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Malmö Fornminnesförenings
verksamhet 1968

Ordinarie årsmöte hölls den 18 mars i Landstings alen på Malmö R ådhus.
Efter edvanliga å rsmötesförhandlingar höll la ndsarkivarien dr phil. H arald
J 0rgensen, Köpenhamn, i a nslutning till kungaporträtten i Landstingssalen
föredrag över äm net "Skå nes da nske kongenekke" Närmare etthundrafemtio
m edlemma r hade hörsammat kallelsen . Efter föredraget samlades föreningen
till gemensam supe å Kockska krogen.
Traditionsenligt på Kristi Himmelsfärdsdag a rrangerades den 23 maj föreningens vårutfärd, som denna gång ställdes till H elsingör Utfärden leddes av
ordföranden, f. borgmästaren Th. Munck af R osenschöld, samt jur. kand. Kjell
A. Modeer Ett åttiotal av föreningens medlemmar medföljde på resan, som
företog i abon nerade bus ar. Färden ställdes via Helsingborg till H elsingör där
en sakkunnig guide, fru Thora Cohn, Helsingör, mötte och initierat och fängsla nde förevisade stadens kulturhistoriska minnesmä rken för de deltagande
föreningsmedlemmarna. Under förmiddagen besågs Kronborg slott samt
Marienlyst lilla rokoko-slott i stadens norra del. Efter lunch på Fcergegården
gjordes en rund vandring i stadens äldre dela r varvid bl. a. H elsingörs priviligerede skarpskydeklubbs lokaler i f. d . svenska generalkonsulatets byggnad vid
Stengade samt S:t Olai kirke besåg. Efter avslutad rundvandring fortsattes färden i det stråla nde försommarvädret till Fredensborg och Fredriksborg vid
Hilleröd, vilka båda slott besågs exteriört. Återfärden till Malmö kedde via
Dragör- Limhamn.
D e inkorporerade sockna rna Oxie, Lockarp och Glostorp var målet för å rets
höstutfärd, som företogs i oligt höstväder den 19 oktober Förutom ordföranden och Modeer deltog skriftställaren Helge Ander son som fä rdledare och
ciceron. Via Ba ra ställdes färden först till Torup slott, där deltagarna informerades om slottets historia och gjorde en promenad i slottsparken inna n färden
fortsatte till Skabersjö. Från bussarna besågs lottet och den kungliga ja ktpaviljongen varefter målet ställde till Törringe medeltida kyrka där kyrkoherden gav en levande beskrivning över den av Anders Österling besjungna
la ndsortskyrkan. K yrka n fylldes till sista plats av det åttiotal medlemmar som
deltog i utfärden. Färden fortsattes därefter till Oxie och Locka rp varefter la nt-
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Fru Thora Cohn förevisar Kronborg slott för fornminnesföreningens
medlemmar vid vårutfärden 23 maj.
Foto Kj ell Å. Modeer

brukare Hugo Weibull på Vintriegården hälsade föreningens medlemmar välkomna till en rundvandring på gården. Lantbrukare \'\Teibull informerade om
gårdens historia och om de fornminnen, som påträffats inom gårdens ägor.
Makarna Weibull tjänstgjorde som ciceroner vid den påföljande rundvandringen. Utfärden avslutades på värdshuset Hyllie 19 där kaffe med bröd intogs .
Styrelsen, som haft samma sammansättning som föregående år, har under
å ret sammanträtt två gånger. På förslag av styrelsen har en suppleantplats i
styrelsen av årsmötet tillsvidare vakantsatts. Styrelsen har vidare uppdragit åt
förenämnde Modeer att i sekreterarens frånvaro förrätta dennes göromål i
föreningen.
Årsskriften utkom den 10 maj. Liksom tidig<:tre år har årsskriften tryckts på
Lundgrens Söner boktryckeri, som välvilligt beviljat rabatt å tryckningskostnaderna.
Från juris doktor Ebbe Kocks stiftelse samt från Malmö Förskönings- och
Planteringsförening har under året lämnats väsentliga bidrag till tryckningskostnaderna av årsskriften.
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U nder å ret har jur ka nd. Kjell . M odeer genom föredrag i två av stadens
rotaryklubbar, den 2 april och den 30 ma j, ökt prida in fo rmation om föreningens verksamhet.
M edlem an talet utgjorde under å ret 2 hedersleda möter, 5 stä ndiga och 768
beta la nde medlemma r (därav 244 " fa miljemedlemma r" ) eller tillsamma ns 775
vilket utgör en ökning med 25 m edlemma r
Föreningen bala nskonto p er den 31 december utgjorde :

Tillgångar
Aktier

65 a ktier i ASEA
Sv. Handelsbanken
55
"
i Cardo AB
40
"
i Ska ndinaviska Ba nken
50
"
i AB Sv. Flä ktfabriken
20
",, i F örsäkr. AB Ska ndia
50
20
,,
i C ustos
1 st. p remieobligation av 1963
Ba nk tillgodo ha vand en
Postgiro

5.235 8.000 · 3.82 7: 7.953: 4.860 : 6.070 : -4.605 -

K ro nor

40.550 · 100: 14. 154 · 40
5.312 73
60.117:1 3

Skulder

2.313: 11
1.597 31
11.903: 365 43.938 · 71

Berghska Fonden
Leif Ljungberg fo nd
Anna Lisa och Sven Eri c Lundgrens Fond
Ba la nserade posters konto (m edlem savgifter 1969 )
K api talbehållning
Kronor
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60.117: 13

Ett nyförvärv i Rosenvingehuset

I R osenvingehusets rika tavelsamling ingår sedan några m å nader en oljem ålning, som förvä rvades, då dyrgripa rna p å Borreby slott p å Själla nd på a uktion
skingrades för alla vinda r . På den till formatet oansenliga duken ser m an kung
Christia n Il och ha ns unga drottning Elisabet knäböja i sina bönstolar, m eda n
deras knä hunda r fortsätter sin lek på gräsma tta n, oberörda av husbondefo lkets
fromma förehavande. D e båda porträ tten - med hunda r - ä r detaljer u r den
stora alta rtavla, som fordom prydde ka rmeliterklostrets kyrka i H elsingör och
som nu förvaras p å N a tionalmuseet i K öp enh amn . På Borrebyauktionen uppgavs m ålningen vara en 1700-ta lskopia -- ma n utgick ka nske dä rvid frå n en
tilltråcklad kartusch med namnuppgifter - m en mitt intryck ä r, a tt den väl
skulle kunna vara ett p ar hundra å r äldre och sålunda någorlunda sam tidig
m ed altartavla n.
D en stå tligt uppbygda alta rtavla n skildra r yttersta domen och ba kgrunden
till kungaporträ tten utgöres a v ett vimmel saliga och osaliga, som samlas till
höger och vänster om doma ren. En fö rgrundspla ts bla nd de osaliga in tages av
en p å gräset sitta nde, storgrå ta nde kvinna, som av beställsamt folk seda n å rhund raden u tpeka ts såsom K ung Christia ns högt älskade D yveke, borgareflicka n frå n Bergen, vars öden ä n i dag lä mna r stoff å t både historiker och
ska lder Någon tid före a lta rtavla ns fä rdigstä lla nde hade hon helt p lötsligt avlidit - det uppgavs a tt döden orsaka ts av förgiftade körsbä r - och skildringen
skulle väl visa, hur hon fick sona sin ungdoms förvillelser m ed evig osalighet.
En lösning på kung Christia ns ekvation, som det förefaller helt otä nk bart, att
ha n själv sku ll e vela t exemplifiera p å alta rtavla n.
D et kanske m ärkligaste med förvärvet av kungam ålningen till R osenvingehuset ä r, a tt den i så hög grad äger hemortsrä tt just hä r D et var n ämligen
frä mst genom sin förbindelse med kung Chri stia n allt ifrå n dennes ungdomsår,
~om släkten R osenvinge kom a tt uppnå en social och ekonomisk m aktställning,
som bla nd sina må nga uttryck kunde räkna även storbygget i Malmö.
Släkten R osenvinges a nfader, M ogens J ensen hade som sekretera re hos den
unge prins Christia n tillvunnit sig dennes ynnest i så h ög grad, a tt ha n genom
ett all tj ämt bevarat dokument av den 31 juli 1505 upphöjdes i adligt stånd
och tilldelades det vapen, som vi ä n i dag ka n beundra i reliefen över ingångsdörren vid V ästergata n. T vå å r sena re, den 20 september 1507, lämnade prin-
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sen sin högtbetrodde tjä nare ett tacksamt erkä nn a nde för det mönstergilla sätt
ha n ha ndhaft förvaltningen p å under hittill svara nde tid. D et ka n i förbigåend
nämnas, a tt detta kvittensbrev i slutet a v 1600-talet begrunda ts av en da nsk
biskop, och a tt denne a nteckna t, att det senare "fallit i frun timmershä nder och
sönderskurits till garnsp ola r, men nu å ter sytts samma n igen" !
D etta p ergamentsbrev, som sålund a haft sin a öden, ä r dagteckn at "p aa vor
gaard i Bergen" O ch därmed ä r vi framme vid orten och tid en för prins
Christia ns m öte med D yveke.
J eg saa ham p aa Bryggen, den kongelige M a nd .
H a ns 0 je var dybt som F jorden dcrudc,
J eg kund e mig srenket derned.
Paa Brystet de t b rede laa F l0jelets Pude
J eg kunde mig hvilet derved .
F or F oden jeg kunde ham falde med Suk
O g smi le, om H aanden min Pa nde strng.
D e sagde saa ofte, a t Du en var smuk .
u ved jcg fo rst, h vem der er H 0g.
Så låter H olger Drachma nn i D yvekes Sa nge den unga kvinna n tolka sitt
första intryck. Bla nd dem som frå n närmaste h åll fi ck följa drama ts ljusa uppta kt, befann sig M ogens J ensen R osenvinge, vid denna tid slottsfogde p å Bergenhus.
ä r ka rmeli terklostret i H elsingör erhöll sin altartavla, var M ogens J ensen
rådma n i denna stad och blev kort dä refter borgmästa re. H a n avled 1528 och
bespa rades a tt uppleva de grymma öden, som just nä r Rosenvingehusets mura r
restes, som hårdast drabbade ha ns välgöra re.
I R osenvingehuse ts hägn ka n den folkkä re kung C hristi an kä nna sig hemma.

Einar Bager
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Malmö eller Landskrona?
Krzng en stadspolztzsk tvistefråga fJå 1600-talet
Av

HA NS ERsGÅRD

Under 1660-ta let deba tterade de skå nska täderna och dera vi llkor ofta under
regeringens överläggningar om riket tat. D es a di kussioner kring brä nna nde
politiska, ekonomiska och fortifikatoriska problem ka ta r ljus över förm ynda rregeringen in ställning till Malmö.
När frågan om de fa ta för var a nl äggningarna i Skåne ventilerade i rådet
p å våren och somma ren 1661 , uppstod diskussion om Malmö stads betydelse
frå n militä r synpunktl. Olika uppfattningar gjorde sig dä rvid gälla nde. Som
den främste talesmannen för åsikten att fä tning verken kring M almö borde
raseras, framträdd e rik ka nslern M agnu Gabriel de la Gardie, som hävdade,
a tt tadens vidsträckta för varsanläggninga r borde kunna ersätta av ett sta rkt
citadell. Till denna uppfa ttning a nslöt sig både riksskattmästaren G ustav Bonde
och riksdrot en Per Bra he. En rakt m otsatt m ening förfäktade rik amiralen
K a rl Gu tav Wra ngel, för vilken tanken på en ra ering av fä tning verken i
M almö var fullstä ndigt främman de. M almö var enligt Wrangels m ening en
grä n ort och kunde " ka ttas för en n yckel" Om en så betydande stad skulle
berövas sin fäst ning, inneb ure det, "att m a n dä rigenom gåve sig lika å om uti
sin fi endes diskretion" 2
Ett av motiven till för laget att ra era befä tningsverken i Malmö var önskem ålet a tt skära ned utgifterna för den kå nska provinsen militärförvaltning å
lå ngt detta var m öjligt med hä nsyn ti ll Skåne för var. M en även a ndra motiv
ka n ur kiljas. Under rådsdi kus ionern a gav framför all t de la Gardie uttryck
å t en sta rk mi stro ti ll borgerskape t, som enligt honom var "sta rkt till mis tanke" Han varn ade därför för da nska kuppförsök, vilka skulle kunna leda till
att taden erövrade på en enda n att. D å de la Ga rdie gav uttryck åt de sa
farhågor, torde han ha haft i ta nkarn a den s. k. Malmö amma n värjningen
under kriget mella n Sverige och D a nma rk 1658- 1660.
Ytterligare ett m otiv till rikskanslerns och ha n m eningsfrä nders negativa
inställning till M almö förtjänar att uppmä rksa mmas. Under rådsdi kussionern a
kymta r åter pla nerna på a tt frä mja La ndskronas utveckling p å M almös be11

kostnad . Såväl de la Gardie som Per Brahe a nsåg, att Skå nes försvar borde
inrättas enligt citadellprincipen. Gustav Bonde var av samma mening men ville
göra ett undantag för La ndskrona och föreslog, att försvarsverken kring denna
stad borde behållas med hä nsyn till hamnens goda beskaffenhet. Även de la
Gardie a nslöt sig så små ningom till denna åsikt och fö rklarade, att om Malmö
skulle bli befäst, " m åste vi det helt besätta heller a lldeles desma ntelera ( = rasera) och dä r bredvid des to bättre förse La ndskrona, vilket sena re ha n håller
det bästa consilium fö r den imposante orten skull" Gentemot rikskanslern
hävdade v\Tra ngel vid samma tillfälle såsom ovan nämnts en rakt motsatt
mening.
Vid ett samma nträde senare på å ret togs frågan om fästningen i Malmö åter
upp till diskussion. Både de la Gardie och Bonde framförde å nyo sin åsikt, att
vallarna kring Malmö borde raseras och att m a n i stället skulle "göra L andskrona fast" Under samma nträdet framträdde kontinuiteten mella n K a rl X
Gustavs pla ner och förmynda rnas skå nska stadspolitik ovanligt tydligt. Amiralen och riksrådet Clas Bielkenstierna erinrade sålunda om a tt K a rl Gustav haft
amma mening om Malmös och L a ndskronas befästningar som rikska nslern och
riksskattmästaren. I a nslutning till Bielkenstiernas inlägg framförde de la Gardie
ta nken att främj a L andskronas utveckling. Visserligen var ha n fullt medv:eten
om denna stads obetydlighet men ha n var likväl fast övertygad om att den med
hj älp av nya privilegier skulle "strax populeras"3.
På sommaren 1662 hölls nya överläggningar om de skå nska fästningarna4.
Ett yttrande i frågan frå n generalguvernören G . 0. Stenbock hade då kommit regeringen till handa och utlöste en livlig diskussion. Gustav Bonde
underströk fa ran av da nska överrumplingsaktioner mot Malmö och ifrågasatte,
om det över huvud taget tjänade någonting till a tt förstärka kastellet i denna
stad. D e la Gardie biträdde Bondes mening och gav förnyade uttryck åt sin
misstro mot M almöborgarna. H a n varnade för att ma n gjorde sig några illusioner om borgerskapet trohet. Malmö m åste m a n betrakta som en ort, där m a n
hade fienden inna nför murarna. Rikska nslern framhöll risken för blixtaktioner
frå n Köpenhamn. Per Bra he däremot förordade, att m a n skulle bibehålla
kastellet i Malmö såsom det bästa skyddet mot överraska nde fientliga a nfall.
Skulle staden a nfallas plötsligt, kunde den sättas i bra nd och "således borgerskapet obligeras (= tvingas ) att fäkta pro aris et focis" (för hem och hä rd )
Diskussionen vid detta samma nträde gällde även La ndskron a hamn. Bielkenstierna p åminde om att K a rl X Gustav haft sina blickar på LandskroQa, som
ha n betraktat som " sin krona" Av allt att döma ha r Bielkenstierna liksom G. 0 .
Stenbock varit av den åsikten att La ndskrona skulle byggas ut till en flottstation. Så ha r i varje fall Per Brahe tolkat Bielkenstiernas yttra nde, mot vilket
ha n m ed skärpa opponerade sig, i det att ha n förklarade sig betvivla La ndskrona hamnens lä mplighet för detta ä nda mål. " Ingen konung sätter sin stats
välfärd så nä r in p å en a nna n potentats grund" Till detta såg de la Gardie sig
12

Kopi a av Erik D ahlbergs fö rslag till befästning av M almö 29 m ars 1675. O rigina let i
Krigsarkive t.

föranlå ten att ennra om a tt Landskrona inte vore tä nkt som en p erma nent
flottsta tion uta n som en tillfällig tillflyktsort för mindre enheter. Di kussionens
resulta t blev, a tt ma n beslöt a tt lå ta valla rna kring M almö stå, till dess befästningsarbetena i La ndskrona fullborda ts. D ärefter skulle m an definitivt besluta,
hur m a n skulle förfara med M almö. ågra å r sena re ä ndrade regeringe n in
uppfattning om Skå nes försva r. D etta medförde, a tt fästningsverken kring
M almö blev kraftigt förstä rkta .

Malmö och fö rm yn darregeringens planer jJ å Landskrona
Sommaren 1662 beslöt regeringen a tt göra allva r a v det vid 1660 års riksdag
fattad e beslutet a tt sända en kommis ion till Skå ne, där en m ä ngd brä nna nde
problem vä ntade p å sin lösning. Frä mst stod det allt a nna t överskuggande
problem et a tt skaffa medel till den skå nska provinsens fö rvaltning. Andra frågor
gällde de skå nska stä ndernas representa tionsrä tt, bevillningsrä tt och privilegier.
En a v kommissionen sp eciella uppgifter sprider !ju över intentioner i den
svenska sta tsledningen skå nska stadspolitik. R egeringen uppdrog n ämligen å t
kommissarierna a tt under öka förh ålla ndena i de skå nska städerna och att utröna vilka förutsättningar det fa nns för a tt pla nerna p å Landskro na skulle
kunna förverkligas5.
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I instruktionen för kommissionen anknöt regeringen till de förda diskussionerna om Malmö stads fortifikation. R egeringen erinrade dä rvid om att den
helst såge, att citadellet fö rsattes i fö rsvarsdugligt skick och att övriga fäst ningsverk raserades. Kommissarierna skulle dessutom " där in loco väl överväga huruvida och p å vad sätt de skatte (a nse ) den staden nödig, sedan fortifikationen
var ruinera t, jä mväl om och huruledes han bäst uta n Landskronas prrejuditz
ka n varda konserverat" Beträ ffande L a nd skrona skulle kommissariern a undersöka, vi lka förutsättningar det fanns fö r stadens utveckling, eftersom
"Kungl. Maj :t önskar elen samma staden för hamnens bekvämlighet sku ll excolera t ( utvecklad ) och unclerstöcld " 6.
Strax inna n instruktionen för de skånska kom missarierna utfä rdades, hade
m an i regeringskretsar in gående sysslat med frågor, som rörde åtgärder fö r att
främja L a ndskronas kommersiella uppblomstring. Tidigare på sommaren 1662
hade en tysk, troligen hamburgare, vid namn J ohan Perba ntz uppvaktat regeringen med en skrivelse, som innehöll ett omfattande projekt över hur staden
L a ndskrona skulle kunna utvecklas till en blomstrande hanclelsstac17 D et yttrande, som kommerskollegium p å Kungl. Maj :ts befallning avgav över Perbantz' skrivelse ger upplysning om elen svenska statsledningens åsikter om de
möjligheter de skå nska städerna, i synnerhet La ndskrona, erbjöd fö r handeln
utveckling inom det svenska väldet.
Perba ntz hade i sin skrivelse erinrat om att Landskrona genom sina ypperliga
hamnförhållanclen och sitt läge hade alla förutsättningar att bli en fö rnämlig stapelstacl . Förmögna köpmän skulle - menade Perba ntz - gärna fl ytta
elit, såvida staden bleve försedd m ed goda privilegier Som jämförelse anförde
Perba ntz, a tt den da nske kungen hade utrustat sin huvudstad med stora friheter och dä rigenom lockat dit förmöget folk.
l princip a nslöt sig kommerskollegium till de av Perbantz fra mförda synpunkterna. Man erinrade därvid om a tt man redan 1658 diskuterat ett förslag,
om gick ut på att Landskrona skulle göras till en stap elstad, "varest den österoch västersöiske handeln conjugeras kunde" Flera av de åtgärder, som Perbantz rekom menderade, föreföll dock koll egiet a lltför radikala. Perban tz hade
bl. a . föreslagit, att de övriga skånska stapelstäderna skulle mista seglationsrä tten och tvingas att hämta sin a varor i Landskrona. D etta förslag avvisade
kommerskollegium med den motiveringen, att städerna i de nyss erövrade provinserna "så genom pacta som ock sedermera givna kungl. resolutioner äre
vordne försäkrade, att vid sina förre privi legier bliva ha ndhavde"
För kommerskollegium synes det ha va rit ti ll fyllest att bevilja La ndskrona
nederlagsfrih et på alla "öster- och västersöiske" varor De övriga skå nestäclerna
skulle behålla sina privilegier. Trots detta skulle La ndskrona tack vare sitt prerogativ växa upp till ett betydande ha ndelscentrum "i synnerhet för den com moditet (bekvämlighet ), som Frankrike, Engla nd, Hamburg, ja, ock Holland
därav befinna skulle, i det de varor, som utur Sverige, Estland, Kurland, Preu•H

..._

D etalj av koppar tick efter teckning av Erik D ahlberg i Samuel Pufendorfs D e rebus a
Carolo Gu tavo ge tis (K arl X Gustafs högtidliga intåg i Malmö 9 mars 1658 )
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sen, Pommern etc. komne vore, uti L a ndskrona nederläggas och däda n m ed
store och till V ästersjöns byggde skepp nästa n hela å ret igenom hä mtas kunde,
dä remot frä mma nde och ifrå n Väster komma nde varor dit föras och seda n
med smä rre skepp och farkoster, som till Östersjöfarter tjä nlige äre, å t alla dä romkring liggande pla tser distribueras m åge
"
Kommerskollegii yttra nde över Joh a n Perba ntz' projeh å terspeglar det välkä nda ha ndelspolitiska program, som utforma ts av Axel Oxenstierna och vars
yttersta syfte var a tt åt Sverige erövra ha ndelsväldet över ÖstersjönB. D etta
progra m h ade varit ledstjärna n för K a rl X Gustavs exp a nsiva politik. D ess förverkligande såg även förmyndarregeringen som en av sina stora uppgifter I
sin strävan att nå m ålet hade den svenska sta tsledningen knutit stora förhoppningar till Göteborg och dess utveckling till "en stap elstad för Östersjön"9.
Efter R oskildefreden riktades uppmärksamheten m ot de skå nska städerna vid
Öresund . Till följd av sina i jä mförelse m ed M a lmö och H älsingborg ovanligt
gynnsamma h amnförhålla nd en blev Landskrona den stad, som regeringen fa nn
va ra mest gagnelig för sitt syfte a tt skap a ett nytt centrum för Östersjöha ndeln.
Till ytterligare belysning av regeringens politik m ot L a ndskrona ka n a nföras
några a ndra å tgärder, som vidtogs sommaren 1662. En välkänd företeelse inom
stormaktstidens nä ringsliv ä r inkalla ndet av utlä nningar i syfte a tt skap a stimulerande kontakter m ella n Sverige och ekonomiskt avancerade områden,
fra mför allt i västra Europa. Ett berömt exempel p å denna främlingsvänliga
politik m öter vi i samband med Göteborgs grundläggning, då Gustav Il Adolf
vinnlade sig om a tt locka hollä ndska kolonister till den n ya stadenlO. En intressant pa rallell hä rtill utgör förmyndarregeringens a nsträngningar att genom förm edling av den svenske residenten i H amburg, Vincent Möller, söka förmå
köpmän i denna stad a tt flytta över till L a ndskron a . R egeringens agerande
resulterade i a tt för utom den nyss nämnde Perba ntz n ågra H amburgköpmä n
i slutet av sommaren 1662 begav sig ti ll Skå ne, där de underha ndlade med
skå nska kommissionen under dess verksamhet i Malmö. En av dessa tyska r var
köpma nnen Ba rtolomeus M enth, som inom kort bosatte sig i L a ndskrona och
snabbt ava ncerade till president (borgmästare) 11.
R egeringens politik mot Landskrona stimulerades sommaren 1662 också av
de underha ndlingar, som vid denna tid bedrevs m ed Engla nd och Fra nkrike i
syfte a tt få till stånd ett vidga t h a ndelsutbyte12. Gång efter a nna n nämnes i dessa
sammanha ng L a ndskrona som den för h a ndelsutbytet lämpligaste staden vid
ida n av Göteborg.
När fransma nnen Antoine Courtin somma ren 1662 kom till Stockholm för
a tt p å uppdrag av Colbert underha ndla m ed den svenska regeringen om en
handelstraktat, föreslog ha n, a tt Göteborg skulle bli nederlagsort för varuutbytet. K ommerskollegium fra mhöll emellertid i sitt betänkande över förslaget
flera skäl som talade för, a tt L a ndskrona vore lämpligare som nederlagsplaL.
L a ndskro na hade - enligt kollegiets mening - ett fördelaktigt läge, efter-
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som det till skillnad från Göteborg låg mitt i farleden. Det gick också lättare
att lossa varorna i Landskrona än i Göteborg, där lossningen måste ske ute på
strömmen. Inom kollegiet var man också av den uppfattningen, att man kunde
räcka den svenska skeppsfarten en hjälpande hand genom att göra Landskrona
till nederlagsplats för det svensk-franska handelsutbytet. Härigenom skulle
fransmännen nämligen " för den danska tullens skull i Sundet förorsakas att
bruka svenska skepp" Om Göteborg däremot bleve nederlagsplats, skulle fransmännen där låta hämta de svenska varorna med egna skepp. Kommerskollegium hänvisade också till Karl X Gustavs planer. Kungen hade haft för avsikt
att inrätta ett nederlag i Landskrona för att "där konjugera den öst- och
västerske handeln såsom vid en ort, där över tusende skepp och farkoster årligen passera och där in- och utskeppning mycket bekvämare än i Göteborg
är till att göra"13. Resultatet blev, att såväl Göteborg som Landskrona anvisades
som nederlagsorter för franska varor.
När handelstraktaten med Frankrike ratificerades i slutet av februari 1663,
hade regeringen ännu inte officiellt beviljat Landskrona nederlagsrätt. Vid
denna tidpunkt var man emellertid sysselsatt med att lägga sista handen vid
arbetet på Landskronas privilegier och den 14 mars 1663 utfärdades privilegiebrevet14.
Bland de förmåner, som beviljades Landskrona i det synnerligen omfattande
privilegiebrevet, märktes först och främst rätten till fritt nederlag. Huvudsyftet
med detta privilegium var att uppmuntra transitohandeln, vilket närmare utvecklades i en storstilad programförklaring. Regeringens mening var "att befordra den allgemene trafiken och handeln och den därvid negocierande man,
på det commercierne måtte här rotas, planteras och stabiliseras och vad varor
som ifrån Sverige och andra provincier, såsom Fin-, Est- och Livland item
Preussen, Pommern, Mecklenburg och andre vid Östersjön belägne orter, såsom
ock vad varor ifrån väster, nämligen ifrån England, Holland, Frankrike,
Spanien, Portugal eller andre nationer västerut in i Östersjön till- och avföres
må här utan någon gravation eller besvär men med alle trafikerandes störste
commodidet nederläggas och åter avhämtas
Privilegiebrevet innehöll vidare bl. a. bestämmelser om tullättnader för
mindre farkoster, som gick i fraktfart på svenska Östersjöhamnar, under förutsättning att varorna införts till Landskrona på hel- och halvfria skepp. Denna
förmån kom så småningom att tilldraga sig Malmököpmännens särskilda intresse, eftersom trafiken på Malmö i mycket stor utsträckning uppehölls med
smärre farkoster
Regeringens favorisering av Landskrona gav upphov till den tidstypiska rangtvisten på riksdagen 1664. Malmö berövades nämligen då sin forna rangställning och placerades som nummer sex på listan över rikets städer omedelbart
efter Landskrona15. Visserligen hyste man inom regeringen vissa betänkligheter
mot denna förändring, eftersom den stred mot gammal sedvana och mot be-
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slut vid senaste riksdag, men dessa synpunkter fick träda tillbaka för det faktum,
a tt La ndskrona seda n dess blivit benåda t m ed nya privilegier16.
Problemet hur Landskrona skulle kunna bringas a tt blomstra, förblev
a ktuellt. Inte minst av p olitiska säkerhetsskäl föreföll det a ngeläget för regeringen "att hjälpa den staden för a ndra upp", eftersom den räknade med a tt
staden så små ningom skulle " besättas med mycket frä mmande folk, som kunde
säga sig hava sin nä ring
av Kungl. privilegier" och som m a n dä rför kunde
sätta sin lit till17 M ot M almö och dess danska befolkning var misstron alltjämt m ycket sta rk. D å M almö dä rtill var La ndskronas farligaste konkurrent,
ä r det fullt begripligt, a tt ma n började umgås m ed tanken a tt göra M almö
till uppstad. D enna ta nke blev dock aldrig realiserad, lika lite som regeringens
stolta drömmar om La ndskronas framtid. Ännu 1668 heter det vid en jämförelse
m ella n M almö och La ndskrona, a tt den förra staden vore att a nse som den
förnämsta orten i generalguvernementet18. Några å r dä refter p åpekade presidenten i L a ndskrona, Bartolomeus M enth, a tt stadens utveckling hindrades
av M almö och H älsingborg, som båda var folk rika re och fö rmögna re. Malmö,
H älsingborg och Lund drog till sig uppla ndets produk ter, vilket m edförde att
La ndskrona led brist p å returvaror19.
Att regeringens kä rlek till L andskrona inte svalnade, fick M almöborgarna
erfara vid å tskilliga tillfällen, då de begärde a tt få åtnjuta samma förmåner
som .La ndskrona, fra mfö r allt nederlagsfrihet. D ylika framställningar blev allt
vanligare från slutet av 1660-talet och hä nger otvivelaktigt samma n med de
vika nde konjunkturerna inom utrikesha ndeln20. F ramställningarna om nederlagsfrihet och a ndra förm åner avvisades konsekvent av den svenska statsledningen. T ypiskt för dennas inställning ä r det svar, som magistra ten i Malmö
erhöll av 1669 års Skå nska kommission p å en ansöka n om nederlagsfrihet. På
magistratens och borgerskap ets begära n .att m a n måtte fö runna " denne staden,
såsom La ndskrona, nederlagsfrih eten fö r de borgare, som h är edsvuren och
bosittandes äro", svarade kommissarierna, a tt ett såda nt privilegium inte kunde
beviljas staden "vara ndes L a ndskrona av en hel annor beskaffenhet och ha ns
K ungl. M a j :t fördenskull bemälte ort med särdeles fö rmå ner beneficera t haver,
vilket de andre städer h är uti p rovinsen icke ka n dragas till exempel"21.
För köpmännen i M almö var och förblev emellertid L a ndskronas privilegier
det livligt å trådda m ålet, och de fö rtröttades inte i sin kamp för a tt övertyga
regeringen om hur betydelsefulla dylika privilegier skulle vara för deras stad .
Stadens besvärsskrivelser vid 1670-talets riksdagar vittna r tydligt om hur sta rkt
L a ndskronas privilegier stack i ögonen p å borgerskapet i Malmö. Med ovanligt eftertryck lade såväl magistraten som borgerskapet fra m sina önskemål vid
1675 å rs riksdag. M agistraten tillä t sig vid detta tillfälle a tt utan omsvep fra mhålla det klena resulta tet av regeringens favo risering av L andskrona. D enna
stad - konsta terades det i besvärsskrivelsen - hade i elva års tid njutit sina
privilegier "allena till 3 a 4 personers nytta men till borgerskapets i M almö
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skada22. Även borgerskapet, som vid denna riksdag framlämnade en särskild
besvärsskrivelse, utvecklade ovanligt utförligt sin syn på nyttan av nederlagsfrihet23. I Kungl. Maj :ts resolution på stadens besvär förklarades det emellertid med hänvisning till det oroliga utrikespolitiska läget, att frågan fick ställas
på framtiden.
När staden vid 1678 års riksdag åter förde fram önskemålet att få övertaga
Landskronas privilegierade ställning, var förutsättningarna för ett positivt svar
gynnsammare än någonsin. Malmö var den enda av Skånes städer, som hade
förblivit i svensk hand under det skånska kriget, och dess borgerskap hade förutom de ordinarie utlagorna måst underkasta sig en mängd extraordinära
prestationer. Som belöning för sitt välförhållande väntade nu borgerskapet, att
Kungl. Maj :t skulle benåda staden "med lika privilegier och förmåner, som
staden Landskrona utan Eders Kungl. Maj :ts nytta men för Malmö stad till
största skada uti många år åtnjutit haver"24. Även denna gång fick dock
Malmöborgarna nöja sig med Kungl. Maj :ts löfte, "att de framdeles skulle
komma i consideration"25.

Malmö och Johan Gyllenstiernas Landskronaprojekt
Om Malmöborgarna hade hoppats, att deras stad efter krigets slut skulle återvinna sin forna ställning som den främsta staden i Skåne, har de ganska
snart fått erfara en stor besvikelse. Som ett viktigt led i Johan Gyllenstiernas
återuppbyggnadsprogram ingick nämligen den skånska stadspolitik, som utformats av Karl X Gustav och fullföljts av förmyndarregeringen. Liksom
Karl X Gustav har Johan Gyllenstierna omfattat planen på att göra Landskrona till bas för en kommersiell expansion. Redan några veckor efter fredsslutet började man planera utbyggnaden av befästningarna kring Landskrona26.
Under förhandlingarna i högkvarteret i Ljungby i december 1679 har politiken
gentemot de skånska städerna diskuterats och slutgiltigt fastställts i Johan Gyllenstiernas generalguvernörsinstruktion27 Enligt denna skulle man på olika sätt
kraftigt stimulera Landskronas och Karlskronas utveckling. Detta skulle ske
först och främst genom att de båda städerna utrustades med "avantageuse (fördelaktiga ) privilegier och friheter" i syfte att locka köpmän, i synnerhet utländska, att bosätta sig där. Den andra åtgärden innebar, att man förbjöd "de
andre städers här till idkade utrikeshandel, undantagandes Malmö och Ronneby" Dessa båda städer skulle få förbli stapelstäder, men endast till dess Landskrona och Karlskrona bragts på fötter och kunde täcka Skånes och Blekinges
varubehov28. Fördenskull borde generalguvernören föranstalta om att utrikeshandeln hämmades i de övriga städerna, "en del nu straxt, en del något här
efter"
Johan Gyllenstiernas skånska stadspolitik har en påfallande likhet med de
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Johan Gyllenstierna. Målning (beskuren ) från D. K. Ehrenstrahls atelier,
Ericsberg. Foto SPA.

riktlinjer som presidenten i kommerskollegium Christer Bonde en gång drog
upp i sin relation av år 165844. För de båda statsmännen var en strikt tilllämpning av den traditionella svenska stapelstadspolitiken ett medel att bygga
ut Sveriges kommersiella maktställning vid Öresund och Östersjön. På längre
sikt utgjorde dessa handelspolitiska planer en fara för Malmö, eftersom avsikten var att efter hand helt avstänga staden från utrikeshandeln. De faktiska förhållandena efter kriget har emellertid omöjliggjort ett omedelbart förverkligande av Gyllenstiernas radikala stadspolitik. Av Skånes städer har Malmö
haft det bästa utgångsläget och därför relativt snabbt kunnat återhämta sig
efter krigets påfrestningar För Landskrona tedde sig situationen mörkare. En
av huvudanledningarna till att staden trots sina privilegier inte ens under fredliga tider kunnat hävda sig mot övriga Skånestäder var, att dess uppland inte
kunde mäta sig med de rika områdena kring Malmö och Ystad29. Så mycket
bekymmersammare måste Landskronas situation ha varit efter kriget, då ca 70 %
av de angränsande häraderna låg öde47 Trots det allt annat än lysande resultatet av den dittills förda privilegiepolitiken gentemot Landskrona och trots
stadens ogynnsamma utgångsläge har Johan Gyllenstierna med sedvanlig energi
sökt förverkliga sina planer. Under sin vistelse i Landskrona, som nu upphöjts till residensstad, i maj 1680 överlade han med stadens president, Bartholomeus Menth, om stadens framtid och förebådade de nya privilegier borgerskapet hade att vänta30. Samtalet har tydligen även rört sig om motståndarna
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tilld~ stora planerna. När Bartholomeus Menth i sin redogörelse för den övriga
magistraten talar om "att våra missunnare söker oss hos den höga överheten i
ett så elakt koncept att bringa, som vi en sådan kunglig nåd intet hade meriterat", är det väl inte uteslutet att han därvid haft styresmän och borgare i
Malmö i tankarna. För att undanröja alla misstankar om att borgerskapet i
Landskrona vacklade i sin trohet mot Sveriges krona, föreslog Menth, att man
skulle anhålla att få "bruka svensk lag och rättegångsprocess" liksom Sveriges
övriga undersåtar Kort därefter inlämnades också en supplik, i vilken magistraten och borgerskapet begärde att de "måtte bekomma Sveriges allmänna
svenska lag och ordninger, andelige och världslige,
vartill oss så mycket
animerar hans Kungl. Maj :ts fattade store dessein på denne staden
"3 1
Johan Gyllenstiernas död i juni 1680 medförde, att arbetet på att förverkliga
hans planer beträffande Landskrona upphörde. Förgäves anhöll magistraten i
Landskrona hos Karl XI, att det nya privilegiebrevet skulle promulgeras32.
Några månader därefter tog Karl XI avstånd från " förslaget, att Landskrona
skulle bli med tiden endaste stapelstad i Skåne" med den motiveringen att projektets förverkligande skulle bli alltför dyrbart och dra så långt ut på tiden
"att handeln skulle nästan helt vila, förrän orten med behörige invånare och
särdeles kapitalister kunde besättas"33.
För Malmö innebar således den av Johan Gyllenstiernas död betingade omsvängningen i den skånska stadspolitiken en avsevärd lättnad. Det förefaller
emellertid, som om projektet att utrusta Landskrona med nya privilegier ännu
inte var definitivt avskrivet. Vid tiden för 1680 års riksdag har denna fråga
fortfarande varit föremål för diskussion. Till denna riksdag hade Malmö inte
kallats, men en av stadens borgmästare, Lars Törnskiär, skickades upp till
huvudstaden för att bevaka stadens intressen och hålla sina kolleger i hemstaden
underrättade om händelsernas gång. I ett brev meddelade han sålunda, att
"Landskronas privilegier, av sal. riksrådet Gyllenstierna fattade, skola ånyo
igenomses" Själv hade Törnskiär arbetat på stadens bästa och hoppades, "att
den store dessein vid Landskrona intet lär alldeles vinna sin fortgång" Törnskiär hade också tagit kontakt med en av de främsta motståndarna till Gyllenstiernas planer på Landskrona, Erik Dahlberg, som bör ha varit väl förtrogen
med förhållandena i Malmö, där han tjänstgjort som kommendant mellan åren
1669 och 1674. Törnskiär kunde nu trösta sina hemmavarande kolleger med
att han i Dahlberg funnit "en stor vän och patron för vår stad" Magistraten
borde därför visa sin uppskattning av Dahlbergs tjänster genom att sända
honom ett tacksägelsebrev, "på det han intet måtte tröttas vid än vidare uti
dess goda uppsåt att continuera"34.
Borgmästare Törnskiärs förhoppning om att Johan Gyllenstiernas Landskronaprojekt skulle skrinläggas, gäckades inte. De fortifikatoriska byggnadsarbetena i Landskrona återupptogs inte, och inte heller publicerades de nya privilegierna. Från privilegiesynpunkt ändrades dock inte Landskronas status,
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eftersom 1663 års privilegiebrev behöll sin giltighet till 1683 och därefter prolongerades ytterligare fyra år. Först på 1686 års riksdag beslöt Kungl. Maj :t,
att privilegiebrevet skulle annulleras35. Samtidigt återfick Malmö sin forna
rangställning bland Skånes städer på grund av stadens " välförhållande i krigstiden och att där är guvernementssätet"36.
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Vardagsglimtar från Malmö
i forna dagar
Av

EINAR BAGER

Var plåga har sitt skri för sig,
M en hälsan tiger still.

Plågor av allehanda slag, våldsdåd, stölder, trätor och andra tråkigheter ger
sig högljutt tillkänna i våra domböcker och om allt sådant elände har vi rätt
gott besked. Men den vanliga och stundom vänliga vardagen med sitt arbete
och sina nöjen, ja den tiger som hälsan merendels still. När vi då och då får
en glimt av helt vardagliga förhållanden, har en sådan skildring nästan alltid
råkat komma med på köpet i samband med redogörelser för otrevliga tilldragelser.
Det finns likväl exempel på helt fredliga förhållanden, som redovisats i numera försvunna handlingar, om vilkas existens vi blott av en slump äger kännedom. Föt att bli antagen som borgare, fordrades sålunda, att man avlade borgared och därvid ställde löftesmän, som svarade för fullgörandet av skyldigheterna. Endast genom ett tillfälligt omnämnande i helt annat sammanhang
vet vi nu, att denna lika viktiga som vanliga akt redan på 1500-talet bokfördes
i en särskild Borgerbok. En rätt bråkig herre vid namn Claus Edelmand hade
på hösten 1590 råkat illa ut. Han hade stått i Söderport och pratat med portvakten, när han fick se en av Hack Ulfstands tjänare komma ut från Helmicke
Ottersens hus - nuv. Flensburgska huset vid Södergatan. Han sade då till
portvakten: Se där går den karlen! När du ser honom komma i sina "stribede"
kläder, så lägg beslag på honom, så att han inte slipper ut genom porten med
hunden. Claus Edelmand trodde sig nämligen tidigare ha igenkänt en bortstulen hund i tjänarens sällskap, ett misstag, som senare upptogs synnerligen
onådigt av herremannen Hack Ulfstand. Under rättegången åberopade Edelmand sitt borgerskap och uppgav, att det var 18 år sedan han var här på rådhuset och svor sin borgared. Borgmästarna Niels Ipsön och Jacob Pedersön,
båda nu avlidna, hade sagt god för honom. Man trodde honom dock inte mer
än jämt, varför där blev " letat och sökt" därefter i Borgerbogen och "derom
fands slet intet"l.
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Den sparsamme byskrivaren Jens Lauritzen, som för sina bouppteckningar
använde baksidorna på pappersblad och lappar med ej längre aktuella anteckningar, har på detta sätt till oss förmedlat en liten minnesanteckning i en bouppteckning 1558: Anders Pederssen bleff burger Pro eo Söffrin Skra:der2.
Således i detta fall blott en löftesman. Till dessa två slumpvis bevarade uppgifter inskränker sig vår kunskap om en så pass ofta förekommande företeelse
som förvärvandet av burskap. Det är därför knappast för djärvt, om man ifrågasätter, att även registreringar av t. ex. bomärken förekommit, fastän inte spår
därav bevarats.
Även om det här inte rör sig om det vardagliga, behöver en och annan dramatisk händelse i våra annaler, som synes skildra ett ensamstående tillfälle,
inte alls skilja sig så mycket från det ofta upplevda. Den kända episoden i
Registrum ville Malmöghe om sjörövarna, vilkas huvuden sattes på stakar
utmed kusten till Limhamn, sedan de jagats till lands och vatten, var nog i
sina detaljer inte så ovanlig, fastän skildringen genom sin utförlighet så märkbart skiljer sig från foliantens övriga uppgifter Anledningen till registreringen
har rätt säkert varit, att domen drabbat utländska män och för magistraten
var det därför av vikt att genom en detaljerad beskrivning kunna möta ett påta!.
Av samma anledning har omständigheterna i följande fall blivit noggrannt
redovisade. I maj 1555 fick magistraten kunglig befalning att företaga undersökning rörande ett några år tidigare av byfogden i Trelleborg utfärdat intyg,
som misstänktes vara förfalskat. Ett par köpmän från Liibeck hade kommit till
Falsterbo under fisket vid S:t Dionysii tid 1551 för att köpa hästar. Sedan man
fått ihop 37 stycken, avtalades med en borgare från Trelleborg, att han med
hjälp av tre drängar skulle driva dem till denna stad från Falsterbo. Väl framkomna fick hästarna i tre dagar gå på marken, där det inte fanns något bete.
Eftersom nätterna var kalla och långa, förbarmade trelleborgaren sig till slut
över dem och drev dem in i några köpmansskjul, där de sedan stod väl tre
dagar utan föda. Hästarna var nu så utmärglade, att trelleborgarna roade sig
med att söka värdera dem, den bästa kunde på sin höjd vara värd 8 daler,
men för de tio, tolv sämsta ville man inte ens våga tull och frakt . På grund
av hästarnas dåliga skick lättade även borgmästare och råd på gällande exportförbud och tillät utskeppning. När vädret blivit bättre, avtalade så den ene
lybeckaren med två pråmmän att frakta hästarna ut till ett på redden liggande
fartyg och hjälpte till med att föra dem från bryggan i pråmen. När pråmmännen kommit fram, kunde de trots alla ansträngningar inte få ett tiotal
hästar upp i skeppet. De har tydligtvis drunknat, i varje fall fördes endast en
enda tillbaka till bryggan, men så snart den kommit i land, föll den omkull död.
Pråmmännen begav sig så till lybeckarens härbärge hos Anders Guldsmed och
mottog sin betalning3
Småningom blev det tvist mellan lybeckarna om denna affär och den ene
tog sig då orådet före att förfalska ett intyg från byfogden i Trelleborg, var-
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Södergatan på 1600-ta let. Teckni ng av fö rfattaren .

igenom skulden fö r den misslyckade inskeppningen kastades över p å komp a njonen. Förfalska ren fick sona sitt tilltag med livet, m en endast tack vare
ha ns m a nipula tioner har vi få tt denna fylliga skildring av omstä ndigheterna
vid hästexporten, om u tgjorde en så viktig del i det då tida handelsutbytet.
Ett par scener få r illustrera, hur M almöborna tog sig fram p å sina gator vid
en tid, då trottoarer saknades och deras pla ts upptogs av bodar och bislag. E n
decemberdag 1683 hade borgmästa ren La rs T örnskä r bjudit hem till sig pros ten
J ohan H ofverberg samt borgarna D avid Kröger och H ans J acobson Willschiött.
Prostens och Krögers drä ngar stod m ed sina lyktor i dörren å t Södergata n och
väntade på sina husbönder och n är det blev tid för hemfärden, beordrade borgm ästa ren även sin egen drä ng a tt följa prosten hem. David Kröger utbad sig
också " den ä ra n" a tt få beledsaga denne, ehuru ha n hade sin väg åt motsatt
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håll, men kvarlämnade muff och handskar hos borgmästaren "till tecken på"
att han ämnade komma tillbaka. Man gick så Södergatan ner och när man kom
till Kompanigatan, ville prosten taga den vägen. Man svängde därför ner i
gränden "hållande varandra i handen" och gick helt fredligt och stilla med de
tre lyktbärarna i täten, när en korpral kom dem tillmötes och började skälla
på dem. När han inte ville låta dem vara i fred, befallde till slut prosten
drängarna att vända om "och lysa honom i ögonen, så att man kunde se, vad
det var för en och få honom på högvakten" Snart sällade sig emellertid andra
soldater till korpralen och så var slagsmålet i full gång4.
Vi följer med på ännu en promenad. Klockan är mellan 2 och 3 den 9 september 1698 och handelsmannen Lars Hvass söker upp sin vän, notarien Johan
Lorich i hans bostad vid södra sidan av Stortorget. Han frågar Lorich, om
denne hade lust att gå ut och "spassera", vilket denne gärna ville. När de
kommit ut på torget, frågade Lorich: Varthän? Hvass föreslår· Vi vill först
gå ner åt strandbryggan, om I så behagar Så beger man sig dit och tittar på
en stund, medan folk från Köpenhamn stiger iland. Snart sällar sig en bekanting, Clas Meyer, till åskådarna. Han synes ha haft något otalt med Lorich
och hade också tagit sig lite för mycket till bästa, varför de andra två beger
sig tillbaka och stannar vid Strandvakten. Meyer följer snart efter och när han
kommer fram, rusar han mot Lorich, men denne säger blott: Se till, din compan!
varefter Meyer fortsätter och går in i Isak Glörfelts hus - nuv. Skåne p å
hörnet av Frans Suellsgatan - där han ställer sig i fönstren och ser på dem.
Snart går han ut igen och tar vägen till Stortorget. Under tiden har även
kontrollören Falkman sällat sig till dem och de tre följas så uppåt torget " i
bredden på gatan, havandes varandra i händerna" Vid samma tid beger sig
även tullnären Appelman "från stranden uppföre" När han kommer till Bantholtz bod - nuv. Gleerups pappershandel - möter honom den från Adelgatan kommande magister Edberg, som säger: Jag skall gå att begrava ett lik
på Slottskyrkogården, vilja vi följas uppföre åt torget? När de gått några steg
fram till "de utbyggda fönstren på Glörfelts änkas hus, där skylten hänger" Hotell Kramers hörn vid Frans Suellsgatan och Stortorget - får de sällskap
med Isak Glörfelt, som är orolig: Meyer är drucken i dag, han har visst intet
gott i sinnet, emedan han går så och spekulerar Kort därefter hör de oväsen
bakom sig och när de vänder sig om, får de se Meyer och Lorich i slagsmål,
den förre med sin värja, den senare med sin käpp. Lorich drar sig tillbaka
utmed "sprinkelverket" - staketet - framför Glörfelts änkas hus, tills han
kommit till "stenen, som står i bislaget" vid Stortorget och där fortsättes så
bataljens.
Andra tider, andra seder. Även om tobak i olika former gagnades rätt flitigt
redan under 1600-talet, så höll man sig nog mest hemma, när man "drack" sin
tobak, ett uttryck som, kanske helt omotiverat, ger oss en förnimmelse av surt
sörplande pipor. Upprättandet av tobaksfabriker inom stadens hank och stör
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medförde en kraftig stegring i förbrukningen och snart kunde man tala om
"den otyglade seden" Men myndigheterna vakade. Genom kungörelse den 31
augusti 1793 förbjöds allt tobaksrökande på gatornas och några år senare var
det till och med tal om att utsträcka förbudet även till östra och södra förstadsgatorna. Förbudet upphävdes dock i september 1834 tillfälligt och tobaksrökning medgavs å stadens gator och torg, "såvida därtill gagnades cigarrer
eller tobakspipor, försedda med lock" Anledningen till denna eftergift var, att
tobaksrökning av läkarna förordats såsom skyddsmedel mot kolerafarsoten,
som just var i annalkande7 När rådmannen L. B. Falkman 1847 sökte förmå
magistraten att återgå till gammal, god ordning, ansågs ärendet vara av den vikt,
att man anmodade landshövdingen greve Posse att deltaga i handläggningen,
men denne förklarade dock, att han inte fann det " lämpligt" att vara med och
magistraten fick på eget ansvar avgöra ärendet. Rådman Centervall framhöll
åter läkarnas uttalande och kolerafaran var inte mindre nu, "eftersom den
enligt tidningarna nu härjade i Persien och tyvärr kunde inom kort besöka
Sverige" Tobaksrökning var säkert även tjänlig mot andra farsoter, som hade
särskilt lätt att sprida sig till en stad som Malmö, "där sommartid högst vidriga
ångor flerstädes uppstiga" Magistraten böjde sig inför så tungt vägande argument, men passade på att påminna om den kungliga kungörelsen av år 1741 ,
vari stadgats vite för den, som innan han fyllt 21 år, beträddes med tobaksrökande8.
Rätt ofta får vi följa med Malmöborna på deras färder utanför stadens hank
och stör och då som nu ställes ofta kosan till Lund. Tredjedag påsk 1654 skulle
Margrete Byskrivers och Anne Jost Hermandsen Krutmeijers bege sig till denna
stad och Krutmeijers dräng Anders körde för dem. När de kom mellan Kirseberg och Seje, stod där biskop Winstrups unga, bruna hästar framför ett lass
läkten. Hästarna var bundna och körsvennen Peder låg mellan hjulen. Malmöborna for förbi och när de kommit "där heden slutade", körde de genom ledet
in i Toggerups vång. Så kom Peder körande efter dem, varför de höll undan
och släppte honom förbi genom " den lilla vången" Så styrde han ut från
vången vid Toggerups vångedike. Där kom hästarna i sken för honom och då
han kom upp för backen och märkte, att han inte kunde tygla båda hästarna,
" tvingade" han den ena, "tillmanshästen", och höll den åt sig, så att han körde
runt tre eller fyra gånger. Så hoppade han av vagnen och fick tillmanshästen
i näsborrarna. Anders körde nu förbi honom och så länge han kunde se honom,
stod han och höll hästarna i näsborrarna.
Margrete Byskrivers skulle också vittna, men visste inte mer än vad hennes
kusk hade berättat för henne, eftersom hon satt "viffed" - insvept - och inte
kunde se något9.
Några år tidigare en vårdag 1650 vandrar den unga Maren Mathiesdatter
sjungande mellan Kirsebergs backe och Seje å på väg till Lund. Så kommer
Oluf Kedelsmed körande samma väg och när han hunnit upp henne, säger
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han. Sjunger I? Ja, svarar hon, jag roar mig med de folk jag har med mig,
och då sjöng hon på psalmen: var Gud icke med oss denna tid etc. Så frågade
Oluf Vart vill I hän? Hon svarade: Jag skall till Lund. Oluf sade då: Sätt Er
på vagnen, jag skall köra Er över vattnet. Då de kommit över, drog Maren
honom i tröjan och sade: Håll nu, låt mig gå av vagnen. Oluf svarade : Rätt
nu kan I gå av, men svängde så från "hennes rätta väg" bort till Allerup skog
och uppförde sig i fortsättningen inte alls trevligtlO.
Det dröjde länge, innan regelbunden trafik till Lund ordnades, men i början
av 1800-talet upprätthölls förbindelsen med de rätt snabba "rapphönorna'', i
vilka dock den resande riskerade, att få ett och annat "sidoben" knäckt. Ar
1842 beslöt sig så skjutsinrättningen för ett krafttag och anskaffade en diligens,
som rymde 15 personer. En referent i Malmö Nya Allehanda är mycket skeptisk
mot nyheten, som han liknar vid "en nätt husmanslänga, ställd på fyra kolossala
hjul. - På kuskbocken satt kusken så grann som trots någon med blank hatt
och gul träns och blåste i sin trumpet som Heimdall i Gjallarhornet. Bredvid
honom satt en på lika sätt utstyrd yngling, vilken förmodligen skall vara diligensens konduktör. - I Lund tilldrog sig det fyrspända åkdonet allmän uppmärksamhet och mången undrade, vad de tvänne förgylda tupphuvudena på
vagnsdörrarna skulle betyda", Ja, det var ju inte riktigt snällt sagt om griphuvudet i Malmö stads vapen, men kritiken var väl berättigad11.
När ett och annat händer i hemmen, som föranleder rättslig undersökning,
får man ofta intryck av en sällskaplighet och gästfrihet av stora mått. Det
vimlar av folk och det är ett ständigt ryck ut och ryck in. Inte minst är detta
fallet efter Roskildefreden, då hushållen förstärktes med inkvarterade soldater. Ofta är det väl dock en tillfällig anhopning av folk, som föranlett tråkigheter Det finns en uppsjö av exempel att välja mellan och här kan endast
några få plockas ut, där även något av det alldagliga skymtar.
Efter aftonsången den 4 augusti 1689 hade stadsfiskalen Georg Boije begivit sig till handelsmannen Johan Henrich Mettgangs hus vid Stortorget bredvid nuv. residenset. Mettgang satt själv vid sitt bord och fick mat tillsammans
med komministern Vilhelm Laurenbergs hustru Anne och källarmästaren på
stadskällaren. Mettgang bad Boije vara välkommen och slå sig ner hos dem.
Boije frågade nu, om Mettgang varit i kyrkan i dag, men det hade varit honom
omöjligt, eftersom han först helt nyss kommit hem från Lund. Där hade han
dock varit i Klosterkyrkan och uppgav också den text, som prästen "förklarat"
Nu kom pigan in från köket och sade, att greve Lewenhaupt, som var inkvarterad där, ville ha sin säng bäddad. Mettgang svarade: Det är god tid. Pass
på mitt ärende först, som jag dig befaller och därför ger dig kost och lön. Gör
du annat, skall djävulen fara i dig. Så följde han pigan ut i köket och de i
stugan hörde, hur man skällde därute. Mettgang kom så tillbaka och sade:
Grevens kammartjänare vill tvinga min piga att strax bädda grevens säng, men
jag förbjöd henne, för det är tid nog ännu. Så slog han sig ner vid bordet, men
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i detsamma hördes åter bråk från köket, varför han sprang dit och stängde
köksdörren efter sig. Sedan hördes ännu värre larm därifrån, varvid pigan
åter kom in och sade till sin matmor, Mettgangs hustru Bodil. 0 Moder, de
slås därute med Fader. Bodil skyndade då ut, men kom strax tillbaka och bad
Boije följa med och ställa tillrätta. När han kom ut i köket, låg Mettgang på
ryggen och över honom kammartjänaren, till vilken Boije sade· Monsieur,
intet så! och skilde dem åt. Kammartjänaren tog då en eldskovel av järn och
försökte träffa Mettgang, men Boije tog emot slaget med båda händerna och
höll så fast, att skaftet kröktes mellan deras händer. Medan detta pågick, stod
i köksdörren några personer, bland dem en korpral i brun rock med röda
uppslag. Denne började hota Boije, men denna gick åter in i stugan och satte
sig på sin stol. Strax efteråt kom även Mettgang och de övriga in i rummet och
drabbade samman under den stora spegeln, så att Boije fruktade, att den skulle
gå i hundrade stycken. Under slagsmålet kom greve Lewenhaupt själv in tillika
med greve Ascheberg och en annan liten ung herre i lång peruk. Lewenhaupt
vände sig till Boije och sade: Visste jag, att du karl, varit med och rört min
tjänare, skulle djävulen fara i dig ! och hötte med sin knutna näve. Boije bedyrade sin oskuld och till hans hjälp kom så från farstudörren prästfrun, som
slog honom i nacken med sin solfjäder och sade: Vad har I med detta att göra,
så att I bringar Er själv i olycka? men vände sig så till greven och försäkrade,
att Boije endast sökt hindra slagsmålet. Småningom lämnade så följet rummet
och Mettgang kunde resa sig från golvet vid det lilla bordet under spegeln,
blodig och illa tilltygad12.
är målet förevar, tog rätten sig även en titt på Mettgangs kläder· en bröstduk, en skjorta, en halsduk, två ärmkläden och en grå rock med guldspetsar
på ärmarna, allt mycket nerblodat.
Vi tar ett stickprov i en något enklare miljö. Det är några år tidigare, i mars
1683. Guldsmeden Petter Giertsen ligger hemma i sin säng, krasslig och med
bandage om huvudet. På lådbänken vilar en hos honom inkvarterad kornett,
som skadat sitt knä. Vid bordet i stugan sitter också en löjtnant, en sergant
och en soldat, sysselsatta med sina ölkrus. Fram på eftermiddagen kommer en
lantmätare Collin dit för att hämta ett patronkök, som lämnats till reparation.
Han beger sig ner i boden åt gatan, som tjänstgör som verkstad, och gesällen,
blivande guldsmeden Daniel Falck, lägger sista hand vid arbetet och slår fast
silvret. Lantmätaren beger sig därefter upp i stugan, där löjtnanten genast
dricker honom till och ber honom slå sig ner Löjtnanten tar så patronköket,
granskar det och. undrar, om en lantmätare verkligen har rätt att föra ett sådant, "eftersom det var alltför kosteligt" Därefter slår han öl i patronköket och
" dricker så omkring åtskilliga skålar" till stort nöje inte minst för ägaren. Guldsmeden ligger emellertid och förargar sig över, att det användes på detta sätt
och hans hustru tar så bort det. Därefter blir det så pass lugnt, att guldsmeden
kan somna, men snart väckes han av tumult i stugan och hör att lantmätaren
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" i deras discurs" säger: Man kan taga en bondpojke och göra soldat av honom,
men ingen lantmätare. Så ropar guldsmeden på honom och ber honom låta
bli sådant oväsen och eftersom han märkte, att lantmätaren var "något beskänkt", erbjuder han honom att stanna där över natten och sova hos gesällen.
Det lyssnade inte lantmätaren på, utan gick och ville sätta sig på lådbänken,
men kornetten bad honom låta bli, eftersom han var skadad. Kornettens ryttare
sköt fram en stol till honom, men han satte foten på stolen och sade till kornetten: I må intet se mig så "uforstandig" an. Jag kan dra upp en cirkel på,
hur stor plats jag skall sitta på. Guldsmedens ordentliga hustru kom nu och
förbjöd honom att sätta foten på stolen och ville taga bort den, men han sköt
henne åt sidan och fortsatte att tala om sin cirkel. Till slut blev kornetten otålig och sade: I må förstå Er cirkel, hur I vill, jag ger Er tusen djävlar. Vill I
sitta och dricka, så skall I få sitta här eller där på stolen, men inte på lådbänken. De andra bad nu lantmätaren komma bort och dricka med dem, det
var ju kornetten, som varit så god att spendera ölet. Lantmätaren envisades
dock med att vilja sitta på lådbänken och kornetten befallde då sin ryttare att
sätta honom på dörren, varvid de andra två krigarna var honom behjälpliga.
De sistnämnda begav sig efter en stund ut efter lantmätaren och rånade honom.
En av dem hade därvid klätt ut sig i guldsmedens rock och mössa, vilket orsakade, att obefogade misstankar riktades mot denne13.
Att kläda ut sig i oskyldigare sammanhang har alltid varit ett omtyckt nöje
och fastän själve guvernören genom påbud 1725 sökte stävja denna sedvänja,
hade han föga framgång. Ett par episoder några år senare får visa, att så lätt
gick det inte.
En novemberdag 1728 kommer en perukmakaregesäll efter slutat arbete
vid 10-tiden på kvällen till guldsmeden Klercks hus vid Östergatan, där det
var bröllop, för att genom fönstren titta på, när man dansade. Mycket folk
hade samlats utanför bl. a. prosten Hofverbergs son Zacharias, som hade en
mask för ansiktet och på huvudet en svart klappmössa, på vilken han placerat
hatten. Åtskilliga andra hade bundit näsdukar för halva ansiktet och gesällen
förevisade beredvilligt, hur man därvid bar sig åt, när ett efterföljande slagsmål skärskådades av rättens ledamöter14.
Samma månad sitter möllaren Per Nilsson till bords om aftonen med sin
hustru. Plötsligt inträder två okända personer i stugan, den ene i fruntimmerskläder med en sabel vid sidan under kjolen och en s. k. kappröllicka på huvudet, den andre i manskläder med mask för ansiktet. Per Möllnare frågade dem,
vad de var ute efter, och bad dem akta sig, för om någon träffade dem i den
habiten på gatan, kunde han slå ner dem och de skulle inte vara bättre ställda,
än om en hund bitit dem15.
Ofta förekom sällskapsspel av åtskilliga slag och i efterföljande episod från
år 1700 är det själva spelet, som orsakar missämjan. Hos änkan Gunnela Tögers
vid Kalendegatan samlades gärna en del hantverkare för att roa sig. En kväll
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hade man åter kommit samman där och man tog fram brädspelet för att spela
"vorkering" Guldsmedsgesällen Torbeck vägrade dock att spela med sockerbagaren Stenfelt, eftersom han påstod, att denne fuskat i spelet några veckor
tidigare. Man lade ut brickorna för att visa, hur det gått till, och den ene
sade: Det var så, den andre åter· Det var icke så. Till slut utbrast guldsmedsgesällen: Det är lika mycket om sådant lappri och hundsfotteri - han menade,
att det var bara bagateller - det kommer icke an på en hundsfott lybsk skilling!
Därpå satte han, sockerbagaren och två andra vardera en lybsk skilling i potten.
Så sade sockerbagaren på tyska. Kärl, halt muhl! Sådan grönling må sticka
hundsfotten i barmen eller vi slår dig på mun! vilket han också gjorde och så
var slagsmålet i gång och sockerbagaren bröt benet16.
Vid fastlagstiden 1731 kom ett antal borgare överens om att anordna " fågelkjutning" och avtalade med trädgårdsmästaren Amilon, att denne i sin trädgård skulle " uppresa en fågel, som skulle skjutas till", samt hos tenngjutaren
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Michel Stickler anskaffa några tennsaker som pris. Det bestämdes, att den,
som sköt "själva fågelen neder" skulle få en thekanna, för varje vinge erhölls
tre tennskedar och för vardera huvudet och "rumpen" ävenledes tre skedar.
Eftersom trakteringen hos Amilon pågick i fyra dagar, har det kanske varit
si och så med skjutskickligheten eller också har viktorian firats grundligt17 Om
denna muntra tävling, som endast av en tillfällighet råkat bli omnämnd, är
en fortsättning på forna tiders "papegöjeskjutning" eller blott en helt fri stående händelse, därom lämnar ej våra källor besked.
Förtärandet av starka drycker och dess följder går som en röd tråd genom
otaliga mål, som domstolarna hade att handlägga. Dåligt och gott ölsinne
växlar och att det varit den senare egenskapen, som slaktaren Hans Frisk
varit begåvad med, framgår tydligt av den inlaga, som han tillställde kämnärsrätten i december 1725, sedan en korpral Möller stämt honom för ärekränkning.
Efter några inledande ord, där han beklagar, att rätten skulle nödgas påhöra,
" vad bränn vinsglaset eller vinglaset klingat, varvid också en sång förelöper" ,
övergår han till sin skildring av händelsen.
- Då jag om aftonen gjort handel, hade jag lust att dricka lyckoköp, gick på
källaren, tog med mig en viss herres betjänt och vi drucko friskt vin. Nu måste
min kompanjon skiljas från mig, mitt huvud var lustigt och ville intet sova,
därmed tog jag buteljen i handen, dansade till högvakten och bjöd gäster, jag
skänkte ur buteljen, drack underofficerarna till, gav den nu klagande korpralen
ett glas med, vinruset sparade inte heller för fångar såväl som gemene vakthavande, de klingade fem i taget. När jag nu såg, att korpralen hade rätt aptit
att dricka vin med, och kom ihåg, att han logerade hos borgaren Colbeck,
sade jag - som de nu påstår, men som jag inte minns-: Drick inte så att du
håller av Colbecks hustru! - Slaktaren medgav villigt, att han mycket väl
kunde ha använt den betydligt djärvare formulering, som uppgivits, och slutar
så: In summa, att narrats med vinet och vinet med enom, vartill det hörer,
förstår var och en. Har jag råd att ännu en gång köpa vin, skall jag strax gå
lika hem och roa mig och min kvinnalB. - Oftare än man skulle tro, stöter man på skildringar av barnens lekar i ett så
främmande sammanhang som rättegångsreferat. Stundom har de äldre med
olyckligt resultat blandet sig i leken, när denna övergått till kiv, men ibland
är det de ungas egna förehavanden, som föranlett stränga domares granskning.
Det är en januaridag 1694 och vi befinner oss i Jörgen Kocks hus. Salig
stadsskrivaren Wilhelm Anderssons änka sitter med sin 13-årige son Mathias,
som har hemtal att klara av, men som tigger och ber att i stället få gå bort
till bokhållaren Magirus på barnhuset och "narras" dvs. leka. Till slut ger hon
med sig och vid 04-tiden skyndar pojken dit. Där finner han före sig gossen
Jöns och gårdspigan, som är sysselsatt med att "löska" bokhållaren, men lekkamraten Lars hade gått hem till sina föräldrar. Mot mörkningen går de båda
pojkarna ut och hugger bränne och återvänder sedan till k(l.mmaren, där även
34

Lars infinner sig vid 7-tiden. Bokhållaren ber dem så att gå och leka "blinde
bock" eller "skjul" dvs. gömme och pojkarna väljer den senare leken. Bokhållaren gömmer så två av pojkarna i kammaren, medan den tredje, som skall
leta upp dem, står utanför på gården, där snön ligger djup. Så håller man på
några gånger och det blir Lars tur att gå ut. Bokhållaren vill då gömma Jöns
i ett skåp, men han är rädd för att bli instängd, och bokhållaren hjälper honom
så att lägga sig på en tvärbjälke under taket i kammaren, medan Mathias
gömmer sig bakom huvudgärden i sängen. Bokhållaren ropar nu upprepade
gånger på Lars att komma in, men denne har tyvärr begagnat tillfället till att
hitta på helt andra ting och först efter en halvtimme sällar han sig till sällskapet19.
Ett nöje, som vi förgäves spanar efter i hävderna, är friluftsbadet. Det ofrivilliga bad, som häxorna under energiska protester fick företaga i form av
"vattenprovet'', visar att man var rätt okunnig om kroppens normala förhållande till vattnet. Men utebadet har givetvis varit ett omtyckt nöje långt
innan vi 1846 får en liten glimt av plaskandet vid Malmöstranden. Det är på
eftermiddagen vid 6-tiden den 1 augusti och tre hustrur, fyra pigor och "åtskilliga andra fruntimmer" befinner sig, " mer eller mindre avklädda, badande
på ett öster om hamnen avlägset beläget ställe, som för sådant ändamål nästan
uteslutande begagnas av kvinnor och barn" Vi får tillfälligtvis veta, att en
av pigorna har !intyget på sig och en av hustrurna sin kjortel, men kan tryggt
utgå från, att alla varit höviskt påklädda i vattnet. Som nudister uppträdde
däremot en sjöman och en gesäll, vilkas oblyga framfarande var anledningen
till, att denna lilla scen noggrannt protokollerats20.
Till slut beger vi oss till Lilla Torg, som just i dessa dagar återfått något av
sitt ursprungliga utseende. Det är en snöig januaridag 1655. En bonddräng
kommer körande över torget med sin släde och håller på hörnet av Larochegatan framför Hans Gregersens - nuv. Sparbanken Bikupans hus - och Peder
Svendsens bodar. Båda skyndar ut och frågar honom, vad han vill köpa. Jo,
han ville ha några ärtor. Peder säger, att han kunde få dem hos honom, och
Hans är inte sämre: Jag har också goda ärtor. Drängen tittade så först på
Peders vara, men den "behagade" honom inte, ty, som han sade, ärtorna var
maskätna. Han vände sig därför till Hans, men inte heller hans ärtor "behagade" honom. Han tog därför vägen förbi Peders bod över gatan till Mads
Bryggers bod - nuv. Faxeska huset - och där gjorde han så sitt inköp. När
han kom tillbaka till släden, sade Peder· Kom hit, jag skall mäta upp ärtorna
för dig, men drängen svarade: Det göres intet förnöden, satte sig så på släden
och körde bort. Peder sade då till Mads, att han måtte inte haft "opriktigt"
mått, eftersom han givit så gott köp. Själv hade han ett bränt - kontrollmärkt
- stop, och de andra borde också ha sådana. Så blev det ordväxling, som
snart övergick i handgemäng21.
Vi gör ännu ett besök sextio år senare. Det är en junidag 1715 och slaktaren
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Nils Andersson står i sin bod i raden vid torgets västra sida. Ett par hustrur
är hos honom i boden och den ena säger: I har skönt kött. Sådant har vi ej
sett på tre veckor. Nils svarar· Ja, när jag har kött, håller jag det som är gott
att sälja. I detsamma kommer korpralen Sven Rytterkvist springande och
skramlar med pengar i handen, i det han säger· Vill du ha pengar? Ja, topp,
svarar Nils och tar emot dem, men korpralen stiger strax några steg tillbaka
och säger · Det är värvningspengar. Nils tiger stilla och en av hustrurna frågar,
om han hade något med korpralen att göra. Nej, ingenting annat än att vi varit
goda väner och bekanta, allt sedan han kom hit till staden. Jag vet nu inte,
vad han menar härmed. Slaktaren stänger så sin bod och går bort till korpralens chef, kapten Hastfehr, och frågar, om han ville ha varor för pengarna.
Kaptenen svarade: Nej, det är värvningspengar. I skall stå därför, varvid slaktaren utbrast: Det är inte rätt att värva och praktisera pengar på en borgare,
utan man borde uppsöka lösdrivare22.
I en skrivelse till Kungl. Majestät följande år bönföll slaktaren om befrielse,
eftersom han som ryttare vid Norra skånska kavalleriregementet varit med i
slaget vid Poltava och där erhållit många blessyrer, men lyckats rädda sig
genom flykt under många svårigheter och "hazard" Nu hade han vid hemkomsten hoppats "få ~itta i rolighet och ernära sig med sitt lärda slaktarehantverks idkande", eftersom han på grund av svaghet och "känsel av dess
undfånge blessyrer" fann sig oduglig till krigstjänst23.
Ja, det har ju kommit rätt mycket tråkigheter med i dessa små vardagsscener, men redan inledningvis betonades, att detta var förutsättningen för,
att de överhuvudtaget skulle beaktas.
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När reformationen kom till Malmö
Av

HERMAN ScHLYTER

Den populära uppfattningen av reform a tionen i Norden ä r att den tillkom
under direkt p åverka n av Martin Luther Så ä r emellertid inte fallet1 .
I själva verket ha r reforma tionen inte minst i Danma rk och därmed också i
Skåne och Malmö en ganska lå ng förhistoria helt oberoende av Luther. I denna
förhistoria spela r inte bara religiösa utan även politiska, sociala och fin a nsiella
faktorer en stor roll2.
Konung Christia n Il - i svensk historisk framställning vanligen kallad
Tyrann - var regent i D a nmark, när reformationsrörelsen på allvar började
avsätta resultat. H a n hade strävat efter att begrä nsa den da nska romerska
kyrkans makt. K yrka n var nä mligen rikets viktigaste institution, inte bara kulturellt och socialt utan även politiskt. D en hade väldiga rikedomar och stora
privilegier K yrka ns leda re biskopa rna hade i regel större juridisk ä n teologisk
utbildning. Adeln och kyrka n hade tillsamma ns tre fjärdedelar av den od lingsbara jorden i Danmark.
Christian blev senare luthera n men var ä nnu i början av 1520-talet katolik.
Han tog intryck av två a ndliga strömningar, som gjorde sig särskilt märkbara i
Holland, Nordtyskland och Skandinavien, nä mligen bibelhumanism och reformkatolicism. I Holland ledde dessa bl. a. till en klosterreform3. Samma reform
genomförde Christian i klostren i Lund, Ystad och Trelleborg. H a n var bestämd av senmedeltidens fromh etsideal men också öppen för den nya livssyn
om med bibelhumanismen och reformkatolicismen trä ngde fram.
D e missförhållanden, som uppkallade Luther till kamp mot p åvedömet, hade
också gjort sig starkt märkbara i Norden. Den påvlige legaten och avla tskrämaren Johannes Arcimboldi besökte mellan 1516 och 1519 Danmark och
Sverige och blev lika hatad här som Tetzel i Tyskland.
Påvens sätt att handskas med de kyrkliga ämbetena undergrävde också
kyrkans ställning liksom ämbetsinnehavarnas försummelser av de rent kyrkliga
uppgifterna till förmån för de egna ekonomiska intressena och det egna politiska inflytandet. Från skånsk synpunkt är striden kring ärkebiskopsstolen i
Lund särskilt belysande. 1519 avled ärkebiskopen Birger Gunnersen, som blev
den siste av påve till detta ämbete invigde. Ärkesätet korn att existera i ytterligare 17 år men blev aldrig definitivt besatt. Sex olika kandidater kämpade
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om a tt få bli ä rkebiskop . Bland dessa sex befann sig en romersk ka rdinal, som
var en stor äventyra re och slutade på bålet och en utlä ndsk adelsma n, som
tog ha nd om domkyrka ns klenoder, nä r ha n m åste gå i la ndsfl ykt.
M ot såda na missförh ålla nden riktade sig just reformka tolicismen . D en hä ngde
samman med den framväxa nde huma nismen, som i Nordeuropa blev en etiskreligiös väckelse. D ess främste företräda re var den lärde hollä nda ren, universalsnillet Erasmus Rotterdamus. H a n skapade bibelhuma nismen och utgav det
Nya testamente på grekiska, som blev grunden fö r Luthers och a ndra refo rma torers bibelöversättning. M ed hjälp av teknikens frams teg i fo rm av boktryckeri- och träsnittskonsten kunde bibelhuma nismen och reformkatolicismen skapa en hel folklitteratur av fl ygskrifter som spreds och beredde ma rk för
reform ationen.
I D a nmark framträdde den lä rde ka rmelitmunken Poul H elgesen som en
nordisk Erasmus4. H a n var en fra mstående bibelhuma nist och kyrkokri tiker,
en sann ka tolik m en också en varm vän av reformer inom ka tolska kyrka n.
K a rmelitorden hade hand om den teologiska undervisningen vid universitetet
i K öpenha mn. Dess leda re var just Poul H elgesen, som undervisade i bibelkunskap och i bibelhuma nismens a nda lärde att kyrka n ä r sann kyrka, blott
nä r den stä mmer med D en heliga skrift. Som medlä ra re hade Poul H elgesen
en rad s. k. läsemästare eller lektorer, vilka seda n blev reforma tionens mä n, som
Fra nds Vormodsen, Peder La urentsen, Oluf Chrysos tomus och Anders Liung.
Den sistnämnde var född i M almö. D essa fyra kom alla a tt verka i Skå ne i
reforma tionens tjä nst. H elgesen hade ett stort reforma toriskt inflytande p å da nsk
teologi, kyrka och prästutbildning, inna n Luthers namn blev kä nt här
Skå ne och D a nmark hade sina livligaste ha ndels- och kulturförbindelser med
de nordtyska ha nsastäderna . D e större da nska ha ndelsstäderna hade ett betyda nde inslag av tyska köpmä n. Genom dessa kulturella och kommersiella
kanaler nåddes fö rst D a nma rk och dess ha ndelsstäder av de nya reform atoriska
inflyta nden, som skulle föra till den evangeliska reforma tionen.
Malmö och K öpenha mn var D a nmarks två största ha ndelsor ter. H är fa nns
seda n länge en tysk befolkning. Hit kom säkert de fö rsta vågorna frå n den
tyska reformationen. F rä msta rollen synes härvid fö rbindelserna m ed R ostock
ha spelat5. H ä r grundades redan 14 19 Nord tysklands förs ta universitet6. D etta
blev huvudlä rosätet för da nska rs, finna rs, norrm ä ns och svenskars universitetsstudier lå ngt in på 1500-talets förra hälft. T rots a tt K öpenhamn och U ppsala
få tt egna högskolor i senare delen av 1400-talet spelade R ostock och seda n
frå n 1518 Wittenberg en stor roll i nordiskt a nde- och bildningsliv. I R ostock
hade å tminstone norrmä nnen eget " na tionshus" och i studen tma trikla rna m öter
m å nga nordiska na mn7 D e flesta av dessa studenter var unga präster och
" fra m tidsmä n", som sänts till R ostock av sin kyrka och underhölls av den.
Vad de mötte här först av bibelhuma nismen, seda n av reforma tionsrörelsen blev
av betydelse fö r stämningen inom deras egna kyrkor nä r de å tervände. D en
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S :t Petri kyrka i Rostock. D elvis förstörd under andra världskriget men senare reparerad.
Tornet saknar numera spira.
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Malmö och Köpenhamn stod p å hans sida, men han gav ä ndå upp och avseglade våren detta år med tjugo krigsskepp och i sällskap med bl. a. Malmöborgmästaren Hans Mikkelsen, Malmöhumanisten Henrik Smith och den lärde
Lundakaniken Christian Pedersen . Mikkelsen hade studerat i Wittenberg och
ha r väl i Malmö hjälpt till att förbereda den lokala reformation, som han
själv inte fi ck uppleva12. Han hade länge stått vid konungens sida och arbetat
på att förbättra böndernas och borgarnas ekonomiska och politiska ställning
och p å att reform era kyrkan. Christian Pedersen var en reformist och en from
bibelhumanist. Han tjänade kungen tills han 1532 kom till Malmö, där ha n
ställde sin penna och sitt medförda tryckeri i reformationens tjänst. Christian Il
försökte förgäves under nio år återta makten i Danmark. Han hade emellertid
lagt grunden till en nationa lkyrka, där p åven sköts unda n.
D en nye konungen Frederik I lovade vid sin tronbestigning 1523 att icke
lå ta någon kättare, lutherlärjunge eller andra predika eller lära mot den heliga
kyrka ns tro, den romerska kyrkan och påven. H a n hävdade emellertid samtidigt
Danmarks na tionella och kyrkliga självständighet. H a n var alltså läromässigt
trogen mot den katolska kyrkan och i motsats till Christian Il kritisk mot
bibelhumanister och reformister, inklusive Luther men kyrkopolitiskt på företrädarens linje. I själva verket spelade också ekonomiska faktorer en stor roll
för reformrörelsens relativt snabba seger Adeln och borgarna kämpade om
handeln. Adeln sökte hämma stadshandeln och den skånska sillmarknaden.
Som följd härav uppstod i de skå nska städerna bland borgerskapet en radikalism också i det religiösa. D et var för borgarna även ur ekonomisk synpunkt
lönande att främja de nya krafterna13.
Under tiden tog den landsflyktige Christian Il steget helt ut och övergick
till lutherdomen. Han lät sina vänner bl. a. Hans Mikkelsen, Christian Pederen, som nu också blivit luthersk samt H enrik Smith, som studerat i Rostock
och som senare å tervände till Malmö och verkade dä r14, översätta Nya testamentet till danska. D et innehöll Luthers företal och spreds i Danmark och
bidrog i sin må n att förbereda reformationens genombrott här.
Jämte radikalismen ibland borgarna uppstod också en bonderadikalism. 1524
måste ett bondeuppror slås ner i Skåne. Christia n Il sökte utnyttj a de skånska
böndernas missnöje för att kunna återta tronen. Han uppmuntrade dem 1525
till ny resning men med Malmö som bas krossades de åter.
Mitt under dessa upprörda politiska förhållanden förstärktes det religiösa
inflytandet från de nordtyska hansa- och reformationscentra, ja troligen kom
det bl. a. via Rostock till kontakt med sydtysk ännu radikalare reformationsrörelse.
Det synes framför allt vara reformationen i Rostock, som blev av avgörande
betydelse för reformationens genombrott i Malmö och i Östdanmark överhuvud och härvid vill vi särskilt uppehålla oss, då det hittills knappast observerats eller betonats nog.
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1524 hade Poul H elgesen översatt Luthers lilla bönbok från 1.522. 1526 kom
den ut. H a n såg ä nnu Luther som bibelhuma nist och verkade så mot sin vilja
fö r en evangelisk refo rma tion. Andra reforma toriska böcker kom via ha ndelsskepp till K öpenha mn och M almö. D ärjä mte kom eva ngeliska predikanter och
köpmä n hit. En lybsk krönika berä ttar att det å rligen med köpmännen kom
p redika nter från Stralsund och Stettin till Skåne15. I motsatt riktning fick
också da n ka affärsmän, studenter, sjömä n m. fl . vid besök i nordtyska H ansastäder intryck från reforma tionsrörelsen. D essa ka naler kunde den romerska
kyrkan inte kontrollera eller stopp a till. H a ndelsförbindelserna var m ycket livliga. D et fa nns i H a nsastäderna särskilda Skånefara re. D etta gäller också
R ostock16. D essa Skånefara re hade sina replip unk te r i vår p rovins. Bl. a. hade
man egen kyrkogård med kyrka u tanför Ska nör Skå nefara rna till västkusten i
Skå ne hade ett eget sidoalta re i huvudkyrka n i R ostock, M a riakyrkan. D et
existerade i denna stad ett särskilt L a ndskronafararesäll kap. I M almö hade
R ostock tidvis två " kompa nihus" Stora och Lilla R ostockgårda rna och hä r
fanns 1468- 1529 en särskild R ostockgata, Lilla R ostockerstrredet17 Allt som
skedde i R ostock och ordtyskla nd överhuvudtaget blev säkert sna rt kä nt i
Malmö och Skå ne, ja hela Östda nma rk. J ag tror a tt det sätt på vilket reformationen genomfördes i R ostock blev något av ett m önster fö r reforma tionen i
M a lmö.
H ä r är det ju den omstridde Cla us M ortensen som spelade pionjä rrollen18.
Född i M almö prästvigdes han i Lund 1524 efter studier vid domskola n . Ganska
sna rt dä refter, senast 1525 begav han sig till K öpenha mn fö r a tt studera vida re.
H ä r lyssnade ha n till och lä rde kä nna de tidigare n ämnda läsem ästa rna Poul
H elgesen, Peder L a urentsen, Frands Vormodsen, Oluf Chrysostomus och Anders Liung, vilka var bibelhumanister och alla utom H elgesen p å glid mot reform a tionen i evangeli k a nda. H ä r kom ha n i litterä r och personlig förbindelse
med nordtysk reformationsrörelse, som också och inte minst i R ostock hade
bibelhuma nistisk bakgrund19. D et ä r ingalunda uteslu tet a tt Cla us M or tensen
redan i M almö mö tt den nordtyska reformationens representa nter i fo rm av
p räster och lekmä n . J ust under denna tid börj ar reformationen i flera H ansastäder och inte m inst i Stralsund och R ostock att bryta igenom. D et är vik tigt,
mena r jag, att noga observera vad som skedde här
R ostocks reforma tor heter J oachim Sli.iter20. H a n blev 1523 kapla n vid S :t
Petri kyrka i R ostock. H an hade fått starka in tryck från bibelhuma nismen men
gick lä ngre än övriga humanister och reformister i R ostock och var sna r t ganska
ensam i sina reformation strävanden. Genom en väldig predikoverksamhet vann
ha n emellertid fra mför allt bla nd h an tverkare och a rbeta re trots sta rk t motstånd frå n kyrkligt håll alltmer terrä ng för reforma tionen . H a n ivrade i bibelh uma nistisk och reformatorisk a nda fö r Guds rena och kla ra ord och ville
grunda allt sitt verk p å Skriften . H an fa nn sna r t att psalmsången va r en utomordentlig hjälp för det evangeliska budskapets ingång bla nd mä nniskor. F ör
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att befrämja sången samlade och utgav han 1525 en plattysk psalmbok, som
blev av utomordentligt stor betydelse21.
Rostock var en mycket viktig tryckeriort och av betydelse också för bibelhuma nism och reformism . Här kunde Sluter förlägga sina skrifter. 1525 utgav
ha n en katekes22 och 1526 trycktes ha ns bönbok m ed två gudstjänstordningar
avsedda för folket23. Såväl psalmboken som katekesen och bönboken blev av
betydelse för reformationen i Norden. Av bönbokens första upplaga finns ett
exempla r bevarat och av a ndra upplagan finns två exemplar bevarade, varav
det ena p å Uppsala universitetsbibliotek24. Av psalmboken är endast ett exemplar bevarat och det finns i Rostocks universitetsbibliotek. Katekesen översattes
redan 1526 till svenska. D en är känd under titeln En skön nyttig undervisning
och har ofta räknats till Ola us Petris skrifter men är sannolikt översatt av
L a urentius Andrere, som ju själv en gång studera t i Rostock25. Som vi sena re
ska se översattes bönbokens andra upplaga till da nska.
Rostock blev f. ö. under sena re hälften av 1520-ta let tryckeriort för danska
reformatoriska skrifter och p å så sätt skapades också en brygga för reformatoriskt inflytande i D a nma rk .
Sluters böcker spreds säkert sna rt till Östdanmark, närmast till Köpenhamn
och Malmö. Med köpmännen följde ka nske bokförsäljare och a ndra som ivrade
för den nya läran.
Av Sluters skrifter blev det psalmboken 1525 som kom a tt betyda allra mest
för reformationen i Malmö, vilket vi snart ska försöka visa.
Hösten 1525 m åste Rostocks reformator för nio m å nader lämna staden. Det
var de katolska myndigheterna som tvang regenten hertig H einrich a tt förvisa
Sluter. Vart ha n tog vägen har forskningen ännu inte kunnat fastställa. D et
ä r väl för djärvt att gissa på någon ort i Skåne eller övriga Östda nmark ? Varför
inte M almö, där det fanns två Rostockergå rdar ?
När Sluter 1526 var tillbaka i R ostock fortsatte han oförskräckt sitt reformationsverk. H an betecknas som en stor folktalare. D et var framför allt bland
små ha ntverka re och a rbetarebefolkningen, som han fick sin första fra mgång.
H a n kom själv ur detta socialskikt och visste att tala så att han blev förtådd. Så små ningom vann han emellertid anhängare bland både stadens
råd och prästerskap. H an gav ut en andra upplaga av sin bönbok 1530 och
av sin psalmbok 1531. I början av sistnämnda år trycktes en nu förlorad skrift
om de liturgiska grundsatserna för en evangelisk gudstjä nst. R eda n hans psalmbok 1525 var ordnad efter liturgiska principer och hans bönbok från 1526 hade
som vi sett ordningar för evangelisk m ässa närmast avsedda för folket, medan
han i sin skrift från 1531 gav en utförligare motivering och redogörelse för
evangeliskt gudstjänstliv.
När vi ska gå att se på hur reform ationen i Malmö förlöpte tror jag att vi
ska erinra oss hur den gick till i Rostock26.
Till en börj a n en första yttre beröringspunkt. Både M almö och Rostock var
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rörliga handelsstäder utan biskopssäte27 De låg en smula utanför en biskop
och ett domkapitels trägna tillsyn. D ärför var det säkerligen lättare att genomföra reformationen i två sådana städer.
Vi lämnade Claus Mortensen i Köpenhamn. Om han redan förut hade rönt
reformatorisk påverkan, så blev han under sin studietid här en aggressiv anhängare av reformationen. Han höll snart evangeliska predikningar i Vor Frue
kirke, där han kanske kände sig särskilt hemmastadd då den i sin dåtida gestalt
i byggnadsstil var en systerkyrka till Malmö S :t Petri. Han var tydligen väl
polemisk, ty han blev av biskopen i R oskilde förbjuden att predika i dennes
stift, dit Köpenhamn hörde. Han återvände då till sin hemstad. Där utnyttjade
han borgarnas radikalism och motstånd mot adel och kyrka och fick bl. a. stöd
av den nu reformationsvänlige borgmästaren Jörgen Kock, en viktig och skicklig politiker, vilken förstod att utnyttja de krafter som rörde sig i tiden.
Liksom Sluter i Rostock först fick hertigens och sedan stadsrådets och dess
syndikus' stöd för sin verksamhet, så kunde Claus Mortensen på våren 1527
med tillstånd från borgmästare och råd hålla sin första evangeliska predikan
i Malmö. Det skedde i ett övergivet kapell i den s. k. Rådman vången utanför
själva staden, inte långt från nuvarande Johanneskyrkan. D et var förmodligen
den första evangeliska predikan i Skåne på danskt språk. På ty ka kan tidigare
tillresta predikanter ha framfört evangelisk förkunnelse.
Liksom Joachim Sluter genom sina djärva predikningar samlade stora karor
i Rostock, så fick Claus Mortensens förkunnelse stor tillslutning först i kapellet
och på en angränsande äng ute i Rådmansvången och sedan i Helig kors kapell
utanför Västerport.
Mortensen hade lik om Sluter vuxit upp i hantverkarhem. De var säkerligen båda väl förtrogna med det pråk som talades i hantverkar- och arbetarkretsar De var båda också temperamentsfulla, vilket bidrog till att de blev stora
folktalare och stridbara män, som fick uppleva kamp och mot tånd.
Då tilloppet av främst arbetare och småborgare ständigt ökade fick Claus
Mortensen av Frederik I samt av borgmästare och råd i Malmö tillstånd att
hålla evangeliska gudstjänster i gråbrödernas kyrka, Simons och Juda kapell i
hörnet av Västergatan och Lilla Bruksga ta n.
Liksom Sluter i Rostock så småningom fick medarbetare, slöt sig till Mortensen i Malmö förre helgeandsbrodern den i Malmö födde munken Hans Olufsen Spandemager, sedermera den förste evangeliske domprosten i Lund.
1528 hade reformationsrörelsen i Malmö fått så stor omfattning att Claus
Mortensen begärde att få hålla evangelisk gudstjänst i S :t Petri kyrka. Men
då äntligen fann katolska kyrkan tiden vara inne att med kraft gripa in. Aage
Sparre, den tillförordnade ärkebiskopen i Lund begav sig med några ledamöter av domkapitlet till Malmö för att ta itu med de kyrkliga oroligheter,
som blivit en följd av de två reformatorernas verksamhet. Men innan vi går
över till att se hur Sparre gick till väga och vad som blev resultatet av hans
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ingripande, ska vi stanna inför Claus Mortensens psalmbok, som just kom 1528
på östdanska28.
Mortensen hade liksom Sliiter och andra reformatorer den uppfattningen
att unison psalmsång var ett viktigt medel för den evangeliska förkunnelsens
spridning och för att engagera folket. Han hade också funnit att det inte räckte
med en rad otryckta psalmer, som lärdes från man till man och sjöngs vid
gudstjänster och andra tillfällen utan att de behövde samlas, kompletteras och
ges ut. Det är möjligt att några av dem förekom som separattryck i form av
enkla blad eller pamfletter.
I dåtidens kyrkoliv var det inte bara högmässan, som spelade en roll utan
även de olika tidegärderna, varav morgon-, middags- och aftongudstjänsterna
var de vanligaste. Till en början var det vid dessa gudstjänster Claus Mortensen
liksom Joachim Sliiter hållit sina evangeliska predikningar. Man har i Malmö
som i Rostack startat sitt arbete med liturgiska reformer genom att omdana
den latinska tidegärden till en evangelisk församlingsgudstjänst på det egna
språket. Reformatorernas främsta uppgift var att predika. Deras gudstjänster
var till en början en enkel predikogudstjänst med psalmsång, anknuten till
tidegärden. I mässan dvs. högmässan med nattvard hölls ingen predikan. Det
var mera närliggande och mindre uppseendeväckande att börja reformen med
bigudstjänsterna än med mässan. Därför skedde först förtyskningen resp. fördanskningen av tidegärdsgudstjänsterna för att sedan följas av omdaning av
mässan.
Särskilt Mortensens psalmbok skapades med sikte på tidebönerna29. När han
sammanställde den hade han helt visst Sliiters psalmbok framför sig. Majorite-
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ten av psalmerna i 1528 års Malmöpsalmbok är desamma som i 1525 års
Rostockspsalmbok. Några av psalmerna i Mortensens psalmbok är original30.
Psalmboken kom snart i nya utvidgade upplagor Andra upplagan kom 1529
och trycktes i Rostock31. Detta senare pekar på den nära förbindelsen mellan
denna Hansastad och Malmö. Andra upplagan var utvidgad med bl. a. ett par
psalmer till ur Sliiters psalmbok.
Kort efter psalmbokens första upplaga 1528 gav Mortensen också ut den
s. k. Malmömässan eller Thet cristelighe messze embedhe paa dansche. Denna
bok avsåg huvudgudstjänstens, mässans nydaning. Medan Sliiter hade psalmer
för både tidegärd och mässa i sin psalmbok skapade Claus Mortensen två
böcker, dels en psalmbok för tidegärden dels en " mässbok" för högmässan .
" Malmömässan" innehåller gudstjänstordningen, mässan med fasta psalmer32,
därav några hämtade från Sliiters psalmbok. Vid mässordningens utformande
hade Mortensen dessutom hjälp utav en annan av Sliiters böcker, den förut
nämnda bönboken, som kom 1526. Den innehöll nämligen två gudstjänstordningar som blev Mortensen till vägledning, när han utformade sin mässa. Både
huvuddragen i själva gudstjänstordningen och slutorden är hämtade från
Sliiter.
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I sin psalmbok - i varje fall i upplagan 1533 - hade Mortensen ett kalendarium, vilket inte fanns hos Luther. Då Sliiters bönbok redan 1526 hade
ett dylikt är det sannolikt att Mortensen fått uppslaget härifrån. Den typografiska uppställningen är i stort överensstämmande, så ock innehållet. F ö. översattes 2:a upplagan av bönboken, som kom 1530, till danska och trycktes 1531
i Rostock33.
En annan sak visar på Mortensens beroende av Sliiter. I Sliiters psalmbok
och katekes finns i marginalerna bibelhänvisningar Sådana saknas i Luthers
och andra tidigare reformationspsalmböcker. Här kan bibelhumanismen ha
återverkat. I varje fall återfinns i Mortensens böcker precis samma metod.
I förorden till sina psalmböcker betonar både Sliiter och Mortensen att psalmerna är bibeltrogna och att de har biblisk förankring34. Dock bör det - för att
visa att Mortensens böcker inte är slaviskt beroende eller någon kopiering av
Sliiters - framhållas att Mortensen ofta har andra bibelhänvisningar än Sliiter
Vad Sliiters katekes haft för betydelse för Mortensen och Malmöreformationen vet jag inte, men som förut meddelats översattes den redan 1526 till
svenska av Laurentius Andrere35, som ju studerat i Rostock och som var nationalkyrklig reformist och Olaus Petri bäste medarbetare, när det gällde reformationens genomförande i Sverige.
Mortensens mässa bygger utom på Luthers mässa av 1523 även på Niirnbergs a v 1524, och också här är det Rostock och Sliiter som varit förmedlaren.
Medan Luther kunde behålla latinet i viss utsträckning som mässpråk, så höll
både Sliiter och Mortensen mycket styvt på att det egna språket skulle användas
helt och hållet.
Till sin Malmömässa fogade Mortensen som sagt psalmer bl. a. psalmen
De Thi Guds Budord, som synes vara en originalskapelse av Mortensen eller
Spandemager
Vad blev följden av ärkebiskopens förut antydda ingripande mot Malmöreformatorerna? Jo, liksom Sliiter måste lämna Rostock 1525, så måste Malmöreformatorerna lämna Skåne i slutet av november 1528. De for till Raderslev i
Sönderjylland, där reformationen genomförts våren 1528 och där det fanns en
evangelisk prästutbildningsanstaJt36. Här fick de vidgade kunskaper i reformationsrörelsen och kanske en inspiration till att öppna ett prästseminarium i
Malmö, sedan den teologiska undervisningen i Köpenhamn på grund av reformationsoron blivit nedlagd . Däremot har Mortensen inte, vilket vissa forskare
tidigare hållit för troligt, hämtat något material, här för sin psalmbok och
mässordning. Vi har visat att det i stället är från Rostock inflytandet kommit.
Redan ur tidssynpunkt är ett Haderslevinflytande otänkbart, då både psalmboken och mässämbetet var färdiga, innan Mortensen och Spandemager tvangs
att ge sig iväg till Haderslev37
Under deras bortovaro fortsatte reformationen i Malmö i en något lugnare,
reformkatolsk anda. Läsemästaren Frands Vormodsen kom från Köpenhamn
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hit i februari 1529. D et skedde med ärkebiskopens gillande. Vormodsen intog
till en början en mediande inställning men blev snart mera polemisk38. Till
Malmö kom också läsemästaren Peder Laurentsen, som skulle bli den främste
teologen och skribenten i Malmöreformationen. Han gifte sig 1529 med Claus
Mortensens syster. De båda läsemästarna stod sannolikt i förbindelse med
Malmöreformatorerna i Haderslev och startade med hjälp av Frederik I samt
borgmästare och råd prästseminariet i Malmö. R ektor blev Vormodsen och till
lä ra re utsågs utom Laurentsen även Oluf Chrysostomus, som tillika blev latinskolans rektor.
Social- och sjukvård inrä ttades som ersättning för vad de nu nedlagda klostren och de fördrivna munkarna och nunnorna uträttat. D e utrymda klostren
blev ofta sjukhus eller ålderdomshem. I varje kyrka sattes upp en kollektkista
för fattiga, sjuka och gamla.
1529 kom som sagt Malmöpsalmboken i en andra utvidgad upplaga. Den
hade nu noter I psalmboken fanns sju nya psalmer, av vilka åtminstone
några var hämtade från Sliiters psalmbok. Att upplagan trycktes i Rostock
hos Ludwig Dietz, Sliiters tryckare kan bero på att Malmötryckaren Oluf
Ulricksen kanske inte hade tekniska möjligheter att sätta noterna. Det pekar
också på den nära förbindelsen med Rostock. 1528 hade en annan Rostockstryckare Hans Meyer tryckt den danska översättning av Psaltaren, som Frands
Vormodsen gjort. Några av dessa psaltarpsalmer användes i Malmöpsalmbokens andra upplaga39.
Sensommaren 1529 var de två fördrivna Malmöpredikanterna tillbaka. Nu
blev Claus Mortensen kyrkoherde vid S :t Petri kyrka, sedan den katolske
sockenprästen i ett öppet brev den 29 september frånträtt sitt ämbete40.
Tyvärr blev nu reformationsrörelsen ganska radikal. Här som i hansastaden
Stralsund41 och i Köpenhamn kom det till bildstorm. Det var i slutet av november som denna inträffade i S :t Petri kyrka. Därigenom berövades den större
delen av sina prydnader liksom sina sidoaltare.
Reformationen hade emellertid segrat i Malmö. Dess väsentliga drag nedtecknade Peder Laurentsen i sin viktiga s. k. Malmöbog42, som redogör för
Malmöreformationens teori och praxis. Denna bok visar att den östdanska reformationen är mindre luthersk än den västdanska, vars huvudman Hans
Tausen inte bara haft kontakt med Rostock utan även med Wittenberg. Laurentsen och de andra östdanska reformatorerna var mer bibelhumanister än
lutheraner. En nästan socialrevolutionär anda präglar framställningen. I Malmö
utgick ju reformerna från den demokratiska stadsstyrelsen och från borgarna,
inte från fursten.
D e underrättelser som Laurentsen ger om det praktiska kyrkolivet visar att
ett rikt gudstjänstliv utvecklades i Malmö. Varje vardag hölls flera gudstjänster. Redan kl. 5 var det i gråbrödernas kyrka gudstjänst med predikan. I Helgea ndskyrkan hölls en liknande gudstjänst kl. 6 och i S :t Petri kl. 7 Därtill kom
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övriga tidebö ner På sön- och helgdagar var det ottesång, högmässa, aftonsång
och nattsång.
Ti ll mässord ningen lades nya ordningar för dop, vigsel, jordfästning och
sjukkommunion och så var det evangeliska kyrkolivet definitivt ord na t.
Så lå ngt M almö. Ute i provinsen gick reformationen sakta re. D en på la ndet
dominerande adeln var katolsk och Lund var ä nnu i nä ra ett decennium katolicismens högborg m en i L a ndskrona, dä r Anders Liung blivit kyrkoherde,
H älsingborg, Ystad, Falsterbo och Trellebo rg predikades evangeliskt. D et var
a ll tså först i städerna frå nsett Lund som reformationen i Skåne blev genomförd .
Kungen fann det nu, seda n reform a tionen också segra t i a ndra delar av Dan ma rk, va ra tid a tt ordna de religiösa förhålla ndena och inkallade 1530 riksråd,
prelater och predika nter till en herredag i Köpenha mn. Bl. a. kom 21 predika nter, de fl esta frå n Östda nma rk med C la us Mortensen i spetsen . H ä r a ntogs
den s. k. köpenha mnska bekännelsen, som är m er all mä nt protesta ntisk ä n
luthersk och sta rkt präglad av en radikal bibelhumanism. Sannoli kt ä r det
också hä r Peder Laurentsen som fört pennan.
En sak som gynnade reformationen i Skåne var att man från starten hade
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tillgång till tryckeri i M almö, inte ba ra ett uta n sna rt två. Under å ren 15281538 trycktes p å dem mer ä n 40 skrifter m ed reforma toriskt ärende43. R eformationens begynnelsedecennium va r ett årtionde, vartill M almös historia knappa t
ka n uppvisa m otstycke. D et var sprängfullt a v " begivenheter" M en också ute i
provinsen skedde så små ningom n ågot.
D e första eva ngeli ka Skå neprästerna, som utbild a ts vid M almö prästskola,
ordinerades i S :t Petri kyrka och sakta men sä kert segrade den nya tron i stad
och p å land . M edan M almö 1529 ä r reformera t, så blev D a nma rk 1536 officiellt lutherskt och utfärdades 153 7 den n ya kyrkoordningen, om var gra nskad
av Luther H a n m eda rbeta re Bugenhagen biträdde vid nyordningen och invigde sju evangeliska biskopa r eller superintendenter, vilka fö r vis o inte hade
någon lä tt uppgift a tt ute i bygderna genomföra det nya.
Till slut var så även Lund eva ngeliskt. M almöreformatorn Fra nds Vormodsen blev den förste evangeliske biskop en eller superintend enten, dock med
a nd ra och ringare villkor ä n en m edeltida ka tolsk biskop. Som fö rut nä mnt
blev Cla us M ortensens ä nnu nä rma re meda rbeta re H a ns Olufsen Spa ndemager
domprost och kyrkoherde i den nyda nade och ä nnu inte särskilt betyda nd e
domkyrkoförsamlingen i Lund.
V i m åste sta nna hä r i vårt försök a tt teckna förberedelsen till och det första
genombrottet för reforma tionen i M almö och dä rmed Skå ne.
u få r m a n emellertid inte tro a tt reforma to riska och allra minst lu therska
tanka r sna bbt ersatte de gamla av ka tolici m och folktro präglade föreställningarna . D e sa levde kva r in i sen tid m en själva genombrottet hade kett och
motreforma toriska a nsträ ngningar under de nä rmaste 80 å ren blev uta n verklig effekt.
Ute i församlingarna kunde givetvis inte genast nyutbildade lutherska präster
tillsättas eller de gamla genomgå någon omskolning. D et berä ttas dock a tt en
del f. d. ka tolska klerker va rit elever vid M almö prästskola . I regel sta nnade
väl utom i städern a de gamla prästerna kva r mot a tt de samtyckte till den nya
ordningen44. Huruvida skötseln av de fl esta la ndsförsamlingarna och deras
gudstjä nster undergick n ågon större förändring är inte möjligt att fasts tä lla.
I stort sett sökte väl prä tem a a tt följ a de nya ordningarna för gudstj ä nst, dop,
vigsel, jordfästning osv. m en a lltid var vä l inte hj ä rta t med . D ä rför ä r det naturligt a tt det tog sin tid, inna n reforma tionen blev helt genomförd i de
skå nska bygderna .
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l'<OTER:
I sin ursprung liga form ä r detta bidrag
hållet som föeläsn ing på Skovgaa rdsalen
i samband med reformationsutställnin gen
på Ma lm ö museum den 22 m a rs 1968 .
I notern a neda n kan av utrymmesskäl end ast en del av den ifrågakommande frf.a. utl ändska litteraturen redovisas. En a llmän orientering om reformat ionen i E uropa och dess enskild a
länd er ges i: R eformation i Europa, utg.
av 0. Thulin, Erfurt 1967 Krister Gi erow ha r skrivit avs nittet om Danma rk,
fo rge och Sverige under rubriken Tron
och a ltare sid 19 7 ff. Viktig för vå r
framställning och dess h ävdande av humanismens och reformi smens be tydelse
är bl. a . avsnitte t om Nederländerna
sid 243 ff liksom det i not 2 n ämnd a
verket av Lindhardt.
~ S e frf. a. P G. Lindh a rdt, R eformation stiden 15 13- 1536 i: D en da nske Kirkes
Historie III, K ebe nhavn 1965 sid 105 ff
och särskilt sid 209 ff och G . Johannesson, D en skå nsk a kyrka n och reformationen, Lund 194 7 sid 76 ff samt av dessa
omnämnda källo r och li tteratur.
3 W ]. Kooima n, L å t oss sjunga en ny
sång i: R eformation i Europa sid 243 f.
4
Se ]. Oskar Andersen, Pau lus H elie I ,
Kebenh. 1936 och Kr. Valkner, Pa ulus
H eli a: og Christi ern Il, Kebenh. 1963.
5 Det ä r a llmänt bekant vilken roll Hansa n, dess städer och köpmä n spelade
också för det kyrkliga livet, nä r det nuvarand e Malmö g rundad es. Sä rskilt nä r
det gäll er tillkomsten av S:t Petri kyrka
på J 300-ta lets förra h älft h a r H ansan
betytt m ycke t. D et är de nordtyska
Hansastädernas kyrkor och frf. a. Liibecks
Mariakyrka som varit förebild . Hittills
mindre fra mh ävt synes emellertid vara
vissa H a nsas täde rs betydelse för skånsk
reformation. D en na var inte obe tydli g
och en hel del av Malmös reform a tionshistoria synes få en ny belysning genom
att ma n beaktar vissa H a nsastäders, inte
m inst Rostocks roll i denna historia. Jfr
dock Joh a nnesso n, a .a. sid 107 ff och
1
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Ni els Knud And ersen, Confessio Hafni ensis, K ebe nh. 1954 sid 84 ff.
Vid en gäs tföreläsning på universitetet i R ostock i maj 1968 hade j ag förm å nen att lägga fram e n del material
om vad reformationen i R ostock ka n h a
betytt för reform a tionen i M almö och
va d Rostocks "reformator" Joachim Sluter ka n ha betytt för Malmös " reforma to r" Cla us Mortensen. Överhuvudtaget
är det ett problem, som borde undersökas i vad m å n reforma tionen i hela
Östersjöområdet ä r beroende av och har
influe ra ts av vad som skedd e i H a nsatäderna och ka nske inte minst Rostock.
Handelsfärderna förmed lade förbind else n m ed den reformatori ska rörelsen.
Red an 1523 predikade Rostockprästen
Silveste r Tegetmeyer den nya lära n borta
i Riga, vars m ässbok frå n 1530 liksom
den av Olaus Petri i Sverige visar likheter med Sliiters i Rostock. En all mä n
orientering om reforma tionen i Nord tyskland g ives i K . Schmaltz, Kirchengeschi chte Mecklenburgs Il, Schönberg
( Meckl. ) 1936 sid 9 ff.
G 0. Krabbe, Die U nive rsitä t Rostock im
J 5. und 16. J a hrhund ., R ostock und
Schwerin 1854 och K . Koppmann, Geschichte der Stadt Rostock, Rostock 1887
sid 23 ff. Först 1432 upprättades den
teologiska fakulte ten i R ostock.
7 L. D aae, Matrikler over Nordiske Studerende ved fremmed e Unive rsite t I ,
Christiania 1885 och Chr. Lange, M a trikel over norske Studente r ved Rostocks
U niversitet 141 9- 1690 i : Norske Sa mlinger
Band 1 Christiania 1852 sid
72 ff. Norrmännens nationshus, domus
låg vid Hopfenmarkt och kallad es R egentia Sancti Olavi. Andersen fra mh åller
i a.a. I sid 30 a tt åre n 1463-92 studerade inte mindre ä n sju karmeliter vid
Rostocks universitet.
s Hans n amn ä r Petrus Särkilahti se G.
Sentzke, Die Kirche Finnla nds, H elsinki
1963 sid 17
9 Se a.a. i not 7
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Se A. Hofmeister, Matrikel der Universitä t Rostocks I , Rostock 1889, sid 290.
F ö. se Hj . Holmquist, R eformationstid evarvet 152 1- 1611 i: Svenska K yrka ns Histori a 111, Upps. 1933 sid 74, 84,
86 och . Lindqvist, Ett bidrag till kännedomen om L a urentius Andreres h ä rkomst och studier i: Hist. Tidskrift årg.
37 Sthm 19 18 sid 300 f. L. A: s vistelse
i R ostock var inte lå ng och skedde redan
1498 . H a n synes också ha studera t i
Greifswald och m a n ka n inte utesluta
m öjlig heten a tt ha n hä r i ordtyskland
fi ck konta kter, som i fra mtid en blev av
betydelse.
11 R einh a rdt tog in hos den evangeliskt
innade köp ma nnen H a ns K affm eister
d .y. i R os tock. D e nnes fade r hade i sitt
hu s gömt unda n e n samling "evangeliska" ( hu ssitiska) skrifter som ha n få tt
i a rv efte r en p räst. Se Schmaltz, a .a. Il
sid 11 . Om det h uss itiska infl yt a nde t se
Schmaltz, a .a. Il sid 10 f, Koppma nn,
a.a. sid 122 f och A. Vorberg, Die Einfiihrun g der R eform a tion in Rostock i:
Schrifte n des V e reins fii r R eforma tionsgeschi chte 58, Jhrg. 15, H a ll e und
L eipzig sid 14 f. Om det gemensamma
live ts bröder och systrar, som kom till
R os tock 1462 se V orberg a.a. sid 11 ff.
Om huma ni sme n och dess betydelse e
sist a.a. sid 1 7 f och 2 1 ff.
1 2 D etsamma ka n sägas om H e nrik Smith
se not 14.
l:I Se J oha nnes on, a .a . bl. a. id 137 ff och
152 ff.
1 4 L . W eibull, H enrik Smith i : Skå n ka
samlin rra r, utg. av M . W eibull 189495, 4 :2 sid 1 ff. Smith inskrevs vid
R o tocks universite t i juni 1514 och fi ck
unde r in vistelse hä r och vid a ndra
tys ka uni ve rsitet ta rka intryck av hum a ni me n och av reformrörelsen och så
små ni ngo m av reform a tione n, vilka ha n
sä kert fö rmedl ade till M a lmö. O ckså
dessa hö r med till reform at ione ns fö rhi sto ria i M almö.
1 5 L. W eibull, E tt blad ur R eima r K ocks
krönika i: a.a. 4:2 sid 5.
16 Se bl. a . Wilh. Stieda, D as Schonen-

fahre rgelag in Rostock VI i : Hansische
Geschi ch tsblä tter XIX sid 11 5 ff och
Beiträge zur Ge chichte der Stadt Rostock, Rostock 1892 ff. Jfr. D . Schäfe r,
Das Buch des liibeckischen Vogts a u[
Schone n i H a nsische Geschichtsquellen
N . F I V, Liibeck 1922 sid VII f, 1,
18 f. I Rostocks Stad ts- und R a tsarchiv
finn s mate ri al om a ffä rsfö rh a ndlingar.
J ä mte Rostock hade inte minst Steltin
och S tra lsund konta kt med M a lmö. Genom infl ytande frå n Ste ttin tillkom ett
M a ri a broderska p i M a lmö se Stieda a . a .
sid 144.
1 7 U ppl ysninga r frå n hederskyrkovä rden i
S:t Pe tri, fil. dokto r Eina r Bager. Se
också Roskilde K a pitels Jordebog 1568
udg. ved J. 0. Arhnung, K 0be nh. 1965
sid 229 ff.
1 8 Om Cla us Morte nse n se K. Gierow i:
Lunds stifts herda minne 11: 2 sid 10 ff.
Jfr E in ar Bage r, C la us Mortensen
några ra nd a nteckningar i: Sydsv. D agbl ade t den 14 och 26 febr. 196 3. Angåe nde disku ssio ne n om Cl a u Morte nsens betydelse och ha ns minnes märke
uta nför S:t Pe tri kyrka se H . Schl yte r,
C la us Morte nse nminnet i : Skå nska D agbladet den 1 7 m aj 196 7 och i : S : t Pet ri
församlingsbl ad 196 7 nr 1.
1 9 I Rostock fa nns som ovan visats bl. a . e n
förg rening av el en holl ä nd ska orga nisationen D e t geme nsamma live ts bröder
och sys tra r. D ess av läggare hä r he tte
Mi cha: lis-Bruderscha ft. D e tta ägde ockå ett tryckeri, som j ä mte två a ndra
R ostocktrycke rie r (L. Dietz och H ans
Meye r ) spelade en viktig roll i refo rmationens förhistoria se Vorberg, a. a. och
Schma ltz, a .a. Il sid 10 ff.
2 0 Sl ii ters betydelse ha r å te ru pptäckts och
med kraft hävd a ts av G. Bos inski . H a ns
forsknin ga r ä r av g rundl ägga nde bet ydelse fö r denn a uppsats. Se ha ns dokto rsavha ndling D as Schrifttum Joach im
Sl iite rs. (M askinskrift ) R os tock 1967
(ett ex. finn s i Lunds U B ) och ha n uppsat J oachim Sluter und das erste niederde utsche Gesa ngbuch von 1525 i : H erberge n der C hri stenh eit. J a hrbuch fli r
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deutsche Kirchengeschichte 1965, Berlin
1965 sid 34 ff. Joh a nnesson och Lindha rdt n ämn er överhuvud inte Sli.iter,
meda n Ho lmquist, a. a. sid 2 11 a nför a tt
Ola us Pe tri i D en svenska m ässan ä r
beroende av Sli.ite rs Rostocksmässa. D.
Lindquist säge r i F örsta-Mässan i Stockholm i : Samlingar och stud ier ti ll Svenska
kyrka ns histori a, 12, Sthm 1945 sid 167
a tt beroende t ä r " vansklig t a tt utta la sig
om" M ed r ä tta peka r ha n på att Sli.iters
mässa inte finn s i dennes första psalmbok. H a n förbise r dä remot mässordninga rn a i Sli.iters bönbok av 1526.
Om R ostockreform a tionen i a llmä nhe t
se D as eva ngelische Rostock 153 11931. Festschrift zum 400 j ä hrigen R eform a tionsjubilä um, Rostock 1931 och
om dess liturgiska utgestaltning utöve r
Bosinski , a.a. sid 281 ff och 299 ff även
Gre thge ns, Die Gesta ltung der Rostocker
Gottesdienste bei der Durchfi.ihrung der
R eform a ti on im J a hre 153 1.
2 l Dess titel ä r E yn gantz schone v nde
seer nu tte gesangk bock tho dage lyker
Öuinge geystl yker gese nge unde Psalmen
uth C h ristliker un Eva nge lische r schryfft
(se f. ö. avbildningen av t itelbl adet,
som finn s publice ra t i denna uppsats )
En fotokopia av psalmboke n finn s i
Lunds U B.
22 Ka tekese ns ti tel ä r: E yne schon e und e
se r nutte christli che underwysunge allen
christgelov igen M ynschen . D en är ingen
bea rbetning av L uth ers ka tekes uta n
lede r sitt urspru ng frå n en hussitisk
katekes, som oma rbeta ts i reforma to risk
a nda. Jfr Schmaltz, a.a. Il sid 10 f och
frf. a. Bosinski, D as Schrifttum J oachim
Slu ter sid 75 ff.
23 D ess titel ä r Ghebeclebokelin n yge vth
der h ylghen sch rifft des olclen vncle nyge n T esta mentes. W elke r vö rh en ni.i
geseen noch gehöret. W o rjin ge fund en
vnd bewyse t wert wat
va n nöden ys.
Jfr K . Gie row, D en evange liska bönelittera turen i D a nmark 1526- 1575,
Lund 1948 sid 59.
24 Fi nns på UUB samma nbund en med
Riga mässa n, tr i Rostoek 1530.
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Se I. Collijn, Sveriges bibliogra fi intill å r
1600, I. U pps. 1934- 38 sid 326 ff och
S. Ingebra nd, Ola us Petris reform a toriska åskådning i : Acta U niv. U psal.
Studia Doctrinre Christ. U psal. I. U pps.
1964 sid 30. Olaus Petri ä r liksom Sli.iter
och C la us Mortensen sj ä lvstä ndig i förhåll a nde till Luth er. Som reda n C. Bergendorff i bl. a. Olavus Pe tri a nd th e
E cclesias ti cal Tra nsform a tion in Sweden,
New York 1928 visat, ä r somliga av
Ola us Pe tri skrifter översä ttninga r och
bea rbe tninga r av sydtyska teolog iska
skrifte r. Fråga n ä r om inte Ola us Petri
liksom L a urentiu s Anclrere också få tt intryck frå n nordtysk reform a tion enka nnerligen Rostock och Sli.ite r. H a ns sta rk a
beroende av bibelhuma ni smen ha r lngebra ncl påvisa t.
2 6 Se Bosinski , a .a. och Vorberg, a .a. med
dä r anförd . litte ra tur.
27 J örgen Kock, som betydde så mycket
för reform a tionen i Ma lmö och som väl
fr ä mst ur ha ndels- och maktpolitiska
synpunkter ivrade hä rför, välvde på
1530-ta lets börj a n pla ne r på att göra
Malmö till en fri riksstad i a nalog i till
vissa H a nsastäder. Se L. T omner och
0. H ela ncl er, M almö genom tide rna i:
M a lmö, e tt bildve rk, M almö 1954, sid
28. Om J örgen Kock se bl. a. K. Ljungfors, Jörgen Kock, Malmö och g revefejden i : M almö Fornminnesfö renings
å rsskrift 194 1 sid 3 1 ff.
28 I. Ingers ha r i en uppsats betitlad R efo rmatior.slittera tu r i M a lmö. E n språ kli g g ra nskning i : Ma lmö Fornmin nesfö re nings å rsskrift 1967 sid 34 ff påvisat
skå nska inslag i Mortensens båda böcker.
I psalmboke n ä r de syclväs tskå nska di alektformern a sä rskilt va nliga.
29 Jfr N iels Knud A ndersen, M a ln10sa lm eboge n a f 1529 i : K yrka, Folk, Stat. Till
Sve n Kj ö lle rström, Lund 196 7 sid 2 16 ff.
30 F örsta uppl aga n finn s inte beva rad men
ett ex. av elen a ndra u pplaga n finn s på
Kung l. Biblioteket i Sthm. D etta ä r utgive t av C hr. Bruun i Psalmeb0ge r fra
R eforma tionstiden I , K e benh . 1865 .
M almöpsalmboken ä r be ha ndl ad för2G

utom av Bruun i inledningen till ova nnä mnda utgåva bl. a . av P Seve rin en,
D a nsk Sa lmedigtning i R eform a ti onst id en i : Kirkehistoriske sam!. 5 R Il,
K 0benh . 1903 och av S. Widding, D a nsk
M e se, T id e- og Psalmesa ng 1528- 157 3
. K.
1- 11, K 0benh . 1933. Se också
Andersen, senast a . a . id 216 ff.
3 1 D ess titel ä r Ee n ny handbog, med
P sa lmer oc aand elige lofsa nge wddragne
a ff d en he lli ge schrift, som nw ij th e n
C hri tne fo r a mlin g (Gud til loff oc
me nnisken t il salighed ) si unges. M ed
the n D a nske Ote ang, Messe, Aftensa ng
oc Na t a ng.
3 2 M ed a n M a lmöpsa lmboke n i sin 4 :e u p plaga 1533 i:ir utgive n i e n fak similedi ti on i M a lmö 196 7 und e r ti teln M a lm0Sa lm ebogen 153 3 med efterskrift på 46
sid av h ymnol oge n And ers M a lling, va ri
ha n skildra r C la us Mortensen och re forma ti onen, så ä r M a lmömässa n 1528 utg iven av S. H. Poul sen i fak simil i:
D a nske M esseb0ge r fra R e form a tionstid en, K 0be nh. 1959. I kommen taravsnit te t o m R e fo rma tionstid ens da nske
Li t urgi ha r Po ulse n på sid 1- 29 skildrat de n kyrko- och kulturhistoriska ba kg rund en. Angående de fasta psalmern a
i hög mässa n ka n ma n ju j ämföra hur vi
numera i eva ngelieboken ha r ingångsoch g radua lpsalmer föres lagna för var
sönd ag.
33 Jfr Gie row, a .a. sid 60 ff.
3 4 O b . a t t red a n i titeln till 1529 å rs
Malmöpsa lmbok säges a tt psalmern a ä r
" wd dragne a ff then hellige sehrift" Av
föro rd et fra mgå r de n sta rk a biblicisti ska

te nde nse n. All t ä r g rundat på Guds ord
i Ga ml a och Nya T es ta mentet.
3 5 Om L a ure ntius Andrea: och ev. infl yta nde frå n Rostock på svensk reform atio n jfr Holmquist, a.a. III sid 74 och
2 11. H ä r på pekas som fö rut a ng ivits a tt
Ol a us P etri m ässa ä r beroe nd e av Sli.ite rs Ro tockmässa .
3G Se Lindh a rdt, a. a . sid 3 19 ff.
a 7 Jfr Joh a nn esso n, a.a. sid 159 ff och
344 ff.
3 D et berättas a tt M a lmömagist raten lå na de ho nom en sa mling böcker a tt stud era. Ma n ka n tä nka sig att bla nd dessa
också fa nns Sli.iters skrifte r.
30 .Jfr
Tiels Knud Ande rse n, e nast a .a.
sid 220.
·1 0 Brevet finn s på Malmö Stad sa rkiv.
' 11 Schma ltz, a. a. Il sid 17 f. Även i a nd ra
städer bildstorm se a.a. Il sid 33 ff.
Schma ltz nä mne r en frå n D a nma rk förd riven predika nt Joh a nnes Ludeke, som
predikat eva ngeliskt bl. a . i Gi.istrow.
' 1 ~ D ess tite l ä r O rsage n oc ee n re tt iorcla ring paa th en ny R e form a ts ordinering oc skick om messzen, p redicken oc
a nden rett Guds ti ennes te oc christelig
d yrcke lse om begyndt oc giort e r udi
then C hristeli ge Sta d t M a lm0. Boken är
tryckt hos Oluf U lricksen 1530.
43 L a uritz N ielse n, D a nsk Bibliog ra fi 1482
--1550 K 0benh.
19 19 id 150 f.
Jfr Joh a nnesson, a .a. sid 376 not 4.
'14 Jfr Lunds stifts he rd aminne Il :3 sid. 46,
328, 329 f, 520, 11:4 sid. 4 00 f, 11:5 sid
78, 33 1, 440, 11 :7 sid 2 14, 33 1, 11 :8 id
177, 2 16 och 11 :9 sid 111 , 4 30 f.
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Malmö teaterkrönika 1596-1808
I

Av

1596 - 1792
RAGNAR G usTAFSO

Thend 17 Juli a f ee n G0gler for thend Stoere Saell
4 Mk ; End af een anden
G0gler for th end Stoere Saa ll thend 2. Augusti ·- 4 Mk ; ltem legte sa mme G0gler
endnu een gong. Ga f B. och raadtt (borgmästaren och rådet) hannom Quidtt for
han fik sielf uer in tte deertt.

Kanske Malmö teaterhistoria börjar redan i medeltidens slut, m ed m a rknadsgyckel och liturgiska eller bibelinspirerade spel i eller uta nför Petri kyrka
(a ndra exempel finns frå n det m edeltida Danmark ), men Malmökällorna tycks
först börja tala med ovan citerade post i stadens räkenskap er för 1596. O ch i
några sena re å rgånga r läses
( 1605 ) Th end 4. Augusti Annamm itt a ff en G0gler som spra nck paa R aadhu sitt
Pennge 2 Mk ; Annammitt aff en G0gler som g0glitt paa R aadhusitt 4 Mk.
( 1606 ) Thend 7 Juli Annammi tt a f en G0gler Penninge 3 Mk.
( 1608 ) An namm it aff thu enn e fechtere som fechtet paa R aad hu sit, huer 2 Mk er
Summa
4 Mk.
( 1609) D en 20 Aug : aff en gi0gler - 4 Mk ; den 4 Sept : aff en gi0gler - 4 Mk ;
den 3 D ecem b : aff en gi0g ler
4 Mk.
( 1612) 22 febr : Annamm it a ff byesuenncne som en gi0gler U d gaff der legte paa
R aadhussit Summa
1 Dr.

D e som med så växlande lycka kom hit 1596 var möjligen vandrande gyckla re som tä nkte slå m ynt av fests tämningen kring Kristian IV :s kröning den
29 a ugusti. Till den sände f. ö. kungens svåger H einrich-J ulius av Brau nschweigLi.ineburg sin engelska eller tyska trupp, som i R entemesterregnskabet kallas
"comcedia nten och springer, wore tillsamma n 18 persohner" och vars a ktivitet
krönikören Niels Slange kara kteriserar som "Comoedier, D a ntz, Spil og Musik" l.
Sammanträffandet är a nmärkningsvärt, och att hyra n erlagts av "een" gyckla re behöver inte innebära ett soloframträdande - m en något gästspel i M almö
av verkliga komedianttrupper p å detta tidiga stadium kan dock inte ledas i
bevis.
R äkenskaperna distingerer alltså m ellan "fechtere" och "g0glere". m en detta
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sena re ord täcker flera aktiviteter · en gyckla re "spra nck", dvs. var akroba t, en
ha r ba ra "g0glitt" och två " legte" Att rent teatraliska element ingått ä r högst
troligt : m edeltidens gycklare vidareförde m er eller mindre direkt den a ntika
mimens tradition i drama tiserade a nekdo ter, ofta just som soloscener och med
drastiska hä rmningseffekter. M en också seriösa ä mnen kunde a ngripas . så berä tta r K 0ge kämnersrä kenskaper a tt en gyckla re somma ren 1635 " udi 2 D age
ageret p aa R aadhuset den Historie om Christi Opsta ndelse"2.
Att spela i städernas rådhussala r va r länge vanligt, och vad som sena re
kallades Knuts alen fi gurerar också i den första oomtvistliga uppgiften om
" riktig" teater i M almö. C avallin3 ha r, tydligen i da nska riksarkivet, funnit en
revisionsanmä rkning mot a tt ma n enligt 1616- 17 å rs rä kenskaper "giffwit de
Personer, som agerit paa R aadhusidt, thil en th0nnde 011 4 daler" , varpå genmä lts. "D ed var godt folkis B0rn her af byen och efterdij det scheede M eeninghedenn thill lyst, blef dennem denne th0nnde 0ll forreritt. " Stadens rä kenska per
1617- 18 bekräfta r bruket:
H a ffu er Borgmes ter och R aad fo ra:rid de perso ner som age rit paa R aadhussit met
een Tend e Rostockerell paa bye m Wegne
K os tid 2 Y2 da ler.

E n musicera nde narr på en
ka lkmå ln in g frå n 1503 i
Ski ve holme kyrka utanför
Arhu s.

D e sålunda n ågot njuggare beskä nkta ä r rimligen fortfara nde "B0rn her af
byen" , alltså djäkna r frå n M almö skola. K a nske C avallin har rä tt i a tt ma n
spelat reda n 1583- 1607 då H a ns Christensen Sthen var herde i Petri - ha n
hade under sin H elsingörstid va rit verksam som skoldram a tiker, bl. a . m ed den
bevarade moralitetsar tade pjäsen K ortvendning. M en även om rä kenska perna
i Malmö ä r ofullstä ndigt bevarade och även om det inte behöver ha bjudits
på öl varje gång, fö refaller det knappast om om det i uppfos tringssyfte instuderade skoldrama t odla ts med a mma flit i Malmö som p å m å nga a ndra
ställen i D a nma rk. Visserligen skulle eleverna enligt kirkeordina nsen 153 7 läsa
T erentii och Pla uti komedier, lä ra T erentius uta ntill och ha honom som grund
för gramma tikövningar, m en Scha rta u4 mä ler intet om föreställningar vare sig
av T erentiu eller av p rotesta ntiska skoldra mer ; dä remot om upptåg som må
ka llas parateatra liska, såsom att - enligt en inlaga till generalguvernören 1708
- lärjungarna p å Phillippi J acobi dag seda n gammalt " till at excercera sina
ingenia hållit een lij ten oration" och seda n "gå t omkring i staden med Music
och a ndra ifrå n lå nga tijder wackre uptagne och inrä ttade ceremonier", varvid en skolgosse var utklädd till ma jgreve. K a nske ha r bla nd des a " ceremo nier"
någon gång ingått en teaterföreställning ; K rogh5 notera r ett samba nd mella n
teaternöjen och ma jfest.
Frå n da nsktiden finns ytterligare ba ra en teaternotis, nä mligen då det 1639
om slottsskrivaren Christoffer Brings tj ä na re J acob Sterup sägs " a t fo rmedelst
h a n sagde till g0glerne, a t h a n var Christoffers tienere, gick h an ind uden
penge"6. Gyckla rna rä knas hä r i plura li . det ka n na turligtvis ha rört sig om
ett riktigt teaterba nd.
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Scenbild ur J oha nn R assers
"Christli ch Spil vo n Kinderzucht", E nsisheim 15 74. D en
hä r a ntydd a scen principen
en pla ttform med en i olika
loka liteter m er ell er mindre
artikul erad
dra peribehä ngd
fo nd
tycks ha tillä mpa ts
vid uppföra nde t av skolkomedie r i D a nmark .

D en i M almö första säkert belagda professionella teatertruppen finner m a n
emellertid i Tyska kyrkans dopbok.
169 1 4/7 hab H . Johannes From m Comaedi a nt da ma hl s sein söhnl ein ta ufen und
C h ristia n D avid nenn en lassen, di e geve ttren sind gewesen H . D avid M ylstrey Comaedi a nten-Prin cipa l, H. J oha nn C h risti an Sacheri s, H r J oachim H elwig beede
auch Comaedi a nten und studi osi T helogiae e hedessen.

En p a rentes. det va r vanligt att finn a förlupna studenter i de tyska ba nden,
och en M almöstudent som tycks ha gått samma väg var rådma nssonen J oha n
H eublein vilken 1685 sägs i T yskla nd ha ä ndra t sin avsikt a tt lä ra bokhålleri
och i stället ha "gifwit sigh i Compagnie, som R ygte går, m edh några Commaedia nt Spella re, och rest m ed them til da ntzig" 7 - dock för a tt å terkomma.
Principalen 1691 torde rä tteligen skrivas D avid Mi.ilstreich, vilken i Stockholm 1686 a nteckna ts för en fa ttigrecett8 och hösten 1690 genom ombud fö rha ndla r om spelloka l i Kiel9 där ha n m ed stor fra mgång agera r under ma rknaden i ja nuari- februa ri 169 1. Eftersom han varit i Sverige fö rr ka n det h a
varit h a n som, ka nske p å u tresa, i Ystad 1690 väckte prästerska pets misshag
genom a tt de båda första adventssöndagarna ge skådespel om J udith och
H olofernes och om den rike m a nnen och Lazarus10
D et var dock flera tyska ba nd som nu mot 1600-talets slut sp elade i Sverige
- möjlig a ntyda n om en såda n visit i M almö ä r a tt en piga 1696 " bekiä nde
igh fö rleden somma r om St : L a rs dagh blifvit besofven af een Com aedian t
spehla re J acob H anss. benämnd, som logerat hos L ässöe"12, dvs hennes husbonde - och vad de kunde h a a tt bjuda visar en Stockholmsaffisch för den
9 sept 169 1: " etliche der allertreffligsten und sinnreichten neuen C omoedien ,
allzuma hl a ngefiillet mit wundersahmen Staats-Verä nderungen, a nmutigen
Liebes-Verwirrungen, a uch untermischten lustigen Pickelhä rings-Erfindungen"13. D et nä ra samba ndet i tid mella n M almönotisen frappera r ju och
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likaså eftersom Miilstreich tycks ema nera ur det berömda och förhålla ndevi
a mbitiösa Pa ulsen-Veltenska sällskapet, en viss kräsenhet i valet av efterpjäs.
i stället för " Possen-Spiele" som ä r " ga r zu beka nd und gemein" ger ma n
"alle T age nach endigung der ersten A ction noch eine ra re und lächerliche
ac h-Com oedie, mehrenteils a us des beka nten Fra ntzösischen Autoris M oliere
und a nderer beriihmten Dichter a rtigen I nvention ins T eusche i.ibersetzet"
M en säkert dominerade också hä r den tyska va ndra rscenens m est ka ra kteristiska inslag, dess bombastiska H a upt- und Staatsaktion. N amnet a ntyder
att huvudpjäsen nästa n alltid höll sig p å den nivå dä r kungar dvälj es - kungar
som dock, symtoma tiskt för ba rocken underkastades de väldigaste "sta tsförä ndringar" och reagerade på dem i våldsam t deklama toriska emotionsscener
nästa n utesluta nde lagda p å yttre effekt. D ock såg man gärna till a tt det hela
lö t lyckligt, särskilt vad gällde pj äsens " kärleksförvirringar" , och den obligatoriske n a rren Pickelhering livade också upp stä mningen m ed sin strängt taget
helt m alplacerade a nimaliska lekfullhet och sina säkert inte spa rsmakade improvi a tioner
Motiven fick m a n frå n Bibeln (jfr Ystadsno tisen ) , frå n elisabeta nska skådespel (Doktor F a ustus t. ex. blev en evigt omstuvad följ eslagare ) och frå n
historien, inte minst den samtida och då bl. a. den svenska. Sålunda ger ett
dra ma om K a rl XII i Fredrikshald ett prov p å genrens primitiva dra ma turgi,
med efter vår sma k lå ngra ndiga retoriska och allegoriska utsm yckningar som
då kungen i öppningsscenen efter en patetisk hä nvändelse till Gud övergå r till
a tt i en flera sidor lå ng monolog redogöra för sin biografi14. Till samma motivkrets hör också det första dra ma vi vet ha r spela ts i M almö, det tyvärr tydligtvis förkomn a Uebergabe der eon iderablen Stadt Marstrand, av en herre vid
na mn L acher
Efter en med ta nke på kriget logisk paus i källorna finn er vi nämligen å ter
en tysk teatertrupp här 1720. Dess leda re Samuel Pa ulsen von Q voten hade
under några å r und fäg na t köpenha mna rna med braska nde H a upt- und Staatsaktioner av den typ H olberg m ed ta nke just på Q voten parodiera r i Uly ses
von Ithacia . O ch i H exeri eller Blind Alla rm lå ter ha n von Qvoten själv skryta
med sin teaters förträ ffli gheter · huvudpersonen i Za uberei von Armida lå ter
sig t. ex. "aldrig see uden paa en gloende Drage, om spyer Ild" K a nske fruktade rådma nnen Mic hael C ronholm liknande p yrotekniska (och för vandra rscenen typiska ) effekter n är ha n fö r magistra ten den 20 a ugusti 1720 berä tta r
a tt ha n av borgmästaren "såsom ålderma n för Knuts gillet hä r i staden ä r
a nsagd, a tt sluta ett Contract med Comedia nts spela rne som af H a n Excellence
Gouverneuren fåt t tillstå nd a tt hä r agera på Knuts Sa hlen , förfrågande sig,
om p å Knutssahlen, hwarest de ko mma a tt agera, å tskillige documenter och
saker befinn es, h warest de bortfö ras skola? emedan ha n sig derfö re alt a nswar
excipera r" Ärendet hä nsköts till knutsbröderna .
Emellertid beha ndlade kabinettet den 10 september en a nsöka n, vari " Opera-
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En tysk vandrarscen från 1700-talet. Kulissprincipen har här vunnit insteg. Kopparstick
ur "Angenehme Bilderlust'', Nii rnberg ca 1730.

teuren o. chirurgien Salomon Pa ulson von Q volten begiärer att obehindrat få
bruka sin profession i landet, och dä rjemte få bruka allehanda honnette, beskedelige och oförargelige Commedie Spel" R esolutionen blev kallsinnigt: "Att
detta petitum ingalunda kan bewillias"15 och följdriktigt meddelar borgmästar
Monthell den 24 september att han "låtit i går förbiuda samt!. de här i staden
warande Commoedianter, att ej widare commoedier spela"
Så lätt blev man dock inte av med von Qvoten. I rådsprotokollet den 5
oktober16 heter det .
Hr Grefwe Ekeblad berättade wij dare, att Hr Grefwe Lieven i berörde bref gifwer
tillkiänna att ett bande Commed ianter woro öfwerkomne ti ll Skåne, som satt sig
före att resa kring i landet, och wäntade en annan Bande efter sig ifrån Kiöpenhamn, hemstä ll andes hans Extz ti ll Kongl. Maijts nådigste behag, om dhe eij
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kund e blifwa fö rbiudne a tt hijtkomma, och dhe a nd ra stra xt förbiud as la nde t,
emeda n dhet kunde wa ra Spione r dher under, och desse spela rne droge en hoop
penningar uthur la ndet på en tijd då wij hafw a så stor brist sielfwa på p ennin gar.

Kriget mot D a nmark strax förut motivera r na turligtvis denna fruktan a tt
opera tören och kirurgen utsträckt sin för komediantprincipalerna typiska m å ngsidighet till a tt också vara spion, och guvernören H å rd få r också ett kungligt
brev " att gienast antyda Commedianterne och Lijnda ntserne att de begifwa
sig hä n utur La ndet" 17 H a n svara r den 13 oktober att de som vi ju sett förbjudits spela m en ä r kvar i staden18D e ha fwa emot deras willj a ellj est mås t uppehå lla sig hä r, efte r en deras hustru
wa rit mycket sjuk och således ha fwa de nog ha ft tillfälle at förtä ra hwad de sig
kunn a t för tjä na. Så sna rt hu strun blifwer fri sk skola de resa utur la ndet. Hwad
de a ndra Comoedi a n te rne a ngår som Ed ers Kon gl. M aijts nådi gste bref behagade
förm äla om, så ha r m a n a f dem icke hördt

Om von Q voten ens nu lämnat landet ä r tveksamt, ty reda n i ja nua ri 1721
tycks ha n vara i Göteborg, där ha n seda n i september figurerar inför rådhusrä tten. D et gäller ett lönebrå k med oboisten och aktören Johan Georg Schmeisser ; p å dennes konto sätter Qvoten bl. a . de fyra riksdaler ha n i M almö betalt
hans husvä rd för extra förtä ring av öl och brä nnvin , och Schmeisser söker
komma å t von Qvoten bl. a . genom a tt p åstå a tt ha n krä nkt den svenska ä ra n
genom a tt uppföra just U ebergabe der considerablen Stadt M a rstra nd. Qvoten
försvarar sig emellertid m ed a tt pj äsen har ett moraliskt syfte, "vermittelst die
Tiigendhafften weiter angefrischet, die Lasterhaffte aber von iibeln wegen
abgeleitet worden", de enda som alls kunde tänkas ta å t sig vore de som ba r
skulden till h ä ndelsen, men detta å terföll ju inte p å deras na tion , "enfin, diesse
Comoedie wegen M a rstrand wa r so vorsichtig eingerichtet, dass ich sie mi t
grossen approba tion in M almoe a ufgefiihret"19
Näste m a n i källorna ä r " Comoedia nten" J oha n Georg K empfe som den 5
september 1730 för m agistra ten uppvisar la ndshövdingens " resolution i dag
da terad p å dess hustrus supplique, hwa rutj samma dess hustru tillå tes på några
dagar a tt wi a sina sp ehl" V a rför hustrun supplikera r ä r inte gott a tt veta ,
K empfe själv ä r kä nd som leda re för en trupp högtyska komedia nter reda n i
Göteborg 170220 och i Öreb ro 1720- 2421, och h a n å terkommer till M almö
1743.
D en 12 m a j 1735 besvä ra r sig gästgivaren Wa nino hos m agistra ten över att
a uditören Bökma ns hustru gör intrå ng i ha ns n äring, " hafwandes nu intagit alla
Commaedia nterne uti sitt hus" Formuleringen a ntyder ett sällskap av någon
storlek - ka nske det Miillerska som varit i Göteborg i februa ri- ma rs22. Näste
besöka re är emellertid en linda n a re, om vilken läses i rådhusrä ttens dombok
den 9 ma j 1737:
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Såsom Comoedi anten Joh: Frid: Schutzell, hvilken några dagar här agerat, bör
efter Kongl. taxan erl ägga 6 dl r kprmt Spinhus afgi ft för hwa rj e dag, och ha n nu
lefwererat 10 dl smt: a ltså har Stads Bokhåll a ren Gemzaeus samma I 0 dl smt att
emottaga och sig behörige n beräckna.

I kronorä kenskaperna kallas han Schiitze, så också i Stockholm då han uppför linda nser där 173823 , och i M almö betalar 1739 mycket riktigt "Lindantza ren Joha n Fredrick Siötz" avgiften för sju föreställningar H a n är alltså första
na mnet i den korthuggna men tydligen rä tt p ålitliga källa till nöjeslivet vi får
genom de i kronorä kenskaperna upptagna avgifterna till spinnhusfonden, jä mlikt den 1735 utfärdade taxan.
D en 16 feb ruari 1738 motta r sålunda stadsbokhålla ren avgiften för 23 föreställningar "af dem som här fådt tillstånd at agera" D en 7 och 14 mars är
"Commedia nten Johan Fried . Steinbrecker" hos kämnersrätten där ha n för
vården av en påkörd liten dotter tilldöms ersättning " innom nästkommande
Påsk" (lå ngfredag den 31 ma rs) Troligast ä r att han tillhört truppen och att
denna legat kva r i M almö under fastan då spelförbud rådde.
Steinbrecher med fru, född Spiegelberg, återfinns 1735 i T yskla nd24 i det
berömda Neuberska sällskapet - vars direktris tillsamma ns m ed kritikern Gottsched effektivt verkade för att förädla repertoaren - och ha n blev sena re besvågrad m ed Tysklands förste store skådespela re, Konrad Ekhof. Själv var ha n
nog inte så m ärkvärdig och i så stora rtade samma nha ng återfinner man honom
inte i Malmö, men sällska pet tycks ä ndå ha haft fram gång - så m å nga som
23 föreställningar orkade inget a nnat sällskap med i M almö före 1780. Så tycks
ha n nu också ha tillhört svärmodern Elisabet Spiegelbergs sällskap - under
dess vistelse i Göteborg somma ren 17 37 döper ha n nämligen en dotter dä r25.
Svä rmodern, född D enner, hade som ung flicka blivit berömd som Eva i "D er
gefallene Mensch'', och hennes familj hade liksom ma kens a nknytning till
1600-talets mest berömda tyska vandrartrupp, den Veltenska. Spiegelbergs kom
till D a nmark 171 8 och efter ma nnens död 1732 fortsatte truppen några år
under änka n. D et är i slutet av denna period vi ka n förmoda a tt den gästat
Malmö.
Vandrarscenens repertoar sp elades också av m arionetteatern och om en av
de främsta i genren, Joh a nnes Hilverding (som f. ö. var i Stockholm 1700 ),
berättas att han m ed m eterhöga dockor på en fullt utrustad kulisscen sp elade
både komedier och operor26. Lika förträffligt var kanske inte det m almöborna
und fäg na ts m ed nä r stadsbokhålla ren efter "Commedia nten Jörgen Fredrick
Sveders gifna reversal d . 31 O ctober 1738" inkasserade spinnhusavgift för sex
gånger, men komedia nten ä r väl den J eurgen Friedrich Sweiger som i juni
sam ma å r fått " agera comedie" i Göteborg27 O ch Jiirgen Friedrich Schweiger
ha r 171 9 spelat marionetteater i Kiel28.
ästa gång gäller det emellertid riktig teater, förhålla ndevis. R ådhusrätten
ålägger den 7 juli 1741 komedia nten J ohann Friedrich D armstädter att full61

göra det krav ha n bara delvis mött p å spinnhusavgift för föreställningar den 25,
26, 27 och 29 m aj samt 1, 2, 3, 5, 8, 9 och 10 juni - en överraska nde kompakt
spelpla n. D a rm tädter går en vecka senare upp och ber om reducering av
summan, varvid magistraten "i afseende till den beko tnad D armstedt giorde
sig för en till Hr Baron Ammiralen L and höfdingen och Öfwercomma nda nten
Siöblad till heder pre entera t Commedia" eftergav avgift för denna. För t den
27 juli betala r D armstädter, som alltså finns här än nu en och en halv m ånad
efter spelperiodens slut. Kanske folk hellre lät honom dra ut deras tä nder än
de såg honom spela han kan n ämligen i Torrköping 1739 förete intyg frå n
Stockholm om " thes upförande så uti agerande som tandecurer" 29
Hans eget uppföra nde fann ma n i Norrköping inget fel p å, m en två av
suj etterna (den ene Friedrich Wilhelm Pletz, " hemma i Skå ne" ) gav stadsvakten stryk, och två av truppens damer (den ena f. direktrisen Spiegelberg )
stämde en manlig kollega som i vrede mod lå t in deras kläder30. Disciplinen
tycks in te ha varit bä ttre i Malmö, att döma av kämnersrättens dombok den 7
juli1741
Comedi a nts Betien ten Gasten Andreas Berg hade uttagit stäm nin g på opera te uren
och ac te u~e n D a rm staedter för de t ha n med hugg och slag honom öfwerfa lli t och
sökt at öfwertala des hu stru till at ej mera bygga äktenskap med honom såsom
thes man
-. Theremot hade operateuren och ac teuren Joh : Friedr: D armstädter
vice ver a ink a ll a t Commaediants Betien ten Berg l mo angde onödig R ättegå ng, 2o
skuldfordra n, 3o beträ ffa nd e otrohet och wi ad lide rligh et un der den förras ti enst.
Gasten Bergs hu stru Anna Sophia Gregorii doter hade i lika måtto instämdt sin
man therföre, a t ha n med liderlt uppförand e försatt deras ägendom sa mt henn e
med hugg och slag öfwerfalli t warandes till wittnen inkall ade Borgaren Staffan
Albrektson hustru Da rmstaedter amma och p iga Annicka samt acteuren Pla ntz
[= Pletz ?].

D et visar sig seda n att Berg är en slarver, men han lovar bättring och parterna förlik . Möjligen är det nu som D armstädter - vars trupp f. ö. verkligen
tycks förtjäna n amnet " band" - lämnar la ndet för att senare helt lögnaktigt
skryta m ed a tt han tillbringat fem år vid det svenska hovet31.
D en 17 ma j 1743 betalar så "Lieutenanten och Commedia ten [sic] Joha n
Georg Kempfe" avgiften för tio föreställningar. D et är enda avgiften för å ret,
och därför är det sannolikt den ne gamle trotjänare som avses i rådhusrä ttens
dombok redan den 12 februari.
Som det förliudes, a tt de hä r warand e Swenska Commedia nterne skola giöra sig
hopp att få agera uti instundand e weka, hwilk et de i går wid slutet a f de ras Commedi e lå tit förstå; a lltså gå fwo R ådm ä nnen Hagström och Engeström sin a menin gar
tillkiänna att de finna det både oanständigt och emot kyrckiolagen stridande att
några Commedi er skola spelas uti Fastelagstiden, willjandes för sina dela r hafwa
den anstalt giordt, att det dem a lld ele förbiudes, emeda n Fas telagen i morgon
börjas.

Sedan en delegation gått och fått landshövdingens instämma nde beslöt man
om spelförbud och skickade vaktmästaren att " Commedianterne derom a n62

tyda" K empfe ha r dä rmed gått på en stä ndig föra rgelseklippa för då tidens
teaterfolk.
Orden i domboken visar a tt m a n a nnonsera t n ästa föreställning frå n scenen.
I Göteborg 174 132 hade K empfe också lå tit a nslå " tryckta sedlar'', n ågot ha n
kan ha gjort i M almö med trots a tt hä r inte fann s tryckeri. affischerna trycktes
ofta med luckor att fyllas i p å de olika pla tserna. Rida nde upptåg med Pickelhering eller Arlekin i spetsen var också en lä nge va nlig reklammetod.
D et m ärkligaste med magistra tens formu lering ä r dock orden " Swenska
Commedia nterne" Så na turaliserade a tt de sp ela t på svenska tycks a nna rs inte
vandra rtrupperna ha blivit, men K empfe kä nde ju la ndet seda n lä nge. Emellertid uppträder ha n i Göteborg 174 1 hovfin t förfra nskad till J ean Georg K empf,
leda re av de " K ongl. Privilegierade Comoedia nterna" K a nske detta kungliga
insegel a nvänts i M almö och suggererat beteckningen i domboken .
Det enda svenska teaterföretaget vi kä nner frå n denna tid , och det första
professionella inhemska, ä r Kongl. Svenska Skådepla tsen p å Bollhuse t i Stockholm, sta rtad 1737 m ed den fra nske skådespela ren Ch a rles L a nglois som av
kungen utsedd styresma n. På spelp la nen stod utom Holberg och fra nskklassikerna särskilt en rad svenska original - Ca rl G yllenborgs Swenska Sprä tthöken, D alins Brynilda och D en Afvvundsjuke, W rangels Fröken Snöhwits
Tragredia, Modees Fru R a ngsiuk och H åka n Smulgråt etc. Publikintresset svalnade emellertid och dödsstöten kom då Adolf Fredrik 1753 inka ll ade ett fra nskt
sällskap a tt spela p å Bollhuset. U pplösningen förefaller något okla r33, men
M almö fick uppenbarligen sin beskä rda del av den.
Ledningen a nförtroddes 1753 löjtna nten frih erre F W H astfehr, som tydligen försökt kla ra ekonomin genom a tt skicka en del av den svenska truppen
på turne, ledd av linda nsaren Ca rl Friedric h von Eggenburg och omfa tta nde
både a kroba tik och skådespel. Sällskap ets exakta sammansättning ä r kä nd34 och
det innehöll knappast n ågra a v truppens m er framträda nde namn. Emellertid
inträ ffa r detta "Ba ron H astfehrs Ba nd" 1754 i M a lmö och hyr den 15 juni genom
F W Weissel Knutssalen för a tt dä r en m ånad uppföra " Comedier och Linda ntzer" M a n lovar spela en gång för de fattiga och ersätta eventuell skada
på salen35. M almöborna ha r emellertid enligt källorna inte sett teater p å elva
å r och förefaller nu svå rväckta . truppen tycks bara ha m äktat genomfö ra en
förestä llning. Till slut gick hela teatern under klubba n (samma öde som å ret
dä rpå vederfors sällskapets a ttiraljer i Stockholm ), och pengarna satt lå ngt
mne
A Commedi a nternes wägna r a nhölt Carl F ried : Eij ge nberg a t få lyfta de i A uctions
Cassa n stående pennin gar, hwilka för d eras försållde Th ea te r influtit, a nmä la ndes
at d e utsa tt en dag till a t age ra fö r d e fa ttige, men in ga åskåd are ha fwa infunni t
sig. Utslag: Em eda n Sta d sens F a ttige icke böra mi sta sin inkomst, d ä rfö re at Commedi a n terne utsatt till ä fwentyrs en obeqwämlig d ag till at agera för dem wa ra nd es beka n t, at Comm edi a nterne sed ermera till slu t en d ag agerat, och d erwid ha ft
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nog åskådare, fördenskull och i föllje a f deras egit Contract pröfwas skiähligt, a t
Stadsens F attige böra hafwa någon inkomst, hwilken i det minsta utsättes till
20 dl smt.

Utslaget föll den 7 september och p engarna används ett p a r veckor senare
till a tt lå ta en gammal mjölnare komma p å hospitalet. V ad som blev över för
komedianterna vet vi inte: auktion protokollet 1754 ä r förkommet, ärskilt ledsamt som det bör ha haft n ågot att berä tta om säll kapets sceniska utrustning.
Truppen p å Svenska Skådeplatsen plittrades : ena hälften under Petter
Lindahl och Joha n Berghult fick privilegium att spela i la ndsorten, den a ndra
under Petter Stenborg fortsatte små ningom i Stockholm och senare också i
landsorten. Berghult utstöts i Norrköping 1755 efter en proce s som avslöjar
fattigdom och ett ja kigt bohemeri36, och å ret därpå kommer truppen under
den mer a n ade Lindahl (lik om Berghult fört juri t) till M almö, enligt denna
rever al.
För Tretton härstäde upförde Swänska Skåde pel har undertecknad uppå a nfordran betalt Spinhus afgiften med Tjugu Sex Dlr Smt, som härmed rcverseras.
Malmö den 23 September 1756. Petter Lindahl.

'Swänska" betyder inte a tt rep ertoaren var helt inhemsk, ordet a nvä nds i
flera stolta namnkombinationer om den ven ka pionjärtruppen och de s avläggare omger ig m ed37 Men naturligtvis var det bl. a. de sven ka pjä erna
om nu nådde landsorten, och i vilket fall fick Malmöpubliken nu se den förste
venske skådespela ren av betydenhet. Ehren värd kallar Linda hl "ett sällsynt
ä mne", särskilt i harlekinroller, och C. G. T essin m ena r honom vara en av de
yppersta komi ka kåde pelare ha n ett - och han hade ett många38.
M en en i den svenska la ndsortsteatern historia ä nnu märkligare person
kommer den 25 april 1761 upp till rådhu rätten i M almö:
In wånaren ifrån Saxen Seu[e]rling upwisle Kongl. L andshöfdinge Embetets utslag
a f den 24 huju , hwarmcdel t honom läm nats tillstånd, at härstädes på Theatre
upföra det skådespel, hwilket för den ordsaken tillkj ä nna gifwes, eftersom Magistraten förut nekat honom frihet dertill, med mindre tillstånd från högre ort kunde
upwisas. R esolutionen å tertog och dermed giorde Comediants Spehlaren a fträde.

Petter Lindahl.

O ch då han slutat pela blir ha n den 30 m aj av rätten " fterskickadt och
till agd, at bethala afgiften till Spinhu et här tädes för femton dagar", vilken
hu trun edan kommer upp med.
D enne 34-årige f. chirurgie studio u 39 skulle en gång få nam net " den ven ka
la ndsortsteatern fader" D en av evärt äldre hustrun var svenskfödd - vilket
kan fö rkla ra han !utkomst ett par å r tidigare - men bandet a nnolikt ännu
tyskspråkigt. R ätt na rt tyck det dock h a blivit nä tan helsven kt , det sista
teget togs då Seuerling, om tidigare arrendera t Stenborgs la ndsortsprivilegier,
gifte ig med Petter Lindahls dotter samt övertog svärfadern privilegier och
pillrorna av han trupp. D etta tyck ha kett sena t 1768.
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Direktören övervann aldrig sin tyska brytning, men ma n ha r också p ekat
på ett värdefulla re saxiskt a rv· tä nkba ra ungdomsintryck av den repertoarreform som utgick från Gottscheds och den unge L essings L eipzig. H a ns spelplan stå ta r med R acine, M oliere, Voltaire (särskilt favo riserad ), H olberg, Calderon och Shakesp eare, som han 1776 i Norrköping introducerade p å svensk
scen med R omeo och Julia, inför hans hustru M a rgaretas Julia fö rsäkrar f. ö.
en lokal rimsmida re a tt "aldrig förr så ögat runnit och själen blifwit så förfö rd" D esutom ä rvde h a n Lindahls svenska repertoar, och frå n den äldre vandrarscenen gla nsstycket W erldenes Skapelse, där han själv, iklädd na ttrock, agerade Gud F ader. Rimligen bör å tminstone ha n själv ha odlat den bombastiska
tyska stilen, m ot vilken de m å nga a nekdotern as sm å missöden na turligtvis
bru tit särskilt löjligt. H a n rönte ren t av ä ra n att bli p a rodierad vid hovet.
E tt p a r av a nekdoterna ger oss en viss teaterteknisk nä rhet. I D alins Brynilda
svär han p å scenen över a tt maskinisten glömt pu tsa vaxljusen som fladd ra r i
rampens ljusplå tar Som Gud F ader fö rba nna r ha n maskinistens glömska att ur
scengolvet sticka upp den nejlika Vår H erre alltmer höglj utt försöker skapa.
En finlandssvensk da m ser M olieres D on Jua n nerstörta i en fl ammande lucka
i samma golv och utrop ar bestört. " För K o (= G ud ), min söta vän, vart tog
ni vägen ?" Om dessa tydligen rikt a rtikulerade tiljor också hade skåror för
kulisser a tt löpa i ve t m a n väl inte säkert, men en reklampuff a ntyder det.
" Alla D ecora tionerna och kläderna nya, musiquen och arierna af god smak,
och alla förwa ndlingar sker offentligen ."40 Sådana changements-a-vue föru tsatte i regel en scen m ed i pa r stående och därför snabbt utbytba ra kulisser
Tidigare va ndrartrupper i T yskland h ade visserligen n å tt likna nde effekter
genom en mella nridå, bakom vilken en ny dekor kunde byggas upp meda n
spelet fo rtsatte framför ridån, men redan p å 1660-talet finns här kulissystemet
dokumentera t41.
Trots vissa löjligheter skilde sig Seuerling nog rä tt m a rka nt från vår teaterhistori as tidigare la ndsortsprincipaler ha n h ade gott förstånd m ed pengar,
och en präst notera r den 14 ma j 1795 i Örebro församlings dödsbok att ha n
" hölt god disciplin med sin troupe, war sjelf ord entlig och styrd af R eligion"
En för träfflig ma n - och vi få r a nledning a tt å terkomma till honom .
För 1762 noteras spinnhusavgift erlagd av " Comedia nten Hindric Germa n
- - - för 12 gångers agera nde", nämligen den 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27
och 30 juli samt 2 och 4 a ugusti. H a n va r just avpolletterad från D et kongelige,
som försökt locka folk m ed ha ns fyrverkerier, hans pa n tomimer Columbine
och D en lykkelige Slave, ha ns optiska konststycke " Prosp ect af Sundet m ed
Skibene, som gaae igjennem " ·- och ka nske främst med sonen Pa uls linda ns
och jonglörkonster. I familj en fanns också en akroba tisk dotter och en yngre
son, p a ntomimernas H arlekin42. D ottern sta nnade dock i K öpenha mn och en
utreseuppgift frå n K a rlskrona 1763 nämner bara far och söner43 . D et ä r dä rför
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Carl Gottfried Seucrling.

tvivela ktigt om några pa ntomimer gavs i M almö, så som skedde i Norrköping
två å r senare, då Pa ul övertagit ledningen44.
Möjligheten finns dock, liksom senare samma år, då den "Sachsiske Flycktingen Pauli och de s hustru" den 15 november anmäler sig för magistra ten .
D e har visserligen bara tillstånd a tt visa "exercitier m ed en dem tillhörande så
ka llad Konst-häst", men då de två år tidigare i Stockholm få tt amma tillstå nd
söker Petter Stenborg utverka att de inte tillika skulle få "öfva taskspeleri eller
pantomie [sic) och skuggspel med mera", vilket de p åstods ha pla ner på 45
D en 1 december besvärar sig inför kä mnersrätten "Saxiske Acteuererne
Pa uli och dess ogifta do tter" över a tt då de i " H a ndels Betjä nten Pa ul Lindbergs hus" (nr 553, sydvä tra hörnet av Engelbrekts- och H yregatorna ) "agera t
med sin kå n t-h äst hafwa en hop dä rutanföre amlade Personer af drä ngar,
h andtwärcks bus a r, Arti llerieka rl a r, Bå t män och flere - - - ige nom fö nsterna
inkastadt både stena r och orenlig het til å kådarnas största mi hag och äfwentyr" Ur protokollet:
Bå tsma nn en L a rs Olsson berättade, at han om afto nen warit utan för Hand els
Betjä ntens Lindbergs hus bla ndt d em, som där owäsende gjord t; widgåendes, a t
ha n neders läpt 2ne fönste r luckor, men som inn an före wa r mörckt, har ha n fönsteren ei j widare rördt, d ock fönster bå ll tarne kastadt på gata n, samt på 2ne So lld ater, som utanför hu et hå llit wackt, ä fwen kastad t oren li ghet, samt Acte urerne
sedan på gata n förfölgdt och d ärund e r slagit till Acteurens dotter, at hon de rwid
nästan stupat omkull; jemwä l ytterli gare förfölgdt dem gata n u p och oren li ghet
på dem slagit. - Bakare n Cronho lms gåsse N ils Robin berät tar att ha n för betalnin g warit in uti huset och åskåd a t Comedi en.
I öfri gt na mngifwes
Arti ll erie
ka rlen Wa llengre n, som warit förk lädd med ett om krin g ig swept la ka n samt
wartadt ansicktet och en V io l haft med sig, på hwilken han utanför huset spe lat,
men in ge n a nnan oro hafwa d e edt honom förö fw a.

" L ekare ligge ogill" föröva rna fi ck tillgift. Egendomligt ä r hela a rra ngema nget. publiken var inne i hu et, m en var konsthästen det också? ä r ils
R obin säger sig ha '\varit in uti hu et och åskåda t Comedien" om gavs av
des a "Acteurer", vilka väl artillerika rlen m ed sin utklädsel avser att parod iera,
verkar det knappast ha rört sig bara om dressyrritt. D et intres a ntaste ä r dock
att vi fåt t en n y spelpla ts. D en ka n na turligtvi ha varit helt tillfällig· den
a ndra kända spelpla tsen frå n denna tid, Knuts a len, ägnade sig ju i varje fa ll
knap past för konstritt.
1765, den 11 juni, betals spinnhusavgift "för hä r i Staden p å Seuerlingska
skådepla tsen uti innewarande å r upförda Comedier 17 gånger" Borgmä tare
F alkma n notera r också i rådhusrä tten den 29 juni a tt " de för kort sedan här
,.vara nde S w enska Comoedianterne" gjort rä tt för sig, " m en som det kunde
hända, att denna a fgift ej blifwit observerad i L a ndsCrona, hwarifrån desse
Comoedianter hitkommit, och äfwen i Lund, hwa rest de nu äro, samt widare
i de öfrige Städerne här i Lähnet, dit de ämna sig", bör p åminnelse utgå.
D e " S wenska Comoedia nterne" på den "Se uerlingska skådeplatsen" - det
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verkar nästa n affischcita t. Truppen spelade nu också säkert på svenska. Ännu
mera etablerad ä r den nä r den nästa gång - efter den sista lå nga sp elpausen i
Malmö teaterhistoria - å terkommer 1778. Spinnhusavgift kvitteras den 26 maj
för tio föreställningar och den 6 juni för ytterligare fem. Seuerling, nu p å
höjden av sin berömmelse och just kommen från Lund där han få tt kmt:s till stå nd a tt spela trots a tt det var termin, gav också en fattigrecett, något ännu
tyd ligen ovanligt. beloppen frå n auktionen 1754 liksom från denna recett 1778
finn s noterade i F a ttigkassans räkning, a nnars intet. I rådhusrättens dombok
inneligger ett intressant dokument:
1778 6/6 Till fö lj e a f Mag :s Förordna nde ha r jag den 4 dennes upburit penningar
för de Fattigas R ä knin g och then af Hr Di recteur Seuerl ing samma dag upförda
Commoed ia, a ll tså a fl äm nas följande
RÄKNING
D ebet
Emottagit a f wacktmäs ta ren Eckerho lm 90 st Billj etter till
Premierlogen a 1 dlr smt
26 do till 2dra logen a 24 ./
26 do till Galleriet a 16 ./

90 dlr
19 : 16
13:

An upptages som Directe ur Seuerlin g förså ld hernl edes, hwa rföre är
m ig lefwe reradt penningar 8 st Billj etter a 1 d srnt

122 : 16

8:
130: 16

Credit
Afgår för oförsålda Billj etter som wacktmästaren återfådt
Utbet. till Directeuren enli gt dess bifogade nota och quittona
Tre rixdlr SJ1ecie ell er
I Behå ld som Contant hä rj ä mte aflämnas

26: 16
18:
86:

130: 16
6/6 J 778. J ac. Malrnro
NOTA

Rd spec. sk

Music
Ljus
Tryckta a ffi chern a
för sedelbä ra re och uppassare
för Peruq ue makaren

1:

40
16
16
16
Sum. 3:

C:. G . Seuerling

Tryckkostnaden verkar låg: ka nske gäller den såda na färdigtryckta a ffischer
vi talat om. Sedelbä rarna är de som burit runt dem, a nslagit dem eller lämnat
dem i prominenta hem. Musik har behövts, m en kanske bara för a tt sprida
festivitas över m ella nakterna. M er än 150 åskådare fanns det tydligen inte rum
för eller i va rje fall inte hopp om, och de ha r suttit eller delvis stå tt i två " loger"
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- vi skulle säga för ta och andra parkett - och på en läktare. Var Knutssalen spelplats kan man t. ex. tä nka sig den ari tokratiska altanen i de s norra
del socialt devalverad till läktare för den "enklare" publiken - och naturligtvi
fick både cenutrymmen och 150 åskåda re rum i salen, som ju före ombyggnaden 1712- 13 omfattad e största delen ( 48 x 18 alnar, dvs hela hu ets bredd )
av första våningen.
Men en annan lokal ä r inte utesluten - t. ex. den vid Hyregata n 1762. Att
rådhu vaktmä tare Eckerholm lämnat ut bilj etter behöver bara innebära att
ha n fungera t som m agi traten ha ndgångne eftersom någon ordnad fattigvård
med egen per onal ännu inte fanns. Om all teater var förlagd till Knuts alen
ka n man vidare fråga varför komedia nterna 1754 behövde beta la hyra men inte
de 17 56, 1761, 1765 och 1778, allra helst om man i Knutsgillets räkenskaper
finn er a tt 1769 en " Ita liensker Så nga re ä rlagdt för Knuts-Sa hlens nyttja nde

6.-" A a ndra sidan vet man - för att föregripa krönikan - att Paul German
1780 lindan a t i salen uta n a tt hyra finns a ntecknad. F ör t i gillets protokoll
1781 ( 20 april § 4 ) finns en norm.
Commedianter med fl ere, som för betalnin g uppföra Commedier på Knuts Sa hl en,
ä rlägga tills wida re En Riksdl. Specie för hvar gå ng d ä r ageras ti ll bota nd e a f d en
ska da, om Rumm et tager wid så da ne tillfällen, och ifall nå gon ska d a på fönster,
ljuskronor, e ll e r a nn a rs genom Commedi ante rn es wå ll a nde hä nd er, bör såd a nt a f
them i stå nd sä ttas.

D ä refter vi ar rä kenska perna a tt Knuts alen å tminstone ä r den van ligaste
spelpla tsen för något decennium. M en det i takt med stadens ekonomi expa nderande societetslivet lade småningom hinder i vägen. Den 14 juli 1794 införs
i gillet protokoll följa nde:
§ l : Ti ll Commediant Directe uren Pe tterssons a nhå ll a n, a t få ti ll Theatre n yttja
St. Knut salen, yttrade högwä lborn e herr Ba ronen, L a ndshöfdingen, Öfwer Commendanten och Ridda ren Thott sig ej kunna bifalla, i a nsee nde till fö lj a nd e skä hl :
1 mo d et å hrstiden till Commediers upföran d e är ej passa nd e.
2do d et en d ehl a f Staden s Innewå na re, hwa ribl a nd d e fl äs te ä ro KnutsL age t
led a möter, nyttj a Knutssa len till en a nstäld t Brunnsdrickning.

3tio det Sa len bör wara ledig till den Nya L a nd shöfdin gens Ankomst och
4to d et d etta Rum torde behöfwas till dansesal för d em af Sta d ens Inwå nare, om
nu äro sinn a de lå ta deras barn lära att dansa.
H ä rmed förenade sig de öfrige närwarande herra r Knuts Bröd er.

Pettersson inrätta r då ett provi orium, men protokollet den 11 september
1795 visar att " Comediants Directeuren [därefter överstruket: "Herr"] Joh an
Pettersson" gjort en ny a nhållan, vartill handelsman Gadd yttrar a )t ha n "anser
Rummet alt för wärdigt till så simpelt bruk" Knutsbröderna fann också att
salen " wid flera tillfällen behöfwe till thet bruk hwartill den egentligen ä r inrättad" och a tt därför " thetta Rum hwarken nu eller framdele få r nyttjas till
Spectaclers upförande, hwilcket altså till swar å [överstruket: " Herr"] Direc-
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te ur Petterssons M emorial genom påskrift therå ska ll blifwa medelt" Det intryck ma n få r av socialt fö rakt för teaterfolket stä rks om m a n vet a tt truppen
ingalunda var något " ba nd" N ågon riktig teater finn er ma n seda n inte i
gillets räkenskaper, även om protokollet den 18 m aj 1796 a nger a tt sa len få r
utlämnas till "anstä ndiga och oskylld iga nöjen " som baler, assembleer och konserter, dock a tt ingen vanfrejdad eller livreklädd person m å förekomma.
För a tt så å tergå till krönika n finner m a n i Lunds W ec koblad den 9 a ugusti
l 780 den första a nnonsen om spektakler i M almö :
G ifwes hä rmed elst tilkä nna at d et a f Hans Kl: Maj :t Privili gierad e Gemenesiska
Sä llska pet ti l Ma lmö S tad a nlä nd t och komm er therstä d es at sig 4 a 5 weckor
uppehå ll a och Comedi e r med fl ereha nda Skå d espe l up föra, å a lla Må n-, Ons- oc h
Fredaga r.

Därmed in leds en göteborgsk epok i M almö teaterliv Sällskapet skrivs rätteligen det " G emenasiska" och ti ll kom genom fusion av Pa ul Germa ns trupp och
en li kna nde under den "Amerika nske konstmästa ren" J ean le Bla nc - sena re
fö rsvenskat J oha n von Bla nc. F rå n S :t Petersburg och Stockholm kom de 1779
till Göteborg och etablera r p å Sillgata n stadens fö rsta fasta teater I ja nua ri
1780 börja r G erma n fö rsvinna oc h den av von Bla nc ombildade truppen ger
under å terstoden av spelå ret en nästa n rent dra matisk repertoar · bl. a. H olbergs J eppe N ilsson på Berget och Ba rnsängs-Stufwan, Voltaires Zayra och
Merope, R acines Iphigen ie, Corneilles Cid, M olieres Q vinnoskola n och svenska
origina l so m H all ma ns Boussaronnerna, W all enbergs Susanna och Flin tberg
Solen lyser fö r hela V erlden (stavningen enligt a nnonserna)
v a nnonserna i K a rlskrona 1780 och 178146 fra mgår att repertoaren var
lika a mbitiös under turneerna, och det var alltså in te småsaker von Bla nc nu
kunde regalera m almöborna med . E n fattigrecett finn s dokumente rad47 och
inkomsten imponerar vid jämförelse m ed Seuerl ings 1778 mot ha ns 104 daler
ståtar von Bla nc m ed 171 daler 16 skilling silvermynt. Biljetterna ha r sålts av
"R ådstufwu wacktmästa ren" Eckerholm, och utom fö r " Trumslagare, wackt,
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uppa sning med mehra" avgår pengar för ljus och musik samt en daler för
" Trycket"
Utgifter " för trycket två ggr Rd. 2 -" och "omkostningar å Lund - 32"
redovisas vid de hela två fattigrecetter Pa ul G erman gett sena re samma å r48 nu i varje fall tyck m a n ha börjat trycka speciella affischer. German, vars
Malmö ejour aviseras i Lunds W eckoblad den 27 september, var ä nnu von Bla ncs
kompa njon på så sätt att de detta å r hade gemensamt la nd ortsprivilegium för
april- oktober, och spinnhusavgiften i M almö betalas tydligen i klump " för
26 gånger härstädes af Gemenasiske sällska pet, upförda Commedier" Bla nc
var tillbaka i Göteborg reda n den 27 september, meda n Germa n var kva r den
6 november då ha n redovisar fattigrecetterna, vilka uttryckligen gavs " p å Knutsalen"
Bla nd omkostnaderna noteras " herr Cantor Bergström för musiquen" och
" Timmerma n Lundgren för a rbete" - det si ta låter lite riska belt och förklarar kanske att m an 1781 inför pa ragrafen om hyra och kadeersättning.
Enligt denna uptas 1781 " L ega För Knuts Salen Som Hr Comedie Directeuren von Blanch betalt 23.- -" - alltså 23 föreställningar Ingen spinnhusavgift upptas för året, m en någon retroa ktiv betalning för 1780 ä r det inte fråga
om . I Lunds W eckoblad läses nä mligen den 1 a ugusti 1781
Gemenesi ke Sällskape t som n yli ge n a nkommi t till fa lmö, upförer all a Weckor
Sorgespel och Comedier, nem ligen M å nd agar, Onsdagar och Fredagar. Äfwen försälj es i Sällskapets Logie i Malmö Gustaf Wasa Sorgespe l i 5 öpningar a 3 S
Exemplaret.

Pj äsen, tryckt i Göteborg 1781, krevs 1739 av H enry Brooke som ett bidrag
till den engelska Sha kespearerenässansen men har sedan, tydligen genom ett
pa r tyska mella nhänder49, stuva ts om till en deklamatorisk H a upt- und Staatsa ktion. Bokens personlista.
Christian den Andre, konun g
Arno, C h ristians gun stling
Swaning, uta f Christians m edfölj e
Gust af W asa
Eric, Prints, Gustafs lägtin ge
Christina, C hri stia ns dotter
Sigbritta, C hri stia ns förtrogna
Attgusta, Gustafs moder
Knutson
D alk a rl söfverstar
Arnold
Birger
Ewald
C hristia ns adjutanter
D ethorst

spelas af H err L indström
W ernström
Wid erberg
Berger
Ljunggren
Fru von Blanc
mad . Th ortln
Ljtlnggren
H err W altman
Schierlin

2 :ne stumm a da nske officerare, da lka rl a r, da nska oldater, två qvinnor uti kedjor,
betjenter, fyra sla fvar.
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Historien har som synes behandlats med ett liberalt mått av poetisk frihet ,
det ka n vidare påpekas att Gustaf Wasa och Prints Eric rivaliserar om Christina,
som hjälpt Gustaf ur faderns fångenskap och själv när hon efter nederlaget
blir fånge villigt blir hans brud. Bland de skådespelare som blev kvar i truppen
och a lltså bör ha spelat i Malmö m ä rks främst den ba ra femtonå rige Andreas
Widerberg, en berömdhet till vilken vi återkommer, och Kjell Christia n Adolf
Waltman, som 1788- -99 var en av Kungl. Teaterns främsta komediaktörer
Dit gick också Jonas Wernström. Fru von Blanc blev, fastän ursprungligen lindanserska, en omtyckt a ktris, och Gustaf \Vasa själv, Johan Berger, blev sedermera traktör i Göteborg.
En inblick i den von Blancska teatergarderoben ger oss slutligen denna annons
i Lunds Weckoblad den 23 a ugusti 1781
a tten emella n sistledn e Söndag och M å ndag ha fwa tjufwar sig inbrutit på KnutsSa len i Malmö, samt bortstulit fö lj a nd e Commoedie-kläder, nem ligen:
1 st. Blå Officers Piquese med gu lt foder. 1 st. Officers R åck blå a f kläde, med
rödt fod er och röda Reverer. 1 Brun fin kl ädes R åck, Canel färg med Silfwer
knapphå l. 1 Swa rt fin klädes R åck. 2 R öda Skarlaka ns Wästar. 1 Fruntjmmers
Robe med kjortel , g rön til färgen med Röd garnering. 1 Fruntimmers Robe med
hwit botn och Gu llbl ommor, sa mt röd ga rnering och besatt Palj etter. 1 Gul kjortel
med grön garnering.
D en som dessa saker til rätta skaffar, elle r därom ka n gje någon underrättelse, ha r
a t undfå 10 R :Dlr specie a f Direc teuren von Bla nc wid Commoedie Trouppen i
M alm ö. Angifwarens nam n ska l blifwa förtegat, om så ås tundas.

Malmöborna fick nu vänta i tre å r p å nästa teaterevenemang, så omnämnt
under "Malmö" i Lunds Weckoblad den 20 oktober 1784
Den lilla Fransyska Truppen eller Les petits Comed iens Fra nc;ois som hit ti l staden
an ländt, och hä rstädes uppe hå ll a sig uti 3 :ne weckors tid . Upföra med H a ns
Kongl. Maj :ts Allernådigste tilstånd och under H err Pinsa rt de la Cours upseende
3 :ne gånger om wekan nemligen Onsdagar, Fredagar och Söndagar den så ka llade
Opera Bouffa. R epresen ta tionernas börj a n sker Onsdagen den 20 O ct. och sluta
Söndagen den 7 nästkomma nd e November.

D et rör sig om en av de rätt talrika barntrupper som under 1700-talet
genomkorsade Europa. I Stockholm, Göteborg och Norrköping 1783- 8450 var
det m est spelade tydligen Pergolesis La Serva Padrona, det franska rokokopa ret Favarts opera-comique:er La Bohemienne, La Fete d'Amour och Les
Amours de Bastien et Bastienne, Dunys buffa La Clochette och RousseauBendas melodram Pygmalion. Den antecknade repertoaren är bara 18 sådana
småpjäser, och flertalet ka n ha avverkats i Malmö om pla nen på nio föreställningar hölls. Spinnhusavgift är inte antecknad, troligen dä rför att Pinsart få tt
villkoret att i varje stad lämna inkomsten av första föreställningen fvb. till
barnhuset i Stockholm. I Malmö redovisas51 så lunda 50 försålda biljetter a 16
och 29 a 4 skilling, varifrå n dras lön till " Wacktmästa re Eckerholm, som ut71

delt a ffi cherne och wid ingången emottagit Billetterne" samt direktörens utgifter bl. a. fö r " Salle et Th eatre 2 Rd 16" - har denna " Salle" varit Knutssalen saknas i varje fall uppgift i rä kenskaperna.
Om ma n få tt se L a Serva Padrona eller i Pygma lion beka ntats med modegenren melodra m - scenisk monolog med omväxla nde dekla ma tion och pa ntomim till musik - vet vi inte säkert, dä remot rimligen a tt ma n få tt lä ra kä nna
den fra nska rokokoteaterns ä lsklingsgenre opera-comique, med dess bla ndning
av herdeidyll och frivolitet, en erotiskt kokettera nde naivitet som bör ha verka t
rä tt mä rklig nä r den som hä r verkligen lagts i ba rna mun. Av affischer frå n
Bra unschweig 178252 fra mgår a tt truppen ba ra bestod av Pinsarts son och två
döttra r, varjä mte ha n själv någo n gång hoppade in, dä rvid ma n enligt en
tysk teaterkalender in te vis te om ma n skulle skra tta eller grå ta . D etta skri vs
dock a propå den berömde D öbbelins Berlinteater dit truppen 1785 inka llats
och verkligen fungera t som lockbete det fö rmäls enerverat a tt publiken applådera t frenetiskt och uttit kva r en bit av huvudpjäsen med den store a ktören
Fleck " bios um die Fra nzösi chen Zwerge in die L oge kommen zu lassen und
ihnen ta usend K o mplimente wegen ihres ganz vortrefflichen Spiels zu machen"
M almö nöjesliv får ett n ytt ryck 1786, då " Linda nsaren Spinacouta" och
" Professor Albert" beta la r spinnhusavgift för 6 resp. 3 gånger Båda hyr Knutssalen, i var rä kenskaper professorn reduceras till " T askenspela re" - i Ystad
samma å r ka llas ha n f. ö. " Equilibri ten och M echa niske K onstmästa ren och
Luftspringaren J ean Fr Albert"53. D å Spinacouta en kväll "farit frå n Knut sahlen till sitt L ogi hos Brygga ren F reu ndt, ha fwa en dehl gåssa r med rop och
krik föl gdt efter wagnen theri ha n å kte hela wägen"54 - möjligen å ter ett
exempel på de tra kasserier en stacka r komedia nt kunde utsättas för
Intre a nta re ä r dock följ a nde ur kronorä ken ka perna . " F örlidne År 1786
ä ro hä r i M a lmö a f Directeuren Widerberg upförde Commedier - 15 ggr "
D et ä r f. ö. hä r I berg börj ar sin tyvä rr epokgöra nde skildring av M almö teaterliv55 med ett ä rdeles tvivelaktigt p åstående a tt Widerberg spela t i juveleraren
Schröders hu vid Adelgatan där televerket nu ligger Antydd kä lla ä r Fribergs
ord 1842 a p ropå Seuerling· " Theatern war wanligtwi då i en sal uti ett li tet
hus midtfö r nuwa ra nde L a nd trä nteriet. "56 Einar Bagers uppritning av Schröders hus vi ar emellertid a tt det är alldeles fö r litet a tt r ymma en teater Snett
emot la nträ nteriet, å t motsatt håll, spelade m a n dä remot 1798- 99 i nuvara nde
Berghska huset. Tills m otsat en bevisas bör nog Fribergs ord tolkas som en fö rvanskad hörsägen.
Så lå ng t ha r I berg a ntagligen rä tt som Widerberg inte pela t i Knutssalen
- nä mligen o m rä ken kaperna ä r tillförlitliga. D en 20-å rige direktören börj a r
den 15 a ugusti in första Göteborgssejo ur57, delvis med rester av förre principalen von Blancs ä llskap, och ger i upptakten utom H olbergs och Beauma rchais bl. a. fl era moderna sånglustspel - ka nske n ågot av detta prövats redan
i Malmö. F örst i ja nu a ri 178 7 är ha n kla r fö r " H amlette, Sorgespel i 5 Acter,
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ndreas Widerberg.

frå n Ängelskan, skrifwen af den berömd e Shakespeare" - svensk urprem1a r
med direktören i titelrollen. 1790 debutera r ha n på Kungl. T eatern och visar
enligt K ellgren ädel stolthet och "en skön theatralisk fi gur, et hufvud a l'antique, en god organ, välljudande uta n sång", senare efterlyser K ellgren dock
" li tet mera af m an lig kraft, höjd och hastighet i det ömma"58.
H a mlet fick malmöborna nog inte se. En "Direct: Widerberg" eller " Wederberg" betalar 1787 hyra för Knutssalen två gånger, men någon Widerbergturne ä r inte kä nd detta å r och uppehållet verkar också egendomligt kort för
ett stort sällskap. Kronoräkenska perna tiger helt men i Ystad finns detta år
" "wänske M eka niske K o nstmästaren W ederborg" antecknad för att ha " wisadt sine Konststycken" två gånger59, och där ligger förmod ligen lösningen.
Knutssalslegan betalas 1789 för fem förestä ll ningar av "Fru de Price", matriarken i ekvilibrist- och konstrittfamilj en Price som kom att spela en sto r roll
i da nsk teaterhistoria och gör så ä n. I a pril å ret dä rpå var de i Göteborg, och
Edelcrantz rapportera r till Gustav III " L es exercises de M :me Price et surtout
Arlequin Squelette attirent ici beaucoup de monde"
några hade dock kommit för a tt vissla, men de utma nades från scenen av den resoluta mad ame Price
på pistolduell60 Chansen finns alltså a tt ma lmöborna nu fick se något som
fortfarande ka n skådas p å påfågelsteatern i Tivoli . pantomimen H a rlekin Skelet.
Och med den upplevelsen fick de i så fall lå ta sig nöja i fyra år, ty åtminstone
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enligt källorna dröj er det nu till 1793 innan malmöborna nästa gång ka n bänka
sig framför en scen.
En del av det här föreliggande materialet pre ente rades första gå ngen i SDS 4/ 11
1962. D et är förf kärkommet att få ett förnyat tillfä lle att tacka fil. dr Einar Bager, vilken
generöst ställt sin excerptsamlin g till förfogande, ur vilken nästan samtli ga hä r anförda
domboksuppgifter 1696-1786 liksom citatet ur tyska kyrka ns dopbok 169 1 häm tats.

NOTER:
1

Jfr Erik Wikland: Elizabethan Players
in Sweden 15 91- 92 (Uppsala 1962 ) ,
sid 97 f, varur citaten hämtats.
2 C it eft Torben Krogh: fE ldre Dansk
Teater (K0benhavn 1940 ), sid 15. Om
teatraliska eleme nt i gycklarnas repertoa r, se t. ex. H einz Kindermann: Theatergeschi chte Europas (Salzburg 195765 ), I sid 393 ff.
3 S. Cavallin: Lunds stifts herdami nne Il
(Lund 1855 ) sid 5.
4 Sigurd Schartau: Malmö Högre Allmänna Läroverk under den da nska tid en
(Malmö 1929 ), sid 150.
5 Krogh, a. a. sid 137 f.
6 E in a r Bager: Med penna och ritstift
( Malmö 1947 ) , sid 118. D et ha r inte
lycka ts mig att verifiera denna uppgift ;
tro ligast är väl att gyckla rna haft logi

hos Bring i Jörgen Kocks hus men spelat
på Knutssalen.
7
R ådhusrättens
dombok
29/6
1685
(MSA ) ; uppgi ften anförd i A. U. I sberg
Sr: Bidrag till Malmö stads hi storia Il b
(Ma lmö 1900 ) , sid 117 not.
8 Mila Hallman : D anviksfolk, präster och
vinskänkar ( Stockholm 1908 ) , sid . 28.
9 Om Mi.ihlstreich, se Wolfgang von Gersdorff: Geschichte des Theaters in Kiel
unter den H erzogen zu Holstein-Gottorp
bis 177 3. Mitteilungen der Gesellschaft
fi.ir Kieler Stadtgeschichte. 27stes und
28stes Heft. Kiel 1911- 12.
lO Erik Lund: Blad ur svenska teatern
historia ( tidskriften
u, 1 å rg. 18747 5 ) sid 426 f.
F A. D a hlgren : Anteckningar om Stockholm s teatrar (Stockholm 1866 ), sid 9 f.
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11

Wilhelm Berg : An tecknin ga r om Göteborgs äldre teatra r (Göteborg 18961900 ) , I sid 6 ff.
12 R ådhu srä ttens dombok 13/11 1696
(i\'fSA )
l 3 Lund, a . a . sid 426 f.
H P
H ansen : D en da nske Skueplads I
(Kj0benh avn u å (1889] ) , sid 89.
1 K a binettsp ro tokoll et 10/9 1728 § 15
(R A )
lG R ådsprotokoll et vol. 134 sid 120- 121
(R A )
17 Riksregistraturet 5/ 10 1720 sid 713
(R A )
J8 La nd shövdingars skrivelser t. K. M :t,
M a lmöhus vol 2 13/ 10 17 20 (R A )
19 Berg : a . a. I sid 15 ff.
20 Berg : a. a. I sid 11 f.
2 1 Lund : a . a. sid 428 .
22 Berg : a. a. I sid 22 .
2 3 Joh an Flodma rk : K ongl. Svenska Skådep latsen i Stockholm 17 37- 53 (Stockholm 1887 ) , sid 21.
24 Gersdorff, a . a. sid 207
2 5 Berg : a. a. I sid 20 f.
2 6 Kind ermann : a. a. 111 sid 553 f.
21 Berg: a. a. I sid 23.
2 8 Gersdorff: a . a. sid 165.
29 Lund : a. a . sid 428.
30 Arthur No rd en : Norrköpings ä ld re teatra r I (Norrköping 1955 ) , sid 36 ff.
3l Th. O verskou : D en danske Skueplads
(Kj 0benh avn 1854--76 ), I sid 260.
32 Berg: a. a. sid 23.
3 3 Flod mark: a . a . sid 26 ff ; Agne Beij er:
L e theat re en Suede j usqu 'a mort de
Gustave 111 (Revue d 'historie du th ea tre
1956 11- 111, Paris 1956 ), sid 56; Norden : a . a. sid 39 ff.
34 Willi am Anderson : Svenskt stadslif under 1 700-ta let. Tidsbilder frå n K arlskrona (Stockholm 1912 ) , sid 102.
35 Knutsgillets räkenska per 15/6 1754
(M SA )
36 Norden: a. a. sid 42.
3 7 Jfr t. ex. Norden: a . a . sid 44 ff.
3 8 Birger Schöldström : " H ög och sann
konstnä rli g and a" (Stockholm 1892 ),
sid 81.
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39 H ä r medd elade uppgifter om Seuerling
ve rifi eras bäst i Norden : a . a . sid 89 ff.
4 0 C iteras av Olof Hillberg: Teater i Sveri ge uta nför huvud staden (S tockholm
1948 ) sid 18 utan a ngiva nd e av källa n.
4 1 Kinderma nn: a. a. III sid 405 f.
4 2 O verskou : a. a. Il sid 233, 242 f, 287
43 And erson : a . a. sid 102.
4 '1 Norden: a . a . sid 186 f.
45 Joh a n Flodma rk : Stenborgska skådebanorna (Stockholm 1893 ) , sid 6 f.
40 And erson: a. a. sid 103.
47 R ådhu srä ttens dombok, inn el. hand I.
18/9 1780.
48 R ådhusrä ttens dombok, inne I.
ha nd I.
6/ 11 1780.
4 9 G . E . Kl emming: Sveri ges Drama ti ska
littera tur (Sam linga r utgifna a f Svenska
Forn skrift-sällska pet, Stockholm J 86379 ), sid 117
50 D a hlgren : a . a. sid 573; Berg: a . a . I
sid 272 f, 306 f; Norden: a . a . sid 197
5l R ådhu srä ttens dombok, innel. handl.
21/101784.
52 Gertra ud e Dieke: Die Bliitezeit des Kindertheaters (Die Scha ubiihne. Quellen
und Forschun ge n zur T heatergeschichte
hera usgegeben von C a rl N iessen. Band
8, E msdetten 1934 ) , sid 120 ff. H ä ru r
citeras också de a nförda tyska omdömena.
53 M a lmö landskontor, spinnhusräkenskaper, ba nd 2 (La ndsarkivet )
54 R ådhu srättens dombok 5/4 1 786.
55 A. U . I sberg Jr: H a ndbok med uppgifter och förkl a rin gar till A. U. I sberg
s :rs hi sto ri ska ka rta över Malmö stad av
år 1875 (M a lm ö 192 2 ), sid 350 ff.
56 ]. 0. F riberg: M a lmö Stads Historia och
Beskrifnin g frå n ä ldsta till närwara nd e
tid (M a lmö 1842 ) , sid 104.
57 Berg: a. a . I sid 338 ff.
58 Joh a n H enrik K ell gren : Saml ade skrifter V ( Svenska författare utgivna av
Svenska V itte rh etssamfund et, Stockh olm
1946 ) , sid 29 7 resp. 333.
59 Se not 53 .
so Eugene Lewenh aup t (utg ) : Bref rörande
teate rn under Gusta f 111 ( U ppsala 189 1
- 94 ), sid 16 1.

Rosengård
Gammal lantegendom blir modern stadsdel
Av

H EL G E

A,

DER SS ON

Vid den pågående storexploateringen av m ark för bostadsbebyggelse och industriä nda mål i Öresundsregionen förä ndras la ndskapsbilden h astigt. D en
sna bbaste och mest genomgripa nde förä ndringen av la ndskapet sker helt na turligt i nä rheten av större tä torter Sålunda ha r M almö omgivningar p å ett p a r
decennier totalt skifta t ka raktä r D e m ed staden införlivade la ntsockna rna V
Skrävlinge, Fosie och Husie är nu nästa n helt utbyggda m ed villor och höghus.
D ä r ba ra för ett p ar å r seda n säden va jade för vinden och kor betade p å saftigt
gröna ä ngar utbreder sig nu tättbebyggda tadsdela r med ett livligt trafik erat
gatunä t.
En grön oas i M almö var länge den kockumska la ntegendomen Rosengård i
stadsdelen V Skrävlinge. D en sista inneha va ren av R osengård, fröken Hilda
K ockum, som ömt vårdade de kockumska traditionerna, lyckade fra mgångsrikt hävda sina intressen gentemot den jordhungriga staden och bevara egendomen i sort sett inta kt till sin död 1959. D en expandera nde stor tadens nybebyggelse i öster gick fram som en kniptå ng runt Rosengård, som in i det
ista hade kvar en utpräglad ka ra ktä r av la ntlig idyll. D e öppna ägorna, genomkor ade av vackra almalleer oc h pilevalla r, var ett omtyckt utfl yktsmål p å nä ra
håll fö r cykla nde och p romenera nde m almöbor M almökon tnä ren Hjalma r
Aspl uppsökte gärna R o engårds alleer, dä r ha n a rbetade med blyerts, tu ch
och kol. D e vägar som lockade var a llen vid U lriceda hlsvägen frå n Ulriceda hl
vid Sallerupsvägen fra m till R osengård, allen vid R osengårdsvägen frå n Rosengård till V Skrävlinge kyrka, R o engård egen kyrkväg, dä r fröken H ilda
K ockum ä nnu på 1950-ta let å kte hästdro ka till kyrka n, och den pilka ntade
Rosengårdsvägen från R osengård och in mot Ystadsgata n. Fra mme vid gården
rastade m a n gärna i alm allen svala skugga p å en gammal stenb ro med jä rn kä ttingar över R o engårdsbäcken, lys nade till vattnet porlande och fågelkvittret frå n den lummiga gårdsp a rken.
Efter fröken Hilda K ockums död 1959 fö rvärvades egendomen R osengård
med en a real av 1. 204. 005 kvm av M almö Byggmästa res Gemensamma Byggnads AB (B.G.B .) På hösten 1960 sålde B.G.B. större delen av Rosengård
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eller 1.002.886 kvm med tillhöra nde byggnader till M almö stad mot en köpeskilling a v 3.309.000 kr.2 D ä rmed sattes definitivt punkt för en gammal la ntegendoms historia .
Själva gården omfa ttade följ a nde byggnader· corps de logis med två a nslutande bostadsbyggnader, fö rvalta rbostad, trädgårdsmästa rebostad, stallbyggn ad, ladugårdsbyggnad, logbyggnad, vagnsport, svinh us, hönshus och tre varmväxthus. T ill R osengård hörde fyra a rbeta rbostäder, fö rr ka llade sta thus, två
belägna norr om gården vid R osengårdsvägen ett stycke in mot staden, och två
strax öster om gården i hörnet av U lriceda hlsvägen och R osengårdsvägen. D e
båda sistnä mnda arbeta rbostäderna ka llades av gårdsfolket och ortsborna
" Hina husen'', folkmål fö r " de a ndra husen", till skillnad frå n de två a rbeta rbostäderna vid R osengårdsvägen.
U tredningen om Bulltofta fl ygp lats hejdade temporärt exploateringen av
R osengård under fö rsta hälften av 1960-talet, och den la ntliga idyllen här fick
en n åda tid . Seda n beslut fa ttats 1965 om nedläggande av Bulltofta fl ygpla ts,
var de fo rmella hindren fö r en utb yggnad av R osengård till en stadsdel med
c:a 7.000 lägenheter unda nröjda, en stadspla n fas tställdes för SY -d elen på
hösten 1965, 3 och fö rbereda nde a rbeten igångsattes genast. På hösten 1965
revs " Hina husen' ', oc h på våren 1966 föll de båda a rbeta rbostäderna vid
R osengårdsvägen för grävskoporna. U tb yggnaden av R osengård kom i gång
på allvar 196 7 och ha r seda n dess p ågått fö r fullt. Stadspla nerna fö r R osengård, SÖ-delen, NY-delen, C-delen och N ö-delen, har fas tställts etappvi
196 7- 68.4 Nybebyggelsen trä nger med sina vita betongkuber som en spju tspets sakta in i en av de sista la ntliga m almömiljöerna och krymper å r fö r å r
den stora la ntegendomens öppna fält med å ker och ä ng. D en slutliga utb yggnaden av R osengård berä knas vara fä rdig ett pa r å r in på 1970-talet. D å ha r
en av de sista sto ra la ntegendomarna i M a lmö fö rvandla ts till en modern stadsdel. D en sista oasen p å öster ä r borta, och bebyggelsen ä r också hä r kompakt.
Före enskiftet i V Skrävlinge by 1803 var bebyggelsen, gårda r och gathu,,
grupperad kring kyrkan och bildade ett byhem . Byns jord var delad i fyra
vångar, kallade Östre, Västre och Norre Vång samt Ängavången. V Skrävlinge by bestod 1720 enligt en uppmä tning av la ntmä ta ren Anton Ciöpinger5
av fjorton gårda r med numren 1- 14. Av dessa ska tteköptes samma å r nr 1 och
nr 2 av g uvernementska mrera ren Joha n L a urell. N r 1 var belägen strax väster
om kyrka n, och nr 2 låg omedelba rt nordöst om kyrka n .
V id storskiftet i V Skrävlinge by 177 26 ägdes nr .1 och nr 2 av riksdagsm a nnen Anders Mattsson, bondestå ndets talma n, som 178 7 sålde gårda rn a till
ha ndelsmännen T homas, Niclas och H a ns Thomasson, L a rs Ba uert och J oha n
H enrik H alch, samtliga i M almö.
D å enskiftet inleddes i V Skrävlinge by 18037 ägdes nr 1 och nr 2 av Anna
Catharina Thomasson, ä nka efter ha ndelsm annen T homas T homasson .8 H on
avled 1804, då gårda rna nr 1 och nr 2 inköptes av kamrera ren, sedermera la nt77
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rådet Corneliu Alexa nder Cronsioe (adlad S jöcrona ), 9 som samma å r också
köpte gården nr 9 och samtidigt förvärvade del i besittningsrä tten till nr 3.
Samtliga de a gårda r i V Skrävlinge by var kronorusthållshemma n under
Kungl. orra Linie Dragon R egementet. r 1 och nr 2 brukades gemensamt
och va r den tör ta egendomen i byn m ed tillsamma ns 196 tunnla nd, varav
nr 1 omfattade 14 7 tunnla nd och nr 2 49 tunnla nd. Nr 3 om fa ttade 64 tunnla nd
va ra v Cron ioe hade be ittning rä tt till en fj ä rdedel, dvs. 16 tunnla nd, och nr 9
omfattade 69 tunnl a nd. Vid enskiftet fick nr 1 och nr 2 "såsom den i Byen bäst
bebyggde" ligga kva r i byn, m eda n nr 3 och nr 9 tillhörde de gård a r, som fick
fl ytta ut frå n den gamla pla tsen i byhemmet.
C ro nsioe tid om jorddrott i V Skrävlinge blev kort. R eda n 1805 sålde ha n
såvä l gårda rna nr 1, 2 och 9 om besittning rä tten till nr 3 till ma joren, greve
Adolph M örner. 10 E fter ex år sålde denne i sin tur genom sin förm ynda re, den
frå n di kontkrasc hen i M almö 1817 kä nde borgm ästa ren Ca rl M agnus ordlindh, egendoma r och besittning rä tt till ha ndel ma nnen och tullfi kalen Svedin
K a rström 11, en våger till C. A. Cronsioe. På öppen a uktion den 16 sep tember
1811 inrop ade Svedin K a rström kronorusthåll hemma nen nr 1, 2 och 9 jä mte
besittnings rä tten till kronoru thållshemma net nr 3 i V Skrävlinge "allt under
namn af R o e ngård" jämte den inbä rgade gröda n, vagna r, redskap, fj orton p a r
oxa r och sju pa r hästa r för 22. 222 Rdr 10 killin gar Ba nco. Svedin K a rström
kompletterade 1813 sin egendom genom köp av den del i nr 3, till vilken ha n
tidigare end ast haft be ittning rä tt, och fö rvärvade 1818 från åbon Olof Pehr on Bå th12 kronoru thåll hemm anet nr ] 2 i V Skrävlinge, som omfat tade 65
t unnla nd. R o engård, som nu bestod av numr n 1, 2, 3, 9 och 12, om fa ttade
omkring 350 tunnla nd, och Svedin K ar tröm var den störste jordägaren i V
Skrävlinge. I gra nnsocknen Husie ägde Svedin K a r tröm kronorusth ållshemm anet Ö . krävlinge nr 4 eller Ulriceda hi,13 uppkalla t efter Svedin K a r tröm
fö rsta hu tru U lrica D a hl, död 1799. U lriceda hls ägor gränsade till R o ngård
ma rk . R o engård tillhör en grupp av na mn m ed förleden R osen-, som seda n
1600-talet är vanliga om na mn p å lott, herrgårda r och större egendoma r,
t. ex . R o enborg i K öpenhamn, R o enda! och R o enlu nd i nord vä tra Skå ne
och R o envång i H yllie.14
Mi tt p å de enski ftade ägorna lä t Svedin K ar tröm 18 12-17 uppfö ra en ny
gård, och de gamla byggnaderna i byhemmet strax väster om V Skrä vlinge
kyrka revs. D et första a rbetet m ed den nya gård en uppdrog å t den kände byggm äs ta ren Anders Lundberg15, som var verksam i M almö 1804- 24 och uppförde
å tskilliga byggnader i såväl själva staden som ides omgivning, däribla nd K a trinetorp i Bunkefl o. Börja n gjorde 181 2 med tre lä ngor, varav en loglänga, som
enligt bra ndfö r ä kring brevet16 be krive som " En L oge Byggnad 96 alna r L å ng
24 a lna r bred 5 aln a r hög till T akfo ten och D ermed till T ak Åsen 18!/2 alna r,
n ybygd 1812 på hög Grå tens Fot och Tjocka murar af obränd T egel, Bjelkar
Spa rrwärk och Inredning af furu Timmer. T äkt med L å nghalm. - Inredd till
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D en 18 13 uppförda västra boni ngslä nga n, södra ga veln med vä llin gkl ockan . Foto för fattaren 1968.

Trösk L oga och Sädes Golf. D eri äfwen en dubbel T rösk M achine m ed R ensnings wärk. - Murarne K alk R appade. - 3 Par Stora porta r af Furubräder
med beslag af G rofwa jernhä ngslor, 2 pa r öppna L äktpor tar m ed D o." E n fö rteckning över Anders Lundbergs a rbeten innehåller notisen " För H err H a ndelsma n K arström å dess L a ndtegendom Skreflinge en grundmurad byggnad
96 alnar lå ng 24 alnar bred ."17 Samma å r uppfördes två ladugårdsbyggnader
eller stallä ngor D en ena beskrives i brandförsäkringsbrevet16 som " En å r 181 2
upförd byggnad 60 alna r lång 18 alna r bred 5 alnar hög till T a kfo ten och dermed till T akåsen 14 alnar, stå r p å Gråstensfot och grundmurad af obrä nd sten.
Bjelka r, Sparrwä rk af Furu, Windsloftet af furubräder tä kt med L ånghalm. 2 ne
Winds K appor. Indelt till foderlada, Stall, Torfhus, R edskapshus och V agns
lider K alk R appad. - 1 p a r stora portar m ed Beslag, 2 p a r halfdörra r med D o,
1 stor dörr m ed D o, 1 uppgångs Trappa till Winden, 5 stycken små Luckor med
h ä ngslor." D en a ndra stallä ngan beskrives som " En byggnad upfö rd år 1812 af
lika lä ngd och höjd och Bredd samt Byggnads sätt med lit. D. (den föregående
längan ) Indelt till O x= och H äst Stalla r och 2 ne F oderlador. R appad med
K alk. - L oft af furu Bräder, 4 par halfdörrar med hä ngslor, 3 stycken små
Luckor m ed D o. O x= och Stall Spilt 32 stycken m ed fod er Krubbor och
häcka r "
T venne boningslä ngor uppfördes 181 3. D en ena beskrives i bra ndfö rsäkrings79

brevet16 som " En korswä rks Byggnad a f 8 tums Furutimmer inmurad med
brä nd T egel, en Våning hög, upb ygd 181 3, 32 alna r L å ng 12 alna r bred . 4 alna r
hög till Takfoten, med den inberä knad till T ak Ase n lO Y2 alnar, Bjelka - Sparrwärk och Skiljewäggar af Furutimmer med mur emella n. K orswärket, golf och
loft af Furubräder. Täkt med L å ngha lm utom T a kskägget om ha r T a kIndelt till Kjök, Spiskammare, Förstuga och 7 rum hwa ra f 2 ne
pa nnor
äro T ap etserade, loften i 5 rum underklädde m ed bräder, pa nelade Dörra r som
jemte Fensteren ä ro m ålade m ed Oljefärg. - Wäggarne R appade med K a lk .
1 p a r !äta för tugu Dörra r m ed beslag, 4 stycken panelade och m ålade
Dörra r lås Dito, 5 stycken slä ta Do, 11 tycken fensterlufter 2 a lna r höga med
målning och beslag amt G la et i bl y, 2 ne stycken omålade halfdörra r till
Kjöket, 1 Kjök kor ten från G rund updragen a f bränd och obränd Tegel jä mte
en li ten Ba kugn, 1 stycken jern Sättugn."
D en a ndra boningslä ngan beskrives om " En K orswärks Byggnad a f Ek
stolpa r upförd å r 181 3, a f lika längd, höjd och bredd och för öfrigt Sa mma
Byggnad Sätt och ämne dertill. Indelt till Förstuga, Bryggehus, Spiskammare,
5 stycken rum, dö rra r och Fenster m ålade med O ljefärga . Wäggarne R a ppade
med K alk. - 2 pa r halfdörrar med !åsar och be lag, 7 stycken dels slä ta dels
pa nelade dörrar D o må lade och be lagne med hä ngslor, 8 tycken fe n ter
lufter 2 a lna r höga med beslag och målning samt glaset i bly, 1 upgå ng trapp
till Winden, 1 inmurad J ern Gryta 30 K a nnor, 1 stor Skorsten frå n Grund upd ragen jemte Ba kugn a f Brä nd och ob rä nd sten, 1 stor J ern K a kelugn. "
Boningslä ngorna avgränsades frå n loglä ngan och de båda ladugårdsbyggnaderna med tre "S taqvet plank 4;;2 a lna r höga och Tillhopa 72 alna r lå nga af
Ek - och furu tolpar m ed Sågade Furubräds Staqvetter'', upp a tta 181 6. I
pla nken fanns "3 ne stycken Dubbla Infartsporta r beslagne med grofwa J ern
hä ngslor. " Samtliga byggnader värderades till 8.168 Rdr Banco.
Enligt bra ndförsäkringsbrevet16 hade gårdsbyggnaderna " icke något a nna t
hus nä ra sig p å 1000 alna r och deröfwer " D et noterades vidare, att gården
hade egen brunn m ed pump, en källarbrunn m ed pumphus i ladugården, en
grävd da mm eller reservoar ba kom den östra ladugårdsbyggnaden och "ett
rinna nde wattn drag 80 alna r öster om L adugård Husen", den s. k. Rosengårdsbäcken.
Norr om de båda 1813 uppförda bon ingslä ngorna av korsvirke lät Svedin
Karström 1817 uppföra ett corp de logis av sten i en våning, vilket lade med
öd ra lå ngsidan mot pla nen mella n de båda korsvirkeshusen " samt 20 a lna r
från dessas orra Gaflar" D en nya byggnaden omgavs p å tre sidor av trädgård . Utanför den västra korsvirkeslä ngan fanns en nygrävd brunn med pumpverk .
Rosengå rds corps de logis, som omfattade tio rum och kök, beskrives i ett
bra ndförsäkring brev18 frå n 1828 som "Ett Stenhus uppfört å n yo Ar 1817
en W å ning högt - Golfwen i alla Rummen och hela Tro sbottnen af 2 tumms
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Furu Pla nckor tillika med 2 alna r golfstenspla n kring Kjöks Spiseln - T ak
uti 7 Rum gipsade på Brädfodring - D o uti 3 ne Rum, Kjök, Spis K a mma re,
Förstuga och 4 Gardde Rober brädfodrade - Wind Loftet af 1 Y4 tumms furubräder - 1 Trappa frå n Förstugan till Windsloftet med Kl ädsel omkring 6 Rum med Pappers T apeter och Olj emålade Brös - och Fotlister - 13 stycken
m ålade enkla Spegel Dörra r hwaraf 7 ha fwa D örrfoder, 7 stycken Dubbla
Låsar med m ässingshandtag, 6 tycken enkla m ed jernha ndtag - 3 stycken
målade släta Dörra r med L åsar och Beslag - 23 stycken dubbla fenster Lufter
i Wå ningen och begge Windsrummen 3 alna r höga 2 a lna r breda af furu Pla nkor, 6 Ruter hwitt glas i hwa rje med Kitt, behörigen beslagne och m ålade,
tillika med 2 ne jernbleck p å hwa rdera ·- 7 stycken Pott K a kelugna r med
Spjell, Leda re och jerndörra r, utan plan af sten eller jern , men i stä llet nyttjas
under Eldningen uppviste stora Askpannor af jernpl å ta r - 1 Liten jernvind ugn med Pott K a kels uppsats derå m ed Spjell och Leda re - Kjöks Spiseln med
inmurad Stekugn af gjutit jern med Ristor och jerndörrar - 2 ne Små halfrunda F enster Bågar med 36 alna r lå ngt, 19 alna r bredt, 8/'2 aln frå n H orizonten till T a kfoten, m ed den inberä knad till Takåsen 18 a lnar, täkt med
T egel. Bjelk Källrar utom hwalf under h ela Byggnaden 3V4 alna r höga öfwer
jorden, med 1% alnars tjocka Gråstensmurar m ed K alk afrappade. - 4 stycken
ingångs halfdörrar till K älla ren af furu Bräder m ed hä ngslor och beslag, samt
m ålning. 6 stycken Fönster Lufter af furu Pla nckor 2 alnar långa % alna r höga
med jerngaller, fensterglas i Kitt och m ålade Öfwer Byggnaden hwa rs yttre murar ä ro % alna r och Skiljowäggarne 6
tumm tjocka, de förra af brä nd mursten utvä ndigt och obrä nd invä ndigt, de
sednare eller skiljowäggarne a f furu K orswirke, med obränd sten deremellan,
Brandt Gaflarne 4/'2 alnar höga af 12 tumms tjock mur, lika sort sten som
ytter Wägga rne. Begge Skorstenarne af Gråstensmur frå n Bottnen genom
K ällaren, och grof murstens Hwa lf=Båge under Kjöks Spiseln, bestå för öfrigt
af bränd och obränd mursten genom Wå ningen, upp till H a n= Bjelkarne
hwarifrån de ä ro utförde genom ta ket af brä nd Tegel. - I Kjöks Spiseln
finnes inmurad en gjuten Stekugn med jernristor och behör Wå ningen är in delt ti ll F örstuga, 8 Rum, Kjök, Spis K amma re, 4 Gardde Rober, med uppgångs= trapp i Förstugan till Winden a f furupl a nckor, Kringklädd m ed furubräder, jemte Dörr H ä ngslor och L ås . P å Winden finn es ett Rum vid hwa rj e
Ända. T a ket af groft och sta rkt furu timmer, med väl understrukne H ollä ndska
T akpannor, p å hwa rs Norra Sida ä r en Winds= K appa kl ädd med jern Plå ta r
En prydelig T a klist, å Husets begge Lå ng Sidor, af bränd Tegel m ed 26 tumms
utsprå ng, hwila nde på J ern Hängwärk, fästade i Sparrwärket Bockhufwud.
Warandes h ela Byggnaden wackert afputsad m ed slä t K alkrappning både ut
och invä ndigt. - 2 ne Panelade och målade half Portar för ingå ngen till Förstugan m ed Lås, H ä ngslor och Skott R egla r. " Byggnaden värderades till 5.440
Rdr och 24 skillingar Ba nco. Värderingsman vid upprätta nde av bra ndförsäk82

ringsbrevet var en murmäs ta re A. P Bj örkstra nd, som m å hä nda vid sida n av
Anders Lundberg varit verksam vid uppförandet av Svedin K a rströms R osengård.
Först på somma ren 18 19 fl ytta de Svedin K a rström med sin fa milj in på det
nybyggda R osengård. D e första å ren ha de Svedin K a rström i sin tj ä nst p å
R osengård sex pigor, en trädgårdsdrä ng, en gårdsdrä ng, tio sta tdrä ngar och
två husm ä n, varav flera var gifta och ha de fa milj , a lla va r bosatta p å gården .
Svedin K arström avled p å R osengård 1834 och blev begraven p å V Skrävlinge kyrkogård strax väs ter om kyrka n, d är den gamla gården legat. Gå rdspla tsen hade lagts ut till kyrkogård . Tra ditionen berä tta r, a tt Svedin K a rström
var gla d i god m a t och gärna sm ög sig ut i spiska mmaren efter någo n läckerbit, dä r ha n ibla nd överraska des av kökspigorna. Ödet ville a tt Svedin K a rström
fick sin grav precis p å det stä lle, dä r gårdens spiska mma re ha de va rit.19 Gravvården över Svedin K arstöm fick den vackra inskriften . " R edlig, Flärdfri och
Verksam Mogna de ha n fö r Himlen under det ha n gagnade Sa mhä llet m ed
nyttiga m ödor " V id en kyrkogårdsutvidgning och uppföra nde av gravkap ell
1958 a nlades en gång så olyckligt a tt den ska r bort ett stycke av Svedin K arströms g ravpl a ts, och vid o rkanen den 17 oktober 196 7 vrä ktes ha ns gravsten
omkull och slogs i stycken .
Efter Svedin K a rströms död såldes R osengå rd 1835 av ä nka n Joha nna K arström, f. Wiedberg till m a ka rnas svärson och dotte r, ha ndla nden Ca rl Fredrik
M öller och Ca tha rina E lisabeth M öller, f . K a rström . V id en nervfeberepidemi
i M a lmö 1839 ,avled Ca tha rin a Elisabeth M öller, endas t trettiosex å r gamma l,
och bo uppteckning efter henne förrä tta des på R osengård samma år. D et beva ra de bouppteckningsprotokollet 20 ger vä rdefulla upplysninga r om förh ålla ndena p å R osengård. M öblem a nget u tgjordes enligt protokollet av " 1 Spegel
med förgyld R a m, 1 Ga mma lt kla fver, 1 Gamma l Diva n med Grönt öfverdrag
och Sitzd yner, 6 st. Betsade Stohla r med öfverdrag, 4 st. T abouretter med öfverdrag, 18 st. Betsade Stohla r m ed rörsäten, 8 st. m å la de Stohla r m ed öfverdrag,
1 gamma l Pulpet, 1 Bireau, 1 om åla t Linneskåp , 1 m å la d säng, 3 om å lade
~ä ngar, 3 gaml a soffor, 1 Rödmå lat M a tbord, 1 om å la t do, 1 litet a fl å ngt Bord,
1 Rundt m å la t Thebord, 2 sm å m å la de Bord, 1 D a hl Uhr med fodera l. 1 lång
Bo rd m ed ekefot i folk stugan, 2 bä nka r i folkstugan ."
Av vagna r och redskap uppta r bouppteckningen "1 trilla,21 1 H ollsteinare,22
5 jernbeslagna a rbetsvagnar, 6 st. sämre do, 2 höstvagna r m ed trä daxla r, 1 de
m ed obeslagna hjul, 3 enspä nna rekä rror, 2 nya kä lka r m ed lä nkar, 2 gamla do
uta n länka r, 14 plogar, 1 torfplog,23 3 jernbeslagna å rr,24 10 gamla å rr, 10 plogkä rror, 4 Bylkkärror,25 1 Gamma l H ypeå rr,26 8 jernharfar, 7 trädharfar, 2
trumlor, 2 hästrifvo r, 2 po ta tisha rpor, 10 liar."
Kreatursbesättningen p å R osengård utgjordes enligt bouppteckningen 1839
av 13 häs ta r, varav 5 svarta, 6 bruna och 2 grå, 16 p a r dragoxar, 3 fetoxar,
1 tjur, 2 tjurkalvar, 3 stuta r, 12 m jölkkor, 9 kvigor, 7 kvigka lva r, 26 få r, 2
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baggar, 16 la mm, 20 m edelmå ttiga svin, 1.5 ha lvsvin och 12 smågrisar p å fyra
m å nader I trädgården fa nns tio bikupor
Samtliga byggnader p å Ro engård jämte höstutsädet, 24 tunnor råg och 1
tunna vete, värderades 1839 till 36.000 Rdr
Ca rl Fredrik Möller drev ett ha ndelsbolag i Malmö tillsamma ns med ha ndla nden Pehr Frick, och efter hustruns död så lde M öller 1840 hälften av la ntegendomen Rosengård till sin kompa njon för 16.666 Rdr 32 skillingar Ba nco.
I köpeavtalet heter det : " Bruket af Ro engå rd och all ha ndtering der tädes,
drifve i Bolag a f H err Frick och mig, så länge det Bolag fortfar som vi om
Handelsrörelse ingått."
Varken C. F Möller eller Pehr Frick var jordbruka re, och ha ndelsbolaget
Frick och Möller drev inte Rosengå rd med någon större fra mgång. På offentlig a uktion den 21 feb ruari 1848 sålde C. F M öller och Pehr Frick Rosengård,
som då inköptes av la ntbrukaren Peter Kockum för 49.916 Rdr.
Peter Kockum var född p å Bulltofta 1821 och on till godsägaren Joha n
D a niel K ockum och ha ns hustru Anna Brita, f. Bergh. Efter av lutade studier
hade Peter Kockum prakti erat la ntbruk p å fad erns Bulltofta och var då ha n
tillträdde Rosengård kä nd som en kunnig och ra tionell jordbruka re. Peter
Kockum vidgade sitt vetande genom resor till D a nma rk, T yskla nd, Engla nd,
Belgien och Frankrike, där ha n be ökte la ntbruks- och kreatursutställningar.
Peter K ockum hade också " La ndwirthscha ftli cher Hi.ilfs- und Schreib K a lender" , där han gjorde minnesanteckningar
M ed Peter Kockum börj ade ett uppsving för Rosengård, som under ha ns
ledning utvecklades till ett mön terjordbruk, kä nt i hela Skå ne. Peter Kockum
gifte sig 1851 med Hilda Cecilia Bergh, född 1825 och dotter till ha ndla nden
Christian Bergh och ha ns hustru H enriette, f. Kockum, som innehade egendomen Kronetorp i Burlöv socken. Peter Kockum inflyttade med sin unga
hustru p å Rosengård 1851.
R eda n under ina första å r på R osengård a n tällde Peter Kockum en inspektor och en trädgårdsmästare och tog också emot la ntbruk elever I sin tjänst
h ade Peter Kockum p å 1850-talet vidare tolv gifta statdrängar m ed fa miljer,
tio ogifta drä ngar, nio ogifta pigor och en hushållerska. För de a nställda på
gården uppfördes i börja n av 1850-talet en bostad åt inspektoren, sena re förvaltarebostad, och tre stathus, ett norr om gården och två öster om gården.
Ett sta thu frå n Svedin K a rström tid fl yttade 1854 frå n Rosengård till
svärfaderns Kronetorp i Burlöv Stathu et av korsvirke och rås ten hade plats
å t å tta fami ljer och var dela t p å längden med fyra lägenheter å t norr och fyra
å t söder Varje lägenhet bestod av för tuga (fåsstu ), ett dagligrum (stua ) och
ett oeldat rum (kåmmors) Sta thuset hade två öppna skor tenar. På Kronetorp fick ta thuset sin pla ts vid gamla Lundavägen mitt för Kronetorp alle,
dä r det kvarstod till 1937, då det brann ned. 27 Det var 1854 ett tort och uppmärksamma t företag att fl ytta ett helt hus och återuppföra det på a nna n plats.
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Peter Kockum
Foto i R osengårdsarkivet,

:MSA.

Peter Kockum kunde frå n börj an glädja sig å t fra mgångar m ed såväl jordbruk som kreatursskötsel p å Rosengård . Skörden blev varje år god. I ett brev
skriver Peter K ockum . "D å jag sett min vackra R apps h ar jag icke allenast
gladt mig af ögonfägnaden, uta n äfven deråt att hvar styfver för R appsen
kunde användas att betala skuld m ed. "
rets rytm avsp eglas i gårdsräkenskapernas fode rrapporter I oktober och
november ökade fodertilldelningen av bla ndsäd å t gässen, som skulle slaktas
till M å rten, och inför julen utgick å tskilliga tunnor korn och ärtor till " fetsvinen" På Alna rp hade Peter Kockum en avelshingst, och räkenskaperna i
börja n p å 1860-talet upptar fl era tunnor havre till " Hanovera naren p å Alnarp."
På Rosengård fanns också seda n gammalt e tt bränneri, som tillverkade brännvin. R eda n i bouppteckningen efter Catharina Elisabeth Möller 133920 omnä mnes p å Rosengård en "Brän neri-Inrä ttning'', som då hade i lager 350
ka nnor brännvin.
Brä nneribyggnaden var enligt ett besiktningsprotokoll 1868 uppförd i en
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vamng av korsvirke med inmurad bränd tegel och täckt med tegel, 102 fot
lång, 31 fot bred och 9 fot hög. Byggnaden hade fyra rum, en ka rsal m ed sju
jäsningska r, varav tre var 31 fot vida och 5 fot höga och fyra 29 fot vida och 4
fot höga, ett rum för avverkningsredskapen och två inmurade å ngpa nnor av koppa r, en för pota tiskokning och en för spritavdrivning, vidare ett rum för mälteriet och en förstuga. Avverkningsredskapen utgjordes av " brännvinspannorna,
mäskvärmaren, lanklåda, rektifikationsbäcken, imkyla re, lyktan" Vatten till
bränneriet leddes i rä nnor frå n bäcken öster om gården.
Under bränneriet fanns en källa re, 18 fot lå ng, 27 fot bred och 6 fot hög.
I kä lla ren var det s. k. sprithålla rerummet, som var tryggat mot inbrott m ed
äkra väggar och tre med jä rnga ller försedda fönster Här företogs all a mätnings- och graderingsförrättningar, och hä r förva rades också den s. k. sprithålla ren, ett ovalt kar av tenn, 6 fot i dia meter och 3 fot högt, som r ymde
640 ka nnor sprit.
V id R osengårds bränneri fi ck på 1860-talet enligt Kungl M a j :ts förordnande
brännvin tillverkas " frå n och med den 2 de November kl. 12 p å dagen till och
med den 31 ste D ecember vid samma timma m ed 400 K a nnor i dygnet" D et
var den s. k. kampa njen.
Årskvantiteten, 24.000 kan nor, såldes i större och mindre p a rtier. Enligt
"Brännevins F örslag" för Rosengårds bränneri 1861 var det största försåld a
partiet 21.000 ka nnor till en grossistfirma i Ma lmö och det minsta 6 ka nnor till
Bulltofta gård. En god kund i gra nnskap et var Hindby värdshus28, där krogrörelse bedrevs 1777- 1935 . Till " krögaren i Hindby" levererades enligt rä kenska perna 253 ka nnor i november och 150 ka nnor i december 1862 och 220
kannor i februa ri 1863. Åtskilliga ka nnor brännvin ä r bokförda på "hushåll
och bränneristcr" p å Rosengå rd, somt. ex. 1861 erhöll 127 kannor brännvin.
Brä nneriet p å Rosengård skapade ibla nd sociala problem både för folket p å
gården och i kringliggande byar Särskilt brä nneristerna hade lä tt att förfall a
till dryckenskap , de hade också stora möjligheter a tt smussla unda n en och
a nna n ka nna, som de sålde till bybo r och så gjorde sig en extraförtj ä nst. Gårdsfolket brukade också som m a n sade "kra mma tynnor" Detta tillgick så, att
man hällde vatten p å de tomma tunnorna, som kom i retur, rullade tunnorna
runt och seda n tappade ut det svagt spritbla ndade vattnet, som dracks.
Efter fe mtio år behövde Sved in K a rströms corps de logis upprustas, och
Peter Kockum lät 1870 genomföra en modernisering och ombyggnad, som
gav byggnaden dess nuvarande utseende. Arbetet, som uppdrogs åt den kä nde
malmöbyggmästaren Christia n Mortensen,29 omfattade i huvudsak höjning
av fasaden, omändring och lyftnin g av takstolen, uppföra nde av en risalit, d.v.s.
framsprång, mitt p å södra fasaden m ed huvudingången och en frontespis ra kt
ovanför, två balkonger p å södersidan, en p å vardera sidan om huvudingå ngen,
båda med frontespiser rakt ovanför, två frontespiser på norra sida n, a nläggande
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av terra s framför vä tra gaveln a mt inmurning av fön ter i hela byggnaden.
Byggmästarens ko tnadsförslag slu tade på 8.289 Rdr och 57 skillingar Ba nco.
Två å r efter ombyggnaden av sitt corps de logis upprä ttade Peter Kockum,
om nu ock å ägde Lindholmen gård i Svedala socken, ett te tamentsutkast.
En väns ha tiga bortgång fäste ta nkarna p å den egna döden, och i inledningen
till itt te tamentsutka t kriver Peter K ockum, att " den tanken jemt och ständigt kommit p å mig a tt jag snart och ha tigt ka n gå bort, detta till följ e af min
corpulen c och dels tillfölje af alla de förarO'elser som arbet - och tjenstefolk
oupphörligt förorsa ka mig. Pligten ma nar mig derföre att uttrycka huruledes
jag skulle önska a tt mina affärer efter min död borde bestyra ." I testament utka tet förklarade Peter K ockum. "Nu i juli 1872 ä r m in ställning ålunda att om actier, fo rd ringar och valu tor upptaga till sitt värde, hvilar p å
mina la ndtegendoma r en skuld af 300.000 Rd, en umma vi erligen hög, m en
som i egendomarnas nuvarande skick och m ed dess bruknings ätt ä r en obetydlighet a tt förränta . Min önskan är derföre att ingen af egendomarna hvarken
säljes eller bortarrendera , ty i hvilket af de a fall som helst kunna de ej rendera stort m era ä n hvad den tora fam illen behöfver för itt uppehälle och
barnen uppfostran, då ja()' deremot kunna t åstadkomma detta på samma gång
som jag minskat skulden m ed 30.000 Rd om å ret under 2 ne år, oaktat under
tiden jord, inventa rier, hu och kreatur betyd ligt förbättrat och förökats."
Makarna Kockum hade 1872 åtta barn, fyra öner och fyra döttrar.
Efter praktiska a nvisningar om förordn a nde av förvalta re och förmyndare
förklarar Peter Kockum, att skulden på 300.000 Rd r bör kunna vara betald år
1883, då de äld ta önerna J an och Christia n " åvida de duga till n ågot böra
kunna bestyra eller öfvertaga hvardera n ågon af gårda rna" Peter Kockum
ön ka r att undervi ningen för sönerna " måtte bli så praktisk om möjligt, huru
tor re p ect jag ä n hyser för vetenskapen" Sitt te tament utkast ger Peter
Kockum följa nde av lu tning, om ytterligare understryker vikten av a tt egendomarna behålles för amfällt bruk . "D erigenom att egendomarne bibehållas
för samfällt bruk är det m era skä l för att förmögenheten kan bibehållas och
förö kas än om de såldes och penningarne delade , ty odugeliga öner och svärsöner förstöra forta re och lättare en förmögenhet om de få den i form a f capita!,
ä n om de få den åsom ett vi st å rligt reven ue, såda nt har man tyvärr exempel
af på nä ra håll. Emellertid vet jag att det ej tjenar till något att göra för vidlyftiga förordni ngar härutinna n, ty den mi snöjde får alltid något käl till klander och mi snöje, jag beder Er dock håll ihop å tminstone å lä nge om jag
nämnt och ve den om bryter emot hvad jag hä rutinnan föro rdnat och önskat."
Peter Kockum kom att leva ytterli O'are nitton år, under vilka jordbruket
blomstrade p å R osengård.
B varade kassaböcker m ed hushållsräken kap er för å ren 1876- 1885 efter
"Bokföring för Hu mödrar p å La ndet'', utgiven av Leonard Holmström, föreståndare för Folkhög kola n p å Hvilan, ger intressanta glimta r frå n herrskaps-
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Pilkanten vid R osengå rdsvägen norr om gå rden. Foto författa ren 1963.

livet p å R osengå rd, dä r m å nga middagar gavs fö r slä kt och vänner Man umgicks vid denna tid livligt m ed fam iljen på Kronetorp, fa milj en p å Bulltofta
gård, som innehades av Peter K ockums broder, Ludvig K ockum, och med
fami lj en Dieden i Malmö. Ett b rev frå n Peter K ockum till sin hustru 1866 omtala r ett besök av en skotsk lord på Rosengå rd : "Vi lupo genom ma rker och
bland kreaturen och tycktes Mylord ,·ara intresserad af a llt hvad H a n såg.
Vår trädgård har aldrig förr varit så rik p å Rosor som nu och detta slog till
och med a n på Lorden. V i hade just fått Aborr och Vildänder frå n Lindholmen, så a tt Soupeen var a nstä ndig, conversationen m ell an H onom och mig gick
p å Fransyska, deri jag höll honom stå ngen. " Enligt ett skolbetyg från 1836
hade Peter K ockum berömliga kunska per i såväl tyska som franska.
De flesta av bordets håvor kom från gården , kött, fläsk, kalkoner, gäss,
a nkor, höns, ägg, smör, grädde, mjölk, ost, jordgubbar, hallon och körsbär
Spridda utdrag ur hushå llsräkenskapernas utgifter ger besked om vad som inköptes
1877
1878
1880

1881
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juni Krabbor, räkor, Bisquits, Franskbröd 3
mars Carameller 1 - , Fastlagsbullar 4· febr. Fisk, Bröd, Bakelser, Tryffel 47 - , Torsk, spättor, fra nsbröd ,
Bier 4.25
okt. Tjäder, Orra r, Bier 10.50, Caffebröd , Äpplen 1. 50, I-Iummer,
Drufvor, Bakelser, torsk, sill 29.43
a ug. R ökt L ax 12 -

1882

1884

ja n.
apr.
maj
febr
apr

Biffkött 2 -Lax, Hummer 21 - , R ostbiff, Wienerbröd 5
M a rsipa n 1 Ap elsiner, citro ner 1.55
Ripor, M a rmelad 12 -

D e i hushållsräkenskaperna redovi ade inkomsterna hä rrör från försäljning
a v kalkoner, gäss, gåsflott, ägg, mj ölk, trädgårdsprodukter och " tillskott af
husfadern" H ä r några exempel p å inkomstposter·

1877
1880
1885

apr 6 tjog ägg 6.50, 2 kalkoner 13.40
juli såldt mjölk 5 - , jordgubbar 2 -a ug. så ldt körsbär 2.30, kru sbä r, körshä r, vinbä r 3.10
juni såldt 30 tjog ägg 21 -

A v räkenskaperna fra mgå r a tt ma n p å R osengå rd firade jul med julgran och
julkla ppa r I december 1877 redovisas som inkom t i hushållsrä kenskaperna
"Af husfadern conta nt till möbler och julklappa r 500" och som utgift " julklappa r, möbler 49 7.50"
D et var inte ba ra herrskap et, som hade sina fe ter En gång om å ret gjorde
herrskapet K ockum en fe t fö r gårdens all a a nställda m ed familj er, både för
dem p å ta t och daglöna rna . D et var " h yssta jilled", som va nligen hölls i slutet
av eptember eller i börj a n av oktober, då skördearbetet var avsluta t. Ett
" h yssta jille" hölls a lltid på en lördag. D å hade m a n öndagen a tt vila ut p å
och kunde va ra uppe lä nge. Arbetet på gården slutade den lördagen i god tid för
a tt folket skulle hinna göra sig i ordning " klä si i stä rketöj å gåbå rrtsklä r" och
kunna infinna sig till gillet, som började vid 3-tiden p å eftermiddagen. " H ysstajilled" hölls i loglä ngan, som va r festligt smyckad med löv och sädeskärva r. D e
inbjudna fick själva medföra tallrikar och be tick. På gillet erverades först
en m åltid, som kunde be tå av lutfisk och risgrynsgröt eller av soppa med
morötter och klimpa r, kokt p å oxkött, och " sviskonagröd " eller " rögröd"30 om
efterrä tt. D etta var en verklig festmåltid i en tid, då ma n annars me t var van
vid sill och pota ti . På ett " hysstajille" p å R osengård gav också en fad er in
son uppma ningen " Ed fisk p åg få rr p a nntåfflor ka n du eda himma !" Till
m a ten drack öl, som serverades ur stora krus. När allt folket va r samla t, höll
Peter K ockum ett litet tal till sin a a rbeta re, där ha n tackade dem för höstens
a rbete och hälsade dem välkomna till gillet. Fra m p å kvä llen serverades kaffe
och kakor På ett " hyssta jille" rådde en glad oc h uppsluppen stämning. D et
var da ns p å logen hela natten, och för mu iken svarade va nligen tre spelmä n,
två med fiol och en m ed drag pel. Peter K ockum var m ycket folklig och deltog gärna i logda n en, där ha n da nsade med a rbeta rhustrurna . En uppteckning
berä ttar härom.
"D a rr va en kvinga po R osengår, såmm di kalla få rr Grå åcka. Po itt hyssta jille da n a Pittor K ockum me hinge. En å u K ockums töser sa . "J a tror ad far
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D e anställda på Rosengård med familjer. Foto 1893.

da nsa me Gråsåcka." "J a, ja tar fårr h ån" sa K ockum. A sin ble de itt ortöj
po Rosengår " ja tar få rr hån sa Kockum. "
D a nsen fortsatte till framemot 2-tiden på natten, då gillet avslutades. Stora
korgar med bredda smörgåsar bars in, och till alla delades ut "smörmada" med
kött, korv och ost. D et av smörgåsarna som inte kunde förtäras på gillet togs
med hem i näsdukar och förkläden för att ätas nästa dag.31
V arje midsommardag bjöd herrskap et K ockum det kvinnliga tj ä nstefolket
på utfärd till Torups skog, den s. k. pigfärden.32
I ett brev sommaren 1875 berättar Peter Kockum, att skogsu tfl ykten till
T orup det året inställts "D en vanliga pigfärden till T orup midsommardagen
har jag i år indragit dels tillfölj e obehagligheten i fjol och dels tillfölj e snibsjukan p å hästar I stället har jag gifvit pigorna penningar till jernvägstur till
Börringe, m en de Fä na vilja hellre till Alnarp. "
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I en tid, då ma n a rb tade p å fälten från olen uppgå ng till dess nedgå ng,
och då eme ter och fri a lördagar var okända begrepp, var herr kap ets gillen
och utfärder välkomna avbrott, om m a n m ed alädje såg fram emot. D agens
rytm p å gården be tämde av vä llingklocka n, som hade in pla t på södra
gaveln p å den 1813 uppförda vä tra korsvirkeslä ngan. Vällingklockan ringde
oc h ka ll ade fo lket ute på m a rken och på gård n hem ti ll middags- och kvällsmålen. D en rinade ock å när måltidsra terna var lut, och arbetet skulle börja
igen. Om vällingklocka n finn en folklig ramsa, om uppteckna ts. Nä r vällingklockan på R o engård ringde ti ll måltider, lät det i folket öron "slä ng sp aen
å ta jeen, släng paen å ta jeen'', och när klocka n fö rkunnade att m åltiderna
\'a r slut, lät det" !ä ng jeen åta sp aen, !ä ng sjee n åta p aen. " 33
På R o engå rd fann ett original "L å nge J a kob'',34 som va r speciali t p å a tt
hitta på olika hy . En gång hade ha n virat en ylle trumpa om vällingklocka n
kläp p, och folket hörde inte klocka n. H ä nde! en ha r bevarats i en uppteckning ·
" Po Rosengå r hadde di för i varden en vällingklåcka åmm di sior, å i den n
ringde di nå rr fållked kolle komma himm ifrå m a rken å eda midda ella kväll.
L å ng J akopp tytte, add klåcka n hålt itt farlet all6,35 å så en da fick hann fårr
si, add ha nn skoll få klåcka n ti å ble tys . Så hann to en hos esåck36 å virra
åmm klåckekläppen, å då ble darr jo ente ly37 i kl åcka n. Menn då fårrst6 di jo
add L å nge Jakopp hadde vad framme, denn vi te di allri hå r di hadde."
"L ånge J a kob" för ökte p å alla sätt att muntra upp tä mningen bla nd gård folket och bryta enformiaheten. H a n torde ha varit n ågo t av en roligh et mini ter på R o engård. Från 1800-talet lut finn fl era uppteckninga r om
ha n bravader Här återge två uppteckningar·
" En ma ren kalla patron K ockum p å Rosengå r L å nge J a kopp ti si å sa. " I da
ska du ringa grisana J akopp !" D e vill i gri a na kolle ha en ring i tryned
fårr add di ente kolle roda å fårrblingad i joren. Menn patronen vi te jo
add J akopp va en spill-å rre, å ha nn sa " menn jårr de nu po fållkavis J akopp! "
Patronen mena jo, add J a kopp kolle jårra de å rrdentelet å mm fållk brua.
de lå ute38 jo J a kopp. Menn nå rr patronen komm ud po ettormidda n, fi ck
hann e, add a lla ha n grisa jick m e ringa i öronen . D å ble p atronen arri m e
besje å kalla J a kopp ti si å a "Va menar du me ditta J a kopp ?" " Jo'', sa
J akopp, "patronen a jo add ja kolle jårra de po få llkavis, å få llk har jo
ringana i öronen ettor va ja har itt."

" L å nge J akopp skolle tjöra fröknorna Kockum ti Skrävlinge tjårka om synndorn a i en scha rabang, å de tytte ente J a kopp åmm, fårr h a nn vi lle va ifridd
å mm synndorna. Menn di vi lle aga me J a kopp. ,fenn så hitte J a kopp po å
klä si i sina ämmsta värdesklär, lappade böj or å en sjittor plu ,39 å så to hann
lå nga bossvischor40 i träskona. A så sadd ha nn nte på kosskbåcken, udan
ha nn jick ve sia n å mm vångnen å a a bodde ben å pisk ettor si, å de to en hal
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" H inahusen" öster om Rose ngårds gård från norr. Foto förfat taren 1965.

time å komma ifrå Rosengår å ti Skrävlinj e tj årka. A fållk glade jo po K ockums
ekipasch å grina ad dåmrn. Så ble jo fröknarn a K ockurn ti alöje41, å di ville
ente aga ti tjårka n rne L å nge J akopp m er så såmm ha nn bar si ad. M enn en
såmm va tifriss42 de va L ånge J akopp, så mm slapp å tjöra ti tj årka n åmm
synndorna ."43
Efter ett verksamt liv avled Peter K ockum 1891 i en ålder av sjuttio år och
blev begraven på V Skrävlinge kyrkogård, dit stoftet förts av a nställda p å
Rosengå rd. Vid graven föredrog prebendekomministern i Husie och V Skrävlinge Gustaf Kock,44 en nära vän till m akarna K ockum, ett sorgekväde, som
sluta r·
Peter Kockums stoft hä r hvilar,
V erksam kraft ur tiden gått,
Minnet qvar, fas t tiden ila r,
Lefver ännu, vörda t blott.
Så ng och ord i nä r förening
T ale så i stilla qväll
Om en m an i ädel m ening,
H vile ha n, ha n hvile säll.
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Peter K ocku m, som uppriktigt sörjdes av gårdsfolket, ihågkommes som en
godmodig oc h vä nsäll, öppen och rä ttfra m ma n. Yta n kunde förefalla sträv,
men hj ä rta t var gott. H a n hade en ()'a mmaldag p a tria rkalisk syn och ville
gä rna va ra om en fader fö r sin a a nställda, om han in te var sen att hj älpa i
verklig nöd.
Peter K ockum var kä nd om en av sin tids frä msta la ntbruka re i Skå ne, och
vid ha ns bortgång var R osengård i ett mönstergill t skick. Peter K ockums fra mgång som lantbruka re torde ligga i ha ns må ng idiga begåvning. H a n var p å
en gå ng teo retiker och pra ktiker D essutom hade ha n både vilj ekraft och energi.
Peter K ockum behä rskade konsten a tt bruka jorden m ed största möjliga vinst
och a mtidigt öka jordens bördighet.
Peter K ockum saknade intresse för politik och a vböjde kon ekvent alla kommunala och politi ka uppdrag. D ä remot engagerade ha n sig villigt i olika la ntbruks a mma nha ng om ordfö ra nde och styre! eleda mot i en m ängd institutioner, dä r han gjorde en värdefull insats. Sålunda var Peter K ockum ledamot i Malmöhu lä ns hu hållningssällska ps fö rvaltning utskott, leda mot i tyrelsen fö r Skå nska hypoteksföreningen, Skånska länens hushållningsförening,
Alna rps la ntbruksinstitu t och M almö- Ystads J ä rn vägs AB; ordföra nde i styrelsen fö r Alna rps mejeriinstitu t och kontra ktsord fö ra nde inom O xie kontrakt ,
ha n var ock å en av stifta rna av falmö lantb ruksklubb.
Av den bevarade korrespondensen med hustrun framgår a tt de offentliga
uppdragen fö rde Peter K ockum u t p å må nga resor, såväl kortare som lä ngre,
till olika la ntbruk möte n i Klörup, Lund, Stockholm och K öpenhamn . För
sina offentliga uppd rag belönades Peter Kockum m ed Wasaordens komme ndörskors av 1 a kla s.
Vid arv skiftet efter Peter K ockum värderades R osengård till 350.000 kr
Om Peter K ockum finn s flera traditionsuppteckningar från 1880-talet45.
E n upp teckning belyser Peter K ockum godmodiga och generösa väsen :
"En påg po R osengår b adde gåd itt ä rene få rr Fittor K ockum, å nå rr h a nn
komm ing po kontored, ga K ockum pågen en kro na. D e så fru K ockum, å
honn sa J a tror minsann adel du ga pågen en hel kro na." "Ah ja" sa Fittor
K oekum."
E n krona var p å 1880-talet en hel daglön och således ett stort mynt , det va r
a nnars vanligt a tt barn då fi ck en 5-öring fö r ett ä rende.
Att Peter K ocku m krävde re pekt och hövlighet av unga och gamla p å sin
gård framgår av denna uppteckning
"En påg m ytte Fi ttor K ockum, menn ha nn to ente å u m yssan. Fi ttor K ockum
sa då ti p ågen " H a r du ägg i m yssan ?" D å to p ågen å u myssan å vi te Fittor
K ockum å a "Nä e säl. "
1880- och 1890-talen var i m å nga stycken en brytningstid . M eda n fru-titeln
tidigare vari t fö rbeh ållen ståndsp ersoner, börj ade den nu tränga ner i folkets
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dju pare led . Hu strur till husmä n och a rbeta re h ade fö rut kall ats mor, t. ex.
"mor Annors L ars" och " mor H a ns Svens'', men de börj ade nu tituleras " fru
Larsson" och " fru Svensson." D enna utveckling ogill ades av den konservative
Peter K ockum, vilket fra mgår av följ a nde uppteckning
" En symaskinsagent kornm ti R osengår å frågte Pittor K ockum ettor trägårsmästarens fru . " H ä r e e nte mer ä n en fru po hela gåren, å honn e min"
sa Pittor K ockum."
Efter Peter K ockums död drev ä nka n Hilda K ockum, f. Bergh, R ose ngård
med hjälp av fö rvalta re. 1906 avled fru Hilda K ockum, f. Bergh i en ålder
av åttioett å r och begrovs på fa miljegravpla tsen p å V Skrävlinge kyrkogård .
Ge nom a rv övergick nu R osengård till döttra rna Id a och Hild a K ockum
och sonen, ryttmästare Berndt K ockum , den senare sålde 1911 sin a ndel eller
1/3 av R osengård till sina systra r Ida och Hilda K ockum fö r 137 728 : kronor.
Efter fru Hilda K ockums död börj ade R osengårds ägor a tt naggas i ka nte n.
P å h östen 1906 undertecknade syskone n K ockum ett avtal om försäljning av
110 tunnla nd av R osengårds västra m a rk till direktören Gunna r Svensson
i M almö, som betalade 10.000 :- kronor i ha ndpenning; priset va r 2.500 : kro nor p er tu nnland . Syskonen K ockum hade emeller tid reda n då inlett fö rbereda nde förha ndlinga r m ed M a.lmö stad om försäljning av ma rk till staden,
och avtalet m ed direktör Gunna r Svensson hade följ a nde förbehåll " Sälj arne
fö rbehålla sig rä tt a tt till M almö stad h embjuda den nu ifrågavarande egoa realen för ett pris, ej understiga nde ofvan a ngifna pris 2.500:- kronor
per tunnla nd . D ock skall sådant h embud vara verkstäldt och h embudet af
stadsfullmäktige godkä ndt före den 1 februa ri 1907, i hvilket fall detta köp ä r
förfallet och h a ndpenningen å terbetalas, hvaremot, om så icke inom sagda
tid skett, köpeaftalet skall varda bestå ndande."
Förha ndlingarna med M almö stad resulterade reda n i december 1906 i ett
kontrakt om fö rsäljning till staden av 44/ 200 m a ntal V Skrävlinge nr 2, 1/ 8
mtl nr 3, 17I 100 mtl nr 9 och 97/ 200 mtl nr 12, belägna i R osengårds norra,
nordvästra och nordöstra del, tillsammans 75 hekta r. K öp eskillingen var
300.000 :- kronor. M arkköpet förelades i december 1906 stadsfullmä ktige
fö r fasts tä llelse46. Drä tselkamma ren, dä r ä rendet förberetts, h a r utförligt m otivera t m arkköpet i ett yttrande, som h ar sta rka drag av en framtidsvision
om utvecklingen i Öresundsregionen. Drä tselkamma rens riktlinjer för staden
jordpolitik 1906 h ar dagsaktuell kara ktä r, och motiveringen kunde lika gärna
gälla stadens m arkköp under 1960-talet. I yttrandet heter det bl. a. " Vid
framläggandet af detta förslag får drä tselkammaren såsom sin åsikt om dylika
jordförvärf a nföra, a tt m ed den snabba utveckling, hvari M almö stad är
stadd - ett fö rhålla nde, som m an få r a ntaga framgent skola fortfa ra - torde
det vara klokt och förutseende af staden, a tt då inköp p å rimliga villkor er95

bjud a , begagna sig deraf. Staden behöfver själf äga större jordområden för
a tt kunna lösa de må ngaha nd a uppgifter, om en nä ra framtid uta n tvifvel kommer att stä ll a p å ett framå tskrid a nde samh älle. Såsom egare a f stora jordområden h a r staden i in ma kt a tt å tminstone i vissa dela r bestä mma öfver
staden utveckling i a fseende å dess bebyggande. H ä rtill kommer, a tt den stegring i jordvärd et, som upp tå r genom tadens starka utveckling, kommer, i
den m å n staden eger jord n, äfven taden tillgodo, hvarj emte besittning af jord
förl ä nar stade n en afsevä rd ekonomi k tyrka för fra mtide n."
I drä tselka mma ren ' yttra nde fra mhölls vid a re, att inför den pla nerade inkorporeringen av V Skrävlinge socken "ka n det vara av vikt om staden i
denna trakt äger n ågot betyda nde område." V Skrä vlinge inkorporerade med
M almö tad 1911.
M a rkköpet bordlades av tad fullmä ktige vid december amma nträdet 1906,
men ä rendet togs upp igen i ja nu a ri 1907 I debatten framhöll fabriksidka ren
Ernst Kruse "att ju flera och större jordområden, som a f staden inköpte , de to
större möjlighet förefunnes för lösandet af den vigtiga egnahemsfrågan."
Stadsfullmä ktige fa ttade vid ja nu a ri amma nträdet 190747 beslut om a tt inköp a m arken frå n R osengård, och ett köpeavtal upprä ttade .48 Sä lj aren erhöll rä tt a tt a rrendera området till vid a re mot en å rlig avgift av 120 :- kro nor
p er h ektar.
D et tidigare köpeavtalet med direktör Gunn a r Sve nsso n a nnullerade , och
ha ndpenningen p å 10.000 - kronor å terbetalde i februari 1907
Fröknarna Ida och Hild a K ockum drev med hj älp av förvaltare ett lönsamt
jordbruk och försvarade R osengård traditioner som mönstergård . På R osengård hade ma n också förm å nen att h a en gamma l a rbeta rstam, som kä nde
sitt a n var. D e a n tä lld a fick en god beha ndling p å R osengård och fl yttade
inte så ofta som a nna rs va r va nli gt bla nd la nta rbeta rna vid denna tid . Under
strejkåren och strax före fö rsta vä rldskriget kom m ånga la nta rbeta re frå n
provinsen Galizien i Polen till de stora gård arna i Sverige, också på R osengård a nställde m a n "gali er", både mä n och kvinnor, de enare väckte uppmärk amhet i trakten med sina färggranna och brokiga förkl äden och huvudkl äden49 V id denna tid uppförde på R o enO'ård ä nnu en arbetarbostad norr
om gården intill den tidiga re av Peter K ockum p å 1850-talet uppförda a rbeta rbostaden.
Av bevarade räken ka p böcker i R o engårdsarkivet fra mgår att fö rutom
produktion av sp annmål och sockerbetor fö rsäljning av gödsvin, mjölk och
brä nnvin va r viktiga inkomstkä llor Under första vä rldskriget var produktionen av gödsvin stor Prisnivån belyse av a tt det i december 1917 såldes
2 gödsvin för 210 :- kronor och i december 1918 14 mågri ar för 692 :kronor.
Ägarna till R o engård, fröknarna Ida och Hild a K ockum, av folket i trakten
allmänt kallade " frökna rna po gåren" köpte 1918 och 1922 frå n la ntbrukare
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De båda stathusen norr om Rosengårds gård frå n öster. Foto författaren 1966.

L orens L arsson vissa avsöndringar frå n V Skrävlinge nr 10 och V Skrävlinge
nr 11 om fa ttande 10.805 kvm. Från R osengård avsö ndrades 1918 11.000 kvm
till utvidgning av V Skrävlinge kyrkogård . Frå n 1923 brukades V Skrävlinge
nr 5 under R osengård och fi ck namnet Annexgården50.
Frå n R osengård såldes 1934 till den kyrkliga samfälligheten i M almö
7.250 kvm till utvidgning av den 192 1 invigda Östra kyrkogården.
Fröken Ida K ockum avled 1939, och fröke n Hilda K ockum blev nu ensam
ägare till R osengård .
U nder a ndra världskriget var p roduktionen av svin till försäljning stor liksom under det första världskriget.
Efter a ndra världskrigets slu t börj ade jordbruket på R osengård alltmer att
motoriseras. Sålunda fa nns 1947-48 e ndast 8 arbetshästa r, och med 1949
upphörde hästarna h elt, frå n och med 1949 utgår hästkontot ur räkenskaperna.
R osengårds bränneri nedlades 1938 30/4. Brä nnerirörelsen såldes för
11 5.000:- kronor, och brä nneriet avskrevs och a nvändes fö r a ndra ä ndam ål.
R osengård gav a rbete åt folket i trakten , förutom de fas t a nställda la nta rbetarna eller "sta tarna", som bodde i gårdens a rbetarbostäder h ade m å nga
husmä n frå n byarna V Skrävlinge, V K a ttarp, Hindby och Ö . Skrävlinge
a rbe te som daglöna re, " di jick po a rbäj ve gåren' ', särskilt som skördearbetare
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och betupptagare. O ckså vagnma ka re, smeder och mjölnare i byarna utförde
a rbete å t R o engård , bysmederna i Ö . Skrävlinge och Hu ie rep arerade redskap och skodde hästa r, och vädermöllorna i V Skrävlinge och ö . Skrävlinge
m alde å t R osengård. Sålunda m alde H ohögs mölla i ö . Skrävlinge all ta tsäden.
R os ngård hade ock å en pla t i fo lkdiktningen, och flera sägner ä r knutna
till gården51. En ägen berättar om en jätteka tt, om huserade p å R osengård
na ttetid
"Åmm di jick fårrbi R osengår ude i Skrävlinge po na tten, så konne di möda
en stor ka tt, såmm va tie gånga så tor såmm en va nli ka tt, å yenen va lia åmm
ilkulor, å de slo gnistor åmm benen."
I skälet mella n Ö . Skrävlinge och V Skrävlinge byar var en mosse, kallad
" Själlemosse", om t räckte sig in p å R o engårds m a rk . I kälet tod en sten,
under vilken enligt folktraditionen e n självmörda re bli vit begrave n fö r att h a n
inte skulle gå igen. Vid en utdikning tog tenen, äve n kall ad " Mi ssdåda restenen'', till R osengård och fi ck in plats i gårdsp a rkeri, dä r den betraktade
m ed respekt och kuslig kä n la av gårdsfolket. En uppteckning lyder
" I själled mellom Ysstra å V ässtra Skrävlinge va en mo se, såmm di kalla
Själlemosse. D a rr va å se en ä ng åmm hörde ti klåckaren, di kalla denn fårr
K an tors-ä ngen. I jälled va en stor ten å denn ka lla di få rr jällstenen. Di sa
ad darr va en så kallad säl pilling begravd ongor stenen få rr ad ha nn ente skolle
konna gå ijenn."52
En a nna n uppteckning ä r denna
"D a rr e en klåkkere-jor ve H ågenstå rp - käled, å dä r sto en sten, såmm
di nu h a r satt h ä r i parken. D arr va en gammal kvinge, åmm hidde Sissa,
å homm sa, ad darr va en åmm va begravd dä r, å ingen ville ä tta si dä r. "53
Flera av ägorna p å R osengård hade namn54, t. x. Akä rr, en vå ng norr
om gården, K yrkofålla n, en beteshage i nä rheten av V Skrävlinge kyrka och
L ycka n, en ä ngsma rk ö ter om kyrka n. En ägen berä ttar att det fa nns nedgrävd a penningar i L ycka n
" Di har prated å mm, sin ja komm hid, ad da rr kolle va pä .nje begravde
i L yttja n hä r hide näen-åmm tj årrka n. D ä r va en m a nn, såmm hidde N els
R a mosen , hann hadde sitt nåd skinn dä r, å ha nn ble å vill e, så ha nn hadde
när ä nnte kommed himm ijä nn . D e va näen-åmm tj å rrkan, dä r h ar gårane
leed för i tiden."53
D et ä r ett vanligt motiv i skå nska folksägner, att de om grävde efter katter,
fick se ett sken eller en underlig syn, som gjorde dem förvill ade.
D en sista innehavaren av R osengård, fröken Hilda K ockum, avled 1959 i en
ålder av nittiosju år. Efter henne död gick den stora kockumska gården hastigt
mot sin upplösning ; den hade då varit i slä kten K ockums ägo i 110 år R osen-

Almallen vid U JricedahJsvägen norr om gården. Foto författare n 1964.
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gård förvä rvades av M almö stad, och de n inledningsvis omnä mnda exploateringen och byggna tionen, som om ett p a r år ger M almö ä nnu en modern tad del, tog sin börja n.
Borta ä r fö r a lltid R o engårds öppna ma rker, som skifta t med å rstiderna,
vita vidder med kala pila r, spira nde vårsäd, doftande gul raps, mogen bölj a nde
säd, stubb, dä r ba rn lekte med pappersdra ka r, grå, fuktig dimma över vissen
betblast och svarta plöjninga r Borta ä r la nta rbetets melodi , såning m askinens
lätta gå ng över fälten, tröska ns tunga rassla nde, betknivens väsa nde, kramla ndet med mjölkka nnor. Borta ä r husdjurens välkä nda kör Borta ä r den nästa n
spöklika stä mningen kring kä rr och mossar under kymma nde höstkväll ar, då
folktrons m å nga gestalter tassade omkring i m a rkerna och runt gården. All t
h ar skoningslöst sop a ts unda n av de vita betongkubernas och de breda asfaltba ndens segerrika a rme. D en la ntliga id yllens sista bastion på öster ha r falli t.
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Ro engå rd 1867
E fter teckning av A. ]. K ockum .
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EKONOMISK ÖVERSIKT
(spridda utdrag av räkenskapsböcker, inve nta ri eförtecknin gar och produktionsrapporter )

Skörd:

Krea.tursbesiittning:

186 1 : 9 1 tunnor och 20 kappor raps, 230
tunnor och 18 ka ppor vete, 93 tunnor och 32 kappor råg, 284 t unnor
och 6 ka ppor 2-rad igt korn , 83 tunnor 6-radi gt korn, 225 tunnor och
22 ka ppor bla ndsäd och 52 tunnor
och l 0 ka ppor ä rter.

1877 : " H ästkreatur : 3 hingstar, 2 fö lston ,
2 pa r vagnshästar, I 0 pa r arbetshästar, 2 unghästar, 4 fö l. F ä kreatur: 2 tjurar, 75 kor, 7 pa r dragoxar, 4 ungnöt, 30 kalvar. Få rkreatur: 4 springbaggar, 130 tackor, 18
betar55, 5 lamm, 3 bockar, 6 getter,
4 kid. Svinkrea tur: I farga lt, 8
avelssuggor, 6 st. 1/ 1 svin, 16 st. 1/2
svin, 25 grisa r."

1900: 141.829 kg spannm å l, 206.680 kg
betor, 2.559 hl potatis, 65 lass hö.
19 18 : 185.964 kg spannm å l, 701.635 kg
ockerbetor, 1.626 .680 fod erbeto r,
159.400 kg rovor, 649 hl potatis,
54.600 kg hö, 255 kg linfrö, 650 kg
)inha lm.

1940 : 17 hästa r, 2 tjurar, 9 1 kor, 64 kalvar, 23 2-å rs kvigor, 23 1-å rs kvigor,
27 kalvar, 3 farga ltar, 2 7 suggor,
190 ha lvsvin, 125 smågrisa r.

1929 : 99.600 kg ve te, 21.900 kg råg,
195 .200 kg korn, 906.445 kg sockerbetor, 2.800 hl potatis, 63 1.580 kg
foderrotf ruk ter.

1950: 75 kor, 22 2-å rs kvigor, 20 I-å rs kvigor, 22 kvigka lvar, I farga lt, 13 modersu ggo r, 11 8 ha lvsvin, 40 smågri sa r.

1940: 96 . 700 kg vete, 2 1. 550 kg råg,
159.800 kg korn , 5.800 kg ärter,
l 796.890 kg sockerbetor, 270.000
kg foderrot frukter.

M jölkproduktion

1950: 72.753 kg råg, 160.525 kg korn ,
3 1.000 kg b la ndsäd, 3.650 kg potatis, 1.417.990 kg sockerbetor,
86 .220 kg fod errotfrukte1·, 62.000 kg
hö, 45.058 kg höstraps, 32.4 14 kg
vårraps.

Briinnvinsprodu kt ion :

1861: 6 1.503 kannor, 1900: 283.330 liter,
1915: 462.574 li ter, 1929: 460.752 liter,
1950: 218.908 kg.
Svinproduktion:
Anta let förså lda gödsvin u tgjorde 1915:
400, 1916: 400, 19 17 : 510, 194 1 : 361 ,
1942: 315, 1943: 142, 1944: 126, 1945:
172. Svinsta llet redovi sade 1941 en vinst
av 1. 919 kr, 1942: 14.825 kr, 1943: 4.648
l<r, 1944: 11.397 kr, 1945: 11.945 kr.

1900: 354.3 19 li ter, 1915: 91.991 li ter,
1929: 159.2 17 li ter, 1937: 186.624 li ter.

I n- och utgående balans:
In gåend e balans 1917
1928
1939
1949
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1/ 5
1/ 5
1/5
1/ 5

422. 150
734.691
6 10.760
875.489

kr
kr
kr
kr

tgåe nd e ba la ns 1918 30/4
1929 30/4
1940 30/4
1950 30/4

580.079
724.960
6 12.582
899.859

kr
kr
kr
kr

OTER :
(D är ingen sä r kild kä ll a är angiven, är
uppgiften hämtad ur R osengårds gårdsarkj v, Ma lm ö stad ark iv)
1

Se Gertrud Sern er, Hj a lmar Asp 18791940, Skå nes K o nstförenin gs p ubli kat ion nr 11 , M almö 1946.
2 M a lmö stadsfullm . p rot. 1960 :289, bihang nr 282.
3 M a lmö stadsfull m. prot. 1965 :425, biha ng n r 402.
4 Ma lmö stadsfull m. prot. 196 7 :11 , bihang nr 9, 1967:2 17, biha ng nr 196,
1967 :285, bihang nr 265, 1968 :55, bihang nr 50, 1968 :82, bihang n r 77 och
1968 : 173, bihang nr 15 7
5 Lä nsla ntm ä tcrikontore t, V
Skrävlin ge
sn, akt nr 1.
6 Lä nsla ntm ä terikonto ret, V
Skrävli nge
sn, ak t n r 2.
7
L änslan tmäterikontoret, V SkrävEn ge
sn, akt n r 7
8 Se Leif Ljun gberg, Malmö läkten Thomse n, An teckningar och slä kttavlor, M almö
Fo rnminn esförenings Årsskrift 1949, sid.
73 ff.
9 Se E mi l Sundberg, Ätten C ronsioe-Sjöcrona, G enealogiska och biogra fiska a nteckn inga r, H almstad 1940.
10 Om g reve Ad olph M örner, f. 1765, död
1828, majo r vid Skånska dragonregementet, e G. Anrep, Svenska Adelns Ättarta fl o r Il, S tockh olm 186 1.
11 Om Svedin K a rström, o rdf. i Malmö
ham ndi rekti on 1817- 25, se Lud vig B.
F a lkma n, Om M a lmö H amn, M .F .A .
1938, sid . 24 ff.
1 2 O m ru sthå ll a ren Ola Peh rsson Båth, f.
1766, död 1828, se A. W Lundberg, Ur
Skå nska Båt-släktens H ä fd er, Lund 1905,
sid. 87 o. 104.
l 3 Se vida re H elge A nd ersson, Gam la gårda r i H usie, M .F .A. 1950, sid 28 ff.
1 4 Om
namnet R osengå rd se Ingemar
In gers, Ortnamn i M a lmö Il, M .F .A.
1958, sid . 67 ff.
1 5 Om byggmä tare And ers L undberg, f.
1 769, död l 824, se Bertil Wid erberg,
l\fa lmö, M almö 1964, sid 85 ff. och

Ei nar Bager, " iya staden" och " Gam la
. taden", 1.F .A. 1954 sid 42 ff.
l 6 Brand förs. brev nr 10602 av den 7I12
l 8 l 6, Bra ndförsäkrin g verket, Arki vet,
Stockh olm .
17 E n!. benägen uppgift av fil. dr E inar
Bager ur dennes exce rptsam ling.
1 Bra ndförs.b rev nr 15002 av den 6/ 10
1828, Brand fö rsäkringsverket, Arki vet,
S tockholm.
19 Efter lä ra rinn a n Gerda J önsson, M a lmö,
f. 1887, död 196 7
2 0 O xie härads bo up pteckn ingar, E I V :43,
ST 1840 :2, Lunds la ndsa rkiv.
21 T rill a eller kabriolett, två hju lig, enspänd ,
tvåsitsig öppen å kvagn.
22 H olsteina re eller H olsteinervagn, fyrhjulig, fyrsitsig, öppen åkvagn med två
svä ngda ä ten, ett fra mtill och ett ba ktill,
und er baksäte t oftast en låda för bagage
och matskrin för längre fä rd er.
2 3 P log för uppskä rnin g av to rv i torvmossar.
2 4 Arr = å rd er ; se R agnar Jirlov, Arder och
plog i Skåne, Skånes H embygdsförbund s
Ar bok 1954.
2 5 Bylkkä rra, två hju lig kä rra för å rdret, då
fåro r gjordes fö r potati ssä ttning. K ä rra n
va r så bred, a tt det blev en a ln me lla n
potati sfå rorn a.
2 6 H ypeårr, å rder,
om a nvänd es till att
kupa med, folk målets " hypa", i po tatisla ndet.
2 7 E n!. benäget medd. av fil. d r Ingemar
In gers, Lund .
2 s O m Hind by värdshu s se In gemar In gers,
Ortna mn i M a lmö IV, f. d . Fosie socken,
M .F .A . 1960, sid . 73.
2 9 Byggmästa re C hri stian M ortensen, f. i
H örup 1839, död i Malmö 1916, hans
a rkiv med ri tnin gar i Malmö stadsa rki v.
30 R ögröd = saftkräm.
3l Trad itionen om " hysstajille" efler lärarinn a n Gerda J önsson, f. 1887, död 1967
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Ordförkl a ringar till uppteckninge n:
H å n = hand , ortöj = ta lesätt.
3 2 Hush å llsräkenska perna upptar t. ex.
1878 juni Skogspa rti för Tjenare 6 :1882 juni Skogspa rti till 5 pigor 4: 50
1884 juni Skogsresa för Tjena re 4: 50
33 Efter lärarinnan Gerda J önsson, f. 1887,
död 1967
34 " L å nge J akob," ryktaren Jacob Ander>so n, Ö. Skrä vlinge nr 12, Husie, f. 1843,
död 1928.
35 All6 = oväsen.
36 Hossesock = strumpsock.
37 Ly = ljud .
38 L å ute = lovade.
:rn Plus = arbetsb lus.
4 0 Bossvischor = halmviskor.
'11 Alöj e = å tlöje.
'12 T ifriss = till fred ,.
4 3 Uppteckningarna om " L å nge J a kob" efter Edvin Rosengren , f. 1898.
44
Gusta f Kock, sedermera kyrkoh erd e i
Görs löv och Sä rslöv, se Gunnar C a rlqui st,
Lunds stifts he rd a minne Il : 5.
45 Efter Lorens Andersso n, f. 1880, död

1955 .

46

Malmö Stadsfullm. protokoll 1906 :309,
bihang nr 227
47 Malmö stadsfu llm. protokoll 1907 :10.
4 8 Om a vstyckningen a v de t till M a lmö stad
försåld a markområde t se a kterna nr 8183 och 85- 88 med tillhöra nde kartor
frå n V Skrävlinge socken, L ä nslantmäterikon toret.
49 Jmfr uppteckningen nr 27 i H elge Andersso n, Folkmå l och Folktro i Husie,
M.F.A. 1960, sid. 97
5 0 Om An nexgå rden se Ingemar Inge rs,
Ortnamn i Malmö Il, M .F.A. 1958, sid.

66.
Se vid are Helge Andersson, Sägen och
Folktro, Hyllie 19, Malm ö 1965, sid
120 ff.
5 2 Jmfr uppteckningen nr 29 i H elge Andersso n, Folkm ål och Folktro i Husie,
M.F.A . 1960, sid. 97
53 Uppteckning 1923 av fil. dr In gemar
Ingers efter trotjänaren H a ns Andersson,
född i Ö. Grevie 1847, som kom till Rosengård 1870.
5 4 Se vidare Ingemar Ingers, Ortnamn i
Malmö Il, M.F.A . 1958 sid . 73 ff.
55 Be te, i folkm ålet " bede", kastrerad bagge.
5l

Förklaringar till äldre svenska mått.
a ln = 0.59 meter
fot = 0.29 meter
kanna (våta varor )= 2.617 liter
kappa = 4.58 liter
tum = 2.47 centime ter
tunna ( torra va ror )= 1.47 hektoliter
tu nnl and = 4.936 kvadratmeter
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Ortnamn

1

Malmö

VII. Oxze) Lockarps och Glostorps socknar
Av

I

GEMAR IN GER S

D å ett bidrag i serien " Ortnamn i Malmö" senast var infört i denna årsbok
( 1962 ), var det ortnamnen i Södra Sallerup ocken, som blev beha ndlade.
Seda n dess ha r genom ytterligare inkorporeringar de tre sockna rna Oxie,
Locka rp och Glostorp i Oxie härad fr o. m. den 1 ja nua ri 1967 kommit a tt
ingå i Malmö stad . D e a tre sockna r utgjorde var sin kommun inti ll dess storkommunreform en trädde i kraft den 1 ja nuari 1952, då de blev amma nslagna
till en kommun med n amnet O xie kommun . Åtskilliga av de kommunbi ldningar, som då kom till stå nd, har reda n befunnits för små med hä n yn till
befolkningsunderlag m. m., och för närvarande p ågår nya samma n lagningar
med uppgående i större enheter p å la ndsbygden eller inkorporeringar med närmaste täder
För kä nnedom om dessa tre ocknars hi toria och topografi hä nvi as framförallt till krift tälla ren H elge Ander son utförliga fra mställning i denna å rsskrift å rgång 1967, " Oxie, Locka rp och G lostorp, En kort presentation av det
yngsta M a lmö." Med hä nvisning ti ll detta fyll iga bid rag i å rsskriften 1967 ka n
den sedva nliga presenta tion av de gam la lantsockna rna kring Malmö, om
a nna rs ingår i serien " Ortnamn i l\/Ialmö'', här göras av evärt korta re.
M aterialet till denna redogörelse ä r hämtat ur La ndsmål a rkivets i Lund
samlingar över Skånes ortn amn och dess bibliotek. Beträffande ortna mnssam lingarna uppläggning hänvisas ti ll tidigare bidrag i erien " Ortnamn i Malmö"
i MFA 195 7- 62. Fältundersökninga r med inventering av den folkl iga ortnamns katten och uppteckningar över namnens gen uina utta l i fo lkmålet är i
Oxie, Locka rp och Glo torps socknar utförda del av förf. under tiden 192223 och 1936- 39, dels av fil. ka nd . Ni l
ilsson 1936. Meddela re vid förf :s
uppteckningar har varit. i Oxie socken la ntbr Nils La rsson d . ä., T oarp, fru
Ester Lunden -Gull a nder, Toarp, väver kan C cilia Nilsson, O xie och husmannen J ön Ni! on och hustru , Oxie , i Lockarps socken la ntbr. P er Ander o n,
la ntbr. Per H a nsson och hustru samt la ntbr. Hans J önsson, alla i Lockarp , för
Glostorps socken husma nnen J öns H a n son, K äglinge och mor Elna La rs ils',
Glostorp . D ärtill har förf. för hela området i sena re å r haft en kunnig och
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intresserad sagesma n i kommunalka mreren Gustaf Pålsson, K äglinge. H an ä r
en god kä nnare av ortens lokal- och p ersonhistoria samt dess folkli ga namnskick och ha r gjort en berömvä rd insats för a tt vid namngivning av vägar och
gator i den n yare bebygelsen i O xie oc h K äglinge byar tillvarataga gammalt
namnförråd .
Folkmålet i området blev undersökt p å 1920- och 30-talen. D et var ä nnu vid
denna tid sta rkt prägla t av söderslä ttsmålet eller e-målet, som ha r e till ä ndelsevokal i såda na ställningar där a ndra skå nska m ål ha r a. D enna fö reteelse liksom a ndra för m ålet ka rakteristiska drag ä r beha ndlad i fö rf :s gradualavha ndling " Studier över det sydvästskå nska dialektområdet" , Lund 1939, speciellt vad
e-målet beträffa r i § 42-44. D ä rav framgår, a tt H yllie, Bunkeflo, Lockarp,
Glostorp och Törringe va r de nordligas te sockna r i Oxie hä rad, som hade e-må l,
under det att de a ngrä nsande sockna rna Fosie och O xie hade en påfalla nde
brytning m ella n a-mål och e-mål. En korta re text p å m ål frå n Glostorp finns i
årsskriften Limhamnia na 1962 sid 77. D etta inslag av e-målet giver sig också
tillkä nna i ortnamnets uttal, t. ex. uttalet a v Locka rp och T oarp såsom
L åkkårp och T oårp, i Glostårpe tjårrke, T jä .jlinje gade (K äglinge gata ) etc.
Ibla nd å rtal, som ofta förekommer vid a ngivandet av äldre skriftliga belägg,
betecknar 1569 den n eda n nämnda Lunds stift la ndebok, 165 1 D ecima ntjordeboken 165 1, 1684; Gerhard Buhrma nns ka rta över Skå ne frå n detta å r ; 1765
Gillbergs Beskrifning öfver M almöhus lä n , 181 2- 16· R ekognosceringska rta n
över Skå ne, 1840 · Andra upplagan av Gillbergs Beskrifning, utg. af Nil s Bruzelius, 1878 Skå nes K alender, Il , 1891 K alender öfver Oxie och Skytts hä rad
(se nedan ) och 1904 · L a nden, K alender öfver Skå ne och Blekinge. M ed å rtalen
1662, 1671 , 171 2, 1754, 1784, 1825 och 1881 avses jordeböcker frå n svensk tid.
D et blir endast bebyggelsena mn ( namn p å sockna r, byar, gårda r och hus)
om denna gång beha ndlas. N a turna mn och ma rknamn (ägo na mn ) ä r avsedd a
a tt beha ndlas i en komma nde å rgång. Na mn a v detta slag ä r särskilt talrika i
Oxie socken och i de östra dela rna av Locka rps och Glostorps sockna r, dä r
ma rken ä r m era kuperad än på slä tten väster ut.

0 x i e s o c k e n.
D enna socken bestå r sedan gammalt av de två byarna O xie och Toarp, varav
O xie ä r den största och till ursprunget ä ldsta. D en ha r också givit namn till
Oxie härad, liksom Ba ra by varit na mngivande för Ba ra hä rad . Enskiftet
genomfördes i Oxie socken för O xie by 1805- 06 och fö r T oarp 1807 F öre
enskiftets genomföra nde låg Oxie by samlad omkring kyrka n, och platsen fö r
T oarps by var ett stycke söder om vägen emot Törringe, mella n denna och
nuvara nde järnvägslinjen. O aktat de utflyttningar, so m enskiftet medfö rde,
blev p å båda de gaml a bypla tserna ka ra ktä ren a v bysamhä lle ( b)1hi'm m ) beva rad tack va re några kvarliggande gårda r oc h "gadehus", de sena re ha r
t. o. m. tillväxt i a ntal.
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Oxi e, Loc ka rp och G lostorp. Ska la ca l: 75.000. Sä rtryck ur Topografiska ka rta n frå n
R AK. Publ.-tillstå nd 4769 Sv. R eproduktion s AB.

OXIE (Akksie, gen. = , t. ex. Akksie by; Akksiane, invånarna i Oxie )

a mnet
p å Oxie by ä r belagt bara två gånger före å r 1500, men i avsakn ad av tätare
belägg för byanamnet under medeltiden a nföres här också belägg för härad namnet, som ju ä r identiskt m ed namnet på O xie by och socken.
Belägg för by- och ockennam net: Oshögu 11 23- 70, O shöe 123 1 (väl felskrivning för Oshöghe), Oxszice 1519, O xie 1519, 1520, 1532, 1536, 1569, 1590,
1603, 1611, 1624, 1651, O xie sochn 1662, O xie 1765 och oförä ndra t in i nutiden.
Belägg för härad namnet: Oshögheret 123 1, O ssögheret 1303, Ossöghcerceth.
1318, O ssöghcereth 1346, O ssyghe hceret 1360, O ssighe hereth 1385, Osye herret
1401 , O x'ye heret 1415, Ossighe hcerith 1420, O xieheret 1426, O xie herath
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1434, O xie heret 1443, 1459, O xie herrit 14 76, O xie-luerith 149 1, O xie herret
1511, O xie herred 1 5 ~ 9, O xie herrid 1569, O xie H äradh 1671 , O xie härad 171 2
och sena re. D et ä r a tt märka, a tt skrivningarna av typen O xie hcerith el. herrit
inte beteckna r ett uttal m ed i-ljud men ä r ett utslag av en tendens i äldre da nskt
skriftspråk a tt med i beteckna e i ä ndelser, cJ å det följes av en konsona nt. Folkmålets uttal är Akksie harrad, på e-målsområdet Akksie harred.
Seda n Axel F alkma n 1877 publicerade sin avha ndling " Ortna mnen i Skå ne" ,
ha r den tolkning av na mnet Oxie ha n där framför sid 54 och 79 varit obestridd
och allmä nt om fa ttad och den står sig, även då å tskilliga a ndra av F framlagda ortnamnstolkningar numera ä r övergivna. Själva etymologien till namnet
ä r kla r, men det är språkliga och topografiska detalj er, som ka n kompletteras.
amnet Oxie är bedömt efter sina äldre skrivningar samma nsatt av ett gammalt nordiskt ord os med bet. " m ynning a v å eller bäck, källsprång, strömdrag
i sjö, dä r vattnet icke fryser" + en böjningsform av hög. I sin behandling av
na mnet Oxie i Svensk U ppslagsbok bd 22 ( 1952 ) a nser prof. Bertil Ejder, att
na mnet O xie inne håller os, sannolikt icke i den vanliga bet. "åmynning" utan
i bet. " källsprång" D etta ord är ä nnu i de a ngivna betydelserna levande i
nordöstra Skå ne (jfr Rietz Dialektlexikon 490 A ), men i södra Skåne finn s det
numera endast i vissa· ortnamn, t. ex. kring Ski varpsåns mynning i Vemmen högs- h.ä rad. Osbroen, Osdrätten och Osmarken . Ordet ä r vanligtvis neutrum.
Namnregistret till Lunds stifts La ndebok upptager fö rutom by- och sockenna mnet O sby 14 m a rknamn eller terrängnamn sammansatta med os. - I Nam n
och bygd 1920 sid 56 a ngiver J öran Sa hlgren namnets betydelse såsom "gravhögarna vid källa n" Sedermera ha r f. d. statsrådet Per Edvin Sköld i två uppsatser i Namn och bygd, 1953 och 1964, behandlat problemet vilket "os" och
vilken hög (eller högar ), som verka t na mngivande och framdrager utifrå n sin
grundliga kännedom om socknens topografi och geologiska formationer olika
alterna tiv, so m ka n ifrågakomma . H a n konsta tera r, att orten fo rdom har varit
mera vattenrik ä n i nutiden. H an identifierar det ursprungliga Oshöge med de
nuvarande Kungshögarna (K ångshöjanc) i nord västra delen av O xie. D et ä r
emell ertid osäkert, om Kungshögarna motsvarar ett äldre na mn O shögarn a,
och dessutom finns intet pålitligt ä ldre belägg för detta na mn . D et saknas såväl
i La ndeboken som i la ntmäteria kterna från 1805- 06 och finn s ej heller i de
ganska utförliga uppteckningarna av na mn i muntlig trad ition, som dock innehåller m å nga na mn, som är identiska med 1500-talsnamnen i La ndeboken.
K ungshöga ä r belagt på Buhrma ns Skånekarta från 1684. Sköld a ntager att
m arkna mnet K ongsåcker, som är belagt p å Kuuses ka rta över Oxie by 1703, ä r
primärt i förhålla nde till K ungshögarn a . Men namn av denna typ ka n också
uppstå utifrå n sägner om kungar, so m hä r varit begravna, t. ex. K ångastenen
såsom n amn p å runstenen i F osie (MFA 1960 79) - Framställningen kan inte
hä r göras för vidlyftig, men förf. vill nämna ä nnu en möjlighet, nä mligen den,
att byana mn samma nsatta med -hög kan uppstå, icke ba ra u tifrå n en bestämd
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ä ttehög (eller en amling höga r ) men också efter en kuperad terräng m ed
naturliga höjder p å ell er intill den gamla bypla tsen. Så bedömes förhålla ndet
vara m ed såväl Hyllie som Fosie (MFA 1959· 55 och 1960 57) Grunden för
namngivningen bör sökas i topografiska förhållanden på sjä lva byplatsen och
icke p å byn ägor lå ngt därifrå n. D e ä ttehögar, som i Fosie kunde ifrågakomma,
ligger p å över en km : avstå nd österut från Fosie by, och avstå ndet m ell a n
Kungshögarna och Oxie by är enl. Sköld 650 meter I inledningen ti ll nr VI i
serien Oxie härad kyrkor påpekar Ernst Fro tin, att det in te nödvä ndigt behöver vara Kungshögarna, som gett byn nam n. "D et finns så m å nga a ndra
högar ju t här " För a tt å tergå till Skölds fram tällning i Namn och bygd 1964,
a ntyder han sid 102 möjligheten av att "oset" kunde ha amma nha ng med en
försvunnen liten sjö, som var belägen strax ö ter om Oxie kyrkb y (jfr ka rta n
sid 100 ) Efter denna sjö ä r en höjd vid namn Sjöbjer uppka llad. M a n skulle
kunna förlägga oset till Oxi ebäckens mynning i denna sjö, all tså alldeles intill
bypla tsen. K a nske det ä r denna sjö (eller en rest dä rav ), som i La ndeboken
ka lla Kirckemossen. Ern t Fro tin a ngiver ock å som en möjlighet en förvunnen källa vid Oxie kyrka.
Om utvecklingen av ortnamn, sam ma nsatta m ed höo, till ä ndel . n -ie, se
vidare MFA 1959 och 1960 under H yllie och Fo ie (sid 55 och 57 ) Utifrå n
samma nsättningen m ed os- och i betrakta nde av de ä ldre krivningarna intill
tiden omkring 1400 skulle Oshöghe o. d. ostört ha utveckl at till . O sie, och
a tt en såda n uttalsform en gång funnit , dä rpå tyder såda na krivningar som
Ossighe och O sye (dä r y är = i ) Hur har det gå tt till , att nam net efter omkr
1400 ha r formen Oxie ? Förf. ha r tidigare redogjort därför i b rev till Per Edvin
Sköld, dat. Lund 30/5 1963 och 18/ 1 1964. Skrivningarna med -x - fr . o. m.
början av 1400-ta let beror p å en amma n tällning eller a mma nbla ndning m ed
ordet oxe och aknar stöd i namnets etymologi. Ordet oxe, som i fornspråket
böjdes oxe, pi. yxn, ha r i Skå nem ålen utveckl ats ti ll ose eller osse. D essa former
tillhör fortfarande folkmålet i nordöstra Skå ne (V och Ö. Göinge samt Vi lland
hä rader och angränsande delar av . Å bo och Gärds hder ), men i större
delen av Skåne a nvändes i stället eda n gammalt ordet stud. M ed vet kap om
att dia lektformen ose el. osse i kriftsprå k m otsvara a v oxe ha r ma n genom
s. k. omvänd skrivning samma n tä ll t ett en gång befintligt O sie med detta ord,
och en skrivartrad ition ha r upp tå tt, som efter omkr. 1400 a nvä nder formen
Oxie , av belägg eri en fra mgår, att under en kort övergång tid krivformerna
varit vacklande. Att ordet oxe också varit bofa t i Sydskåne framgår av såda na
ortnamn om Yxnakärr ( Ysnatjarr ) i H a rdeberga och växtnamnet ysnaörcn,
ysenören, i enören m. fl. former (Pulsatilla, back ippa ), om är bildade till den
gam la pl.-formen yxn ( e Vide, Sydsvenska växtnamn 345 ) Som ovan är
nämnt, ha r i större delen av Skåne ordet "oxe" blivit er att av stud. Nien
"ox " har dä refter på nytt inkommit via lågtyskan eller da nskt skriftsprå k
under formen åkkse. D et a nvändes företräde vis i samma n ättningar för att
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beteckna födoä mnen, såsom åkksat jyd. I Ba ra hä rad ä r uppteckna t samma nsättningarna studastall (för leva nde djur ) m en åkksat jyd (a v sla ktade djur )
I Oxie härad ä r uppteckna t stud e-åg i Ö . Grevie (ok för stuta r ) men såsom
m a trä tt åkkse-såj1 pe i Bunkefl o. - Seda n skrivformen O xie blev genom fö rd,
ha r den också slagit igenom i uttalet under formen Akksie , den ä r tidigast upptecknad p å 1870-talet och dä refter fl era gånger på 192 0- och 30-talen. Att den
av skrivformen p å verkade uttalsform en Akksie kunna t bli ena råda nde få r också
tillskrivas den omstä ndigheten a tt Oxie vari t hä radsna mn och som såda nt ofta
delgivet tingsmenighete n i offi ciella kungörelser och dylikt, såväl i da nsk som
svensk tid. Av ortna mnets samma nställning m ed oxe är också hä radsvapnet
influ era t. D et ä r kä nt seda n 1524 och visa r enl. T hi sct (Historisk T idskrift fö r
Skå nela nd I 35 7) två oxar, den ene ståend e ba kom den a ndre oc h m ed huvuden vä nda å t olika håll.
Som en samma nfa ttning av ovanstående ka n uttalas. D et behöver inte ha
varit någon bestämd hög (ä tte hög eller na turlig höjd ), som varit namngiva nde
fö r Oxie by; det ka n också ha varit den ku perade te rrä ngen kring bypla tsen.
Identifieringen a v Kungshögarna med (ett äldre na mn ) O shögarna ä r ytterst
osäker Namnet O shögarna ä r en s. k. lä rd konstruk tion, fö rsta gången fra mfö rd av Olof A. Ba rohn i ha ns avha ndling De territorio O xie 1754, och lä rda
konstruktioner, som sena re tages på allvar, ä r inte ovanliga i 1700-talets lokalhistoriska avha ndlingar Ba rohn konsta tera r befintli gheten av högar på ej lå ngt
avstå nd fr.ån byn, som folket kalla r Årshögarna och fortsätter · "vilket tillräckligt noggrant å terger det gamla O shög" L ä ngre fra m kallar han dem O s- eller
Orshögarna. (Återgivet efter P E. Skölds översättning av den la tinska texten
hos Baro hn i N a mn och Bygd 1964 : 94 ) Seda n dess ha r i topografisk litteratur namnet O shögarna unda n för unda n uppgivits, t. ex. hos Sjögren, Ahlenius
& K empe, Sverige, del I ( 1908 ) sid 77 Baro hn ha r utifrå n kä nnedomen om
bynamnets äldsta skrivningar, O shöghe o. cl ., ur Arshögarna framkonstruerat
O shögarna, vilken fo rm av Arkeologen N ils Gustaf Bruzelius ytterligare blivit
p åbättrad till O xhöga rna (såsom alternativt na mn till Kungshögarna ) Ba rohns
rekonstruktion av Arshögarna till O shögarna ä r språ kligt ohållba r, så m ycket
mera då hä nsyn tages till fo rmen Ahrhöga åcker ( utan något -s- ) p å Kuuses
ka rta över Oxie by 1703 (citerad av Sköld i N OB 1964 sid 95 ) - D et av
Barohn framkonstruerade namnet O shöga rna, som sedermera okri tiskt blivit
återgivet, bör bedömas p å samma vis som den seglivade m yten om fiskläget
"Sqvalperup" (jfr MFA 195 7 sid 11 )
Om O xie bys gamla egenskap av huvudort för rättskipningen i O xie hä rad
vittna r å tskilliga terrä ngnamn samma nsatta med galge- och ting-, men beha ndlingen av dessa får tills vida re a nstå.
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( Toå rp, gen. T oårpe t. ex. Toårpe by, Toårp e mylla ) - Th orup
1611 ,T!ioorjJ 1624, Th oerp 1628, Thoerof> 165 1, Torup 166 1, T oarp 1671 ,
1712, 1754, 1784, 1825, ToarjJ s B y 1765, T oarp 1838 och enare. Tillfälligtvis
ä r namnet icke belagt tidiga re än 1611 , m en na mnet är till sin bildningstyp
ett ortnamn från vikingatid eller senast tidig medeltid . I Skå ne finn 8 byar
m ed n amnet Toarp, och det har överallt samma ur prung. Tidigast belagt är
T oarp i Tosta rp, Norra Asho härad, som 14 71 krives T hoarp. Ett annat Toarp,
som är beläget i Saxtorp, skri ves 1514 T oarp. Efterleden ä r torp i betydelsen
utflytta rby eller kolonisation frå n a nna n ä ldre by; i detta fall torde det observeras, att tre a ngränsande byar, Oxie, K äglinge och Törringe, amtliga tillhör
en äldre bebyggelse och namngivning ä n torp-b yarna. Förleden i Toarp är ett
oammalt m a nsnamn T ovi eller T ove, och namn et ä ldsta form ka n rekonstrueras till ·:''Tovathorp utifrån kä nnedomen om a ndra p å likna nde sätt uppbyggda torp-na mn , om är belagda i ä ldre former. I Tovathorp ä r a e n gammal
genitivä ndelse. M a n kan jämföra i skånskt p ersonnamnsskick Age men Agasen ,
Tue m en Tuasen. Av ett ursprungligt T ovath orp är T oarjJ en normal utvecklin<Y, som ä r fullbord ad reda n i enmedeltiden, jfr T omarf! , belagt 1393, av
urspru1wligt Tummathorp el. T ommathorp (J ä rrestads hd ) Att uttal formen
för Toarp i Oxie blivit Toårp , då den för a ndra orter är Toarp, beror p å läget
i utka nterna av det skånska e-mål området ( jfr det nä rbelägna Lockarp, som
ha r uttalet Låkkårp ) Ortna mn m ed ä nde! en -arp, som i a ndra delar av Skå ne
utta las således ( t. ex. Agarp , Kabbarp och Esarp i Ba ra hä rad ), får p å grund
av oförmåga att uttala -a i ände! er inom e-mål området uttalet -årp, t. ex.
Sibbårp (del av Limhamn , se MFA 1959 sid 67 ), Agårp (Södra Åkarp) , Bodårp
m. fl. D etta gäller också gränsområdena mella n e-mål och a-mål, således finns
i Skaber jö uttalsformern a Äb bårjJ (Ebbarp ), Risårp och Synnårp ( Sönnarp ),
i Svedala AggårjJ och i e-målets östliga gränstrakter Toårp i K ellstorps sn,
Vemmenhögs hd. D en 1624 belagda skrivningen Th oorjJ för Toarp i Oxie står
i nära överen stämmelse med dialektformen Toårp. Däremot ä r Thoerup, belagt 1628, uttryck för en rik da n k normalisering om ha r sin grund i utvecklingen av namn p å -torp i Jylla nd och p å öarna . H elt genomförd blev denna
form aldrig för de skånska torp-namnens vidkomma nde, om den än är vanlig, ty också under dansk tid, frå n 1300-talet och till mitten av 1600-talet ha r
vi en mängd belägg för ä ndelsen -arp frå n Skåne, icke minst i den nu snart
400-åriga La ndeboken, som h a r Allarp, Boa rp, Nödarp, Salarp, Tollarp m. fl.
De sa former å tergiver ett genuint uttal, under det att former p å -rup (All erup
etc.) ä r en da nsk skrifttradition. - I sådana namn, som har genitivändelsen
-s-, såsom Glostorp, Kärrstorp och Sv enstorp, kvarstå r i Skåne den fulla ä ndelen -torp, belagd genom en mä ngd skrivningar också i dansk tid , i det egentliga Danma rk har liknande n amn få tt utvecklingen till Glostrup, Kjcerstrup
och S venstrup, jfr nedan under Glostorp.
TOARP
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Fredriksberg. Foto Helge Andersson.

Ö vrig a be b~1gge l senamn

I denna avdelning upptages namn p å gårdar, hus-samlingar och enskilda hus
och annan bebyggelse, som alla är yngre än byana mnen. Om tendenser vid
dylik na mngivning, jfr MF Å 1960 · 59 under Fosie, där det konsta terats, att
m a n dels ha r att räkna med gammal folklig namngivning, dels med moderiktningar, som .utgått ifrån "ståndspersoner'', H ä r upptages först namn ingående i Oxie by och dä refter i Toa rp .
Q

X

i e.

BOSLAND (B6sslann ), f. d. gård i Norre vång m ed läge norr om vägen Fosie-

Oxie by och intill Husie grä ns. Gården ä r en vid enskiftet utflyttad gård, som
få tt övertaga ett gammalt m arknamn, teckna t B oas lands åcker 1703 och W estra
Basland och Östra B asland 1805-06. H ä r ingår troligtvis mansnamnet Bo,
jfr Basgård i Norrvidinge.
FREDRIKSBERG (Fredriksbarrj), en större egendom, som motsvarar Oxie nr 1,
28 & 29 m . fl. nummer av Oxie by. - Fredriksberg 1810, 1812, 1840 och i

oförändrade skrivningar ofta senare. Uppkallad efter kamma rh erren Fredrik
Trolle, f. 1807, d. 1839, son till kammarherre Nils Trolle å Klågerup, som
ägde några hemman i Oxie by, som blev sammanslagna till egendomen Fredriksberg ; se H elge Andersson i MF A 1967 72.
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Kri stincberg. Foto H elge Andersson.

FURUBACKSHUSET (Firrebakkshused ), hus å n:r 15, uppkallad efter en höjd

m ed furuplantering, kallad Firrebakken.
GALGEVADSH SET ( Gallevashused ), f. d. hus i s. ö. delen av Oxie, intill

vägen Oxie- Lockarp. Uppkallat efter ett å kerområde Galgevadet ( Gallevad,
best. f. ), som ur prungligen har varit namnet på ett vadställe över den s. k.
Lockarp bäcken (Låkkårpeb ättjen), som utgör gräns mellan Oxie och Lockarp.
Jfr Gal je wad 1703 och Galge vads skiftet 1805·-06, detta och andra namn på
galge- kommer att vidare behandlas i en tillämnad framställning över na turnamn och terrängnamn.
HOVGARDE1 , numera försvunnet namn, en!. P E . Skölds undersökningar

motsvara nde det hemman, som p å 1680-talet blev numrerat såsom Oxie n :r 15.
- Hoffgaarden 1551 , O xie Hougaard 1559, Jfr Sköld i NOB 1964 99 och
Helge Anderson i MFA 1967 68. Den beboddes av kungens fogde, som hade
uppsikt över tinget. (H. A. ) Också i H åslöv har funnits en gård med detta
namn. Förleden är ho v i bet. "re idens" o. d.
KRISTINEBERG (Krestinebdrrj ), en gård mot varande Oxie n:r 2, 15, 16 &

18. - Christinceb erg 1810, Christin eberg 1812, 1838, 1840, 1864, Kristin eberg 1878, 1883. Egendomen blev bildad av hemman tillhörande Skabersjö
gods och är uppkallad efter grevinnan Ulrica Christina Thott, f. Barnekow.
Jfr Helge Andersson i MFA 1967 72. Uppgiften i Skånes Kalender Il, sid 458,
att Kristinebergs gård skulle vara a nlagd å r l 863 är felaktig. Detta årtal ka n
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ndast beteckna en utvidgning av egendomens areal och dä rmed förenade nya
byggnadsföretag.
Kullaholm 1913, namn på hemmanet Oxie
n:r 27, givet i början av 1900-talet av dåva ra nde ägaren Anders J acobsson .
Gå rden är belägen i ett kuperat område.

KULLAHOLM (Kollahå'llm )

KÄLLEGARDEN ( Tjillegåren ) = Oxie n:r 16. Källegården 1838. Gården blev

vid enskiftet förlagd på nuv. plats ett stycke ö. om Fredriksberg och är uppka ll ad efter en rikt givande källa (tjilla ) Se vidare Sköld i NOB 1964 · 103.
(Ldfodaställed ), benämning p å h emma net Oxie n:r
26, efter en ägare, som tidigare varit ladufogde (lafod )

LADUFOGDESTÄLLET

OXIEGARDEN ( Akksiegåuren ), namn på två gårdar i Oxie. I äldre tid till-

kom detta namn en gård under Skabersjö fideikommiss med läge norr om
Kristineberg, som numera brukas under Kristineberg. Oxiegården 1812, 1840.
Gården ä r för länge sedan nedriven, men dess läge framgår av R ekognosceringska rtan 1812- 16. I senare tid tillkommer namnet Oxiegården hemma net Oxie
n :r 24, beteckna t som Oxiegården i kyrkoboken 1935.
OCK.ERBRUKSGARDEN (Såkkorbrugsgåuren ) = Oxie n :r 22. Sockerbruksgården 1932, 1935. Efter ägaren, Svedala Sockerfabriks AB. (så redan 1904 )
TEGELBRUKSGARDEN , del av O xie 22 . -

T egelbruksgården 1935. Tillhörde

Oxie tegelbruk, anlagt 1881.
Toa r p:
BYGARDEN (B'y gå'ren eller B j;gåren ) = Toarp n:r 4. Namngiven efter sitt läge

p å ursprunglig pla ts i Toarps by. Gården benämndes vanligtvis efter en mångå rig ägare N elslars i Toårp , N ils La rssons i T oa rp.
NYBRO (Nybro eller Nybro ), namn på hemmanet Toarp n:r 8. -

Nybro 1913.
Efter läget invid Nybro, som är en bro över Segeå p å vägen O xie- Skabersjö.

STENSAKER, i nyare tid som namn på Toarp n:r 1. -

St ensåker 1928, 1935.
Uppkallelse efter ett marknamn p å egendomen, Stensåker (Ste.nsagor ), som
kan vara namngiven a ntingen efter en enstaka stor sten eller efter mansnamnet
Sten. Gården benämndes förr vanligtvis ]insne.ls i Toårj1 , Jöns Ni lssons i Toarp,
efter en mångårig ägare, lan dstingsman nen J öns Nilsson.

TOARPSGARDEN

( T oårpegåuren ) = Toarp

n :r 3. -

T oarpsgård

191 3,

Toarpsgården 1935.
TOARPS MÖLLA I. I Prästrelationerna från Skåne och Blekinge 1624, utg. av

J ohn Tuneld (Lund 1934 ) upptages under Oxie socken T oorp mölle, som torde
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ha varit en vattenkvarn (v ann mylla ) vid Segeå, om för lä nge eda n fö rsvunnit.
D en finns icke omnä mnd efter 1624. Utmed Segeå ha r funnits åt killiga vattenkvarna r alltifrå n Svedala socken och till närheten av Malmö, jfr S egemölla i
MFA 1957 : 28, Fårabäcks mölla, Jörne mölla och Nockebromöllan i MFA
1962 46 och 58. Ova nnämnda Toarps mölla är all t å icke iden tisk m ed nästfölja nde, med Il. betecknade.
TOARPS MÖLLA II. ( T oårpe mJilla ), en hollä ndsk väderkvarn å n:r 2, a nlagd p å 1860-talet, numera nedlagd åsom rörelse, men m öllan kvar tår fortfarande i vanställt, moderniserat skick. I sitt äldre skick är den avbildad i MF Å
1967 · 74 efter fotografi av H elge Ander son.

(Toårj1e såunor ) eller SANDARNA (Såunorna ), område
m ed sandjord å T oarp n:r 2, 5 och 6 och husbebyggel en där tädes utmed vägen
O xie- Törringe. Innehåller sån el. såun, sydskån k form för " and" Jfr
Genarp sandar, ] innarpe såna, i Gena rp, Bara hd.

TOARPS SANDAR

YAR E A 1
Utan att nä rma re förk lara skall hä r uppräknas en
del n yare namn p å gårda r och hu , varav de flesta h ar tillkommit under tiden
efter 1900. F lera av dem företräder 1800-talets moder vid namngivning, som
också var råda nde ett tycke in på 1900-talet. Jfr under S. Sallerup i MFA
1962 50. F lertalet upptages så om de ä r an träffad e i en kyrkobok för Oxie,
förd under tiden 1935- 48 och enl. undersökningar av H elge Andersson.
O xie Agde ro, Algot frid , Annetorp, Ba nvaktshuset (äldre ä n 1900 ), Billesdal, Björklunda, Blekinge, Botildenlund, Bäckadal, E linedal, Ellensfrid, Ellifrid, Fredentorp, H anstorp, H olmehus, Högalid, Hörnhill, Johannesdal, Karlsh älla, Kungshög (jfr ovan ), Lindegård, Lugnadal, Lugnet, Minne ro, Nygård,
Sa ndekulla, Sofiero, Solglimten, Telefonsta tionen, U llstorp.
Toarp Ekebo, Fridhem, Kullebo, Linearo, Linneahu et, Lugnet, 1arietorp,
Mauritzfrid, Rosentorp, Solgården, Solhem.
Åtskilliga av ovannämnda n a mn p å fastigheter är a tt hänföra till vi llana mnen. Seden a tt na mngiva villor och egnahem ä r numera i avtagande, sedan
ma n å tättbebyggda orter, också inom Oxie socken, infört namn p å vägar och
gator och försett husen m ed adressnummer
ANDRA

L ockar p s sock e n
Lockarps ocken m ed en a real av omkring 5 kvadratkilometer ( 1025 tunnla nd ) be tår av en enda by, Locka rp, som givit n amn ti ll socknen. I Skå ne
finns i allt 60 socknar, som består av blott en by. D e flesta av dem är belägna
i Sydskåne och i synnerhet i sydväst, men m an har exempel dä rpå också i slä ttbygder i norra Skå ne (R ebbelberga vid Ängelholm samt Gualöv och ymö ö.
om Kristia nstad ) I Oxie härad finn s inte mindre ä n 10 ocknar av 23, som
omfattar ba ra en tor by, som en gång i tidig medeltid ha r ansett nog bär-
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Bygatan i Lockarp. (L åkkårpe gade ) med kyrkan och skolan. Foto H elge Andersson.

kraftig a tt bygga och underhålla kyrka . O ckså T orna härad har 10 stora byar,
som var för sig u tgör en socken. Skytts härad har 5 och V emmenhögs härad
har 7 Lockarps by är tämligen stor fö r a tt vara en torp-by, men V ästra Klagstorps socken och by i dess närhet har du bbelt så stor a real. Ytterligare ett stort
a ntal socknar finnes, som utom kyrkbyn inn ehåller blott en gård med eget
jordeboksnarnn . Till dem hör i O xie härad T ygelsjö med Pilegården och T örringe med Bönnarps gård. Förhållandet kunde vara värt en särskild undersökning. - D å Lockarps by undergick enskifte 1805, blev fem gårdar och
åtskilliga hus (gadehus) kvarliggande i kyrkbyn i södra delen av socknen, så
att den fortfarande verkade som ett samlat bysamhälle. Strax öster därom
uppstod efter 1897, då K ontinen tbanan blev anlagd, ett mindre sta tionssamhälle, som genom järnvägen skiljes från den gamla bybebyggelsen.
L O CK ARP (L åkkårp, gen . L åkkårpe, t. ex. L åkkårpe by; L åkkårpane el. Låk-

kårpene, invånarna i L. ) - L okr.ethorp och L okkath orp 1283, L ockr.ethorp
1350, 1358, L okkorp 1378, L ockorpp 1402, L okkorpp 1425, 1446, 1452,
L ockorp 1459, L ockerw p 1496, L ockerop 1522, L ockerup 155 1, L ockerupp
S ogn 1569, L ockerup 1590, 1628, 165 1, L åckerup 166 1, Låckarp 1684, L åcke-
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rop 171 2, L åckerup 1764, L åckarps Sochn och By 1765, Låckarp 1784, L{ickerup 1799, Lo ckarp 1813, 1825 och senare.
Förleden är ett gammanlt mansnamn L okki el. L okke, och den äldsta kända
formen från 1283, Lokkathorp, där a är en gen itivändelse, motsvarar väl namnets ursprungliga form. D ärav är redan 1378 utvecklat Lokkorp, om är folkmålets uttal än i dag (här återgivet såsom Låkkårp ) Om utvecklingen av
ändelsen -årp på e-målsområdet i sydvästra Skåne (i st. f. vanligt -arp ), se
ovan under Toarp i O xie socken. Skrivningen Lockerup, som är vanlig under
15- och 1600-talen, är riksdansk skrivform, jfr under Toarp, och en reminiscens
därav är Låckeruj1 ännu i en kyrkobok 1799. D en numera gäng e krivningen
Lockarp är normali ering efter flertalet skånska namn av liknande typ, belägna uta nför e-målsområdet. - Lockarp har haft en parallell i ett numera
försvunnet namn på Själland. Här fann i Gentofte ogn en större gård med
namnet Lokkerup, som av en ny ägare i mitten av 1700-talet, justitierådet J
D. Heller, blev omdöpt till Hellerup. umera är Hellerup en förstad till Köbenhavn, sedan gården blivit utstyckad.
Ö v riga b e bygg e ls e namn
LOCKARPS BOSTÄLLE (Låkkårps bostä'lle), f. d. militieboställe under Skån ka
husarreg:t, motsva rande Lockarp n :r 3 & 11. Angives hos Gillberg 1765 som

"Munsterskrifwarebost' '
LOCKARPS FATTIGHUS (Låkkårpe fattihus el. Fattihused ), beläget vid by-

gatan (Låkkårpe gade) och rivet 1946. -

Fattighus 1836.

LOCKARPS MÖLLA (Låkkårpe mylle el. mylla ), holländsk väderkvarn, sam -

m anbyggd med bageri, belägen å n:r 8, a nlagd i senare hälften av 1800-talet
och riven 1960.
LOCKARPS SKOLA (Låkkårpe skole el. skola ), skolhus, beläget strax v. om

kyrkan. Schofrehus 1813.
( Låkkårp stasj6n eller Stasj6nen ), järnvägs tation
(sedan 1897 ) å Kontinentbanan.

LOCKAR PS ST ATIO

MARIEDAL (Mariedal ), gammalt namn på hemmanet L ockarp n :r 1. Marie-

dal 1813, 1904, 1932. - U ppkallat efter Maria Christina Elisabeth Ekerholm,
dotter till häradshövding Ekerholm, som ägde och bebodde hemmanet en!.
husförhörslängderna 1813- 23 och 1823--30.

(alla tillkomna efter 1900 ) : A lmdala, Gullebo, Hildingsborg, Jredsbo, L illebo, L orensberg, Solh em , Solslätt och Virahill. För flera
av dessa angives i ortnamnssamlingarna. " Ej gängse namn"

ANDR A NYARE NAMN

11 6

Lockarps mölla. Foto ca 1920.

Glostorps socken
Glostorps socken har fordom utgjort två socknar, Glostorp och Bastorp. Den
ena socknen bestod av byarna Glostorp och Fjärdingslöv och den andra av
Bastorps by eller gård och Käglinge by. Vid vilken tidpunkt de har blivit förenade till en socken - varvid Bastorp uppgick i Glostorp och dess kyrka blev
nedlagd - kan icke exakt angivas, men det torde ha varit i slutet av medeltiden. Föreställningen att Bastorps kyrka blivit nedlagd för att därefter i mitten
av 1500-talet återuppstå i Glostorp har intet stöd i samtida dokument. Såsom
Helge Andersson i MFA 1967 78 påvisat, har under medeltiden Glostorps och
Bastorps socknar existerat samtidigt. År 1495 nämnes Fjärdingslöv som beläget
i Glostorps socken och 1360 Käglinge såsom tillhörigt Bastorps socken. I den
senare medeltiden blev i sydvästra Skåne några små socknar nedlagda för att
ingå i andra socknar, näml. förutom Bastorp: Aggarp, Brönnestad och Tjustorp, som uppgått i resp. Svedala, Östra Klagstorp och Skabersjö socknar. Men
namnet Bastorp är inte bortglömt. Sedan kyrkan och byn intill densamma blivit
övergivna, användes namnet Bastorpsjorden eller Bastorpsmarken om ett område i socknens södra del närmast Hököpinge och Arrie, och här har vid enskiftet två gårdar blivit förlagda, som numera bär namnet Bastorp. Detta
namn behandlas vidare här nedan.
GLOS TORP ( Gl6stårp , gen. -e, t. ex. Gl6stårpe tjårrke, Gl6stårpane, invå-

narna i G. ) - in Glosthorp 1367- 99, Glostorp c:a 1400, i Glostroppe S. 1495
(S. = sogn ), Glostrup 1514, 1518, Glostorp 1522, Glostrupp Sognn 1569,
Glostrup 1620, Glostrup Sougenn 1651, Glostrup 1671, Glostorp 1671, Gloostorp 1684, Glostorp l 712, 1754, 1784, 1825 etc.
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Förleden är ett gammalt ma nsnamn Glop el. Glo b - jfr Ejder i Svensk Uppslagsbok 2 uppi. bd 11 840 och i Lunds stifts ma trikel 1955 17 samt Knudsen
och Kristensen, D anmarks gamle per onnavne I 373 och Il 342. Slutkonsonanten i förstavelsen har rimligtvi utveckla t från p över b till v och därpå
bortfallit i trekonsonant-grupp. Lik om Lockarp har också Glostorp en pa rallell
på Själland, i by- och ockennamnet Glostrup emellan K öbenhavn och R oskilde, som i sin äldsta kända form skrives Glopstorp och därefter Glostorp och
Glostrup. - Från beläggen över äldre skrivningar av Glostorp i Skåne bör
Glustorp utgå. D enna form från 122 2, kä nd i en avskrift från 1494, tillhör
med säkerhet Glugg torp i Ottarp socken, Luggude härad, som tidigare skrives Gludstorp el. Glustorp och om uttalas Glusstårp med slu tet u-ljud .
Glostorps by undergick enskifte 1807- 08, varvid fe m gårdar fick förbli va
i kyrkbyn.
BASTORP (Ba.stårp med lutet a-ljud , gen. -e, t. ex. B a.stårpe t jårrke, omtalad i folk traditionen ännu på 1900-talet ), f. d. by eller gård och numera
försvunnen socken. - Barstorp gård 1349 (av kr ), in parrochia Baarstorp 1360
(la t. , = i Bastorps socken ), i Bastorp 1476, i Bastorp och i Barstorp 1477,
Barstrup kirche (ss. grän märke kring Glostorp ) 1514, Bastorp 1522, ij BastrufJP
1569, paa Bastrupp m arck 1569, B astrup kilde (se nedan ) 166 1, " Bastorpsjorden, som fö rr utgjort en by, försa mling och kyrcka" 1765 (Gillberg ), Bastorps Ma rcken 1807, Bastorps Ma rken (såsom namn på två utflyttaregårda r, en
tillhörande Fjärdingslöv och en tillh. K äglinge ) 1829, B astorfJ 1865 (G. St.
karta ), Bastorp 1917 (Ekon . kartan ), Bastorp 1964 (T op . ka rta n )
O ckså detta namn har paralleller på nuvarande danskt område. För en av
dessa, nuv. Bastrup på F yen, anföres i D anmarks Stednavne I X. 184 en äldre
form Barstorp från 1391. Förleden a ntages vara ett gammaldanskt tillnamn
Barn (där n tidigt har fallit bort i en grupp av fyra konsonanter ) Ett sådant
tillnamn upptages också i Knudsen & Kristensen, D anmarks gamle personnavne Il 38. D å det skånska Bastorp i sina äldre skrivningar har fo rmen
Barstorp, skulle amm a förled kunna ingå här. Att ock å r sedermera har bortfallit i detta namn ammanhänger med en tendens i sydvästra Skåne till bortfall av r i förb . rs; jfr på e-mål området i Oxie och Skytts härader tå.ste för
"tor dag" För en annan dansk ort med namnet Bastrup, belägen i Fredriksborg amt på Själland, antages fö rleden vara subst. bast eller ett man namn
Basti (D a nma rks Stednavne Il 108 ), men denna tolkning är med hänsyn till
äldre skrivningar intill 1514 icke till ämplig på Ba torp i Oxie härad.
Ehuru både kyrkan och socknen samt kyrkbyn blivit nedlagda, är namnet
Ba torp icke försvunnet eller bortglöm t, då det har fo rtlevat så om marknamn .
Byma rken har blivit uppdelad på Glo torps, Fjärdingslövs och K äglinge byar,
och vid en kiftet 1807 ha r två gårdar, motsvarande delar av Fjä rdingslöv 3
och K äglinge 1, blivit förlagda här och övertagit namnet Bastorp. O ckså kyrkan, Ba.stårp e t jårrke, blev omtalad i folktraditionen. En uppteckning från
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Arrie 1924 förmäler : " I Ba.stå rp har dä r vad en tjå rrke, å dä r ska itt tråll ha
slad en sten ifrå Risebjer å did ." (Risebjer ä r na mnet p å en vidsträckt backe i
Arrie, till vilken å tskilliga sägner om troll ä r lokaliserade )
I Bastorp ha r funnits en offerkälla, som 166 1 nämnes i Glostorps kyrkoräkenska per såsom Bastrup kilde. Om denna offerkälla, liksom den försvunna kyrka n,
se vida re arkivforskaren J a nne Agris utförligare fra mställning i Skå nes H embygdsförbunds å rsbok 1935 111 - I Palteboken, utg. a v Gösta J oha nnesson
1953, upptages sid 450 bla nd grä nsmä rken kring Glostorp Barstrup kirc he. D et
ä r ovisst om därmed avses en ä nnu kvarståend e kyrka , det ä r troligare a tt en
ruin av Bastorps kyrka avses. I L a ndeboken, som redogör fö r förh ålla nden p å
1570- talet, finns under Glostorp såsom ma rkn amn upptaget Bastrupp Kirckegaare, vilket synes tyda p å a tt den forn a kyrkogården då varit besådd .

(Fjärin jslöv) - Fieleslöff 14 76, Fyr.elitslöff 14 76, Fir.elitzleff 14 77, en min Gaard i Fieletzlöff i Skane i Oxie H i Glostroppe S. 1495,
Ffir.elislöf f l 522, Fiellenslöf f 1569, Fieldendtzlöff 1628, Fielendzlöff 1651 ,
Fiellenzlöff 1661 , Fiehlenslöff 1671 , Fiellenslöf 1684, Fielingslöf 171 2, Fiellningslöf ( ! ) 1754, Fjelingslöf och Fjelenslöf 1784, Tjelingslöf (tydligtvis fel för
Fjelingslöf) 181 2- 16. Fjerdingslöf 1820, 1825, Fjerdingslöfs by 1840 men även
Fjelingslöf s. å ., Fjerdingslöf 1865, 1878, 1883, 189 1, 1904, Fjärdingslöf 1908,
1915, Fjärdingslö v 193 2.
a mnet ä r iden tiskt m ed byanamnet Fjärdingslöv i G ylle socken, Skytts
hä rad . D å detta na mn ä r tidiga re belagt, skall n ågra ä ldre former dä rav a nföras . in Fyelenslöf in S közluerr.et 1340, in Fyr.eleslöö f mitten av 1300-talet,
i Fyelenslöff 1496, Fiellenslöff 1569, Fielenslöf 1671 , Fjelingslöf 1784, 1812
och ä nnu 1840 (Bruzelius) Första gången skrivningen Fjerdingslöf uppträder
ä r i en kyrkobok 1815 och dä rpå i jordeboken 1825. M ed unda ntag för nä mnda
belägg frå n 1840 ä r därefter skrivningarna m ed -rd- ena råda nde. Liksom för
F jä rdingslöv i Glostorp ä r det p å 1900-talet gä ngse dialektuttalet Fjärinjslöv,
men två uppteckningar finn es som uppgiver ett äldre utta l Fjelinjslöv. D enna
form är den ena gången upptecknad av ordboksredaktören Sven Berg i Lilla
Isie 1911 , p å en ort som är belägen p å ba ra 7 km :s avstånd från Fjä rdingslöv,
alltså dä r na mnet är a ktuellt och ha r en p å muntlig väg traderad genuin utta lsform. D en a ndra gången ä r fo rmen Fjelinjslöv upptecknad av förf. 1932
efter m eddela nde av la ntbruka ren Olof Christoffersson i Fru Alstad, som var
en god kä nna re av ortens gaml a folkspråk. Själv sade ha n Fjärinjslö v m en
uppgav Fjelin jslöv som en gammal, numera bortlagd uttalsform.
Det är genom de äldre skrivningarna och den uppgivna genuina uttalsformen
tydligt, att fö rleden i na mnet Fjärdingslöv ä r något a nnat ä n fjärding. M en
innan vi övergår a tt beha ndla varför ä ldre Fielenslöf o. d. blivit Fjärdingslöv,
kall n amnets ursprung fö rklaras. O ckså detta ortnamn ha r en p a rallell p å
Själla nd, i Fjenneslev, kä nt såsom ä rkebiskop Absalons födelseort. D etta namn
FJÄRDI NG SLöV
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krev 1201 Fialensleve men had reda n p å 1500-talet genom en di imila tori k proces (se neda n ) blivit Fienneslöv. Allt eda n M ad en 1863 i avhandlingen Sjrela ndske Stedsnavne förut a tte ett gammalda nskt ma n namn Fjalin
såsom förl ed i Fjenneslev, ha r ha ns förkla ring stå tt oemotsagd och upptages
ä nnu 1940 i Knud en & Kristensen, D a nma rk gamle p ersonnavne, I 287 F örleden i ortnamn p å -löv ä r all tid ett forntid a ma nsnamn frå n fö rkri ten tid ,
och efterleden har betydelsen a rvedel, arvegods. T olkningen av det själlä ndska
Fj enneslev, i äldre form Fialensleve, är ock å tillämplig p å de båda b yarna i
ydvästra Skå ne m ed det nutida namnet Fjärdingslöv, som ur prungligen hade
ett l i förleden.
D et finn olika utvägar a tt förklara varför Fjelingslöf efter 1800 börj a r
krivas Fjerdingslöf (och slutligen, såsom följd av rä tt krivnings-reformer,
Fjärdingslöf och Fjärdingslöv ) Följ ande alterna tiv ä r tä nkba ra. En folke tym ogi k a nslutning till ordet " fj ärding", i Syd kåne med uttalet fjärin j, om
denna först ha r ägt rum i krift eller i tal är svårt att avgöra . 2. Ett ut lag av
di imila tion, varvid l i dialektform en Fjelin jslöv övergått till r samtidigt med
a nslutning till fjärin j, fj ärding. 3. Ett utslag av s. k. omvänd skrivning. D essa
tre begrepp skall nu förkl aras var för sig. Folketymologi är ett ord omtydning
eller a nslutning till större överen stä mmel e till ett a nnat kä nt ord med frå ngående av ordets ur prungliga etymologi. Av A-os (åmynning ) ha r blivit A lms,
som är namn p å två orter i Skå ne, en större vid ö tku ten och en mindr vid
sydkusten (ett fiskläge i D alköpinge sn strax ö. om Trelleborg ) Av " bondepra ktika" ha r i flera skånska m ål blivit bcmapratika med a nslutning till v. pra ta
el. subst. pra t. På samma vis kulle Fjelingslöv ha blivit folketymologi kt omda na t till Fjä r( d ) ingslöv, ka nske i samverkan med en di imila tori k övergång
l > r i förleden. M en ma n kan i så fall undra varför detta icke skett tidigare
ä n i börja n a v 1800-talet. M a n hade icke i flera sekler haft någon kä nsla av a tt
namnet var samman a tt med ett gammalt ma nsnamn , detta na mn ha r ju icke
a nvä nt i kristen tid . - M ed omvänd skri vning avse ett mi slyckat fö rsök a tt
korrigera en rä ttskrivning, då m a n dra r felaktiga lutsat er a ngående ordets
eller namnet ursprung eller m t korrekta fo rm. Ett solda tna mn D jerf (m ed
nutida stavning Djärv) kunde m a n i förra århundradet skriva Hjerf, seda n
cl i förb . dj och h i hj fö r längeseda n var fö rsvunna i uttalet. Frå n 1684 finn s
en kri vning Skörup för ortnamnet S jörup i Ljunits hä rad (Buhrma nn ka rta),
om vi a r a tt vid denna tid sj och sk hade sammanfallit i sje-ljud . Om nu
Fjerdingslöf, som uppträder först efter 1800, skulle vara en omvä nd skrivnin g
för äldre Fjelingslöf, så har denna omvä nda krivning icke uppstå tt p å skå nsk
grund, i varje fall icke ho en in född kå nsk eller yd ven k ämbetsma n. U ppkomsten av denna skrivning kunde ma n tä nka ig åledes. Fr. o. m . nor ra Småla nd och så lå ngt svenskt språ kområde räcker övergå r ljudförbindel en -rd till
s. k. tjockt l, förr ofta teckna t hl , " bord" blir bohl, "gård" gåhl etc. På da n kt
och ydsvenskt språkområde sker bortfall a v d bor, går etc. En ämbet ma n
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av uppsvensk härstamning och uta n kä nnedom om skå nsk språkutveckling
kunde vid bedömandet av skrivningen Fjelingslöv uppfa tta förleden såsom
identisk med ordet fjärding , då detta ord enligt ovannämnda ljudövergå ng på
uppsvenskt område ha r uttalet fjä hling eller fj ehling. En felaktig a nalogibildning och en om vänd skrivning ha r dä rvid uppstå tt. Skrivningen Fjerdingslöf
finns i jordeböckerna fr. o. m . 1825 och blir dä refter normgiva nde. D en påverkar också uttalsformen, som hittills varit Fjelinjslö v, men det nyare uttalet
i a nslutning till skrivformen blir i någon m å n a npassat till målets ljudskick och
blir Fjärinjslö v. H ä rmed ha r förf. a ntytt de möjligheter som föreligger a tt förkla ra varför den äldre skrivningen Fjelingslöf blir Fjerdingslöf etc. och varför
den ä ldre dialektformen Fjelinjslöv blir Fjärinjslöv. Endast för Fji:irdingslöv i
G ylle ä r denna äldre gen uina uttalsform belagd, men med kännedom om det
gemensamma ursprunget för Fjärdingslöv i Gylle och Fjärd ingslöv i Glostorp,
om båda ha r l i förleden fram till början av 1800-talet, ka n m a n förutsätta,
a tt också Fjä rdingslöv i Glostorp, som endast är belagt m ed uttalsfo rmen
Fjärinjslö v, en gång haft utta let Fjelinjslö v .
Byar m ed ändelsen -löv hör till de ä ldsta byana mnen (jfr Pa mp, Ortnamnen
i Sverige sid 14- 17 ) Byar med denna ä ndelse ha r större a real och gårdetal
ä n byar m ed yngre ä ndelse-typ er, såsom -torp ( -arp ) och -röd. Så förhåller det
sig t. ex. med Sä rslöv i Oxie härad. Men det stämmer icke beträffa nde Fj ärdingslöv i Glostorps socken i Oxie härad. D enna by ha r mindre a real och gårdetal ä n alla kringliggand e byar Fjärdingslöv har en areal av blott 375 tunnla nd, då Sä rslöv ha r nära 1100, och det har blott 4 hemma nsnummer, då Särslöv ha r 16. Ännu mä rkligare ä r, att de byar, som omgiver Fjärdingslöv, alla
är torp-byar och har fl erdubbelt större areal än Fjärdingslöv· Naffentorp i
Bunkeflo socken, V Klagstorp ( 2000 tid ), Glostorp och Locka rp (över 1000
tid ) Förh ållandet sku lle kunna förk la ras så, som a rkivchefen, docent Sven
Benson har föreslagit, a tt Fjärdingslöv ursprungligen varit en större by, som
en gång i en avlägsen tid fått avgiva m a rk till nyare torp-byar. D ärvid kunde
ifrågakomma endera ell er båda av byarna Naffentorp och Lockarp, som i
väste r och öster grä nsa r till Fjärdingslöv
H ä r ovan nä mndes, att sockennam net Fjenneslev på Själland till ursprunget
är identiskt med det skå nska Fjärdingslöv. D ess ä ldsta kä nda skrivning är
Fialensleve, som i senmedeltiden blivit Fienneslö v genom dissimila tion, som
innebär, att då två lika rtade ljud i samma ord stå r nä ra varandra, i detta fall
l, det ena övergå r till ett annat ljud . Om denn a företeelse, jfr i MFA 1959: 58
vid beha ndlingen av L imhamn .
( Tjä.jlinje, gen. = , t. ex. Tjii.jlinje gade) in K mklinge in
parrochia BaastorjJ mitten av 1300-talet, in K yeghlingm mitten av 1300-t. , in
K mylinge 1425, K eijlingm 1476, K mylinge 1494, K eylinghe 1532, K eijlinge
1559, K e•ylinge 1569, K eiglinge 1628, K eilinge 1651, K ejlinge 166 1, K eilinge
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1671 , K ieglinge 1684, 171 2, Kjeglinge 1754, 1784, Kiäglinge By 1765, Kjeglinge 1820, K eglinge 1825, Käglinge By 1840, Käglinge 1864, 1878, K eglinge
1881 , 1883, Käglinge 1891 , 1904 och senare.
Namnet är förut i korthet behandlat av Elof H ellqvi t i ha n avhandling
Om de sven ka ortnamnen på -inge etc. , sid 84. Han hä rleder det ur ett släktnamn K r.ek /inger, och K äglinge skulle all tså betyda " K reklingarnas bopla ts"
T idigare ville m a n i ortnamn m d avledning ä nde! en -inge s gamla personnamn, släktnamn eller namn på folkstammar edermera har Johan Palmer i
ett uppmärksammat bidrag i Arkiv för nordisk filologi 1936 påvi a t, att en tor
del av namn p å -inge i förleden innehåller terrängbeteckningar. H ä r ä r emellertid icke K äglinge beha ndla t. D et ä r möjligt, om man vill ha ett annat alterna tiv ä n H ellqvi t förklaring, att förleden i K äglinge är en terrängbeteckning
kr.ek av t. v. obe tämd betydelse.
Utvecklingen av den äldsta kä nda formen Kr.ek/inge över en form med -gl
till -jl i dialektformen Tjä.jlinje (med lå ngt ä-ljud ) står i överensstämmelse
med utvecklingen av a ndra ord med liknande stavel ebyggnad. Jfr häckla och
mäkla, som i Nordskåne blir hägla och mägla m en i Sydskå ne häjla, mäjla och
likna nde former - D en gamla bypla tsen var belägen vid den östra sidan av
la ndsvägen Malmö- Ystad, där vägarna frå n Oxie och Törringe stöter till.
Efter enskiftet 1807 blev så m ycket dä rav bibehållet, att ka raktären av samlat
bysamh älle kvarstod . I an lutning till den gamla byplatsen har i sena re år en
avsevärd nybebyggelse tillkommit.
Ö vriga b e b)•gg e ls e n a mn
Glos torp:
BORREBA CKSHUSEN ( Bårrebakkehusen ), tre hus i den östra delen av Glostorp

vid vägen mot K äglinge. Uppkallade efter en grusbacke m ed namnet Borrebacke, jfr Borre Backe 1807 och B oor ager 1569. Här ingå r bor i bet. slu ttning
el. brant, som ock å finn e i de kån ka by- och ockennamn en Borrby, B orrie
och B orlunda. O ckså i Fosie och V Klagstorp finns B orrebacke som terrängnamn. Jfr MFA 1960 76 och 78.
BOTILDEL ND (Botildel6nn ), även skrivet Båthildelund, namn på hemma net

Glo torp n:r 5. Botildelund 1913. Gården är na mngiven 1846 efter hu trun
:Boel Bå th (Boel är skå nsk form för Botilda ) D ä rav kommer de vackla nde
skrivningarna B otildelund och Båthildelund .
0RRA GÅRDAR A (Di nårre gåran e) benämning p å hemma nen Glostorp n :r 7, 8, 9 och 10, som sedan en kiftet ä r belägna i den norra delen av
bymarken.
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LILJEDAL (Liljedal el. Liljedaul )

= Glostorp

n :r 2. Liljedal 1904, 1909, 1915.
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ofiedal. Gammalt boningshus med
nyare tillbyggnad.
Foto Hel ge Andersson .

Kägling e:
KRUMBY (Kr6mmby ), en hus-samling å n:r 11 , belägen dä r vägen Glostorp-

Käglinge gör en "krum'', dvs. en krök el. bukt. Krumby 1913. Namnet hör till
den typ av ortnamn, som är nybildningar efter äldre förebilder; ämnet är behandlat i Sydsvenska Ortnamnssällskapets årsskrift 1955- 56. J fr Raby här
nedan.
RABY ( Raby ), några gårdar och hus som är belägna på rad i östra delen av

Käglinge. O ckså här har vi en gammal ändelse, som har fått användning vid
under 1800-talet nybildade ortnamn. J fr Raby såsom namn på del av Limhamn, MF A 1959 65, där också uppgifter finnes om andra bebyggelser i Skåne
med detta namn.
SOFIEDAL (Sofiedal ), sedan 1830-talet namn på hemmanet Käglinge n:r 11.
På Sofiedal 1835, Sophiedal 1864, Sofiedal 1891, 1904, 1913. Efter kaptenen
Johan Jacob Monthells hustru Sophie Amalia Christensson, f. i Kungsbacka
1803, d. 1893.
VATTENLöSA ( V annlö'sa ), ett område med några hus vid la ndsvägen Malmö

- Ystad i Käglinge, som fordom endast hade en brunn. Också här har vi en
nybildning efter äldre mönster, där en ortnamnsändelse från förhistorisk tid
använts, men i annan betydelse än den ursprungliga. När ändelsen ingår i
egentliga bynamn, såsom Haglösa , Harlösa , Ramlösa, anses den ha betydelsen
ängsmark o. d. Vid halvt skämtsamma nybildningar, där ändelsen -lösa ingår, är
det alltid för att beteckna en brist av något slag, något som fattas. Dit hör bl. a.
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Kagelösa, gård i Ba r ebäck och Stolpalösa (Stållp elöse), gård i Bunkeflo. D en
senare byggdes i en kiftestiden enl. ett nyare byggnadssätt med lerväggar uta n
tolpa r. Jfr Sydsv. Ortnamns ällsk:s å rsskrift 1955- 56 sid 36.
YARE NAMN (tillkomna efter c:a 1900 )
Glostorp. Anneh ill, H aga, Holma, Toftahill.
Käglinge: Almedal, Anderstorp, Björka, Kägledal, Käll ro, Olsbo. Av ovanstående namn var Haga modena mn i börj a n av 1900-talet och är i de fl esta
fall uppkallelse efter H aga slott vid Stockholm.
ANDR A

LITTERATUR:
I tidi gare topografisk litteratur ä r sockna rn a Ox ie, Lockarp och Glo torp behandlade i
bl. a . följande verk, där åtskilliga av de sa ockn a r · ortn amn från äldre eller n yare tid
också är belagda:
Lund stift landebok (efter en kunglig före skrift 1569 utarbetad på 1570-talet) utg. av
Ljunggren & Ejder, del I, Lund 1950, sid 411, 43 1 och 435.
Gi ll berg, Beskrifning öfver Malmöhus län, Lund 17 56, sid 9, 10 och 13.
Andra uppl aga n d ärav, omarbetad och utgifven af ils Bruzelius, Lund 1840, sid 92,
93 och 96.
Skå nes Ka lender, utg. af Arcad ius, ils Larsson & Welander, Senare delen, Lund 1878,
sid 455, 457 och 470.
Svensk Landtbruks-adressbok. I, Malmö lä n, L und 1883, ~ id 27, 85 och 240.
H a ll mer, 0. L ., Kalender öfver Oxie och Skytts härad, Malmö 189 1, sid 46, 49 och 76.
Landen, F och H., Ka lend er öfver Skåne och Blekinge, H älsingborg 1904, sid 75, 86
och 92.
Beskrifning till kartan öfver Glostorps, Lockarps och Oxie sockn a r inom Oxie h ärad och
Malmöhus län, upprättad i Rikets allmänna kartverk år 19 13. Malmö 1915.
Anander, A. Sveriges Landtbrukskalend er, Stockholm 19 15, sid 398, 824 och 1035.
Agri, J a nn e, O xie hä rad. Beskrivni ng och kalender. Lund 1932, sid 52, 59 och 65.
Svenska Orter, I. Stockholm 1932, med beskrivningar och statistiska uppgifter över resp.
ockn ar och byar inom området.
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E n un ik bild av föreningens h us i kva rteret 19 a S torken.

Malmö arbetareförening 1869
En nyupptäckt bildsvzt
Av

M ARGIT JottANSO

I den skå nesamling " Collectio Lengertzia na" som bokha nd la re William Lengertz skä nkt till M almö stadsbibliotek finns ett litet häfte litograferade blad om
vilka Lengertz skriver · "Malmöli togra fi er 24 st. i tvärfolio, 6 blad med motiv
frå n M almö, 2 R önn eholm, 1 Åka rp, n ågra blad m ed stockholmsmotiv osv.
Bladen voro inbundna tillsamma ns med Callma nders K omiska stentryck 1- 3
( 186 1- 63 ) och har jag tagit ut fö religgande ur nä mnda samling. Troligen
höra de ej till Callma ndertrycken"
R edaktör Artur S. Svensson som tagit del av häftet p åp eka r likheten med de
å rsrevyer som H ennin g Thulstrup utgav p å 1860- 1870-talen och som återgav
hä ndelser och personer i huvudstade ns sä llskapsliv. D et ä r alld eles tydligt a tt
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dessa varit förebild för en tecknare som gjort en liknande årskrönika 1869 för
Malmö. Teckninga rna har ej något konstnärligt värde m en som samtida dokum ent har de stort intresse. H ä ftet ha r inget titelblad, inget angivande av
tryckeri, tryckår ell er kon tnärsnamn som kan ge någon bibliografisk ledning.
D en a nonyme tecknaren ha r ha ft nära a nknytning till Malmö arbetareförening
eftersom de flesta motiven i å rskrönika n ka n hä nföras till denna förening bildnings- och förströel eavdelning. Bla nd fören ingen m edlemmar finn er ma n 4
litografer- J P Worms, J Hindse, C. L. Grupp och J F T enggren. K a n ke den
a nonyme finn bla nd de a.
Vid mitten av 1800-talet gick genom vår världsdel en rörel e med syfte "att
bereda a rbeta rebefolkningen tillfälle att inhä mta kunskaper i varjehanda för
livet nyttiga ä mnen, att bereda ekonomiska fördelar och a tt a nordna förströelser" R eda n omkr 1850 hade en såda n förening bilda t i Malmö m en upphört efter n ågot år då kassören r ymd e med förening ka a n till USA . En ny
förening bildades år 1868 och de leda nde gick in för sina uppgifter med en
enastående entu iasm. Vid å r skiftet 1868/69 hade föreningen ett medlem a nta l av ca 2.400 - invånareantalet i Malmö var vid samma tid ca 24.000.
Föreningen kaffade ig eget hu vid Norregatan--Gasverksgatan (O sberg ka
gården ), utgav en egen tidning " Bikupan" och startade några kooperativa
butik r K ommitten för bildning och nöje, vilken som leda re hade reda ktör
Frid. Björling, var särski lt fra mgå na rik. Man anordnade föreläsninga r, m a n
bildade en sångkör på 80 personer a mt ett drama tiskt sällskap som under tiden
17/5- 31/ 10 1869 framförde ett a ntal teaterpjäser på föreningen egen teater.
Man ka n i tidningen Bikupa n följa de förströel er som föreningen hade p å
itt program, utfärder till Monbijou, Rönneholm och Alnarp, föreningens resa
till Stockholm med 800 deltagare (omfattade även deltagare frå n Köpenhamn
samt en del orter i Skåne ), be ök i Köpenhamn, teaterverk a mhet, ma keradbal m. m . Många av dessa evenema ng har illustrerats av den a nonyme teckna re
som jälv tycks ha deltagit.
D en stora fra mgången för för tröelsedetaljen väckte mis nöje bland m å nga
av m edlemmarna, stridigheter inom styrelsen ledde till att denna avgick i slutet
av 1869, intre et avtog och föreningen upplöstes 1871.

KÄLLOR:
ifa lm ö nya arbetarförening 1872- 92 .

Biku pan 1868- 69. -

Snä llposten 1869.

126

Föreningens teater i Osbergska gå rd en.
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Kinesiska dip lomater p å genomresa. " D e resande få r ej något högt begrepp om belefwenheten bland lan dets inwå nare" (Bikupa n )
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In vign in ge n av föreningens fa na 11.7.1869
m ed reda ktör Bj örlin g i talarstolen sam t
den därpå följ a nd e utfä rd en till Rönneholm
med ska rpskytta rnas mu sikkå r i tä ten. " Sä rdeles godt intryck gjorde ska rpskyttekå rens
honör fö r fa na n, ej minst derföre att derigenom fo sterl a nd ets fö r wa r ställdes i nära
a mm a nha ng med arbetarens sak. Seda n
v. ordf. u tbrin gat ett lefwe fö r konungen
och fos terl a nd et, a fsjöngs " H ör oss Svea",
hwa ref te r festen a fslutade med en a f ska rpskyttemusikkå re n utförd ma rsch, under
h wilk en fa na n utbars, och ska rpskytta rne
j emte så ngarne utmar che rade. Seda n man
uppstä ll t sig på Ga we rk gata n a ftågacl e
ma n ge nom staden till R önn eholm. H ä r
wicl tog ett fo lklif, som i må nga a fseencle n
war g lädj an de, ehuru wi bekl aga elen brist
på o rdnin g, som wid d ylika tillfä ll en så
lätt u ppstår i de t må nga, i ställ et för att
intaga sin a platser i de t o rdnade tåget,
rusa fra måt uta n ta kt. Trä ngsel uppkomm er
hä ri genom . D enn a på pekning ä r lik vä l säkerli ge n till räcklig för att för fra mtiden
föreko mma dylik t. Utom detta lilla mankemang wa r feste n i allo lyckad, och uttalades
en a ll män belåtenh et, såwäl m ed densamma,
som den n ya i a ll a afsee nde wä l utförda
fa na n." (Bik upan)
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S tockho lmsresan 29.7- 4.8.1869. R esa n på
södra sta mba na n ti ll Stockho lm tog då två
daga r med öve rna ttnin g i F a lköping. I nte ri öre r frå n t:lgkupcer, öve rn attnin g på Sivcrska kase rne n och hos goda vä nn er i
Stockho lm sa mt utfl ykter och nöj en i Stockho lm.
" En skå ni ng, hwi lkcn lefwcr sin a d aga r
fra m på <l en rika börd iga slä tte n, " Swcrigc
kornbod ", som ma n ka ll a r Skå ne, och som
ej se tt a nn a t ä n backa r och pi lhäcka r, bred a
la nd swäga r och sma la lund a r, mås te kä nn a
e tt lifli gt i ntryck a f de n omvex la nd c och
stora rta d e na tur, hwa rm cd öfra Swc ri gc
b lifwi t wä lsigna dt. Förut lugn och trög blir
ha n spritta nde a f li f och ka n ti ll och m ed

ä fwcn wa ra " qwick"
på resor sku ll e ma n
sä ll a n igenkä nn a os såsom så d a na tröga
och lik giltiga wa rc lser hwa rm ed ma n we lat
utm ä rka d en skå nska fo lkkara kterc n. " Fram
med ma te n! "
" E n fl aska bir! "
" Se
hiir! "
" H a r d e ikk e en sna pps?"
"Jo bcwa rs, \va r så artig!"
På 1n orgonqwi ten behöfd e magen stä rkas. M a n ha d e
wä l i stö r ta ha t fått. en ko p p ka ffe ut i sig
i F a lköping, men hwa d förslog d et. Wi
fruk oste rad e a ll tså he lt gem yt li gt och brode rli g t frå n hwara nd ras ma tkn yten. En och
a nn a n fa nn s ä fwen , som förstod a tt krydda
wå ra a gapimå ltid er med ett god t skäm t"
( Biku pa n )
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tfä rd till Aln a rp 28.8. 1869. " F ö renin ge ns
u tfä rd till Aln a rp i sön d ags gynn ad es a f
e tt he rrli gt wäd er, och u nd er d age n lo pp
a nliind e till st~ill e t stora ska ror, så a tt skoen h wiml a d e a f e n ta lrik menni skomassa;
öfwe ra ll t såg ma n kret a r, som slagit sig
ned i gröng räset und er sku gga n a f något
t rä d , a nli tand e sina m ed fö rda m a tpåsa r.
Ska rpskytta rn es mu sikkår u t förd e d et ena
stycket ef ter de t a ndra, uta n a tt tröttn a;
och ma n måste wara sä rdeles tacksam för

d enna kå rens a lltid wi sad e beredwillig he t
a tt bidraga till fö renin gens nöjen . D a n , leka r, så ng och mu sik omvex la d e med hwa ra ndra, oc h d et hela före tedde e tt werk ligt
fol klif, d crund c r en o förstäld g läd je och d en
största ordning och eni ghet wa r rå d a nde ;
någo t som a lltid ä r fall et wid föreningen
samma nkomster. Klocka n m ell a n 8-9 på
a ftonen a fb rä nde å tskilli ga be nga liska elc.l e r
bekosta de a f inst itutets e leve r" . ( Biku pa n )
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Kronprin sparet a nländ e till ~Ialm ö 9 a ug. och övernattade på resi de nse t. " Frå n la nd shöfdin geresidenset å kte deras kungliga höghe ter genom en ,·acker a ll e a f gröna fl aggprydd a och med gu irl ander förbundn a arkade r ned till hamne n. H ~i r vid embarkeringspl a tse n war efter ritning a f arch itecte n Kl ein upprest en smakfu ll och sä rde les stora rtad
äreport i anti k stil. Öfwer äreporten läs tes följande strof " I följens öfwer bö lj an blå, af
böner som till himl en gå " .Kl. 11 1/ 4 lyfta de Sleswi g a nkar och a fseg!ade und er musik och
d å nande hurrarop. " (Snällposten )
En notis i Snä ll posten 5/8 medd elade : " M ed anledn in g af d e ras kun g liga hög he ters kronprins Fredriks och kronprin sessa n Lovisas resa härifr1'm och in tåg i Köpenh :11n n de n 10
Augusti kommer å ngbå ten '" Thunberg" a tt samtidi gt med å ngaren " Sleswigs" afgå ng
härifrå n gö ra en extra lu sttur till K öpenhamn."
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Bäst & Sämst I 968
Av BERTIL

WrnERBERG

Vilket var det vä rsta som hä nde inom byggnadsminnesvården i M almö 1968?
Rivningen av Anders Lundberg lilla mästerverk frå n 1812 hörnhuset V äsom
terga ta n/Gråbröder gata n (lä nge system atiskt va nvårda t för a tt bli det heter - sa n e rin gs m oge t ) ?
Förintelsen av gra nngården vid V ästergata n dä r Hilda Sjölin, vår för ta
kvinnliga fotograf, öppnade a telier 1859? (Flitigare och bä ttre ä n n ågon
annan h a r hon dokumenterat livet i staden för ett sekel sedan , men inte en
sten ha r vi, arvtagarna, haft råd a tt lå ta p åminna om henne gärning.)
Steriliseringen av ba tionerna Ba ner och Ca rolus, dä r tri v a mt bråte och
leva nde gytter (för att inte ta la om ur-tulpa ne n, Tulipa silve tri , som h a r
anor p å slä nterna seda n 1600-talet ) efterträds av en rekon truerad befästningsgeometri, död som dodon ?
Lyxdemonteringen av Kreug r-&-Toll-bron, detta stor venska cementmonument ( om till hä mnd vi a t sig ega re ä n någo n in ett år amlade byggnadsnä mndsprotokoll ) ?
M e n a ffären med Kru e ka kä lla ren är nog vär t.
Över det successiva förinta nd et av kva rteret M agnus Smek la menterade jag
reda n i fö regåe nde å rs krift. Ba ra e n ljusstrimma tycktes å terstå i det kulturella mörkret. Vis erligen skull e AB Sulcus med egenupply t de poti begåva
M almö m ed en 65-millioner kolos mellan Ca roli och S :t Petri - ett av de a
könlösa c ityk o mp 1 e x som ser lik ada na ut frå n Hjo till J oha nne burg.
M en. amma AB Sulcus hade också låtit a ntyda a tt åtminstone russinet i
M agnus-Smek-ka ka n, 1300-tal käll a ren inne p å gården till f. d. Ö tergata n 18,
sku lle beva ra under det bliva nde nybygget.
Vi ha r inte må nga borgerliga 1300-ta l käll a re kva r i D a nma rk, och ä nnu
färre i Sverige. N ämn tio !
D en jag tala r om fi ck verkligen förbli intakt i in underjord nä r allting omkring drabbades av Ausradierung. Byggnad minne vå rda r tormen h ade ha ft
sin effekt. Sjä lv hade jag fyllt sidor i Sydsvenska n med bl a ndade fakta och
1300-ta lskä ll a ren i kva rteret M agnus Smek med mete rtjocka mura r och gotiskt kryssva lv.
Fo to Scandi a Pho topress 1968 .

kä nsloappeller D e offi ciella a ntikva riska organen h ade höjt vörd amma pekfingra r· festina lente, M ammon! . ä r kvarteret börj ade riva, under de för ta
månaderna av 196 7, påstod nybyggnad projektet ä nnu inte vara färdigformat
(kring såda na mella nh avande n m ella n den högre fin a nsen och de kommunala
in ta n erna dras ju den tä ta te löja för o s kr ti och p leti om seda n ha r att
leva ti ll a mma n med lutprodukten av fiffl et
och som dä rför gärna ville
h a ett ord med i laget reda n p å infri a! tacliet ) !fen eftersom AB Sulcus vi at
ig meclvet t om m deltidskäll arens exi ten och värde, och eftersom inga planer tyd lige n ä nnu var fast låsta. då stod tillfäll et all tså fortfarande öppet för
a rkitekterna (Thorste n R oo' kontor ; som ta le ma n citera framd eles Holger
Lundqui st ) att med tillbörlig ömhet inkomponera det lilla va lvrummet (lä ngd
ju m eter, bredd sex, höjd tre , a pproxima tivt ) i den fra mtida ma todontkroppen.
O ch så n ful decemberd ag i fjor atte AB Sulcu i gång med a tt knacka
hål p å valven. O ch jao- satte i gång med att protestera i en ny rad tidning a rtikla r O ch E inar Bao-er protesterade. O ch de offi ciell a a ntikva riska lokalorganen prote terade (och fi ck inte mer fö r besväret ä n in lagliga rä tt a tt
mäta, be kriva och fotografera källa ren ) O ch allmänheten prote terade. Till
ist prote terade också M a lmö fornminne förening.
J ag vädjad till Riksa ntikva ri eämbetet (en el v rad, n imbu omgiven och
maktlö instituti on )
- Jo
a Ämbetet
vi ha r nog försökt övertala byggherren att behålla
men h a n ä r omedgörlig, och ma n ka n ju i vi s
de där Kru eska valven
mening fö rstå honom
all tför tora ekonomi ka a t ningar på pel. O ch så
be ynnerlig är väl inte den dä r kä lla ren, och rent form e 11 t är den ege ntligen inte a tt betrakta som fa t forn lä mning. Om det hade rört ig om en
gravhög p å en åker
Ingen frå n Ämbetet lär över huvud taget ha bevärd igat de Kruseska valven
med en själv yn.
D å riktade jag strax före jul ett öppet brev i yd venska n till AB Sulcu .
J ao- efterl y te från de icl a ett bemötande av kritiken. Ett svar. Eventuellt ett
fö rsvar J ag påpekade att det blivit kutym vid törre nybyggen, äve n privata,
a tt avsätta å tminstone e n procent av uppföra ndeko tnaderna till . k. kon tnä rlig ut myckning. J ag hävdade att bib h åll andet av ett e tetiskt och histori kt
full värdigt litet stycke 1300-tal arkitektur kulle fa ll a förträffligt inom kategorin , rent av bli en fjäder i kvarter komplexet lokha tt. J ag gick så lå ngt
om ti ll att tala om h e cl e r sa k. (Julen var ju nära, om agt.)
O ch en fu ll tändig re taurering skulle kosta några hundratu en kro nor - i
en extiofemmillionersb udo-et!
Ino-et svar. Vad bryr mammutar sig om myggor? ä r be ·värade Mammon
ig med hövligh et?
D ~ t gick tre veckor.
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Den renoverade fastigheten på hörnet av P rostgatan och Norra Vallgatan i kvarteret nr 5
Fersen. Foto Scand ia Photopress 1968.

Plötsli gt bröt AB Sulcus sin m ajestätliga tystnad. Plötsligt läste jag ett pre,,uttala nde. "D et ä r en rad olika antikvariska lä mningar som skall tas tillvara
och infogas i den nya bebyggelsen, säger civilingenjör K arl-Axel K ä llstrand i
ulcus." (Äntligen en f ys isk p erson, inte bara en juridisk! ) Lägg märke
till löftet. "e n r a d olika a ntikva ri ska läm ningar" - Vi lka finns kva r ?
Hr K ä llstrand fortsätter· "D e resta urerade 1300-talsvalven - en del ä r tyvärr
å förstört under sena re tiders ombyggnader a tt allt inte går att rädda - ska
bilda ett säkert mycket tjusigt [sic!] blickfång i fonden av kontorshusets reception" Med talet om en p a rtiell förstörelse torde ha n syfta på e n murstagning,
åstadkommen und er sen-1800-ta let för att avlasta övertryck p å ett av valven.
För modern teknik vore det ett lekverk att på nytt bringa konstruktionsspänningarna i balans - fjärma den sekundära strävan och förankra hela käll aren
upph ä ngningsvägen i det moderna betongfund amentet (så som skett med den
. k. vigselkällaren i rådhuset )
Vidare i press texten från AB Sulcus.
" D enna lösning h a r efter dryga tre å rs skissarbetc [= man m åste ha begynt
vid nyåret 1966, senast] befunnits vara den frå n a lla synpunkter lämpligaste."
ytt för oss alla ! Följ aktligen. AB Su lcus hade bara skä mtat en smula med
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os p å sistone ! När AB Sulcus en månad tidigare h ade slagit dövörat till för
bönerna frå n Riksantikvarieä mbetet, frå n de s ortsombud, frå n fa lmö forn då h ade AB Sulcu
minnesförening, frå n en hord av e nskild a nitä lskare
bara skalkats och lekt! AB Sulcu hade hela tiden haft 1300-tal källarens bästa
för ögonen. men i in All fader-vishet insett att ett såda nt räddningsprojekt
inte får förhasta , inte får brådstörtas genom dvärgars gny, märk - " dryga
tre å r kissarbete"
Vad de må tte ha suttit där och kryst, med d arrande vita skägg över ritbordet.
D et är för vackert för att vara a nt.
O ch m ycket riktigt.
"kom mer va lven att inbyggas något längre österut
och n ågot norrut" , och ba ra två av de fyra.
Med a ndra ord fl yttas frå n det stä lle dä r de ha ft grund och funktion i sexhundra å r - för att i h alverat skick som bakgrundsdekor och kulturellt alibi
betjäna ett ärem inne över det venska 60-talets bukstinna välfärd .
K ör hellre ut tegelstenarna ti ll Sjölund a !
J ag vämjes. Till glädj eäm nena i stället!
Men vad ha r hänt po itivt under 1968?
Sannerlige n. jag kan inte finn a mer ä n tre må a ktioner, a lla privata , som
faller under rubriken Byggnad minnesvård. L åt mig i kronologi k ordning
pri a ägarna av fastigheterna Östergatan 25, Norra Vallgatan 34 och Östra
Promenaden 9. Fasaderna ha r nyggats upp, med ett stilsinne och en generositet som dofta r D a nma rk mer ä n Sverige. Östero-atan 25 är ett nygotiskt praktstycke frå n 1896, orra Vallgata n 34 ( hörnhu et mot Prostgatan ) är ett 1870tal hu i ur prunglig " italien k renä a ns" som genom renskalning nu inera
blottar stommen klara a rv från en femtio å r ä ldre senklas icism , och Östra
Promenade n 9 är ett konglomerat av J ugend och nybarock frå n 1905.
Ack, att såda na exempel smittade!

Fastigheten Östergatan 25 i kva rte ret nr 5 Fer en. Foto Scandia Photopre s 1968.
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Meddelande från Historiska avdelningen Malmö m useum

Arkeologiska och byggnadshistoriska
fältarbeten 1968
Av

BE

GT SALOM0 1

ON, KARI

BLOMQV I T, EvA W AH LÖÖ, G ÖRAN Wrn oE

Hi tori ka avdelningen fältverk a mhet under år 1968 präglades framförall t av
under ökn ingar av för hi toriska boplat er, de fl e ta förut ej kända. Flera fyndpla tser ha r dock under ökt inom Gamla taden och viktiga byggnadsarkeologiska under ökningar har utförts eller påbörj ats und er 1968. fycket av
fyndmaterialet ä r ä nnu icke konserve ra t varför de neda n gjorda da teringarna
ä r preliminä ra.
I fä ltarbetet har fö lja nde p resoner deltagit M ä rta Dieden, K er tin For ma r,
Malte Gu ll trand, Yngve Gull trand , Per U rba n Hörberg, La rs Larsson, · !rika
Libertsson, H ans Lindberg, Inge r L indskog, Gertie Sven on, Eva Wa h löö,
Göran Winge och medlem ma rna i emin a riet för ordisk o h jä mfö ra nd e fo rnkunskap, Lund.
Grävning plat. erna belägenhet återspegla r tadens expansion över gam la
jordbruksområcl en. I Fo ie och R o engård ha r de mest omfatta nde utgrävningarna gjort . Öve rallt ha r under ökninga rna rönt den stör ta förståelse även
om tidsöda nde utgrävningar ha r tvingat till n ya d ispositioner i a rbetspla neringen.
Utgrävningarna läge ha r a ngivit å att ma n kan orientera ig m d hjä lp
a v en van lig Malmökarta ell er loka lkä nnedom . D en specialintresserade kan
erh ålla all a kompletterande upplysningar om utgrävninga r, fyndmateri a l etc
från hi tori ka avdelningens a rk iv.

FOSIE
H ind bJ' mosse

D e 196 7 påbö rjade utgrävningarna av denna stenå lder bop lat har fort att
i stor ska la. Ko tnaderna som nedlagts i under ökningen ha r gett en ynnerligen god å terbärin g i form av ett rikt och vetenskapligt viktigt ma teria l. K era140

miken ä r, som naturligt är p å en boplats, sta rkt fragmenterad, men trots detta
ha r den under vintern pågående konserveringen visat att ett stort a nta l kä rlformer ka n rekonstrueras. Sä rskilt den ornerade, fin a re keramiken ä r väl bevarad m eda n de enkla, stora förrådskärlen ä r svåra re att rekonstruera . Ett
m ycket sto rt a nta l ben- oclt hornredskap h ar påträffats. Mejsla r, prylar, pilpetsar m. m. har tillverka ts av djurben. Kronhjortshorn har utgjort ma te ria l
för a ndra typer av redskap och av svintänder ha r bl. a . tillverkats stämpla r för
keramikorneringen. Redska psinve nta riet av flinta och sten har en stor variationsbredd med m å nga flintyxo r och av bP-rgart stridsyxefragme nt och en
stor grupp arbetsyxor. I nacken på de sistnä mnda finn s ett dubbelkoniskt litet
hål eller ett påbörjat såda nt. Skrapor, pi lspetsar, borrar, knivar, sågar, skäro r
av flinta full ständiga r bilden. - Inom boplatsområdet ha r fril agts stensättningar, lergropa r, stenfyllda gropa r och ev stolph ål samt två offerfyncl med
yxor Med hjälp av kera mik och flint yxor ka n bebyggelsen dateras till sena re
hä lften av yng re stenå lderns mellersta tredjedel. D et fo lk, bönder, som bebott
bopla tsen har tillhört elen kulturgrupp som benämnes tra ttbägarkulturen, vi lken
i Malmöområdet lever jä msides med två nya grupper, stridsyxkulturen och
den gropkera miska kulturen.

Fosie industriområde. ]ärn yxcgatan
Söder o m Hinclby-Mosse-boplatsen fra mkom i samba nd med ledningsgrävning
ett mä ktigt kulturlager m ed fynd av samma slag som i Hinclby Mosse. Genom
tillmötesgående frå n Vatten - och avloppsverkens personal kunde en mindre
yta av kulturlagret, som låg under fyllnadsmassor, und ersökas. Lagrets utbredning gick inte att fastställ a, men det hade inte samma nha ng med boplatslagren norr om. L agret under J ä rnyxegatan ä r således rester av ytterliga re en
bosättnine- av sa mma slag och frå n samma tid som den i Hindby mosse.

Fosic industriområde. H olkyxestigen- Bronsyxegatan
Grop, 25 cm djup 1,40 m i diameter Avfa llsgrop. Fylld med stenar och sotbla ncla cl humös lera. Fynd en stor mängd keramikskä rvor av olika kä rl , skivyxa, fr av slipad ·yxa, spån, skrapa, borrar m. m . av flinta. Keramiken, som
utgör dela r av trattbägare m ed genomborrade öron och med enkel ornering,
visar likso m flintredskapen, a tt fynd et ä r en exponent fö r den tidiga trattbägarkulturen, elen första jordbrukskulturen i Malmöo mrådet. F lera likna nde fynd
ha r undersökts i Sydvästskåne t. ex. vid Svenstorp vid Skabersjö. D e tillhör
första tredjedelen a v den yngre stenåldern och ligger i tid mellan 3.000 och
2.500 f. Kr. f.
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Fig. l. Thomsons v~ig. Ö stra kanten av kv Taxcringsassi tcntcn. Snitt
genom avfal l grop, sk:ld ad av Jedn ingsg rä\·n ing.

ROSE GARD
Tlwmsons väg. Östra kanten av K v. Ta xeringsassistentPn
Grop, 2,20 m bred, 60 cm djup, av samma karaktä r om fö regående, men kadad av cha ktningar v flinta påträffades p å n och krapo r a mt stora m ä ngder avslag och avfall frå n redska pstillverkningen. Bla nd keramiken m ärk dela r
av en tor trattbägare m ed enkel p innstick ornamen tik under m ynningen. Fragm en t av genomborrade öron och fl ata rund a ler ki vor, a n tagligen lock, samt
o rnerade keramikbita r, bl. a. med tvär nodd vi ar att fyn den frå n denna g rop
ti llh ör första tredjedelen av yngre stenåldern. Av ornamentiken ka n konstatera att keramiken ä r tillverkad av den loka lgru pp av bondekulturen, om
und er mitten av yngre stenåldern lever vidare. Sena re fynd från denna grupp
ha r under å rets utgrävningssä ona p å träffats i Ro engårdsområdet lik om vid
Hindby i Fosie. Fyndet visar att vik tig kunskap om förhi tori k bebyggelse ka n
erh å llas äve n från små, kacl ade och ti ll yne · obetyd liga anläggningar (fig. 1)
Tlwmsons väg öster om kv. Taxeringsinspektören.
von L ingens väg södra kanten, öster Vlricedalsviigen i
nordvästra hörnet av T axeringsinsf1ektörc11.
Widells väg, inom mellersta delen.
T re fyn dpl a tser i R o engård området, von Lingens väg, Thom on väg, Widell
väg ha r läm nat fynd frå n meller ta delen av yng re stenåldern, ålede a mL ik om nämnda fyndp lat är det botidiga med fynden från H indby mo
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pla tslager fynden kommer ifrå n. D essa fynd, kera mik och flinta, ä r emellertid
ä nnu inte slutgiltigt konserverade och bearbetade.

Th omsons väg, öster om , i höjd m ed /w. Ta xeringsinsjJektören
Vid ledningsgrävning skadad grop, sannolik t ursprun gligen lertag. F ynd djurben oc h keramik av äldre jä rnålderska raktä r

Tlw m sons väg, nordligaste delen, H aga
Ett fl erta l g ropa r av olika ka ra ktä r utgrävdes. L ertag som va r fyllda med kulturjord med rikt förekomma nde krukskä rvor och kä rlfragment, och en avfa llsgrop också med kera mik låg inom ett begränsat område.
K era miken ä r a v två typer dels skä rvo r a v tunt, m örkt fin glä tta t gods, dels
fragment av grövre klo tfo rmiga kä rl med trång m ynning. M a terialet ä r under
konservering, men fynden visar a tt R osengårdso mrådet också va ri t befolka t
under äldre jä rnålder

Tlwmsons väl!, öster om k v. T axrringsinsj1ektö ren
Thomsons väg har ä ven lämna t betydelsefull a bopla tsfynd frå n yng re bronsålder Ett grophus och två likna nde a nläggningar ha r undersökts. K era mikma terialet ä r rikligt bl. a . finn s silkä rl och sto ra förrådskä rl med ra bbig utsida, m en också fin a re kera mik i form av skålfragment. M a terialet ä r ä nnu
ej uppo rdna t. Ytterligare a nläggningar ä n de nä mnda ha r undersökts p å denna
pla ts. F ynden frå n dessa skall sannolikt hä nföras till jä rnåldern .

H ögat orj1, väster Västra Sk rävlingcviigcn
Två gropa r i botten fyllda med skörbrä nd sten, oc h u tgörande någo n form av
eldstad, kokgrop eller likna nde undersöktes. Frå n några av schaktningar nästa n
helt fö rstörda avfallsgropa r tillva ra togs fynd . K eramiken från samtliga a nläggningar ka n tillskrivas yngre bronså lder

H öja 2 I, söder Sk illingal!atan
En a vfallsgrop, sannolikt ursprungligen ett lertag undersöktes vid H öja 21.
F ynden bestå r av keramikbita r men även större fragment av lerkä rl varav
några ha r rabbig yta . K era miken ka n da teras till vngre bronså lder Liksom gravhögarna, som dock ä r uppförda under förra delen av bronsåldern, men som
H öjahögen visade, a nvä ndes under avsevä rd a tider som gravpl a ts, visar å rets
fynd oss en bronsåldersbygd varom ma n inte haft en a ning tidigare. M a n fö rvå na r sig a tt den styva lerj orden i Rosengå rdsområdet kunn a t odlas med forntida jordbruksme toder, m en m öjligen ha r betesdriften varit den viktigaste
grenen av jordbruket. - Två a ndra a nläggningar undersöktes inom samma
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område. D en ena var en hä rdre t med djurben och keramik, var da tering ä r
osäker D en a ndra var en rund grop ca 4 m i dia meter Även denna a nläggning
var annolikt ett lertag a nvänt om avfall grop. Ett stort a ntal djurben och
kera mikskä rvor från gropfyllningen tyder p å detta. K eramiken ä r av jä rnå lder kara ktär, m en ä r ä nnu ej fä rdigkonse rverad och närmare datering få r
a nstå.

Öster I nre R ingvägen, söder Ellenborgsvägen
Vid chaktningar på aatu- och kva rtersma rk i nordvä tra hörnet av kvarteret
m ell a n nämnda gator och V Skrävlingevägen fra mkom ett mycket stort antal
hä rdbottna r D et få ta l av dem som under öktes var fyndtomma och de övriga
hä rdre tema ka rterade enda t. Ett par a nläggningar av a nna n typ, grop ar
och tensatt härd, lämnade kera mik av bronsålderska ra ktä r - Två gropa r
låg invid Ringvägen i E llenborgsvägen. D en ena, en avfallsgrop, innehöll ett
tort a ntal kera mikskärvor, om a nnolikt ti llhör jä rnåldern . D en a ndra, ett
sy tem av lertag, m ä tte ] 2 x 7 m och hade varierande djup med 1 m som
största djup. F ynden i denna tora arop bestod av djurben och krukskä rvor av
ä ldre järnålder karaktä r - Fyndmaterialet ä r ej fä rdigkonserverat.
ÖVRIGA UNDERSÖKNINGAR

" Bulltoftahögen" " Forn lämning nr 5" K v. H eliotropen
D en re t av H ohögsåsen, so m ligger mell a n Sallerup vägen och Bulltofta -flygfältet invid p la tsen för den nu för vunna Bödka regården, ha r på krönet en
gravhög likna nde fö rhöj ning. Inför Sallerupsvägens komma nde omläggning
gjordes en provgrävning i den förmodade gravhögen. D et vi ade ig vid underökningen a tt den var en natu rbildning m en att det på kullens sydostsluttning
fan n ett kulturl ager rikt på bearbetad flinta . D e i lagret på träffade flintredkap n, me t pi l petsar och förarbeten till såda na, ka n tillhöra a ntingen slu tet
av yngre stenåldern eller äldre bronsålder Ett få tal keramikbita r frå n lagret
ger ingen lednin a vid dateringen. Bopl at fynd frå n båda perioderna är ällsynta.

K v. Skott et, Virentofta, H usie
På denna fyndp lats, som ligger strax söder om det på 1930-talet under ökta
vikingatid gravfältet, under ökte en stensä ttning av obekant slag och utsträckning. P å grund av att den nådde in under bebyggd tomt kunde den inte undersöka full tändigt. Både tensättningen och två gropa r gav obestämba ra fynd,
meda n en rund djup grop med ett ojämt ten lager i botten innehöll keramik
av vikingatidskaraktär An läggningen skall a nnolikt tolka om en brunn och
liksom de övriga a nläggningarna utgör den ä kerligen re ter av den vikingatida boplat som hört till det tidigare undersökta gravfältet.
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K varn by, Kritbruksbolaget i Malmö
M ed anledning av a tt kritbrottet skull e utvidgas undersöktes hä r med hjälp av
schaktblad och traktorgrävare ett 20-tal s. k. flintgruvor, som efter m a tjordsavtagningen avtecknade sig som runda fläcka r av krita och lerbla ndad krita.
Gruvorna var av skiftande storlek. D en djupaste var 4,20 m djup och 5 m i diameter upptill. Flintavfall och kasserade förarbeten till flintredskap förekom i
varierande kvantiteter i fyllningen. D essutom på träffa des kera mik i två av
sc hakten.
Vombsjöns sydspets, V omb sn
Sedan lä nge har det varit kä nt att en stenå ldersbopla ts funnits här Med anledning av förestående höjning av Vombsjöns vattenyta skulle vissa skyddsvalla r uppläggas bl. a. inom boplatsområdet. D et visade sig vid undersökningen
a tt a ll a bopla tslager på platsen förstörts vid schaktningar D e fynd som gjorde
kom samtliga frå n jord i sekundä rt läge. Med hjälp av tidigare gjorda fynd
och 1968 å rs material ka n konstateras a tt bopla tsen varit bebodd, förmod ligen
säsongvis, fra mförall t under slutet av äldre stenålder Pla tsen bör ha erbjudit
goda möjligheter för få ngst och ja kt.

GAMLA STADE
I Hjorttackeg0;tan kontrollerades en ledningsgrävning varvid ma n kunde konstatera att ett svart lager fanns p å 0,75- 1,20 meters djup lä ngs hela gatan.
I Kalendegatqn norr om Ba ltzarsgatan, kunde i samband med djupgrä vning
m äktiga gyttjelager uppmätas.
I Östergatan, vid fj ä rrvärmeanläggning, fra mkom grundstenar strax norr om
Stadsarkivet. Några snitt uppmä ttes av och fynd tillvara togs i de äldre nivåerna
av Östergatan.
I västra delen av kv Jerusalem gjordes en p a rtiell undersökning av en timrad
brunn, som av myntfynd a tt döma varit i bruk på 1800-talet. (Se fig. 2 )
I Kungsparken framkom vid ledningsgrävning dels gravar dels några grunder, möjligen till mura r Någon större undersökning kunde inte göras.
Kv nr 6 Magnus Sm ek
Under 1968 p åbörjades uppmätningen och elen arkeologiska undersökni ngen
av källaren å tomt nr 3 i kv nr 6 M agnus Smek. K ä lla ren, som sannolikt skall
da teras till senare delen av 1300-ta let eller 1400-talet, fi ck efter Riksantikva rieämbetets medgiva nde borttagas efter undersökning. En pa rtiell rekonstruktion
av källa ren skall enligt nuvarande planer göras i det komma nde nybyggnad•komplexet.
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F ig. 2. Kv. 14 H jorten . Tunnor 1--3 inom tomt nr 9. kv. J erusalem. T imrad brunn
(ma rkerad som fylld kvadrat )

K v. 14 Hjort en. T omt n r 9
Efter byggschaktningar i nämnda kvarter undersöktes tre i sanden nedgrävda
trä tunnor (fig. 2) T unna 1, den sydliga te nådde ned till + 0,70 m. D enna
tunna ha r sannolikt tj ä nstgjort som soptunna, även om fynden inte var talrika. Fiskben och däggdjursben, 1 jä rn pik samt klumpa r av jä rnslagg påträffades i den. Träet i tunna n var då ligt bevara t. Tunna n ha r varit minst
60 cm hög. T unna 3 var bä ttre bevarad. D en saknade botten, efter om den av
all t a tt döma tjä nstgjort som brunn. Tunna ns tä ver nådde ned till ± 0, vilket
innebä r a tt grund vattenytan var cirka 10 cm över tunna ns maximala djup .
F ynden frå n tunna 3 var torftiga m ed fisk- och däggdjur ben sam t 1 skä rva
a v yngre svartgods.
T unna 2 bestod egentligen av två tunnor, den ena ställd ovanpå den a ndra .
D en övre tunna ns övre del var på + 0,80 oc h den a ndra tunna n, också den
u tan botten, nådde ned till - 1,04 m . Tunna ns botten låg 4,36 m under nuva rande m arknivå. Tunna 2 ha r fun gerat som brunn. U tgrävningen var synnerligen be vä rlig p å grund av sta rkt vatten- och sandti llflöde trot pumpning.
D en övre tunna n var omkring 1 m hög, den undre omkring 90 cm . Träet i båda
va r väl beva ra t liksom tunnba nden av vidjor. F ynden frå n tunna 2 förtj ä na r
uppmä rksamhet dels genom sin riklighet dels genom den tidiga da tering de
ger a nledning till.
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Fig. 3. Uppmätnin gs ritnin g av sko rester frå n tun na 2 (Tecknin g Gertie Svensson )

I den övre tunna n påträffades djurben, tegelfragment, 4 skärvor äldre rödgods, 1 Siegburgsskärva och 1 skärva yngre rödgods. I den undre tunna n fram kom förutom djurben 2 skä rvor av Siegburgskrus. I bottenlagret påträffades
fö lja nde rester av läderskor. Su la och ovanläder till en cirka 26 cm lå ng sko,
a nnolikt av remskomodell. Ovanlädret bestå r av ett större stycke och en tria ngulär kil, som suttit i hålfoten. D essutom ha r hä len haft en trekantig läderkappa som förstärkning. Två sulor, troligen utgörande ett p a r, med tillhörande
ovanläclersfragment, p åträffades också. D e ha r varit sydda p å samma sätt som
elen förstnämnda skon och av samma modell (Fig. 3 )
I tunnan påträffades vidare delar av en grov vävnad, som låg i en härva i
bottenlagret (jfr neda n K. Blomqvist. Texti lfragment frå n 1200-talet )
Förutom de tidigare nämnda Siegburgkrusskärvor, som påträffades i undre
tunnan ovanför bottenlagret, framkom i själva bottenlagret två skä rvor av den
hårda, yngre typen av svartgods. Ett mynningsfragment av samma gods frå n
a nnolikt en ka nna föreligger Av samma goclstyp finns också e n fot till en
trefotsgryta. Ett bottenparti av ett kä rl sannolikt av samma form me n vars finslammade gråa gods mera har karaktä r av stengods påträffades också. Bottenfragment ä r dekorerat med tumavtryck lä ngs bottenplattan ( fi g. 4 )
I bottenlagret påträffades dessutom skärvor av den godstyp som kallas ä ldre
rödgods. Själva godset är grovt och glasyren, blyglasyr, är a nbragt på kä rlets
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F ig. 4. K v 14 Hj o rten tom t nr 9
tunna 2.
Ö vers t : M ynningspa rti av kan na av
yngre svartgod .
ed erst: Bottend el av ka nn a av grå tt
stengods.
F oto T Bogy6.

u tsida som ett dekora tion medel. Bla nd skä rvorna ka n nä mnas m ynningsdela r
till en kanna. En nästa n hel glaserad ka nna av äldre rödgods p å träffades ock å
(Fig. 5) K a nna n ä r kadad i mynningsp a rti ct, varför det ä r obeka nt om den
ha ft tut eller ej. K a nna n, som ä r 24 cm hög, ha r en ha nk om ä r fä t vid
mynningsranden och nå r ned till mitten av kä rlsida n. På kä rl ida n finn dels
horisontella fåror och svaga upphöjningar dels fyra rader våglinjer Bottenpla tta n ä r formad så a tt " taggar" och konkava ytor omväxlar med vara ndra.
Effekten är ungefär den amma som tuma vtrycken ger
För bestä mning av brunnens a nvändningstid ä r det framförallt föremålen
från bottenlagret, kruk kärvorna och ka nna n som ä r av värde, lik om koresterna. D e sistnämnda ä r visserligen p å grund av sitt fragmenta riska till tå nd
svårbestämba ra, men ingenting i formen eller tillverkningsdetaljerna motsäger
en da tering till tidsperioden 1275-1350, p å grund val av i Lund gjorde skofynd1. Vad keramiken beträffa r finn det yngre sva rtgod et, å tminstone i Lund,
frå n 1200- till och m ed 1400-talet2. D e i brunnen i kv. Hjorten p åträffade
kärltyperna ka nnan och trefotsgryta n tillhör de tidigaste typerna och ä r de
vanligaste formerna . Vad beträffa r kanna n och skä rvorna av äldre rödgods ä r
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Fig. 5. Kv 14 Hjorten, tomt nr 9, tunna 2. Kanna av äldre rödgods. Foto T Bogy6.
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förh å lla ndet samma a tt denna typ av kä rl och god dyker upp i och med 1200talet men ersätte under 1300-ta let lopp av den yngre typen av rödgods som
m ed en skärva var repre enterad i den övre tunnan. K a nnan av rödgod är en
m ycket vanlig form under 1200-talet och början av 1300-talet. K eramikfynden
i brunnen ka n åledes m ed hjälp av Lunda fynden ge sa mma da tering som kore tema men ka n vara äldre än de a. Siegburg kärvo rn a mot äger inte den na
datering eftersom de äld ta Siegb urg kärvorn a i Lund ka n da teras till 1200talet. Bottendelen till en ka nna av grå tt stengods tillhör även den 1200-talet,
men ä r sannolikt ä ldre än de typi ka Siegburgkrusen. K era mik av am ma
ka ra ktä r som i denna brunn möter ma n bland fynden frå n borgen Nae holm
p å Själla nd. D enna borg ha r enligt m yntfynden varit bebodd under tid n
1240- 13403. Man ka n för att vara för iktig i dateringsfrågan säga att brunnen
ha r varit i bruk frå n 1250 eller tidigare till omkr 1350. Brunnen ha r sålede
fun gera t just under den tid Petri kyrka byggdes. Om m a n skall sätta detta fynd
i a mba nd med en förmodad bebyggel eexpan ion österut i staden i och m ed
kyrkobygget4 eller upp fatta det om en a ntyda n om tidig bebyggelse även så
lå ngt öster om centra la delen av taden få r komma nde fynd avgöra.
Bengt Salomonsson
!QTER:
1

2

R. Blomqvist: Medeltida skor i Lund .
Kulturen 1938 .
R . Blomqvist: L erpottor. Kulturen 195 1.

3

V L a Cour: Naesho lm. K öpenhamn
1961.
'l H . Wä hlin: Studier i M almö stads ä ldsta
historia 111. MFA 1936.

T extilfragment frctn 1200-talet
Samtliga fragment är brunaktiga utan några för ögat könjbara pår av a nna n
färg ning ä n den jorden gett. Garnet tyck ha varit spu nnet av fibrer med
skiftande toner frå n !ju t brunvitt till m örkt svartbrunt. I mikro kop visar
fibern stor likhet med m ä nni kohår och saknar den li tet fj älli ga yta om ä r
typisk för fårull.
Garnet i all a fragmenten ä r en a rtat. D et har en grovlek av 2-3 mm i diam eter D et ä r S-spunnet och Z-tvinn at av två länkar med en kraftig nodd,
som ger c :a 25 vridningar p er decimeter D etta garn ger vävytan en ä regen
stru ktur, om i första ha nd verkar betydligt mer komplicerad än den i själva
verket ä r.
Av de tio fragmenten är fem å gott om helt upplösta meda n övri ga fem
ger möjlighet till a nalys av vävarten, om i a mtliga fall ä r tu kaft med i genomsnitt 16 varp trådar och 14 in lag per decimeter
Ett fragment Ftt 18 x 9 cm ä r gan ka upplöst och be tår endast av ju va rpoch sex inslag trådar. Det är ett li tet tycke av en vävbörjan. Man ser att varje
varptråd ha r, då den vänt, lagts ett varv runt en p inne, var di amete r varit
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F .i g. 6. K v 14 Hj o rten, tomt nr 9,
t unna 2. V ~i\· n a d s fragme nt. (T eckn in g Gertie Svensso n )

cirka 1,5- 2 cm . D e tre första inslagen ha r vävt en so rts kypert, meda n de dä rpå
fö lj a nde väver tuskaft ( fig. 6)
Tre a ndra fragment har tydliga vävka nter N ågon förstä rkning av va rpen,
någon egentlig stad, föreko mmer ej. M en snodden p å inslagstråda rna tycks ha
varit så kra fti g, att de velat bilda ögla i ka nten, varigenom denna få tt en nä ra
nog taggig kontur. Ett fragment ä r m ycket litet, 5 x 6 cm . Av de båda a ndra
ha r det ena ett långt ka ntstycke, n ä ra 30 cm, meda n lä ngden i övrigt ä r endast
omkring 17 cm, bredden ä r ungefär 13- 17 cm. D et a ndra fragmentet, som
troligen suttit ovanför det förra, ha r icke end ast en inta kt sidoka nt uta n även
rester a v samma varptrådsöglor och kypertvävande inslagstråda r som omtala ts
ovan. D etta fragment ä r cirka 17 cm lå ngt och 15 cm brett.
Slutligen finns ä nnu ett fragment, det största av alla, vilket dock sakna r intressantare deta ljer. D ess lä ngd är cirka 27 cm och dess bredd cirka 20 cm .
D et ä r av stort intresse a tt finn a da te rba ra fragm ent av medeltida vävn ader
av denna enkl a ka raktä r, vilka ma n få r a ntaga vara gjorda p å pla tsen. D e hä r
funn a fragmenten ha r dessutom i varpöglorna en intressant detalj som ka n
berä tta om väv uppsättnin gen, och som må hä nda ka n bidraga till kä nnedomen
om m edeltidens vävredskap .
Ka rin Blom qvist
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K ompanihusgården . K v. Claus M ortensen
U nder sep tember- november företog
huset i kv Cla u ,f o rten en.

en provundersökning vid K ompa ni-

I ett ca 16 m2 tort scha kt, om upptogs invid K ompa nigata n, utgjorde
m ateria let av olika fyllnad lager Två grundmu ra r p å träffades på olika nivåer.
Botten a nden befanns ligga p å ett djup av 2,60 m under markyta n.
D en övriga under ökta yta n, som uppgick till ca 110 m2, låg i a nslutning till
K ompa nihuset, norr och ös ter om detsamma. H ä r finn s mitt på K ompa nihusets norra lå ng ida de kra ftiga grundmura rna av ett trapptorn m ed en trappa
leda nde ner till källa ren. Väster om torngrunden i nivå med de s grund tena r
ligger ett tunnvalv, 2,30 m lå ngt, vars inre ä nnu ej kunnat undersökas. D ess
grund var under hösten fö rem ål fö r fö r tärkni ngsarbeten genom Fastighetskontorets fö rso rg. Öster om trapptornsgrunden utmed K ompa nihuset påträffades en re t av den medeltida gårdspla nen, en mycket väl satt stenläggning, nu ca 60 cm bred, som följde trapptorn ets ö tra ida ca 70 cm under den
nuva ra nde gårdspla nens yta . En likna nde stenläggning p åträffades på en ca
40 cm lägre nivå norr om trappgrunden intill och väster om en grundmur, som
löp te norru t frå n torngrundens nordö tra hörn. I cha ktet öster om huset fra mkom ä nnu en tenläggning. På gårdspla nen norr om K ompa nihuset fra mtogs
dela r av ytterligare två grundmura r · en som löpte i nordlig riktning frå n en
punkt något utanför K ompa nihuset nordöstra hörn och en a nnan, till tor
del för törd, som gick i östvästlig rik tnin g mella n de två tidigare nä mnda
grunderna.
V id under ökningen till varatog en m ä ngd fynd, bl. a . ett ornera t hornskaft,
men huvudsakligen keramik och kakel.
E va Wahl öö
Benhuset, S:t Petri k•yrka
I september 1968 höll Gatukon toret i Malmö p å med scha ktningar söder om
S :t Petri kyrka to rn . Man tog bort de översta m a rkskik ten i avsik t a tt a nlägga
en pla ntering. H ärvid kom några gravstensfragment och en tegelstensmur i
dagen. E n av gravstena rna bar i sin övre del in kriften
I V ER FRTIS
GESE I ACOBS D
I en cirkel neda nfö r texten fa nn ett bomä rke och å rtalet 1601
D en fra mkomna muren under ökte och visade sig vara re tem a av kyrka n
benhus. Ar 1747 upprättade stadsingenjören J acob Örngren en pla n över kyrka n och dess kyrkogård. På denna pla n finns benhuset inrita t. D et ä r beläget
i hörnet mella n tornet och södra sidoskeppet. Vid gravägareskiften och nya
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Fig. 7
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S :t Petri. Benhusgrunden. Foto taget från kyrktornet.

begravningar placerade uppgrävda ben frå n tidigare begravningar i detta
utrymme.
R e tern a av benhu et västra mur a nslu ter till tornets grund och dess söd ra
mur till ido keppets grund (Fig. 7) Benhu ets innermå tt ä r ca 6 x 3 m. Ti ll
ina beva rade dela r är muren inklusive grundstenarna upp till 90 cm hög. ÄvP. n
benlagret inna nför muren var 90 cm tjockt och täckte hela golvyta n.
Hur högt hu et ha r varit ä r okä nt. D et finn inga ski.ser eller ritningar förutom Örngren pla n. N ågra spå r stå r inte heller a tt finn a va re ig i torn muren eller
idoskeppsmuren. Benhusmuren ä r lagd i kry förba nd med rött tegel. Stena rna
ä r i storl ekso rdningen l 0 x 5 x 2 tum. Muren ä r 1 Y2 ten tjock (= 40 cm ) På
södra muren finn s ett ut kjuta nde p a rti, om akn as p å Örngrens p la n. Det
ka n vara re terna a v en tra ppa eller lucka.
D e tillvara tagna fynden låg i benlagret och i rivningslagret ovanför Vi lka
fynd som verkligen hörde hemma i benlagret och vi lka som va r nedrasade
frå n rivningslagret ä r id fl e ta fallen osäkert. F ynden i benlagret be tod fra mför
all t a v fönstergla , kera mikbita r, spik, kritpip bita r oc h kistbeslag. Bla nd övriga
fynd i benl agret kan nämna en speltärning av yngre typ, en schackpjäs (ett
torn ) och två 1600-tals m ynt (det äldsta frå n drottning Kristinas tid ) I rivningslagret över benlagret fa nns glaserade tegelpa nnor, fön terglas, kera mikbita r, spik, kritpipsbita r oc h två 1600-ta l m ynt.
Någon da tering av b yggnaden m ed hjä lp av fynden ka n inte göras. D e kriftliga källorna ger dock vi a be ked om benhuset tidsställning. Eina r Bager,
som for kat i " 1falmö S :t Petri K yrkas R ä ken kap er" ha r meddela t a tt benhuset dä r omn ä mnes i samband med utgifter för bla nd a nna t rengöring och
underhåll a rbeten. D et äld ta belägget för de exi ten ha r vi å r 1619. I S :t
Petri kyrka n rä kenska per för detta å r ka n läsa följa nde ·
"23 D ecemb giffi.iit La i.iridtz gra ffi.ier effter B : och R aad befaling, for ha nd
sancker de been i beenkisten. - Il mk"
År 1625 omtalas i rä kenskap erna 12 fön ster"20 J a ni.iarij. Giffi.iit R a mi.i Mi.irmester, fo r det gandsche Windi.ie a tt om trijge
offr Beenhi.isidt a f 12 Windi.ier der midt i a tt til trijga, Giffi.iit for K a lch och
Arbitzlön. - III mk XII k"
ågo n uppgift om nä r benhuset byggde finn s in te . Bä ttre underrä ttade ä r vi
om byggnadens rivning. I S :t Petri kyrka n rä ken ka per finn s ett utdrag ur
kyrkorådet protokoll av de n 5 :te maj 1784

"- § 6 I stället för a t lå ta rep a rera benhuset, om nu å ter ä r bri tfälligt, be löt
K yrkorådet a t thetsamma aldeles nedtages och the thä rwa ra nde ben förfl yttas
i K äll a ren under Sacri tiga n, som K yrkorådet förut funnit böra igenfyllas och
hvad ä ntå ka n å terstå a f amma K äll a re får K yrko Inspectoren m ed torrt gräs
lå ta fyll a samt i täll et för sten o-olf lägga bräd golf i acristigan. -"
154

Benhusets rivning gick snabbt vilket ka nske berodde p å a tt ma n tydligen
underlät att förflytta de " th ärwara nde ben" D en 14:de ma j 1784 hölls a uktion
på rivningsm a teria let. I S :t Petri kyrkas rä kenskap er finns ett utdrag ur auktionsprotokollet. Följa nde föremå l såldes på a uktionen
"2 Stakett
1 stå ng J ärn circa 1 !/i Ld
2ne mindre fla ta
1200 Mursten
1 p a rtie halfwa
Uthuggen Gråsten.
6 Billder
3 Pela re
1 st Hörnesten
8 st krumma stenar
8 st fyrkantiga
2 afl å nga uthuggna
1 partie släta afl å nga
6 Listor
3 a fl ånga m ed Bokstäfwer"
Benhusets läge ha r nu m a rkerats i m a rk yta n.

Göran Winge
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Anteckningar till en Malmöbibliografi för år 1968
(med tillägg från föregående år)
Av MARG IT JoHA •so

Aclcing, Carl-Axel, Lärarhögskolan i
Ma lmö. Il!. Arki tektur. 68
( 1968 ) 1, . 49- 58.
- Två nya bankhus vid Södergatan
i Malmö. I l!. Arkitektur 68
( 1968 ) 4, . 56- 59.
A damson, Anna-L ena, Loket ha r tanna t - lockropen tonat bort m en
malmöborna minns Limh a mns
ill agummor - SkD 11 / 11.
- Värdefu ll a fynd vid utgrävning av
stenåldersboplat i H indby.
SkD 1/6.
( AB Addo ), Addo i kontoret tjänst
1918- 1968. Addotips. Jubileumsnr
ddo 50 å r Il!. portr - Siffran.
36 ( 1968 ) 1
Alkoholkliniken i Malmö möjliggör
samlad behand li ngsinsats. - Socialn ytt. 1 ( 1968 ) : 8/9, . 78- 80.
Aktuell astrona utik . Utg. av MARS
a trona utiska sektion. [1] ( 1968 )
Malmö.
Altvall, L ena, Ö stergård - Österhus.
En slumstudie i Malmö. Utg. Socialförva ltningen i Malmö, M almö
tads fa tighetsnä mnd, Drätselkon-

torets statistikavdelning, Sociologi ka in titutionen vid Lunds unive r itet. [Malmö 1968]. 83, 33 s.
Il!. ka rt. li tt.

-

Holgersson, L eif & S wedn er, Harald, En studie av ett lumområde
i Malmö - Ö tergård och ÖsterSocia lvården söker nya
hus. vägar 1968, s. 4 1- 51.

Ah-land, Bertil, Oktoberorkanen
" L ena" - Brandförsvar 5
( 1968 ) 1, . 2- 7 [Bilder och text
om skadorna i M a lmö och Limhamn .]
Andersson, Christian, M almöbon och
u -la nd hjälpen. Intervjuunder ökning. - Sociologisk for kning. 5
( 1968 ), s. 131- 147
Andersson, H el(!e, Folksägen gav namn
å t gård och villa amhälle i Husie.
[Troll ängen .] - SkD 8/ 12.
-

Ku lturminne vårdens
o rgeba rn
räddade av företagsam skå ning.
[S. Sallerups klockaregård .] - SDS
5/ 10.

-

F int restaurerad klockaregård. SkD 8/ 10.
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-

R osengårds corps de logi berä tta r
150-å rig historia . - SkD 16/2.
T orups skog, en gång populä rt utfl yktsmål för m almöborna. Il!. M a lmö fo rnminnesförenings å rskrift. 36 ( 1968), s. 35-43 .
Östra Skrävlinge bymilj ö med
T rollä ngens gård värd bevaras. SkD 10/5.
3.000 i Västra Skrävlinge husiebor
frå n å rsskiftet. - SkD 28/ 12.
Andersson, H ugo, " R a mleborg" LimhT nr 40.
Andersson, Ulf L ., Stor utbyggnad av
Limha mns cementfabrik. - Indutriell teknik . 96 ( 1968), s. 235236.
A nt onsen, K ristian, & Nyvig, A nders,
0 resundsforbind elsen. En unders0gelse af de trafikale og erhversma:ssige konsekvenser af en fast
fo rbindelse K 0benhavn- M alm0
eller H elsing0r- H älsingborg. U da rb. for K 0benha vns kommune.
Kh vn 1965. 78 s. K art.
A rkeologiska och byggnadshistoriska
fälta rbeten 1967 Av C. G . L ekholm och Ingeborg R ooth . Il!. M a lmö fornminnesförenings å r-skrift. 36 ( 1968 ), s. 126- 129.
Aspelin, Gunnar, Lek och allvar Minnesbilder frå n pojkå ren. Lund
1968. 139 s.
Atterstam , Inger, 5.000-å rigt industriområde hitta t i M almö. Arkeologisk guldgruva. [K a lkbruket
K varnby.] - Arbetet 3/ 10.
Baner, Gust af, Gustaf Ba ners generalguvernörsberä ttelse
1664- 1668.
U tg. med inledning och kommentar av Ingvar Andersson. 2. K ommenta rer Sthlm 1968. XV, 77 s.
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Biörck, Gunnar, Lä ka ren i det moderna samhä llet. M alte Ljungda hl
- fö reläsning inför M almö lä ka refö rening den 17 ja nua ri 1968.
M almö 1968. 26 s. Portr
Björksten, I ngemar, M almö stadsteater - reaktionä r ? - Fönstret. 45
( 1968) 5, s. 10- 11.
Blo m qwist, Olof, Spaltgasverk i M almö. Il!. Svenska gasverksfören :
m å nadsblad . 35 ( 1968 ), s. 12- 15.
Boendeservice. 1. Fakta och synpunkter samma nställda av den sta tliga
servicekommitten. Sthlm 1968.
105 s. Ill. (SO U 1968 38 )
Boije, L [oyd], R a pport om bostadsundersökning inom det s. k. " Lugnet"
i Södra fö rstaden. Utg. av M almö
hälsovårdsnämnd . Malmö 1968.
14 s. 10 bil.
Bostadsundersökning i Malmö. H ygien forum. 19 ( 1968 ), s. 177184.
Bostadsbyggnadsbehovet inom M almö
- Lund-regionen 1968- 72 . Utg.
a v Sydvästra Skå nes kommunalförbund . M almö 1968. 19 s.
Biilow, Gunb org, N ågot om verksamheten vid ta ndlä ka rhögskola ns i
Malmö bibliotek. - Apollonia . 16
( 1968 ) 1, s. 5- 9.
Cederberg, S ven, Nlalmö nya kustradioexp edition. Il!. - Verket och
vi. 26 ( 1968 ) 7, s. 3-4.
Cube, Arvid, Exkursion i 20-talets
Limha mn. [F ågelexkursion .]
LimhT nr 20.
Clernentson, Arne, Ind elningsverket.
Il!. - Limha mnia na. 10 ( 1968 ),
. 31-44.
Dackm an, T ryggve, Föroreningsförhålla nden vid den svenska öre-

undsku ten. - Vatten. 24
( 1968 ) 1, s. 4- 9.
Danmarks riges breve. R. 3 :bd 5
( 135 7- 1360 ) Udarb. af C.
Chri tensen, K . Frii Joha n en og
H erluf ielsen. Khvn 1967 363 .
Dh.ejne Han s, H enning Malmström
ur tiden. - SDS 2/3.
-- Monolog om böcker. [Om H ans
Dh ejnes bibliotek.] M almö 1968.
31 .
Dif1lomatarium D a nicum . Udg. af det
D a nske prog- og litteratur elskab.
R. 3:bd 5 ( 135 7- 1360 ) ved C . A.
Chri tensen og H erluf
iel en.
Khvn 196 7 456 .
Drougge, Per, Anteckningar om Carl
Fredrik Hill. - SkD 22 / 7, 14/8.
E ffektivare bo tad byggande. Studier
av bo tadsbyagandet i M alm ··
Lund-området. Under ökning av
Staten pri - och ka rtellnä mnd. Il!.
- Pri - och ka rtellfrågo r 12
( 1968 ) : 3/4, s. 4-63.
Engström, Olle, Här är tvätten proce industri. [Försvar ts fabrik verks centraltvätteri i Malmö.] Stat a n tälld. 14 ( 1968 ) : 28, s. 89, 22- 23.
E van geliska fosterla nds-stiftelsens mission förening i M almö. .fodlem m a trikel 1968. M almö 1968. 36 .
Fredriksson, Gösta, K alkbrytning och
kalkbrä nninrr und er 300 år i Limhamn. ·- LimhT nr 16, 18.
Frib erg, Per, Villa Fortuna i Nordanå,
Malmö. Il!. Arkitektur. 68
( 1968 ) 12, s. 36-40.
Från korsvirke hu till affärscity. Utg.
av Livför äkring AB Valand.
Sth lm 1968. 26 s. Il!. litt.
Furh off, Lars, Vardag kon umtionen

a v dag tidnin gar i Sverige 19451965. Sthlm 1967 44 . Kart.
Grönvall, Anders, Frå n a nnonsblad
till politi ka tidningar ågra da ta
ur Malmö äldre press historia. Il!.
portr litt. - Malmö fornminne förenings å r krift. 36 ( 1968 ), .
4 7--53.
Gudmundsson , Nils, Öre undsutredningen. J ärnväg teknik. 35
( 1967), s. 147- 148, 150- 159.
Haag, Allan & M ellbin, Karl Gust av,
H el neholmsverket - M almö stads
n ya kraftvärmeverk. - ERA. 40
( 1967 ) .202- 208.
Ha rrie, I var, En kvart av mitt Skå ne.
- Expr 25 /5.
Hast, Kn ut, Sjukfrekvcnsen hos jugoslaver i Malmö under 1965. - Socialmedicinsk tid krift. 44 ( 1967 ),
s. 168- 170.
H eintze, I ngeborg, Från lfalmö ti ll
Wa hington. Århundradets Shakespearefynd . [För ta uppl agan av
Titu Andronicu .] - SDS 20/4.
H elan der, Olle, Jön Stobreus. Il!.
portr litt. - M almö fornmi nnesförenings å rsskrift. 36 ( 1968 ), .
7- 26.
H ellman, Gunnar, Imagini tema. Il!.
Vår konst. 20 ( 1967 ) : 1, s.
18- 21.
H enricson, Lasse, Bland de små husen
i grä ndern a vid Hindby. - Arbetet 12/5.
- H ä r fanns lustgå rden för 75 år
eda n. [T orpgata n.] - Arbetet
10/3.
- H ä r fick fantasin flöd a . [Bockgränd i Limhamn.] Arbetet 24/3.
- En lunga inne i själva staden. [Pildammsparken.] - Arbetet 9/ 10
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H enriksen, Th omas, 0resundsregionen og industriens lokalisering. En
unders0gelse af mo tiverne bag tilog frafl ytning a f industrivirksomheder i den da nsk-svenske 0resundsregion. Uda rb . p å fo ra nledning af 0resundsrådet. Khvn 1967
110 s. Litt. (H a ndelsh0jskolen i
K 0benhavn. )
H esslo w, Ma rgareta & Johnsson, E va
Doris, Undersökning av trivsel och
psykologisk a rbetstillfredsstä llelse
hos socialvå rdspersonalen inom
M a lmö stads socia lförvaltning.
Lund 1968. 76, 23 s. Litt. (Socialhögskola n i Lund. Psykologi.)
H olmberg, Börje, Studentexamen efter
korresp ondensstudier [Bl. a. om
H ermods.] - D en ljusna nde framtid ä r vå r. 1968, s. 294- 297
H olm berg, Gay, Öresund ur interna tionellrä ttslig och stra tegisk synvinkel. - Tidskrift i sjöväsendet.
131 ( 1968 ), s. 629- 682.
H olmgren, Y ngve, L okvetera n frå n
Gena rpsba na n gör ä nnu sin tjä nst
efter 75 å r - SDS 12/5 .
M almö- K ontinentens jä rn väg. D et gamla Trellebo rg. 1967,
60- 73.
Simrishamnsba nan - M almö stads
jä rnväg. - SDS 21/9.
H olmstrand, Joh ., Prå ngarliv. Frå n
1890-talets Limhamn . - LimhT
nr 31.
H olmström, Bengt, N y fili al i M almö.
[Stadsbiblio tekets fili al i Kirseberg.]
- Biblio teksbladet. 53 ( 1968 ), s.
688- 694.
Hub ert, Th ord, M ax W alter Svanberg. Il!. p ortr. - V J 1968 . 22,
s. 30- 39.
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Hu/t en, C. 0 ., Arbeten 1938- 1968.
[K a talog över] utställning i Lunds
konstha ll 28 sept.- 20 okt. 1968.
T ext: Christia n D otremont, Folke
E dwa rds, Gunna r Ekelöf, Ingema r
L cckius, Göra n Printz-På hlson,
Sven Sa ndström . F oto : Stig Andersson, Ulf Cronberg, Georg Oddner, Ola Terje. Lund 1968. 44 s.
Jll. portr. litt.
H ultgren, A llan, Socia lförvaltningen i
M almö. Lund 1968. 48 bl. 7 bil.
litt. [Uppsats i Sta tsve tenskapliga
p rosemina riet. Ingår i en undersökning i K ommunalforskningsgruppens regi fö r belys ning av belu tsprocesscrna i M almö stad å ren
1965- 68.]
I nä rbild. 4. Foto: Ola T erje. U tg. av
Skå nes konstförening. M almö 1968.
62 s. Ill. portr
I ngers, In gemar, Ett bidrag till p rosten A. P Gulla nders biografi. Il!.
p ortr litt. - M almö fornminn esförenings å rsskrift. 36 ( 1968 ), s.
102- 120.
I nteriors in Stockholm, Göteborg,
M a lmö. Guide pub!. by Svenska
inredningsarkitekters riksförbund
SIR. Sthlm 1968. 45 s. [S. 42-45
M almö-Lund .]
! restrand, A rth ur, H a n ä r elen siste
Södervä rnaren. [Intervju med Hilding L arsson.] - Arbetet 11 /8.
I talienska vecka n i M almö 5- 12 oktober 1968. [Progra m.] M almö
1968. 16 s.
J 5-handbok . [M edicinsk info rma tionsbeha nclling.] Samma nställd vid a vdelningen för informa tionsbeha ndling vid M almö a llmä nna sjukhus.
Lund 1968. 11 9 s.

Joelsson, Lars, En intervj uundersökmö fornmin nesförening å rsskrift.
ning på ålderdomshemmen i Mal36. ( 1968 ) , s. 44-46.
Socia lvården söker n ya Lagergård, I & Peterson, B., Invenm ö. vägar 1968, s. 52- 61.
tering av vårdbehovet för psykiskt
Johansson, Eivor, N ågra preliminära
utvecklingshämmade
Malmö
data från personalundersökningen
stad. - Psykisk utvecklingshä mp å ålderdomshemmen i Malmö. ning. 70 ( 1968 ) : 3, s. 1- 12.
Socialvå rden söker nya vägar 1968, [Landahl, S ven], K onstgjord sjö vid
s. 62- 65.
Segeå ersätter Sjölundadamma r.
Jöraen Kock och hans hu . Byggnad
Av Arbiter [pseud .]. - SDS 5/ 12.
med a nor frå n Malmös da nska Larsson, Gerhard, Prå ngare i helg och
storhetstid . Ill. - K ockum-inforöcken. - LimhT nr 6, 7
ma tion. 11 ( 1968 ) 5, s. 20- 23.
- Slu t på 60-å rig epok. [Limhamns
[Kagger, C. G.], Frans Suells tobak saltsjöbad.] - L imhT nr 19.
fab rik . Ill. - Väktaren. 10
- Sumpan bort efter 50 å r [Sumpe( 1968 ) 7, s. 8- 13.
hamnen.] - LimhT nr 19.
- K ockums i Malmö. Ill. - Väk- T ill fl ydda tider å tergår
taren. JO ( 1968 ) 7, s. 2- 7
LimhT nr 29.
Karlsson, Christ er, LuftundersökL arsson, William, Hemvärnet föddes
ningen i Malmö. Ill. - Hygien
under krigshot och blev en verklig
fo ru m. 19 ( 1968 ), . 185- 186.
fo lkrörelse. [Malmöhus läns hemKarta över Malmö. Skala 1 10000.
värnsförbund 25 å r.] - SkD 30/ 10.
Upprättad av StadsingenjörskonMalmös
ä ldsta hotell ska nu jämtoret i Malmö 1968. 153 x 167 cm.
na
med
marken. [Rotel Du Nord
I<iellander, S ven, Bröderna L arsson,
eller
Bergs
hotell .] - SkD 13/2.
m almöförfattarna hemma och ute.
Åttioårig malmökyrka bort nä r
[Knut och Gö ta La rsson.] - Argräv
koporna går fra m. [Ebenezerbetet l 4.1 5.
kyrka
n.] - SkD 12/2.
I< lasson, Maj, Barnbibliotekens roll i
barn och ungdom sociala fostran. L idström, Göran & Bäckström, Staffan , Cement- och betongarbeten i
En explorativ undersökning vid
samba
nd med utförandet av KocMalmö stad biblioteks undomsavkums
byggdocka . Ill. - Cement
delningar Uppsats fram lagd vid
och betong. 44 ( 1968 ), s. 163Lärarhögskolan i Malmö hösten
175.
1968. Malmö 1968. 50 s. Litt.
Limhamns
museum 10 å r. - LimKornhall, D avid, Sydsvenska fiskhamniana.
10 ( 1968 ), s. 49- 58.
nam n. Lund 1968. 318 s. (Skrifter
utg. genom Landsmålsarkivet i [Lin dhagen, Nils] , Ur M almö museums portfölj er Grafik och teckLund. 18. )
ningar Ett urval av förvärven
" Ladugården" i kv. 46 von Conow.
1958- 1968. Malmö 1968. 52 s. Ill.
Oljemålning av Hilda H erslow.
( Malmö musei ka talog. 271. )
Text av Kjell A. Modeer. - Mal160

L indskog, Claes, I tjänst hos penningen. Sthlm 1968. 200 s.
L indström, Birgitta & Ahlund, Owe,
Hushållsteknisk utrustning i flerfamiljshus. En undersökning i fem
bostadsområden i Malmö. Genomförd p å uppdrag av M almö kommun ala bostads AB, HSB i Malmö,
Svenska riksbyggen. [Lund] 1968.
105' 13 s. Il!. li tt.
[Linusson, Ebba], Studenter på Latinkola n: Sixten Ehrling skrev om
p åskpsalmer, Hjalmar Cullberg om
svensk riksdag. Av Linus [pseu d .J.
- SDS 28/2.
- 50 å r seda n spanska sjuka n kom.
[Intervju m ed dr Caesar Christensen.] - SDS 8/6.
Ljungberg, L eif, Wilhelm Flensburg
och S :t Knutsgillet i Malmö. Il!.
litt. Malmö fornminnesförenings å rsskrift. 36 ( 1968 ), s. 2734.
D en ljusnande framtid ä r vår R ed.:
Alf Sagner M almö 1968. 359 s. Il!.
portr
Lundquist, Kjell, Sjömanskyrkan i
Malmö fyller fyrtio å r. - Frå n
sydsvenska ha mna r 1968 : hösten
s. 7- 11.
L undström, Stig, I angeläget ä rende.
[A lkoholistkliniken i M almö.] Il!.
Socionomförbundets tidskrift.
1968, s. 865- 872.
Liinsj1lan M 68. Prognos och m ålsättning fram till 1980 för den regionala förd elningen inom Malmöhus
län av befolkning, nä ringsliv och
bostäder Utg. av L ä nsstyrelsen i
M almöhus lä n. Malmö 1968. 140 s.
Ill. kart.
MAI: s kvinnliga gymnastik 35-årsju161

bi leum . Av M. H . - Gymnastikbladet. 47 ( 1968 ) 5, s. 8- 9.
Nfalmsjö, Edvin, Svenska bokbindareförbund ets m almöavdelning 1897
- 196 7 [Fackli g gärning.] Malmö
1968. 134 s. Il!. portr
Malmö . F oto : Carl M eij er Ny uppl.
Motala 1968. 69 s. Il!.
Malmö allmä nna idrottsförenin g. Jubileumskalender 1968. R ed. Frithiof Sjö, Sven Lindvall. 19081968. Malmö 1968. 132 "·
Malmö frivilliga a utomobilkå r.
1933- 1968. [Jubileumsbroschyr.J
Malmö 1968. 20 s. Ill .
Malmö general hospita l, dep a rtment
of obstetrics a nd gynecology, University of Lund, Sweden, List of
published papers 1962- 1967 Ed.
by Stig Kulla nder. M almö l 968.
10 s.
Malmö kom munala bostads AB, MKB
bygger Trollä ngen. M almö 1968.
15 s. Ill.
Nlalmö kooperativa kvinnogill e 60 å r
Il!. - V i vill. 35 ( 1968 ) 3,
18- 19.
Mal mö missionsförsam ling och dess
olika verksamhetsgrena r Matrikel
1968. M almö 1968. 27 s.
Malmö museum. Utställningska taloger 264- 271. Malmö 1968. Il!.
NI al mö Pa r Bricole. Matrikel över
ledamöter, upprä ttad i a ugusti
1967 M almö 1967 133 s. Portr.
.M almö stads socia lförvaltning. H a ndikapguide för M a lmö. M almö 1968.
109 s. Il!. ka rt.
- Förtecknin g över gatorna i Malmö
med h ä nvisnin g till socia lvårdsdistrikt, -krets och församling.
M almö 1968. 39 s.
O o

yhetsbl ad för ålderdomshem. Sestorstad. Ill. - H ygien forum. 19
gevångsbladet. 1 ( 1968 ) ff.
( 1968 ), s. 32- 34.
- Segevång gården. Introduktions- Nilsson, Axel, Tre öre för ett telegram.
broschyr Malmö 1968. 11 s. Ill.
[Minnen av en telegramutlämnare
Mal mö tadsteaters repertoar 1944i Malmö.) - Verket och vi. 26
J 967 Förteckning. - Dra maforsk( 1968 ) 2, s. 3- 5.
ning. 3 ( 1967 ), s. 238- 252. (Nr Nordha lm, Gösta, Studier i Skånes
10 )
äldre ekonomiska geografi . 1- 2.
Malm@ tingb0ger 1577- 83 og 1588Lund 1967 (Meddelanden frå n
90. Udg. ved Leif Ljungberg og
Lunds universitets geografi ka inEinar Bageri samarbejde med Erik
stitution . Avh. 51. [Om Oxie häKroman af Selskabet for udgivelse
rad.)
af kilder til dansk historie. Khvn N)idahl, Gunnar, Trädgårdsarbeta re1968. 440 s. (f.E ldre da nske råd konflikten i 1'.falmö [1935). stuprotokoller og bytingb0ger )
Lantarbetaren. 50 ( 1968 ) : 10, s.
20- 24.
Mazetti - en malmöindustri i utveckling. - M almöperspektiv 1968 . 3, N)1ström , K enneth, Corfitz Ulfeld och
s. 6- 8.
m almösamma nsvärjningen 1659.
M ellhed, Jan , Kilia n Zoll - ett 150Il!. portr. - Ale. 8 ( 1968 ), s.
å rsminne. - Borås T 1/9.
31-43 .
M etodistkyrkan i Sverige 100 å r.
Oddfellow orden. Logen nr 1 Scania.
Sthlm 1968. 238 s. Ill. portr. litt.
Porträ ttma trikel. Malmö 1968.
175 s.
[S. 189· S:t Marcus i Malmö.)
[Ohlsson,N
E. ], 1909 spelades "svenskModeer, Kjell A[ke], Generalauditörer
toppenmelodi" på nu 80-åriga
och militiefi skaler i Skånela nd
Frälsningsarmen i Limh a:mn. Av
1658- 1756. Två militä rrä ttsliga
Nebo [sign .J - SkD 14/2.
ämbeten och deras inneha vare.
Sthlm 1968. 67 s. Ill. portr litt. Olofsson, Sören, Ett tjugotal företag
trivs i Arlövs industriby. - K om[Se även Malmö fornminne föremunal tid krift. 1 ( 1968 ), s. 730nings å rsskrift. 36 ( 1968 ), s. 54732.
101.)
M ohlin, Stig, Corfitz - framgång rik Persson, R une, Polismän i M almö.
[Sociologisk enkät.) - Sociologisk
frimura reloge i M almö - celebrefor kning. 5 ( 1968 ), s. 293- 299.
rade sin hundraårsdag. SkD
24/5.
Peterson, Bo & Sjöström, Kurt, Fattiga
Mosaiska församlingen i Malmö. Ordba rnfamiljer i Malmö. Utg. av
ning 1968. Malmö 1968. 26 s.
Malmö stad, socialförvaltningen,
Möller, John, Tennsamlarens uppdrä tselkontorets sta tistikavdelning.
slagsbok. Sthlm. 196 7 140 s. Il!.
Malmö 1968. 32, 13 s. K a rt.
[S. 66: Malmö.)
Pressfotografers klubb Södra. 25-jubiNilehn, P 0 & Martinson, Knut,
leum. 1943- 1968. Ystad 1968. 8 s.
Omhändertagande av hunda r i
Ill. portr
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R amhäll, O ve, M almö boxningsklubb
25 år - Skå nsk boxsport. 1968 2,
s. 4-5.
R obertson, Vio la, Skönheten som fö rvandla r [M ax Walter Svanberg.]
- SDS 27/ 10.
R odh e, Birgit, Skola i förva ndling.
[Försöksverksamhet i M almö.] Il!.
- F orm 64 ( 1968 ) 1, s. 13- 18.
R ogmark, Stig, Frå n fl ygpl a nstillverkning till m odern kylindustri. Plå tindustri. - Limha mnia na . 10
( 1968 ), s. 71- 73.
R omare, K ristian, Drömmen om klippdocka n. [M ax Walter Svanberg.]
- K onstrevy. 43 (1967) 1, s. 22 .
R osen, Bo, Öresundsvattenkommitten.
- H ygienisk revy. 5 7 ( 1968 ), s.
25-30.
R osencrantz, H olger, Student i främm a nde stad. D en ljusna nde
framtid är vår 1968, s. 22 1- 223.
- U r en skolka talog. M a lmö realskola 60 år - Byahornet. 27
( 1968), s. 232- 235 .
- Va r går grä nsen för rä tten till
lycka? En berättelse m ed m almörnotiv - Byahornet. 2 7 ( 1968 ),
s. 193- 196.
Rudb erg, Charlotte, L ä ra rhögskola n i
M almö : Pedagogisk fo rskning a ngår oss. "The Biklers" u tfo rska r
oc ialt samspel i skola n. - L ä ra rtidningen- Svensk skoltidning. 2
( 1968) 19, s. 14- 18.
R uin, Hans, T eater i uppsving.
[Malmö stadsteater.] I fö rf :s D en
må ngtydiga mä nniska n. 1966,
133- 149.
R.ågvik, Hany , H emvå rdsccntralen
M almö. - Tidskrift för Sverige
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sjuksköterskor. 35 ( 1968), s. 793796.
SDS ka rta över M almö.
Skala 1 12000. N y uppi. M almö
1968. 77 x 56 cm .
Salth olm interna tional storluftha vn. Forel0big redeg0relse fra
Saltholmsudvalget vedrnrende lufthavn og fas t fo rbindelse K 0benhavn- M a lmö. Khvn 1968. (Nordisk utredningsserie. 1968 2- 3.)
S chlyter, H erm an, Tunnbinda resonen
frå n M almö som blev Afrik as förste
evangeliske biskop . [H a ns Peter
H allbäck.] - Lunds stifts julbok.
60 ( 1968 ), s. 109- 118.
School of dentistry, M almö, Sweden,
Annual publications. 10 ( 196 7) ff.
M almö 1968 ff.
S jukvårdsstyrelsen, Välkommen till
Allmä nna sjukhuse t. Informa tionsbroschyr M almö 1968. 17 s. Ill.
kart.
- V älkommen till Östra sjukhuset.
Informa tionsbroschyr M a lmö
1968. 17 s. Il!. ka rt.
- V älkommen till M almö sjukhem .
Informa tionsbroschyr. M a lmö
1968. 17 s. Ill. kart.
Sjöö, M anthe, Bulltofta kungen räddade sitt fl ygfält frå n hota nd e förfall. [Gösta Andersson.] - SkD
9/5.
- Frå n p a mpigt 1908 å rs hus till
dagens modern a bostadsområde.
En jämförelse m ella n slösande bootadsutrymme och vå ra dagars
stra ma exploatering. - Byggnadskonst. 60 (1968 ), s. 1109- 1117
- Genomgripa nde ombyggnad av
Hotell Kra mer i M almö. - Byggnadskonst. 60 ( 1968), s. 964- 968.

" Kva rteret K orpen" i i[almö nu
ett modernt affärs- och bo tadskva rter. - Byggnad kon t. 60
( 1968 ), s. 725-726.
Skånska D agbladet offsetpremiär ·
Ny era i tidningens 80-åriga tillvaro . - SkD 11 / 11.
Skån emässan jubilera r i somma r. ära
3,5 miljoner be ökare p å 50 å r SkD 17/2.
Skånes idrott förbund. 1908- 1968.
60 å r Malmö 1968. 31 s. Il!. portr
- Skå ne id rott. spec. -nr
Skånska D agbladet 80 å r Jubil eumsnummer R ed. av Manth e Sjöö.
[Bl. a . Tidning hi torik av Swen
Sven son.]
Skånska lokaliteter
ytryck i faksimile av histori ka ka rtor, tad -,
la ndskaps- och folkliv bilder. Utg.
av Georg Engzell. Blad 1- 10.
Malmö 1968. Il!.
Kungl. Skånska luftvä rn regementet,
Orienteringsskrift om Lv 4. Utg.
Eli Sundin. Malmö 1968. 31
Il!. portr. ka rt.
Sköld, Per Ed vin, Söderslä tts förhistoria . Lund 1968. 22 1 s. Il!. litt.
Slott e og H erregård e 0st for 0re und .
Under red . af Aage R ou el!. Khvn
1968. 399 s. Jll. (D a n ke slotte og
herregårde. 18. ) [Bl. a. M a lmöhus
slott och K a trineto rp.]
(Solidar/D omus ), F emtio plus tio m en fram åt. [60-år jubileum.] Spån. 5 ( 1967) 4, s. 2- 11.
St ernby, Nils H. , Athero clero i in a
defin ed p opula tion. An a utop y
urvey in Malmö, Sweden. Akad .
avh. Lund 1968. 216 . Il!. Iitt.
Stränder och fritid intressen i Skå ne.
Utg. av Skåne regionpla neinstitut.
-

Lund 1967 28 bl. Il!. kart. (Öresu nd rådets skrift erie. )
Sundet rundt. Hjemstavn -, Konta kt-,
Serv ice-, Di trikt - og Annoncebl ad for 0r su ndsomraadet. Udg.
ja:Ila nd k-skaan k hjem tavn komite. [1] ( 1968 ) ff. Khvn. Il!.
Svedb erg, Olle, Sa nering i M almö. Ill.
. rkitek tur 68 ( 1968 ) 4, s.
53- 55.
S venburg, Ebbe, Krokodilen som besökte doktorn . Minnesb ilder
SDS 29/ 12.
S vensson, Göte, Ska nörsdilicrensen. Il!.
- Sydslättens jul. 1968, s. 8- 10.
Sällskap et H eimda ll. Bildat i Malmö
den 7 m a rs 1891. M edlemmar eptember 1968. Malmö 1968. 8 .
Sällskaj>et Lä nka rna i M almö. Historik å terblick . 1948- 1968. M almö
J 968. 31 . Ill.
Södra mi litä rområdet - en tra tegi kt
viktig del av vårt land . v Stig
Noren m . fl. - Armenytt. 19
( 1968 ) 4.
S0mod, ] 0rgen, D a nmark og Norge
m @nter 1448- 1540 samt da nske
konger udme ntninger i H ertugd0mmernc, Sverige og p å Gull an d
i samme tidsrum. [Fredrik berg]
1967 69 . Il!.
Thulin , Kjerstin , Boken kommer - en
lyckad giv. - Folkbildning a rbetet. 10 ( 1968 ), . 123- 125.
-- D en sociala verksamheten vid
ifalmö stadsbibliotek. - Bibliotek ·bl adet 53 ( 1968 ), . 529- 533.
Tidman, Yngv e, o ialvården i M alm ö. R eportage . - Socialt forum .
1 ( 1968 ), . 544- 552.
Tilläggsförslag om a nläggande av en
torflygplat på Saltholm och byg164

gande av en anslutande fast förbindelse mellan Danmark och Sverige. Väckt i Nordiska rådet av
Leif Cassel m. fl. - Nordiska rådet. Session 16 (Oslo ), s. 13121336.
Tralau, Hans, Skånska la ndskapet för
130 miljoner å r sedan. - Forskning och framsteg. 2 ( 1967 ) 2,
. 14--19.
Tre surrealistiska temperament. Rosemary, Bo Walter, Max Walter
Svanberg. Inledning av H elmer
L ång. Kata log över utställning i
SDS-hallen 4- 25 maj 1968. M almö 1968. 9 s. Ill.
Ung er, Gunnar, D et drama tiska affärsgeniet i Malmö. [Knut Laurin.] SvD 24/3.
Utdrag ur Lokala tra fikföreskrifter
(LTF ) för M almö gällande fr .o.m.
den 3 sep tember 1967 M almö
1967 18 s.
Utställningen R a tionella kontor 1721 september 1968, Malmö mässha lla r. [Katalog.] M almö 1968.
58 s.
Utställningen Vår polis, R ådhushallen
i M almö 29 febr - 10 ma rs 1968.
[K atalog.] Malmö 1968. 72 s. Il!.
[Bl. a . R edogörelse för malmöpolisens verksamheter, för Amaltheadådet.]
Val/in, Sven, Undersökningar av salthalt och fosfatskiktning i Öresund .
- Vatten. 24 ( 1968 ) 1, s. 41--48.
W ettergren, Gunilla, 40-talsstandard
i dag. [Bl. a. E llstorp, Malmö.] Ill.
- Attbo.18 ( 1968 ), s.12 3- 145 .
Widerb erg, Bertil, Arkitekten som slutade i badet. [Alfred Arwidius.] SDS 17/3.
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Bäst & Sämst 1967 Ill. - M almö
fornminnesförenings å rsskrift. 36
( 1968 ), s. 121- 125.
- Kockska krogen. [Reklambroschyr.]
ifalmö 1968. 10 s. Portr.
- Mariae luftfärd. Uörgen Kocks
hus.] - SDS 21/2.
- M edeltidskällare rives. - K ä llaren
dödsdömd. J ämte inlägg av Eina r
Bager: Kruseska källa ren i Malmö .
- SDS 7/ 12, 10/ 12, 11 / 12.
[Widing, Han s], Imperiebyggare
Wehtje släpper företagsroder. Av
Widi [sign .] - SDS 26/5.
- Limhamns utdömda " hoddor" begråts. -- SDS 29/ 1.
- Unik malmörörelse suger upp stortadens förtvivlan. [A nkaret R ådgivnin g.] - SDS 4/2.
Wiking, B., Rosengårds utbyggnad. M almöperspektiv. 1 ( 1968 ) 1, s.
6- 11.
W ollmer, Lars, Student i M almö 1898.
- Den ljusnande framtid är vår
1968, s. 192- 194.
Vårt M almö. Utg. av M almö stad.
Arg. 1 ( 1968 ) ff Malmö. Il!.
Växlande gruppstorlek och lagundervisning - VGL-projektet i Malmö.
v Birgit Rod he m. fl. - PM Pedagogiska meddela nden. 5 ( 1968 ) 4.
pecialnumrner om malmöförsök.
Zander, Erik, Skånsk storavdelning
[av Svenska livsmedelsarbetareförbundet]. R eportage. - M ål och
medel. 47 ( 1968 ) 1, s. 16- 19, 30.
Äk esson, Annie, Minnen från soldattorpet. Il!. - Limhamniana. 10
(1968 ), s. 9- 29.

ÄMN ESREGISTER

Ad amso n, A. L., V ä rdefull a fynd
Ark eolog. o. byggnadshi t. fälta rbeten
Attensta m, I., 5.000-å ri gt industriområ de
kä ld, P E ., Söder !ä tts förhi storia
Bib lio tek och bok historia

Biilow, G., T a ndl äka rhögskol a ns bibl.
Dhejne, H., M onolog om böcker
H eintze, I., Frå n falmö till Washington
1-Iolmström, B., N y fili al
Klas on, 1., Ba rnbiblioteken s roll
Thulin, K ., Boken komm er
D en socia la ve rk sa mh eten

BJ•ggvcrksam hct och stadsplanering

Ackin g, C. A. , T v:'i. nya ba nkhu
Bostad byggnadsbehovct
Effektivare bos tadsbygga nde
Friberg, P., Vi ll a Fo rtun a
Lindst röm, B. & Åhlund, 0. , Hushå llstekni sk
MKB bygge r Trollä nge n
Sjöö, M., Frå n pampi gt
Genom gripand e ombyggna l
K va rteret K orpen
Svedberg, 0., Sanerin g i M a lm ö
Wikin g, B., Rosengå rd

Biografi och ge nealogi

Föreningar

And ers on, G.
Sjöö, M.
A rwidiu s, A. - Wid erberg, B.
Aspelin, G ., L ek o. a ll var
Gu ll a nd er, A. P - In ge rs, I.
H a llbäck, H . P
Schl yter, H.
Hill, C. F
Drougge, P
Lars on, K.
Kiell a nd er,
La urin, K.
U nger, G.
Lindskog, C., I tj än t
Dhejne, H .
M a lm tröm, H .
H eland er, 0.
S tob<eus, J.
Svanberg, M. W
Hubert, T. ; Robert on,
V. ; Rom a re, K .
Wehtj e, E. - Widing, H.
Zoll, K. - M ellhed, J.
Åkesson, A., l\ifinnen
Mod eer, K . Å., Genera laudi tö rer

Lj ungberg, L. , W Flensburg o. S : t Knutsgillet
M a lmö koop. kvinnogille
M a lmö Pa r Brico le
fohlin , S., Co rfitz
Oddfellow orden
Pressfotogra fers klubb
Sä llsk. 1-Ieimda ll
F örsvarsväsen

Clement on, A., Indelnin g verket
Ho lmberg, C ., Öresund
La r son, W ., H emvä rn et
M a lmö frivilli ga au tomobilkår
K . Skånska luftvä rnsregementet
Södra militärområdet

Byggnadshistoria

Ha n del, in dustri och hant ve rk

And ers on, H., Kulturminn esvå rd en
Fint res ta urerad
Rosengå rd
Ö stra Skrävlinge
}' rå n korsvirkeshus
J örgen Kock o. ha ns hus
L arsson, W., M a lmös ä ldsta hotell
- Åttioå ri g ma lm ök)'rka
Slotte og herregå rde
Wid erberg, B., K ockska krogen
?\1a ri ae luftfä rd
M edel tidskä ll are

AB Adclo
And ers o n, U. L. , Stor utbyggnad
En gs tröm, 0 ., H ä r ä r tvä tten
Fredrik son, G ., K a lkbrytnin g
K agger, C. G., Fra ns Suells tobaksfabrik
Kockum
Liclström, G. & Bäckström, S., K ockum s
M aze tti
Olofsson, S., Ett tju gota l före tag
Rogma rk , S., Frå n fl ygp lanstillverkn .
Skånemässa n
Solida r/Domu , F emtio
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H istoria
Bane r, G., Genera lg uvernörsberä ttelse
D a nm arks riges breve
D ip lomatarium da nicum
Malm0 tin gb0ge r
Modeer, Kj ell A. , Generalauditörer
Nyström, K., Cor[itz U lfeld
S0mod, ]. , D a nmarks og No rges m0nter
H älso- oc h sjukvård
Iliörc k, G ., L ä karen
Boij e, L. , R apport om Lu gnet
- Bostadsund ersökn ing
D ackm a n, T., Föroreningsförhå ll anden
H ast, K. , Sjukfrekvensen
.J 5-ha ndbok
K arlsson, C ., Luftund ersöknin ge n
L age rgå rd, I. & Peterson, B., In venterin g
Linusson, E., Spa nska sj uka n
Malmö genera l hospital
N ile hn, P 0 . & Martinson, K. , Omhä ndertaga nd e
R osen, Il., Öresundsvattenkomm ittc n
School of dentistry, Annual pub!.
Sj ukvå rd ss tyrelsen
Sternby, N. H ., Atheroscle rosis
I drott , gymnastik, sport oc h spel
;,1[AI :s kvinnl. gymnastik
M a lmö a ll m . idrottsfören ing
R a mhä ll, 0., Ma lm ö boxn in gsklubb
Skå nes id rottsförbu nd
I llustrationer
L adu gå rden
Sk:°i nska lokalite ter

M a lmö-Kontin enten
Simrishamnsbanan
N ilsson, A. , Tre öre för e tt telegram
Svensso n, G ., Ska nörsdiligensen
Utd rag u r Lokala trafikföreskrifter
Konst och konsthantverk
He ll man , G. , lm agini stern a
Hul te n, C. 0 ., Arbeten
I närbild
lnte riors
L indh age n, N., Ur Ma lmö m useums portfö lj er
Mö ll er, ]. , Tennsamlaren
Tre surrealisti ska tempera ment
K yrkliga f örsamlinga.r
Evange liska fosterla nd sstiftelsen
Lundquis t, K. , Sjöma nskyrk a n
Ma lm ö m issionsförsam lin g
Metodistkyrka n
Mosaiska försam lin gen
Oh lsso n, N. E., Frälsningsa rm cn
Limha.mn
Adamson, A. L., Loket ha r sta nn at
And ersson, H., R a ml eborg
C ube, A. , Exkursion
H o lmstra nd, J., P rångarliv
L a rsso n, G ., Prå ngare
Slut på 60-å ri g epok
Sumpa n bort
Ti ll fl ydda tider
Limharn ns museum
Oh lsson, N. E., Frälsningsarmcn
'Nidin g, H., Limha rnn s utdömda hoddor

Ka rtor

Jolfuseer

K arta över M a lm ö. Stadsingenjörskontoret
SDS karta

Limha rnns mu se um
Malmö museum. Utstä llnin gskataloger

Kommimalteknik

S am. hiillspla.nering

Blomqwist, 0., Spa ltgasverk
Haag, A. & Me ll bin, K. G ., Hel eneholmsvcrke t

Länsp lan M 68
Strä nd er oc h fritid sin tressen
Skolor och undervisningsviisen

Kommunikationer
Cederberg, S., M a lmö ku stradi oexp.
Holmgren, Y. , Lokve teran
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Ackin g, C. A., L ä rarhögskola n
Holmberg, B., Stude ntexame n
Linusson, E., Studenter

Den lju nand e framtid
Rodh e, B., Skola i förvandling
R osencrantz, H., Student
- Ur en skolkatalog
Rudberg, C., Lärarhögskol a n
Wollmer, L., Student 1898
Växlande gruppstorlek

Sällskapet Länkarna
Tidman, Y., Socialvå rden
Wettergren , G., 40-tals ta ndard
Widing, H., Unik malmörörelse
Za nder, E., Skå nsk storavdelnin g

Språkhistoria
Kornhall, D., Syd ven ka fisknamn

S ociala förhållanden
A lkoholkliniken
Altva ll, L., Östergård
- , Holgersson, L. & Swedner, H., En
stud ie
Anders on, C., M a lm öbon o. u-la nd shj ä lpcn
Boende ervi ce
Herslow, M. & John on, E. D., Undersökning
H ultgren, A., Socialförvaltningen
Joel son, L., En intervjuu nd ersökning
Johan on, E., Några preliminära da ta
Lundström, S. , I ange läge t ä rende
M almsjö, E., Sv. bokbindareförb.
M almö tads socialförvaltnin g
Nydahl, G., Trädgå rdsa rbeta rekonflikten
Persson, R. , Poli mä n
Peterso n, B. & Sjöström, K. , Fattiga
R ågvik, H ., Hemvårdscentralcn

T eat er och film
Björksten, I., M a lm ö stad teater
l\lfalmö stadsteaters repertoar
Ruin , H ., T eater i uppsvin g

T idningsväsen
Furhoff, L., V a rd agskon umtion
Grönvall, A., Från a nnon blad
Sjöö, M., Skå nska Dagbladet
Skå nska D agbladets jubileumsnummer

Öresundsregionen
Antonsen, K. & yvik, A., 0resundsforbindel en
Gudmundsso n, r., Öresundsutredningen
Henriksen, T., 0res und sregionen
Saltholm
Tilläggsförsl ag i Nordiska rådet
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UTDRAG UR
MALMÖ FORNMI

ESFÖRENINGS MATRIKEL
M ars 1969

H edersledamöter:

H a in, Richard, Direktör
Bager, Einar, Fil. doktor, Konstnär
Ljungberg, Leif, F stadsarkivarie

Årligen betalande medlemma r, vi lka inträtt under tiden
mars 1968 - · febru a ri 1969

hl gren, Sven, Minkfarma re
Almq vist, Maud, Fru
nclree, Asta, Fru

Luttergå rcl , In g ri d, Fru
Löfg ren, Sven, H err
Malmros, Ellen, Frö ken

lleltzen, Lars, Lektor

M a lmströrn, Sven, Avcl.-förest.

llerter, Curt, Ö ve ringe niör

i\ilattsson, Bror, H err

lljö rkluncl , Getrud, Fröken

Moll en, M a ry, Fröken

Carlin, Börj e, Doktor

Nilsson, Ester, Fröken

Engzell, Georg, Bilclreclaktör

Olsson, Ulrik a, Fröken

Esbjörnsson, Georg, Köpman

Peters, Sve n, Genealog

G aterucl, Olle, Direktör

R ahcl en, Sonja, Fil. ka nel .

Grönstervall, L enn a rt, H err

Rosvall, U lf, M ecliachef

Grönvall, Gösta, Verkmästa re

R öing, M ax, K onstn ä r

Gustavsson, Bernt, Fräsare

Schröder, D aga, Fru

Gusta fsson, M a rta, Fröken

Svensson, N ils A., 1 :c tullupps.-man

H ettinge r, Gerh a rd, lnge ni ör

Söclerberg, Bertil, Leg. läk.

Hultg ren, Ake, Advoka t

Tullin, Thomas Vill y, Stucl .

J akobsson, Gunn a r, E xpedi tör

Thun, H anna, Fröken

J end e, Alma, Fröken

Thuren, Bond e, ln ge ni ör

Jön sson, Ingeborg, Fröken

Wa llclow, Per-Ol of E ve rt, Stucl .

J ö nsson, I va n, U ppsynin gsman

W a llq vist, J ohn E ., H err

Kl a rin, Inge, Snickaremästare

Wincl, Jörge n, Herr

Lindell, Bengt, Trävaruh a ncll a re

Wiveso n, l\llajken, V å rd a rinna

Lindg ren, Gregor, R edaktör
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Styre! e:
Ordförande:

T h. Munck af R o en chöld, f. d. boro-mä tare

v. Ordförande och kassaförvaltare J ohn H ain, direktör
S ekreterare:

Kj ell A. Modeer, jur ka nd.

L edamöter

Sture K elfve, a rkitekt SAR, Karin R ydbeck, fru

Suppleanter

Bertil Widerberg, redaktör, H elge Ande rs on, kri ft tällare

Ar kriften .
R edaktionskommitt e: Ordf., Sekr. och fil. dr Einar Bager
R edaktör Kj ell A. Modeer
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DIN

BANK

-

När det gäller böcker och
in bindning
för

biblioteket
för

kontoret ...

IVAR IVERSON & C:o A.B. BOKBINDER I

G råbrödersgatan 8

MALMÖ

& KONTORSBOKFABRIK
Telefon 71835

Over Oresund
till Danmark.
Vidare mot
kontinenten?
Välkommen ombord.
Trevlig resa!
Komfortabelt.
Ombord på de stora båtarna Malmö
-Köpenhamn-Malmö. Resan tar
ca 11/ 2 timma. Ni kan njuta ett gott
bord under resan . Handla till Oresundspriser Beställ bord och plats
för bilen. Ring 040/744 70.

Snabbt och billigt.
Bilfärjorna Limhamn-Dragör-Limhamn tar Er och bilen över Sundet
på 50 minuter Direkt ut på E4 söder
om Köpenhamn . Täta turer- beställ
plats! Ring 040/162070.

P.S.
För en snabb-resa till Köpenhamn
tar Ni naturligtvis de moderna , bekväma Flygbåtarna . Overfartstid ca
35 min . Täta turer Beställ plats per
tel. 040/ 11 02 00.

BYGGER ALLT

SKÅNSKA

CEMENTGJUTERIET
VI BYGGER
Hus - Vägar Industrier Vattenbyggnader

gleerups/malmö
Pappershandels AB.
Mest sorterade inköpskälla i allt som tillhör pappers- och kontorsmaterialbranschen
Specialavdelning för teknisk ritmateriel

Adelgatan 21
Tel. 72570 Växel

SKÅNES STADSHYPOTEKSFÖRENING
Grundad 1909

lämnar bundna fastighetslån
Låneomslutning Kr. 1.848.583.000: Västergatan 38

-

Box 77

-

221 20 MALMÖ

Tel. 040-120457, 124068

Att skicka ett brev kostar J J (jre.
Att få Sydsvenskan hem i brevlådan
vardag som sijndag
kostar 8 ijre mindre.
Och då har våra I 20 o medarbetare
gjort allt fijr att Du skall f å
Sydsveriges mest läsvärda morgontidning.

ÄR NI MEDLEM I KULTUREN?
Ni får en årsbok, Ni får fri entre
till Kulturhistoriska museet i Lund
och till

anläggningarna i Östarp.

Kulturen. vard. 10-17, sönd. 12-18
Östarp :

vard. 11-17, sönd. 12-18

Medlemskap kan tecknas per telefon
046 /11 69 30

KULTURHISTORISKA FÖRENINGEN
FÖR SÖDRA SVERIGE
Box 1095, 221 04 Lund

SKANDIA
KONCERNEN

'();_ te p Mgenl:eta

_gÖtJta

E. A . Rose ngre ns AB. :

Bygg na dsa rti klar

och 6ötgä~f}a

_gveti~e
Ca lvert & C o : CeCe slitsdu rk

G ötave rken s Fö nster AB . : Ferrofö nster

A B. Maskin Tellus: Tra nspor tan ordn ingar

AB . Fixfab ri ken : Bygg na dsbesl a g

Smed jebackens V al sverks AB .

TN V garage- och ind us tripo rt ar

SVEN HELLSTEN A-a
Box 327

MALM Ö 1

w,~ell
Malmö

FÄRGER
TAPETER

Tel. 93 bb 30

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

*
a ll t ino m

OFFSETREPRODUKTION
0FFS ET-TRYC K
c/Vl~l.,._,ö fJt-~f(slt~ filtH~l.ol~5
N o belvä gen 129 B

Te l. 93 61 10

Snabbaste vägen

-

till förmånsköp
och framtidstrygghet

FAMILJEKONTO
MED KREDITGARANTI

MALMÖ
SPARBANK
BIKUPAN

BLIV MEDLEM I

MALMÖ FORNMINNESFÖRENING
Å RSAVG IFT 20 : -

KR .

För y tterligare medlem tillhörande sa mma familj utgör .: l\·giftcn 5 :

med lem är ej bcr:ittigad erhilll a il rs skriften gratis.
för bundet exemplar tillk om mer en avgift av 6: Årsskrifter ä ldre å rg. 10:

l\<l innes skriften 1909- 19 , pris 10 :
Einar Bager:

~led

kr .

kr.
kr .

penna och ritst ift , 15 :

Le if Ljungberg: Ur djupa källal'\·a lven, 10:

kr .
kr.

Lyd er rnn Frede ns kämnärsräkcn s kapcr för Malmö 15 I 7
utgi,•na av Leif Ljungbcrg , 12:

1520,

kr .

Samtliga skrifter kunn a förvärvas hos redaktören i Stadsarkivct.
Leif Ljungberg: Om gatunamnen i M a lmö, pris häfta d 10 :
inbu nden 14 :
kr . finns i a lla bokl &dor.

kr.

kr.; s.ldan

Oxie Härads
Sparbank
- för Er
HUVUDKONTOR
STORTORGET11 , MALMÖ

,

_____________________________
~'1anos

N'.3l::>NIN'.3~0.::U.N'.3VllnSN0">1

snwoa wnsNO)I

AB ARMERAD BETONG
G. & L. BEIJER AB
CARL GLEERUPS PAPPERSHA1 DEL AB
INGE JöRSFIRMAN SVEN HELLSTEN
IVAR !VERSEN & C:o AB
KOCKUMS MEKANISKA VERKSTADS AB
KO SUMK TFÖRE I GEN SOLIDAR
KULTURHISTORISKA FÖRENINGEN FÖR
SÖDRA SVERIGE
All LUNDGRENS SÖNER BOKTRYCKERI
MALMÖ GRAFISKA AKTIEBOLAG
MALMÖ SPARBANK BIKUPAN
OXIE HÄRADS SPARBA1 K
SKA DJAKONCERNE
SKANDINAVISKA BANKE
SKA ES STADSHYPOTEKSFöRE ING
SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET
SVE SKA REDERIAKTIEBOLAGET öRESUND
AB SVENSKA URDEPOTE
SYDSVENSKA DAGBLADETS AB
AB A. 0 . WIXELL

Mnlm ö 1969.

Lundgrens Söner hoklr .

