G.

LEKHOLM

och

I NGEBO RG

R onr

Histori ka avdelningen antikvariska verksamhet h a r under å r 1967 omfa ttat
både a rkeologi ka under ökningar och byggnadsresta ureringar Två icke föru t
kända bopla tser h a r undersökts en tenå ldersbop la t i Fo ie och en vikingatida bopla ts i Alm å a koloniområd e i S. Sa llerup. D en b yggnadsantikvariska
verk amheten h ar inneburit a tt åväl J örgen Kocks hus om K ommendant hu et färdigstä llts samt a tt Drottningha llen och Slott m ölla n få tt en vä lbehövlig restaurering.

Hindby mosse
En bopla ts frå n mitten av yngre tenåldern har p rovundersökts i avvakta n
på en fullstä ndig utgrä vning av områ det. Bopla t en ligger i ka nten av en
gamma l mo se inte långt från det ställe dä r H istoriska avdelningen hösten
l 966 undersökte en bopla t frå n ungefär amma tid.
Provgrävningen gällde i första h and de delar av bopla tsen om kunde befaras bli förstörda vid V a tten- och Avloppsverkens schaktningar i a ugusti. Bopla tsen har kunna t lokali era genom den slagna flinta, som förekommer ä nda
uppe i m ark yta n. Pla tsen har tidigare legat under va tten men har sed an torrläggningen an vän ts som å ker D e övre m arkskikten ä r omrörda och först på
ca 50 cm djup finns ett orört mörkt kulturlager om varierar i tjocklek mellan
10 och 20 cm. I detta lager p å träffades på ett par tällen grunda nergrävningar m ed ett lager av knytnävsstora tena r Ytterkonturerna var diffu a
och tolkningen av anläggningarna är osäker Kulturlagret vilad e p å en humusfri, sandig, gulgrön lera. I stenflaken förekom riktlig t med flinta, keramik och
ben, vilka sistnä mnda. ä r väl bevarade. En bergart y ·a m ed slipad egg och
h å l genom nackä nden låg bland tenarna i en av anläggningarna liksom ett
par fla ta lip tena r E tt helt kohorn påträffades i en mindre tä mligen tenfri
nergrävning samt intill detta så m å nga kä rvor av en och samma, rikt ornera de
kruka a tt denna kunnat helt rekonstrueras. Åtskilliga a ndra krukskä rvor ä r
ornerade och ytterligare ett p a r krukor h ar delvis kunna t ä tta samman . K eramiken ä r av en typ om klart ka n d ateras till gångo-riftstid (ca 2000- 1800
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Lerkärl frå n Hindby mosse. F oto M a lmö museum.

f. Kr ) Dock ä r ett par av kä rlen m ycket ovanliga både till form och dekor
Bla nd flintredskapen förekommer a nmärkningsvärt m å nga skrapor av alla
former och storlekar Bland benen finn s redskap av olika slag, bl. a . mejslar
med slipad egg.
R edan på grundval av det resultat provgrävningen ha r givit, kan m an
konstatera a tt boplatsen är en en av de viktigaste från stenåldern inom Malmöområdet.

Almåsa
Inom det nya koloniområdet vid Almåsa undersöktes i oktober en boplats från
vikingatiden. Denna ligger på en sandbacke som slutta r ner mot Segeå. I scl1a ktcn för de nya vattenledningarna inom området avtecknade sig mörka nerg rävningar i den ljusa sanden. En samling på fem större gropar, vilka låg med
bara några få meters avstånd från varandra innehöll de intressantaste fy nden.
D e tre största av dessa gropar ha de en diameter på drygt 2 m och visade med
sin rundade form och sin fla ta botten stor likhet m ed de rester efter mindre
s. k. grophus vilka under sena re å r p å trä ffats på vikingatida boplatser bl. a. i
Gässic och Löddeköpinge. I några av dem har man funnit vävtyngder och
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länd trissor varför de sa har tolkats om väv ·tugor Även i de nu aktuella
groparna p å trä ffade vävtyngder och ländtrissor och de sutom kruk kärvor,
en fi kkrok och en kniv av järn amt ett fragment av en bronsarmring. D e
h ärdar och sotgropar om samtidigt undersöktes innehöll inte fynd av sådan
a rt att de kunde klart datera , m en då lagen flinta förekom spridd över hela
backen kan man anta a tt platsen varit b bodd även under tidiaa re förhi toriska
skeden.
Jörgen Ko cks hus
rbetena p å jälva byggnaden både interiört o h exteriört har slutförts. Sa mtliga på träffa de målning fragment ha r kon er rerat av kon erva tor Albert
Erik on. D en n orra praktgaveln h a r å terfå tt sina två sköldbärande lejon
lik om sin helgonfigur i över ta blindni ehen. D et ä r nyhuggna kopior i en
fran k kalk ten be tä ndigare än d n da n ka, m anvä nde d å de ur prungliga
formade . Kon erva tor Vitus iel en lägger ista hand vid den madonnabild
vilken sed a n den m å lat kommer att i likhet m ed in företräder ka av 1525
utgöra bilckfå nget i hörnnischen .
R osenvinge huset
R e ta urering arbetet har fort kridi t så lång t a tt m å lningarna i bottenvå ning n
nu är fä rdiga ch andra våningen m å lningar är under a rbete.
Kommendantshuset
D et avslutande r estaureringsarbetet h ar bl. a. omfattat golvläggning. Mycket
tala r för a tt bottenvåningen ur prungligen h a ft kuller ten golv D å emellertid
kuller ten vi at ig vara omöj lig a tt a nska ffa i tillräcklig m ängd ha r i tället
golvet b lagt m ed 15 cm: gångbane ten. Övervåningen h a r för ett med
ett 2 tum plankgolv m ed varierande plankbredder och m ed ynlig pikning.
Sedan värme och belysning inkopplat o h m å leriarb tet !utfört p ågå r nu
a rbetet m ed monterinredningen för de militärhistori ka amlinga rna, vilka i
sin helhet kommer a tt tälla ut i denna byggnad.
Drottning hallen
Samtidig t m d in talla tion av värme! dning i den till vagnmu eum förvandlade byggnaden h ar M almö tad fa tighet kontor även utfört en genomgripande r ta urering av exteriören. D e kada de tä nkput lagren frå n 1800talet slut ha r er a tt m ed en be tändig lätput , listverken har å terfå tt in
ur prungliga form och hela byggnad en har m å la ts, väggfälten i en lejongul
färg, hörn och li ter hålle i vitt. T aklanterninerna om tillkom i början av
aluha ll tiden har avläg nats och byggnaden torde nu vara m era i överenstämmel e m ed arkitekten Lundbergs ritningar ä n tidiga re.
Slottsmöllan
Möllan har re taurerat varvid den rötskad ade tyrbomen och des sned trävor
har b ytt ut a mt egelbryggan för ett med n y vandring. För att sätta stopp
för de p å i ta tiden a llt ofta re förekommande inbrotten har lu tligen fön tren
för etts m ed träluckor
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R estaurerad nischmå lning i Rosenvingehusets bottenvåning. Foto A. Eriksson.
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Anteckningar till en Malmöbibliografi för år 19 6 7
Av

MARGIT JoHANSON

Ahlberg, Birgitta, Vad skall jag se i
Skåne? 3 uppi. Stockholm 1967 355
s. Kart. (STF :s publikation. )
Andersen, Niels Knud, M alm0salmebogen af 1529. - K yrka, folk, stat.
Festskrift till S. Kjöllerström. 1967, s.
216- 234.
Andersson, H elge, Ett dystert 150-årsminne. Malmö Disconts fall må ngas
ruin. - SkD 20/11.
- , Nya malmökyrkor. 1-4. [Oxie,
Lockarp, Glostorp, Bunkeflo.] - SkD
2/1, 23/5, 24/5, 26/5.
- , Oxie, Lockarp och Glostorp. En
kort presentation av det yngsta Malmö. Ill. - Malmö fornminnesfören:s
årsskrift. 35 ( 1967 ), s. 67- 84.
- , Reformationen kom till Skåne via
Köpenhamn genom Cla us Mortensen.
- SkD 31/10.
- , Svensk-dansk kyrkohögtid i Husie.
R eformationsjubileet firas. SkD
24/1 0, 31/ 10.
- , Wittenberg- Köpenhamn- Malmö. - Lundastiftet. 23 ( 1967 ) : h. 8,
s. 6- 8.
Andersson, Torsten & Larsson, PerGunnar, K ariesutbredningen hos bagare och konditorer i M almö. -

Odontologisk revy. 18 ( 1967), s. 303
- 307
Arkeologiska och byggnadshistoriska
fältarbeten 1966. Av Birgitta Elmqvist
och Ingeborg R oth m . fl. - Malmö
fornminnesfören :s årsskrift. 35 ( 1967 ),
s. 85- 94.
Arwastsson, Hans Erik, Final för populära limhamnsbadet. Av Arwast
[pseud.]. [Limhamns saltsjöbad.] SDS 1/ 10.
- , J ägersro blir 60 å r och är nu en av
de ledande i Europa. - H ästsportens
årsbok.- 1966, s. 48- 53.
Aspelin, Gunnar, Torsten Bergh. Vetenskapssoc. i Lund. Årsbok 1966,
s. 123-128.
Axberger, Gunnar, Diktarfanta i och
eld. 1. Stockholm 1967 (S. 137189 Leon L arsson och elden. )
Bager, Einar, En nyfunnen malmöbild.
·- SDS 25/2.
- , När byggdes det Faxeska hu et ?
- Dhejne, H ans, Tankar om Lilla
torg. Utg. av J örgen Faxe. Malmö
1967 47 s. Ill.
- , R okoko i Rosenvingehuset märkligt tapetfynd i Malmö. - SDS
19/3.
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- , Verket finner sin mästare. [Christen Haagesens gravsten i S :t Petri kyrka, utförd av Basilius Goldsmid.] Ill.
- Malmö fornminnesfören :s årsskrift.
35 ( 1967 ), s. 8- 15.
- , Väggdekorationerna i Jörgen
Kocks hus. - SDS 18/5.
- , Ett återförenat par. [Bislagsstenar
från Jörgen Kocks hus.] - SDS 16/4.
Bennemo, Erik, Vårdhem i Limhamn.
Psykisk utvecklingshämning. 68
( 1966) : h. 2, s. 1-4.
Bergström, Britta, Konsekvenserna av
en fabriksnedläggelse för den berörda
arbetarpersonalen. [Mab & Mya.] Sociologisk forskning. 4 ( 1967 ), s. 35
- 56.
Bj0rnvig, Thorkild, Hill. [Dikt ur Vibrationer, övers. av Stig Carlsson.] Konstvännen. 19 ( 1967 ), h. 3, s. 10
- 11.
Brenner, S[iegfrid] Otto, Personhistoriska källor för Skåne, H alland, och
Blekinge. På uppdrag av Skånes genealogiska sällskap. Malmö 1967 88 s.
Brummer, L ennart, Fyra generationer
har bevarat fiolmakarens flerhundraåriga yrke. [Nilssons Musik.] - SkD
21/ 11.
Bråhammar, Gunnar, Var skall konsthallen ligga? - K vP 13/4.
Bäckman, Sten, Gratisteater i Malmö
- en djärv satsning på featureprogram. - Scen och salong. 52 ( 1967 )
h. 3, s. 6- 7
Carlsson, H enry, En grafisk bagatell
med versaler och gemena . Malmöbild
från 30-talet. [Barndomsminnen från
kvarteren kring Möllevångstorget.] Grafisk revy. 8 ( 1967 ) , s. 360- 362.
Dahlin, Elvir & K ordina, Birgitta,
Rönneholmsgården renoverad: mal131

mömiljö från sekelskiftet 1800 återställd genom ursprunglig målning och
möblering. Ill. - Målaren. 57 ( 1967 ) :
h. 1, s. 21-26.
[Dhejne, Hans], D å talade man inte
om service - den bara fanns. Av
Paul Crayon [pseud.]. - SDS 15/1.
Donnb , Jarl W ., Att lära till aktör
[Statens skola för scenisk utbildning i
Malmö.] - Studiekamra ten. 48
(1966 ) h. 1, s. 10-12.
Ekvall, O ve & Antonsson, Bruna, H eleneholmsverket i Malmö. - ASEA :s
tidning. 69 ( 1967 ) , s. 123- 128.
Ericson, Lars, Utredning med förslag
om ny församlingsreglering i Malmö.
M ed karta över församlingsindelningen, nuvarande och föreslagna gränser.
- K yrkofullmäktiges i Malmö handlingar. 1966, bil. 12.
Erlandsson, Alf, Skånska generalguvernementet 1658- 1693 och dess arkiv. Förvaltnings- och arkivhistoriska
undersökningar. Akad. avh. Lund
1967 290 s. (Bibliotheca historica
Lundensis. 18. )
Ernberg, S ven, Några minnen från
Malmö luftförsvarsförenings första år.
Portr. - Meddelanden från Malmö
civilförsvarsförening. 1965 h. 4, s. 4

- 8.
Ersgård, Hans, Glimtar från 1660talets Malmö. Ill. - Nytt från Malmö civilförsvarsförening. 1967 : h. 1,
. 8- 10.
Falk, H ilding, D en svenska lokalposten. Historik, frimärken, avstämplingar. En katalogh andbok. [Bl. a. Malmö gamla stadsbudsexpedition 18881889, Malmö privata lokalpost 1926
- 1929 och Lokalpostexpressen 1945
- 1946.] Stockholm 1967 115 s. 111.

Fasta förbindelser över Öresund. Översyn av Öresundsdelegationernas betänkande. Redogörelse avgiven år 1967
av svenska och danska öresundsgrupperna. Stockholm 1967 285 s. Kart.
(SOU 1967:54) - Dank upplaga
ingår i Nordisk utredning serie. 14.
1967
Flygare, Gösta B:son, Tankar kring
pumpar i AB Ljungma ns verkstäder.
Il!. - Limhamniana. 9 ( 1967 ) s.
47-56.
[Fredin, H elge], Världsmästaren Anders Ahlgren. Idrottshistoria under
75 år i GAK Enighet. Malmö 1967
160 s. Ill. portr.
Fredriksson, Stig, D e ä ldre som bostadskonsumenter. En socialgerontologisk översikt. [BI. a. Malmö.] Stockholm 196 7 93 s. ( Riksbyggen. )
Frimärksföreningen Vattenmärkets i
Malmö 25-årsjubileum. Jubileumsutställningen VAT EX 67, rådhushallen, Malmö 26- 29 janua ri 1967 Katalog. R ed. H enning Håkansson.
Malmö 1967 47 s. Il!.
Furusjö, Maja-Lisa, Lantlig idyll mitt
inne i Malmö. [Sånekulla.] - Icakuriren. 26 ( 1967 ) : h. 39, s. 10- 11.
Genitz, Einar, Limhamnskungen. [R.
F Berg.] - NT-ÖD 18/5.
Gierow, Krister, Kyrkotukts- och själavårdsritual från Lunds stift under reformationstiden. - K yrka, folk, stat.
Festskrift till S. Kjöllerström. 1967,
s. 235- 271.
- , Skånes första boktryckare. - SDS
8/7
(Carl Gleerups pappershandel ) 100
år. - Artiklar av Jan Mårtensson i
Arbetet 12/11 och av Bertil Widerberg
i SDS 15/11.

Gosshemmet i M a lmö. Ill. - Vård och
fostran. 53 ( 1967 ) . 6- 7
Granberg, Frank, Öresundsförbindelsens trafik och ekonomi. - Väg- och
vattenbyggaren. 13 ( 1967 ) s. 507510.
H aak, Bengt, Skå nska cementgjuteriet.
- Byggforum. 17 ( 1967 ) h. 9, .
36- 39.
H agman, L ennart, Släkten Eriks on
på Hylliegården »H yllie 32». Ill.
portr - Limhamniana. 9 ( 1967 ) , s.
57- 69.
Hassler, O ve, Äspögården, fritid - och
konferenscentrum för Malmö. - Församlings- och pastoratförvaltning. 21
( 1967 ) , s. 231- 232.
H edwall, Anders, D å Skåne var da nskt.
Läsebok. Khvn 1967 98 s. Il!.
H eimer, A stri, De mörka åren från
skånsk horisont. Malmö 1967 162 s.
H erlitz, Carl, Sven ka armens regementen. Stockholm 1967 263 s. Ill.
litt. [Uppgifter om K ronprinsens husarregemente och Kungl. Skånska
1uftvärnregemen tet.]
Hjerten, Hanserik, Bo Widerbergs metod. - Chaplin. 9 ( 1967 ) , s. 210213.
H ofren, Erik, C. H. Adolf M eiers
teckningar från M a lmö. [1870-talet.]
- Malmö fornminnesfören :s årsskrift.
35 ( 1967), s. 27-30.
H olmgren, Yngve, D et har funnits två
kalkbrott i Limhamn. - SDS 22/10.
- , Skånska privatbanornas ånglok.
[Malmö 1966.] 52 s. Ill. kart.
Holmström, Bengt, Artoteket i M almö. Ill. - Biblioteksbladet. 52
( 1967 ) ' s. 854- 856.
- , Malmö stadsbiblioteks bokbuss. Il!.
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- Biblioteksbladet. 52 ( 1967 ), s. 138 J ägersrobanan 60 år. En återblick
över travsporten på Jägersro under
- 139.
I närbild. 3. Foto: Ola T erje. Utg. åren 1907- 1967 Utg. av Skånska
travsällskapet. Malmö 1967 70 s. III.
av Skånes konstförening. Malmö 1967
KFUK- KFUM Medlemsblad för
[62 s. )] Il!. portr
Igrell, Runo C:son, När Malmö fick Malmö KFUK- KFUM. Arg. 1
egna hem. - SkD 20/3.
( 1967 ) - Malmö.
Ingers, Ingemar, Från Skånes refor- Kindb erg, Nils, Svensk flygindustri gemationstid. Il!. litt. - Lunds stifts nom tiderna. 2. - Dredalus. 36
julbok. 59 ( 1967 ), s. 16-39.
( 1966), s. 43- 74. [BI. a. AB Flyg- , Hur gammal är Limhamnsgår- industri, Limhamn.]
den? Il!. - Limhamniana. 9 ( 196 7), Kjellström, Nils, Nätet som fångar
s. 15- 35.
pengar. [Ombyggnad av Skånska Ce-, R eformationslitteratur från Mal- ment AB:s anläggning i Limhamn.)
mö. En språklig granskning [av Dan- - Industria. 63 ( 1967 ) h. 1, s. 49ske Messeb0ger fra R eformationstiden 55, 42-44.
och Malm0salmebogen). III. - Mal- Knutsson, Nore & Sarnäs, Karl-Vicmö fornminnesfören:s årsskrift. 35 tor, Sydsvenska ortodonti- och pedo( 1967), s. 31-43.
dontiföreningen 10 år. - Odontolo- , Skånes språkliga ställning. - SDS gisk revy. 18 ( 1967), s. 407-411.
3/12.
Konkurrencen om Malm0 stadshus.
Isacsson, Bengt, Arbetarskyddet [inom - Arkitekten. 69 ( 1967 ), s. 552kommunala förvaltningar] i Malmö. 567
- Svenska stadsförbundets tidskrift. Kungl. Kronob ergs regemente under
59 ( 1957 ), s. 470-472.
fyra sekler. 1623- 1964. 1967 [I
I varson, Knut, Heimers i Malmö. avd. »Personliga minnen och intryck
Järnhandlaren. 54 ( 1967 ) h. 21, s. från beredskapstjänsten», (s. 21638- 39, 90.
310), återfinnes en del hågkomster
Jangö, Jan, Hej spårvagn! En bild- från malmöregionen under andra
rapsodi om spårvägarna i Sverige. världskriget.]
Stockholm 1967 160 s. Il!. (Om Mal- Kronprinsen - en stad i staden, Malmö s. 104- 113. ) Se även Allt om mö, Sverige. [Text: Hans E. Arwastshobby. 1 ( 1967 ) h. 1.
son. Foto: Bengt Gustafsson m . fl.)
Jerström, Jan, SVR och slaget om Malmö 1967 112 s. III.
Öresund. - Väg- och vattenbygga- Kiihne, Giinther, Millionenstadt am
ren. 13 ( 1967 ), s. 503- 506.
Öresund. - Bauwelt. 58 ( 1967 ), h.
Jugoslaver i Malmö. [Undersökning 51 / 52, s. 1195- 1196.
av Malmö stads socialförvaltning, Kulturkommitte, 1964 års, BetänkanDrätselkontorets statistikavdelning
de och förslag. - Stadsfullmäktiges i
samt Sociologiska institutionen i Lund Malmö handlingar. 1967 Bih. 72.
genom Kristina Belfrage.] Malmö Kylb erg, Anna Maria, AV i barnbib1967 54 s. Kart.
lioteken. [Bl. a. om skolbiblioteken i
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Malmö.] - R eol. 5 ( 1966) , s. 192227
Landstingsgripen. Information från
Malmöhus läns landsting. 1 ( 1967 )
Lund. Ill.
Larsson, N 0., Tekniska utredningar
för Öresundsförbindelsen. - Väg- och
vattenbyggaren. 13 ( 1967 ), s. 511520.
Larsson, Sven, Centraltvätteri i Malmö. Ill. - Byggmästaren. 46 ( 1967 ),
s. 25- 28.
Larsson, William, Konsthallen i Malmö får inte bli en klots bland klotsar.
Bastionen Carolus ger en fin miljö.
- SkD 20/4.
- , Röda korsets lånedepå togs ofta
förr för bättre pantlånekontor. [Intervju med Rosa Cederberg.] - SkD
25/3.
( Limhamns saltsjöbad ) Saltsjöbadens
sista sommar. Historik. - Cementoch Iförevyn. 11 ( 1967 ) : h. 2, s. 26
- 29.
Lindström, Maurits, Börjar Asien i
Malmö? [Skåne ur geologisk synvinkel.] - SDS 29/4.
Lions bok om alfabetet. [Malmö 1967
32 s.] Il!.
Ljungberg, L eif, Litet om äldre pärmstämplar i stadsarkivet i Malmö. Ill.
- Malmö fornminnesfören :s årsskrift.
35 ( 1967 )' s. 18- 26.
Lundaahl, ] osef, Rapport från gudstjänstbesök i Malmö Elimförsamling.
- SvD 25/2.
Lundström, Stig, Ålderdomshemmens
differentieringsproblem. [Annetorpsgården.] - Socionomförbundets tidskrift. 1967, s. 713- 718.
Luthander, L ennart, Gamla hus i
Malmö. - GHT 8/4.

Länsplan 67 Prognos och målsättning 196 7- 1980 för den regionala
fördelningen inom Malmöhus län av
befolkning, näringsliv och bostäder.
Utg. av Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Textdel. Malmö 1967 257 s.
M alling, Anders, Reformationen i
Malm0. - Malm0salmebogen 1533.
1967, s. 289- 307
Malmö fyrtorn 1848. Oljemålning av
Eduard Schmidt. [Text: Kjell A. Modeer.] Malmö fornminnesfören:
årsskrift. 35 ( 1967 ), s. 16- 17
Malmö hamn. Augusti 1965. Karta i
skala 1 10 000. Sthlm 1965. 49 X 52.
Malmö museum. Malmöfynd 1966.
En redovisning för den antikvariska
verksamheten i Malmö under år 1966.
[Stenåldersboplats vid Fosie boställe.
Fosiegravfältet. Gravhög vid Höja.]
Katalogen sammanställd av Ingeborg
Roth och Eva Bennet. Malmö 1967
39 s. Ill.
- , Utställningskataloger. 260- 263.
- , Vägledning genom samlingarna av
äldre konst och konsthantverk. Utarb.
av Nils Lindhagen. Malmö 1967 72 s.
Ill.
Malmö stad. Översiktlig ekonomisk
progno för Malmö stad avseende perioden 1967- 1971. Utg. av drätselkontorets budgetavdelning. Malmö
1967 55, 43 s.
Mal mö stads socialförvaltning. Ett
andra hem för våra barn. En information om barnstugor och familjedaghem i Malmö. Malmö 1967 22 s.
- , Informationstidningar för ålderdomshemmen. Bulletin. Nyhetsorgan
för Mellanhedsgården. 1 ( 1967 ) -.
Malmö.
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- , Välkommen bland oss. [Introduktionsbroschyr.] Malmö 1967 14 s.
- , Åldringsvården i Malmö. Malmö
1967 15 s.
Malmö stads vatten- och avloppsverk.
Värt att veta om vatten. Text. S.
Gudmundsson. Malmö [1967]. 20 s.
Ill.
Malmö stadsbibliotek. En information till nyanställda. Malmö 1967
24 s.
Mal mö stadsbiblioteks vänner 25 år.
En återblick. Malmö 1967 7 s.
Malmöperspektiv. Information från
Malmö stad och Skånes handelskammare. 1 ( 1967)-. Malmö.
Malm@-salmebogen 1533. Faksimiledition. I samarbete med Dansk-skånsk
förening utg. av John Kroon, AB
Malmö ljustrycksanstalt. Malmö
1967 349 s.
MARS (Malmö astronomi & rymdfarts sällskap ) Bulletin.
(nov.
1963 )- . Malmö.
Meddelanden angående samhällsplanering i Malmöhus län. Utg. av Länstyrelsen. [Arg. 1] ( 1966) -. Malmö.
Minneslund tagen i bruk på Limhamns kyrkogård. Ill. - Ignis. 39
( 1967 ), s. 125- 127
Mitt Malmö. Aktuell information till
hushållen i Malmö. Utg. av Informativ reklam i Malmö AB. 1 ( 1967 ) -.
Malmö. Ill.
M oberg, Ake, Malmö högsta punkt nu
i Oxie. - SkD 9/2.
Modeer, Kjell A., Högvaktsbyggnader
på Stortorget i Malmö. Ill. litt. Malmö fornminnesfören :s årsskrift.
35 ( 1967 )' s. 44-66.
Munck af Rosenschöld, Thomas, Gamla borgarhus. - M almö-Eko. Utg. av
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Malmö sparbank Bikupan, våren 1967
Nydahl, Gösta, Tio färgserigrafier.
Jubileumsmapp -67. Malmö 1967 10
planscher.
( Nykterhetsnämnden i Malmö ) Nykterhetsnämnden 50 år. D en officiella
nykterhetsvårdens genombrottstid. Medicinsk behandling av alkoholmissbrukare i Malmö förr, nu och i framtiden. - Specialnummer av Synpunkten 1967
Odontologiska föreningens visbok. Utg.
av Odontologiska föreningen i Malmö.
Malmö 1967 155 s.
[Ohlson, Karin], 150 ensamma malmöbor hämtar tordagssoppa. Av Karzo [pseud.]. [De gamles vänner.] SDS 13/ 1.
Olsson, Agda, Om limhamnssillen. Ill.
- Limhamniana. 9 ( 1967 ), s. 70- 74.
Ottosson, N. , Några blad ur Trelleborgs läroverks historia. 1967 [Bl. a.
Folke Nosslin och hans bröder.]
Petre, Rolf, Limhamns förhistoria .
Guldberlock från romersk järnålder
funnen i praktfull grav vid Vik. LimhT 13 ( 1967 ) h. 34.
AB Plåtmanufaktur PLM - modernt
förpackningsföretag med malmötraditioner - Malmöperspektiv 1 ( 1967)
h. 1, s. 7- 9.
Pro & contra. Organ för Högerstudenterna Malmö. 1 ( 1967 ) Malmö.
Ramsby, Age, Varför lockar inte långtidsvården? [Presentation av Malmö
nya sjukhem.] - Läkartidningen 64
( 1967 )' s. 3855- 3858.
R edelius, Gunnar & Hofren, Erik, Fotogrammetri och byggnadsminnesvård.
[Kv nr 6 Magnus Smek.] Ill. - Ale.
7 (1967 ), s. 30- 38.
R engheden, Britt, Malmös första fl yg-

plan [1918] - en historisk pusselbit
som ofta stod på näsan. [KonstruktörHjalmar Pålson.J - KvP 19/ 12.
R odhe, Birgit, Försöksverksamhet i
utvecklingsblock. [Malmö.] - Skola
och samhälle. 48 ( 1967 ), s. 65- 79.
- , Program för utvecklingsblock [i
Malmö]. - Skolledaren 2 ( 196 7), .
326- 329.
- , Skola och stadsbibliotek i samverka n. Uppbyggnad och framtidsplanering i Malmö. - R eol. 6 ( 196 7),
s. 30-40.
- , Är varierande gruppstorlek och
lagundervisning framtidens metoder i
skolan ? Malmöförsök även med yrkesu tbildning. [VGL-metoden.J - Facklä raren. 15 ( 1967 ) : h . 23/24, s. 16
- 21.
Rudberg, Charlotta, Storklasser och
stödkliniker i lågstadieförsök i Malmö.
- Lärartidningen-Svensk skoltidning.
1 ( 1967) h. 1, s. 4-7
Schlyter, H erman, Claus Mortensenminnet. Ill. - Malmö S :t Petri församlingsblad 168 ( 1967 .1 ), s. 4, 6.
Se även SkD 17 /5.
Sehlin, Börje, Minsta fackföreningen i
M almö 70 år. [Stenindustriarbetareförbu ndet.] - Arbetet 16/4.
- , 85 år. Murarnas avdelning i M almö 1882- 1967 - R edogörelse över
Malmö murareavdelnings verksamhet
1966, s. 11- 23.
Sju kvårdsstyrelsen. Ny miljö för aktiv
långtidsvård. [Malmö nya sjukhem].
Malmö 1967 20 s.
Skånsk kontakt. Utg. K. E. W eggerup. 1 ( 1967 ) -. Malmö. Ill.
Skånska cement AB - en presentation. - Malmöperspektiv 1 ( 1967 )
h. 1, s. 4- 6.

( Skånska luftvärn regementet) 1942
- 1967 En jubileumsskri ft. Malmö
196 7 38 s. Ill. portr.
- , Orienteringsskrift. R ed. av H. R yderheim. Malmö 1967 34 s.
(Sofielund ) Anonyma minnen från
ekel kiftet. Sofielundspromenad. öjesliv och annat. Limhamnsfärd för
ofielundsbarnen. - SkD 16/ 3, 23/3,
30/ 3.
Steverud, Arne, Tarkett AB nytt gemensamt namn för Urban Wehtjes
limhamnsföretag. [Limhamns träindustri AB, Limhamns plastindustri AB
och Limhamns golvind ustri AB.] Ill.
-· Byggnadsingenjören. 25 ( 1967)
h. 4, s. 42-45, 87
( Ståhlbrand, H enry) , L engertz i M a lmö. Katalog 81. Hundra utvalda
böcker. H enry Ståhlbrand in memorian. M ed förord av Gösta Häggström. Malmö 1967 28 s. Ill.
S vanberg, Max Walter, Grafik. Graphique. Malmö 1967 209 s. Ill.
Swedner, H arald, R ecensioner och
publiktillströmning på Malmö stadsteater åren 1956-1961. [Preliminär
version.] Lund 1967 54 s.
D en svenska historien. Huvudförf.
och granskare. Sten Ca rlsson och J erker Rosen. 5. Karolinska tiden 1654
- 1718. Stockholm 1967 359 s. Ill.
S venska tobaks AB. Frans Suell cigarettfabrik. [Information]. Stockholm
1967 23 s. Ill.
S wensson, S ven, Idyller och förfall på
Kirseberg · Där häxor brändes och
missdådare hängdes skönjs nu en av
Malmös flottaste stadsdelar. - SkD
13/ 2.
- , Limhamn, pärlan bland Malmö
stadsdela r - SkD 29/4.
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- , När pesten härjade i Malmö på
1800-talet gick folk till källan i Kungsparken efter vatten. - SkD 11/3.
- , Sofielund - kommunen som slukades av Malmö. - SkD 8/ 3.
- , Västergatan på 90-talet. Om Röa
Lovisa, Svarta Sara och husarerna. SkD 20/2.
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ctsare. Foto: Ola Terje. [Utg. av Felix konstklubb i samband med en uttällning av Bertil Lundbergs etsningar oktober 1967.] Malmö 1967 12 s.
111.
Thies, Rolf, Byggstart 1968 för Malmö stadshus. - Svenska stadsförbundets tidskrift. 59 ( 1967 ) , s. 4 76-4 77
Trafikprognos för Malmöhus län 1965
- 1985. Utredning av Vägförvaltningen och Vattenbyggnadsbyrån.
Malmö [1966]. 41 s. Kart.
Uhten, Axel, Anteckningar om L eon
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7/ 8, s. 17-18.
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340 s. Il!.
Z ethraeus, E va, D et gåtfullt ogripbaras porträttör M ax W alter Svanberg.
- Svenska hem . 55 ( 1967 ) h. 10,
·. 26- 29.
Z ettergren, Nils Gustaf, Malmö Par
Bricoles sångkör genom tiderna. 1878
- 1966. Från protokoll och program.
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af det dan ke fiskekeministerium og
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13 unga frå n Skåne. Riksförbundet
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Bager, Einar, Fil. doktor, Konstnär

Årligen betalande medlemmar, vilka inträtt under tiden
mars 1967 -

hlner, Märta, fru
Ah lsten, Signe, fröken
Andersson, Ellen, fru
Andersson, Gust. E.,
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Frick, Carin Luthander-, fru
Grad ler, Stefan, Stud.
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NY STYRKA I SJOFORSVARET FEM UBÅTAR AV SJOORMENTYP

-

"Sjölejonet" sjö&aU vid Kockums 29 juni 1967

"SjOormen" t ill sjöss för första gången 30 j uni 1967

Sjöormen klassen
tillkommer i samarbete mellan
ca 200 leverantörer
Två av ubåtarna byggs
vid Karlskronavarvet.

Huvudleverantö r:

KOCKUMS

MEKAN ISKA VERKSTADS All • MALMtl

DIN

BANK

-

När det gäller böcker och
in bindning
för

biblioteket
för

kontoret ...
IVAR IVERSON & C:o A.B. BOKBINDERI

Gråbrödersgatan 8

&

MALMÖ

KONTORSBOKFABRIK

Telefon 71835

F~CIT
~~OW.ffi.'lJ
- den svenska
hemskrivmaskinen
En pålitlig medarbetare hemma och på
resor - en snabb och
säker skrivhjälp, en
FACIT PRIVAT, är
väl värd att satsa på.
Med maskinen följer
GRATIS: snabbkurs
i touchmetoden, övningsskärm, tangentbordsschema,
elegant plastöverdrag.

FACIT AB
Citadellsvägen 9 M A LM O Tel. 709 80

w,~ell
Malmö

FÄRGER
TAPETER

BYGGER ALLT

SKÅNSKA

CEMENT&JUTERIET
VI BYGGER
Hus - Vägar Industrier Vattenbyggnader

~'<fonos

N3!:)NIN3~Q ..:LLN31NnSNO>t

snwoa wnsNO}I.

Carl Gleerups
Pappershandels AB.
Mest sorterade inköpskälla i allt som tillhör pappers- och kontorsm11terialbranschen
Specialavdelning för teknisk rilmateriel

Ad e l g atan 21
T el. 725 70 V äxel

SKÅNES STADSHYPOTEKSFÖRENING
(Låneomslutning kr 913.351.000 - )
och

SKÅNES BOSTADSKREDITFÖRENING
(Lån om lutning kr. 675.687.000 - )
L ämna r bundna fastighetslån
Västergatan 38 -

MALMÖ

Tel. 12 04 57, 12 40 68

1

Sydsvenskan
ojämförligt
största
tidningen i
Sydsverige
Läs den!

Han sover gott om natten
för han har sina värden i ett bankfack i Handelsbanken

i9 1HANDELSBANKEN
- banken för hela folket

AB LUNDGRENS SÖNER BOKTRYCKERI
P er W eij ersga ta n 4 • M a lmö

N3N~3:JNQ)I

VIONV>IS

E. A . Rosengren s AB. :

Byggnadsartiklar

Calvert & C o : CeCe slitsd urk

G ö tave rke ns Fö nster AB.: Ferrofö nster

AB. Ma skin Tellus : Transportanordninga r

AB. Fixfabriken : Byggnadsbesla g

Smed je backens Valsverks AB .

TNV garage- oc h ind ustri portar

INGEN /ORSFI RMA SVEN H ELLSTEN K! B
MALMÖ 1

Box 327

Tel. 93 bb 3 0

Koppars ticksreprod uk tionen
på skyddsomslaget

..

MALMO
tryckt p å kon t tr yckpapper (fo rmat 50,0 x 27,5 c m )

finnes till a lu ho red a ktören i Stad a rkivet. Pri kr 10

BEIJERS
KOL

-

JÄRN

KOKS
-

-

OLJA

KEMIKALIER

GJUTERIFORNODENHETER och -MASKINER
STALVERKSUTRUSTNINGAR
TRÄVAROR
EXPORT
SKEPPSKLARERING

-

SPEDITION

G. & L. BEIJER AKTIEBOLAG

Norra Vallgatan 70, Malmö 1

Firman grundad 1866

Låt ASU renovera
Ert antika ur!
ASU's centralverkstad i Malmö är landets största urmakeriverkstad med rationellast möjliga arbetssätt. Där finns specialister som snabbt och billigt renoverar Ert antika ur eller
nytillverkar gamla delar. För kostnadsförslag ring och tala
med herr Kaj Holmström, telefon 040-71445. Han ombesörjer
också att Ert ur blir hämtat och återlämnat. Passa på innan
Ni exempelvis åker på semester så har vi Ert ur klart när Ni
kommer tillbaka.

RSU
KLICHEER
Retuscher
Teckningar
Matriser
Plastduplikat

*
allt inom

0FFS ETR EPRO DU KTI 0N
OFFSET-TRYCK

\

Nobelvägen 129 B Tel. 93 bl 10

Snabbaste vägen
till förmånsköp
och framtidstrygghet

FAMILJEKONTO
MED KREDITGARANTI

MALMÖ
SPARBANK
BIKUPAN

BLIV MEDLEM I

MALMÖ FORNMINNESFÖRENING
ÅRSAVGIFT 15 : -

KR.

För ytterligare medlem t illh örande samma familj utgör a vgi ften 5 :
med lem är ej berätt igad erhålla å rsskriften gratis.
För b undet exemplar t illkom mer en a ,·gift a '• 6 :
rss krifte r 1934

1960 pris 5:

Minnesskriften 1909-1 9 , pris 10 :

kr.

kr. pr ärg. och 1961 -1967 kr. 7 : 50 pr ,\ rg.
kr.

Ei nar B ager: Med penna och ritstift , 15:
Leif Ljungberg:

r djupa källarvah·cn , 10:

kr.
kr.

Ly der van Fredens kämnärsräke ns kaper för i\<! almö 15 17
utgivna av L e if Ljungbcrg, 12:
kr.

1520 .

Samtliga skrifter ku nna förvä r vas hos redaktören i S tad arkivet.
Leif Ljungberg: O m gatunam nen i -"I al mö , pris häftad 10:
inbunden 14:
kr. finn s i a lla b okl dor.

\

kr.; s<-~ dan

kr.

QV\Jl'v'V\J ' ~ ~ .l38l:lO.ll:lO.lS
l:lO.lNO>.JOn/\nH

J3 JQJ -

>1ueqJeds
a1xo

speJ~H

AB ARMERAD BETO G
G. & L. BEIJER AB
FACIT AB
CARL GLEERUPS PAPPERSHA1 DEL AB
INGENJÖRSFIRMAN SVE. T HELLSTE.
IVAR !VERSEN & C:o AB
KOCKUMS MEKA ISKA VERKSTADS AB
KO SUMK TFöRENINGE

SOLIDAR

AB LUNDGRENS Sö ER BOKTRYCKERI
MALMÖ GRAFISKA AKTIEBOLAG
MALMÖ SPARBANK BIKUPAN
OXIE HÄRADS SPARBANK
SKANDJAKONCERNEN
SKANDINAVISKA BANKE
SKÅNES STADSHYPOTEKSFöRENING
SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET
SVE ISKA HANDELSBANKEN
AB SVENSKA URDEPOTEN
SYDSVE SKA DAGBLADETS AB
AB A. 0. WIXELL

folmö 1968. Lu ndgrens Söner boktr.

