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Ett "Skåne" i den bohuslänska skärgården 
AV ELSEBETH BAGER 

Det är inte alla som vet att näst efter spannmål var fisk och sill Sveriges 
största importvara under början av 1700-talet. För dåtidens hushåll var det 
viktigt att kunna få tag på just fisk och sill, eftersom detta skulle serveras, 
i varje fall för de anställda, fyra dagar i veckan i många hushåll. 

Det förefaller som om skåningarna inte var särskilt skickliga fiskare och 
de hade dåliga båtar och redskap. Något borde göras för att stimulera 
fisket. Handelsman Haquin Bager i Malmö skrev redan 1745 och påpekade, 
att "Nådiga Öfwerheten" borde utsätta vissa premier på var tunna eller 20 
valar god, insaltad sill, som de skånska sjöstäderna fiskade med sina jakter 
vid Mön, Prästö, Stevns och i Köge bukt samt i Kattegatt. Premier borde 
dock ej ges till de vanliga små sillbåtarna, som, när de fått god fångst, på 
grund av motvind ofta blev tvungna att gå till Danmark, där "Sillen säljes 
till et ganska lågt pris, neml. fem å sex styfwer Danska, som nu i wårt mynt 
giöra Tolf öre S:mynt". Men, när någon dansk sillbåt "går til wår Strand 
med then Fisk, som han i wårt wattn fiskat, får Fiskaren therföre ansenlig 
betalning, neml. til Tjugofyra öre S:mynt walen". De danska fiskarna förtjä-
na således dubbelt mot våra. Man skulle kunna ordna det bra mycket bätt-
re för de små svenska sillbåtarna, om man lät jakter ligga för ankar i sjön, 
som, utöver vad de själva fångar, kan köpa in småbåtarnas laster av sill, när 
dessa ej på grund av vinden kan landa fisken på den svenska sidan. 

Han föreslog också, hur man skulle kunna finansiera premierna. Man 
borde ordna lotterier och var lott skulle kosta 1 daler kopparmynt. Inga 
vinster skulle vara större än 6 daler k:mynt och hela fördelen av 10-12 % 
avdragande på lotten borde komma sillfisket till godo, vilket skulle stimu-
lera folk till att ta många lotter. Han skriver vidare att man då skulle 
kunna få "tillräckliga och wäl inriktade silljakter", Kronan skulle få mer 
sjövant folk och våra sjöstäder skulle bli lika de holländska städerna. Kro-
nans rote- och ordinarie stadsbåtsmän skulle kunna få goda inkomster ge-
nom att om sommaren fara med på sillfisket mot att redarna gav dem 
"försvarlig god kost, twå dlr. S:mynt för hwar Månad samt hwar Sommar en 
ny Buldans=klädning' jemte ett par Skor och Strumpor, tillika med en 
Hatt". 
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Brigantin 
Ur Limhamniana 15 

ETT "SKÅNE" 1 DEN BOHUSLÄNSKA SKÄRGÅRDEN 

Det vore även önskvärt, att man "igenom Patent och Premier kunde få 
Utlänningar in uti med=rederi och anförande af Sill=fisket, sådane som 
woro wana wid sjelfwa Fisket och Sillens skötsel". 

Bager skrev 1746 att det skulle kunna uppstå brist på mat, eftersom 
boskapssjukan härjat och svinen i hög grad efterfrågas. Därför ville han 
föreslå, "att de Skånska Stapel=Städernas Handlande blefwe upmuntrade 
til att anlägga sillfiskerier, antingen enskilt eller under warje stads särskil-
da Compagnie". 

Ett glädjebud:• Sillen går till utanför Göteborg 
År 1747 kom ett glädjebud. Sillen började efter lång tids frånvaro att gå 
till i stora mängder i den bohuslänska skärgården. De bohuslänska fiskarnas 
båtar och nät var lika dåliga som de skånska. Fisket behövde således stimu-
leras med stödåtgärder. Även omhändertagandet av sillen dvs anläggande 
av salterier borde uppmuntras. Till den ändan utfärdades 1752 en förord-
ning i vilken man lovade fri tomt på Kronans mark och fritt byggvirke 
(undantagandes ek) åt dem, som ville bygga och anlägga salteri i skärgår-
den. 

En ny förordning kom 1754 med detaljerade föreskrifter om tunnor, om 
sillens hantering och om premier, som skulle utgå för varje tunna på behö-
rigt sätt saltad sill. För att erhålla premier skulle en beedigad, noggrant 
förd skeppsjournal presenteras inför Kommerskollegium. 

Flera handelsmän i Malmö insåg omedelbart, att här fanns möjlighet till 
goda förtjänster och en av de första, som kastade sig in i verksamheten, var 
Haquin Bager. I Malmö stadsarkiv finns, bland handlingar till domböcker 
och protokoll, några skeppsjournaler bevarade. Genom att gå igenom dessa 
och de s k tolagsräkenskaperna2  samt ställa samman de uppgifterna med 
vad Bager själv har skrivit, kan man få en god bild av hans salteri och 
sillfiske. 

I april 1754 kom det ovan omtalade Kongl Majts Reglemente för Hafs-
och Skjärfiskerierne i Riket och i början på oktober lastades Bagers brigan-
tin, Anna Catharina, i Malmö med 90 tunnor portugissalt, tunnor, tunn-
band och korgar samt dessutom "1 brukad Sillebåt med 32 brukade Sille-
garn". Brigantinen, som var på 40 läster, fördes av Bagers mycket betrodde 
skeppare, Jöns Norman. Med följde också Bagers handelsbetjänt, Hans 
Forsman, vars uppgift främst skulle vara att göra upp kontrakt med skär-
gårdsfiskare om inköp av sill och, naturligtvis, att ha hand om kassan och 
sköta alla utbetalningar. Han hade säkert också fått i uppdrag att undersö- 
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ETT "SKÅNE" I DEN BOHUSLÄNSKA SKÄRGÅRDEN 

ka möjligheterna att anlägga ett fast sillsalteri för eventuellt kommande 
års fiske. 

Tisdagen den 22 oktober låg brigantinen på "Götheborgs ström" och 
skeppsjournalen började föras. Det var onekligen sent på säsongen med 
tanke på vintern, som närmade sig. Man skulle inte bara köpa sill, man 
skulle också fiska själv. För att vara helt säker på att ha allt folk, som 
behövdes, till hands, hade Bager landvägen från Malmö sänt upp två fiskare 
och "12 hustrur". De senare skulle sköta gälningen3  och mängningen4  av 
sillen. Från Onsala hämtades en timmerman. Den första rapporten i 
skeppsjournalen lyder: 

Klåckan 4 for 3 man af wårt folck ut att fiska med Sille jollen och 8 garn: 
om natten blef folket ute, som det war så lång wäg gå fram och tillhakars 
med båten! 
Onsdagen 23: Förmiddagen winden W:S:W:, om morgonen kl 9 kom 
Briegantinens fiskare tillbaka igien, och hade omtränt 3 1/2 Dia färsk 
Sill, gud skie lof för en god begynnelse, den allsmäktige Guden förläna 
widare wälsignellse och framgång; Af Fiskaren Börje Bengtsson i As-
perön kiöpt Tolf Tnor färsk Sill Laut Contract, ombord låtit genast giälna 
och straxt mänga både den med egit folk och redskap fiskade Sillen såwäl 
som den bene kiöpte Sillen; 

Så fortsatte dagarna på enahanda sätt. I arla morgonstunden i kyla och 
höstmörker for fiskarna på brigantinen ut och vittjade de garn, som hade 
satts föregående eftermiddag. Väder och vind noterades noggrant flera 
gånger om dagen. Anledningen till att man hade lagt sig så nära Göteborg 
var, att man behövde få ena ankaret reparerat av smeden på Gamla Varvet, 
men när det var gjort, tog man lots ombord och lättade ankar den förste 
november. Kl 3 på eftermiddagen ankrade man i Kiösö hamn och "förtögde 
med pärtlinans i land". 

Följande dag lade man "till berget med fartyget och förde i land de 
tomma kiärillen och sallt tunnorna samt gjorde tält af focken och bräder, 
hwarunder folket arbetade med sillen.", någorlunda skyddade för regn och 
blåst. 

Det finns inte mindre än 45 kontrakt bevarade (1754), som Forsman har 
gjort upp med 27 fiskare, vilka tillsammans levererade 330 3/8 tunnor 
färsk sill. Betalningen till dem har rört sig om totalt ca 400 daler s:mynt, så 
nog har den medförda kassakistan innehållit mycket pengar. Bagers egna 
fiskare fick betalt för hälften av den fisk de drog upp med hans garn. 
Sillförsäljarna kom från den södra skärgården. Från Styrsö fick han 22 leve-
ranser, från Donsö 11, från Brännö och Vrångö vardera 7, från Asperön 4, 
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ETT "SKÅNE" I DEN BOHUSLÄNSKA SKÄRGÅRDEN 

Kontrakt uppgjort med Ola Helgasson, hemma på Styrsö, Fröll (Frölunda) socken, 
Askims härad. 
Genom att avstå premierna slapp fiskarna ifrån all kostnad för hantering av sillen. Ur 
handl. t. domböcker 1755, MSA 
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ETT "SKÅNE" I DEN BOHUSLÄNSKA SKÄRGÅRDEN 

Onsala 2 och enstaka leveranser från Känsö och Tången. Öarna låg väl 
samlade runt brigantinens ankringsplats. 

I december månad blev vädret uruselt med kraftig storm och regn näs-
tan varje dag. På en hel vecka kom inga fiskare och sålde sill. Om aftonen 
torsdagen den 5 december "kom några förskräckliga byar med mycket Ha-
gen". De egna fiskarna gav sig ut ett par gånger och lyckades den ena 
gången få tre tunnor, men den andra gången kom de tillbaka och hade 
"allenast 3 sillar" med. Det var ingen tvekan om, att fiskesäsongen var över 
för året. Den 12 december skrev Norman i skeppsjournalen: 

Om morgonen godt wäder, winden &TV: enligt Hr. Patrons Ordres af 
den 5 hujus skickade jag ifrån Brigantinen till fasta landet, att sedan resa 
landwägen till Malmö, de 2ne Sille fiskarn Anders Ros och Lars Jöns-
son, samt Tolf Hustrur, som för Hr Patrons räkning och uppå Briganti-
nen warit behielpelige till Sille fiskande-, ansande- och nersaltande; Ef-
termiddagen wackert wäder, Dito Wind. 
Äfwen och i dag, enligt H: Patrons Ordres af samma Dato skickat Kypa-
ren6  och Timmermannen Petter Olsson ifrån Briegantinen till fasta lan-
det, att han sedan reser landwägen till sitt hem i Onsala! 

Nu var det meningen, att man skulle bege sig hemåt, men det blåsiga 
vädret fortsatte. Den 17/12 blev det stiltje och man tog lots ombord, men 
ej förrän den 18/12 kunde man "hala ... in Kabelltåget och pertlinan samt 
lyfta ankaret, ... Id 10 fick wi lätt, och kommo i Jesu namn under Segel". 
Därmed började en äventyrlig hemfärd. Man försökte komma söderut, 
men storm och stark ström tvingade brigantinen mot norr. Julen, som ju 
inte hade samma betydelse som idag, gick spårlöst förbi och julafton blåste 
det storm och var hårt väder hela dagen. Den 1 januari skrev Norman: 
"Nyårsdagen; Förlän o Gud ett godt nytt Åhr, och en god lyka för Jesu 
Christi skull Amen." 

Den 3 januari kom de äntligen iväg söderut och den 4 januari kl 9 ankra-
de Norman i Sundet, for med båt in till Helsingör "och gjiorde oss klara; Kl 
4 kom iag ombord igien winden 0:N:0: frisk kult, hårt frost". Söndagen 
den 5 januari står det i journalen: 

I anledning af H. Patrons Bref af d. 22 Passato, och enligt nu warande 
omständigheter, att wintren är nu så hård, och myken is drifwer i Siöen, 
så att man ei kan förswara gå på Malmö red, ty Resolverade iag gå till 
Landscrona hamn med Briegantinen. — — — 

Vädret blev etter värre, stormen tilltog, frosten likaså och trots lots 
drevs man av stormen upp på norra grundet vid infarten till Landskrona. 

Stormen "continuerade". Lågvatten gjorde, att man ej kunde få briganti- 
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ETT "SKÅNE" I DEN BOHUSLÄNSKA SKÄRGÅRDEN 

nen av grundet. Inte förrän torsdagen den 9 januari "växte" vattnet och 
man lyckades ta sig loss, kom "under Segel med lilla Julen för ut at bräka 
isen" och kom så lyckligen in i Landskrona hamn. 

Nu kunde man lossa hela lasten av sill och sedan transportera den land-
vägen till Malmö, tillika med bl a "30 st brukta Sillegarn, 25 st säckar, 6 
stora och 6 små dynevar och 31 basterep". Måndagen den 20 januari 1755 
skrev Norman: 

Slagit seglen undan, sedan lagt dem på en Hr. Patrons wagn, med 2 
pressänningar betäckte, omsurrade med baste rep; och sedan kiörd med 
wagnen i H. Appelins gård; Såsom och i dag tacklat Brigantinen alldeles 
af och stufwat tågwärket ner i afterlukan7  — — — /och/ den 21/1 Förhalat 
med Briegantinen och lagt henne på sidan af Hukaren i Winterlag! 

Äntligen kunde så skeppsbesättningen resa hem, var och en till sitt. 

"Sillfiskerierna är ... en god gull grufwa, om därmed obe-
hindrat kan allmennelig få fortfaras." 
Haquin Bager överlämnade aldrig något åt slumpen; planläggning, god 
framförhållning, försök att finna lösningar och förbättringar var för honom 
något absolut väsentligt. Därför kan man utgå från att han, våren 1755, 
satte sig ned tillsammans med sin handelsbetjänt Hans Forsman och skep-
pare Jöns Norman för att planera den kommande höstens sillfiske. Det är 
självklart, att han hade insett, att man var tvungen att komma upp till 
Bohuslän betydligt tidigare än man gjorde 1754 och att man hade sett ut 
en lämplig plats att uppföra ett sillsalteri på. Tyvärr finns inga tolagsrä-
kenskaper bevarade för 1755, men däremot Normans skeppsjournal. 

Redan tisdagen den 19 augusti kunde Norman och hans styrman fara med 
"Skeppsslupen" in till Göteborg, visa upp pass från Malmö och avlägga eden. 

/Han/ fick tilstånd af Giötheborgs Stora Sjö Tulls Contoir at på öen Kalf 
wen, hwarest iag ärnar för min Herr Patrons räkning uppsättia En från 
Malmö medbrakt och uti min förande Brigantin nu liggande Sillbod eller 
wärkhus, under Jakt Lieutnantens och En med mig från Giötheborg haf 
wande Besökares ("tullsnok] uppseende upplåssa bemelte wärkhuses 
byggrings tillbehör, och de med samma Brigantin hitbrakte Fastager,8  
Sallt, och Fiskare redskap, enligt passet. I dag har min Herr Patrons 
Handels betiente Monsieur Hans Forsman å min Herr Patrons wägnar 
upprättat Contrait med Öen Kalfsund ägare att fritt och obehindrat få 
bygga och sedan stå låta förbemelte wärkhus mot betalning enligt 
Contraitet! 
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ETT "SKÅNE" I DEN BOHUSLÄNSKA SKÄRGÅRDEN 

De följande dagarna fördes timret iland och man arbetade med "husets 
uppbyggande". Lördagen den 23/8 bittida for Norman återigen till Göte-
borg och "fick Tullkammarens Permissions Pass at här i Skiärgården fritt 
och obehindrat idka Sillefiske". Söndagen den 24 noterade han, att man 
bevistade gudstjänsten, säkert i Öckerö medeltidskyrka. Man var tvungen 
att ta sig till kyrkan om söndagarna och på helgdagarna, om inte dåligt 
väder lade hinder i vägen. Det var dock tillåtet att arbeta på söndagsefter-
middagarna fr o m klockan 4. 

Så följde en vecka då brigantinens fiskare varje dag for ut och satte garn, 
med mycket magert resultat. Inga fiskare kom heller och salubjöd sill. 
Sillen hade tydligen inte börjat gå till eller fanns längre norrut. Inte förrän 
tisdagen den 9 september började fiskare komma med sill. Detta år gjordes 
inga kontrakt upp med fiskarna. Bager hade funnit, att man hade att göra 
med hederligt folk och Norman skrev "... har jag min Herr Patrons Ordres 
att taga Säljarnas Jak ord af hwilcka jag Kiöper färsk sill, att Min Herr 

Ovanstående jakt är byggd 1813 i Viken. De jakter Bager anlitade för transporter 
mellan Malmö och Kalvön bör ha sett likadana ut. Malmö Museum. 
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ETT "SKÅNE" I DEN BOHUSLÄNSKA SKÄRGÅRDEN 

Patron skall för sin räkning i stället för dem uppbära Praemiumet för 
Sillen!" 

Dagarna gick på enahanda sätt. Var eftermiddag for de egna fiskarna ut 
och satte garn, som vittjades tidigt nästa morgon och var dag kom yrkesfis-
kare med sin last av sill från öarna. Detta året kom de från Björkö, Grötö, 
Gullholmen, Hellesö, Hästevik, Hönö, Kalven, Tjuvekil och Öckerö. 

Regelbundet kom det upp jakter från Malmö med salt och tomma tun-
nor och mot slutet av säsongen tog de insaltad sill med sig på tillbakavägen. 
Detta året (1755) gick hemfärden galant och redan tisdagen den 28 okto-
ber "dufwade9  /vi/ in åt Sundet" och följande dag "Eftermiddagen kl 2 kom 
/vi/ til anckars på Malmö red ... Guds namn vare ärat för behållet hit in 
tills." 

Varje år utökades antalet anställda så att Bager mot slutet av 1750-talet 
höll något över 50 personer på månadsgage vid salteriet. Han skriver, att 
man frågade honom, varför han kostade på sig att ha egna anställda, när han 
skulle kunna göra som alla andra, leja folk i skärgården. 'Då hade du tunna 
i arbetslön klar för 16 styver och skulle ha sparat din kost." 

Bager svarade, att man måste kunna passa på. När "sillen är som fetast 
och mest ... låter fånga sig, kan däth hökst påstå uti åtta eller fiorton da-
gar". Därför utökade han årligen antalet arbetare, så att de "hwarje dag 
/skulle ha/ klart tillslagit Ett Hundrade Tunnor Sill — — — oftast fås färsk 
sill sent på aftonen och om natten eller då Sill ... i några dagar uti största 
öfwerflöd wankar, si då uti skärgårdarne blir i brist af gällare en stor dehl 
sill legande et dygn eller längre oansad sen är hon intet wärd salta ware sig 
saltet är lätt eller dyrt i pris". 

Sådan sill länder både "sillen och människornas hälsa till fördärv", något 
som Bager ej ville råka ut för. Därför såg han till att alltid ha tillräckligt 
många anställda. 

För 1756 finns ingen skeppsjournal från brigantinen här i Malmö, men 
glädjande nog tolagsräkenskaper. Detta året startade förberedelserna ännu 
tidigare än 1755. Redan den 6 juli sände Bager en 9 lästers jakt, upp till 
lilla Kalvsund från Malmö med: 

200 st tomma gamla Eke o Boke Sill Tnr 
1000 st Tunneband Stakar 
50 dussin nya Tunneband 
172 st nya heltunne Stafwar af Ek 
24 st heltunne Bottn Stycken 
16 st Boke Klöfningar 
4 st Eke Klöfningar 
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ETT "SKÅNE" I DEN BOHUSLÄNSKA SKÄRGÅRDEN 

Folket på jakten måste ju äta och för deras räkning fanns i lasten: 

1 1/2 lispund Smör 	1 lispund rökadt Kiött 
1 lispund rökt Fläsk 	1 Tunna Råg Skårpor 
4 kappor Korngryn 	4 kappor Ärter 
2 Halfanckare röd Fransk win 
1/2 Anckare Swenskt Brennewin 
1/2 Tunna Öhl 

Den 21 augusti gick det upp en ny laddning med tunnor, "oxhöfwden 
och fastager" samt dessutom 3465 tunnband, 25 1/2 tjog hasselknippen till 
tunnband och 20 st silltunnor med salt. Jakten var på 12 läster och fördes 
av skeppare Claes Schonberg från Båstad. 

Allt var således väl förberett för att sätta igång fisket. Den 11 september 
kom skeppare Norman med brigantinen, som hade lastats med vad som 
ytterligare behövdes. Han kom från St Martin, där han hade hämtat salt. 
Han hade också bl a med två fisknoter och två vindor eller spel till dem, två 
trossar, 12 st gamla sillgarn, 10 st flundregarn, en sillbåt med tillbehör, 10 
st kassar, 1 säck drev och 2000 läktspik. Naturligtvis hade han också med 
livsmedel, 400 st ljus, bränneved och tjära. Kassakista medfördes och den 
innehöll 500 daler silvermynt i runstycken, så att man genast skulle kunna 
betala fiskarna, som kom och sålde sill. 

Verkhuset räckte inte 
På brigantinen hade Bager minst 8 man. Hur många som arbetade på hans 
jakter, ger han oss ingen upplysning om. Han brukade ha en jagare och fem 
stycken fiskebåtar vid Kalvön. Det var 12 notdragare, som skötte hans 3 
stora noter, som var mellan 75-120 famnar långa och mellan 7-10 famnar 
djupa. Notdragarna fick, som nämnts, betalt för halva delen av den sill de 
fångade. De andra anställda, och dit hörde "gällekvinnorna", fick månads-
lön. Totalt arbetade på ön uppemot 60 personer. 

Med så mycket folk behövdes ännu ett verkhus och 1758 planerade Ba-
ger att, "om Gud vill", bygga ytterligare ett hus "med stora mängkar uti och 
mehra rum till sätta sill i tunnor lagd till stå siunka". Så snart sillen hade 
kommit ur sjön gällde det nämligen att "oförtövat gälla den". Detta arbete, 
liksom saltningen, sköttes huvudsakligen av kvinnor "under munter Vocal 
Musique". Det hade varit roligt att veta, vad dessa skånska kvinnor, för de 
hämtades från Skåne, sjöng för arbetsvisor. Så fort det kom sill skulle den 
gälas och sedan mängas dvs snabbt läggas ned med salt i kar och omröras. 
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ETT "SKÅNE" 1 DEN BOHUSLÄNSKA SKÄRGÅRDEN 

Nästa dag togs sillen upp, renströks och saltades in med nytt salt i täta 
tunnor och sedan kunde den "efter tidens lägenhet stå två eller tre dyng 
att skiunka", varpå laken skulle störtas i baljor och tunnan eller fastagen 
packas full och fast, tillslås och väl tätas, då lake åter påfylles, vilket sker 
dagligen till dess att sillen skall skickas iväg. Man var hela tiden tvungen 
att övervaka, att inte någon tunna läckte. 

Han hade också fem tunnbindare och mån om sina anställdas välbefin-
nande, som han alltid var, ville han, att det också för dem skulle finnas rum 
att "fria för rägn kunna där Reparera sillfastager ..." 

Bager ämnade i Stockholms Stads Assecurantz Contoir låta försäkra 
både det planerade verkhuset med inventarier och de hus han redan hade. 
Tyvärr har det ej gått att få fram en sådan försäkring, om den nu över 
huvud gjordes. 

Den 10 juli 1759 sände han brigantinen till lilla Kalvsund med en mängd 
tunnor och tillbehör till tunnor samt dessutom: 

all nödig tillhuggen träwärcke till ett Salterihus upbyggande på lilla Kalf-
sund, så och dertill hörande 
3600 st Spik 
48 Tolfter Bräder till husets beklädning 
143 st 1 1/4 tum tjocka Eke Stafwar 
8 st Eke räflar å 4 aln långa 6 tum tjocka 
samt till mängekarens beslag nätnaglar och spik, wäga 2 lisp 
4 st nya Eke Reserve Planckor 

Det fanns tydligen en åbo på Kalvön och till honom sändes 2 tunnor malt 
och 1 tunna råg. 

Bager skickade från Malmö också upp de hantverkare, "som skola upp-
bygga bemelte Salterihus". Hantverkarna skulle ha kost under byggtiden 
och därför fick brigantinen ta med: 

1/3 Tunna Ärter 	1/3 Tunna Gryn 	3 Sidor Rökadt Fläsk 
2 lispund Kiött 	2 Tunnor Bröd 	3 Tunnor Öhl 
1 lispund Smör 	1 lispund Stockfiskw 

Salterihuset blev så stort, att "åtminstone fembhundrade tunnor i hel-, 
half- och fierdedels tunnor kunna få stå i nijo dygn at siunka, så framt icke 
hwarje dygn fisk till öfwerflöd fångad blifwer, hwilket sällan många dagar å 
rad händer, — — — ju längre fisk eller sill får stå under tak på fasta botnen, 
med andra botnen öppen, til at siunka ihop, ju fastare falla lagen tillam-
man och det är bättre än tio packningar;" skriver Bager och fortsätter med 
att tala om "the många sill- och fiskealtare, som under öppen himmel i sol 
och regn nedsalta sillen i tunnor med sit blod och fjäll, straxt slå til, utan 
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at under tak blodlakan först med salt et halft dygn uti mängning stående är 
utdragen, och sedan sillen renstruken och i nytt salt i täta tunnor, som jag 
brukar, nedlagd; Sil. det kan och förmår en del intet, andra som hafwa 
förmögenhet, hwilja intet, på så osäkert bruk, på en Ö låta bygga, som jag 
med stor kostnad bygga låtit, medan de intet äro säkre, at fisk skall hwarje 
år i stor mängd fås". Själv investerade han allt mera och satsade på att sillen 
skulle fortsätta att gå till. 

Trankokeri i korsvirkeshus på Kalvön 
Kalvön, som Bager hade arrenderat, ligger mellan Öckerö och Björkö med 
stora Kalvsund på sin västra sida och lilla Kalvsund på den östra sidan. Han 
skriver själv om sitt "wid lilla Kalfsund ägande Sill-Salteri, som är belägit 
uppå en af Stenklippor bestående Holme, hwarest ingen annan jord gifwes, 
än endast på få ställen emellan Stenrefworne, någon tunn gräs-torf ... /och/ 
där Salteriet ligger går Stenklippan ned uti det där bredvid varande bråda 
djupet". 

Sillen fortsatte att gå till i allt större mängder i skärgården och mot 
slutet av 1750-talet började det anläggas trankokerier för att man skulle 
kunna ta tillvara den växande mängden sill. Det var en ny verksamhet, 
som Bager förstås också ville ge sig in i, men det behövdes då ett tran-
kokerihus. 

Den 24 juli 1760 lät Bager skeppare Nills Nillsson med sin jakt segla upp 
byggnadsmaterial till ett trankokeri. 

Ett Siufacks uphuggit Hus af Furu timmer 
1000 st Råsten 
400 st Mursten 

1 Järn Ring om 8 lisp 
Åtskillige Persedlar till Husets byggande 

40 Tolfter enkla 6 aln Furu bräder 
16 st Järn Anckare wäga 7 lisp 

5000 st enkla och dubbla läckt spik 
6 Tunnor Kalck 
6 lisp Häcklad Hampa 
8 lisp Spunnit Garn 

Det var således helt enkelt ett äkta skånskt korsvirkeshus. Återigen tog 
han arbetsfolk från Malmö och sände därför den 29 juli med en annan jakt 
upp den proviant, som hantverkarna behövde. 
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14 Tunnor Bröd 	3 Tunnor Ärter 	4 Tunnor Korngryn 
1 Tunna Malt 	2 Tunnor Råg 	6 Tunnor Öhl 
3 lisp Fläsk 
1/2 Tunna Saltgrönt Oxe Kiött (dvs färsksaltat oxkött) 

Trävirket förefaller ha tjärats och huset kalkats. Det vita huset bör ha 
varit ganska apart i den bohuslänska skärgården och alla måste ha känt till, 
var Bagers salteri och trankokeri låg. De första husen han hade låtit uppfö-
ra var trähus och man kan undra, varför han övergick till korsvirkeshus. 
Kanske har han tyckt, att ett sådant hus var lättare att planera, att hant-
verkarna, som han sände upp, behärskade just den byggtekniken eller tyck-
te han, att det var ett stadigare, bättre och vackrare hus. 

Naturligtvis har han låtit bygga bryggor och avträdeshus utan att detta 
närmare specificerats. 

Verksamheten växte och det behövdes ännu flera byggnader. Redan 
1761 var det dags för nya hus på Kalvön. Återigen förefaller det ha blivit 
korsvirkeshus. Den 25 juni seglade en jakt upp: 

1500 st bränd Mursten 
625 st Råsten 
20 Tolfter och 8 st Enkla Furu bräder 

Huggit timber till 2 ne Hus byggnader 
4 st Wattn rännor 
1 Tunna Hwit Krita 

24 Tunnor Kalck 
två dagar senare följde: 

Ett parti tillhuggit timber till Hus byggande i lilla Kalfsund 
Ett parti Arbetadt Järn till Trahn Kokeriets förnödenhet 
250 st bränd Mursten 
625 st Råsten 

2 Halftunnor med Diwerse Sorter Spik 
3 Tolfter Läckten 
1 Järngryta om 203 Kannors rymd 

Muraregesäller, som, när bygget var färdigt, var villiga att stanna kvar på 
Kalvön och arbeta på trankokeriet, erbjöd Bager fri resa landvägen tur och 
retur, 8 daler i månaden samt fri kost och underhåll så länge fisket varade. 
Inte alla muraremästare i Malmö blev glada över att bli av med arbetskraft 
under ett antal månader och en av dem, Hans Nilsson, anlade sak mot sin 
gesäll, Per Jönsson, som sökt arbetet hos Bager. Det framgår att murare-
mästaren vid tidigare tillfällen hade fått en gåva av Bager och att denna av 
någon anledning nu hade uteblivit. Förlikning ingicks, så man kan förmoda, 
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att mästaren erhållit den eftertraktade gåvan och att således gesällen fått 
stanna kvar och arbeta vid trankokeriet. 

Till trankokeriet lät han (6/8 1761) skicka upp två nya järngrytor om 
tillsammans 200 kannor samt 4 järngaller. Det gick åt mycket ved vid tran-
kokningen och även ved lät han sända från Malmö, 1761 totalt ca 410 st 
"brännevedsträn". Belysning sörjdes det också för. Varje år tog farkosterna 
med mellan 1000 och 2000 talgljus och ofta nya blecklampor. 

De anställda var naturligtvis inkvarterade i något av husen och Bager 
talar om sina "våningshus", men hur de var disponerade och inredda upply-
ser han oss tyvärr inte om. 

I byggnaderna behövde det också finnas lagerlokaler för salt, ved, koks, 
ljus, fiskeredskap och för allt det, som kunde behövas för tillverkning av 
tunnor och för reparationer av olika slag m m. Inte minst krävdes ett stort 
utrymme för förvaring av alla matvaror. Livsmedel transporterades ofta 
upp tidigt på säsongen och lagrades, ett lager som sedan kontinuerligt 
fylldes på. 

Från och med 1761 stod han utan sin stora brigantin. Den hade nämligen 
förolyckats på Malmö redd och sedan fick han förlita sig på sina jakter och 
galeasen Mars, som visserligen var på 26 läster, men vad var det jämfört 
med brigantinens 40 läster. Detta ledde till, att han ej längre kunde hämta 
hem salt från St Martin, som han tidigare hade gjort, utan blev tvungen att 
köpa salt på annat håll. 

Husen behövde underhållas. Tjära, kalk, spik, ekplankor, tjärkvastar och 
sopkvastar m m fick skickas upp nästan varje år. Åren 1763-65 lät han 
också föra upp sammanlagt 7 tunnor golvsand, förmodligen för att ha som 
underlag för de plankor, som lades till golv. 

Mat och dryck 
Hur alla husen placerades på Kalvön låter Bager oss sväva i okunnighet om. 
År 1793 är emellertid en "Herr Jonas Sanström" ägare till ett salteri och 
trankokeri beläget på den plats, där Bagers salteri bör ha legat. "Sanström" 
lät göra upp en karta över husens läge, byggnadsmaterial och användning. 
Det förefaller mycket troligt att det rör sig om de hus, som Bager lät 
uppföra. Bagers bostäder, hans "våningshus", bör i så fall ha legat ett stycke 
från salteriet och det stinkande trankokeriet, medan husen på själva ar-
betsplatsen tycks ha varit förenade med planverk. Det behövdes en sluten 
plats, där man kunde förvara de levande djur, som han sände upp varje år. 
Det rörde sig per år i genomsnitt om 6 st gäss och mellan 15 och 32 st ankor 
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och de kunde ju knappast släppas lösa på den klippiga Kalvön. År 1756 
sände han dessutom upp 5 st levande höns och 1761 6 st levande höns. 
Ännu märkligare är att han 1764 lät transportera upp 2 st levande svin. 
Svinen kunde man ju lätt slakta och sedan salta ned det kött, som inte åts 
färskt. Både tunnor och salt fanns nära till hands. Gässen och ankorna var 
inte avsedda som mat åt dem, som arbetade på själva ön. De skulle med 
säkerhet användas av fartygens besättningar, som fick en mera varierad och 
finare kost än arbetsfolket. De första åren fick de t o m franskt vin. 

Bagers folk fick äta sill "utan ranson". Man kan tycka, att detta borde 
vara en självklarhet och att man utan vidare skulle kunna lova detta. Arbe-
tarna, som dag och natt sysslade med sill i ett par månader, borde ha blivit 

Carta över Trankokeri Värken 
Torneviken 
Tillhörigt Herr Jonas Sanström i Göteborg. Belägna uti Bohus län, 
Wästra Hisings härad och Öckerö Socken, författad i okt. 1793. 

1. Manbyggning af Timmer, en våning, klädd med bräder. Täckt med tegel 
3 rum. 

2. Manbyggning af Timmer Täckt med tegel. En våning 5 rum o. kök. 
3. Botn bod af korsvirke. Täckt med bräder. 
4. Saltbodar af Timmer. Täckt med tegel och klädd med bräder. 
5. Trankok för 4 kittlar. Täckt med bräder, af korsvirke. 
6. Sillsalteriet af korsvirke. Täckt med bräder, med en kammare ofvanpå. 
7. Materialbod af korsvirke. Täckt med bräder. 
8. Pumphus 	Do 	Do 
9. 2 ne afvträden Do 	Do 

10. Sillbinge 	Do 	Do 
11. Gälebod 	Do 	Do 
12. Lyckthus 	Do 	Do 
13. Planer och bryggor med Grumsedamm under. 
14. En stuga på Salteriets grund belägen och en lotsdräng tillhörig. 
15. Gårdsbrunn. 
16. Trappsteg. 
17. En brunn som till hälften äges av Salteriägaren. 
18. Upphöjda bryggor. 

En källare under Manbyggningen Nr. 2 skall framdeles byggas, samt en 
liten kålgård intill östra gaveln. 

Beskrivning av husen på Jonas Sandströms trankokeri. 
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li 

Ritning över knas Sang ströms 
"Trankokerivärk" på Kalvön 
1793. 
Ritning och beskrivning är häm-
tade ur Kalvsund— öns historia. 
Delrapport 5, Öckeröarnas his-
toria, utg av Öckerö kommun 
1989. 

Detalj ur Anvisning for de Seilende i Kattegatt av Paul Löwenörn. 
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rätt uttjatade både på att hantera och äta all denna sill. Men Bager var 
faktiskt föregångsman med detta att ej låta ransonera sillen. Någon, säkert 
en av hans kollegor i Malmö, sade till honom, att det hade han minsann 
gott råd med, så vackra premier, som han hade fått. Bager framhöll då, att 
han minsann ännu ej hade fått ut sina innestående premier "för mine behö-
rigen Certificerade sill Partier" för åren 1756 och 57 och inte heller för 
"hwad han senare i år (1758)" har exporterat till utrikes ort och då skall 
man komma ihåg, att försäljningspriset i Skåne på sillen är alldeles för lågt, 
därför att många fartyg i år har seglat, liksom föregående åren, med sill 
från Göteborg till Arild och många flera ställen norr och söder om Kullen 
och olovligen där på stränderna till förprånglare sålt osaltad sill. Prånglar-
na fara sedan runt med sillen och fastän den är då halv- eller helsur, så 
köper den enfaldiga hopen den, eftersom de tycker, att de får den så billigt 
och tror, att den är drygare i hushållet än väl behandlad och i rätt tid 
saltad sill. Bager var därför, för att bli av med sin högklassiga sill, tvungen 
att sälja den till ett ringa pris, enligt vad han själv skriver. 

Han skriver vidare, att "sillen är mig dyr nog, ty besinna hwad för en god 
dehl penningar går åth till hålla några och fembtyo personer på månadsga-
ge wed fisket, och ännu hwad mehra penningar går åth till deras underhol-
lande med math och dryk, hälst som alla de Persedlarna, därtill åhtgått 
warit i några år — och än — äro obilliga dyra såsom bröd, öhl, gryn, ärter, 
kött, fläsk, ståckfisk, withåhl, smör, jus med mehra annat för kajuterne 
/dvs extrakosten för besättningarna'''. 

"Hwarje morgon och afton gifwes mit Folk wed mina sill fiskeri wärkhus 
nykokat korngrynsgröt af friska gryn, och hwarje middag nykokat withkåhl 
ell. ärtor som äro friska samt got korn fläsk inkokat uti, och alt så tillräkeli-
git, som the warje måhlet förmå äta, men kött och fläsk dehlas efter Ran-
son; samt sill efter theras behag lagat, och tårra råg skorpor som äro friska, 
för hwarje dag ett och ett halft skålpun gifwes till hwarje person, och till 
fembtyo personer (oräknade skeps besätningarne) som ständigt äro i land 
uti wärkhusen gifwes hwarje dag en tunna gott öhl som är rent för bärma, 
och få the då the wilja warma öhl, ingefär och peppar at läga uti öhlet, men 
NB. dok ropas öfwer hufwud på bränwin, icke utan orsak, medelst at then 
råa stanken warken med sådant warmt öhl el. Pasteyer kan däfwas" i theras 
magar, hwilket är sant; medan då sill fiskeriet stod rikeliga år siuttonhund-
rade fyratyo wed Malmö, jag däth sielf då ärfor, och NB. nu  intet kunde jag 
tåhla den råa stanken om jag stog uti bränwin till hakan, den tiden war mit 
praeservativ Portugis win, något för kåstbart at i stället för bränwin gifwa 
åt sextiofyra personer jag holler med sillfiskeriet". 
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Spannmålsbristen, både inom landet och utomlands, ledde 1756 till 
brännvinsförbud. Därför kunde han 1756 och 57 inte ge sitt arbetsfolk 
något brännvin alls. År 1758 blev ett gott skördeår. Brännvinsförbudet 
bestod visserligen, men han kunde i alla fall köpa brännvin. Detta kostade 
honom då fem gånger så mycket som hans eget utomordentligt goda bränn-
vin och, vad värre var, det köpta var fem gånger sämre än hans eget. Bager 
har stor förståelse för sina anställdas arbetssituation och han skriver, att 
arbetet är både smutsigt och kallt och utan brännvin blir de som halvdöda 
och några, t o m tunnbindarna, måste lägga sig för ankar till kojs. 

Brännvinsförbudet upphävdes 1760. Därför kunde det 1761 gå upp 8 
ankare brännvin och 1762 7 ankare till salteriet, men mellan åren 1763-69 
tycks Bager, märkligt nog, inte ha levererat något brännvin alls till Kalvön, 
däremot rikligt med öl, både enkel- och dubbelöl, samt skeppsdricka. Efter 
1769 finns inga tolagsräkenskaper bevarade. 

För att ge en antydan om, hur mycket mat, som brukade skickas upp, 
följer här en lista för år 1763. 

2 skeppund 2 lisp Rökadt Fläsk 	4 sidor Fläsk 
6 Tunnor Saltgrönt Oxekiött 	12 Tunna Kiött 
2 Tunnor Sill (sända i augusti, innan fisket börjat på allvar) 
1 skeppund torra Gråsidor2  

15 st Lefwande Änder (endast ankor och inga gäss detta år) 
99 Tunnor Öhl 	 1 ankare Öhlättika 
50 Tunnor Tårtt bröd 	 2 Tunnor Kajutbröd 
70 st Limpebröd 	 30 lisp groft Limpebröd 

2 lispund Smör 	 2 Tunnor groft Hwetemiöhl 
3 Tunnor Korn 	 8 Tunnor Korngryn 

12 Tunnor Ärter 	 3 Tunnor Malt 
20 st hwitkåhlshufwuden (ovanligt litet. Vanligt antal 1 skåck = 60 st) 
1/4 Tunna med äpplen och päron (engångsföreteelse) 
3 skeppund Inrikes Tobaksblad (från egna odlingar) 

Allt detta sändes inte upp på en gång, utan med jämna mellanrum tog 
jakterna med sig matleveranser tillsammans med nya tunnor, salt och an-
nan rekvisita. Variationen mellan åren var ej stor, men några år skickades 
det upp senapsfrön, kummin, bovetegryn och havregryn samt en gång 
(1768) en kruka med insyltade rödbetor, säkerligen avsedd för "kajutorna". 

Det var naturligtvis inte endast Bager, som engagerade sig i salteri- och 
trankokeriverksamheten i Bohuslän. Enligt Olof Hasslöf svarade götebor-
gare för omkring två tredjedelar av sillsaltningen, men även borgare i Ud-
devalla, Marstrand och Strömstad hade salterier. Utanför länet hade 
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35 borgare i olika svenska städer satsat på verksamheten. Av dessa kom 10 
från Skåne, huvudsakligen från Malmö. En av dem var Bagers handelsbe-
tjänt Hans Forsman, som på Bagers rekommendation hade vunnit burskap. 
Han hade en jakt, som hette Fortuna, och från henne finns skeppsjournaler 
bevarade från åren 1759 och 60. De är emellerid ej lika utförliga som de, 
som Norman förde på Anna Catharina. Forsman etablerade också salteri 
vid lilla Kalvsund. Han sände emellanåt upp mat, men inte alls i samma 
mängder eller lika ofta som Bager. 

Olovlig handel vid salterierna 
Bagers son, Peter, som ända sedan sitt elfte år hade varit med på sillsalte-
riet, skötte sig bra och kom så småningom att förestå det. Bager har säkert 
inte själv varit på Kalvön. Han var sjuklig och klagade ofta över sin sviktan-
de hälsa. "Capitainen", Jöns Norman, på hans brigantin "är en gammal och 
moth gemena hopen alt för god flath man ..." Norman, som kom från Ska-
nör, var född 1706 och Bager hade fullt förtroende för honom och hans son, 
Anders, som blev skeppare på Bagers galeas. 

Bager hade otur med sina båtar år 1767. Galeasen Mars, under segel och 
i svår sjögång, slingrade och stampade så, att hon blev "övermåttan läck" 
och en av hans jakter, med last, strandade på Bornholm. Man kan väl förstå 
att skeppare Norman, när allt gått väl, tackar Gud för god hemkomst. 

Det var lätt att ha att göra med yrkesfiskarna. Bager skriver, att folket på 
fiskeplatserna var av gott virke och där behövdes "varken domare eller 
betjänter", eftersom "folket i skärgården, efter gamla werldens goda sed, 
/är/ upricktiga och bruka intet swasseri — — — och är en hwar månare om att 
nyttja den korta fisketiden än med processer förnöta en så wiktig och 
angelägen tid". 

År 1765 skrev Bager, att hans "kjära Sohn, som förestår mitt Sill=Sallterie 
och Trahn kokerie" berättat, att de som kom från olika delar av Sverige för 
att söka arbete vid sillsalterierna inte för pengar kunde få tag på mat och 
dryck, vare sig i skärgården eller i städerna. Peter hade då sålt så mycket 
"Spannemåhl och victualier" till de nödlidande, att det nästan hade blivit 
tomt i hans egen visthusbod. Han bad därför sin far att skicka upp mera 
proviant, vilken begäran omedelbart efterkoms. Bager skrev då också ögon-
blickligen till Stadens Äldste och begärde att de till stadens riksdagsman 
f v b skulle överlämna hans förslag "att hwem som kan hålla i Skjärgården 
under Fiske tiden, till Salu åt ... Fiskeri=Arbetare, Sill=Saltare och Trankoka-
re, Spannemål, victualier, Tobak och Brännewin", skulle få tillstånd att sälja. 
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Denna gång tyckte man att ett bagerförslag var ypperligt (det gjorde 
man dessvärre inte alltid) och man svarade "att Stadens Äldste gärna ville 
se, att Herr Bager och de andra fiskeriidkarna", alltså de själva, skulle för-
unnas en sådan förmån och man skulle ge riksdagsfullmäktige, rådman 
Engelander i uppdrag att vidarebefordra ärendet. 

Man började alltså, och inte bara Bager, att idka viss försäljning av mat- 
varor, något som fick handelsmännen i Göteborg att ilskna till. Bager kom 
att råka riktigt illa ut. I god tid före fiskesäsongen 1774 skickade han näm-
ligen spannmål av olika sorter till Kalvön. Totalt rörde det sig om 139 
tunnor och 4 kappor, som efter vederbörlig förtullning i Göteborg blev 
upplagda i hans packhus. Plötsligt kom Göteborgs handelsfiskal, herr 
Wred, ut till Kalvön tillsammans med två göteborgska handelsmän och en 
länsman. De "sekvesterade" (belade med kvarstad) spannmålen och satte 
"utan lagligt tillstånd" sigill på packhuset. Och detta trots att den var 
redligen förtulladl När Bager fick rapport om händelsen, sände han genast 
upp en befullmäktigad, som den 26 maj till Kungl Lands-Cancelliet i Göte-
borg ingav en supplique att få lyfta och disponera spannmålen. Bagers 
ombud påminte sedan dagligen om ärendet, men något utslag kom ej för-
rän den 1 juni. Inte ens mot borgen kunde han få beslaget upphävt. Den 
1 juli satt sigillet fortfarande kvar. Då började det bli bråttom, för Bager 
behövde använda packhuset till lagring av salt och annan "requisita". Som 
väl var, hade sillen ännu ej gått till. Vad emellertid värre var, var att 
spannmålspriset, sedan sigillet den 4 maj sattes, hade fallit med en tredje-
del. Dessutom riskerade spannmålen att fördärvas. Bager ansåg, att han 
borde få ersättning för sina förluster under beslagstiden. Man hade ankla-
gat honom för olovlig handel och Bager ställde en berättigad fråga: Är det 
olovlig handel, om de, som arbetar hos salteri-idkare, skulle kunna få köpa 
eller byta sig till "Spannmål, Victualiepersedlar och flera sorter gröna sa-
ker?" Det gällde ju faktiskt nödlidande, menade han, eftersom fiskarna och 
salteripersonalen arbetade så långt från en stad, att de vid långvarigt 
stormväder ej kunde ge sig iväg för inköp och vid bra väder försummade 
sitt arbete med stadsresor. Han ville ha ett klargörande av vad som mena-
des med olovlig handel vid salterierna. 

Bager fick till slut Kungl Majts tillstånd att få disponera sin spannmål, 
men då hade den på grund av felande tillsyn blivit förskämd och priset 
hade, som sagt, dessutom fallit. Han begärde i ersättning för detta och för 
alla övriga kostnader (protokolls- och domslösen samt vadepengar) 1045 
daler 13 2/3 öre smynt. Tingsrätten var verkligen inte generös. Den bevil-

Ur Limhamniana 1972 jade honom endast 4 daler 14 öre smynt, varpå Bager, som naturligtvis inte 
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kunde finna sig i en så fruktansvärd orättvisa, gick vidare till Göta Hov-
rätt. Han skrev, att det verkligen inte var den stackars handelsfiskalens 
utan att det var handelssocieteten i Göteborg, som ådagalagt "sitt onda 
uppsåt" och sänt ut sin betjänt. Bager begärde därför, att hovrätten måtte 
av handelssocieteten, och ej av den fattige Wred, utdöma en ansenlig pen-
ningsumma, som skulle gå till lasarettet i Stockholm. Den 6 december, 
1776, mer än två år senare, kom Göta Hovrätts utslag. Bager blev helt 
friad, och det blev, som han misstänkt, den stackars "handelsfiscalen Wred, 
som pålades att ersätta handelsmannen Bagers skadestånd med en skäligen 
jämkad summa, 500 daler smynt ..." Wred ansågs ha missbrukat sitt ämbe-
te, då han satt beslag och sigill för Bagers packhusdörr. Bager hade nämli-
gen lov av Kungen att ha spannmål där. 

Den 19 september 1774, alltså hösten efter spannmålsbeslaget, fick Ba-
ger i Malmö besked om, att sillen stod tät uti lilla Kalvsund hamn vid hans 
sillsalteri och han sände genast med sin jagare upp "sin kära Son Petter" och 
skrev till sin korrespondent i Stockholm, att han med största flit måste se 
till, att Peter får lov att sälja "allehanda ätande Waror af Skånska Produc-
ter" på sillsalteriet. Han begärde också skydd mot intrång av Göteborgs 
tullkammare, som ville hindra honom att förtulla, lossa och försälja hans 
egna gröna saker och andra viktualier. Man krävde borgen. Bager ville på 
sitt salteri och ev nya salterier få sälja bl a vitkål, lök, anis, potatis och 
dylikt av egen gröda. Tyvärr finns inga tolagsräkenskaper ur vilka man hade 
kunnat utläsa, om och när han började att sända upp potatis. Före 1770 
saknas potatis i matvarusändningarna. 

Om tunnor, salt och trangrums 
På salteriet höll Bager alltid i reserv en hop gamla tunnor. När sillen gick 
till så rikligt, att han inte hann skaffa fram tillräckligt med nya tunnor, lät 
han sina tunnbindare lägga om de "förstötte" som sedan kunde användas 
till den första nedsaltningen, som bara stod något dygn. Därpå saltades 
sillen om i "vederbörliga fastager". Det kunde förekomma, att de fastager, 
som såldes till salterierna, var alltför tunna och dåliga och utrustade med 
för Mena band, vilket ibland kunde leda till, att sillen på resa över sjön till 
utländsk ort skadades. Den blev sedan inte bättre av, att den på "upploss-
ningsorten blifwer i solhetta liggande några dagar under öppen himmel". 

Det gällde därför att få fram bra tunnstavar och tunnband. Vad stavarna 
anbelangade, så föreslog Bager, att man skulle ge premium till skogsägare, 
t ex 1 daler smynt per 200 tunnstavar. Varje heltunnstav borde vara en hel 
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tum tjock och varje halv- och fjärdedelstunnstav 3/4 tum jämntjock. 
Vad tunnbanden beträffade menade Bager, att "Knajen /dvs korgpil, Sa-

lix Viminalis/ är tienligast ... och borde planteras och wäl infredas på der-
till tienliga platser i Riket genom publika anstalter". Kronan skulle sedan 
kunna arrendera bort "planer" och därigenom få en ansenlig årlig "Reve-
nue" 

De som inte kunde hämta hem salt på egna farkoster, och det kom Bager 
att råka ut för, menade sig ha anledning att "än sucka öfwer alt för dyrt pris 
på nödigt salt; emedan uti sidstledne April månads slut (1762) galt i Giöt-
heborg St Ybes Salt tretton å tretton och en half Daler Silfwermynt pr. 
Tunna och Gud låte icke uti nästa fisketid blifwa så gräselig stor brist och 
obillig dyrcka på Saltet som i sidstledit års fisketid war". År 1765 kunde 
han köpa portugissalt för 4 daler smynt per tunna, vilket han tyckte var 
rimligare. 

Alla var hela tiden rädda att sillen skulle försvinna lika snabbt som den 
kommit och man försökte undanröja allt, som skulle kunna tänkas skräm-
ma bort den, som t ex att störta trangrums i sjön och att skjuta salut. I 
Kungl Majts stadga 21 juli 1774, art 4 § 5 förbjöds vid vite "at i siön störta 
död Sill eller Sill-råk, hwilken till förekommande af osund stank i jord eller 
Åker bör nedgräfwas och wäl betäckas". Detta, menade Bager, var fullstän-
digt omöjligt på den klippiga Kalvön, där grästorven var så tunn, att stank 
aldrig skulle kunna förebyggas. Vid strandkanten gick det heller inte att 
gräva ned något, eftersom där ej fanns någon sand. Han, och många andra, 
begärde därför tillstånd att få fortsätta att störta sillrenset och avfallet 
från trankokeriet i havet. Den s k trangrumsstriden pågick i flera år utan 
att myndigheterna kunde genomdriva sitt beslut. 

Förbudet mot att skjuta salut genomfördes dock, ty man ansåg det 
mycket troligt att sillen skulle skrämmas bort av skjutande. Jacob Wallen-
berg skriver i Min son på galejan: "Wårt Finland ... hade ankrat wid Elfs-
borg, dock utan skott (ty man hade för mycket höflighet för Sillen, att 
kunna visa någon för Commendanten)." Endast nödskott fick avfyras i skär-
gården. 

Slutet på historien 
Bagers sillsalteri och trankokeri på Kalvön blev ett litet Skåne i miniatyr. 
Allt, som behövdes, skickades upp från Malmö, t o m mängder av träskor. 
De allra flesta arbetarna kom från Skåne och bland dem var många kvinnor, 
eftersom gälningen, mängningen och saltningen var kvinnogöra. Tranko- 
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karna och tunnbindarna kom från Malmö. Han förefaller aldrig att ha haft 
svårt att få arbetsfolk. Han gav bra lön och riklig kost. I gengäld krävde han 
hårt och väl utfört arbete. Personalen färdades landvägen till Göteborg, 
troligen i en resvagn, kanske flera, som tillhörde Bager. År 1767 i oktober 
lät han nämligen skicka en "brukad resvagn" med båt till Kalvön, vilket kan 
tyda på, att den vagn folket hade åkt upp till Göteborg med på något sätt 
blivit obrukbar och måste ersättas inför hemfärden. 

Det är svårt att finna något på salteriet, som ej skeppades från Malmö. 
Bager tycks ha velat ha full kontroll över kostnader, mängd och kvalitet. 
Hade han valt att inhandla det, som behövdes, i Göteborg kunde han ha 
riskerat att råka ut för varubrist eller sekunda varor och uppdrivna priser. 

Några svårigheter att avsätta sillen fanns ej. Bager lät sälja sin sill både i 
Stockholm och i en hel del andra svenska städer och exporterade dessutom 
sill till "de danska smålanden" och till nordtyska städer som Königsberg, 
Liebau, Liibeck och Memel. Men även till Riga och St Petersburg gick 
Bagers båtar med sill. Mängden av såld sill per år och försäljningspris är en 
besvärlig fråga att reda ut fullständigt och därför tas den inte upp här. 
Vare nog sagt att om Bager ej hade gjort sig en god förtjänst, skulle han 
aldrig ha fortsatt verksamheten. 

När Haquin Bager dog, 1782 såldes enligt hans testamentariska önskan 
salteriet på auktion. 

Sillen försvann lika plötsligt som den kommit. År 1809 var den borta till 
stor besvikelse för salteriidkarna och en katastrof för fiskarna i den bohus-
länska skärgården, som hade haft så goda år under den tid som "det stora 
sillfisket" varade. 

Bager, Haquin Oförgripelige Tankar om Hushållningen Sthm 1745 
Sweriges Wälgång Grundad Uti Stapel = Städernes Lifaktiga Handels=Rörelse 
Sthm 1746 
Anmärckningar öfwer Ricksens Höglåfliga Ständers Deputations för Fiskeriernas 
wård i Riket, Lund 1763 
Replique til Götheborgske weckobladen sidstlidne år under nr 10, Lund 1765 

Hasslöf, Olof Svenska Västkustfiskarna, Sthm 1949 
Heckscher, Eli F. Sveriges Ekonomiska Historia II:1, Sthm 1949 
Moäes Lag- och Författningssamling 1741-1789 
Nilsson, L. Det stora sillfisket 1752-1808 
Bohusläns Historia, Uppsala 1963 
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Otryckta källor 
Bager, Haquin Nykelen til Swänska Öfwer Balancen, MSA 
Borgerskapets i Malmö arkiv 

Tolags- och bropenningsspecialer 1754-1769 
(Åren 1755 och 57 saknas), MSA 

Handlingar till domböcker och protokoll, MSA 
1755-56 och 1759-60 
(Skeppsjournaler och kontrakt) 

1  buldan=oblekt lärft 
2  tolag=tillägg, näml. till tullen. En avgift som i äldre tid av stapelstäderna uppburits i 

samband med tullumgälderna för importerade och exporterade varor. 
3  gäl(l)a=uttaga gälar o innanmäte på fisk 
4  mänga=blanda, salta lindrigt 

pärtlina=medelgrovt, kabelslaget tåg, som användes till förtöjning o förhalning av fartyg 
6  kypare=tunnbindare 

afterlucka=akterlucka 
fastage=större tunnliknande laggkärl 

9  dufwa=sätta segel o styra kurs 
stockfisk=uppfläkt, på stänger soltorkad torsk 

11 däfvas=fuktas 
12  gråsidor=torkad torsk 

Brigantin=tvåmastat mindre segelfartyg 
Galeas=mindre segelfartyg med akterspegel o två master 
Hukare=flatbottnat oftast tvåmastat lastfartyg 
Jakt=enmastad lastskuta 

1 skeppsläst = 2.448 kg eller 26 3/7 strukna tunnor 
1 oxhuvud = 236 1 eller 90 kannor 
1 skeppund = 170 kg 
1 lispund = 8,5 kg 
1 skålpund = 0,425 kg 
1 ankare 	= 39,25 1 eller 15 kannor 
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Anders Matsson, oljemålning av Per Krafft d ä 1778. Statens Konstmuseer, Grips-
holmssamlingen nr 1066. Foto: Nationalmuseum, Stockholm 
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Anders Matsson 
Skånsk bondeprofil under 1700—talet 

Av HELGE ANDERSSON 

Tillfälligheternas spel 
Med Adolf Fredriks trontillträde 1751 inleddes ett nytt skede i frihetsti-
dens historia. Pådriven främst av sin maktlystna drottning, Lovisa Ulrika, 
syster till Fredrik den store av Preussen, tog kungen upp kampen mot 
ständerväldet. Inom riksdagen uppkom snart en gruppering, som verkade 
för kungaparets intressen, det s k hovpartiet. Detta fick främst sin förank-
ring i bondeståndet, som i en stark kungamakt länge sett ett värn mot ett 
uppstigande adelsvälde. Såväl kungens egna maktsträvanden som drott-
ningens privata revolutionsförsök 1756 misslyckades emellertid snöpligt. 
Ständerna hade tillsatt en kommission med uppgift att uppspåra hemliga 
anslag mot författningen, och flera av kungavännerna råkade illa ut. Ge-
nom Riksens ständers kommissions dom 1756 dömdes sju ledamöter av 
bondeståndet för inblandning i drottningens kuppförsök och förbjöds att i 
fortsättningen vistas där riksdagar hållas. 

Bland dem som drabbades av ständerkommissionens bannstråle var riks-
dagsmannen för Oxie, Skytts och Vemmenhögs härader, nämndemannen 
Oluf Swensson i Gylle i Skytts härad. För att nedbringa underhållskostna-
derna hade bönderna i Oxie, Skytts och Vemmenhögs härader 1746 träffat 
överenskommelse om en gemensam riksdagsman, som i tur och ordning 
skulle tagas från varje härad. Sedan gammalt utgjorde varje härad en val-
krets, där bönderna på sockenstämma utsåg elektorer, som sedan vid en 
förrättning med häradshövdingen som ordförande valde riksdagsman. Som 
bisittare fungerade häradernas nämndemän. Riksdagsfullmakterna utfär-
dades och undertecknades av elektorerna och häradshövdingen. När bön-
derna i Oxie, Skytts och Vemmenhögs härader hade att välja riksdagsman 
till riksdagen i Stockholm 1760-62, skulle denne enligt turen tagas från 
Vemmenhögs härad. Vid valet, som hölls 1760 9/8 i Klörup, de tre hära-
dernas gemensamma tingsställe', uppstod emellertid oenighet mellan hä-
raderna. Till riksdagsman föreslog först ombuden för Oxie härad nämnde- 
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mannen Anders Matsson2  från Östra Skrävlinge i Husie socken och Oxie 
härad. Förslaget stöddes av några ombud från Skytts härad, medan flertalet 
ombud för Skytts härad tillsammans med samtliga ombud för Vemmen-
högs härad föreslog nämndemannen Assar Nilsson från Svenstorp i Svedala 
socken och Vemmenhögs härad. Ombuden för Oxie härad invände, att de 
för sina enskilda angelägenheter nödvändigt behövde en rusthållare som 
riksdagsman. En rusthållare ansågs sitta i bättre villkor och hade högre 
status. Till skillnad från Assar Nilsson bebodde och brukade Anders Mats-
son ett rusthåll. Detta föranledde häradshövdingen att påpeka, att enligt 
riksdagsordningen var varje inom häradet bofast bonde valbar, oavsett om 
han bebodde krono-, skatte- eller rusthållshemman. Häradshövdingen 
framhöll vidare, "at år 1746 hade alla tre häraderne sig förenat at ständigt 
hafwa en gemensam fullmäktig, hwilken omgångswis af hwarje Härad bor-
de tagas, då touren nu wore till Wemmenhögs härad."' Ombuden för Oxie 
härad påstod sig först icke veta av någon förening, men de sade sedan, att 
om riksdagsman skulle tagas från Vemmenhögs härad, de då förbehöll sig 
valfrihet utan att vara bundna till Assar Nilsson. Nio ombud för Oxie och 
ett för Skytts härad föreslog nu rusthållaren och nämndemannen Nils 
Hansson från Örsjö i Vemmenhögs härad. Vid valet hade enligt protokol-
let ombuden för Oxie härad "genom stillatigande tyckts wara thermed 
nöjde," medan "alle de öfrige af Skytts Härad och samtelige Wemmenhögs 
Härads menighet hade enhälligt ropat på Nämndemannen och Kronoskat-
tehemmans åboen Assar Nilsson i Swenstorp."4  De flesta rösterna ansågs 
därför ha tillfallit Assar Nilsson, som också erhöll behörig riksdagsfull-
makt. 

Bönderna i Oxie och Skytts härader anförde 1760 27/8 hos Landshöv-
dingeämbetet besvär över riksdagsfullmakten för Assar Nilsson och hävda-
de, att Anders Matsson "hade blifwit enhälligt wald af Oxie och Skytts 
härader, undantagandes Fru Alstads socken, hwilken såsom underliggande 
Lindholms gård, utnämt Assar Nilsson i Swenstorp och Wemmenhögs hä-
rad."4  Besvären ogillades den 9/9 av Landshövdingeämbetet, som därmed 
godkände valet av Assar Nilsson. 

Sedan Landshövdingeämbetets utslag blivit känt, samlades 140 bönder 
från Oxie och Skytts härader på olika platser den 22/9 och den 23/9 till 
överläggning om besvärsinlaga och utfärdande av riksdagsfullmakt för An-
ders Matsson, "som wi endast och allenast hafwer förtroende til."4 0mbu-
den för Oxie och Skytts härader hade genom två skrivelser till Landshöv-
dingeämbetet vidtagit förberedande åtgärder. 

I en skrivelse meddelades, att häradsbönderna hade för avsikt att över- 
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klaga Landshövdingeämbetets beslut den 9/9 och önskade därför veta, var 
och inom vilken tid besvären skulle inlämnas. De hade tänkt uppdraga åt 
nämndemannen Anders Matsson i Östra Skrävlinge att "å Högre ort" in-
lämna besvären och anhöll därför samtidigt om respass för honom till den 
ort, där besvären skulle inlämnas.' 

I en annan skrivelse anhöll häradsbönderna "ödmjukeligen", att eftersom 
de inte fått förmånen "att medelst ett nytt wahl få kalla den utur Oxie 
Härad till Wår Riksdagsman, som äger wårt förtroende"' och utslag i hög-
sta instans över anförda besvär inte kan komma före riksdagens öppnande 
den 15/10, Landshövdingeämbetet nu måtte ge dem tillstånd "att för egen 
del kalla en Riksdagsman, som för Skjuts och Oxie Härader till nu förestå-
ende Riksdag kan afsändas."5  

Som svar på anhållan om tillstånd att kalla riksdagsman för Oxie och 
Skytts härader hänvisade Landshövdingeämbetet den 24/9 kort och gott 
till sitt beslut den 9/9, som stod fast och godkände valet av Assar Nilsson. 
Häradsböndena tog nu saken i egna händer och befullmäktigade 30 ombud, 
som den 27/9 infann sig i Malmö och utfärdade riksdagsfullmakt för An-
ders Matsson. Fullmakten, som är undertecknad av ombud för tio socknar i 
Skytts härad och samtliga socknar i Oxie härad, har följande lydelse: Wid 
den allmänna Riksdag, som kommer att hållas den 15 nästkommande october 
blifwer efter enhälligt wahl Nämndemannen Anders Matsson på Oxie och 
Skytts häraders wägnar härmed befullmäktigad att sluta och afhandla de där 
förekommande ärender och derwid noga akt derpå gifwa, att alt det, som 
länder till befordran af Guds namns ära och wår wedertagne rena och sanna 
Religions öfning, Rikets allmänna bästa och sannfärdiga nytta, samt bibehål-
lande af Ständernas frihet och hwart och ett stånds wälfångne privilegier och 
rättigheter, må efter yttersta förstånd redeligen styrkt och befrämjat warda; 
Ställandes sig Sweriges Rikes fundamental Lag och beswurne Regeringsform 
samt Riksdagsordningen till skylldig efterlefnad och rättelse, särdeles att han 
icke inlåter sig uti något hemligit eller uppenbarligt rådslag till ändring uti 
det faststäldte Regerings sättet, emot KongL försäkringen och Regeringsfor-
men, mindre sig till något emot samma Regeringssätt stridande slut6  begifwer, 
eftersom alt sådant ändå ogillt och kraftlöst nu och i framtiden wara skall. För 
öfwrigt skall Nämndemannen Anders Matsson sig ombeflita att till ett rätt-
wist slut befordra de angelägenheter, som honom i synnerhet på wåra wägnar 
anförtrodde blifwa.'" 

Fullmaktens formuleringar kring förhållandet till lag och konstitutionel-
la förordningar har tydlig anknytning till tidigare bondeståndsledamöters 
inblandning i drottningens kuppförsök 1756. 
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Vid sina överläggningar beslöt bönderna i Oxie och Skytts härader att 
anföra besvär över Landshövdingeämbetets beslut den 9/9 att godkänna 
valet av Assar Nilsson. Som svar på deras förfrågan meddelade Landshöv-
dingeämbetet den 27/9, att besvär i detta ärende skulle anföras hos Kungl 
Maj:t och "sakens omständigheter fordra, at därutinnan eij minsta dröjsmål 
skier, emedan Riksdagen snart tager sin början."' Samtidigt sade sig Lands-
hövdingeämbetet icke vilja "förhindra Nembdemannen Anders Matsson 
dess tillärnade resa till Stockholm utan till dess obehindrade fortsättjande 
meddela honom sitt respass, enär han därom sig anmäler."' 

Häradsböndernas besvärsskrift inlämnades hos Kungl Maj:t i Stockholm 
den 8/10 av Anders Matsson, som således befann sig i huvudstaden en 
vecka innan riksdagen öppnades. Ärendet skulle dra ut på tiden. Besvärs-
skriften sändes på remiss för utlåtande och förklaring till såväl Landshöv-
dingeämbetet i Malmö som häradshövdingen i Oxie, Skytts och Vemmen-
högs domsaga och återkom inte förrän 1761 19/3. Först efter ytterligare 
fyra månader fattade Kungl Maj:t beslut i ärendet. Under tiden blev Assar 
Nilssons och Anders Matssons riksdagsfullmakter föremål för prövning i 
bondeståndet. 

Väl uppkommen till Stockholm med sin riksdagsfullmakt från Oxie, 
Skytts och Vemmenhögs häradsbönder nekades Assar Nilsson säte och 
stämma i bondeståndet, eftersom han inte ansågs uppfylla de formella 
kompetensvillkoren för ledamotskap. Valbar som riksdagsman i bonde-
ståndet var skattebonde och rusthållare med kronoskattejord. Assar Nils-
son brukade ett arrendehemman under Lindholmens säteri och kunde där-
för enligt riksdagsordningen inte vara ledamot av bondeståndet. Han hade 
visserligen liksom övriga bönder under Lindholmen 1753 hos Kungl Maj:t 
ansökt att genom skatteköp' få lösa till sig hemmanet, men så länge ären-
det inte var avgjort, var han utestängd från riksdagen. Först sedan han 
vunnit förmånsrätt till skattelösen, kunde han bli kvalificerad att vara 
riksdagsman. 

Den av Anders Matsson inlämnade fullmakten ansågs av bondeståndet 
först stridig, eftersom fullmakt också utfärdats för Assar Nilsson. Sedan 
Assar Nilsson förklarats obehörig, beviljades dock efter överläggning An-
ders Matsson 1760 5/11 säte och stämma i ståndet "intill dess ståndet får 
se, huruwida det slut,6  som hos Riksens Ständer kan falla uppå Assar Nils-
sons ansökning om förmonsrätt till skattelösen å dess åboende hemman 
kan föranlåta ståndet till ytterligare öfwerläggning om Assar Nilssons och 
Anders Matssons rätt framför hwarannan at niuta säte och stämma i stån-
det."8  Genom utdrag av bondeståndets protokoll 1760 5/12 erhöll Anders 
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Matsson på egen begäran bevis om att han intagit säte och stämma i stån-
det. 

Lindholmenböndernas skatteköpsfråga avgjordes genom beslut av stän-
derna 1761 14/5 till böndernas förmån, och Assar Nilsson kunde nu genom 
skatteköp lösa till sig sitt hemman. Bondeståndet omprövade den 25/5 
Assar Nilssons behörighet som riksdagsman och beviljade homom nu, se-
dan han blivit skattebonde, säte och stämma i ståndet. 

Sedan Assar Nilsson förklarats behörig och inträtt i bondeståndet, borde 
ju rätteligen Anders Matsson ha fått lämna riksdagen. Så skedde emeller-
tid inte. Häradsböndernas besvär över riksdagsmannavalet i Klörup avgjor-
des efter nio månader äntligen 1761 7/7 av Kungl Maj:t, som fastslog, att 
oredan vid valet berodde på att den 1746 ingångna överenskommelsen om 
gemensam riksdagsman för de tre häraderna inte följts. Dessutom hade 
häradshövdingen felat, då han inte hindrat valet av Assar Nilsson, som då 
endast var arrendebonde under Lindholmens säteri och således icke valbar. 
För detta fel skulle häradshövdingen allvarligen erinras av Göta hovrätt. 
Även om det funnits anledning att undersöka hur det gått till när Anders 
Matsson förordnats till riksdagsman, var det enligt Kungl Maj:t "betänkligt 
at beswära Almogen med någon undersökning härom, som til äfwentyrs 
kunde förorsaka mera oro än nytta."3  Det stod emellertid helt klart, att 
bönderna i Oxie och Skytts härader olovligen samlats och på ett obehörigt 
sätt utfärdat riksdagsfullmakt, men "at Kongl. Maj:t. dock för denna gång-
en härwid wil låta bero."' Åt landshövdingen uppdrogs att förehålla hä-
radsbönderna "det de hädanefter böra ställa sig den år 1746 til deras egen 
förmon och af dem sielfwa friwilligt ingångne Förening til efterrättelse, så 
länge den icke lagligen häfwen blifwit."3  Kungl Maj:t valde således en mjuk 
hållning till bönderna. Anders Matsson kunde fortsätta som riksdagsman, 
och Oxie och Skytts härader representerades 1760-62 av två riksdagsmän. 
Genom tillfälligheternas spel och på lösa boliner hade Anders Matsson 
gjort sin entre i frihetstidens riksdag. Vem var han? 

Härstamning, familj, rusthållare i Östra Skrävlinge 
Nämndemannen Anders Matsson innehade kronorusthållshemmanet nr 76 
vid Norra Skånska Regementet och Månstorps compagnie 1 helt mantal 
Östra Skrävlinge nr 13 i Husie socken och Oxie härad. Genom ett par 
påträffade notiser i Oxie häradsrätts arkiv har det varit möjligt att spåra 
hans rötter. I ett 1765 3/3 upprättat testamente förordnar rusthållaren 
Nils Larsson i Västra Klagstorp, att "alla likvidationer, som för thette warit 
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med min kiäre styfson, nämndemannen Anders Matsson bör alldeles ned-
läggas och icke mera påtalas,"9  och i ett äktenskapsmål 1767 14/2 förklarar 
domkyrkohemmansåboen Jöns Olsson i Särslöv, att hans hustru Elna Nils-
dotter redan flyttat från hans hus till nämndemannen Anders Matsson i 
Östra Skrävlinge. Anders Matsson uppstod då inför rätten och uttalade, 
"at hans halfsyster, hustru Elna, gjerna med det wilkohr skall inställa sig i 
huset hos Jöns Olsson, om han som en skickelig man will mottaga henne 
och icke som redan skjedt, stänga henne ifrån hus och tillhörighet, så att 
föda måst skickas till henne." ° 

Rusthållaren Nils Larsson, som nämner Anders Matsson som sin styv-
son, brukade rusthållshemmanet Västra Klagstorp nr 17 i Västra 
Klagstorps socken av Oxie härad och var gift med Boel Berndtsdotter, som 
var född i Hököpinge 1706 6/10" och dotter till rusthållaren Berndt Jöns-
son å Hököpinge nr 16 och hans hustru Anna Jönsdotter. Hustrun Boel 
Berndtsdotter gifte sig första gången 1726 20/312 med rusthållaren Anders 
Matsson å Västra Klagstorp nr 17. Efter endast två års äktenskap avled 
Anders Matsson 1728.'3  Inför Oxie häradsrätt 1728 5/6 anklagades "An-
ders Matssons änka uppå nr 17 i Klagstorp94  för att ha försummat att 
sända hästar till gästgivaregårdens hållskjuts, och Anders Matsson har så-
ledes avlidit före detta datum. I Västra Klagstorp föddes 1728 Anders 
Matssons och Boel Berndtsdotters son, som blev inskriven som Anders 
Andersson." Sonens namn blev därefter ändrat till Anders Matsson. Att 
sonen fick sin faders både dopnamn och patronymikon tyder närmast på 
att han fötts strax efter faderns död. Ett sådant namnskick var inte ovan-
ligt bland allmogen. 

Anders Matssons unga änka Boel Berndtsdotter gifte om sig med Nils 
Larsson, som flyttade in som rusthållare på Västra Klagstorp nr 17. I sitt 
äktenskap hade Nils Larsson och Boel Berndtsdotter nio barn, däribland 
dottern Elna, som var gift andra gången med domkyrkohemmansåboen 
Jöns Olsson i Särslöv. Det är denna Elna, som nämndemannen Anders 
Matsson i ett äktenskapsmål inför Oxie häradsrätt 1767 omnämner som 
sin halvsyster.m Båda makarna avled i Västra Klagstorp, Nils Larsson 1765 
13/3" och Boel Berndtsdotter, nämndemannen Anders Matssons moder, 
1771 4/4." 

Kronorusthållshemmanet Östra Skrävlinge nr 13 innehades sedan 1700—
talets början av rusthållaren Anders Knutsson, som var gift med Bengta 
Larsdotter. Anders Knutsson avled 1745 28/12" på sitt rusthållshemman. I 
äktenskapet hade de elva barn, varav endast tre överlevde föräldrarna. Två 
av barnen hade efter födelsebyn Östra Skrävlinge efternamnet Schreveli- 
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us,17  nämligen Jeppa, född 1737,18  och Rolof, född 1744,18  den senare blev 
hovpredikant och kyrkoherde i Glimåkra.19  

Sedan Anders Knutsson avlidit, gifte änkan Bengta Larsdotter om sig 
med sedermera nämndemannen Anders Matsson, som flyttade in som 
rusthållare på Östra Skrävlinge nr 13. Vigseln är inte antecknad i Husie 
vigselbok och har inte heller påträffats i grannförsamlingarnas vigselböck-
er. För Tygelsjö och Västra Klagstorp börjar kyrkoböckerna först 1753, och 
möjligen kan med tanke på styvfadern, rusthållaren Nils Larsson, och mo-
dern Boel Berndtsdotter i Västra Klagstorp vigseln ha skett just där. Man-
talslängden 174720  upptar å Östra Skrävlinge nr 13 "Enkan Bengtaa" men 
1748 Anders Matsson med hustru. I deras äktenskap föddes endast ett 
barn, sonen Anders Andersson, född i Östra Skrävlinge 1748 28/9.18  Han 
bars till dopet av "Boel Nils Lars i Klagstorp," den tidigare omnämnde 
rusthållaren Nils Larssons hustru och barnets farmor.21 Sonen Anders An-
dersson blev med tiden rusthållare, först å Fårabäck nr 4, 5 och 6 (sederme-
ra Hagavik) i Södra Sallerup och sedan från 1813 å Kvarnby nr 12 i Husie, 
där han avled 1821 6/6.22  

Kronorusthållshemmanet Östra Skrävlinge nr 13 omfattade vid storskif-
tet i byn 177323  sammanlagt 116 tunnland, varav 66 tunnland åker och 50 
tunnland ängsmark. Ägorna var spridda i byns fyra vångar, i Västre vång 21 
tunnland åker och 17 tunnland äng, i Östre vång 26 tunnland åker och 19 
tunnland äng, i Norre vång 13 tunnland åker och 5 tunnland äng och i 
Ängevången 6 tunnland åker och 9 tunnland äng. Till hjälp med gårdens 
skötsel hade Anders Matsson enligt mantalslängden 1748 två drängar och 
en piga.2° Han fick 1752 häradsrättens tillstånd att för husbehov anlägga en 
"sqwalteqwarn" vid bäcken genom byn.24  

Som nämndeman och riksdagsman var Anders Matsson byns och sock-
nens specielle förtroendeman. Som läs- och skrivkunnig anlitades han för 
upprättande av olika handlingar. Var han förvärvat de för sina uppdrag 
nödvändiga kunskaperna är okänt. Möjligen kan han ha fått sin första skol-
ning hos styvfadern, rusthållaren Nils Larsson, som tycks ha haft olika upp-
drag och varit förtroendeman i sin hemsocken. Han hade t ex 1760 å Västra 
Klagstorps sockens vägnar undertecknat riksdagsfullmakten för Anders 
Matsson. En nära kontakt med präst och klockare, oftast de enda med 
högre studier i en skånsk lantsocken, kan också ha förmedlat kunskap och 
allmänbildning. Efter giftermålet med Bengta Larsdotter fick Anders 
Matsson studerat folk i släkt och familj. Den avlidne rusthållaren Anders 
Knutssons broder var klockaren Jöns Schrevelius25  i Oderljunga, och Beng-
ta Larsdotters son Rolof i det tidigare äktenskapet studerade i Malmö 
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skola och blev prästvigd.19  Han bör ha medfört en och annan bok till rust-
hållet i Östra Skrävlinge och kunnat ge sin styvfader lektioner i olika äm-
nen. Under åren som nämndeman samlade Anders Matsson erfarenhet och 
lagklokhet. Anders Matsson kallades ofta att tillsammans med sin hustru 
närvara vid barndop. Som fadder vid dop är ofta antecknad "nämndeman-
nen Anders Matsson," så bl a 1764 vid dop hos kvartermästaren på Husie 
boställe och 1767 hos rusthållaren på Östra Skrävlinge nr 5.18  Ett vanligt 
namn bland faddrarna vid denna tid är också "Bengta Anders Mats."" 

Före enskiftet 1804 bestod Östra Skrävlinge by av tretton gårdar, som 
låg hopgyttrade utmed bygatan och tillsammans bildade ett byhem, belä-
get ungefär där Husie kyrkoväg nu utmynnar i Klågerupsvägen (tidigare 
Sallerupsvägen). Vid enskiftet var nr 13 bland de gårdar, som tilläts ligga 
kvar på gammal plats i byn.26  Andra gårdar som undgick utflyttning var nr 
3 (Vannagården) och nr 9 (Trollängen). Sin gårdsplats hade nr 13 vid Skräv-
lingebäcken norr om Klågerupsvägen (tidigare Sallerupsvägen) och kalla-
des senare Bäckagården. Gårdsbyggnader stod här kvar till in på 1960-
talet, då de eldhärjades. 

Riksdagsmannen 
De riksdagar Anders Matsson bevistade var enligt gammal ordning uppde-
lade på fyra stånd: adel, präster, borgare och bönder, som sammanträdde 
var för sig och höll plenum i rikssalen på slottet. Förhandlingarna i de olika 
stånden leddes av en ordförande, hos adeln kallad lantmarskalk och i de 
övriga stånden talman. För kontakt mellan stånden svarade s k deputatio-
ner, som sändes för att meddela, när ett beslut fattats. De flesta ärenden 
behandlades i olika deputationer, senare kallade utskott. För utrikesären-
den fanns ett sekret utskott, som till en början var stängt för bondestån-
det. Från det maktägande partiet i ständerna hämtades de sjutton med-
lemmarna i det regerande riksrådet kring kungen. 

Frihetstidens politik präglades av dragkampen mellan de två största par-
tierna, hattar och mössor, som bröt genom stånden och båda manipulera-
des med utländskt penningunderstöd. Hattarna drev i samförstånd med 
Frankrike en antirysk revanschpolitik, som syftade till en återerövning av 
de förlorade provinserna på andra sidan Östersjön. Inrikes verkade hattar-
na för en snabb utveckling av näringslivet genom statsunderstöd till han-
del och industri. Med stöd från Ryssland förde mössorna en fredsvänlig 
utrikespolitik, och inom landet förespråkade de sparsamhet i statshushåll-
ningen, friare näringsliv och utvidgad tryckfrihet. 
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Riksdagsmännens ersättning, de s k herredagspengarna, uppgick vid riks-
dagen 1760-62 till 7 daler och 16 öre kopparmynt om dagen och från 1765 
till 9 daler kopparmynt om dagen. Härtill kom franska eller ryska mut-
pengar för dem, som lät köpa sig i omröstningarna. 

För diskussion och sällskapsliv hade stånden olika klubbar. Bondeståndet 
hade två klubbar, den s k hatteklubben vid Nygatan och Hwita Lammet vid 
Skeppsbron. Nycklarna till den senare klubben förvaltades av skånska riks-
dagsmän, däribland Anders Matsson. På klubbarna förplägades bönderna 
med öl och brännvin, tobak och pipor. För underhållningen svarade ofta 
Carl Michael Bellman. Vid stadstullarna trakterade mössorna sina riks-
dagsmän med mat och brännvin. 

Som politiker var Anders Matsson inte av större format, men genom ett 
lugnt och myndigt uppträdande vann han respekt inom sitt stånd och er-
höll flera förtroendeuppdrag. Ett konsekvent fasthållande vid hattarnas 
politik gav honom profil. Till sina närmaste meningsfränder i ståndet räk-
nade han Olof Håkansson från Blekinge län, Lars Torbjörnsson från Bohus 
län, båda talmän, Nils Jeremiasson från Älvsborgs län och Sven Håkansson 
och Johan Fredrik Svan från Jönköpings län, som alla stod hattpartiet nära. 

Resorna till och från riksdagen företog Anders Matsson med hästekipa-
ge. I Malmö ställde vagnmanslagets skjutsinrättning mot ersättning upp 
med hästar och vagnar åt resenärer. För den vidare färden utefter landsvä-
gen svarade mot särskild taxa gästgivaregårdarnas hållskjuts. Milstenar ut-
med landsvägen gav resenären möjlighet att kontrollera vägsträckans 
längd.27 Sedan 1760-talet hade Malmö postförbindelse med Stockholm två 
gånger i veckan. För denna sträcka behövde postryttaren hela fem dagar.28  

För Anders Matssons inträde i frihetstidens riksdag har utförligt redo-
gjorts i det inledande avsnittet. Med stöd av bondeståndets protokoll läm-
nas här en kort översikt av de frågor Anders Matsson drev i de olika riksda-
garna. För utförlig belysning av riksdagsarbetet hänvisas till de tryckta 
protokollen med bilagor. 

1760-62 
Med ekonomiskt understöd av Frankrike och förespegling att återfå förlo-
rade provinser i Pommern inträdde Sverige 1757 på Frankrikes, Rysslands 
och Österrikes sida i det pågående kriget mot Fredrik den store av Preus-
sen. Krigsdeltagandet motiverades också som en bestraffning av Fredrik 
den store, som ansågs ha inspirerat sin syster Lovisa Ulrika till det miss-
lyckade kuppförsöket 1756. Kriget skapade emellertid ett katastrofalt läge 
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Bondeska palatset, kopparstick av Johan Snack 1782. Stockholms Stadsmuseum 

för den svenska ekonomin, och riksdagen inkallades. Riksdagen, som domi-
nerades av hattarna, öppnades 1760 16/10 och slutade 1762 23/6. Strax 
innan riksdagen slutade, slöt Sverige separatfred med Preussen utan land-
avträdelse. 

Bondeståndet sammanträdde i det Bondeska palatset29  vid Riddarhus-
torget, och dess talman var Olof Håkansson från Blekinge län. Anders 
Matsson representerade Oxie och Skytts härader. Av talmannen utsågs 
han till ledamot av Stora deputationen. Tillsammans med övriga skånska 
riksdagsmän anhöll Anders Matsson om "åtnjutande af så tillräckel:t un-
derhåll och dagtractamente, at the ej måge therutinnan blifwa lidande." 
Riksdagsordningen stadgade, att votering skulle ske med sedlar, men efter-
som inte alla riksdagsledamöter var skrivkunniga, förekom också muntligt 
yttrande till protokollet. Anders Matsson stödde ett förslag om tryckta 
voteringssedlar. Förslaget realiserades först 1765, då Anders Matsson er-
höll uppdrag att framföra bondeståndets tack till boktryckaren Carl Stol-
pe för tryckningen. Anders Matsson biföll Handels- och manufakturdepu-
tationens betänkande angående handeln med "swenske meubler och nip-
per," och i ett memorial anhöll han, att Trelleborg till förmån för den 
angränsande allmogen måtte återfå de 1619 indragna stadsprivilegierna. 
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Anhållan om stadsprivilegier för Trelleborg bifölls av bonde- och borgar-
ståndet med undantag av malmöborgaren Josias Hegardt, som motsatte 
sig. Det skulle dröja ända till 1867 innan Trelleborg åter blev stad. I ett 
memorial, som bifölls av ståndet, sökte Anders Matsson utverka full lön 
under den återstående livstiden för hovrättsrådet Johan Gabriel Ber-
genstråhle,3° som efter trettiosju års tjänst på grund av hög ålder inte 
längre kunde förestå sitt ämbete. 

I det storpolitiska spelet tillstyrkte Anders Matsson ett lån utomlands 
på "en million riksdaler för att bidra till rikets undsättning i nu warande 
penningbrist och armens i Pommern conservation." Anders Matsson var 
också bland dem, som förespråkade mildhet mot de riksråd, som utan stän-
dernas samtycke tillstyrkt Sveriges inträde i kriget mot Preussen. De hade 
inte handlat i ont uppsåt utan lockats av en "blänkande conjunctur." En 
hård behandling av riksråden ansågs "hos andre magter och i synnerhet 
dem, med hwilka riket nu är i aliance, förorsaka ett skadeligt intryck och 
sätta wår heder och credit i ringa aktning och wärde." Ett par riksråd hade 
självmant avgått.31  

1765-66 
En lättsinning utrikespolitik med ett meningslöst krig och försämrade 
statsfinanser som följd medförde en tillbakagång för hattarna. Den riks-
dag, som öppnades 1765 24/1  och slutade 1766 16/10, kom därför i stort 
att behärskas av mössorna. En räfst anställdes med riksgäldskontoret, 
bankostyrelsen och manufakturkontoret för misshushållning. Bondestån-
det sammanträdde i det Bondeska palatset vid Riddarhustorget. Den hatt-
sinnade talmannen Olof Håkansson var ersatt med Josef Hansson från 
Älvsborgs län, som var mössa. Anders Matsson representerade Oxie, 
Skytts och Vemmenhögs härader. Liksom vid föregående riksdag kom An-
ders Matsson att ingå i Stora deputationen och blev nu dessutom elektor 
för val av ledamöter i deputationerna. Han utsågs också till ledamot i såväl 
Kammar-, ekonomi- och kommersdeputationen som Handels- och manu-
fakturdeputationen. Ett specialuppdrag fick Anders Matsson då han val-
des att som deputerad för Malmöhus län ingå i en kommission, som hos 
Sekreta utskottet skulle söka en jämkning i bröllopsgärden, d v s den skatt, 
som var uttaxerad för att bekosta bröllopet mellan kronprins Gustaf och 
den danska prinsessan Sophia Magdalena. 

I riksdagen arbetade Anders Matsson med frågan om skatteköp av dom-
kyrkohemman i Skåne. Han överlade med domprosten Jonas Wåhlin32  i 
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Lund och åstadkom vissa lättnader. Staden Skanör hade ansökt att återfå 
den kronotiondespannmål, som först varit anslagen åt borgmästaren, men 
som sedan fråntagits honom. Anders Matsson invände, "att staden icke af 
annan orsak förloradt spanmålen, än så wida den i Konung Carl XI:s tid 
war ödelagd och således utan borgmästare, men derigenom kan staden icke 
sägas hafwa förloradt sina urgamla medelst fredsfördraget stadfästade rät-
tigheter, enär den åter kommit i stånd." Kyrkoherde Johan Arent Corn& 
er" i Källstorp och Lilla Beddinge hade utan skäl fått böta 50 riksdaler för 
att han hjälpt allmogen med en klagoskrift till Kungl Maj:t. Anders Mats-
son yttrade kärvt, att de herrar riksråd, som haft hand om saken, själva 
kunde återbetala böterna till kyrkoherden. Ståndets beslut blev att reger-
ingen skulle ombesörja att kyrkoherden återfick bötesbeloppet.34  

1769-70 
Under mössornas ledning försämrades landets ekonomi ytterligare, och en 
statsbankrutt var hotande nära. Franska och ryska mutpengar underblåste 
korruptionen, och missnöjet växte i landet. Under hot att lägga ner reger-
ingen tvingade Adolf Fredrik riksrådet att inkalla riksdagen för att bringa 
ordning i de kaotiska förhållandena. Hattpartiet fick åter vind i seglen. 
Riksdagen förlades trots kungens protester till Norrköping, där den öpp-
nades 1769 19/4 och hölls till 1769 31/5, då den av praktiska skäl flyttades 
till Stockholm, där den sedan pågick från 1769 27/6  till 1770 3/2. Att 
riksdagen förlades till Norrköping berodde på att man ville avskärma sig 
från påverkan av ämbetsverken och folkstämningen i Stockholm. Riksdags-
arbetet i Norrköping visade sig emellertid alltför tungrott, och efter drygt 
en månad flyttade därför riksdagen till Stockholm. I Norrköping samman-
trädde bondeståndet i S:t Johannes kyrkas sakristia, men efter flyttningen 
till Stockholm liksom tidigare i det Bondeska palatset vid Riddarhustorget. 
I det nya politiska klimatet blev den hattsinnade Olof Håkansson från 
Blekinge län ånyo talman. Anders Matsson representerade förutom Oxie, 
Skytts och Vemmenhögs härader fr o m 1769 25/9 också Harjagers härad. 
Han utsågs till ledamot i deputationen för granskning av fullmakterna. 
Liksom i föregående riksdag var han ledamot i såväl Kammar-, ekonomi-
och kommersdeputationen som Handels- och manufakturdeputationen 
och dessutom elektor för val av ledamöter i deputationerna. Ett special-
uppdrag erhöll Anders Matsson då han utsågs att som deputerad för Mal-
möhus län ingå i en uppvaktning för prins Carl, kronprinsens yngre broder 
och sedermera Carl XIII. 
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Till riksdagen ingav Anders Matsson ett memorial, där han å samtliga 
skånska rusthållares vägnar bad ståndet medverka till en underdånig anhål- 
lan hos Kungl Maj:t om uppskov för rusthållarna att i slutet av 1769 betala 
den extra avgift, som ålagts dem för anskaffande av hästar, tross- och mun-
deringspersedlar till det pommerska kriget intill dess ständerna hunnit 
yttra sig över anförda besvär. Ståndet beviljade Anders Matssons ansökan. 
På hösten kom Anders Matsson i bråk med talmannen Olof Håkansson om 
denne skulle läsa upp en fullmakt eller ej för en riksdagsman. Anders 
Matsson yttrade, "att Riksdagsordningen stadgar, det Talmannen skall på 
ståndets begäran giöra proposition, och att Talmannen har rättighet att 
reservera sig, om något olagligt wore hänt". Anders Matsson blev då av-
snäst av talmannen, som sade "at han wäl wisste, när han borde giöra sin 
reservation." Kort därefter avled talmannen Olof Håkansson 1769 18/11, 
och Anders Matsson "beklagade hierteligen Talemannens dödeliga bort-
gång." Till ny talman utsågs Lars Torbjörnsson. Till riksdagen ingav Anders 
Matsson ytterligare ett memorial, denna gång om skatteköp av skånska 
domkyrkohemman. Han anhöll, att den årliga avgiften 9 daler silvermynt 
per helt hemman för körslor och dagsverken måtte ingå i beräknandet av 
skatteköpssumman, och att de som redan erlagt denna måtte av domkapit-
let i Lund återfå beloppet för körslor och dagsverken. Ståndet biföll An-
ders Matssons anhållan. I frågan om införsel av ullstrumpor eller stickade 
strumpor yttrade Anders Matsson,"at han för sin del ej kunde samtycka til 
någon införsel ifrån utrikes orter af ullstrumpor, emedan Allmogen, hwars 
qwinfolck af dylike strumpors stickande och föryttrande har sin egentliga 
förmån, skulle derigenom på ett känbart sätt blifwa lidande"." 

1771-72 
Hattpartiet hade misslyckats att förbättra det finansiella läget, och stats-
skulden bara ökade. Mössorna gick åter framåt, sedan de nu också krävde 
jämlikhet och avskaffande av adelsprivilegierna. Adolf Fredrik avled plöts-
ligt 1771 12/2 av slaganfall, som påstås ha förorsakats av en måltid av 
hetvägg, surkål, kött med rovor, hummer, kaviar, böckling och champagne-
vin. Till ny kung utropades samma dag Gustaf III, den tidigare kronprin-
sen. Adolf Fredriks död och det miserabla finansiella läget krävde inkallan-
det av en riksdag, som öppnades 1771 25/6 och slutade 1772 10/9. Riksda-
gen kom att präglas av motsättningar mellan adeln och de ofrälse stånden. 
Mössorna med sina jämlikhetskrav fick snart överhand i de tre ofrälse stån-
den. Bönderna ställde krav på att få sitta med i såväl sekreta utskottet som 
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i riksrådet. Bondeståndet sammanträdde i det Bondeska palatset vid Rid-
darhustorget, och till talman utsågs vid riksdagen 1765-66 Josef Hansson, 
som var mössa. Anders Matsson representerade endast Oxie och Vemmen-
högs härader. Först hade han emellertid fått fullmakt också för Skytts hä-
rad, men en tvist uppstod om valet. Skytts häradsbönder invände, att ef-
tersom riksdagsman 1769 tagits från Oxie härad, borde nu riksdagsman 
hämtas från Skytts härad. I Skytts härad utlystes nytt val, där dock valför-
rättaren lyckades få majoritet för Anders Matsson och utfärdade fullmakt 
för honom. Fullmakten godkändes emellertid inte av bondeståndet, som 
efter omräkning efter hemmantalet med stöd av jordeboksutdrag tiller-
kände rusthållaren Sven Hansson Båth i Västra Värlinge i Bodarps socken 
majoriteten i Skytts härad. Båth avled emellertid redan 1772, och hans 
ersättare blev efter nytt val rusthållaren Olof Andersson i Eskilstorps 
socken i Oxie härad, eftersom majoriteten av väljarna "hava sina orsaker, 
varför de inte kunna välja Anders Matsson."36  Mot valet av Olof Andersson 
protesterade Anders Matsson skarpt och hänvisade till riksdagsordningens 
stadgande, att till riksdagsman skall väljas den "som inom häradet bor och 
bofast man är." Anders Matsson hävdade, att det inte kunde tillämpas på 
Olof Andersson, "som bor i Oxie härad såwäl som jag och sitter wid en och 
samma tingsrätt med mig". En utredning visade emellertid, att Olof An-
dersson köpt fastighet i Skytts härad. Invändningarna från Anders Matsson 
nedtystades, och Olof Andersson godkändes av ståndet som riksdagsman 
för Skytts härad. Den pågående tvisten om valet gjorde, att Anders Mats-
son vid denna riksdag inte blev invald i någon deputation. Dock valdes han 
att som bondeståndets representant för Malmöhus län gå i processionen 
vid Adolf Fredriks begravning och kunde från statskontoret inkassera 100 
riksdaler till anskaffande av sorgekläder. Tillsammans med övriga medlem-
mar av bondeståndet, som erhållit "2 ne paqueter med enträilletter", 
bevistade Anders Matsson 1772 29/5 i Storkyrkan Gustaf III:s kröning, 
förevigad på målning av Karl Gustaf Pilo i Nationalmuseum. Däremot mis-
sade Anders Matsson helt det dramatiska skeendet i Stockholm 1772 19/8, 
då Gustaf III genom en statskupp gjorde slut på partiväldet och satte 
punkt för frihetstiden. Under några kritiska augustidagar, då kanoner och 
gardessoldater höll slottet, låg riksdagsarbetet nere. När riksdagen ånyo 
samlades den 26/8 erinrade talman Josef Hansson i bondeståndet om den 
hastiga ändringen i vårt regeringssätt. Nu hade ständerna med sin regent 
överenskommit "om en ny Regeringsform, som Swerge i dess rätta och 
lagliga frihet befäster, återställer de lagar, som före 1680 såsom grundlagar 
want ansedde, hwilka bibehålla Konungen wid sin magt och Ständerne wid 
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sin lagliga frihet." Samlingen slöts med psalmen: "Si huru godt och ljufligt 
är, at bröder kunna sämjas." Medan allt detta utspelades hade Anders 
Matsson under augusti månad permission från riksdagen för att deltaga i 
storskiftesförrättningen i sin hemby i Skåne. Där fick han troligen först 
reda på den inledande kuppen i Kristianstad den 12/8, då den kungavänli-
ge Johan Christoffer Toll bemäktigat sig fästningen och garnisonen där, 
och därefter de omstörtande händelserna i huvudstaden. 

I början av riksdagen fick Anders Matsson ta del av ett partigräl. På en 
krog hade den hattsinnade Nils Jeremiasson från Älvsborgs län överfallit 
riksdagsmannen Brynte Halvardsson från Värmlands län och vredgat sagt: 
'Du är en mössa, och du skall dö som en hund, om du sätter dig upp emot 
mig och mitt parti." Saken drogs inför ståndet, där Jeremiasson försvarade 
sig med att han vid tillfället varit "af drycker öfwerlastad." Talmannen 
yrkade på uteslutning, medan Anders Matsson talade för ett lindrigare 
straff, t ex penningböter, och fick medhåll av Lars Torbjörnsson. Ståndets 
beslut efter votering blev uteslutning. Efter ytterligare kontroverser blev 
också Lars Torbjörnsson utesluten ur ståndet för uppstudsighet mot tal-
mannen. Anders Matsson försökte förgäves öppet försvara också Lars Tor-
björnsson och förlorade på kort tid två av sina närmaste meningsfränder i 
ståndet. 

Vid riksdagen upprepade Anders Matsson det memorial, som han ingav 
till riksdagen 1769-70 angående befrielse för de skånska rusthållen att 
erlägga den extra avgiften för anskaffande av hästar och olika persedlar till 
det pommerska kriget. 

Anders Matsson tillstyrkte varmt adelns förslag till ökat underhåll åt 
arvprinsarna Carl och Fredrik Adolf. Han sade sig visserligen veta i vilket 
utblottat tillstånd statsfinanserna var, men han menade, att rikets heder 
krävde, att prinsarna erhöll ett sådant understöd, att de var i stånd att 
uppföra sig på ett för dem och riket värdigt sätt. Om prinsarnas stat blev 
alltför knappt tillskuren, så att de inte skulle kunna tillfredsställa sina 
nödvändiga behov, uppstod risk, att de kunde komma att känna missnöje 
med sitt eget land. 

Bondeståndet hade också att yttra sig i ett par överklagade mål. Borgar-
och prästeståndet hade tillstyrkt en ansökan från riksdagsmannen och 
handlanden Jeuns Gram37  i Kristianstad om någon uppmuntrande förmån 
för generallöjtnanten, landshövdingen i Kristianstad län, baronen Rein-
hold Johan von Lingen." Han hade enligt Gram blivit förbigången av yngre 
och måste nu efter lång och trogen tjänst med tilltagande ålder åtnöja sig 
med den knappaste landshövdingelönen i riket. Anders Matsson ansåg 
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tvärtemot, att von Lingen redan fått utmärkt belöning för sina tjänster, 
och att det skulle strida mot lagen, om han skulle få det första militära 
landshövdingeämbetet, som blev ledigt. Med oro och bekymmer såg An-
ders Matsson, att ständerna befattade sig med befordringsfrågor, eftersom 
"Ständerne derigenom mycket hindrades uti angelägnare rådplägningar." 
Ärendet gick Anders Matsson emot, och von Lingen, som var mössa, ut-
nämndes 1772 3/8 till landshövding i Malmöhus län men avsade sig ämbe-
tet redan efter fjorton dagar. 

Ett annat mål rörde magistratens i Malmö förhållande vid det senaste 
riksdagsmannavalet. Magistraten påstods alldeles ha åsidosatt lagen och i 
stället tillämpat godtycke. Elektorer hade utsetts olagligt, och obehöriga 
personer hade inträngt i rådstugan före och under valet, varvid en röstse-
del blivit bortsnappad ur handen på en av väljarna.39  Ständernas juristde-
putation hade föreslagit, att borgmästare Georg Reinhold Dahlström4° och 
rådman Anders Schartau40  skulle förklaras ovärdiga att vidare bekläda do-
mareämbetet. Vid bondeståndets behandling av ärendet förklarade An-
ders Matsson, att han inte ville bestrida magistratspersonernas brott, men 
att han förespråkade en mild dom. Mildhet hos ständerna skulle enligt 
hans mening uppväcka högaktning och kärlek bland folket. Han fann dess-
utom att lagen inte var tillräckligt tydlig. Särskilt ömmade han för rådman 
Schartau. Hans hustru hade nyligen avlidit, och han hade lämnats ensam 
med sju moderlösa barn. Bland barnen var den femtonårige Henrik, som 
skulle bli en av Svenska kyrkans mera bemärkta prästmän,1:e stadskommi-
nister Henrik Schartau i Lund och upphovsman till en sträng och dyster 
kristendomsriktning, kallad schartauanismen.41  Av kristligt medlidande 
och människokärlek föreslog Anders Matsson lindrig näpst. Det blev också 
ståndets beslut. Ständernas slutdom blev emellertid avsättning för båda.42  

Efter att en gång ha trasslat till det ordentligt för sig i en debatt om 
rikets finanser, var Anders Matsson så ärlig, att han öppet tillstod "at han 
ei wäl fattat sakens sammanhang."43  

1778-79 
Enligt löfte i sitt avskedstal till 1771-72 års riksdag sammankallade Gustaf 
III efter sex år en riksdag, som öppnades 1778 30/10 och slutade 1779 25/1 
och således blev helt kort. Efter statskuppen låg makten hos kungen, och 
riksrådets och riksdagens inflytande var starkt begränsat. Bondeståndet 
sammanträdde som vanligt i det Bondeska palatset vid Riddarhustorget. 
Anders Matsson representerade Oxie, Skytts och Vemmenhögs härader. 
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Av kungen utnämndes Anders Matsson till bondeståndets talman (se vida-
re följande avsnitt). I egenskap av talman kunde Anders Matsson vid denna 
riksdag inte tillhöra någon deputation. 

Till riksdagen hade Gustaf III framställt några förslag till lagändringar, 
som utgjorde början till den svenska strafflagstiftningens utveckling i tids-
enligare och humanare riktning. Det gällde dels strafflindringar, främst en 
minskning av dödsstraffen, dels en mildring av tjänstehjonsstadgan. Enligt 
ständernas beslut avskaffades dödsstraff för trolldom och ouppsåtligt bar-
namord, t ex om föräldrar i sömnen råkat ligga ihjäl sitt barn i den gemen-
samma sängen, medan däremot tjänstehjonsstadgan inte nu ändrades. Riks-
dagen beslöt också om religionsfrihet för inflyttade katoliker och judar. 

Efter statskuppen förbjöd Gustaf III all husbehovsbränning med hänsyn 
till missväxten i landet och inrättade senare kronobrännerier. Vid riksda-
gen besvärade sig bondeståndet utan framgång över det statliga bränn-
vinsmonopolet, som väckt förbittring hos bönderna och lett till en omfat-
tande lönnbränning i bondgårdarna. Andra frågor som bondeståndet väck-
te vid riksdagen gällde skyldigheten att svara för hållskjuts vid gästgivare-
gårdarna, svedjande, husbehovskvarnar och storskiftet. Bondeståndet be-
svärade sig också över att i senare tid "åtskillige personer strukit landet 
omkring, som wid Allmogens sammankomster, i synnerhet marknader, up-
fördt comoedier, wisat biörnar och markattor, som dansat, med flere ut-
ländske kreatur, öfwat taskspelerie och andre onyttige gycklerier." Ståndet 
krävde " ett nådigt förbud emot alt sådant och att slike personer icke 
måtte äga tillstånd at färdas omkring landet eller med sine gycklerier narra 
till sig penningar."44  

Talman och kronprinsfadder 
Talmannen hade att föredraga ärendena, fördela ordet, ställa proposition 
och vaka över att inga grundlagsstridiga beslut fattades. Han svarade också 
för kommunikationen mellan stånden och med Kungl Maj:t, Före varje ple-
num sammanträffade lantmarskalken och samtliga talmän i en s k talmans-
konklav för att komma överens om vilka ärenden, som skulle behandlas. 

Under frihetstiden hade stånden valt sina ledare, men efter statskuppen 
1772 hade kungen utnämningsrätt. Kungen utsåg också sekreterare i stån-
den. Inför riksdagen 1778-79 utsåg Gustaf III till bondeståndets sekretera-
re förste expeditionssekreteraren Elis Schröderheim45  och till hans notarie 
och medhjälpare hovsekreteraren och skalden Carl Michael Bellman. Om 
dessa båda utnämningar skriver riksrådet Axel von Fersen d ä: "Sekretera- 
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ren Schröderheim, listig och egennyttig, och Bellman, poet och gyckelma-
kare bland det lägsta folket, drinkare och allmänt missaktad, fingo konung-
ens förtroende att styra bondeståndet."46  

Stånden tävlade inbördes i underdånighet. Även om kungen hade förbe-
hållit sig utnämningsrätt, beslöt bondeståndet på tillskyndan av den in-
ställsamme sekreteraren Schröderheim att genom en deputation hos kung-
en anhålla, att denne ville utse talman för bondeståndet. Gustaf III emot-
tog smickrad uppdraget och utnämnde 1778 20/10 bonden Anders Mats-
son från Malmöhus län till "Talman för det Ärbara och Hederwärda Bonde-
ståndet." I sina utnämningar favoriserade Gustaf III gärna dem, som samar-
betat med adeln och stött kungamakten 1771-72. Bland dessa var den 
hattsinnade Anders Matsson. 

Samma dag som utnämningen skedde kallade Gustaf III till sig Anders 
Matsson, fattade hans hand och lät honom framför sig på knä med två 
fingrar uppsträckta avlägga talmanseden, förestavad av hovkanslern, fri-
herre Fredrik Sparre: "Jag Anders Matsson lofwar och swär wid Gud och 
hans heliga Evangelium, at som jag af den Stormägtigste Högborne Furste och 
Herre Gustaf III, Sweriges, Göthes och Wändes Konung, min allernådigste 
Herre och Konung, blifwit till taleman för Bondeståndet wed innewarande 
riksmöte utsedd, så skall jag med all kraft och förmåga bibehålla och handhaf-
wa samt med all min magt förswara allan konungsligan rätt och Riksens 
Ständers frihet och aldeles som den af Riksens Ständer för sig och sine efter-
kommande för ewärdeliga tider antagne och beswurne oryggeliga Regerings-
form af den 21 Augusti 1772 stadgar och förmår. Jag skall ock ej tillåta, at 
något deremot handlas,och alla öfwerläggningar i Ståndet så föra, at det län-
der Kongl Maij: tt och riket til gagn, ståndet til heder och förmån. — — Jag skall 
ock aldrig tillåta, at sådane propositioner giöras, som kunna strida emot kon-
ungamagten eller Riksens Ständers fri- och rättigheter. Att jag will alla dessa 
articlar troligen hålla, det beder jag mig Gud så wist til hjelp, som jag dem 
skall följa. 47  

Som talman hade Anders Matsson också att vid högtidliga tillfällen re-
presentera sitt stånd och höll i denna egenskap flera svassande tal i tidens 
stil. Till Gustaf III höll han tre tal. Först hyllade han kungen vid ständernas 
uppvaktning 1778 28/10 inför riksdagen genom att patetiskt framhålla, att 
"när med dagens ljus wåra arbeten taga sin början, instämma wåra hushåll i 
de trognaste förböner för Eders Kongl Maj:t och Dess wälsignade regering, 
och på lika sätt när aftonen kommer, uplyfta wi wåra trötta armar till 
Himmelens Herre med wälsignelser öfwer en Konung, hwars dageliga om-
sorger göra wårt arbete glada och wår hwila trygg"47  och sedan vid riksda- 
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gens högtidliga öppnande den 30/10, då han betygade: "Om ståndet för sin 
del något kan bidraga eller uträtta till Eders Kongl Maj:ts nöje och rikets 
wäl, skall ståndet icke försumma et så hugneligit tillfälle at ådagalägga sit 
underdåniga nit."'" Efter riksdagens öppnande var Anders Matsson tillsam-
mans med tjugofyra ledamöter av bondeståndet inbjuden att "spisa på 
Kongl Slottet." 

Sitt tredje tal till Gustaf III höll Anders Matsson 1778 11/11 vid stän-
dernas uppvaktning med anledning av kronprinsens födelse, då han fram-
förde bondeståndets önskan, att "Hans Kongl Höghet, Sweriges så efter-
längtade som kärkomne Kronprins må, til själ och hjerta lik sin store Fader, 
upfylla Sweriges hopp och försäkra des tilkommande sällhet."'" 

Till änkedrottningen Lovisa Ulrika, Gustaf III:s moder, höll Anders 
Matsson ett tal 1778 29/10 vid bondeståndets uppvaktning inför riksda-
gens öppnande. Anders Matssons kungatal har förmodligen skrivits av 
Schröderhe im. 

De av Gustaf III utnämnda ledarna för de övriga stånden och Anders 
Matssons kolleger i talmanskonklaven var adelns lantmarskalk, generalma-
joren och greven Hugo Herman von Saltza,48  som var närmast ansvarig för 
de militära förberedelserna till statskuppen 1772, prästeståndets talman 
Carl Fredrik Mennander,49  ärkebiskop i Uppsala, och borgarståndets tal-
man Carl Fredrik Ekerman,5° justitieborgmästare i Stockholm. De av kung-
en utsedda ledarna för de fyra stånden får av Axel von Fersen det elaka 
omdömet: "Oskickligare talmän och lantmarskalk till ständers ledande un-
der riksdagen kunde inte framletas. Ingen af dem ägde hvarken kunskap, 
erfarenhet eller förtroende ."46  

Två dagar efter riksdagens högtidliga öppnande föddes 1778 1/11 den 
efterlängtade kronprinsen. Illvilliga rykten gjorde gällande, att kronprin-
sen var av oäkta börd. Fader var enligt hovskvallret inte kungen utan hans 
hovstallmästare. För att barnet skulle mottagas högtidligt och erkännas i 
det svenska folkets namn inbjöds de fyra ståndens ledare, lantmarskalk och 
talmän, och ett antal utvalda ledamöter av varje stånd att vara faddrar vid 
dopet i Slottskapellet den 10/11. Ständerna hade fått nåden att bestämma 
kronprinsens namn och valt det till stora minnen och förhoppningar knut-
na namnet Gustaf Adolf. Ständerna överlämnade som faddergåva 300 000 
riksdaler specie. 

Som minne av dopet erhöll Anders Matsson liksom de övriga ståndens 
ledare en guldmedalj med kungens bröstbild med tillhörande kedja att 
bära kring halsen. Ledamöterna fick var sin guldvase att bära på bröstet. 
Om en kronobonde med "Fadderstecknet" har Bellman skaldat: 
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"Nog kan ni tänka denna dag, 
Min glädje öfver all måtta; 
Prins Gustaf Adolphs Fadder jag. 
På Herrda 'n sjutti-åtta. 
Jag stod Hans Majestät ej långt ifrån, 
Välsignade Försynens dyra lån; 
Välsigne Gud både Far och Son —
Mitt hjerta älskar sig blotta."51  

Anders Matsson, koppar-
stick av Johan Snack 1778. 
Kungliga Biblioteket 
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Samtliga faddrar avbildas på ett kopparstick av Johan Snack "Samling af 
de Herrars och Mäns Portraiter, som hade den Nåden at wara Faddrar wid 
Kronprints Gustav Adolphs dop 1778.'52  Gustaf III var så förtjust i skåne-
bonden Anders Matsson, att han beordrade hovmålaren Per Krafft d ä att 
måla talmannens porträtt i helfigur. Målningen, som ingår i det svenska 
porträttgalleriet på Gripsholms slott, framställer Anders Matsson i blågrå 
långrock, blå väst, gula byxor och vita strumpor med röda band. I handen 
håller han en bredbrättig hatt. 

Den kungliga nåden flödade också över talmannens styvson, magister 
Rolof Schrevelius, som 1778 utnämndes till ordinarie hovpredikant. Efter 
sin styvfaders glänsande roll 1778 utbytte han namnet Schrevelius mot 
Andersson. Redan 1781 fick Rolof Andersson19  kunglig fullmakt som kyr-
koherde i Glimåkra i Östra Göinge härad, ett av de största pastoraten i 
Lunds stift. 

Farväl till riksdagen, rusthållare i Västra Skrävlinge 
Med det lysande framträdandet vid riksdagen 1778-79 var Anders Mats-
sons politiska bana avslutad, och han reste hem till Skåne. Sammanlagt 
hade han bevistat fem riksdagar. 

Redan 1771 hade Anders Matsson lämnat rusthållet Östra Skrävlinge nr 
13 i Husie socken och flyttat över till annexförsamlingen Västra Skräv-
linge, där han i kyrkbyn förvärvat tre kronoskatterusthållshemman, nr 1 
ett helt mantal med därunder lagt augment nr 2 1/3 mantal under stam nr 
11 vid Månstorps kompani och Norra Skånska Regementet till häst och nr 
13 1/2 mantal under stam nr 119 vid Landskrona kompani och samma 
regemente. Därmed blev Anders Matsson den störste hemmansägaren i 
Västra Skrävlinge by. I byns Norre vång uppförde Anders Matsson 1771 
med häradsrättens tillstånd53  en vädermölla på den s k Möllebacken. Mot 
den nya möllan hade möllare i såväl Malmö som angränsande lantsocknar 
protesterat, eftersom de ansåg den som ett intrång i sitt näringsfång. 

Det var således till sina egendomar i Västra Skrävlinge som Anders 
Matsson återvände 1779 efter avslutat riksdagsarbete. En efterdyning till 
riksdagen skulle snart nå Västra Skrävlinge. Efter 1778-79 års riksdag 
spreds ett rykte, att Gustaf III vunnit flera frågor i bondeståndet genom 
ett löfte att släppa husbehovsbränningen fri. Bondeståndet tog illa vid sig, 
och dess sekreterare Schröderheim, som anklagades för att ha uttalat sig 
oklart, skrev 1779 20/4 till två riksdagsledamöter, Anders Matsson och 
Sven Håkansson i Byarum, Jönköpings län, och bad dem dementera dessa 
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rykten. Från sin gård i Västra Skrävlinge sände Anders Matsson den 29/4 
den begärda dementin till Schröderheim. Han skriver, att det "giör mig 
hjerteligen ondt, at min Herr Bror hafwit ledsamhet af den omskrefne brän-

winsaffairen, hwarutinnan Gud i Himmelen såwäl som äfwen iag för min del 
och på den ed, iag wår allernådigste Konung swurit hafwer, kan bedyra, at 

Västra Skrävlinge by 1797 . Efter Concept 
Charta öfwer Westra Skräflinge Bye 
Gata uti Malmö hus Lähn, Oxie Härad 
afmätt och Delat Åhr 1797 af Sam. 
Gutman (Ur M F Å 1940) 
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min Herr Bror aldrig nånsin på det sättet sig i wårt Stånd yttrad, at allmogen 
skulle få lof at bränna till husbehof, mycket mindre at min Herr Bror därwid 
har på något sätt uti Hans Maiiest:s namn därom sig utlåtit."54  Sitt brev 
slutar Anders Matsson med att framhålla: "Det kan iag berömma wår skån-
ska Allmoge före, at de icke thet minsta ord skal tala emot utan sannerl. anser 
alt, hwad wår store högt uplyste Konung giör, för alt wäl giordt och önskar de 
wår nådiga Öfwerhet långt lif samt beständiga wäl. Iag har Gudi lof aldrig 
hörd et enda ord emot mig, sedan iag hemkom, och el det minsta höres nämnas 
hwad wid riksdagen är giordt, annat än wäl."54  

Från det grå vardagslivet i Västra Skrävlinge gick tankarna säkert ofta till 
den svunna glansen i huvudstaden, och 1779 20/11 — drygt ett år efter 
kronprinsens dop — skrev Anders Matsson ett högtravande tack- och hyll-
ningsbrev till Gustaf III så lydande: "Den owärderliga stora Nåd Eders 
Kongl: Maiiest: mig sin ringaste undersåte allernådigst änn ytterligare be-
wärdigad, upwäcker i diupaste Underdånighet, de ömmaste sinnes rörel-
ser, hwilka om under innerliga förböner Lof och tacksäiielser aldrig hos 
mig och mina efterkommande för Eders Kongl: Maiiest: och den Gustavia-
niska än kunna utplånaslHimmelens Gud uppehålle Eders Kongl: Maiiest: 
och Rikets wällsignade Kron Prints at ta längsta tiden pryda Swenska Th-
ronen, sine undersåtare til hugnad och glädie, och iag wågar i underdånig-
het tillägga denna önskan, Måtte Eders Kongl: Maiiest: Hans Kongl: Hög-
het Kron Printsen aldrig äga andre undersåtare, än dem som täfla med mig 
i den Trohet, den Nit, den rena Wördnad, hwarmed iag til sista ögnablick-
et framhärdar." Brevet har den devota underskriften: "Stormäktigste, Al-
lernådigste Konung, Eders Kongl: Maiiests: aller underdånigste Tropliktig-
ste undersåte Anders Matsson."" 

Efter inflyttningen till Västra Skrävlinge blev Anders Matsson genast 
byns förtroendeman och fick 1772 uppdraget att hos Landshövdingeämbe-
tet begära storskifte" för att få slut på ägosplittringen, som försvårade 
jordbrukets skötsel och gav dålig avkastning. I ärendet sände Anders Mats-
son 1772 25/8 till Landshövdingeämbetet följande skrivelse i tidens devota 
stil: "Til winande af både redighet och beqwämlighet med de til hemma-
nen lydande åkerskieften har jag efter samråd med större delen af Bygens 
öfrige jordägare här med skolat allerödmjukast begära denna byens ägor 
storskiftade. Såsom wij med en sådan förrättning hafwa fulkomliget för-
troende til herr Commissions Landtmätaren Gusta: Regnel så är min öd-
mjukaste begäran, at Eders höga Nåde täcktes denna förrättning til wälbe-
mälte herre landmätaren nådgunstigast remittera." Landshövdingeämbe-
tet beviljade omgående ansökan om storskifte, och redan den 28/8 inställ- 
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de sig den önskade lantmätaren Gustaf Regnell57  i Västra Skrävlinge by för 
att lägga ägorna i storskifte. Bland de församlade jordägarna var Anders 
Matsson som innehavare av "Nr 1 ett helt skatte Rusthåld, Nr 2 1/3 dels do 
och Nr 13 1/2 do." Vid förrättningen begärde Anders Matsson att få "Sina 
No i hopa i ett skifte." Här stötte han emellertid på motstånd. Lantmäta-
ren och byalaget samtyckte endast till att han fick slå ihop nr 1 och nr 2 
men däremot inte nr 13. För att kunna bevaka sin rätt i storskiftet hade 
Anders Matsson permission under augusti månad från den pågående riks-
dagen. 

Vid en lantmäteriförrättning i Bulltofta by 177558  angående Bulltofta 
mosse var Ricksdagsmannen Anders Matsson" närvarande och underskrev 
som kyrkovärd å kyrkans vägnar protokollet. Som jordägare och byns för-
troendeman var Anders Matsson också närvarande vid en lantmäteriför-
rättning 1786, då landshövding Tage Thott ur byhemmet lät utbryta sitt 
hemman Västra Skrävlinge nr 4, som nyuppfördes längst ut i Ängavången 
och sedermera fick namnet Sofielund.59  Mantalslängden 1776 upptar å 
Västra Skrävlinge nr 1 och 2 Anders Matsson med hustru, tre drängar och 
två pigor. 

En sommarkväll gjorde sorgen sitt intåg i Anders Matssons gård. I Västra 
Skrävlinge dödbok 1785 läses: "Den 12 Junii kl. 10 en söndagsafton blev 
Talmannen Anders Matssons hustru Bengta Lars dotter uti Westra Skref-
linge död af Bröstsiuka och ålderdomsbräcklighet."6° Hennes ålder var 79 
år, och hon bör således vara född c:a 1706. Till Västra Skrävlinge kyrka 
hade makarna donerat en ljuskrona med inskriften: "Denne Liuscrona Gif-
wen af Talmannen Anders Matsson åck Hustru Benta Lars Doter. Skref-
linge A°1780." Ljuskronan är bevarad och hänger i den nuvarande kyrkan. 

Bouppteckningen efter hustrun ger värdefulla upplysningar om gårdar-
na i Västra Skrävlinge by. Byggnaderna till kronorusthållet nr 1 var "uti 
förswarligt stånd," och på ägorna var fem "torparehus" uppförda. Till kro-
norusthållet nr 2 hörde två husplatser med hagar vid den s k Malmöhed i 
närheten av Södervärn och ett " ryttarehus med plats." Vid nr 2 var också 
anlagd en stor trädgård med fruktträd och häckar, inhägnad med stengär-
den på två sidor och ett plank på de övriga. Till gården hörde också en 
gräshage med många pilträd och två dammar. Dessa hemman värderades 
till 6000 rdr smt. På ägorna till nr 2 stod "en wäderqwarn, hwartill jord är 
utlagd 2 1/2 kappeland, som qwarnen står på, men i sjelfwa qwarnen äger 
änkemannen ej mer än halfwa delen, som wärderas till 1500 rdr smt". Det 
tredje rusthållet var värderat till 1000 rdr smt. Silver och andra värdesaker 
uppgick till 269 rdr smt.6' 
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Borgare i Malmö 
Vid sidan av sitt jordbruk ägnade Anders Matsson sig åt affärer i Malmö. 
Av krögaren Anders Jönsson köpte han 1778 för 108.16 rdr specie gården 
nr 436 vid Västergatan. Gården hyrdes ut till en släkting, tullbesökaren 
Jöns Schrevelius. Efter sju år sålde Anders Matsson 1785 gården till tolags-
kassören Petter Giese. Anders Matsson hade 1781 för 283.16 rdr specie av 
hovpredikanten Claes Ludvig Ennes62  köpt gården nr 439 & 440 i hörnet av 
Gråbrödersgatan och Västergatan. Gården var uthyrd till kapten Christian 
von Schantz till 1785, då Anders Matsson efter hustruns död själv flyttade 
in i gården. Av en beskrivning 1761 i samband med skadegörelse framgår, 
att gården nr 439 hade förstuga med ett par fönster och på vardera östra 
och västra sidan en sal med två par fönster. Dessutom fanns en kammare 
med tre par fönster. Alla fönster hade målade bågar med järnbeslag och 
blyinfattat glas.63  En sotningstaxa 1787 omtalar i gården två skorstenar, en 
till köket och en till en kamin." 

Anders Matsson köpte 1782 hälften av garvaren Johan Wilhelm Wanck-
es gård nr 124 & 125 vid Östergatan och ingick samtidigt som delägare i ett 
där inrättat lädergarveri. Denna affär kom att vålla förargelse. Efter någon 
tid erfor Anders Matsson, att det i gården fanns flera inteckningar utöver 
de 333.16 rdr specie, som han åtagit sig ansvar för till Malmö Hospital. 
Dessutom fick han höra, att Wancke i strid med bolagskontraktet utan 
hans vetskap utlevererat läder från det gemensamt ägda garveriet. Hos 
Malmö kämnärsrätt tog Anders Matsson nu ut stämning på garvaren 
Wancke och hans hustru Johanna Sparwardt och krävde, att gårdsköpet 
skulle återgå och bolaget upplösas. Han krävde dessutom gottgörelse för 

Anders Matssons namnteckning, inneliggande handlingar till rådstuvurättens i Malmö 
dombok 1782. M S A 
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de förbättringar han utfört på gården och de utlägg han haft för bolaget. 
I en svarsinlaga hävdade Wancke, att såväl köp som bolag skulle bestå. 
Wancke påstod, att Anders Matsson visst känt till alla inteckningar före 
köpet. Han erkände, att han utan sin kompanjons vetskap hade utlämnat 
ett par kalvskinn men ansåg, att detta inte hade rubbat bolagskontraktet.66  
Processen fortsatte och slutade omsider med en förlikning, som fastställ-
des av kämnärsrätten 1782 17/10 "till theras gemensamma efterrättelse."66  
Det blev en seger för "Förre Talemannen för det Hederwärda Bondestån-
det, Wälförståndige Anders Matsson," som förklarades löst från såväl kö-
pet av hälften av gården vid Östergatan som bolagskontraktet "så snart 
thet redan inkjöpte och under arbete warande Lädret först blifwer fullfär-
digat."66  

Lädret skulle fortsätta att spöka ännu någon tid. För att så snart som 
möjligt bli kvitt affären krävde Anders Matsson som ägare till hälften av 
lädret, att detta skulle försäljas vid en auktion, som skulle hållas hos 
Wancke den 30/12, något som Wancke motsatte sig. Anders Matsson drog 
nu saken inför rådstugurätten, som efter överläggning 1782 30/12 — samma 
dag som auktionen hölls — prövade skäligt att bifalla Anders Matssons 
begäran, att lädret skulle försäljas på auktion och ålade Wancke "att öppna 
dörren till thet rum,hwari Lädret är förwaradt, i annan händelse bör det 
samma upbrytas."67  Anders Matsson hade vunnit ännu en seger över 
Wancke. 

Enligt Skriften är det icke gott för mannen att vara allena. Så icke heller 
för en f d talman i bondeståndet. Redan 1786 6/2 gifte Anders Matsson om 
sig i Malmö S:t Petri med "Bryggaren Sommars äncka Madame Anna Ras-
mus doter."68  Lysningen till äktenskap hade efter begäran skett i Västra 
Skrävlinge kyrka. Anna Rasmusdotter var änka efter bryggaremästare 
Olaus Sommar, som avlidit i Malmö 1785 23/4. Hon hade inga barn och 
hade efter makens död övertagit gården "Nr 671 i Ostindie Farare gatan." 
Efter vigseln med Anders Matsson inflyttade hon i hans gård nr 439 & 440 
vid Västergatan, där de till hjälp med sysslorna höll dräng och piga.69  

Sina gårdar i Västra Skrävlinge sålde Anders Matsson 1787 till handels-
männen Thomas, Niclas och Hans Thomasson, Lars Bauert och Johan Hen-
rik Halch, samtliga i Malmö. Efter enskiftet 1803 kom hemmanen nr 1 och 
2 att ingå i den av handelsmannen och tullfiskalen Svedin Karström sam-
manköpta storegendomen Rosengård.7° 
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Epilog 
Omsider kom livets afton för den f d talmannen. Efter ett lika verksamt 
som skiftesrikt liv avled Anders Matsson 1790 29/10 i sin gård nr 439 & 440 
vid Västergatan. Några dagar senare ägde den högtidliga begravningen rum. 
I S:t Petri dödbok läses: "November Den 3 dje Begrofs på Södra gången i S:t 
Petri Kyrcka Talemannen Anders Matsson 64 år gammal, död af Kräftan. 
Ringdes med Knutskl. och alla the andre."' I kyrkans räkenskaper är anteck-
nat: "1790 October 30 Själringt med alla Klockerne för afl. Talemannen 
Anders Matsson 1:— Ringt med dito vid begrafningen 4:— Graföppning i 
kyrkan 2:— S:a 7:272  Att bli begraven inne i kyrkan till ringning med alla 
klockorna tillkom vid denna tid endast förnäma borgare och visar Anders 
Matssons höga samhällsrang och status. Av de 63 i S:t Petri under 1790 
avlidna fick endast 5, däribland Anders Matsson, ringning med Knutsklock-
an och alla de andra. Ringningen var också avgiftsbelagd och därför förbe-
hållen de välsituerade i samhället. Dödbokens åldersuppgift stämmer inte. 
Eftersom Anders Matsson var född 1728, blev hans ålder 62 år. 

Protokollet från bouppteckningen1790 9/1273  efter Anders Matsson ger 
en god inblick i såväl hans ekonomiska status som inredning och dagligt liv 
i gården vid Västergatan. Arvtagare var änkan Anna Rasmusdotter och 
hans son i det tidigare äktenskapet, rusthållaren och nämndemannen An-
ders Andersson i Fårabäck, båda närvarande vid förrättningen. Anders 
Matsson hade genom testamente 1788 25/6 förordnat, hur kvarlåtenska-
pen skulle fördelas. Av fastigheter ägde Anders Matsson gården nr 439 & 
440 vid Västergatan, hus och hagetomt på Södervärn och dessutom "Helf-
ten i wäderqwarnen wid Skreflinge." 

Bland föremål av ädelmetall fanns "1 St. Guld Medaille öfwer Hans 
Kongl. Cron Printsens döpelse," den som han förärats av Gustaf III 1778, 
och "1 heders guldpenning med därtill hörig förgylt silfwerkjädja." Vidare 
fanns "3 heders silfwerpenningar," varav en med kedja, 2 silverbägare, 1 
större förgylld och 1 mindre icke förgylld, och 37 diverse silverknappar. 
Av bordssilver noteras 12 matskedar, varav 9 kontrollerade, och dessutom 
6 teskedar. Udda silverföremål var fickur, snusdosa, sockertång och ett par 
skospännen. Slutligen upptas av värdeföremål "4 släta guldringar." 

Av övriga metallföremål fanns av koppar 5 kittlar, varav en innemurad 
med hatt och däck, 9 pannor, 1 kastrull, 1 durkslag, 2 mjölksilar och 
2 "Caffe kannor," och av tenn 2 djupa och 11 flata större och mindre fat, 
1 1/2 dussin djupa och 29 stycken flata tallrikar, 1 "Soppe skål med låck," 
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2 förläggeskedar, 4 saltkar och 2 "drickesstop." Av malm fanns 1 gryta, 
2 mortlar och 5 ljusstakar och av mässing 2 lampetter, 2 ljusstakar och 
2 strykjärn. Förutom diverse verktyg av järn som 1 handyxa, 2 vedyxor 
2 sågar, 2 eldtänger och 2 "järnwiggar," d v s kilar för klyvning av trästock- 
ar, fanns det i köket 1 "waffeljärn" och 2 "godrånsjärn," 2 grytor och 2 "tre-
fötter," d v s stativ med tre fötter, varpå grytor och pannor ställdes i den 
öppna spisen. Till järnföremålen hörde också en "waxstempel." 

Till möblemanget hörde 8 bord, därav 1 blåmålat med hylla, 2 blåmålade 
fyrkantiga, 2 fyrkantiga matbord, 1 brunmålat slagbord, 1 litet tebord och 
1 bord med vaxduk. Det fanns 25 stolar, därav 12 blåmålade, 6 gulmålade, 
4 brunmålade med lösa säten och 3 länstolar. Dessutom fanns det 4 soffor, 
varav 2 kanalAer. För förvaring av olika föremål fanns det 1 skänk och 
3 skåp, varav 1 hörnskåp, 1 hängskåp och 1 blåmålat klädesskåp. 

För skrivgöromål fanns det 2 pulpeter, d v s skrivbord med sned, sluttan-
de skiva, varav en blåmålad. Det fanns 5 större och mindre speglar, varav 
en med förgylld ram. För nattvilan fanns det 1 blåmålad säng och 2 "hem-
lingssängar," vanligen kallade "himlingssängar," försedda med två uppstå-
ende hörnstycken, som ovantill var förenade med tvärslåar. Över sängen 
var spänd en duk, den s k himlingen, och omkring den ett omhänge. 

Boet var välförsett med sängkläder och andra textilier. Till sängutrust-
ningen hörde 17 blå-, röd-, gul- och grönrandiga ovan- och underdynor 
med överdrag i samma randning och dessutom ett antal röd- och blårandi- 
ga huvudkuddar. Det fanns 3 sängomhängen, "1 blårutigt, 1 rött halfsidens, 
1 Cattuns do" (av engelskans cotton = bomull]. Av linne fans det 18 lakan, 
hälften av lärft och hälften av blångarn, diverse handdukar, 3 dussin ser- 
vietter och 22 par gardiner, därav 7 par rödrutiga. Tidens flykt mätte ett 
väggur, och för värmen under den kalla årstiden svarade 3 järnugnar. 

För gårdens olika sysslor i självhushållningens tid, bak, slakt och ölbrygd, 
fanns det av trä: baktråg, saltkar, hackebräde, brygghuskar med järnband, 
drankekar, "skwaletunna med slang," och till förvaring av gårdens våtvaror, 
dricka, öl och brännvin, ett antal ankare, hel- och halvtunnor. Dessutom 
fanns det hackelsekista och "såge blåck," d v s sågbock. 

Anders Matssons personliga garderob utgjordes av "1 päls med swart 
skinnfoder, 1 grå öfwerråck, 1 ljus Jacka och wäst, 1 do sämre, 1 blågrå do, 
1 blårandig tröja, 1 hwit spetetröja,74  1 röd nattmössa, 6 par hwita ull-
strumpor, 1 par swarta manchesterbyxor, 2 par dito sämre, 2 hattar." Dä-
remot är inga skor och stövlar antecknade. 

För ståndsmässig transport av den f d talmannen fanns det "1 heltäckt 
wagn" och "1 par hästar" med tillhörande remtyg, selar och tömmar. För 
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gårdens eget bruk hölls också en ko. Bete fanns i de s k gårdejordarna i 
stadens utmark. 

Vid bouppteckningen noterades också ett tiotal utestående fordringar. 
Den största posten var ett lån 1790 4/5  till handelsmannen Frans Suell på 
1500 rdr, medan övriga poster utgjorde smålån från 8 till 166 rdr. Som 
osäker fordran upptogs ett lån på 50 rdr till släktingen, tullbesökaren Jöns 
Schrevelius. Sterbhusets skuld utgjorde endast 60 rdr. Här ingick bl a lön 
till "Pigan Johanna innestående från Michaelis 1789 till Påsk 1790 1:32 rdr 
och Dito från Påsk til den 29 sidstl. octobris 1:45 rdr" och lön till drängen 
Lars Ibsson ifrån och till samma tid 5:40 rdr. För läkarvård och medicin 
under sjukdomstiden hade utbetalats 8 rdr till professorn, med dr Caspar 
Trendelenburg75  och 1 rdr till apotekaren Peter Magnus Kjellström76  på 
Fläkta Öm. Bouppteckningens behållning utgjorde 3364 rdr specie. 

Talmannens änka Anna Rasmusdotter sålde 1799 gården nr 439 & 440 
till repslagaren Hans Wahl men bodde kvar till 1803, då hon som hyresgäst 
flyttade in i gården nr 449 vid Gråbrödersgatan, där hon bodde till sin död 
1824 16/2.77  Enligt bouppteckningen erhöll Elna och Boel Andersdotter, 
båda döttrar till talmannens avlidne son, nämndemannen Anders Anders-
son (död 1821 6/6) "dispositionsrätt af så kallade Anders Mattska huset 
med tillhörande tomt å Södra Förstaden härstädes, hwilken ägendom En-
kan Anna Rasmusdotter under sin lifstid innehaft enligt aflidne mannens 
Testamentariska förordnande."78  

Anders Matssons curriculum vitae har ovanlig dimension: Den tidigt 
faderlöse bondsonen från Västra Klagstorp, som blev nämndeman och riks-
dagsman, talman för bondeståndet med Carl Michael Bellman som notarie 
och som fadder vid kronprinsens dop fick uppleva skimret över Gustafs 
dagar, blev förevigad av hovmålaren i Gripsholms porträttgalleri och slu-
tade som välsituerad borgare i Malmö. Med all rätt hade han på sin döds-
bädd kunnat uttala de senare så välkända kungsorden: "Ingen har fyllt en 
bana liknande min."79  

' Werdenfels, Åke; Tjuvahålet i Klörup. SH Å 1965 
2  Efternamnet uppvisar i det skriftliga materialet högst olika stavningar som Matson, 

Matsson, Mattson, Mattsson, Mathson och Matsen. Också den egenhändiga namnteckning-
en har vacklande stavning. Eftersom faderns förnamn är belagt som Mats, har för härav 
bildat patronymikon i denna artikel valts stavningen Matsson. Nämndeman blev Anders 
Matsson vid 24 års ålder 1752 enligt Oxie häradsrätts dombok, Oxie häradsrätt A I a: 28, 
LLA. 
Inrikescivilexpeditionen, rådsprotokoll 1761 7/7. RA 

4  Skrivelser till K M:t från JK, vol nr 88:1761 10/6 med inneliggande bilagor. RA 
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Riksdagsmannaval, vol R 5949, Oxie o Skytts härader 1760. RA 
6  Slut = beslut 

Persson, Anders; Svedala genom tiderna, sid 262 ff. Trelleborg 1981. 
8  Landahl, Sten: Bondeståndets Riksdagsprotokoll 1760-62, Del 8 Stockholm 1967 

Oxie häradsrätt A II a:1, LLA. För denna källhänvisning tackar förf släktforskaren Sonja 
Garin, Malmö 

1° Oxie häradsrätt A I a:41, LLA. För denna källhänvisning tackar förf släktforskaren Sonja 
Garin, Malmö 

11  Hököpinge födelsebok C I:1, LLA 
12  Hököpinge vigselbok C I:1, LLA 
" Födda och döda i Tygelsjö o V Klagstorp 1721-35, Lunds domkapitels arkiv F II ja:10, LLA. 

Kopia i MSA 
14  Oxie häradsrätt A I a:14, LLA. För denna källhänvisning tackar förf släktforskaren Sonja 

Garin, Malmö 
" V Klagstorps dödbok C I:1, MSA 
16  Husie dödbok C I:1, MSA 
17  Elgenstierna, Gustaf; Släkten Schrevelius, Svenska Släktkalendern, Stockholm 1920 
18  Husie födelsebok C I:l. MSA 
19  Cavallin, S; Lunds stifts herdaminne IV, Lund 1857 

Sjöström; Skånska Nationen 1682-1832, Lund 1897 
20  Filmkopia CD 541, MSA 
21  Genom att kyrkoböckerna för V Klagstorp börjar först 1753 har efterforskningen av 

personuppgifter försvårats och gjorts osäker. I texten har om härstamningen endast 
lämnats sådana personuppgifter, som kunnat bestyrkas i redovisade källor. 

22  Husie husförhörslängd A I:1 och Husie dödbok C 1:2, MSA 
23  Akt nr 4, Husie socken, Länslantmäterikontorets arkiv, Malmö 
24  Oxie häradsrätt A I a:28, LLA 
25  Sjöström, Carl, Skånska nationen 1682-1832, Lund 1897 
26  Enskiftet i Ö Skrävlinge: akt nr 9, Husie socken, Länslantmäteriet 
27  Skånsk väg, Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1967 
28  Ljungberg, Leif: Postinspektoren i Malmö, som blev småländsk godsägare, MFÅ 1964 
29  Bondeska palatset, uppf 1662 för riksskattmästaren Gustav Bondes räkning. Stockholms 

stads rådhus 1780-1915 
Elgenstierna, Gustaf: Svenska adelns ättartavlor, I 

31  Landahl, Sten: Bondeståndets riksdagsprotokoll 1760-62, Del 8-9 
32  Carlquist, Gunnar: Lunds stifts herdaminne 11:4 
33  Carlquist, Gunnar: Lunds stifts herdaminne 11:3 
34  Landahl, Sten: a a 1765-66, Del 10 
35  Landahl, Sten: a a 1769-70, Del 11 
36  Olsson, Ragnar: Riksdagsmannavalen till bondeståndet under den senare delen av fri-

hetstiden (1740-72) 
37  Svenskt biografiskt lexikon, Band 17 
38  Elgenstierna, Gustaf: a a V 
39  Ljungberg, Leif: Valen i Malmö till riksdagen 1771-72, MFÅ 1935 
42  Isberg, A U: Bidrag till Malmö stads historia II b 
41  Carlquist, Gunnar: a a 11:4 och Green, Allan: Spegeln av en djärv natur, 1963 
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42  Helander, 011e: Riksdagsrepresentationen, Stadens historia 1719-1820, Malmö stads 
historia, Del II 

43  Landahl, Sten: a a Del 12,1771-72 
44  Landahl, Sten: a a Del 13,1778-79 
45  Elgenstierna, Gustaf: a a VII 

Svenska män och kvinnor, Band 6 
46  Historiska skrifter, Del 4, utg av R M Klinckowström 
47  Landahl, Sten: a a, Del 13,1778-79 
48  Elgenstierna, Gustaf: a a VI 
49  Svenskt biografiskt lexikon, Band 25, Stockholm 1987 
5° Svenskt biografiskt lexikon, Band 12, Stockholm 1949 
51  Bellman, C M: Samlade skrifter, del 5, Göteborg 1838 Mantalskrifningen, Divertissement 

i 1 act, Scen XXI 
52  Kungliga biblioteket, Stockholm 
53  Oxie häradsrätt A Ia:43, LLA 
54  Uppsala universitetsbiblioteks brevsamling F 614. Brevet återgivet i Landahl, Sten: a a 

1778-79, Del 13 
" Uppsala universitetsbiblioteks brevsamling F 621 
56 Storskiftet i V Skrävlinge by: Akt nr 2, V Skrävlinge socken, Länslantmäterikontorets arkiv 
" Ekstrand, V: Svenska Landtmätare 1628-1900 
" V Skrävlinge socken, Akt nr 4, Länslantmäterikontorets arkiv 
59  V Skrävlinge socken, Akt nr 2, Länslantmäterikontorets arkiv 
6° V Skrävlinge dödbok C 1:2, MSA 
61  Oxie häradsrätt, F 11:22 bouppteckning nr 365, LLA 
62  Cavallin, S: Lunds stifts herdaminne IV 
63  Kämnärsrätten i Malmö, inneliggande handlingar till dombok, F 61, MSA 
64  Borgerskapets i Malmö arkiv, G II a 90, MSA 
65  Rådhusrätten i Malmö, inneliggande handlingar till rådstuvurättens och magistratens 

dombok, F I aa:178, MSA 
66 Kämnärsrätten i Malmö, dombok Al A:65, MSA 
67  Rådhusrätten i Malmö, rådstuvurättens dombok, AI aa:143, MSA 
68  Malmö S:t Petri vigselbok E:2, MSA 
69  Borgerskapets i Malmö arkiv, mantalslängder, GIII ca 20-21, MSA 
7°  Andersson, Helge: Rosengård — Gammal lantegendom blir modern stadsdel, MFÅ 1969 
71  Malmö S:t Petri dödbok FI:3, MSA 
72  Malmö S:t Petri kyrkas räkenskaper LIb:17, MSA 
73  Rådhusrättens i Malmö arkiv, FIIa:71, bouppteckning 1790:647, MSA 
7' Stickad tröja av ull, i folkmålet spyddetröja av spydda = sticka. 

Andersson, Helge: Allmogedräkten i Oxie härad, Oxie härads hembygdsförenings årsbok 
VII 

75  Sjöström, Carl: a a och Svenska män och kvinnor, Band 8 
Ersgård, Hans: Apoteket Fläkta Örn i Malmö och dess första innehavare 1731-1820, 
Elbogen, Malmö fornminnesförenings tidskrift 1982:4 
Åberg, Gunnar: Apotekarna på Fläkta Öm och deras medicinalväxtodlingar, Elbogen 
1989:1 

" Malmö S:t Petri dödbok FI:3, MSA 
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78  Rådhusrättens i Malmö arkiv, inneliggande handl till domboken FI aa:269 MSA 
79  Yttrat av Carl XIV Johan inför sin död 1844 på franska: "Personne n'a rempli une carriere 

comme la mienne," 
LLA: Lunds Landsarkiv 
MSA: Malmö stadsarkiv 
RA: Riksarkivet 
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Nya rön om gammal Malmögård vid 
Östergatan 
AV ANDERS REISNERT 

Under år 1976 genomförde Malmö Museer byggnadsantikvarisk dokumen-
tation av gård nr 27 i kvarteret S:t Gertrud. Resultatet av denna undersök-
ning publicerades av Thomas Romberg och Gun Johanson i Malmö Muse-
ums Årsbok 1978.' 

Under de kommande åren genomförde undertecknad ytterligare bygg-
nadsundersökningar i samband med gårdens renovering. Andra delar av 
byggnaderna blev då tillgängliga för dokumentation och därmed har går-
dens byggnadshistoria på flera punkter kunnat förtydligas. Det har därför 
känts angeläget att ta upp gården till förnyad behandling. 

Nedanstående framställning gör dock inte anspråk på att vara den slutli-
ga presentationen av gårdens långa historia utan endast en redogörelse för 
byggnadernas utseende och inre disposition under tiden fram till Haquin 
Bagers död 1782. 

Karta över gamla staden med gård nr 27 markerad. 
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Malmös östra delar har sedan medeltiden varit ett omtyckt område att bo 
i. Arkeologiska undersökningar i kv. Humle, på Drottningtorget och i kv. 
S:t Gertrud vittnar om en tät bosättning redan vid övergången mellan 12-
och 1300-talen.2  Denna bebyggelse bestod till största delen av mindre bo-
dar placerade på smala tomter. Under senmedeltiden tycks området när-
mast Östergatan få en mer förnäm karaktär med välbärgade och inflytelse-
rika invånare.' Enstaka enkla hus har dock funnits kvar. 

Exempel på verkligt förmögen bebyggelse finns på den öster om gården 
nr 27 angränsande tomten. Här ligger idag ett av Malmös många stenhus 
från övergångsperioden mellan renässans och gotik. Byggnaden brukar kal-
las Niels Kuntzes hus efter den kände borgmästaren vid 1500-talets mitt. 
Huvudbyggnaden är dock troligen uppförd redan av Niels Kuntzes svärfar, 
borgmästaren Jep Nielsen, någon gång mellan 1520 och 1530.4  

På västra gaveln av Niels Kuntzes hus påträffades spår av en äldre envå-
ningsbyggnad som varit föregångare till det nuvarande korsvirkeshuset.5  
Detta är det äldsta huset som vi har säkra spår av på tomten för gård nr 27. 
Möjligen har byggnaden ingått som en del av en gård som 1454 kom i 
Lunds Domkyrkas ägo.6  Den 7 oktober detta år försålde frälsemannen Jep 
Svendsen Stolpe till Tranarp (Kvidinge sn, Södra Åsbo härad) sin moders 
gård och grund i Malmö till Lunds Domkyrkas byggnadsfond. Tomten var 
vid försäljningen 15 alnar bred mot nuvarande Östergatan och gränsade i 
norr till stadens jord vilket betyder att tomten varit ca 90 alnar lång. 

Lunds Domkyrka arrenderade ut gården och 1486 innehas den av Niels 
borgare i Malmö.' I början av 1500-talet heter hyresgästen Anders Kiel-
desmed8  och ännu 1541 innehar hans änka Cissi hyreskontraktet.9  Ett år 
senare slås tomten samman med grannfastigheten i väster och blir då 32 
alnar bred mot Östergatan och 93 alnar lång.1° Under resterande delen av 
1500-talet arrenderas gården av flera olika Malmöbor som även efter re-
formationen betalar landgille till Lunds Domkyrka» 

År 1636 övergår gården, efter en skuldreglering, till Hans Krutmeijers 
barn.12  Rådmannen Peder Koefoedt var förmyndare för barnen Krutmei-
jer13  och han låter, i egenskap av barnens juridiska ombud, uppbinda, d.v.s. 
nybygga, gården år 1637.14  

År 1665 har ett av barnen Krutmeijer, rådmannen Henrik Hansen, över-
tagit gården. Han låter detta år pantsätta den till Peder Weijer.15  Några år 
senare, troligen strax före Henrik Hansens död 1667 bör gården ha åter-
gått till Henrik Hansen. 

Henriks änka, Helle Jacobsdotter säljer gården vidare till Rasmus Kield-
sen år 1677.16  
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Östergatan vid kv St Gertrud med Niels Kuntzes hus i förgrunden. Därefter följergård 
nr 27 och Skånska Dagbladets gård. Foto C.V. Roikjer år 1900. Malmö Museers 
fotoarkiv. 

Rasmus Kieldsen var köpman och tillhörde borgerskapets övre skikt. År 
1693 blev han rådman på rekommendation av generalguvernören med an-
ledning av "gjorda meriter och tjänster". Han hade plats i Rådstugorätten 
och ägde dessutom flera hyresfastigheter. Han var gift med Elisabeth Ryt-
ting som var dotter till en tysk köpman i Schönbeck. Rasmus Kieldsen 
avled år 1697 och kvarlämnade Elisabeth som änka. Hon levde till 1706 då 
hon gick hädan i den då aktningsvärda åldern av 80 år.17  

Det är medan Rasmus Kieldsen är ägare till gården vi får de första kon-
kreta upplysningarna om den. År 1692 genomföres en besiktning av sta-
dens byggnader för att få en uppfattning om hushållens kapacitet för in-
kvartering av soldater.18  Vid detta tillfälle beskrives Rasmus Kieldsens 
gård på följande sätt: "Rasmus Kieldsens 13 fagk huusz til gathen är 30 
ahlnar långt 2 wåhningar högt, där uthj Een warm Stuge och 2 kamrar, på 
Sahlen 2 kalle kamrar, Noch i gården Een längd af 28 fagk hussz, der uthj 2 
kalle kamrar, det öfvrige är bröghuus malthuusz köök och stall, bredden är 
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Den rivna delen av uthuslängan. Foto J. Smedberg 1898. Malmö Museers fotoarkiv. 

83 ahlr. Hans eget." Härmed får vi en första inblick i gårdens rumsdisposi-
tion. Man måste dock vara medveten om att beskrivningen inte är fullstän-
dig. Endast de utrymmen som haft betydelse för soldatinkvarteringen har 
inventerats varför bod, packhus, magasin och ekonomibyggnader uteslu-
tits ur beskrivningen. 

Arvingarna efter Rasmus och Elisabeth sålde gården år 1707 till köpman-
nen Lars Nilsson för 1400 daler silvermynt? Lars Nilsson2° var av mjölnar-
släkt och det är troligen hans kvarnsten som ses på fotot över gårdsplanen. 
Denna sten återfanns vid schaktarbeten i porten mot Östergatan 1974 
men hamnade på grund av olyckliga omständigheter som fyllning i Öre-
sund.21  I samband med Lars Nilssons köp gjordes en fyllig beskrivning av 
huset. Vi får här veta att gården bestod av tre längor, grupperade på en 30 
alnar bred och 90 alnar långt tomt vilken sträckte sig från Östergatan till 
stadsvallen. Samtliga byggnader var två våningar höga och åt gården fanns 
ett litet "halvtak" eller "luta", d.v.s. en tillbyggnad. Det framgår även att 
"bakhuset" som låg längst ned i gården var rivningshotat om fästningssyste-
met mot stranden skulle behöva förstärkas. 
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Några smärre upplysningar om interiören får vi oss också till del. I stu-
gan fanns ett okänt antal "conterfeijer" som ingick i köpet. Conterfeijer var 
målningar utförda på duk eller trä och som vanligen placerades ovanför 
väggpanelerna. Ibland kunde också målningarna vara fasta d.v.s. målade 
direkt på putsen.22  

I stugan och de båda kamrarna fanns sättugnar. Dessa liksom brygghus-
och "stöbe"kittlar; ingick i köpeskillingen. 

År 1708 låter Lars Nilsson taga ned och återuppföra en byggnad för att i 
denna bygga en kölna. En kölna är en torkanläggning som användes för att 
bereda malt till bryggning av öl. För denna ombyggnad får Lars Nilsson 
skattelättnader vilket tyder på att arbetet varit omfattande." 

År 1735 är det dags för ett nytt ägobyte. Detta år köper Haquin Bager 
gården av Lars Nilssons änka, Madame Engela Åkerholm, för 4200 daler 
silvermynt» Den väldiga penningsumman hade Haquin fått av sin fader i 
samband med att han ingick äktenskap med Anna Chatarina Söllscher.25  

I samband med att Haquin Bager år 1747 lämnar in klagomål angående 
förbudet att bruka mer än en kölna framhåller han att han köpt gård nr 27 
och "med ansenlig kostnad så godt som ånyo ombyggt gården staden till 
prydnad"." Han påpekar i en skrift tryckt 1756 att han lyckats rädda en av 
honom nyuppförd kölna undan rivning genom att sätta stadens sigill på 
eldgruvan. På detta sätt, menade han, hade hans barn en möjlighet att 
använda kölnan i framtiden.27  Genom Haquin Bagers kontrovers med gran-
nen, Gustav Hegardt som bodde i gård nr 28, får vi en uppfattning om vad 
Haquin år 1747 menade med ombyggnaden som blivit staden till pryd-
nad.28  Meningsskiljaktigheterna gällde avrinningen från rännstenen vilken 
dämts upp så att ett "Watenfall" rann in på Hegardts gård. Hegardt vände 
sig till magistraten 1759 för att få hjälp. För att komma till rätta med 
problemet ville Hegardt låta bygga om rännstenen. Detta motsatte sig 
Haquin Bager och tyckte att det var oskäligt "i afseende till at jag fembton 
år för(e) detta inom och intill samme rännstenen, staden till prydnad bygt 
en wacker luta och en dyrbar trappa (som) skulle rifvas och rubbas, bågge 
till mehn, till anseende och Girat". 

En beskrivning i ett brandförsäkringsbrev från 182929  omnämner en ut-
vändig trappa av gotländsk kalksten, fyra steg hög och försedd med ett 
grönmålat smidesräcke med ändknoppar av mässing. Vid de arkeologiska 
undersökningar som genomfördes i samband med dräneringsgrävningar i 
Östergatan 1981 påträffades, beklagligt nog, inga spår efter denna trappa. 
Inomhus, i förstugan, kunde emellertid rester efter en kvadermålning i 
marmoreringsteknik konstateras. Denna målning tillhör tidsmässigt den 
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period då gården ägdes av Haquin Bager. Av den omtalade lutan påträffa-
des ej heller några spår vid den arkeologiska undersökningen. En sådan 
tillbyggnad borde emellertid ha efterlämnat fundament eller tydliga rase-
ringslager från dess rivning. Det är därför troligare att det är den än idag 
befintliga tillbyggnaden på gårdssidan som avses i beskrivningen. Den om-
talade rännstenen bör då vara den öppna dränering som löpte från Öster-
gatan genom Haquins port och som hade sitt utlopp genom det bakre 
packhusets port och ned mot fästningsvallen. 

En inblick i husets dispositionsplan under Haquins tid får vi när pigan 
Bengta Persdotter anklagar bodbetjänten Baltzar Lorich för lönskaläge?)  
Det framgår att Baltzar sovit i stora salen till höger om förstugan medan 
Bengta haft sin sängplats i köket bakom stora salen. 

Händelsen ger dessutom en inblick i livet för tjänstefolken i de större 
handelshusen i Malmö vid mitten av 1700-talet. Baltzar var troligen en 
släkting till Haquin Bager. Haquins mor, Magdalena Märta var född Lorich 
och det är högst troligt att Baltzar härstammar från hennes släkt. 

Baltzars familj hade av någon anledning kommit på obestånd och Haqu-
ins mor tog sig an Baltzar. Han befinner sig i hennes hushåll från 1747 fram 
tills han blir bodbetjänt hos Haquin 1753. Yrket som bodbetjänt innebar 
möjligheter till karriär. För Baltzars del grusades dock förhoppningarna om 
en snabb sådan i och med att lönskaläget med Bengta uppdagades. Han 
hade enligt anklagelsen "2 ne gånger haft kiöttsligit umgiänge med henne 
ute i Kiöket". Resultatet av deras förhållande blev ett barn som föddes den 
16/11 1756 och det konstateras att Baltzar var barnets fader "eftersom det 
är honom ganska likt". Epilogen till detta lilla vardagsdrama blir att Bengta 
försvinner ur Haquins hushåll. Troligen sändes hon tillbaka till den lantli-
ga miljö som hon en gång kommit från. Baltzar förlorade sin bodtjänst och 
lämnade Haquins hushåll. Möjligen gifte han sig med Bengta och flyttade 
till annan ort?' 

Haquin Bager var en känd skriftställare och författare som beskrev 
många sidor av handelsmannens liv i 1700-talets Sverige. Han gjorde i mit-
ten av århundradet en unik beskrivning av hur ett hushålls vardag förlöp-
te.32  Vi får här en levande beskrivning av verksamheten och de dagliga 
bestyren vid en större handelsgård. Tyvärr ges inga närmare upplysningar 
om gårdens disposition men Haquin lyckas dock på ett mästerligt sätt, 
förmedla en 1700-talsatmosfär till de gamla byggnaderna. 

Antalet personer som rört sig i gården är imponerande. Mellan 1740 och 
1745 finns där mellan 8 och 10 vuxna i hushållet varav två drängar, två 
pigor, en amma och en bodbetjänt. Efter 1745 utökades hushållet till att 
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omfatta mellan 13 och 19 personer men då ingick även den Söllcherska 
gården vid Lilla Torg.33  

År 1756 flyttar familjen över till den stora Bagerska gården i kv Lorens 
Bager. Gården omfattade hela kvarteret och var en äldre sammanslagning 
av stadens fem första numrerade gårdar. Gård nr 27 lämnades då öde och 
stod obebodd fram till 1783 då den övertogs av Herr Tullfiscal Malmros, 
gift med Haquins dotter Anna Chatarina.34  

Beskrivning av gården och dess byggnader 
Som framgått av det ovannämnda, har vi ytterst liten kunskap om gårdens 
medeltida planering och disposition. Vi vet emellertid att gården var 15 
alnar bred mot nuvarande Östergatan och sträckte sig till stadens jord i 
norr, vilket innebär att tomten varit ca 90 alnar lång. På denna långsamala 
tomt har ett hus legat med långsidan mot Östergatan. Byggnaden, som 
troligen fungerat som boningshus, har varit en våning hög och haft ett 
brant takfall. Byggnadstekniken har av allt att döma varit korsvirke. Möjli-
gen hör även den befintliga källaren under den nuvarande byggnaden till 
detta hus. På den nedre delen av tomten får vi förmoda att övriga gårds-
funktioner legat utspridda men deras exakta lägen är fortfarande okända. 

1600-talsgården 
Först vid övergången mellan 16- och 1700-talen får vi mera detaljerade 
uppgifter om gårdens utseende. De skriftliga omnämnandena visar på en 
trelängad korsvirkesgård i två våningar. 

Med hjälp av de byggnadsundersökningar som genomfördes 1976 och 
1980-82 kan vi ganska väl rekonstruera 1600-talsgården, både vad gäller 
planlösning och arkitektonisk gestaltning. 

Gatuhuset har ursprungligen varit två våningar högt och uppfört i kors-
virkesteknik. Den bärande stommen består av en timra av ek men bjälklag 
och takstol är av furu. Träkonstruktionen är tappad samman och delarna är 
förnaglade med dymlingar. Fyllningarna mellan timrans fackverk har varit 
(och är fortfarande åt gårdssidan) murade i tegel. Murningen är utförd i s.k. 
mönstermurningsteknik så att en dekorativ verkan har erhållits. Teglet är 
av s.k. storstensformat, d.v.s. ca 27 cm långa, ca 8 cm höga och 12 cm breda. 
Bindemedlet mellan stenarna är ett mycket fett, grovmagrat kalkbruk. 

Gatufasadens korsvirke ersattes med tegel någon gång under mellersta 
delen av 1800-talet. År 1829 är korsvirket fortfarande intakt men på en 

69 



	

keiwormr-  Wir41WilEahl 	
	L...--. 

i.4.,..**, tonem Nikee»... ........ —I-4-- , - ' ,--9•-,  Ji4~41Wi?,~4... 
.... ., 	.. 	__ 	

_ 	.., 

	

---,,,  _-_----__ , 	iffin! Regi 	  

Wirot120-41.9,4 

NYA RÖN OM GAMMAL MALMÖGARD VID ÖSTERGATAN 

  

atftraiiii14:04(41141nnii4144141114immi4itaitirtgllfgadittladhairtiMint 44441144‘11914141~14ffilAUMIUM~~11I11~41011401111NANWhili~141110 117 tAllyiimaDateigikliAlt(404014~4~~041111041441414130444400~~11 
ti4444114444!WititikfiNIVOttygIfhldri4 4~41-141"44tkikkittlh04~4114M44 411441Wild4h4lfeiNktiiiitir44144444a449A0 iffilt1114408~44143904011~~441114~~a~71~4~41Gshregt~14 1,411014*/#444451441144t4111441111441,1401414h44141,144141~4444440 tamtam tklitiCOmiatitalevelliffiliffilik4441411444111041401101~tti44441414144141 14110ffiltit A 	4414,01014111biligt(hrtlitill4444/1451141(4111411~4~144Giteii44441404tt 41444 tLotttotttttilitttUtiittnION~44.414mtiatorttlåtttittiittlOttialkulfttl
1919141141/1141440114414143~0144141044O4410441~41444411449 11(11.4

åt 1$4441~11101111~14411010414410~4~4%04 Vd**4444 itt4111 k4~11011fflierchmicallommvielkedelmiliguimaimmixt1(11144i4444kommideciiIMAilkommkk 
1444114111411415l f111444141M941141141144014101014114114144~~#144.144$144444444414410141 14411444844114~44/~~4414~4414411ditlittel44441414111441441Itilkii14.41 14414441411.446*41~1wr~th4411444

4
11014414414404411144/4

g 
	 111411444414**44,10030~~4&i, 

011-1:14iftft,41:51F4r.,-194 irillr-ApiApi 	i ,11 

littra 
likt9 	

MOM 
441410~ 

akt+ ~MU  449444Atitel 
limunttmalu n4 h

,
i
4
a
414
tgglt 

kil 

 

g  
MIM 

414 ~Alt Ittide 
mattgmaittuttm 
Nitålleitia440411144 
ittäkintlittitin 
migthialIttitie4C1 unanowsner 

tikininittikt.04111 
ilakigiikattiLt  

Rekonstruktion av gatufasadens utseende under 1600-talets andra hälft. Ritning och 
rekonstruktion av författaren. 

byggnadsritning från 1894 är korsvirket ersatt med tegel." 
Trots detta kan vi ändå få en ungefärlig uppfattning om gatufasadens 

ursprungliga utseende. Det försök till fasadrekonstruktion som presente-
ras här bygger i huvudsak på iakttagelser gjorda under byggnadsundersök-
ningen. Då kunde bjälkhuvudena mellan första och andra våningen mätas 
in och därmed var timrans fackindelning given. Huvudingångens placering 
kunde säkerställas genom iakttagelser i den invändiga planlösningen. Bjälk-
huvudenas utformning visar att övervåningen varit överkragad åt gatan 
med ca 35 cm, vilket innebär att övervåningen skjutit ut över bottenvå-
ningens fasadliv. 

Fönstren har lagts in efter 1750 års fönstertaxeringslängd.36  Här nämns 
att Haquin Bager har "18 st fönsterlufter ut i sin norregård". Under 1600-
talet hade man endast i undantagsfall fönster åt gården och efter 1748, då 
fönsterskatten infördes hade man, enligt Einar Bager, helt ersatt fönstren 
åt gårdssidan med träluckor.37  Detta är dock tveksamt. Gårdsfönstren var 
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av enkel utformning och betydligt mindre än fönstren mot gatan och det 
förefaller därmed troligt att gårdsfönstren ej varit beskattningsbara och 
därmed ej tagits med i fönstertaxeringsrullan. 

Fönstrens storlek är hämtad från snickarlagets taxa från 1616.38  Deras 
exakta placering är naturligtvis mycket svår att fastställa men då inga föns-
ter brukade placeras i ytterfacken är även fönsterplaceringen relativt sä-
ker. I facket till höger om porten återges en lucka till en tänkt handelsbod. 
Det finns inga belägg för någon handelsbod eller lucka i det äldre arkivma- 
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terialet men en sådan bör ha funnits. Se vidare under "Husets planlösning". 
Källaren är på rekonstruktionsteckningen försedd med dubbla nedgång-

ar. Detta förhållande kunde klart konstateras vid arkeologiska undersök-
ningar som genomfördes i samband med dräneringsgrävningar 1981. Redan 
under medeltiden var det vanligt att husen försågs med dubbla källarned-
gångar något som underlättade uthyrningen av källarutrymmena till flera 
olika hyresgäster.39  

När det gäller gårdsfasaden har vi ett något bättre underlag för rekon-
struktionen. Här är stora delar av den ursprungliga timran intakt. Endast 
mindre, för rekonstruktionen oväsentliga partier, är skadade. Ovanför 
porten fanns ursprungligen en magasinslucka och ovan denna en hisskon-
struktion, en s.k. homeja, uppbyggd i takskägget. Detta var ett vanligt sätt 
att lösa varutransporterna i husen under äldre tider. Vindsvåningarna 
fungerade ofta som sädesmagasin men även husets övre våning skulle kun-
na utnyttjas för magasinsändamål om så krävdes.40  

Två ursprungliga dörröppningar kunde konstateras i fasaden, en på bot-
tenvåningen och en på ovanvåningen. Dessa dörröppningar har dels under-
lättat tillgängligheten till gårdsutrymmena men framför allt utgjort kom-
munkation mellan våningarna. Ursprungligen har det inte funnits någon 
inre trappa utan förbindelsen mellan våningarna har skett via en utvändig 
trappkonstruktion, en s.k. svalgång. Svalgången har även stått i förbindelse 
med ovanvåningen i den långa köks- och brygghuslängan. 

Ekonomibyggnaden är av samma konstruktion som boningshuset. I dag är 
endast halva huset bevarat. Ursprungligen var byggnaden 61 1/2 alnar 
långt och inrymde köksfunktioner, brygghus, stall och magasin. Andra vå-
ningen och vindsvåningen fungerade som magasin och packhus. Även i 
denna byggnad finns en homeja bevarad men här är dessutom den inre 
hisskonstruktionen kvar. 

Bortre delen av byggnaden bär spår av Lars Nilssons ombyggnad år 1708. 
Här har korsvirkestimran av ek ersatts med en timra av furu. Konstruktio-
nen är i övrigt den samma som övriga delar av huset. Man får därför förmo-
da att det är i denna del som kölnan och bryggeriutrustningen varit place-
rade. 

Längst ned i gården stod ett packhus. Denna byggnad känner vi från en 
brandförsäkringshandling, daterad 1829, och från några foton tagna före 
1894 då huset rivs. 

Även denna byggnad är uppförd i korsvirke men i en annorlunda teknik 
än gårdens övriga hus. Man har här utnyttjat en äldre byggnadskonstruk-
tion som benämnes högstolpshus. Medan de andra husen har en överkragad 
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Gårdsbild med det sk bakhuset. Notera högstolpskonstruktionen och Lars Nilssons 
kvarnsten i förgrunden. Foto J Smedberg 1898. Malmö Museers fotoarkiv. 

ovanvåning, är denna byggnads botten- och övervåningars fasader i liv. 
Stolparna är här genomgående mellan de olika våningarna vilket kräver 
långa timmerstockar. Byggnadsmetoden är typisk för det medeltida sättet 
att bygga korsvirkeshus eftersom tillgången på lämpligt byggnadstimmer 
då var bättre. Det skulle vara frestande att hävda att byggnaden härstam-
mar från 1400-talet men detta är troligen inte fallet. Det finns flera exem-
pel på eftermedeltida byggnader som uppförts i denna teknik i Malmö. 
Den tidsmässigt närmaste motsvarigheten är den s.k. Diedenska gården 
som också ligger vid Östergatan men i kv. Carolus. Denna gård, vars ekono-
milänga är uppförd i högstolspteknik, kan dateras till 1620-talet.41  

Planlösning 
Tack vare den noggrant genomförda byggnadsdokumentationen känner vi 
boningshusets ursprungliga planlösning väl. Bottenvåningen var indelad i 
fem rum bestående av förstuga, stuga, bod och två kamrar. På den övre 
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Rekonstruktion över gård nr 
27:s planlösning under 1600-
talets andra hälft. Rekonstruk-
tionen bygger på iakttagelser 
gjorda vid gårdens renovering 
1976-82 och de i texten nämn-
da dokumenten. Bottenvåning-
en återges i sin helhet medan 
ovanvåningen endast kan rekon-
strueras i bostadsdelen. 

våningen låg salen, en förstuga och två kamrar. Stugan utgjorde husets 
vardagsrum och kontor, ett representativt utrymme som visades upp för 
kunder och gäster. Här gjordes affärstransaktioner och inköp men rummet 
tjänade även som arbetsrum för andra sysslor. Från Lars Nilssons köp av 
gården år 1708 vet vi att detta utrymme var praktfullt utstyrt med mål-
ningar och sättugn med mässingsknoppar. En planka som påträffades vid 
byggnadsundersökningen var försedd med en religiös text. Plankan har 
troligen suttit som beklädnad på takbjälkarna. Texten har förnyats år 1752 
då Haquin Bager var gårdens ägare. 

Boden var ett utrymme för försäljning av varor och detta var bodbetjän-
tens arbetsplats. Under 1600-talet var boden oftast placerad i en tillbygg-
nad ute i gatan men i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet var det 
vanligt att bodfunktionen flyttade in i huset.42  Under 1600-talet kan där- 
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Hwad är os til råda, ty faran är 
stor 
et medel oss gifwes, guds son är 
wår bror 
ty han utaf kiärleck tog kiöt och 
wårt blod 
at dö i wårt ställe, ty war han så 
god 
A: o 1752 
Så är wij nu frällsta af däna wår 
wän 
af kiärleck han döde, men lefwer 
doch än 
så bör wij då tacka och lofwa 
wår Gud 
ty ingen har tagit så fattiger 
brud 

Einar Bager har i en tidningsartikel i SDS den 27/4 1980 framhållit 
Haquin Bagers pietistiska läggning och menat att texten mycket väl 
kan ha författats av Arndt som publicerat en rad sångböcker med 
texter av likartad karaktär. 
Enligt Einar Bager kan textbrädan ha fungerat som »psalmbok" för 
medlemmarna i Haquin Bagers hushåll. Haquin gick nämligen inte i 
kyrkan utan hade egna gudstjänster i hemmet där han själv skrev 
predikningarna. 

Mörkt grönmålad textbräda som suttit placerad under takbjälkarna, troligen i salen. 

med utrymmet väster om förstugan ha tjänat som en vanlig kammare men 
senare bör boden ha förlagts hit. 

Kamrarna användes vanligen som bostad för husbonden och hans familj 
men även för tjänstefolket. I den östra kammaren påträffades en förnämlig 
målning på murstocken ovan platsen för sättugnen. 

Salen på ovanvåningen användes endast vid fest och utstyrdes då med 
speciella möbler. Salen kunde fungera som magasinslokal om så erfordra-
des. De båda kamrarna på ovanvåningen saknade ursprungligen fasta upp- 
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Spiskonstruktion i kökslängan. En-
dast nedre delen är ursprunglig. Den 
övre spisen har troligen tillkommit i 
slutet av 1700-talet eller början av 
1800-talet. Ritning efter G. Johans-
son och T. Romberg 1978 sid 70. 
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01 	2m 
1.,.=.,....= 

1— Ursprungligt murverk av storsten 2 — Tidig 
igenmurning med storsten 3 - Andra vdningens 

is murad av kritsten 4 — Olika igeranurningar spis 
senare tid 5 — Putsad muryta. 

värmningsmöjligheter. Dessa användes troligen som gästrum och kunde då 
förses med fyrfat under den kalla årstiden. 

I ekonomilängan låg, närmast huvudbyggnaden, ett stort kök. Här på-
träffades bakom yngre påmurningar en stor, närmast intakt, kupolspis." 
Även det ursprungliga golvet av tegelplattor ligger kvar under den nuva-
rande golvbeläggningen Innanför köket låg spiskammaren, ett relativt 
stort utrymme som tjänade som husets skafferi. 

Vid de arkeologiska undersökningarna i golven påträffades också en stor 
mängd målade putsfragment. Målningen har tillhört en rikt färgad blad-
och blomsterdekor som varit målad direkt på väggarna. Man kan därför 
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antaga att rummet närmast spiskammaren tjänstgjort som härbärge för 
gäster eller kunder. I 1829 års beskrivning är utrymmet delat i två "hand-
kammare".44  Därefter följde troligen brygghuset med den stora kölnan. 
Detta rum benämnes 1829 "bränneri". Sedan följde ett ospecifierat, stort 
rum som troligen använts som malthus. Efter malthuset låg ett packhus 
som följdes av mangelboden. I äldre handlingar brukar detta rum benäm-
nas rullkammare. Nedersta delen av byggnaden upptogs av stall för både 
hästar och kor. Över stallet var vanligen foderkammaren inrymd. I övrigt 
nyttjades den övre våningen på detta hus som magasin och förråd. Vinds-
våningen användes, liksom vinden ovan boningshuset, till förvaring av 
spannmål. 

Det s.k. bakhuset eller den nedersta byggnaden på gården har fungerat 
som packhus med lagringsmöjligheter för stora mängder handelsvaror. Hu-
set har ursprungligen varit indelat i minst två rum med mellanliggande 
portgång. År 1829 beskrivs byggnaden som packhus med tre rum i botten-
våningen och två rum i ovanvåningen. Här har troligen även legat avträde, 
svinhus och gåshus. 

Färgsättning 
Ursprungligen var färgsättningen olika på gårds- respektive gatufasaderna. 
Gårdsfasaden hade enligt de äldsta bevarade putslagren en vitkalkad yta. 
Denna kalkning hade upprepats vid åtminstone tre tillfällen. Timran ver-
kade inte vara medvetet överkalkad men var nedstänkt med vit kalkfärg. 
Gatufasaden var överhuvudtaget inte bevarad förutom de utstickande 
bjälklagshuvudena mellan första och andra våningen. Dessa bjälkhuvudens 
äldsta färgspår utgjordes av en kalkfärg i engelskt rött. Några stänk av vit 
kalkfärg kunde här inte konstateras. 

Vi får därmed tänka oss att husets ursprungliga färgsättning varit vit åt 
gården medan gatufasaden varit rödmålad. 

Gårdsfasaden blev senare under 1600-talet även den rödmålad men har 
också vid två tillfällen färgats svart med kimrök.45  

Datering 
Då flera olika dateringar av gård nr 27 figurerat i den äldre litteraturen är 
det av vikt att pröva de olika alternativen. 

T. Romberg och G. Johansson framför en datering till 1600-talet vilket 
de grundar på bl.a. förhållandena till grannhuset i gård nr 26.46  
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Einar Bager har tillfört en kommentar i sina excerpter angående gårdens 
ålder. Han menar att den stora skillnaden i köpeskillingen mellan Lars 
Nilssons köp av gården 1708 och Haquin Bagers 1735 betyder att Lars 
Nilsson låtit nyuppföra gården.47  I Malmö Stads Historia hävdar emellertid 
samme författare att gården bör vara uppförd av Rasmus Kieldsen under 
perioden 1677 till 1697.48  En datering som även här grundar sig på den 
höga köpeskillingen som Lars Nilsson erlägger. 

I de diskussioner som fördes under byggnadsundersökningens gång, me-
nade dock Einar Bager att gården mycket väl kunde vara uppförd av Peder 
Koefod 1637 och att skillnaderna i köpeskilling kunde bero på omfattande 
investeringar i kölna och bryggeriutrustning. Han anförde härvid den stora 
likheten mellan gård 27 och granngården, nr 28. Denna gård brukar be-
nämnas Skånska Dagbladets gård efter den tidning som fortfarande har 
sina lokaler på tomten. Enligt Einar Bager skall denna gård dateras till 
1616.49  Dateringen grundar sig på skriftligt källmaterial och på stilbedöm-
ningar av de mycket omfattande konstnärliga utsmyckningarna som på-
träffades vid gårdens rivning 1933. 

Om vi ser till disposition och inre planlösning för gård nr 27 är denna 
gård en direkt kopia av den intilliggande gården, nr 28. Det är därmed 
rimligt att tidsmässigt föra de båda gårdarna närmare varandra. Inte något 
vad gäller konstruktion eller konstnärlig utsmyckning hos gård nr 27 mot-
säger en datering till omkring 1630-talet. Tvärtom passar gården ovanligt 
väl in i mönstret som vi känner från andra köpmansgårdar i Malmö från 
denna tid. Som exempel kan anföras Claus Mortensens hus, gård nr 386, i 
kv. S:t Jörgen. Denna gård kan troligen dateras till 1600-talets första hälft 
och företer mycket stora konstruktiva likheter med gård nr 27.5° 

Gården under 1700-talet 
Här ovan har i korthet den gård presenterats som köptes av Haquin Bager 
1735. Under hans tid bibehålles gårdens plan och disposition. Han har haft 
ungefär samma behov av byggnader som de föregående ägarna. 

De förändringar som trots allt görs, berör i huvudsak boningshuset. Men 
inte heller här är förändringarna av någon mera djupgående art. Den mest 
iögonfallande modernisering som Haquin Bager låter göra är uppförandet 
av en tillbyggnad i två våningar, en s.k. luta, på gårdssidan. Denna uppföres 
i korsvirkesteknik och anpassas till gårdens arkitektoniska uttryck. 

En intressant detalj är utnyttjandet av lutans övre våning. Här fanns en 
fris av fönster mot norr som gav rummet ljus utan att släppa in så mycket 
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Rekonstruktion av gårdsmiljön under 1700-talets andra hälft. Åt gärden har en 
tillbyggnad, luta, uppförts. Svalgången till östra längans övervåning har där-
med flyttats. Ritning och rekonstruktion av författaren. 

sol. Dessa fönster kan under en period ha varit ersatta med träluckor. Vid 
undersökning av väggarna i detta rum konstaterades att utrymmet använts 
som målaratelj6 Direkt på den ursprungliga putsen hade någon strukit av 
penslar med oljefärg samt provmålat schabloner. 

Tillbyggnaden av lutan fick konsekvenser för tillgängligheten till ovan- 
våningen. Den gamla svalgången togs bort och ersattes med en invändig, 
svängd trappa i förstugan. Här finns fortfarande en trappa men Haquins 
trappa var betydligt brantare. Väggarna i förstugan dekorerades med en 
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Rekonstruktion av huvudbyggnadens planlösning efter det att Haquin Bager genomfört 
omfattande tillbyggnader och renovering. 

marmorerad kvaderstensimitation i ljust grå färgtoner. En ny svalgång fick 
byggas till andra våningen i ekonomibyggnaden och den gamla dörren sat-
tes igen. 

Interiört tillkom nya utrymmen och gamla togs bort. Kammaren bakom 
förstugan försvann då trappan till andra våningen anlades och därmed kun-
de boden fördjupas. Den bakre kammaren flyttades istället ut i lutan. 

I denna kammare påträffades vid byggnadsundersökningen ett ursprung-
ligt brädtak vilande på grova bjälkar. Taket var målat med ljusgrå limfärg. 
På väggarna fanns fragment av en stofftapet i grått och mörkgrönt. Tape-
ten var målad på väv och har suttit i spännramar över en spånmatta. Spån- 
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mattorna fästes på väggarna för att minska drag och kallras. 
Troligen innebar den nya trappkonstruktionen att tillgängligheten till 

den övre våningen blev bättre. Därmed kunde den övre våningen utnyttjas 
mera intensivt för bostadsändamål och kanske härstammar de spår efter 
kakelugnar som påträffades i övervåningens östra del från denna tid. 

Avslutningsvis kan en intressant reflexion göras angående Haquin Ba-
gers arkitektoniska smak. Den var frapperande konservativ. Han har i prin-
cip fortsatt att bo i ett 1600-talshem med ideal i barockens formvärld. 
Rokokon med sina sirliga former och ljusa färger var en stilart som var 
välkänd för Haquin Bager men han har uppenbarligen inte uppskattat den. 
Han har föredragit tunga mörka färger både in- och utvändigt. Tydligast 
kan detta upplevas i Haquin Bagers andra Malmögård, nuvarande Hed-
manska gården vid Lilla Torg. Där är betydande delar av hans mycket ba-
rockinspirerade väggmålningar bevarade, vilka ursprungligen dekorerade 
väggarna i hans kontor. Eftersom kontorsrummet användes för representa-
tion och rekreation borde här, om någonstans, normalt den stil som varit 
på modet gälla. 

Historien kring den gamla gården i S:t Gertrud upphör dock inte med 
Haquin Bager utan fortsätter med kända grosshandlarfamiljer såsom Kock, 
Kockum och Hörstedt men vi är då inne i en annan tid. En tid som haft 
andra krav på boende och ekonomi och som karaktäriseras av den begyn-
nande industrialismen men också en tid då man fortfarande till nöds kun-
de tänka sig bo och verka i en korsvirkesgård från 1600-talet. 

En stor del av urkundsmaterialet har hämtats ur Einar Bagers excerptsam-
ling som nu finns i Malmö stadsarkiv. I de fall där källan inte kunnat kon-
trolleras hänvisas till denna samling. 

1  T. Romberg, G. Johanson 1978. 
2  Kv. Humle: T. Romberg 1978. Kv. S:t Gertrud: T. Nyberg 1981 MHM 6728. R. Thörn 1985 

MHM 6125. Drottningtorget: C. Ödman 1982 MHM 6540. 
S. Rosborn. 1989. Sid 11 ff. 

4  S. Rosborn 1987. Sid 239. 
T. Romberg, G. Johansson 1978. Sid 72. 

6  LÄU IV. Sid 366. 
LÄU V. Sid 19. 

8  LvF. 1517-20. Sid 37, 90 och 129. 
MSA: E. Bagers excerptsamling gård nr 27. (Lunds domkapitels arkiv 1541 18/3.) 

1° MSA: E. Bagers excerptsamling gård nr 27. (Lunds domkyrkas arkiv 1542 28/7.) Vid denna 
tidpunkt var Cissi omgift med Jörgen Kock som ej ska förväxlas med den berömde 
borgmästaren. Cissis förre make var son till Johan Kock.) 
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" MSA: E. Bagers excerptsamling gård nr 27. 
12  MSA: Rådsturätens dombok 1636 14/12. 
13  Rådmannen Peder Koefoedt var gift med Margareta Krutmeijer som i sin tur var syster med 

Anne. Anne hade barnen i äktenskapet med Hans Berntsen men barnen kallades i allmänhet 
Krutmeijer efter moderns släkt. Det var alltså i egenskap av nära manlig släkting som Peder 
Koefoed var förmyndare för barnen Krutmeijer. Se L. Ljungberg. Släkten Krutmeijer MFÅ 
1937 sid 17 ff och A.U. Isberg 1897 sid 192. 

14  MSA: Bytingets dombok 1637 12/3. 
16  MSA: Pantboken 1665 20/2. 
16  MSA: E. Bagers excerptsamling. Gård nr 27. Kämnärsrättens dombok: Göta hovrätts arkiv: 

Jönköping 1683 30/10. 
17  A.U. Isberg. 1900 sid 146 ff. 
19  MSA: 1692 års syneinstrument. I detta är stadens tomter numrerade med början i 

Stortorgets nordvästra hörn. 1694 byttes denna numrering ut varvid man började numrera 
längst österut vid Östergatan. 

19  MSA: Kopieboken 1708 19/12. 
20  För en fylligare beskrivning av Lars Nilsson se E. Bager Malmö Stads Historia. I. Malmö 1971 

sid 375 f. E. Bager MFÅ 1986 sid 155 ff. 
21  T. Romberg, G. Johanson 1978 sid 72. E. Bager 1986 sid 157. 
22  E. Bager 1936 sid 32 f. 
23  MSA: Rådhusrättens dombok 1708 13/7. 
24  MSA: Kopieboken 1735 14/4. 
25  Elsebeth Bager har vänligen ställt material ur sin excerptsamling till mitt förfogande. 
26  MSA: Rådsturättens dombok 1747 14/3. 
27  Elsebeth Bager har vänligen ställt detta material ur excerptsamling till mitt förfogande. 

Haquin publicerade sina tankar om kölnor i en skrift: Föreställning Til then Laglärde 
Ingeman Matson. Tryckt 1756. 

28  MSA: Rådsturättens dombok 1759 11/7. 
29  Skånska Brands brandförsäkringsarkiv (WASA) 1829 21/3. Nr 167. 
3° MSA: Kämnärsrättens dombok 1756 11/11. 
31  Dessa upplysningar har välvilligt ställts till mitt förfogande av Elsebeth Bager och Sven 

Holmström. 
32  E. Bager. 1975 sid 14. 
33  Ur Elsebeth Bagers excerptsamling, uppgifterna hämtade ur mantalslängderna i MSA 

1740-1757. 
34  Ur Elsebeth Bagers excerptsamling, uppgifterna hämtade från mantalslängderna i MSA 

1757-1783. 
39  Skånska Brands brandförsäkringsarkiv (WASA) 1829 21/3. nr 167. Ritning i Byggnadsnämn-

dens arkiv daterad 1894. 
MSA: Fönstertaxeringslängd 1750. 

37  Muntlig uppgift av Einar Bager 1982. 
38  E. Bager 1936 sid 25. 
39  A. Reisnert 1992 sid 219. 
4° E. Bager 1936 sid 42 och 44. 
41  E. Bager 1970 sid 21 ff, E. Bager 1971 sid 342 ff. 
42  E. Bager 1936 sid 16. 
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43  T. Romberg, G. Johansson 1978 sid 69. 
44  Skånska Brands brandförsäkringsarkiv (WASA) 1829 21/3 nr 167. 
45  Enligt muntlig uppgift från Einar Bager var det inte ovanligt att byggnader i Malmö 

svartfärgades i samband med sorg när en nära anhörig avlidit. Jag har dock inte själv kunnat 
verifiera denna uppgift. 

46  T. Romberg, G. Johansson 1978 sid 72. 
47  MSA: E. Bagers excerptsamling gård nr 27. 
48  E. Bager 1971 sid 376. 
48  E. Bager 1971 sid 341. 
5° A. Reisnert 1991 sid 50 ff, sid 57 ff. 
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Scenöden i Malmö 
— axplock ur teaterhistorien 

AV BENGT LILJENBERG 

Flertalet av de nöjesetablissemang och teatrar som under mer eller mindre 
högtidliga former invigts i Malmö de senaste hundra åren har snabbt fallit 
i glömska sedan lokalerna efter ett eller annat år bommats igen eller, som i 
några fall, bytt skepnad för att tjäna andra och kanske högre syften än att 
blott och bart vara till förlustelse. 

Tidens tand förmår att utplåna det mesta. Men även det som inte om-
nämnts i historieböckerna, det som inte ens förlänats en endaste fotnot, 
kan någon gång ha rätt att göra sig gällande. I det förgångna har också det, 
som idag, i ett historiskt perspektiv förefaller obetydligt, haft någon me-
ning och betydelse - om än bara en kort tid och för ett fåtal. Att mycket 
förbleknar i ett större sammanhang får man ibland bortse från. Hur torf-
tigt skulle inte mycket te sig om vi aldrig tillät oss avvika från det på sikt 
väsentliga. 

"Tidens ström, som är oemotståndlig och i ständig rörelse, för med sig 
och bär bort allt som föds och slungar det in i det fullständiga mörkret, 
både det betydelselösa och det som är värt att minnas," skrev den bysantin-
ska prinsessan Anna Comnena i början av 1100-talet i en krönika över sin 
fader, kejsar Alexios. "Men historievetenskapen är ett skydd mot denna 
tidens ström, på sitt sätt bromsar den det oemotståndliga flödet, fångar 
med säkert grepp det som kommer flytande på ytan, och tillåter inte att 
det försvinner i glömskans djup." 

När man lyfter fram det som sjunkit i glömska upptäcker man inte sällan 
hur mycket tenderar att upprepa sig. Predikarens ord "intet nytt sker un-
der solen" äger tillämplighet också i teaterns värld och i vår lokala teater-
historia, som inbegriper så många fler bitar utöver de stora om Malmö 
Teater, Folkets Hus Teater, Hippodromteatern och Stadsteatern. 

I september 1949 avslöjades i tidningarna att Elimförsamlingen i Malmö 
träffat avtal med Elsa Winge om övertagande av Hipp Ddromen. Cirkus-
och teaterbyggnaden vid Kalendegatan skulle bli kyrka. Meddelandet slog 
i det närmaste ner som en bomb i teaterkretsar. Historien om Hipp, som 
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Gamla Wiktoria Teatern (Bryggis). 

allt emellanåt återberättas i massmedia, känner så gott som alla och envar 
till, men knappast det faktum att det också tidigare — innan den wingeska 
Hippepokens slut — funnits teatrar i Malmö som rönt liknande öden som 
Hippodromen. 

Viktoria Teatern är ett sådant exempel. Teatern, som det är frågan om —
inte att förväxla med biografteatern Victoria, invigd 1912 — låg vid Hyre-
gatan 15/Gråbrödersgatan 11 och öppnades den 15 mars 1890. Stället hade 
dessförinnan — under seltersvattenfabrikanten H. W. Lindeströms innehav 
— benämnts Bryggeriträdgården. Fast skall man döma av annonseringen 
från sommaren 1885, då konsertsalongen stod färdig, var det inte så myc-
ket mineralvatten som andra drycker man där bjöd publiken. Det var i 
samband med att källarmästare A. W. Peterson 1890 övertog Bryggeriträd-
gårdens lokaliteter (fastigheten kvarstod dock i H. W. Lindeströms och 
hans konkursbos ägo ytterligare några år), som stället bytte namn. Seder-
mera ingick Peterson i kompanjonskap med J. C. A. Johnsson och bildade 
värdshusrörelsefirman Peterson & Johnsson. Det är inte helt osannolikt att 
man omdöpte Bryggeriträdgården till Victoria Teatern efter den på Djur- 
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gårdens Gamla Tivoli i Stockholm kring de här åren mycket populära tea-
tern med samma namn. 

Liksom i Stockholm var Viktoria Teatern i Malmö en varietscen. Öpp-
ningsprogrammet i Malmö bestod av uppträdanden av gymnastik- och pan-
tomimsällskapet Louis Gautier, sångerskan fröken Lotten Rendahl samt 
vis- och kuplettsångaren Sigge Wulff,' vilken kom att göra ett flertal be-
jublade framträdanden på denna scen — ibland tillsammans med det då 
mycket omtyckta Schmidtska solistkapellet, vars direktör, en släkting till 
Wulff, hade hjälpt varietésångaren att inöva hans första repertoar. Men 
glansdagarna var snart förbi. Från höstsäsongen 1891 blev arrangemangen 
på Viktoria Teatern mera sporadiska. Småningom — kanske i ett försök att 
locka publik — återtog teatern sitt forna namn Bryggeriträdgården eller 
Bryggis, som den i folkmun vanligen lär ha kallats. Hur som helst var det 
under namnet Bryggis man utannonserade en "Konsert av Schmidtska" i 
Sydsvenska Dagbladet den 4 april 1892. När Frälsningsarrn&I ett år senare, 
den 1 april 1893, flyttade sitt malmöhögkvarter från St. Trädgårdsgatan 4 
till de f.d. varietgokalerna på Hyregatan 15 (nuv. 3 C) hade lokalerna där 
stått oanvända en längre tid. 

Östra Folkteatern eller Folkan på Vårgatan 11 (IOGT:s samlingslokal) 
genomgick en liknande metamorfos, som Viktoria och Hipp, när dessa lo-
kaler i slutet av 1930-talet övertogs av Malmö Fria Baptistförsamling och 
blev Korskyrkan. 

Nu var det egentligen inte om några malmöteatrars metamorfoser som den 
här artikeln skulle handla utan mera om ett par kortlivade teatrar som 
båda haft samma namn: Södra Teatern. Den första av dess låg på Majorsga-
tan 19 (i godtemplarsalen på 3:e våningen), där Frälsningsarm&I samtidigt 
huserade med sitt natthärbärge och sin värmestuga, och invigdes den 14 
oktober 1894.2  Samma adress hade Arbetarteatern i Malmö haft åren 
1889-1891.3  

I Skånska Aftonbladet den 30 augusti 1894 stod att läsa ett meddelande 
om att "teaterföreståndaren Bror Hallberg,4  som af Malmö Sparbank för-
hyrt festsalen i sparbankens hur nr 19 Majorsgatan" höll på "att der inreda 
en teater efter mönster af Folkteatern i Stockholm". Salongen var beräknad 
att rymma 600 personer och biljettpriserna bestämda till resp. 75, 50 och 
35 öre för de olika platserna och repertoaren "ämnad att omfatta lustspel, 
komedier, glada sångpjeser samt ett och annat folklustspel". Vidare kun-
gjordes att teaterns namn skulle vara Södra Teatern och att teatern var 
ämnad att invigas i mitten av september. Att det inte blev någon invigning 
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Södra Teatern 
31-ajor8gatan 19). 

Söndagen den 14 okt. 
kl. Vt 8-91 1 1 e. m. 

Invigningsföreställning 
enligt följande program - 

1. Invigningeonyerture. 
2. Konsertatdel ming. 

3. Hittebarnet. 
Lustspel med sång i 2 akter af A. Bland». 

4.  
Invigningsektimt med gång, melodram 

och sluttablå af Nubbe. 
Musiken af C. Uby och J. Kemner. 
Biljettpriserna aro: 1 plats (numrerad) 

75 öre. 2 plats 50 öre. Lektatens fond 
50 öre. takts:ens sidor 36 öre. Biljetter 
Najar 1 teaterns biljettkontor söndag från 
kl. 12-2 tamt från kl. 6 e. m. 

Skånska programbladet å 10 öre. 
Måndagen den 15 okt. kl. 8 e. m., samma 

Prkram• 

"Hos Teaterdirektören". 

Bror Hallberg. 

SCENÖDEN I MALMÖ 

Ur Arbetet 
13 oktober 1894. 

då utan först i mitten av oktober förorsakades "utom af de otaliga svårighe-
ter som äro förknippade med ett dylikt företag — deraf att scenen måst 
göras betydligt bredare än hvad direktör Bror Hallberg i början trodde 
skulle vara tillfyllest"? 

I en senare notis, likaledes den i Skånska Aftonbladet, dagen före premi-
ären, upprepades ovannämnda påpekande om vilka oerhörda svårigheter 
som en teaterdirektör har att övervinna, då det gäller att starta en teater 
och tillfogades att "allt är kanske ej heller så absolut färdigt imorgon, men 
den nya teaterns publik torde väl visa undseende då det till ersättning 
bjudes på ett godt och muntrande program och detta för en synnerligen 
billig penning". Delar av premiärpubliken bör således ha varit varskodda 
om att alltför högt ställda förväntningar lätt skulle kunna komma på skam. 
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Bror Hallberg — teaterledare 
i Malmö 1893-1895. 

 

Med gyllene bokstäver fanns det sublima mottot "Konsten är ändå lif-
vets behag" anbringat på teatern. Södra Teaterns ofärdiga invigningspro-
gram var emellertid inte alla till behag. "Jag vill be att få slippa yttra mig 
om spelet", skrev signaturen Didrik i Arbetet 20 oktober 1894. 

Programmet upptog bl.a. August Blanches Hittebarnet. Anmälan i Ar-
betet, vilken baserades på föreställningen den 15 oktober,6  var inte särskilt 
nådig mot regissören, "herr direktören" Bror "Kirre" Hallberg, som hade 
"regisserat med sina 5 Stockholmsartister så illa att sujetterna knappast 
hittade in och ut på scenen. Förste älskaren t.ex., han som stod en half 
timme med ljus i hand, glömde bort sig, så att han inte gick ut utan bara 
kom in," och om den gamle ungkarlen Konjander, huvudpersonen i stycket, 
som teaterdirektören själv kreerade, hette det att han "hade alltför mycket 
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allvarliga saker att afhandla med sufflören för att kunna egna vederbörlig 
uppmärksamhet åt spelet". 

Enligt samma tidning utgjordes hälften av den glesa publiken av nyfikna 
från Folkets Hus. Det var nämligen Bror Hallbergs sällskap som, ett år 
tidigare, inlett teaterepoken i gamla Folkets Hus på Skolgatan.' Att Hall-
berg kommit på kant med Folkets Hus-ledningen framgick med all tydlig-
het i "Invigningsskämtet," som implicerade bitande angrepp mot styres-
männen. Detta faktum kan naturligtvis ha bidragit till Arbetets kritiska 
hållning. 

Sydsvenska Dagbladet, som i en notis 15 oktober 1894 rapporterade från 
själva invigningen, antydde att teatern på premiärkvällen "icke på långt när 
kunde bereda plats för alla som ville in" och angav ävenledes namnen på 
fyra av de "5 Stockholmsartister" som skådespelarsällskapet, förutom di-
rektören Bror Hallberg och hans fru samt en del amatörer, utgjordes av: 
"skådespelaren Westermark,8  en son till den bekante deklamatören och 
skådespelaren Westermark, sångerskan fru Amelie Lundberg, fröknarne 
Julia Nilsson och Heitman." Men tidningen utlät sig inte direkt om före-
ställningen. Man noterade bara publikens uppskattning och att ett par av 
amatörerna gjorde succés —"särskilt en ung Malmöfru som skördade rikligt 
bifall". 

Inte heller Skånska Dagbladet, vars chefredaktör och grundare Rudolf 
Asp9  benäget åtagit sig att understödja det hallbergska teaterprojektet, 
hade något egentligt omdöme om programmet i sin anmälan, men bekräf-
tade publikens positiva reaktioner "mycket bifall helsades prestationerna 
från den lilla småtrefvliga prydliga scenen". Det bör kanske framhållas att 
regelrätta teaterrecensioner vid den tiden inte var särskilt vanligt före-
kommande i landsortspressen. Varken i konstens eller allmänhetens ögon 
hade teatern någon betydelse jämförlig med vad som senare blivit fallet, 
varför teaterbevakningen knappast ansågs speciellt angelägen. Skånska 
Dagbladet lät dock påskina att prestationerna inte varit helt fullödiga —
åtminstone inte under premiärkvällen — och tidningen framlade en rimlig 
förklaring därtill: "Stockholmsartisterna som dagen förut anländt hade 
knappast haft tid till repetition och det är därför antagligt att de följande 
representationerna skola komma att än mer tilltala publiken." Någon regi 
att tala om hade således inte förekommit. Av allt att döma har bristen på 
sådan varit uppenbar. 

Att Folkteatern i Stockholmm varit förebild för Södra Teatern framgick 
till en del av repertoaren. Till en s.k. folkteaterrepertoar hörde Blanches 
alla stycken, förutom Hittebarnet, 1846 och 1946, Rika morbror, Herr 
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Dardanells upptåg på landet m.fl. och gamla sånglustspel som Andersson, 
Pettersson och Lundström, vilket också det kom att spelas — i Gustaf Eng-
ströms" bearbetning — på Södra teatern under höstsäsongen 1894.12  Därut-
över gav Amelie Lundberg dramatisk-musikaliska soarer. 

Teatern på Majorsgatan blev kortlivad, men inte fullt så kortlivad som 
Hallbergs belackare förutspådde. Trots allt överlevde teatern nyåret 1894/ 
95, då man där uppförde ett lokalt nyårsskämt, betitlat Malmö, med sång 
och dans i två tablåer av Otea Mignon. Efter nyårsskämtet var det inte 
mycket som återstod. I januari 1895 spelades ytterligare någon föreställ-
ning av Andersson, Pettersson och Lundström innan det var dags för final. 

Sista föreställningen på Södra Teatern, Majorsgatan 19, gavs söndagen 
den 27 januari 1895, varvid programmet upptog en humoristisk avdelning, 
en komisk dialog "Domaren i knipa", ett 3-akts-skämt "Bums i kurran" samt 
till sist "Ta-ra-ra-bom-de ayl. — stort afslutningsskämt med sång, dans, kö-
rer, krångel och andra upptåg i 1 akt af Funny Fellow". 

Att teatern efterhand fick vidkännas ekonomiska bekymmer kan man av 
den decimerade annonseringen att döma utgå från. Slutligen inskränker 
sig annonserna till i stort den knapphändiga indikationen: "Närmare ge-
nom affischer."" 

Den 16 december 1931 fick ägaren till tomt nr 14 i kvarteret Kaninen, Otto 
Areskoug, godkänt de förslag till ändringar som ansågs nödvändiga för att 
förvandla den gamla varietäiografen Alhambra på Södra Förstadsgatan 43 
till en fungerande teater. Alhambra hade varit scen för såväl lokala som 
utländska artister. Nu var den epoken, liksom stumfilmens, slut. Publiksiff-
rorna dalade. Tiden krävde förnyelse i en eller annan riktning. 

I en notis i Arbetet den 8 januari 1932 stod att läsa "Södra teatern — den 
nyaste teatern i Malmö skall ha premiär om fjorton dagar", men någon 
premiär blev det inte för Södra Teatern i Malmö förrän den 24 februari. 
Byggnadsarbetena och de tekniska installationerna var inte på långt när 
slutförda. Småningom skulle det visa sig att igångsättningsarbetena krävde 
mer av tid än vad den egentliga teaterverksamheten kom att göra. 

Sällskapet, som — under Gunnar Ossianders ledning" — avsåg att driva 
teaterverksamheten på Södra Förstadsgatan, företog i avvaktan på lokaler-
nas färdigställande en mindre turné"Södra Teatern i Malmö Turng. Den 9 
januari 1932 gav man en förställning på Eslövs teater av det stycke med 
vilket den nya Södra Teatern skulle invigas. En tillfällig äkta man, hette 
pjäsen, en amerikansk fars i 3 akter av Edvard A. Paulton, som Richard 
Swanström15  iscensatt. 
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Ombyggnadsritning, avseende förändring av biografen Alhambra till teater, daterad Malmö 

27 november 1931. 

Den recension av "Malmö Södra Teaters debutpremiär" som publicera-
des i Mellersta Skåne den 11 januari var genomgående positiv med mening-
ar som "sällskapet gjorde en stark debut", "helgjutet spel" och om den man-
liga huvudrollen, som lagts i händerna på Edvard Danielsson," hette det 
att "han utförde rollen på ett erkännansvärt sätt, fritt från alla publikfrian-
de choser". Men ur publikhänseende var Södra Teaterns framträdande i 
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Muntergökarna —
Gunnar Ossiander och 
Folke Andersson. 

Eslöv inte särskilt lyckat, trots att ett par ur lokal synpunkt så dragande 
namn som Ossiander och Folke Andersson medverkade. 

Teaterdirektören Ossiander som var f.d. Eslövsbo hade — liksom Folke 
Andersson — gjort sig känd som aktiv medlem i Eslövs revyensemble men 
även som medförfattare till ett stort antal av den stadens nyårsrevyer. 
Nyårshelgen 1932 fick dock eslövsborna vara utan denna traditionella ny-
årsanrättning. Det ekonomiska facit av föregående års revy hade inte varit 
så glänsande, vilket avskräckte revymakarna från att våga sig på ännu ett 
år. Ossiander, som lär ha varit en stor optimist, lät sig emellertid inte 
genast nedslås; inte ens av det faktum att det rådde ekonomisk kris i lan-
det, inte bara teaterkris, sådan som mer eller mindre alltid är rådande i det 
förhållandet att teatern ständigt för en aldrig upphörande kamp för sin 
existens. Istället gick han in i Södra Teatern-projektet, som — vad man kan 
förstå av presentationen i Arbetet inför premiären den 24 februari 1932 — 
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inte helt saknade förutsättningar att lyckas: "Teatern förfogar över en liten 
men god ensemble, en teknisk utrustning som är tip top och man har 
tillförsäkrat sig en rad pjäser som bör ha alla utsikter att locka publik. Ett 
stort plus har teatern därvid genom sitt centrala läge, geografiskt sett mitt 
i staden, få steg från Triangeln. Det kan tilläggas att högst överkomliga 
biljettpriser komma att tillämpas." 

På kvällen, onsdagen den 24:e februari 1932 var det så dags för Malmö 
nyaste teater att slå upp portarna. Uppgifterna om hur många som infann 
sig till invigningspremiären är en aning motstridiga. Skånska Dagbladet 
rapporterade om en praktiskt taget fullsatt salong med "många av stadens 
honoratiores, åtskilliga premiärhabitueer och flera sujetter från våra övri-
ga teatrar" medan Sydsvenskan noterade att salongen, "trots mängden av 
inbjudningar" långt ifrån var fullsatt. 

Recensenterna i malmötidningarna var inte översvallande i sina omdö-
men om teatern och om premiärföreställningen på "En tillfällig äkta man." 

Men malmökritikerna var påfallande eniga på ett par punkter; det gällde 
de otillfredsställande och trista garderobsförhållandena, den diminutiva 
scenen, den något virriga och utdragna farsen — "pjäsen är inte överdrivet 
kvick", skrev Skånska Dagbladet" — och om Edvard Danielssons agerande i 
huvudrollen. "Det märktes genast att här var en herre som kunde sin sak 
ordentligt. Han assisterades utmärkt av hr Knut Stengård," hette det i 
Arbetet. Det är alldeles tydligt att av skådespelarna i den nya teaterns lilla 
ensemble var det Danielsson som vann såväl kritikernas som premiärpubli-
kens bevågenhet. Knut Stengård, som tidigare haft engagemang vid Hippo-
dromteatern,18  hade övertagit "den något fånige" sjukskötarens roll i styck-
et, som i Eslöv spelades av Ossiander. 

Att det skrattades ofta och applåderades flitigt på premiären i Malmö 
denna februarikväll 1932 blev inte det goda omen för teatern, som Henry 
Richter antydde förhoppningar om i Arbetet. 

Redan efter en vecka var det slutspelat för Ossianders sällskap på Södra 
Teatern. Richard Swanström var förmodligen den i sällskapet som lyckli-
gast kom från det hela. Han återengagerades nästan omgående av Oscar 
Winge för att repetera inspektorns roll i Hjalmar Bergmans Hans nåds 
testamente, som hade premiär på Hipp den 6 april 1932. "En tillfällig äkta 
man" blev den enda av den rad pjäser som teatern, enligt förhandsrekla-
men, hade tillförsäkrat sig, som kom på scen. 

"Direktionen fann det nämligen inte lönt, att fortsätta spela, då publik-
tillsträmningen icke blev så stor som man väntat", uppgavs i Sydsvenskan 
den 2 mars 1932. 
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I dag onsdag kl. 8 e. ni. 
invigning av Södra Teatern. 

PREMIÄR på 

En tillfällig äkta man. 
Amerikansk fara i 3 akter av 

Edward A. Paulton. 
Regi: Richard' Swanström 

Slutsålt. 
Event. ej avhämtade biljetter säljas i 

teaterns biljettkontor efter kl. 7, Södra 
Förstadagatsn 73, tel-16890. Biljetter till 
torsdags,- oeh fredagsföreställningarna 
säljas i Sk. A.Centr., tel. 8524 - 8542. 

Ur Sydsvenska Dagbladet 
24 februari 1932. I annon-
sen är teaterns adress fel-
aktigt angiven. Södra För-
stadsgatan 43 skulle där 
istället ha stått. 

Det skulle dröja innan Ossiander invecklade sig i några nya teaterpro-
jekt. Efter det pekuniära fiaskot av satsningen i Malmö fick också nyårsre-
vyandet i Eslöv anstå. Men med sketch- och lustspelsskrivandet — fram-
bringande opus som "Solstrålen på Björknäs", "Kalfaktorns besvärligheter" 
m.fl. fortsatte Ossiander. Det var kanske inte särskilt inkomstbringande, 
men samtidigt inte heller särskilt riskfyllt. Och tillsammans med artistkol-
legan — från Eslövs revyensemble och Södra Teatern — Folke Andersson 
turnerade han under många år i folkparkerna med sketcher och parodier. 
Herrarna uppträdde under det gemensamma artistnamnet Muntergökar-
na. Teaterverksamheten på Södra Förstadsgatan 43 var emellertid inte helt 
avslutad med Ossianders sorti. Fast så värst mycket återstod inte. Syd-
svenskans kritiker hade redan från början ifrågasatt teateretableringen och 
om det i Malmö verkligen fanns något behov av "ytterligare en folklig scen, 
ägnad åt de allra lättaste muserna". Anmälaren, Hakon Hedemann-Gade, 
var skeptisk, "men svaret får framtiden ge," skrev han. Och framtiden gav 
sig till känna kanske fortare än någon hade anat. 

Efter den amerikanska farsen gjordes försök att spela revy på Södra Tea-
tern. Areskoug upplät lokalerna till Östra Folkteatern, som här fortsatte 
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med sin nyårsrevy Dit går vi. Revyn hade i teaterns annonser betecknats 
som "Teaterns största publiksucces". Till skillnad från Södra Teaterns egen 
ensemble var de agerande på Folkan, som Östra Folkteatern vanligen kalla-
des, uteslutande amatörer. "Bedömd som yrkesteater skulle knappast den 
mest välvilliga kritiker kunnat finna något förmildrande hos denna s.k. 
revy — sedd som ren amatörteater hade den trots allt sina ljuspunkter", 
konstaterades i Sydsvenskan den 2 januari 1932 efter nyårsdagens premiär. 
På Södra Teatern spelades den första gången fredagen den 4 mars. 

Av annonserna att döma ansträngde man sig till det yttersta för att få 
publik till föreställningarna på Södra Folkteatern, som Södra Teatern ib-
land fick heta. Man prövade med nattineer och man gjorde reklam för att 
man slopat garderobstvånget och att man tillämpade biografpriser. Men 
gästspelet tog ändå slut efter ett par veckor. "Succerevyn" var färdigspelad 
och med den sista föreställningen som gavs den 20 mars 1932 sattes också 
punkt för Södra Teatern. Den föraviserade premiären på vårrevyn Leve 
konkurrensen blev aldrig av. Åtminstone inte på påskaftonen 1932, som 
det sades i en notis i Arbetet den 18 mars, och inte på Södra Teatern. 
Vårrevyn kom istället som nyårsrevy på Folkan. Då hade Södra Teatern vid 
Triangeln åter blivit biograf och skiftat namn till Triangeln "den nya inti-
ma och eleganta biografen". 

När biografen återinvigdes den 19 augusti 1932 hette den alltjämt Södra 
Teatern. I samband med starten utlystes en publikomröstning om namnet 
på Malmö nyaste ljudfilmsbiograf. Enligt röstsedlarna fanns det sex namn 
att välja mellan: Triangeln, Södran, Odeon, Imperial, Rivoli och Regina. 
Det blev således Triangeln, ett namn som gav publiken en tydlig anvisning 
om det geografiska läget, något som åtminstone borde borga för att publi-
ken hittade fram. 

En annan av dessa teatrar med namnet Södra teatern invigdes som an-
nexscen till Malmö Stadsteater den 5 mars 1948. Om verksamheten vid 
denna scen — i "nya" Folkets Hus på Nobeltorget (nuvarande Olof Palmes 
plats) — som alltjämt brukas, om än inte för någon regelbunden teaterpro-
duktion, avser jag att berätta i ett annat sammanhang. Det lär bli en längre 
historia. 

1  Sigge Wulf, artistnamn för Sigfrid Lindgren, 1869-1892, född i Kristianstad, men tillbring-
ade uppväxtåren i Malmö, där han några år hade anställning på kontor, varietsångare, som 
under sin korta livstid hann att bli en av våra mest firade kuplettsångare. Wulff uppträdde 
gärna som snobb med storrutiga byxor, skörtrock, väst, vit skjorta, stor rosett i halsen, hög 
hatt och spanskrör. Av de visor han lanserade kan nämnas Isabella, Champagnevisan och 
Kalle P. 
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Nuvarande Gustav Möllers gata 
Invigningen av Arbetarteatern "Teatern i socialismens tjenst" ägde rum den 6 oktober 
1889. 

4  Bror Hallberg, 1858-1938, skådespelare och teaterdirektör, var en av de sex första elever 
som utgick från Göteborgs teaters elevskola 1877. Hallberg tillhörde olika landsortssäll- 
skap såsom Emil Hillbergs, Littmarcks, Selanders m.fl. I Stockholm var han engagerad vid 
Warbergs Mindre teatern under sista spelåret 1883-84. Efter Malmösejouren återvände 
han till Stockholm först som regissör hos Ranft på Svenska teatern. Under några år kring 
1910 var han ledare för ett teaterföretag i Södertälje. 
Skånska Aftonbladet den 6 oktober 1894. 

6  Programmet måndagen den 15 oktober 1894 var dock i allt identiskt med invigningspro-
grammet dagen innan. 
Folkets hus i Malmö invigdes den 2 april 1893. Den första teaterföreställningen gavs där 
den 22 oktober samma år av Bror Hallbergs sällskap. 
Carl Otto Westermark, 1876-1913, skådespelare och kabarsångare, var son till skådespe- 
laren August Westermark, 1834-1894, vilken debuterade på Kungliga Teatern som Carl 
Moor i Schillers "Rövarbandet" 1861. August Westermark hade tidtals även egna mindre 
sällskap, men under de sista åren av sitt liv, då han var bosatt i Stockholm, förestod han 
Stockholms goodtemplares talareskola och undervisade i deklamation och välläsning. 

9  Rudolf Asp, 1851-1907, tidningsman, var föreståndare för Skånska Aftonbladets tryckeri 
under ett tiotal år innan han 1888 startade Skånska Dagbladet, vars chefredaktör han blev 
1898, då tidningen ombildades till aktiebolag. 

10  Folkteatern i Stockholm, föregångare till nuvarande Folkan vid Östermalmstorg kallades 
från början — teatern öppnades 1856 — Ladugårdslandsteatern och Östermalmsteatern. 
Teaterhuset gick skiftande öden till mötes bl.a. som variet&eater och som Frälsningsar-
m&is högkvarter. 
Namnet Folkteatern lanserades av Carl Lund, som drev teatern från 1887 till sin död 1893. 
Därefter fortsatte hans änka Fanny Lund verksamheten, tidvis ensam och under en längre 
period tillsammans med sin nye man J. Strömberg. 
1919 tog Karl Gerhard över driften. Teaterbyggnaden revs 1935. 

" Huruvida Gustaf Engströms version av Andersson, Pettersson och Lundström var en fri 
bearbetning och lokalisering av Johan Nestroys Der böse Geist Lumpacivagabundus eller 
om det var en bearbetning av Frans Hodells bearbetning och lokalisering av nämnda stycke 
därom är meningarna delade. Hodells Andersson, Pettersson och Lundström gavs för första 
gången den 14 november 1865. Premiären ägde rum på Södra teatern i Stockholm. 
Om Engströms bearbetning har Emil Norlander skrivit i Lustigkurrar och allvarsgubbar: 
"En beklaglig annekteringshistoria är förknippad med stycket, ett bland de fulaste litterära 
plagiat som vår teaterhistoria känner. En herre vid namn Gustaf Engström behagade 
bearbeta Nestroys pjäs, men så i ögonen fallande efter Frans Hodell, att han t.o.m. knöck 
titeln, en stöld, som naturligtvis oerhört skadat den ursprunglige bearbetaren. Men Uno 
Myggan Ericson hävdar i sitt Nöjeslexikon att Engströms version kom före Hodells. 

" Andersson, Pettersson och Lundström hade även funnits på repertoaren under Bror 
Hallbergs Folkets Hus-sejour liksom Funny Fellows Ta-ra-ra-boom-de-ayl 

13  Skånska Dagbladet den 26 januari 1895. 
14  Gunnar Ossiander, från början pseudonym för Gunnar Persson, 1899-1984, konditor, 

författare och skådespelare, hade redan 1925 en mindre roll i Edvard Perssons film Den 
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gamla herrgården, men det var som revymakare i Eslöv och som författare av sketcher och 
folklustspel han gjorde sig ett namn under slutet av 1920-talet. Senare slog han sig ned i 
Stockholm, där han ledde en amatörteatergrupp. På äldre dagar återgick han till skådespe-
leriet och gjorde roller såväl på film (bl.a. som farfadern i Roy Anderssons En kärlekshis-
toria) som i några TV-pjäser. 1971 engagerades han vid Dramaten, där han spelade 
landsfogden i Birger Normans pjäs om Ådalskravallerna Sol, vad vill du mig. 

18  Richard Swanström, 1889-1946, skådespelare knuten till Hippodromteatern från starten 
1922 till en bit in på 1930-talet, medverkade bl.a. i de tidiga Edvard Persson filmerna 
Studenterna på Tröstehult (1924) och Den gamla herrgården (1925). 

16  Edvard Danielsson, 1887-1948, skådespelare, tillhörde bl.a. Hjalmar Selanders och A. 
Rydings teatersällskap, gjorde åtskilliga bifigurer på film under 1940-talet. 

17  Otto Groothoff 25 februari 1932. 
18  Spelåren 1922-23 och 1923-24. 
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Petripräst i 40 år 
Om Emil Nordströms "liv och arbete" 

AV LENNART SELLBERG 

Emil Nordström (14/5 1887-15/7 1964). Foto i privat ägo. 

Han stod på en stol och predikade. Kyrkan var ett rum i Östra skolans 
lärarbostad. Församlingen bestod av hans syskon som lyssnade andäktigt, 
åtminstone de yngre. Prästkappan var mors förkläde. Han var ungefär nio 
år gammal. 

Den lille predikanten hette Emil Nordström. I nästan hela sitt liv bodde 
han i Malmö. Under mer än fyrtio år kom han att tjänstgöra som präst i S:t 
Petri församling. 

Psalmbok och Sionstoner 
I Caroli församlings Födelse- och Dopbok för 1887 kan vi läsa att en gosse 
föddes den 14 maj och att han fick namnet Johan Emil. Föräldrar var skollä-
raren Per Nordström och hans hustru Kerstin Persson i kvarteret Fliten. 
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Den 12 juni ägde dopet rum. Närvarande vittnen var Handlanden Fritz 
Hermansson, Lorentz Bager (utan angiven titel) och Färgaren Per Dahl-
ström från S:t Pauli församling. 

Per Nordström (1842-1911) var av bondesläkt. Hans far ägde en gård på 
Kirsebergsvången. Östra skolan i Malmö återkommer ständigt i Pers lev-
nadsteckning. Där började han som elev, där blev han senare själv lärare 
och slutligen "förste lärare", som skolledaren då kallades. När Borgarsko-
lan, som bildats av folkskolans högre avdelning på Östra skolan, fick egna 
lokaler på Repslagaregatan, förflyttades Nordström dit och blev överlära-
re, den förste i Malmö med denna titel. 

Emil Nordströms mor Kerstin (1854-1909) var från byn Gryttinge i 
Torrlösa församling nära Svalöv, också hon född i ett lantbrukarhem. Hen-
nes konfirmationspräst fick ett livsavgörande inflytande på henne och in-
direkt på hennes barn. Han hette Sven Libert Bring, hade tagit intryck av 
Carl Olof Rosenius och bedrev ett mycket aktivt församlingsarbete "i en 
anda, som helt överensstämde med hans kyrkliga pietism". Kerstin utbilda-
des till småskollärarinna i Malmö men lämnade för gott sin lärarinnetjänst, 
då hon gifte sig med Per. 

Kerstin och Per Nordström, Emil Nordströms föräldrar. Foton i privat ägo. 
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Emil Nordström uttryckte ofta sin kärlek till föräldrar och barndoms-
hem. Där förenades glädje och fromhet. Hans mor ledde de dagliga mor-
gonandakterna, hans far gick i spetsen för familjen på väg till söndagarnas 
gudstjänster. Ofta var målet Caroli kyrka, då Johan Henrik Hägglund, kyr-
koherde 1875-89, predikade. Trots att predikan kunde vara i två hela tim-
mar, kom folk långt ifrån för att lyssna. Budskapet var schartauanskt och 
framkallade en verklig väckelse. Hägglund ansågs sträng men man såg upp 
till honom som "rätt lärare". — Per Nordström hade hyrd bänk i Caroli —
nummer 9 på södra sidan av stora gången. Både i S:t Petri och i Caroli 
kunde man för en årlig avgift hyra bänkplats för sig och sin familj och hade 
då själv hand om nyckeln. 

Efter hand blev det vanligen S:t Pauli kyrka som familjen Nordström 
besökte på söndagsförmiddagarna. Där hade Hans Visell blivit kyrkoherde 
1895. Han hade en inställning, som var påverkad av både Schartau och 
pietism. Visell var den förste i Lunds stift som införde barngudstjänster, 
troligen också den förste med kyrklig ungdomskrets. Som skolrådets ordfö-
rande var han ett personligt stöd för många lärare. Till Per Nordström blev 
han nära vän. 

Söndagen räckte till ytterligare en gudstjänst. På eftermiddagen gick 
familjen, fortfarande samlad, till Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Beta-
nia. Medlemmarna hörde (och hör) till svenska kyrkan och gick från början 
allmänt också till gudstjänsterna där. I det nordströmska hemmet sjöng 
man därför såväl psalmer ur svenska psalmboken som sånger ur Stiftelsens 
Sionstoner. 

Blev detta inte lite väl mycket psalmsång och predikande för barnen? 
Det verkar inte så: de kände sig hemma med kyrka och andligt liv, vilket de 
kom att värdera som en stor tillgång. Samtidigt fostrades de att ta socialt 
ansvar. Tillsammans med sin mor fick säkert den lille Emil, liksom sysko-
nen, besöka någon gammal och sjuk som bodde ensam. Mor plockade upp 
något gott ur den medhavda korgen och hade alltid ett vänligt ord att ge, 
och Emil "ärvde" en medkänsla för dem som kanske ingen annan brydde sig 
OM. 

"Sommarregnets ljuva fall" 
Lite kyrkohistoria som bakgrund. — 1800-talets sista decennier var en ned-
gångstid för kyrkan. Vid universiteten blev teologerna sedda över axeln. 
Ändå fanns vissa tecken på frimodighet och initiativ. Gävle fick Sveriges 
första kyrkliga ungdomskrets. Visells barngudstjänster i Malmö är redan 
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Emil Nordström föddes i Östra skolans lärarbostad i södra delen av kvarteret Fliten. 
Det är samma kvarter, där vi nu finner Österportskolan. Överst en ritning från 
Stadsarkitektsavdelningens arkiv i Malmö, som visar fasaden med veranda mot 
trädgården. Snickarglädje! — Därunder: Lärarbostaden sedd från skolgården. Foto i 
privat ägo. 
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nämnda. Nathan Söderblom kom med friska vindar som ung professor till 
Uppsala. Han ville uppmuntra de osäkra och tveksamma studenterna och 
pekade på förmånen att få läsa teologi. 

På många håll i Norden samlades kristliga studentmöten, ofta med del-
tagare från de olika länderna. Kyrkligt aktiva studenter, som gripits av den 
s.k. ungkyrklighetens ideer, reagerade mot en ensidig kristendom och mot 
kristna som de ansåg vara pietistiskt fromma i överkant men som samtidigt 
dömde och fördömde andra kristendomsformer som tom slentrian. De 
ungkyrkligas kritik drabbade ofta frikyrkliga studenter och underblåste 
splittring i de kristna leden. Kristliga (=kyrkliga) och fria kristliga student-
förbund kom i fortsättningen att arbeta i skilda organisationer. 

Bland ledarna för ungkyrkligheten i Sverige finner vi Manfred Björk-
quist, som senare blev Stockholms stifts förste biskop. Under hans ledning 
drog ett antal studenter från Uppsala två och två ut på "korståg" i mellan-
svenska bygder för att predika i kyrkorna och diskutera i arbetarrörelsens 
lokaler. "Hjälp erhöllo uppsalastudenterna av en del lundensare", skriver 
Edvard Rodhe. En av dessa "korsfarare" från Lund var Emil Nordström. 

Då hade han redan hunnit engagera sig en del i kristlig verksamhet. Som 
elev på Malmö högre allmänna läroverk för gossar hade han varit en av 
initiativtagarna till Malmö Kristliga Gymnasistförbund. Efter mogenhets- 
examen 1905 — följande år sade man studentexamen — hade han deltagit i 
ett kristligt studentmöte i Östergötland, där tankarna om yrkesvalet klar- 
nade: han skulle bli präst! Under studierna i Lund — han blev fil. kand. 
1908 och teol. kand. 1912 — kände han likväl vid minst ett tillfälle stor 
tvekan. Det var då han efter en mycket framgångsrik tentamen i grekiska 
för fil. kand. fick förslaget från professorn, Claes Lindskog, att viga sitt liv 
åt grekisk och latinsk språkvetenskap. Hans gamla beslut kom dock att stå 
fast. Bredvid hans personligt kända kallelse kan också behovet av präster ha 
spelat in. Prästbristen vid denna tid beskrivs som skriande. 

År 1910 finner vi honom en solig försommardag i Skara domkyrka. Jag 
har själv hört honom berätta därom. Det har tydligen varit en tids torka på 
västgötaslätten, men just som man samlas till gudstjänsten, kommer en 
uppfriskande regnskur. En hastig fråga till organisten: "Går det att byta ut 
predikstolspsalmen?" — Det går, 56:5 kommer upp på nummertavlan, och 
medan den unge Emil stiger upp i predikstolen, sjunger församlingen "Likt 
sommarregnets ljuva fall hans ord all världen glädja skall." 

Det livgivande regnet kan stå som symbol för ett spirande liv i Sveriges 
kyrka. Korstågen betydde kanske inte så mycket för det kyrkliga livet på de 
besökta platserna, men korsfararna själva fick desto mer inspiration och 
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frimodighet. Sina intryck kom de var och en på sitt håll att omsätta i sin 
fortsatta verksamhet. 

Impulser från skilda fromhetstyper och kristliga riktningar — ibland sins-
emellan mycket olika — och erfarenheter från barndoms- och uppväxttid 
smälte i Emil Nordströms personlighet samman till en harmonisk enhet. 
1912 prästvigdes han, beredd att fullfölja sin kallelse. Efter missiv i Sku-
rup, Barkåkra och Uppåkra kunde han 1916 påbörja sin fyrtioåriga tjänst 
som präst i Malmö S:t Petri. 

Tjänst i St Petri 
Från tre "trappsteg" gjorde Emil Nordström tjänst som präst i S:t Petri: 
som kyrkoadjunkt 1916-27, som stadskomminister 1927-50 efter ett en-
hälligt val och som kyrkoherde 1950-57. Fast tjänsten i Petri började 
egentligen långt tidigare. I mars 1898 blev han koral, psalmsångare, på 
orgelläktaren, och det fick han hålla på med tills han kom i målbrottet. Om 
denna tid har han själv skrivit: 

En koral skulle sjunga vid alla gudstjänster på i medeltal varannan sön-
dag. Lönen var "mycket stor": tio kronor i kvartalet plus 25 öre i "karamell-
pengar, för att ingen skulle frestas att växla tian utan sätta den hel i ban-
ken". 

Organist och kantor var "gubben RoAn", som han allmänt kallades. Ho-
nom såg den lille sångaren mest ute i stan. Han var nämligen sen länge 
tjänstledig på grund av ålder och skröplighet. Som en kuriositet kan näm-
nas att Ros&I var folkskollärare vid Östra skolan, redan då Emils far Per 
Nordström var elev där på 1850-talet. — Organisttjänsten uppehölls av vi-
karier, tills Axel Boberg blev Ros&is efterträdare vid orgeln. 

Kyrkoherde var prosten Olin, och Emil Nordström kunde inräkna bland 
sina minnen att han som koral hört denne sin företrädare predika. 

Under trettiofyra år stod Emil Nordström under kyrkoherde Albert Ly-
sanders ledning, därav tjugofyra som komminister. De båda prästerna var 
varandra i mångt och mycket olika. Lysander var en tid ordförande i stads-
fullmäktige, han var ledamot av kyrkomöte och domkapitel och utsågs till 
kontraktsprost. Nordström var, som vi skall se, ordförande i en rad före-
ningar och kristliga samarbetsorgan — här kan nämnas Malmö prästsällskap 
1948-54 — men bortsett från ett uppdrag i barnavårdsnämnden satt han 
inte i några "världsliga" eller kyrkliga myndigheter på riks- eller stiftsplan; 
han var "en av de stilla i landet". Lysander räknades till "den modifierade 
högkyrkligheten med anglikansk anstrykning"; han tog till exempel initiati- 
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Stående: Pastorerna Folke Westrup, St Pauli, Gunnar Forkman, Carott, Nzls Jonesson, 
Limhamn, Hilmer Wentz, St Petri, Karl Ekberg, St Pauli, Per Hogland Nehleen, 
V Skrävlinge, Frithiof Bobeck, S:t Johannes, Emil Nordström, St Petri, Hjalmar 
Lundin, S:t Pauli, Torsten Knutsson, S:t Johannes. 
Sittande: Pastor Hans Rättig, Tyska församlingen. — Kyrkoherdarna Karl Sandegård, 
Limhamn, Albert Lysander, S:t Petri, Hans Visell, S.•t Pauli, Henrik Hallenberg, St 
Johannes, Hagbard Isberg, Caroli, Alfred Wihlborg, V Skrävlinge. — Pastor Albert 
Sjögren, St Johannes. 
Foto på S:t Petri pastorexpedition. 

vet till sammanslutningen Den apostoliska bekännelsens brödraskap (Soda-
litium confessionis apostolicae). Nordström ansågs däremot "lågkyrklig" — 
om ordets betydelse är alldeles klar kan diskuteras; i jämförelse med Ly-
sander är placeringen på den kyrkliga skalan riktig. 

De var olika men uppskattade varandra och blev mycket goda vänner. 
Nordström uttryckte det så: "Han gav mig mycken ledning och lärdom." 
Något förenklat kan sägas att Lysander koncentrerade sig på kyrka och 
gudstjänstformer och Nordström på arbete ute i församlingen. Men det 
var inte fråga om några gränser: båda arbetade över hela fältet, även om 
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rer mellan 10 och 14 år satte i gång 1919. Efter hand bildades grupper för 
flickjuniorer och för 9-10-åriga pojkar och flickor, vargungar respektive 
blåvingar. Under många år samlades alltså inte mindre än sex avdelningar 
varje vecka. Medlemsantalet ökade dramatiskt och kretsen var antagligen 
stiftets största under 1930-40-talen, ibland i konkurrens med pastor 
Svärds krets i Caroli. Jämförelser är svåra att göra, då Nordström endast 
räknade in verkligt aktiva medlemmar i statistiken, inte andra som "bara" 
betalt medlemsavgift. Högsta redovisade medlemsantalet för huvudavdel-
ningarna är 159 och därtill kommer minst lika många juniorer. 

Ryktet om kretsen spreds och barn och ungdom strömmade till. Huvud-
avdelningarna rekryterades från juniorerna och genom anslutning från de 
nykomfirmerade. Nordström undervisade under sin petritid långt över 
2000 konfirmander. "Den 9 april 1924 konfirmerades i S:t Petri kyrka en 
osedvanligt stor ungdomsskara, 164 stycken. Jag hade dem under läsningen 
indelade i fem grupper och läste med varje grupp två gånger i veckan. Vid 
konfirmationen var alla tillsammans. Det var en mäktig syn ...", skriver han 
vid ett konfirmandjubileum. 

Orden om den kristnade ungdomen i avdelningsrubriken ovan kan sägas 
vara Nordströms mål för ungdomsarbetet. De är hämtade ur J. A. Eklunds 
"Fädernas kyrka", ungkyrklighetens psalm framför andra. Goda Kamraters 
stadgar säger detsamma. § 1 lyder: "Ungdomskretsens syfte är att samla och 
stödja de unga och alltjämt skänka dem den kyrkliga vård, som på ett be-
gynnande sätt givits dem under konfirmationstiden, dana dem till avgjor-
da kristliga karaktärer, hjälpa dem till ett friskt och rent ungdomsliv samt 
fostra dem till goda och ansvarskännande medlemmar i hemmet, kyrkan 
och det borgerliga samhället." I början utgjorde samkväm, bibelstudier, 
arbetsaftnar och sommarläger stommen i kretsens verksamhet. Till detta 
kom efter hand nya arbetsformer och uppgifter: möten för äldre medlem-
mar, gruppledareträffar, att gå med kollekthåven i kyrkan, kyrkvandringar 
(främst Emmausvandringen annandag påsk), fingerade kyrkostämmor, 
gubbfester, grantändningsfester på Arbetsinrättningens sjukavdelningar 
(på Värnhems sjukhus), sjukbesöksdagar, stöd åt fadderbarn, idrotts- och 
lekaftnar under sommaren på Högboskolan och senare i Östra Skolbarns-
trädgården. Den osystematiserade listan kunde ha gjorts åtskilligt längre. 
Till några punkter återkommer jag. 

Arbetsaftnarna stod på programmet redan då kretsen var enbart manlig. 
En kväll i veckan samlades "kamraterna" i grupper för att syssla med papp-
slöjd, borstbinderi, snickeri och till och med sömnad. (Sistnämnda arbets-
gren övertogs och utvecklades av den kvinnliga avdelningen, när denna 
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Lysander på grund av bristande tid lämnade konfirmandundervisning och 
ungdomsverksamhet. 

Ett citat från prosten Gunnar Stenberg, tidigare kyrkoherde i Helsing-
borg, får illustrera Lysanders uppskattning av Nordström. Det var vid ett 
jubileum i den kyrkliga ungdomskretsen, då Lysander tackade sin kommi-
nister för ett fantastiskt rikt ungdomsarbete. Stenberg skriver: "Prosten 
Lysander sa bl.a., då han skulle berömma sin kollega: Jag står i denna stund 
i samma situation som den som skulle presentera sig och sa, att jag är 
ingenting men jag har en bror som är löjtnant. I dag säger jag av hjärtat att 
jag är ingenting som ungdomsledare och passar heller inte därtill, men —
jag har en bror som heter Emil Nordström. Han har varit och han är och han 
kommer alltid att vara en mästare bland dem som arbetat för och bland 
ungdom i Lunds stift och Malmö S:t Petri församling." 

Albert Lysander pensionerades 1950. S:t Petri tillhörde då ett fåtal för-
samlingar i landet som fortfarande hade privilegiet att kalla sina präster. 
Intresserade kunde alltså inte själva söka till en ledig tjänst. 

Vid kallelsestämman för ny kyrkoherde den 4 september 1949 i S:t Petri 
kyrka kallades följande att provpredika: docent Gunnar Herrlin, Uppsala, 
komminister Emil Nordström, Malmö, kyrkoherde teol.dr Kjell Barnekow, 
Västerstad, docent Ragnar Askmark, Lund, samt kyrkoadjunkt Einar Mag-
nusson, Malmö. Askmark avböjde att kandidera. — Val hölls den 11 decem-
ber i ett synnerligen ruskigt väder. Nordström erhöll flest röster, 597 
stycken. Den 7 januari 1950 gav domkapitlet honom sitt enhälliga förord 
och den 27 utnämndes han i konselj till Lysanders efterträdare. 

Emil Nordström pensionerades 1957 och efterträddes av Herman Schly-
ter. 

"Ungdomen kristnad är Sveriges vår" 
Ungdomsverksamheten var Emil Nordströms skötebarn. 

Den 25 mars 1915, året före Nordströms placering i S:t Petri, bildade 
tjugofem manliga konfirmander en förening, den som kom att utvecklas 
till ungdomskretsen Goda Kamrater. En som har särskilt mycket att berät-
ta om detta är Oskar Jönsson, som var med från början, blev en stöttepela-
re i ungdomsarbetet och varit kretsen trogen under hela sitt liv. Förening-
en grundades av Albert Ahlert, som 1916 lämnade S:t Petri — han blev 
kyrkoherde i Öved och senare i Lomma. Emil Nordström tog över, och 
verksamheten utvidgades kraftigt. En parallell kvinnlig grupp tillkom och 
slogs 1923 ihop med den manliga till en krets. En avdelning för pojkjunio- 
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a fl  
C) D 

De kyrkliga ungdomskretsarnas märke, som medlemmarna fick ta 
emot efter två år i kretsen. 

kom till, och var den som stod sig längst.) Resultaten såldes och inkomster-
na bidrog till kretsens ekonomi. 

I kretsens månadsblad nr 12/1934 finner vi en rad uppgifter om ekono-
min under år 1933. De stora nettoutgifterna är: fester för gamla och fatti-
ga 218 kronor, sommarhemmet i Tjörnarp 1236 kronor, sommarläger 280 
kronor, månadsbladet 365 kronor och bidrag bin missionen 150 kronor. De 
viktigaste inkomsterna: försäljningen 2562:50 (utgifter för arbetsmaterial 
är inte fråndragna), gåva 200 kronor, sommarhemsfond 604 kronor och 
medlemsavgifter 657 kronor. 

Årets höjdpunkt var utan tvivel sommarlägret, från början i Ekastiga 
mellan Höör och Frostavallen, senare i Tjörnarp. "Ekastigal Blotta namnet 
manar fram en mängd av minnen: en härlig lada, där vi snarkade i kapp i 
halmen, bibelstudierna i det fria, gudstjänsterna uppe i skogskyrkan med 
sitt tak av trädkronor, fotvandringar i skog och mark, bad och rodd", 
vittnar en deltagare. 

År 1931 köpte Goda Kamrater en egen stuga i Karlarp vid Tjörnarpssjön. 
Kostnaden var 2000 kronor, varav 1500 betalades kontant som första avbe-
talning. För att klara detta startades en insamling som i november 1932 
passerade 2500-kronorsstrecket. Summan räckte tills vidare, men utgifter-
na trängde på. En heltäckt glasveranda byggdes till på husets ena långvägg 
med plats för en ganska stor församling, ett stycke mark inköptes så att 
tomten ner till sjön disponerades. Till stor del utförde medlemmarna själ-
va de arbeten som behövde göras. Verandan ritades sålunda av en "egen 
arkitekt". (Fastigheten ägs nu av en "upa-förening ansluten till Goda Kam-
rater".) 

Många lägerdeltagare har under årens lopp betygat vad sommarvistelsen 
i Ekastiga eller Tjörnarp betytt för dem. "Det lägret var för mig, rännstens-
ungen från stan, en glad upplevelse. Tänk en hel vecka sammans med trev-
liga kamrater och en dito präst, som förstod oss och gillade glädje ... Varje 
kväll avslutade vi dagen ute på gårdsplanen framför det gamla boningshu-
set /i Ekastiga/. Där stod vii stillheten under stjärnhimlen — en skara ung-
domar som varit med om en rolig och rik dag och nu ville tacka den Högste 
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för gåvorna vi fick ... Vi sjöng samma psalm varje kväll: Så går en dag än från 
vår tid. Prästen läste bibelordet och bad aftonbönen. Allra sist kom det 
högtidligaste: det var när vi sjöng Stenhammars Sverige." Fosterlandskärle-
ken var en självklarhet. Manfred Björkquist hade sagt: "Sveriges folk ett 
Guds folk". Folkkyrkotanken var aktuell. Den kan enkelt sägas vara ett 
uttryck för att Guds famn står öppen för hela folket. Allt bär ungkyrklig-
hetens prägel. 

Goda Kamrater hade egen tidning, som utkom varje månad och spelade 
stor roll för sammanhållningen. Innehållet var skiftande: månadsscheman, 
referat, notiser om krets och medlemmar, bibelstudieplaner, idrottsresul-
tat, ungdomarnas reflexioner och ibland lyriska försök med mera. Från 
tidningens första nummer till sin pensionering var Emil Nordström redak-
tör. Han inspirerade medlemmarna att bidra med artiklar men skrev hu-
vudparten själv. Det var ett jättearbete: "Klockan är ungefär 1 på natten 
mellan söndagen och måndagen den 22-23 november /1936/, när detta 
skrives. Det börjar bli en viss likhet mellan Goda Kamrater och Syd-
svenskan: där är nattarbete på bägge redaktionerna. Nu skall jag gå till 
Forssells tryckeri och kasta ner manuskriptet i brevlådan där, ty de skulle 
börja sättningen med detsamma på morgonen. Hemkommen skall jag sedan 
sova gott. Åter ett tidningsnummer klart!" 

I månadsbladets ledare tog redaktören ibland upp någon aktuell fråga. 

(4  

Månadsbladets vinjett med avbildning av SI Petri kyrkas sigill från 1634. 
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Det kunde vara meningen med konfirmationen, ansvaret för de svaga i 
samhället, splittringen bland de kristna och strävandena efter enhet. Ofta 
var det något etiskt problem, bland annat frågan om offentlig dans som på 
20-talet kom upp i kretsens frågelåda. Emil Nordström slog vakt om gläd-
jen, och glädje pläglade i hög grad kretsens sammankomster, men — liksom 
både kyrkliga och frikyrkliga ledare genomgående vid denna tid — tog han 
bestämt avstånd från offentlig dans. Enstaka medlemmar opponerade sig 
anonymt i frågelådan mot hans inställning till dansen, vilket ordföranden 
själv nämner i tidningen. — Nöjesfrågan blev brännande på 40-talet. Till 
detta återkommer jag. 

Emil Nordströms intresse för ungdomsarbetet sträckte sig längre än till 
Goda Kamrater. Andra präster i S:t Petri hade egna mindre grupper av 
tidigare konfirmander — han ordnade gemensamma träffar. Kyrkliga ung-
domskretsar hade bildats i de flesta malmöförsamlingarna — han var 1926-
32 ordförande i en samarbetskommittéför hela staden. I Malmö fanns en 
mängd ungdomsföreningar av olika karaktär och inriktning — han tog initi-
ativet till Malmö Ungdomsråd och stod 1942-46 i spetsen för dess verk-
samhet. Med ungdomsledare i församlingar runt om i Sverige hade han en 
omfattande brevväxling. 

Att tända ett ljus 
Emil Nordströms arbete bland ungdom är rikt dokumenterat. Om hans 
hembesök hos gamla, sjuka och fattiga är däremot mindre sagt och skri-
vet — det som försiggår mellan fyra ögon förblir ofta förborgat —, men han 
såg kontakten med dessa grupper som en huvuduppgift. Några vittnesbörd 
finns dock bevarade, det följande av Nordström själv: 

"Den första tiden ägnade jag mig åt sjukbesök och besök i de fattigas 
hem — detta sammanföll som oftast. I denna 'rika' församling fanns stadens 
allra fattigaste proletariat. Jag tänker särskilt på Malmöhus, sådant det 
tedde sig på den tiden. De gamla fängelsecellerna hade nödtorfteligen 
inretts till bostäder, där en stor familj kunde bo i ett rum med ett litet 
primitivt kök. Jag gick i trapporna och korridorerna och lärde mig var 
under mattorna nycklarna fanns till de olika rummen. Luften och lukten 
var icke den bästa, men detta fick man som präst fördraga, om man ville få 
ingång i hemmen och möjligen kunna bringa någon hjälp, andlig eller tim-
lig. — Även till hem i staden, dit man vandrade på gator och i trappor, 
ibland ända upp till vindskuporna, fick jag ofta styra mina steg, stundom 
medförande kalk och paten, vin och bröd." 
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Det blev en viss avmattning i sjukbesöken, då Nordström fick tjänst som 
predikant på Värnhems sjukhus, en syssla som han innehade precis på da-
gen trettio år. 

Att de gamla och sjuka uppskattade besöken kunde diakonissorna vittna 
om. Prästen själv hade ett rikt utbyte av samtalen och han fick många 
vänner. Redan i början av 20-talet samlade han en stab bland ungdomskret-
sens medlemmar som två och två besökte sjuka och gamla enligt prästens 
och diakonissans anvisningar. Vid ett tillfälle 1925 redovisas 57 besökare 
och 44 besökta. Också nu blev utbytet av besöken ömsesidigt. Besökarna 
kunde berätta: "En liten gumma öppnade, och när vi sade, att vi kom från 
pastor Nordströms ungdomsförening, lyste den gamla gummans ansikte av 
glädje." Så inbjöds de gamla till kretsens "gubb- och gummefester" ett par 
gånger på året, och en söndag i advent varje år drog en skara ungdomar 
med sin ledare till grantändningsf est på Värnhem eller Malmö arbets- och 
försörjningsinrättning som det först hette. På de olika avdelningarna tände 
kretsens medlemmar ljus och läste bibelord, Emil Nordström talade och 
alla sjöng adventspsalmer. 

Genomgående blev Emil Nordström väl mottagen i hemmen. Men det 
fanns åtminstone ett undantag. En gammal man släppte inte in honom 
utan stängde dörren för honom. Man frågar sig varför. Kändes besöket för 
påträngande och det prästen hade att säga för allvarligt och strängt? Mena-
de kanske den gamle att prästen tillhörde en annan klass som borde undvi-
kas? Eller kände sig den fattige förödmjukad av en uppmuntran eller en 
gåva som han erbjöds? 

Varför syförening? 
Efter sitt tillträde som kyrkoherde startade Nordström en församlingssy-
förening. Samtliga präster och prästfruar skulle tillsammans med diako-
nissan ansvara för arbetet där. Men kyrkoherden hade också sedan länge en 
"egen" grupp, där man återfinner många Goda Kamrater. Det var "Gomu-
tutusyföreningen", som Frida Nordström var ledare för. Hon föreslog 
mönster och modeller, hon hade kunskaper och förmåga att visa stygn och 
tekniker, hon höll föredrag, läste högt och såg till att kaffe och bröd fanns 
på plats. 

Ibland har människor sett med förakt på de kyrkliga syföreningarna, 
"dessa kafferep och skvallerträffar", och man har frågat sig om de har haft 
någon rimlig funktion. Det går att finna många positiva svar på den frågan: 
de skapar en värdefull gemenskap mellan deltagarna, och genom att satsa 
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vinsten från försäljningarna av alstren bidrar de både till missionen och till 
ungdomsverksamheten i församlingen. Bland mycket annat. Gomututusy-
föreningen ansvarade under andra världskriget för ett norskt och ett finskt 
fadderbarn. Att stödja missionen var det övergripande målet för verksam-
heten. Namnet "Gomututu" fick gruppen från en missionsstation i dåva-
rande Rhodesia som missionären Harald von Sicard förestod. Både Gomu-
tutusyföreningen och Goda Kamrater stod i ständig brevväxling med Si-
card och fick då och då besök av honom, när han kom till Sverige. 

Missionsintresset i S:t Petri tog sig uttryck i stora summor pengar. De 
kom från kollekter vid gudstjänsterna, andra gåvor, söndagsskolebarnens 
sparbössa — syftet var mera att väcka intresse än att få in mycket —, ung-
domskretsens bidrag till olika missionärer och missioner, däribland under-
stöd av en svart evangelist i Sydafrika, samt syföreningarnas insatser. 

De årliga försäljningarna, gemensamma för syföreningarna och ung-
domskretsen, gav rika resultat. Särskilt sömnadsarbetena fick beröm. Här 
ett "neutralt" uttalande om en kurs på Lekmannaskolan i Sigtuna: "Från 
olika trakter i riket har modeller upplånats. ... Särskild uppmärksamhet 
väckte de utställda arbetena från S:t Petri ungdomskrets Goda Kamrater i 
Malmö. Varenda sak var ett litet konstverk ..." 

När Emil Nordström såg tillbaka på sin prästtjänst, kunde han säga: 'Det 
har varit vårt liv att arbeta i ungdomskretsen." Ordet vårt inbegriper hus-
trun Frida. Tillsammans gick de med "stor hänförelse" in för ungdomsket-
sen liksom för verksamheten bland de äldre och för syföreningarna. 

Några egna barn fick makarna Nordström aldrig, men 1917 adopterade 
de en pojke, Sven Erik, och genom honom kom de att uppleva glädjen i att 
få både sonhustru och barnbarn. Också sorgen drabbade dem, då Sven Erik 
Nordström efter flera års sjukdom i tuberkulos avled 1953. 

Frida Nordström (1888-1979) var från Höör och dotter till folkskollära-
ren Johannes Thysell, en god vän och tidigare kollega till Emils far Per. 
Bland annat medverkade hon som föredragshållare vid församlingsaftnar-
na, där hon delade med sig av sin beläsenhet och sin kunskap om författare 
och andra kulturpersonligheter. I hemmet samlades ofta stora grupper, 
engagerade i församlingsverksamheterna, och inte minst släkt och vänner. 

Enhet i liv och arbete 
"Läran kan icke läggas till grund för /de kristnas/ enhet", skrev Emil Nord-
ström i sitt månadsblad 1932. Somliga läror och tankar är gemensamma för 
de olika samfunden, annat skiljer. Nej, enheten "skall vara en enhet i livet." 
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Den fullständiga enheten blir inte verklighet förrän "i evighetens värld". 
Med de "rötter" Nordström hade, förgrenade i skilda fromhetstyper, var 

han inställd på att arbeta för enheten inom kristenheten. Som vanligt bör-
jade han på lokalplanet. Han tog initiativet till Evangeliska Förbundet för 
präster och predikanter i Malmö och var dess ordförande 1932-55. Ekume-
niska möten arrangerades; enligt programmen var pastorer från svenska 
kyrkan, Fosterlands-Stiftelsen, Missionsförbundet, metodisterna, baptis-
terna och pingstvännerna representerade som talare. Syftet var att mani-
festera viljan till samförstånd, att uppleva att de kristna tillsammans är 
många och att söka vinna utomstående — inte för någon viss kyrka utan för 
Gud. Evangeliska förbundet stod också bakom ett möte i sedlighetsfrågan 
1941, då danspalatset Amiralen fylldes till sista plats. Kyrkoherde Gustaf 
Grände i Tvååker talade om en osund nöjesindustri. 

Nöjesfrågan hade varit ett aktuellt diskussionsämne länge och, som jag 
tidigare påtalat, tagits upp i Goda Kamraters månadsblad redan från star-
ten på 20-talet. Den hade 1941 blivit den verkliga frågan i tiden, och det 
blev "dansbaneeländet" som stod i brännpunkten för intresset. Kyrkoherde 
Grände gjorde sig då riskbekant genom att träda upp på en dansbana och 
försöka övertyga de dansande om att dansen var en mindervärdig nöjes-
form. Han hade tyckt sig finna ett samband mellan de ungas beök på dans-
banan och födslar utom äktenskapet, han visste att oönskade graviditeter 
många gånger innebar en katastrof för både mor och barn — man sade "oäk-
ta barn" — och att allmänna opinionen dömde den som "råkat i olycka" 
mycket hårt. 

Antagligen kan en del av dem som gick till storms mot offentlig dans och 
vissa andra nöjen stämplas som moralister. När det gäller Emil Nordström, 
kan jag inte påminna mig något som tyder på att han hörde till den katego-
rien. Han stod visserligen alltid benhårt för sin övertygelse, men ungkyrk-
ligheten — med inställningen att ta avstånd från överdriven, dömande, pie-
tistisk fromhet — vägledde honom säkert också här. Jag är övertygad om att 
omtanken om de unga och barnets rätt till ett gott hem angav riktningen. 

Ekumeniskt arbete på riksplan och i större sammanhang bedrivs av tradi-
tion och alltjämt enligt två linjer. Den ena, "Faith and Order", syftar till 
kristen enhet när det gäller trosfrågor och kyrkoförfattning. Man vill kom-
ma varandra närmare men är medveten om att inte kunna "nå ända fram" i 
ett jordiskt perspektiv. Den andra är "Life and Work", där Nathan Söder-
blom står som förgrundsgestalt. Under förarbetet till det stora ekumenis-
ka Stockholms-mötet 1925 formades ideologien bakom Life and Work: "Lä-
ran skiljer, tjänandet förenar ... Life and Work inskränker sig till kyrkosam- 
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fundens samverkan i tillämpningen av Kristi ande och undervisning i soci-
ala, nationella och internationella förhållanden, medan Faith and Order 
ägnar sin uppmärksamhet åt det slutliga, men mera avlägsna enhetsmålet i 
lära och kyrkoförfattning." 

Jag tror — om jag än en gång skall våga mig på att analysera — att jag här 
finner den verkliga skiljelinjen mellan Lysander och Nordström, inte bara i 
fråga om ekumeniken utan i allt kyrkligt arbete. Lysander är mest en Faith 
and Order-man; därom vittnar inte minst hans strävan efter liturgisk för-
nyelse. Nordström ansluter sig mera till Life and Work. Men deras olika 
inriktning hindrade inte samarbete och gemenskap. 

På Nordströms tid 
Mycket händer i en församling under en fyrtioårig prästtjänst. Listan skul-
le kunna bli nästan hur lång som helst. Något vill jag ytterligare nämna. 

Ett nytt församlingshus invigdes 1931. Expeditionen flyttades från 
Djäkne- till Själbodgatan. Diakonissan och ungdomskretsarna fick egna lo-
kaler. 

Vid församlingsregleringen den 1 januari 1949 bröts Slottsstaden ut ur 
S:t Petri, och petriprästen 011e Nivenius blev den nya församlingens förste 
kyrkoherde. Samtidigt förenades en del av Caroli med S:t Petri. "Caroli 
kyrkas vänner" bildades på hösten 1953 och tar ett stort ansvar för de 
gudstjänster som alltjämt äger rum i Caroli kyrka. 

Under sin kyrkoherdetid medverkade Nordström till en del förändring-
ar i kyrkans interiör. Den mellersta bänkraden i mittskeppet avlägsnades 
och mittgången frilades. Kyrkorådet beslöt att inrätta S:ta Annas kapell 
till en särskild plats för andakt, en plan som senare genomförts. En renove-
ring av vissa epitafier påbörjades. 

Kyrkan fick ta emot åtskilliga gåvor. På julaftonen 1951 sökte konstnä-
ren Max Röing upp sin konfirmationspräst Emil Nordström och överläm-
nade till honom en bonad i batik avsedd för S:t Petri kyrka, där han konfir-
merats 1932. Motivet är herdarnas tillbedjan. Privatpersoner, företag och 
inte minst syföreningarna skänkte föremål för användning i gudstjänster-
na, däribland en vinkanna för nattvardsgång och dopklänningar till utlå-
ning. Kyrkorådets ordförande, som ju var Nordström, föreslog inköp av 
nya vaser till altaret. "Det skulle vara förnämlig kristallvara, sådana som 
hövdes S:t Petri altare." Förhandsuppgift för sex passande vaser: "22:50 pr 
st., tillsammans 135 kronor", läser vii protokollet. 

Kyrkovaktmästare Folke Ekberg åtog sig 1950 att visa kyrkan för besöka- 
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Svend Orgelist 1536-1538 Jacob Örnegrehn 
Oluff Pedersen 1544-1550 (Bryggare) 1737-1754 
Jacob Byg 1559-1579 Henrik Rudolf Bra- 
Jörgen Pomer 1580-1581 me (Färgare) 1754-1760 
Claus Pederson 1582-1584 Christian Fredrik 
Bartilmeus 1586-1588 Hart (Guldsmed) 1760-1768 
Thomas Bergman 1588-1622 Peter Bergström 1769-1807 
Otte Hansen 1622-1651 Peter Tengvall 1807-1829 
Conrad Volchemar 1651-1655 Hans Jacob Tengvall 1830-1863 
Ernst Boije 1662-1696 Johan August Rosen 1863-1910 
Martin Petresch 1702-1712 Axel Boberg 1910-1942 
Olaus Bång 1713-1737 Carl Bengtsson 1942— 

St Petri series organicorum (förteckning över organister), upprättad av konstnären 
Einar Bager 1954. Serien är uppsatt i tomrummet bakom orgeln. 

re varje torsdagskväll. Förslaget var hans eget. — Kyrkan hölls stängd en 
stor del av 1951 på grund av renovering och nybyggnad av orgeln. Guds-
tjänsterna hölls under tiden i Caroli kyrka. Den nya orgeln invigdes i okto-
ber. — 1953 kunde musikdirektör Carl Bengtsson genomföra den hundrade 
orgelaftonen sen starten 1943, och från hösten 1956 anordnades också mu-
sikandakter vid middagstid i kyrkan varje onsdag. 

"Du gode och trogne tjänare" 
Emil Nordström såg det alltid som en förmån att få predika från S:t Petri 
gamla predikstol. De som talat och skrivit om honom har framhållit hur väl 
förberedd han alltid var. Han säges visserligen inte nå upp till Lysanders 
talekonst, men samtidigt talas det om "de vackert, ja stundom lyriskt ut-
formade orden". De sista meningarna i predikan "handlade ofta om himme-
len och livet på andra sidan". En händelse som ser ut som en tanke är att 
han fick hålla sin avskedspredikan 1957 på Kristi himmelsfärdsdag. Ämnet 
han valde var "Uppåt!". 

Också altaret var för honom en helig plats. Där fick han tjäna som liturg 
i bön, sång och läsning. Inte minst i sång. Emil Nordström var musikalisk. 
Han skrev melodier till ord av Topelius, Gellerstedt, Fröding och andra, 
många gånger för kör och i ett par fall med helt partitur för orkester och 
kör. Dessutom var han en duktig pianist och orgelspelare. Det förekom att 
han vid gudstjänster vikarierade för Axel Boberg på stora petriorgeln. 
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En underfundig humor, som ofta tog sig uttryck i ordlekar, var utmär-
kande för Emil Nordström. "Jo han e milli." kunde han säga med syftning på 
sitt namn. Andra och bättre exempel på hans humor finns säkert, men jag 
har tagit med just de orden, därför att de säger så mycket om honom själv. 
Han var verkligen "mild", samtidigt som han var fast i sin tro och orubblig i 
sin övertygelse. Han var ödmjuk och tillbakadragen, arbetade i det tysta 
och slog aldrig på trumman för sin egen person. Han var en god människa 
utan svek, en "riktig" präst, som det "av alla oförbehållsamt givna omdö-
met" löd, enligt Lysander. 

— Fanns det då ingen brist hos honom? frågade jag Oskar Jönsson, som ju 
var en av dem som känt honom bäst från hans verksamhet. Många av de 
vackra orden har ju sagts som hyllning vid en högtidsdag eller i liknande 
sammanhang. Då vill man ju bara nämna det positiva. 

Lite eftertänksamt kom svaret: 
— Jo, han var så hopplöst opraktiskt i tekniska ting. Men han visste vem 

han skulle fråga, när det behövdes. Och hans förmåga i andra sammanhang 
räckte till med råge. 

Emil Nordström skulle säkert aldrig själv ha velat beskrivas som en som 
gjort en större insats för kyrka och medmänniskor än vad många andra gör 
och gjort. Ur den synvinkeln vill jag se min artikel om en "vanlig", enkel 
prästs liv och arbete som ett äreminne över många präster som plikttroget 
fullgjort sin tjänst, ofta i det tysta — liksom över raden av prästfruar som 
sett sin roll i församlingsarbetet som ett kall och levat därefter. — Dessa 
ord får inte tolkas som kritik mot moderna prästpar som valt att leva i nya 
yrkesroller. Under vårt sekel har samhällets förändring påverkat både präs-
tens och prästfruns roll; inte minst den kvinnliga prästen och hennes make 
befinner sig i en helt ny situation. 

Den 15 juli 1964 avled Emil Nordström på Linköpings lasarett. Orsaken 
var skador som han fått då han fallit under sin sommarvistelse vid Holsby- 
brunn i Småland. Jordfästningen ägde rum i S:t Petri kyrka den 25 juli och 
begravningen på S:t Pauli norra kyrkogård, ett stenkast från den judiska 
begravningsplatsen. Orden (Matt 25:21) i rubriken ovan har jag hämtat 
från dödsannonsen. Samma ord står på gravstenen, som rests av försam- 
lingen: 

Du gode och trogne tjänare 
gå in i din Herres glädje. 
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"Jag tackar Gud för Emil Nordström l." Just så har flera av dem som mött 
honom i livet uttryckt sig. Orden låter kanske alltför salvelsefulla och 
patetiska i en sekulariserad tid. Men de ger ett uppriktigt vittnesbörd om 
vad han betytt för många, både unga och gamla. 

Kommentar 
Prosten Herman Schlyter planerade i samråd med Malmö Fornminnesför-
ening en artikelserie om sina fyra närmaste företrädare som kyrkoherdar i 
Malmö S:t Petri församling. Vid sin bortgång i december 1990 hade han 
endast hunnit presentera prosten Gullander; se årsskriften 1990. Om Emil 
Nordström, som var Schlyters närmaste företrädare, har jag åtagit mig att 
skriva — dock med en viss tvekan eftersom vi var i nära släkt. Naturligtvis 
kan det vara en fördel att personligen ha känt den man skriver om, men 
samtidigt är det också svårt att alltid vara opartisk i framställningen och 
hålla distans till ämnet. — Med utgångspunkt från själva personskildringen 
anknyter jag till händelser i församlingens och stadens liv samt söker i viss 
mån efter bakgrunden i den kyrkohistoriska utvecklingen. 

Källor 
Förkortningar:• EN = Emil Nordström — Fbi = Malmö S:t Petri Församlingsblad —

GK = ungdomskretsen Goda Kamrater — GKM = Goda Kamraters Månadsblad 

Otryckt material 
Jönsson, Oskarmångårig ledare i GK, medlem av S:t Petri kyrkoråd, hederskyrkvärd, 

försäkringstjänsteman: intervju 16/1 1992. 
Kyrkorådet i S:t Petri församling: protokoll 1922-57. 
Schlyter, Herman: spridda anteckningar vid förberedelsen för artikel om EN. 
Sellberg, Clara, f Nordström, ENs yngsta syster och tillika artikelförfattarens mor: 

minnen från barndomshemmet med mera. 

Tryckta källor 
Callmer, Christian: Albert Lysander, i Svenskt Biografiskt lexikon bd 24. Stockholm 

1982-84. 
Carlquist, Gunnar (red) Lunds Stifts Herdaminne nr 2:1 (om Bring). Arlöv 1980 —

nr 2:2 (om Visell). Lund 1948. 
Goda Kamraters Månadsblad årgångarna 1921-57, ger den viktigaste kunskapen om 

ungdomskretsens verksamhet och om ENs liv och livsinställning. Många medlem-
mar i GK har bidragit med artiklar. Bl a kan nämnas: Allan Arvastsson kyrkoherde 
i Eslöv, psalmforskare (om arbetet bland gamla) — Oskar Jönsson se ovan (om 
kretsens historia) — Ingeborg Nilsson mångårig Hare i GK, småskollärare, och 
Frida Nordström (om stugan i Tjörnarp) — Gunnar Stenberg se nedan (om EN som 
predikant) — Gösta Wahlgren folkskollärare (om kretsens historia) Sven Wigardt 
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son till ENs äldre syster Ebba, kyrkoherde i Husie församling (om sommarläger i 
Ekastiga). 

Malmö S:t Petri Församlingsblad årgångarna 1950-57 ger en bild av livet i S:t Petri 
under ENs kyrkoherdetid. Ur innehållet kan nämnas: Carl Bengtsson organist (om 
orgelaftnar). 

Nordisk Teologisk Uppslagsbok.• ungkyrkorörelsen. 
Nordström, Emil — skrivet om EN: 

Lunds Stifts Matrikel Biografi. Lund 1955. 
Elvir Liedman i Som människa och präst. Lund 1969. 
Artiklar: Harald Andersson präst i S:t Petri, i Fbi och Lundastiftet — Anna Gunne 
diakonissa, i GKM — Medlemmar i GK vid bl a ENs och kretsens bemärkelsedagar, 
i GKM. 
Notiser i dagspressen: Albert Lysander i SDS 1947 — Herman Schlyter i SDS 1964, 
1969 — Osignerat i Arbetet och SDS om kyrkoherdeval, förord och utnämning 
1949-50 samt i SDS EN 70 år 1957. 

— skrivet av EN: 
Predikningar i serien från Predikstolen i Malmö S:t Petri kyrka (utg av S:t Petri 
kyrkoråd). — Avskedspredikan och Avskedsord. Malmö 1957. — Artiklar i GKM 
1921-57, bl a Caroli 1948, När jag var koral i S:t Petri 1926, Nöjesfrågan 1921, 
Sjukbesök 1924, De kristnas enhet 1932, De ekumeniska mötena 1932, Missions-
insatser i S:t Petri 1949. — Artiklar i Fbl 1950-57, bl a Nya ting i S:t Petri 1950, 
Hur går valet till 1956, Från tider som varit och tid som är 1957. — Tonsättningar. 

Ok'n, Benkt (red) Lunds Stifts Herdaminne nr 2:10 (om Hägglund). Lund 1985. 
Rodhe, Edvard biskop: Svenska Kyrkan omkring sekelskiftet. Stockholm 1930. 
Schlyter, Herman S:t Petri kyrka i Malmö och dess "märkvärdigheter", i Elbogen, 

Malmö Fornminnesförenings tidskrift 2/89. 
Stenberg, Gunnar kyrkoherde i Helsingborg, prost: hälsningar till församlingen och 

till vänner jularna 1974-80. 
Söderblom, Nathan ärkebiskop, förkämpe för kristen enhet: Kristenhetens möte i 

Stockholm. Stockholm 1926. — I min ägo har jag ENs eget exemplar av boken, givet 
som gåva "den 14 maj 1927 med tack för uppoffrande hjälp och aldrig svikande 
intresse. Malmö Kristliga Gymnasistförbund". Vid seklets början hade mottaga-
ren varit med och grundat förbundet. 

117 



Malmö Arbetsstuga (1895-1948) 
AV OLE OLSSON 

Vad är en arbetsstuga? I Nordisk familjebok från 1904 finner vi följande 
definition: Arbetstugan är en praktisk skola "där fattiga barn lämnas un-
dervisning i nyttiga och för utbildning av deras handafärdighet lämpliga 
handaslöjder i ändamål att förebygga sysslolöshet, armod och tiggeri." 

Från 1895 till 1948 drevs i Malmö en arbetsstuga för barn i åldrarna 7-
14 år. Barnen gick till arbetsstugan om eftermiddagarna efter folkskolans 
slut för att arbeta några timmar och därefter äta kvällsmat. Verksamheten 
riktade sig till de fattigaste barnen i folkskolan. 

Jag hoppas denna uppsats kan belysa en del av Malmös sociala historia 
och utbildningshistoria för tiden kring sekelskiftet och en bit in i vårt eget 
sekel. 

Det vore stimulerande om någon läsare känner igen att de varit elever i 
Malmö arbetsstuga eller någon liknande inrättning under den aktuella ti-
den. Jag vore i sådant fall mycket tacksam för en kontakt med mig via 
stadsarkivet i Malmö. 

Arbetet med föreliggande uppsats ingår i ett avhandlingsarbete om ar-
betsstugor. 

För all hjälp tackar jag personalen på Malmö stadsarkiv och personalen 
på Västra förskolan i Malmö som välvilligt ställt material och tid till förfo-
gande. 

Arbetsstugor i Sverige 
När Malmö Arbetsstuga invigdes av hovpredikanten Olin i december 1895 
hade arbetsstugor funnits i Sverige i nästan 9 år. Redan i januari 1887 
inrättades i Stockholm en arbetsstuga i Adolf Fredriks församling, samt en 
i Katarina församling. Dessa följdes av ytterligare arbetsstugor i Stock-
holm och vid tiden för inrättandet av Malmö arbetsstuga fanns det sam-
manlagt 10 olika arbetsstugor i Stockholm. Även i Göteborg (3 st), Uppsala 
(2 st), Eskilstuna, Brännkyrka, Norrköping, Västerås, Jönköping (2 st), Sö-
dertälje och Örebro hade man tidigare inrättat arbetsstugor. (Stockholms 
arbetsstugor för barn. Redogörelse för verksamheten under år 1903 XIV s. 
VII. I fortsättningen förkortat SAB jämte årtal.) 
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Anna Hierta-Retzius (1842-1924) inrättade den första arbetsstugan i Sverige 1887 och 
arbetade under hela sitt liv för verksamhetens utveckling i hela landet. Efter Stockholms 
arbetsstugor för barn, Stockholm 1921. 

Under åren efter sekelskiftet fortsatte utbyggnaden av arbetsstugorna i 
Sverige och de var som flest över 100 stycken i slutet av 1920-talet. Den 
mest livaktiga perioden för denna verksamhet var från det sista årtiondet 
under det förra seklet fram till slutet av 1920-talet. I slutet av 20-talet 
upphörde en del arbetsstugor (T.ex. Lunds arbetsstuga för gossar). De vik-
tigaste orsakerna till detta var att en del av de bärande inslagen i arbets-
stugornas verksamhet såsom slöjd, "arbetsträning" och bespisning, nu även 
ingick i folkskolans verksamhet. Ett annat viktigt skäl var att föräldrarnas 
arbetstid hade förkortats så att tillsynsbehovet efter skolans slut inte var 
lika akut som förr. Verksamheten hade en prägel av fattigvård som gjorde 
att många förmodligen inte sände sina barn till arbetsstugan om det inte 
var helt nödvändigt. 
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kkn till arbetsstugor i Sverige hämtades från Finland och Norge där de 
första arbetsstugorna inrättades 1883 resp 1886. Även i Köpenhamn var 
man tidigt ute med arbetsstugor och öppnade där den första redan 1872. 

Det var emellertid i Sverige verksamhetsformen fick störst spridning 
och via Sverige speds iden om arbetsstugor till en rad andra länder, t.ex. 
Ryssland, Polen, Grekland och Australien(!). 

Anna Hierta-Retzius 
Det var Anna Hierta Retzius (1841-1924) som introducerade arbetsstuge-
tanken i Sverige. Utrymmet medger inte en detaljerad redogörelse för 
denna kvinnas liv, men ett par saker bör nämnas. Anna Hierta-Retzius var 
en i många avseenden märklig kvinna. Hon var dotter till Lars Johan Hier-
ta, grundaren av Aftonbladet och sedermera gift med professorn och aka-
demiledamoten Gustaf Retzius. Redan när hon var drygt 20 år startade 
hon skolor för unga kvinnor och hon hade under hela sitt liv ett brinnande 
intresse för sociala frågor och utbildningsfrågor. Anna Hierta-Retzius var 
dessutom en av pionjärerna i den svenska borgerliga kvinnorörelsen och 
var i flera år ordförande i Svenska Kvinnoförbundet och vice ordförande i 
föreningens internationella sammanslutning ICW (International Council 
of Women). 

Anna Hierta-Retzius tillhörde under sin ungdom de politiskt radikala 
liberalerna. Under sin uppväxt träffade hon många av samtidens kända 
svenska personligheter i sitt hem som var en samlingspunkt för besök från 
när och fjärran. Exempel på sådana personer är C. H. Ankarsvärd, D. Frö-
lich, Louis de Geer, Nils von Koch, Fredrika Bremer och Jenny Lind. Med 
stigande ålder blev Anna Hierta-Retzius allt mer konservativ och engage-
rade sig, tillsammans med sin make, i sedlighetsdebatten under 1880- och 
90-talen och då som försvarare av den viktorianska moralen. 

En betydande förmögenhet gjorde det möjligt för Anna Hierta-Retzius 
att på olika sätt stödja sociala och pedagogiska verksamheter. Så skriver 
t.ex. John Landquist i sin bok "Livet i Katarina" från 1965 om henne att 

"Som filantrop har fru Retzius en stor förtjänst. Hon var frikostig, och om 
det tröt några hundra, rent av tusen för Adolf Fredriks arbetsstuga, så 
räckte hon fram pengarna." 

Den verksamhet inom det sociala och pedagogiska området hon ägnade 
ojämförligt mest intresse, pengar och tid var arbetstugorna och hon låg 
bakom startandet av den första arbetsstugan i Sverige och att det 1892 i 
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Stockholm tillskapades en centralkommite för Stockholms arbetsstugor 
för barn som 

... "är väsentligen att betrakta såsom en rådplägande församling, i hvil-
ken hvarje arbetsstugas styrelse eger att insätta en representant, och vid 
hoars sammanträden frågor diskuteras, hvilka äro för arbetsstugorna 
gemensamma." (SAB 1891,92.) 

Centralkommittén hade till uppgift att samordna och stimulera verk-
samheten vid arbetsstugorna i Stockholm, men man tog också på sig ett 
visst ansvar för att sprida iden och verksamheten till "landsorten". Även via 
penningmedel som delades ut av stiftelsen Lars Hiertas Minnes styrelse, 
där Anna Hierta-Retzius var ledamot, stöddes och spreds verksamhetsfor-
men i Sverige. Stiftelsen, som fortfarande finns kvar, är inrättad av Lars 
Johan Hiertas änka och Anna-Hierta Retzius' mor Wilhelmina Hierta. 
400.000 kronor avsattes och skulle användas bl.a. till sociala verksamheter. 
Styrelsen hade stadgeenligt två revisorer i centralkommittén för Stock-
holms arbetsstugors styrelse. 

I centralkommitténs styrelse satt under åren flera prominenta personer 
bl.a. Fridtjuv Berg, riksdagsmannen och skolreformatorn, och herr och fru 
professor Retzius. I arbetsstugeverksamheten i Stockholm var flera kända 
personer engagerade t.ex. Kata Dahlström. 

Till centralkommittén förväntades landsortens arbetsstugor insända 
sina verksamhetsberättelser. Inte alla arbetsstugor hörsammade denna be-
gäran, men från Malmö Arbetsstuga sändes regelbundet verksamhetsbe-
rättelserna in. Centralkommittén publicerade varje år från 1892 till 1947 
de årsberättelser som jag nämnt ovan. Som ett bihang till en sådan årsbe-
rättelse från 1896/97 återfinnes den första verksamhetsberättelsen från 
Malmö Arbetsstuga, den för arbetsåret 1895-1896. Till den får vi anled-
ning att återkomma. 

Anna Hierta-Retzius reste under sitt liv väldigt mycket både inom och 
utom Sverige. En lista över de personer hon träffade under sina resor och 
hade kontakter med omfattar väldigt många av dåtidens prominenta per-
soner i Europa. 

Samhällelig bakgrund 
För att förstå varför verksamheter av typen arbetsstugor uppstår är det 
rimligt att försöka ge vissa bakgrundsfakta när det gäller den samhälleliga 
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utvecklingen med relevans för denna typ av verksamhet. Hela samhällsut-
vecklingen kan givetvis ej redovisas, men en del intressanta områden som 
gränsar till den verksamhet vi studerar. I sammanhanget är villkoren för 
folks möjligheter att skaffa sig utkomst, den därmed sammanhängande ur-
baniseringen, folkskolans utveckling, fattigvården och kvinnors och barns 
ställning i samhället exempel på sådana intressanta områden. 

Befolkningsutvecklingen 
Befolkningen ökar kraftigt i Sverige under 1800-talet. Ökningen är krafti-
gast i städerna. Landet omvandlas under 1800-talet och 1900-talets första 
decennier allt snabbare från ett utpräglat bondesamhälle till en industria-
liserad nation. I denna process ingår en omfattande urbanisering och pro-
letarisering av befolkningen. En följd (bland många) av denna process var 
att barn ofta lämnades utan tillsyn med föräldrarna arbetade utanför hem-
met. När barnen lämnades utan tillsyn var risken stor att de vistades på 
gatorna. 

Bengt Sandin beskriver hur det sedan medeltiden varit ett problem att 
hålla barnen från gatorna. Inrättandet av skolor kan ses som bl.a. ett led i 
en strävan att lösa detta problem. Arbetsstugan har, som vi ska se, just som 
en av sina viktiga uppgifter att hålla barnen från gatan. Arbetsstugorna 
och folkskolan var inte de enda inrättningarna med denna uppgift. Även 
småbarnsskolor' hade liknande syfte. De senare vände sig dock främst till 
yngre barn före skolåldern. Behovet av barnomsorg, för att använda ett 
modernt ord, gjorde sig alltså gällande. 

Folkskolan 
1842 får Sverige sin första folkskolestadga. Denna föreskrev att socknarna 
var skyldiga att ge alla barn tillgång till skolgång och dessutom fick man via 
stadgan möjligheter att vidtaga åtgärder mot föräldrarna om de inte såg 
till att barnen skötte sin "skolgångsskyldighet". Folkskolan var redan före 
1842 en verksamhet som nådde många fattiga barn i städerna. (Sandin) 
Folkskolan hade under lång tid en uttalad prägel av fattigskola och den 
tidigare inställningen att undervisning tillhörde fattigvården levde kvar 
långt efter 1842. 

Den svenska folkskolan når efter en stapplande inledning, under förra 
seklets sista decennier allt bättre stadga. 1881 beräknas 84 % av alla barn 
ha gått i folkskolan och vid tiden för introduktionen av arbetsstugetanken 
har folkskolan en relativt väl professionaliserad lärarkår med ganska stort 
inflytande i samhället. (Isling) Skolfrågor och sociala frågor hade vid denna 
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tid ganska stort utrymme i samhällsdebatten, inte minst i den liberala 
tidningen Aftonbladet som makarna Retzius köpte 1884 och där Anna 
Hierta-Retzius var en flitig skribent. Från liberalt håll såg man utbildning 
som en väg att förändra samhället i positiv riktning. 

1882 års folkskolstadga innebar ett obligatorium för alla barn att gå i 
skolan. Skolstadgan innebar också att man föreskrev 6-årig skolplikt. (Isling) 

Barnarbete 
1881 lagstiftades det mot barnarbete, vilket begränsade de yngre barnens 
möjligheter att skaffa sig utkomst. För att få arbete krävdes dessutom av 
barnen att de kunde uppvisa avgångsbetyg från skolan. I många arbetsstu- 
gor i landet förekom hemarbete (t.ex. i Lund), dvs. barnen tog arbete med 
sig hem som de sedan fick betalt för. Förtjänsten barnen gjorde sattes in på 
postsparbanksbok, detta för att lära barnen sparsamhet. Arbetet i arbets-
stugan kan kanske ses som ett sätt att kringgå eller mjuka upp lagstiftning-
en mot barnarbete. 

Det finns emellertid inga uppgifter som tyder på att systemet med hem-
arbete tillämpades i Malmö arbetsstuga. Det rapporteras t.ex. från Adolf 
Fredriks arbetsstuga i Stockholm att en pojke som besökt stugan i sex år 
hade sparat ihop 50 kr och hans bror 39 kr. (SAB 1895/96) 

Arbetsstugan i Malmö gav, vad jag vet, inga direkta möjligheter till så-
dan förtjänst, men man kunde mot ett par timmars arbetsinsats få kvälls- 
mat samma dag och ett mål mat vid lunchtid dagen efter utfört arbete. 
(Barnen gick vanligtvis, bl.a. i Malmö, i arbetsstugan varannan dag, växelvis 
pojkar och flickor. Se nedan.) 

Kvinnoöverskott 
Under 1800-talet uppstod ett betydande kvinnoöverskott. Många kvinnor 
förblev pga detta ogifta och tvingades i allt större utsträckning söka sig 
arbete utanför hemmet. (Se t.ex. Kyhle, G.) Kvinnor sökte sig arbeten som 
ansågs passande, inom bl.a. sjukvården och skolväsendet. (Quist, G.) Även 
inom sfären av välgörenhet och filantropi fanns det möjligheter till syssel-
sättning. Det var ofta kvinnor som hade sin försörjning tryggad via arv och/ 
eller giftermål som ingick i styrelserna för olika typer av filantropisk verk-
samhet typ arbetsstugor. Styrelseordförandena för arbetsstugorna var ofta 
kvinnor med hög social ställning. I Malmö var t.ex. landshövdingskan Sigrid 
Dickson Malmö Arbetsstugas första styrelseordförande. 

Föreståndare för verksamheten var i alla de fall jag känner till kvinnor 
och ofta ogifta kvinnor. De var inte sällan döttrar till relativt förmögna 
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män med högt anseende. Detta gäller bland andra systrarna Faxe som arbe-
tade i Malmö Arbetsstuga. De var ogifta döttrar till grosshandlaren och 
kommunfullmäktigeledamoten Lorenz Faxe som vi återkommer till nedan. 

Den sociala frågan 
Då (under slutet av det förra seklet), liksom nu hade man en livlig debatt 
om den stigande ungdomsbrottsligheten. Denna sågs som ett allvarligt 
problem och ett hot mot samhällsordningen. Utvecklingen sågs av många 
debattörer som ett uttryck för moralens förfall och det betraktades som 
en samhällelig plikt att rycka in och avhjälpa det onda. En lösning på pro-
blemet var att förebygga det onda genom att tidigt inpränta arbetsglädje 
hos barnen. Anna Hierta-Retzius skriver i förordet till sin bok om "Arbets-
stugor för barn" från 1897: 

"En af de viktigaste uppgifter som föreligga för den sanna välgörenheten, 
den praktiska menniskokärleken, är att verka för sådana ändamål som 
afse framtiden, för sådana medel som kunna förbättra genom att före-
komma det onda, för en sådan undervisning som gifva det uppväxande 
slägtet kärlek till arbete och förmåga att på ett godt sätt reda sig i den 
tyvärr ofta hårda kampen för tillvaron — eller som en erfaren mennisko-
vän yttrat: Den största barmhertigheten är att hjelpa menniskorna att 
hjelpa sig sjelva". (A.a. s. XI) 

Filantropi 
De uppfostrande och övervakande motiven i arbetsstugan inskränkte sig 
inte till barnen själva. Via uppfostran av barnen hoppades man även kunna 
nå fram till föräldrarna med budskapen om arbetsamhet och renlighet. 
Detta är ett viktigt motiv i filantropin. 

Filantropi kan vi få definierad via Nordisk Familjebok från 1908: 

"Människokärlek, sträfvan att förbättra sina medmänniskors ställning." 
(A.a. del8, s. 191) 

En betydande företrädare för filantropin, i denna betydelse, i Sverige 
var Anna Hierta-Retzius. Om vi går lite vidare i Nordisk familj ebok finner 
vi följande definition av filantropisk stiftelse: 
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"Med filantropiska stiftelsen menas företrädesvis på enskildt initiativ till-
komna välgörenhets- och understödsinrättningar, sjuk- och ålderdoms-
hem, anstalter för vård af andesvaga, lytta, blinda, döfstumma, föräldra-
lösa m. m., skollofskolonier, arbetsstugor, skyddshem, förbättringsansta-
ler för varnartiga eller fallna o.s. v." (A. a. del 8, s. 191) 

Filantropiska stiftelser blev f.ö. mycket vanliga under 1800-talet. (Se 
FranzM, A. 1988) Stiftelsen Lars Hiertas minne, som vid starten av arbets-
stugorna i Sverige var den viktigaste finansiella källan för denna verksam-
het, är ett exempel på en sådan stiftelse. 

Samhällelig bakgrund — Malmö 
Utvecklingen i Malmö följer naturligtvis den utveckling som skissas ovan 
för hela landet. Malmö är i slutet av 1800-talet en stad i kraftig expansion. 
Befolkningen ökade från drygt 25.000 år 1870 till nära 84.000 år 1910. 
(Bjurling, 0. Malmö Stads historia, del 4, s. 142.) Denna kraftiga expansion 
satte stor press på bostadsbeståndet i Malmö och nöden var i detta avseen-
de stor, liksom tidvis allmänt sett fattigdomen. (Isberg, H.) 

Den nära kopplingen mellan folkskolan och fattigvården, som omtalas 
ovan, illustreras i Malmö bl.a. av det faktum att folkskoleinspektören i 
Malmö under åren 1873-1909 fil.dr. A. 0. Stenkula även var ordförande i 
fattigvårdsstyrelsen. Arbetstugan hade självklara beröringspunkter med 
fattigvården och folkskolan genom att barnen skulle rekryteras till arbets-
stugan bland de fattigaste barnen i folkskolan. 

Folkskolan i Malmö byggdes ut under Stenkulas ledning och omfattade 
från 1874 en obligatorisk 2-årig småskola, en treårig "egentlig" folkskola 
och från 1879 ytterligare ett 4:e år i den "egentliga" folkskolan. Det var 
framför allt arbetarbarnen som gick i folkskolan. De bättre bemedlades 
barn gick i privatskolor, men andelen barn i privatsskolor minskade stadigt 
under slutet av 1800-talet i takt med att folkskolan fick allt bättre rykte. 
1885 då man gjorde en undersökning av folkskolebarnens fördelning med 
avseenden på föräldrarna yrke, befanns mer än 2/3 tillhöra gruppen "Fa-
briks- och övriga arbetare, soldater och sjömän." (Thunander s. 376f.) 

Det vanliga på 1890-talet i Malmö var att barnen började i småskolan vid 
6 års ålder och "avgick" från folkskolan vid 12 års ålder. Stenkula såg sig 
tvungen att låta barnen gå ut skolan vid denna ålder eftersom de då för-
väntades bidra till sin egen försörjning. För att det skulle vara lättare för 
barnen att få anställning lät man dem sluta på olika tider under året, så att 
inte alla skulle söka anställning samtidigt. 
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Det var ett problem, då som nu, vad barnen gjorde om eftermiddagarna 
efter den "välsignelsbringande" folkskolan. Många av barnen som kom hem 
efter timmarna i skolan mötte med stor sannolikhet ett tomt hem bakom 
en låst dörr till vilken de inte hade någon nyckel. Om barnet var i lycklig 
besittning av en nyckel kunde hemmet vara en ganska karg plats, nerkyld 
på vintern och förmodligen också tom på mat. Föräldrarna som båda arbe-
tade för familjens försörjning skulle inte komma hem på flera timmar än. 
Naturligtvis fanns då risken att gatan kunde locka. Där kunde man träffa 
kompisar och kanske tigga till sig en peng av någon snäll förbipasserande 
eller kunde man i ett obevakat ögonblick komma över något som det gick 
att pantsätta. Den sociala frågan var alltså aktuell även i Malmö och trots 
att barnen övervakades på olika sätt av grannar, lärare, poliser m.fl. (Sören-
sen, 1989) krävdes även andra åtgärder. Här kunde arbetsstugan göra en 
insats. 

I Malmö, liksom på andra håll ägnade sig stadens finare damer åt välgö-
renhetsbasarer och annan filantropisk verksamhet. Det var naturligt att 
stadens landshövdingefru Sigrid Dickson gick i spetsen för detta. 

Varför startades en arbetsstuga i Malmö? 
Svaret på frågan har delvis redan givits. "Förvildningen" av barn och ung-
dom var ett socialt problem. Förenklat kan man säga att det fanns ett 
tillsynsbehov för skolbarnen, som hade förvärvsarbetande och/eller ensam-
stående föräldrar, om eftermiddagarna efter skolans slut. Samtidigt kunde 
hungern för en del av de fattigaste skolbarnen avhjälpas och det fanns 
dessutom uppfostrande fördelar att nå. 

Många människor var besjälade av tanken att hjälpa de nödställda. Den 
form av hjälp som arbetsstugan är ett exempel på, skulle emellertid inte ha 
formen av allmosor. Det var viktigt att biståndet kopplades till motpresta-
tioner, detta var ett av de filantropiska verksamheternas främsta kännemär-
ken. Genom vistelsen i arbetsstugan skulle barnen lära sig nyttan och gläd-
jen med arbete och njutningen av ordningsamhet och renlighet. Anna Hier-
ta-Retzius ansåg även att arbetsstugan skulle råda bot på skolväsendets bris-
ter i fråga om praktiskt inriktad undervisning. I arbetsstugan skulle barnen 
få möjlighet att lära sig de första grunderna i ett hantverk och i detta avse-
ende kan man se arbetsstugan som en föregångare till yrkesskolorna. 

Med avseende på tillsyn och omvårdnad ligger det nära till hands att se 
arbetsstugan som en föregångare till våra dagars fritidshem', vilket f.ö. är 
den vanligaste parallellen som dras i litteraturen om arbetsstugor. (Se t.ex. 
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Johansson, 1985.) Skillnaderna mellan dessa båda verksamheter är emeller-
tid samtidigt stora och man kan med fog säga att de har sitt ursprung i två 
delvis olika traditioner. Arbetsstugan kan ses som ett uttryck för välgören-
het/filantropi och som en skolform, medan eftermiddagshemmens2  och fri-
tidshemmens tillkomst under 1930/40-talen respektive 1960-talet måste 
ses som en del i barnomsorgsfrågan vars huvudinriktning var just barntill-
syn och att frigöra kvinnlig arbetskraft. Som namnet fritidshem antyder 
skall det främst utgöra ett hem under fritiden och inte vara en skola. 

Intressant att notera i detta sammanhang är att man tidigt uppmärksam-
made problemet att arbetet i arbetsstugan kunde inverka menligt på skol-
arbetet och man införde därför redan 1906 läxläsning i Wasa arbetsstuga i 
Stockholm. I Malmö Arbetsstuga infördes läxläsning dock inte förrän på 
20-talet. 

Det var synnerligen comme il faut för överklassens damer i Sverige att 
ägna sig åt filantropisk verksamhet. Man kan anta att landshövdingskan 
Sigrid Dickson och de damer hon samlade kring sig i styrelsen för Malmö 
arbetsstuga inte ville vara sämre än sina föregångare i Stockholm. Man ville 
säkert visa att man klarade sådant även i "landsorten". 

I den första rapporten till Centralkommittén för Stockholms arbetsstu-
gor för barn skriver Malmöföreningens styrelse: 

»Vid anblicken av de många fattiga, trasiga barn, som sysslolösa, ofta 
värre än sysslolösa, drifva omkring, på gator och torg, uppstår lätt den 
tanken om ej något kunde göras för dessa samhällets sämre lottade små." 
(Verksamhetsberättelse för Malmö arbetsstuga, 1896, s. 46. 1 fortsätt-
ningen förkortat VBM jämte årtal.) 

Malmö arbetsstuga startar 
Den 9/12 1895 förrättade hovpredikanten J. A. Olin invigningsakt av Mal-
mö Arbetsttuga på Östergatan 18 i Malmö. (Olin var ordförande i skolrå-
det och v ordf för styrelsen för Josefina Slöjdskola.3) 

Dagen efter började verksamheten vars syften framgår av stadgarnas § 1 
för "Malmö blifvande arbetsstuga": 

"Arbetsstugans ändamål är att gifva barnen håg för ärligt arbete och 
sjelfförvärf samt derigenom förekomma tiggeri och de fel och laster, hvar-
till detta plägar gifva upphov." (Bihang N:•r 55 till Malmö Stadsfullmäkti-
ges protokoll, 1895.) 
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Malmö Arbetsstuga stiftades av landshövdingekan Sigrid Dickson 1/12 
1895. Fru Dickson gick ut med ett upprop genom vilket hon samlade in 
pengar och material. Enskilda personer bidrog med 1.200:— och Odd Fel-
lowslogen Amicitia med 100:—. Malmö stad bidrog detta första år med 
500:—. Dessutom fick man ett startbidrag på 500:— till den första uppsätt-
ningen inventarier, från Stiftelsen Lars Hiertas minne. 

Hur togs arbetsstugan emot? 
I stadsfullmäktige debatterades i spetember 1895 förslaget om att starta 
en arbetsstuga i Malmö. Enligt tidningen Arbetet där diskussionen refere-
ras kritiserade Rektor Isberg förslaget: 

"Gubevars inte ändamålet — detta kan naturligtvis ej vara annat än godt 
och kan lika naturligt ej bli föremål för kritik, då själfva landshöf 
dingskan Dickson, född friherrinna Sparre', står i spetsen för affären ..." 
(Arbetet 21/9 1895.) 

Det Isberg kritiserar är stadgarna som ger uttryck för att det ska finnas 
en förening med en styrelse, men att det faktiskt inte existerar någon 
förening och vad är då styrelsen styrelse för? Stadsfullmäktige Isberg var 
även kritisk mot att skolrådet inte hade blivit tillfrågat när det gällde valet 
av lokal. (Se nedan.) Isberg trodde inte på att försäljning av barnens arbe-
ten skulle kunna förslå till lärarinnornas löner och »barnens matande" och 
han tyckte inte att stadsfullmäktige skulle släppa till pengar "på så lösa 
boliner" och yrkade bordläggning av frågan, vilket även blev fallet. Arbetet 
rapporterar avslutningsvis (med förtjusning?) att: 

"Hr Isbergs skarpa kritik mottogs på åhörarläktaren med fortjänta gap-
grin. Man blev öfverens däruppe om att Hr Isberg efter detta visst inte 
blir bjuden till landshöfdingens salånger." 

Den 9 och 10 december samma år rapporterar SDS i helt andra och 
positiva ordalag om att Arbetsstugan invigdes. 

"Att arbetsstugan börjar under de bästa auspicier kan af allt skönjas. De 
små skyddslingarne komma allt mottagas af kärleksfulla qvinnohänder, 
vårdas och omhändertagas på bästa vis." (SDS 9/12 1895.) 

Vidare rapporterades den 10/12 om Olins invigningstal att 
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"I varma och hjertliga ord tolkade talaren arbetsstugans betydelse, fram-
bar allmänhetens tack till de damer, som satt sig i spetsen för företaget och 
bragt det till fullbordan ..." 

Någon egentlig diskussion om verksamheten framkommer inte i pressen 
under den tid den pågår. Kritiken i Arbetet kan ses som ett uttryck för 
den misstänksamhet som rådde i det socialdemokratiska lägret mot välgö-
renhet i allmänhet och de sysslolösa damerna ur överklassen som ägnade 
sig åt detta. En dikt införd i Arbetet den 11/11 1895 illustrerar detta: 

"Arbetsstugan eller Vår tids filantropi. 

Det låter konstigt för ens öra, 
När man i våra dagar hör 
Att de, som aldrig haft att göra, 
Sig något nyttigt taga för, 
Att hvarje fin och näpen fruga 
Nu ställer upp en arbetsstuga. 

Landshöfdingskan går först i teten 
Det är ju också på sin plats, 
Ty hon är störst, som väl I veten. 
Om hon 'ur skolan tar sin Matts', 
Så fins ingen som kan duga 
Att drifva fram en arbetsstuga. 

Men känner jag dem rätt, de rike, 
Snart deras ifver svalnar af 
Alt tal om arbetsstuga vike 
Den re 'n i lindan går i kvaf 
De äro visst ej riktigt sluga 
Som vurma för en arbetsstuga. 
Scarren" 

"Scarren" fick nu inte helt rätt. I över 50 år skulle arbetsstugan komma 
att fortleva, trots att landshövdingekan bara några år efter invigningen 
flyttade med sin man till Stockholm där han blev överståthållare. 
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Lokalfrågan 
Ett återkommande bekymmer för Malmö arbetsstuga var lokalfrågan. 
Ovan har vi sett att frågan redan från början väckte diskussion. Under de 
första verksamhetsåren tvingades man flytta omkring en hel del och verk-
samheten uppsköts 1947 tills vidare bl.a. pga. brist på lokal. Då hade ar-
betsstugan blivit husvill i samband med att V:a Folkbarnträdgården, där 
man då var inrymd, bedömde att man behövde lokalerna för sin egen verk-
samhet. (SPM 1946) Flyttningen innebar början till slutet för Malmö Ar-
betsstuga. 

Herrar stadsfullmäktige i Malmö tog, via drätselkammaren, 1895 ställ-
ning till en anhållan från fru Dickson om ... "att staden måtte för denna 
arbetsstugas verksamhet kostandsfritt upplåta lämplig lokal". (Bihang N:r 
55 till Malmö Stadsfullmäktiges protokoll, 1895.) 

Den kostnadsfria lokal man hade i sikte var ... "en rymlig vind ofvanpå 
den lokal, der stadens brandväsende fordom inrymdes," ... Lokalen var belä-
gen i kvarteret Spinneriet på Baltzargatan. För att bygga om lokalen begär-
des 4.700:—. (A.a.) 

Frågan bordlades, som nämnts, eftersom man hos hrr stadsfullmäktige 
hade betänkligheter mot förslaget. Bl.a. var rektor Isberg och doktor Stenku-
la mycket kritiska, vilket framgår av den refererade artikeln i Arbetet den 
21/9 1895. Kritiken siktar, förutom det redan nämnda, in sig på att man 
skulle lägga ner så mycket pengar på ombyggnad, med risk för att verksam-
heten senare skulle flytta. Det fanns, ansåg man, andra lokaler att tillgå om 
man bara ville vänta ett år. Då skulle lokaler bli lediga i tekniska skolan. 

Styrelsen för arbetsstugan återtog själv förslaget och äskade i stället 500 
kr i understöd för att kunna hyra undervisningslokal för verksamheten och 
bostad till en föreståndarinna. (Malmö Stadsfullmäktiges protkoll, 1895 
bihang nr 73) Anslaget beviljades och ökades för 1896 till 700 kr. (Se vidare 
finansiering nedan.) 

1895 invigdes verksamheten på Östergatan 18 men man avsåg att ... "an-
skaffa större lokal för kommande år, enär utrymmet redan visat sig väl 
trångt". (SAB. 1895-1896. VII s. 46, Bihang: Malmö arbetsstuga arbetsåret 
1895-1896.) 

1896 förhyrdes lokal på Engelbrektsgatan 30. (Stadsfullmäktiges proto-
koll med bihang 1896, bihang nr 92) I denna lokal fortsatte arbetsstugan 
sin verksamhet fram till 1899 då den tillfälligt flyttade till lokaler i fattig-
och arbetsinrättningen vid hörnet av Väster- och Långgårdsgatorna. 

Denna lokalisation är historiskt intressant eftersom byggnaden redan 
1683 skänktes av bryggarelaget till Kungl. Maj:t och kronan för inrättandet 
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Kronobarnhuset i Malmö inrättades 1683 i fastigheten på hörnet av Väster- och 
Långgårdsgatorna. Från 1806 disponerade fattigvårdsinrättningen lokaler i fastighe-
ten. Fastigheten revs år 1900. Under en kort period fram till rivningen drev Malmö 
arbetsstuga sin verksamhet i fastigheten. Efter Malmö Fornminnesförenings årsskrift 
1957. 

av ett kronobarnhus4  Från 1806 var byggnaden upplåten för fattigvårdsin-
rättningen som då började sin verksamhet och i huset fanns även fattigsko-
lan som förestods av barnläraren Jonas Isberg.' (Isberg, A. U. Malmö Stads 
600-årsjubileum.) Byggnaden revs 1900 och arbetsstugan tvingades då åter 
flytta och fick förvara sina möbler provisoriskt under sommaren. 

År 1900 flyttade arbetsstugan till Kansligatan 2, ... "det historiskt ryktba-
ra huset, där Hotell Tunneln nu är". (VBM. Ur ett skrivet tal till 50-årsjubi-
ket 1946.) Styrelsen var inte nöjd med dessa lokaler och i SPM 1903 disku-
teras bostadens brister och förtjänster. Helst ville man köpa ett litet hus.6  

1904 flyttade verksamheten till St Trädgårdsgatan 4a, där man dispone-
rade 5 r o k. I detta kvarter ligger fn Förenade bil i Malmö. Huset där 
arbetsstugan fanns inrymd finns inte längre kvar. 

Det finns i VBM ingen närmare förklaring till att verksamheten 1910 
flyttade till Österportsgatan 8b'. Antagligen var lokalerna helt enkelt 
bättre och man upplevde att det ekonomiskt kunde bära sig att hyran i och 
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med flyttningen steg från 600:— till 1.050:— om året. I VBM 1910/11 står 
det att: 

"Malmö Arbetsstuga inflyttade denna höst i en ny präktig lokal med sto-
ra, väl upplysta arbets- och matrum på nedre botten i huset nr. 8 Öster-
portsgatan." 

I början av 20-talet märks en tydlig nedgång av efterfrågan på plats i 
arbetsstugans och för att erhålla fortsatta bidrag från kommunen uppläts 
1922 försöksvis den stora salen under vissa förmiddagar till "Kvinnors upp-
båds arbetskurser för mödrar", ... "då denna verksamhet kunde anses nära 
ansluta sig till Arbetsstugans". (SPM 1922) 

Under andra hälften av 20-talet blir den ekonomiska situationen för 
arbetsstugan allt mer besvärlig och man tvingades försöka hyra ut delar av 
lokalerna. I samband med att Anna Krook avgick som föreståndare 1928 
beslutade man att lägga om verksamheten och samtidigt flytta till V:a 
Folkbarnträdgården på S:a Långgårdsgatan 109. Här verkade arbetsstugan 
fram till och med 1946. 

Vid arbetsstugans styrelsemöte i oktober 1946 meddelas att V:a Folk-
barnträdgården själv behöver sina lokaler fr o m hösten 1947. Detta resul-
terade i beslut att tills vidare uppskjuta verksamheten. På eget initiativ 
drev Stina Faxe verksamhet under 1947-1948 i KFUK:s lokal på Södra 
Föstadsgatan 18 under namnet "eftermiddagshem".2  

Verksamhetens innehåll 
Första året (1895) startade verksamheten den 10:e december och pågick 
fram till jul då man gjorde uppehåll i verksamheten, som sedan återupp-
togs i januari och höll på fram till den 23:e maj. Läsåret avslutades med en 
kaffebjudning för alla barnen. Mönstret för arbetsstugans verksamhet blev 
att arbetet påbörjades omkring den 1/10 och höll på fram till slutet av 
april med en knapp månads uppehåll kring jul. Vissa år höll man på längre, 
t.ex. första året då verksamheten pågick till slutet av maj och året 1913/14 
då verksamheten 

... 'fortsatte till den 9 Maj, alltså något längre än vanligt, detta för att få 
en del arbeten färdiga till den Baltiska Utställningen. Där hade Malmö 
Arbetsstuga sin egen, prydliga afdelning bland Sveriges öfriga stugor." 
(VBM 1913/14.) 
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1918 inställdes verksamheten under höstterminen ... "på grund af den i 
staden svårt härjande spanska sjukan". (VBM 1918.) 

Barnen vistades varannan dag i arbetsstugan och var i huvudsak indelade 
efter kön dvs.: pojkar och flickor gick omväxlande varannan dag från 16:30 
till 18:30. (Flickorna mån, ons och fred och pojkarna tis, tors och lör.) 
Skälet till att barnen fick komma varannan dag var att man ville nå så 
många barn som möjligt till en så låg kostnad som möjligt. I enlighet med 
dåtidens moralbegrepp var det dessutom naturligt att inte blanda pojkar 
och flickor. 

Ordningen med varannandagsvistelse i arbetsstugan fortgick fram till 
1928 då man "1 likhet med vad som numera anses lämpligt" ... (VBM 1928-
1929) övergick till att ha öppet för alla barnen 5 dagar i veckan. Lördagarna 
avsattes nu för föreståndarinnornas besök i hemmen. 

Som det framgår av namnet på och målbeskrivningen för verksamheten 

Snickareverkstaden i Malmö arbetsstuga där pojkarna under ledning av en snickare 
tillverkade hyllor, skärbräden, pappersknivar, dockvaggor min. Bilden är sannolikt 
från år 1908 då arbetsstugan hade sina lokaler på St Trädgårdsgatan 4. Malmö 
stadsarkiv. 
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var ursprungligen arbetet ett bärande inslag i arbetsstugans verksamhet. I 
arbetsstugan skulle barnen ges håg för ärligt arbete. Detta gjordes genom 
undervisning i olika hantverk och handarbeten. Även hushållssysslor ingick 
i det dagliga arbetet för både pojkar och flickor. 

Arbetsstugan kan i detta avseende ses som en historisk fortsättning på 
kronobarnhuset och fattigskolan som hade en i flera avseenden liknande 
verksamhet. En del av fattigskolans innehåll hade övertagits av folkskolan, 
det som "blev över" tog nu arbetsstugan hand om. 

Som nämnts ovan återfinnes den första verksamhetsberättelsen från 
Malmö Arbetsstuga i ett bihang till "Stockholms arbetsstugor för barn. 
Redogörelse för verksamheten 1895-1896". Eftersom den är avsedd att 
presentera den nystartade verksamheten i Malmö är den utförlig på ett 
sätt som få av de följande verksamhetsberättelserna för Malmö Arbetsstu-
ga är. Om de olika arbetsgrenar som bedrivs skriver man: 

"De arbetsgrenar i, hvilka undervisning lemnats i skolan hafva varit: 
korgmakeri, skomakeri, snickeri, borstbindning, bast- och spånflätning, 
sömnad, väfnad, virkning, stickning." (A. a. s. 46) 

Skomakeriet i arbetsstugan förestods av en avlönad skomakare och det var 
de större gossarna som sysselsattes med detta. Till en början hade man 
även en avlönad korgmakare som emellertid insjuknade varpå arbetsupp-
giften under resten av det första verksamhetsåret övertogs av förestånda-
rinnan frk Schager. Sedermera anställdes en annan korgmakare för upp-
giften. 

Som frivillig lärarinna i snickeri, som bedrevs vid de två hyvelbänkar 
arbetsstugan ägde, arbetade under första året frk Elise Krook som var ut-
bildad vid Nääs' slöjdseminarium.m Elise Krook blev föreståndare från och 
med andra verksamhetsåret och fortsatte att undervisa i träslöjd fram till 
hon avgick som föreståndare 1901. Under åren efter att Elise Krook avgått 
nämner man inte vem som undervisar i träslöjd. Från 1916 till 1928 hade 
man en snickare anställd. 

Det kanske populäraste arbetet bland pojkarna under det första året var 
tillverkning av borstar. Barnen var så flitiga att de efter att ha tillverkat 
237 borstar av olika slag fick övergå till bast- och spånflätning. Även flick-
orna arbetade med detta, men sysselsattes främst med sömnad av olika 
slag. Således tillverkades bl.a. förkläden till pojkarna, som de skulle ha 
medan de arbetade i arbetsstugan. Flickorna fick även ta med sig kläder 
som behövde lagas och lappas hemifrån. Meningen med detta var att ... 
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En av favoritsysselsättningarna i arbetsstugan var borstbindning. Första verksamhets-
året i Malmö arbetsstuga var barnen så flitiga borstbindare att de efter att ha tillverkat 
237 borstar av olika slag fick övergå till annat arbete. Bilden är hämtad ur Anna Hierta-
Retzius " bok "Modellsamlingar från svenska arbetsstugor för barn" som kom 1901. 
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"väcka barnens ordningssinne och förmå dem att sedermera sjelfmant laga 
sina kläder." (VBM 1896 s. 48) Den sista veckan i varje månad avsattes för 
detta ändamål och ... 

"En tydlig förbättring märktes också vid slutet af året med afseende å 
snygghet och ordning i drägter och utseende." (A. a. s. 48) 

Arbetsstugan ägde även en vävstol som endast räckte till att lära en 
flicka att väva under det första verksamhetsåret. Denna flicka hann emel-
lertid ... "framvisa en räcka på 14 dammhanddukar." Något om vävstolens 
vidare öden framgår det inte i VBM. Ej heller nämns vävning som en ar-
betsgren i fortsättningen. 

Pojkarna slöjdade hyllor, skärbräden, pappersknivar, dockvaggor m.m. 
Såväl pojkar som flickor sysselsattes med bast- och spånarbeten. De tillver-
kade korgar, blomkrukor och liknande. Både pojkar och flickor fick delta i 
hushållssysslorna. De dukade borden, torkade disk, sopade och skurade 
golv. Pojkarna fick även såga ved. 

I verksamhetsberättelser från Stockholms arbetsstugor rapporteras ib-
land att någon av eleverna har fått anställning efter att de slutat i arbets-
stugan. Vid några tillfällen fick de arbete hos den skomakare eller snickare 
som tjänstgjort i arbetsstugan. Något liknande rapporteras inte från Mal-
mö, men kan likafullt ha inträffat. 

Varje år hade man försäljning av barnens arbeten och första arbetsåret 
redovisas en inkomst av denna försäljning på 175:53. I samband med för-
säljningen ordnade unga frivilliga damer buffet. Första året gav denna en 
inkomst på 54:58. Snart steg inkomsterna av försäljningen i kronor räknat 
och var inte en betydelselös, men å andra sidan inte heller en avgörande 
inkomstkälla. I relation till arbetsstugans hela ekonomiska omslutning 
sjönk värdet av dessa försäljningar undan för undan. Försäljningarna ägde 
rum årligen fram till slutet av 20-talet och den sista försäljningen av ... 
"ännu återstående varor från stugans tidigare verksamhet" ...ägde rum 1931 
i Västra folkbarnträdgårdens lokaler. 

Arbetet som det bärande inslaget i arbetsstugans verksamhet tonades 
ned redan 1923 då det rapporteras att man för första gången bereder till-
fälle för barnen att läsa läxor under en timmes tid. Av SPM 1923 framgår 
att ... 

"undervisningstiden i Arbetsstugan skulle något utsträckas och att en 
timma häraf skulle anslås till läxläsning." 
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Dessutom skulle folkskolans lärare informeras om detta och notis skulle 
införas i stadens tidningar. (Det kan vara en förklaring till det vid den 
föregående tidens sviktande barnantal att lärarna var skeptiska mot att 
barnen inte hade tid att läsa sina läxor om de gick till arbetsstugan.) 

När arbetsstugan 1929 flyttade in i V:a Folkbarnträdgårdens lokaler tog 
fröknarna där över undervisningen och man anställde inte längre yrkesut-
bildat folk för att undervisa i hantverk. Det är således barnträdgårdsleda-
rinnorn som i och med detta tar över arbetet i verksamheten. Sigrid Faxe 
blev arbetsstugans nya föreståndarinna. 

Arbetet som det bärande motivet för verksamheten har nu fallit bort 
helt. Nu skriver man i stället om ... 'lättare handarbeten och småslöjd." och 
dagsrutinerna beskrivs på följande sätt: 

"Först läses läxor, sedan vidtaga handarbeten, symaskinssömnad, mål-
ning, modellering etc. Kl. 1/2 6 serveras kvällsvard och efteråt tura bar-
nen om att hjälpa med avdukning och diskning." (VBM 192829) 

I samband med flyttningen till V:a Folkbarnträdgården framhölls att det 
hade "Stor uppfostrande betydelse att arbetsstugan blir en fortsättning på 
Barnträdgårdsverksamheten.", vilket med modernisering av ordvalet, kun-
de vara citerat ur dagens diskussion kring fritidshemsverksamheten. 

Ett viktigt skäl till att arbetsstugans innehåll omkring 1929 ändrades 
runt om i landet var att slöjdundervisning i skolan blivit obligatorisk och 
att arbetstiden för föräldrarna förkortats. Dessa förändringar drog undan 
motiven för verksamheten, främst för de något äldre barnen. I VBM 1928/ 
29 skriver man: 

"Då slöjdundervisning numera allmänt lämnas i skolorna och dessutom 
arbetet vid fabriker etc. så mycket tidigare avslutas, så att folkskolebar-
nen icke längre behöva driva omkring på gatorna i avvaktan på föräld-
rarnas hemkomst, hava förutsättningarna för arbetsstuga för äldre barn 
till stor del bortfaillit. Däremot har önskan från flera håll framförts, att, 
de barn, som just kommit in i småskola och icke äro där många timmar 
upptagna, skulle bliva omhändertagna och få lära sig lättare handarbeten 
och småslöjd. Detta har gjort att arbetsstugans barn, från och med höst-
terminen 1929 utgöra en betydligt yngre skara än förut." 

Här kan vi se arbetsstugan som föregångare till fritidshemmen som just 
bedriver verksamhet främst för barn i de lägre skolåldrarna. 
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Verksamhetsberättelsen för 1933-34 är ovanligt utförlig och ger en gan-
ska god bild av hur livet i "stugan" gestaltade sig för barnen vid den tiden. 

"Sedan barnen under lärarinnornas uppsikt läst sina läxor från skolan, 
få de handarbeta, vilket intresserar dem mycket. Under höstterminen få 
de göra julklappar till föräldrar och syskon. De större flickorna ha sytt 
klädningar till sina småsyskon och påsar med stora fickor till tvättkläm-
mor och till papper, kork och segelgarn, o.s.v. De små har på en barnväv 
vävt tyg, som de sedan sytt små kuddar av, stickat grytlappar och sytt 
dukar. De stora pojkarna ha skurit ut i trä ljusstakar med tomtar och 
"God Jul", små leksaksmöbler och bollträn. De mindre ha gjort bastarbe-
ten och papperskorgar av papp, som de målat i olika färger. Under vår-
terminen sydde de stora flickorna klädningar och blusar samt underklä-
der till sig själva av skänkta tyger, de mindre förkläden och små dukar. 
Pojkarna gjorde ägghyllor, skärbräden och pappersknivar. Några ritade 
med färgkrita landskap eller figurer på fri hand, somliga efter förebild 
men ett par, som ha stora anlag, efter egen fantasi. 
Efter arbetets slut få barnen sin kvällsmat, bestående omväxlande av 
risgröt med äpplen, havregröt och rågmjölsgröt, chocklad och välling 
samt smörgåsar av grovt eller fint bröd eller knäckebröd. I år ha de 
några gånger fått flott på sitt bröd, vilket de tyckt om. Fru Betty Cron-
quist hade skänkt stugan en stor kruka fint svinflott. 
Från Salinder & Co. har stugan fått mottaga en hel del utmärkta stuvbi-
tar, och till Julen fingo barnen vardera 2 tvålar och tandcrbne av Aktie-
bolaget Kristallin. Barnen får turvis hjälpa till med att duka borden, 
diska och städa. Barnen ha stort intresse för stugan och komma ordent-
ligt, när de kunna. De äro ju de sämst lottade i samhället, som lärarna i 
skolan välja ut, så Stugan blir en ersättning för vad hemmet borde vara. 
Ett stort tålamod fordras av lärarinnor och lärare för att kunna få ord-
ning och pli på barnen, bland vilka även finnes sådana, som på grund av 
vanvård och föräldrarnas dåliga anlag äro mycket tillbakasatta vad för-
ståndet beträffar. Detta arbetsår hå mycket få av barnen kunnat betala 
den lilla veckoavgiften på 50 öre. 
Till nästa arbetsår, då den planerade nya slöjdsalen kan tagas i bruk, 
hoppas styrelsen kunna taga emot de många barn, som hitintills på grund 
av platsbrist måst avvisas, man måste då också räkna med betydligt öka-
de utgifter för hyra, mat, material etc. 
Höstterminen avslutades med julfäst, där barnen först bjödos på chocklad 
med vispad grädde och kakor samt fingo påsar med gottor, varefter det 
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var ringdans kring granen och underhållning av olika slag, som de själva 
hjälpte till med." 

Här framgår att barnen väljes ut av lärarna i skolan och att det fortfaran-
de är frågan om de mest behövande barnen. Dessutom ser vi att det åter är 
konkurrens om platserna i arbetsstugan. 

Det mest frapperande är egentligen att så pass mycket är sig likt jämfört 
med de första årens verksamhet och kanske skulle man kunna drista sig att 
likheterna med dagens verksamhet i fritidshemmen är slående. Man kan 
känna historiens vingslag susa om man tänker tanken vidare hur lik verk-
samheten idag är den som bedrevs i kronobarnhuset på S:a Långgårdsgatan 
i Malmö på 1680-talet — trots alla skillnader. 

För undvikande av alla missförstånd bör tilläggas att barnen i fritids-
hemmen nu för tiden inte väljs ut av lärare och det är ingalunda så att det 
är fråga om barn som är fattiga. Alla barn som har förvärvsarbetande eller 
studerande föräldrar kan, i mån av tillgång, få plats i fritidshem. 

Mat och fester 
Barnen åt i arbetsstugan varje dag. Efter arbetets slut fick barnen ett mål 
mat och dagen efter arbetet serverades en måltid mitt på dagen. Måltider-
na var ett mycket viktigt inslag i verksamheten. De utgjorde säkert under 
de första åren det starkaste incitamentet för barnens deltagande i verk-
samheten. Menyn för den första tiden tog sig ut på följande vis: 

Middagar: 
Måndag & Soppa med kött, potatis och rötter. 	Svart bröd 
Tisdag 	Kål med fläsk 	 Dito 
Onsdag & Ärter och fläsk. 	 Svart bröd 
Torsdag 
Fredag& Pannkakor och varm mjölk, eller 	Svart bröd 
Lördag 	Korfkaka och varm mjölk eller välling, eller 	Dito 

Köttbullar och potatis. 	 Dito 
Qvällsmat: 
Måndag & Hafregrynsgröt och mjölk. 	 Hårdt bröd 
Tisdag 
Onsdag & Risgrynsgröt och mjölk. 	 Dito 
Torsdag 
Fredag & Korngrynsgröt och mjölk 	 Dito 
Lördag 
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MALMÖ ARBETSSTUGA (1895-1948) 

Matsedeln varierar naturligtvis något under årens lopp, men har hela 
tiden karaktären av enkel, men närande kost. 

Varje år rapporteras i det VBM om julfest för barnen. Barnen undfägna-
des med kaffe, bröd, äpplen, julkakor m.m. Barnen fick dessutom jul-
klappar. Inte sällan klädesplagg som styrelseledamöterna förfärdigat. 

Det är ganska sällan de stora världshändelserna sätter spår i verksam-
hets- och styrelseprotokollen. 1917/18 kan man dock läsa att 

"Under 6 veckors tid fingo dock barnen, på grund av bristen på gryn, 
nöja sig med en måltid om dagen och serverdes denna då i samband med 
arbetet på e. ni." 
(VBM 1917/18, se även ovan om spanska sjukan.) 

Dessutom blev man tvungen att ställa in julfesten 1918. Detta avspeglar 
den mycket svåra livsmeddelssituationen som rådde i Sverige under slutet 
av 1:a världskriget. 

Barnen 
Uppgifter om vilka barn som gick i Malmö Arbetsstuga har inte gått att få 
fram. Barnen rekryterades av folkskollärare bland fattiga och behövande. 
Exakt hur dessa urval gjordes i Malmö och vilka kriterierna var har jag ännu 
ej kunnat utröna. På andra orter gick urvalet till så att folkskollärarna fick 
i uppgift att välja ut de barn de ansåg var i störst behov av att delta i 
verksamheten. I Lund hade man ett ansökningsförfarande där föräldrarna 
fick anmäla sina barn och där fanns det väldigt många fler sökande barn än 
platser. Något liknande verkar ha ägt rum i Malmö. 

70 barn skrevs in vid Malmö Arbetsstuga 1895, 35 pojkar och 35 flickor i 
åldern 9-12 år. Redan året efter skrevs 100 barn in vid Malmö arbetsstuga 
"Med hänsyn till det stora antalet inträdessökande, hvilket synes utvisa, 
att stugan har att fylla ett befintligt behof ..." (Stadsfullmäktiges i Malmö 
Protokoll med bihang. Bihang 1896 nr 92) 

Fram till 1919 hade arbetsstugan mellan 90 och 105 barn inskrivna. 1920 
sjönk antalet barn till 66 barn och året därefter sjönk antalet till 50. Styrel-
sen diskuterade med anledning av detta att lägga om verksamheten och 
skriver i verksamhetsberättelsen: 

"Det minskande intresset från barnens sida är en egendomlighet inte 
bara för Malmö, äfven Stockholm, Lunds, m.fl. arbetsstugor hafva gjort 
samma erfarenhet. 
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Om ingen ändring af detta förhållande inträder är Malmö Arbetsstugas 
styrelse betänkt på någon omorganisation af stugan." 

Emellertid stiger antalet barn åter 1922 till över 70 och håller sig de 
närmaste åren på denna nivå, för att åter sjunka 1928. 

1929 flyttade arbetsstugan till V:a Folkbarnträdgårdens lokaler och fick 
ny föreståndare. Verksamheten lades i samband med detta om så att alla 
barn kom varje dag måndag till fredag. Lördagen reserverades för förestån-
darinnornas besök i hemmen. Barnen var nu yngre än tidigare och rekryte-
ras främst bland de som just kommit in i småskolan. (Se ovan.) 

Det första verksamhetsåret efter flyttningen till V:a Folkbarnträdgår-
den hade arbetsstugan 50 barn inskrivna och under 30- och 40-talen varie-
rar barnantalet mellan drygt 40 och som mest 80 barn 1929/30. 

Närvaron 
På en del håll kan man via dagböcker se hur många barn som var närvaran-
de. Några sådana finns inte bevarade i Malmö. Det rapporteras ofta i verk-
samhetsberättelser att det är ett problem att få barnen att inställa sig 
regelbundet. Från flera håll rapporteras t.ex. att det är svårt att hålla kvar 
barnen under sommarmånaderna, vilket antagligen är orsaken till att vår-
terminen förkortas. 

Närvaron i den här typen verksamheter tycks alltid ha varit ett problem. 
I början på 1980-talet gjordes en inventering av närvaron i fritidshemmen i 
Malmö som visade att fritidshemmen ibland hade mycket få barn närva-
rande. Detta är i sig inte så konstigt eftersom en av fritidshemmens mål-
sättningar måste vara att göra barnen mer och mer självständiga i takt med 
att de blir äldre. Med denna målsättning följer att barnen med stigande 
ålder i allt större utsträckning själva tar ansvar för den tid de inte är i 
skolan. De måste emellertid fortfarande ha någonstans att ta vägen medan 
föräldrarna arbetar. Barnen kan inte alltid vara hos kompisar, i aktivitet i 
en idrottsförening eller någon annan klubbverksamhet. 

Hur finansierades verksamheten? 
Arbetsstugans löpande utgifter under första året utgjordes fr f a av avlö-
ningar till lärare och föreståndare; nära 590:—, hushållskostnader c:a 450:—
och hyra nära 500:—. 

Inför starten av verksamheten 1895 fick man 500:— från stiftelsen Lars 
Hiertas minne till inventarier. Enskilda personer bidrog med 1.200:— i pen-
gagåvor och Malmö stad bidrog med 500:—, samt Odd Fellowslogen Amici- 
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tia med 100:—. Varje år fram till 1928 anordnades försäljning av barnens 
arbeten som det första året inbringade drygt 175:— och en buffet i anslut-
ning till detta som gav drygt 50:—. Försäljning av barnens alster fortgick 
fram till 1929. Därefter fick barnen själva behålla det de tillverkade. 

Från stadsfullmäktige fick man årliga anslag, första året 1895 utgick 
500:— och redan året därpå 700:—. Anslagen ökade successivt och var åren 
1901-1918 1.500:— och ökades 1919-1941 till 2.500:—. Under åren 1941-
44 fick man 3.000:— under 1945 3.500:— åren 1946 och 1947 4.000:— och 
slutligen året 1947/48 1.500:—. (Stadsfullmäktigeprotokollen, VBM samt 
räkenskapsböckerna för Malmö Arbetsstuga) Kommunen var alltså även på 
den här tiden djupt ekonomiskt engagerad i verksamheten, trots att den 
kan kallas privat. 

Avgifter för barnen 
I samband med att tillverkningen av föremål för försäljning upphörde 
kring 1928 infördes i stället avgifter för barnen. I räkenskaperna dyker 
avgifter för första gången upp 1928/29 som en inkomst och utgjorde då 
119:10 kr. Av VBM 1928/29 framgår att en avgift av 50 öre i veckan var 
fastslagen och att lärarinnorna hade rätt att nedsätta eller helt befria de 
fattigaste elverna från avgift. 

Om man antar att barnen (mkt lågt räknat) vistades i arbetsstugan 25 
veckor om året skulle 50 öre per vecka och barn inneburit en inkomst på 
över 600:—. Den redovisade inkomsten innebar således, under förutsätt-
ning att det i VBM angivna antalet barn (50) och att dessa, som man skriver 
... "mycket flitigt infunnit sig", att barnen fick betydande nedsättning av 
avgiften. Redan året efter rapporterades att omkring 2/3 av barnen hade 
befriats från avgiften. Inkomsterna via avgifter sjönk ganska kraftigt från 
270:70 kr 1930/31 till 129:33 kr året därpå, trots att barnantalet endast 
sjönk från 50 till 45. Ännu ett år senare hade avgifterna sjunkit till 94:65 
kr. Den viktigaste förklaringen till detta är sannolikt arbetslösheten. Inte 
förrän 1938/39 är inkomsterna i kronor per barn räknat, åter uppe i 1930/ 
31 års nivå. 

Vilka människor arbetade för arbetsstugan i Malmö? 
Styrelsen 
En hastig blick i Malmö Adresskalender visar att många av stadens finare 
damer ägnade sig åt att sitta i styrelser för liknande verksamhet som den 
arbetsstugan representerar. Exempel på namn från 1896 är Bager, Faxe, 
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Skytte, Kockum, Dieden m.fl. kända malmönamn. 
Styrelsen för Malmö Arbetsstuga utsåg sig själv 1895. Stabiliteten i sty-

relsen var stor och medlemmar byttes i stort sett bara ut i samband med 
dödsfall eller avflyttning. Bland de första medlemmarna i styrelsen åter-
finnes Bertha Dieden och Louise Kockum som båda var kvar så längde de 
levde. Styrelsen fungerade även efter att verksamheten upphörde 1948. 
Främst förvaltades återstående medel som utbetalades som pensioner. Sis-
ta styrelsesammanträdet hölls 1974. 

Ordföranden 
Malmö Arbetsstuga hade under de drygt 50 år verksamheten pågick fyra 
olika styrelseordföranden. Nedan följer en kort presentation av dessa damer. 

Louise Kockum satt med i styrelsen för Malmö arbetsstuga från starten 1895. Hon var 
ordförande från1902 framtill sin död 1920. Louise Kockum var dotter till översten Carl 
Teodor Ernst von Platen och gift med Frans Kockum som var VD och styrelseordförande 
för Kockums jernverks AB. Foto Malmö stadsarkiv. 
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1895-1902 var Sigrid Dickson (f. Sparre) grundaren av Malmö Arbets-
stuga och dess styrelseordförande fram till sin flyttning till Stockholm 
1902. Sigrid Dickson var gift med Robert Dickson som var landshövding i 
Malmöhus län 1892-1902. Han blev sedermera överståthållare i Stockholm 
och ledamot av riksdagens 1:a kammare. 

Åren 1902-1920 var Louise Kockum (född von Platen) ordförande. Hon 
var dessförinnan vice ordförande. Louise Kockum var dotter till översten 
Carl Teodor Ernst von Platen och gift med Frans Kockum som var VD och 
styrelseordförande för Kockums jernverks AB. Jämte en rad andra styrel-
seuppdrag i bl.a. Malmö tekniska skola var Frans Kockum även ledamot i 
Malmö stadsfullmäktige 1887-1906. I Svenskt biografisk lexikon där ovan-
stående är hämtat finns följande notering om maken till Louise Kockum: 

"K intresserade sig varmt för hemstaden Malmö, där han liksom fadern 
var mycket uppskattad o till vars skolor han donerade stora summor. 
Hans hem utgjorde längre en medelpunkt i stadens socitetsliv. Efter K:s 
frånfälle övertog hans änka skötseln av den stora förmögenheten o blev 
styrelseordf i Kockums förvaltningsab." (Svenskt biografiskt lexikon band 
21, Norstedts tryckeri, Stockholm 1977.) 

1920-1942 var Bertha Dieden ordförande. Hon hade varit styrelseleda-
mot sedan 1898. Bertha Dieden född Flensburg, var gift med grosshandlare 
Berthold Dieden som var styrelseledamot i en lång rad företag bl.a. Kock-
ums Järnverk. 

Thorborg Dieden kom med i styrelsen 1941 och var under åren från 1943 
till dess arbetsstugan upplöstes 1974, ordförande. Hon var dotter till hä-
radshövdingen Ernst Wehtje och gift med generalkonsul Herbert Dieden. 
Hon var dessutom svärdotter till sin företrädare som ordf för Malmö Ar-
betsstuga Bertha Dieden. 

Styrelsen för Malmö arbetsstuga fanns kvar och förvaltade kvarvarande 
tillgångar fram till 1974 då ordförande Thorborg Dieden tillsammans med 
styrelsemedlemmarna Anna Kockum, Elsa von Platen, Signe Hommerberg 
och Carin Kinnmann beslutade att ge 700:— till Sigrid Faxe och blommor till 
Stina Faxe. Arbetsstugans tillgångar var därmed uttömda och styrelsen be-
slöt att arbetsstugan, vars verksamhet sedan länge upphört, skulle avvecklas. 

Föreståndare 
Ogifta döttrar till förmögna och betydelsefulla personer var ofta engage-
rade i arbetsstugeverksamhet. Detta gäller t.ex. i Malmö såväl systrarna 
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Krook som Sigrid Faxe och hennes syster Stina. Systrarna Faxes far var 
grosshandlaren och fastighetsägaren Lorens Faxe. Han var dessutom leda-
mot i stadsfullmäktige och skänkte sedermera huset på Södra Långgårdsga-
tan till Västra Folkbarnträdgården. I detta hus fanns, som vi sett, även 
Malmö Arbetsstuga inrymd under den tid Sigrid Faxe var föreståndarinna 
åren 1928-1947. Nedan följer en sammanställning över alla föreståndarin-
norna: 

1895/96 Frk Schager (en termin) vars bakgrund och vidare öden är mig 
obekant. 

1896-1901 Elise Krook (f. 1866, d. 24/4 1954) var utbildad vid Nääs till 
slöjdlärarinna. Hon var ogift dotter till sadelmakaren Fritz Krook. 

1902-1928 Anna Krook (f. 1877) var syster till Elise. 
1929-1946 Sigrid Faxe (f. 23/3 1886 d. 1979?) Omnämns som lärare re-

dan 1907/08. 
1947-1948 Stina Faxe, Sigrids yngre syster (f. 29/4 1896) arbetade i ar-

betsstugan först som frivillig senare som avlönad. 

Övrig personal 
Förutom föreståndarinnan har arbetsstugan vanligen haft ytterligare två 
avlönade lärarinnor och dessutom en skomakare, en korgmakare och en 
snickare anställd. På många andra håll hade man en slöjdlärare från folksko-
lan anställd och arbetsstugan fick på så sätt en självklar anknytning till 
folkskolan. 

Många olika "unga flickor", döttrar till personer som hade det gott ställt 
ställde upp som frivilliga lärarinnor. 

Arbetsstugan upphör 
En relativt väl dokumenterad del av Malmös sociala — barnomsorgs- och 
skolhistoria upphörde således 1948. Stina Faxe gjorde några försök att ut-
verka medel från olika håll för att fortsätta verksamheten men i november 
1948 

"Beslöts att verksamheten skulle upphöra dels pd grund av ny lokal inte 
kunde uppbringas och dels därför att Malmö Stad själv önskade driva 
liknande rörelse ..." (SPM 1948.) 

Stina Faxe drev under de närmaste åren därefter verksamhet för unga 
flickor i KFUK:s regi. 
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Malmö barnomsorgshistoria är efter denna tid, i mycket stora delar, 
ytterst knapphändigt bevarad och beskriven. Det är därför svårt att redo-
göra för vilka "liknande rörelser" som drevs tiden närmast efter nedlägg-
ningen av Malmö Arbetsstuga. 

' Den första småbarnsskolan i Sverige startades i Stockholm 1836 efter fransk och engelsk 
förebild. I Malmö grundades en småbarnsskola 1843. 

2  Ett fritidshem är en barnstuga där barn i de lägre skolåldrarna vistas under den tid 
föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. De flesta drivs av kommunerna med statligt 
stöd. I fritidshem arbetar bl.a. högskoleutbildade fritidspedagoger. Under 30-40 och 50-
talen kallades inrättningarna för eftermiddagshem. 
Josef ina slöjdskola startade 1827 under namnet "Arbetsskola för fattiga flickor", men tog 
sig snart namnet "Drottning Josefinas slöjdskola", efter dåvarande kronprinsessan. 

4  Kronobarnhuset i Malmö inrättades med Stockholms barnhus som främsta förebild. I 
barnhusen skulle friska barn utan lyten tas in och stanna till 8 års ålder, då de skulle sättas 
i tjänst eller till hantverk. Syftet med barnhuset var att ta hand om värnlösa barn och att 
främja hantverket. Barnen undervisades i skolämnen och hantverk. (Thunander s. 273 f) 
Jonas Isberg var när han anställdes 1806 endast 17 år men redan en mycket skicklig lärare. 
Även hans far garnisonsklockaren C. F. Isberg var en duglig men sträng lärare som utdelade 
"rikligen aga". Han undervisade i garnisonsskolan där han ibland biträddes av sin son. Jonas 
Isberg anlitades även som privatlärare "uti Stadens bättre hus vid lediga timmar". Jonas 
Isberg tog senare avsked från fattigskolan och startade en privatskola. (Thunander) 

6  Detta gjorde man på annat håll t.ex. i Karlskrona där arbetsstugan köpte ett eget hus. 
Detta hus finns kvar. 

8  Även centralkommitten i Stockholm rapporterar om sjunkande barnantal 1920 och anför 
som skäl arbetarnas förbättrade levnadsstandard. (SAB 1920) 

9  I verksamhetsberättelserna står det fr.o.m. 1940-41 Långgårdsgatan 16. Att nummerangi-
velsen ändras har jag ej hittat någon förklaring på. Det kan vara fråga om felskrivning. I 
huset inryms idag Västra förskolan med adressen Långgårdsgatan 16. 

io Nääs' slöjdseminarium bildades 1874 och var utgångspunkt för en pedagogisk reformrörel-
se, det manuella arbetets upptagande i skolundervisningen i form av pedagogisk slöjd. 
(Svensk uppslagsbok, 21,1952, Förlagshuset Norden, Malmö.) 

" Barnträdgårdsledarinnor var tidigare yrkesbeteckningen för förskollärare. 
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Något om friluftsbad i äldre tiders Malmö 
Av LEIF LJUNGBERG (1900-1974) 

"Med bad förstås kroppens eller vissa dess delars neddoppande i en vätska." 
Definitionen finnes att läsa i Nordisk Familjebok, del II, tryckt 1902. Sedan 
får man i detta förträffliga uppslagsverk veta, att baden uppdelas i tre 
huvudtyper: indifferenta eller ljumma bad, värmestegrande bad samt vär-
meberövande eller kalla bad. Ämnet är vidlyftigt och har givit stoff till 
många avhandlingar. Denna lilla artikel skall endast ge några glimtar av 
den sistnämnda kategorien, så som den utövats i Malmö i gångna tider. 

Bad i öppna sjön har väl praktiserats under alla de århundraden vår stad 
funnits till. Hur pass allmänt det skett i äldre tider, vet man litet om. 
Friluftsbad sommartid torde väl då nästan uteslutande ha hört den manli-
ga ungdomen till och togs ofta som en sport, för att använda en modern 
term. De franska filosofernas, särskilt Rousseaus, förkunnelser om ett na-
turenligt levnadssätt kom att få utomordentliga verkningar, även i vårt 
land. Vad var då mera naturligt än att använda vatten? Saltvatten ansågs 
särskilt nyttigt för utvärtes bruk. Men vid 1700-talets slut och 1800-talets 
början skulle sådana hälsobad njutas vid en badort. En och annan av de 
mera välsituerade malmöfamiljerna har väl besökt Varberg, Gustavsberg 
vid Uddevalla eller någon annan västkustbadort. Den mest frekventerade 
skånska badorten var dock Ramlösa, på vilket ställe brunnsdrickningen 
kompletterades med "saltsjöbad, såväl i hus som uti vagnar på engelska 
sättet inrättade till bad i öppna havet", som det heter i tidningsannonser 
från början av 1800-talet. 

Här i Malmö var det då fortfarande mest bara den manliga ungdomen, 
som badade i havet. Stranden norr om slottet och hamnarna var då och 
långt fram i tiden de vanligaste badplatserna. Småparvlarna höll dock gär-
na till utanför fästningsvallen öster om hamnen, där vattnet var grunt. 
Juris studiosus Abraham Ekerholm berättar i sin dråpliga dagbok från 
1792, hur han och en god vän och granne, Magnus Hallbeck, en het julidag 
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gick neder till sjön och vandrade bak slottet, där de lögade sig, vilket på en 
timmas tid var beställt. Den 1 augusti berättar han, hur knappmakaren 
Lerckas yngste son — en 16 års yngling — "som skulle löga sig utanför brohu-
vudet, drunknat". 

Av badlivet under 1800-talets början får vi några glimtar av Ludvig B. 
Falkman (f. 1808, död som generaldirektör 1891) i hans värdefulla "Minnen 
från Malmö". Han berättar, hur han vid 10 års ålder lärde sig simma i den 

Karta över Malmö hamn år 1840. Kalvhagen gränsade till vinkeln vid vänstra 
hamnarmen. "Sparbössan", längst ute t. v., hade då blivit landfast 
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s.k. Kalvhagen, vilket var namnet på den del av sjön, som fanns uti vinkeln 
mellan den påbörjade förlängningen av västra hamnbron och det lilla, från 
densamma utgående bålverk, som förr utgjorde dåvarande hamnens värn 
emot sjön. Namnet "Kalvhagen" har uppkommit, säger Falkman, av den 
anledning, "att en mängd maneter, på folkspråket benämnda sjökalvar, all-
tid fanns i vinkeln". En liten reflektion i detta sammanhang. Varför är 
maneterna så sällsynta gäster numera i farvattnen kring Malmö? Vågar 
man möjligen draga Falkmans utsago i tvivelsmål, han som i regel är veder-
häftigheten själv? Här i "Kalvhagen" låg även två stengrund, sedan gammalt 
benämnda "Kon" och »Kalven". Vore det icke naturligare att ha kon och 
kalven i kalvhagen? 

Ca 400 m utanför "Kalvhagen" låg "Sparbössan" — folkhumorns namn på 
"majormekanikus" J. M. Polheimers dyrbara men tyvärr misslyckade våg-
och isbrytare, vilken på slutet av 1830-talet genom en brobyggnad blev 
förenad med vänstra hamnbron. En simtur från "Kalvhagen" till "Sparbös-
san" och åter utan att vila ansågs som ett mandomsprov. Det fanns djärva 
och duktiga simmare bland Falkmans jämnåriga. Namnet på en av dem har 
gått till eftervärlden, Thomas Tobias Thomson, dock mest på grund av den 
originalitet, som på gamla dar kännetecknade honom. I ungdomen var han 
en elegant kavaljer och ett lovande köpmannaämne. Han gjorde en gång 
det vågstycket att dyka under en ångbåt på ingående till Malmö hamn. 

Vid "Kalvhagen" såväl som på den småningom med land förenade "Spar-
bössan" klädde man av sig under bar himmel och placerade kläderna på de 
stora stenar, som tjänade till skydd mot vågorna, säger Falkman vidare. 
Torklakan eller handduk begagnades ej; sol och vind fick göra tjänst i dess 
ställe. Man satt eller sprang naken på stenarna, tills man blivit torr. 

Något kallbadhus har säkert ej funnits i Malmö förrän 1819, då en frände 
till förenämnde Thomson, handlanden Hans Thomson j:r, öppnade en bad-
inrättning vid östra hamnbryggan, den kallas i handlingarna stundom 
"badpråm". I skrivelse till magistraten i juni 1819 anhåller han om fridlys-
ning av sin badinrättning, vilken han anlagt, "övertygad om den nytta och 
nöje denna inrättning torde medföra för såväl friska som sjuka". Att han 
just utvalt östra hamnbryggan säger han vara därför, att vid västra hamn-
bryggan i flera år varit allmänna badningsställen; på östra sidan hoppas han 
tydligen få residera ensam med sitt badhus; magistraten förbjuder då allt 
badande på östra hamnsidan utanför badpråmen. År 1824 klagar han över 
åverkan på badinrättningen, varför magistraten uppmanar föräldrar, "att 
åtvarna sina barn, att från sådant okynne, som det nu angivna, sig avhålla". 

Genom denna badinrättning fick äntligen damerna någonstädes att ta 
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vägen, då de skulle bada, n. b. de, som hade råd att betala entrn. 
Urkunderna berättar, att J. M. Fick år 1839 ägde en badinrättning vid 

östra hamnsidan, där det även serverades varma salta bad. Fick, vars namn 
var vida känt i Malmö och provinsen — han ägde Ficks Hotell, föregångare 
till Hotell Kramer — medgavs nämnda år rätt att servera "the, kaffe, chok-
lad med dertil hörande bröd och bakelser samt lemonade, seltzer och 
sodavatten, dock endast till bättre personer, till förekommande av vad 
man kallar krogrörelse". 

På 1840-talet tillkom i varje fall två nya badhus nere vid hamnen, båda 
inrättade av stadskirurgen, doktor Gustav Bergh, tillhörande den kända 
malmösläkten Bergh. Han kallade dem Tritonen och Aux Belles. Det sena-
re, vilket stod färdigt 1848 var, som väl framgår av namnet, avsett endast 
för damer. Bergh hade i sin gård vid Stortorgets västra sida även öppnat ett 
varmbadhus, där man för övrigt för 24 skilling även kunde få "ett kallt 
vattenbad". 

Badhuset Aux Belles fick god reklam, när "H. M. Drottningen (Josefina) 
och dess höga dotter (Eugenie)" under sin vistelse här 1848 begagnade 
detsamma. Doktor Bergh var även den, som kunde göra reklam för sin 
verksamhet eller vad sägs om följande annons i "Snällposten" den 9 juli 
1849, vari han bl. omtalar det förenämnda höga besöket samt därefter 
fortsätter: 

På silvervit sandbotten leker cristallklara vågen och med behagligaste sval-
ka inbjuder till den mest uppfriskande och hälsosamma njutning mot sommar-
värmens smäktande hetta; och i de smånättaste toiletterum framför gyllne 
speglar kan avlagda toiletten åter bringas i sitt förtjusande skick, och allt 
detta mitt sköna herrskap för endast 18 skilling i halvtimman. 

Alma Falkman, en brorsdotter till den nämnde Ludvig B., berättar i 
"Gamla minnen från 1860- och 70-talens Malmö", hur längs östra hamnsi-
dan på 1860-talet fanns "ett lågt plank med fyra luokor eller grindar", där 
man gick ned till de fyra badhusen "Najaden", "Aux Belles", "Aeolus" och 
"Amphitrite". Aeolus var herrarnas badhus och de tre övriga var för damer-
na. Badhusen var små men prydliga med bra sandbotten och klart vatten. 
En stor besvärlighet var det emellertid på 50-talet för damerna att obe-
märkt komma till och från badhusen. Det ansågs oblygt och opassande att 
bli sedd av någon herre, när man var på väg dit eller därifrån, man måste 
gömma sig bakom planket tills passagen blev fri. Lyckligtvis försvann den-
na sippa anständighet så småningom och var helt borta, när det första stora 
badhuset på 60-talet blev färdigt. 

Beträffande detta sistnämnda inbjöds till aktieteckning redan 1865. Det 
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gällde för övrigt uppförande av ett kombinerat kall- och varmbadhus, vil-
ket skulle ligga på östra hamnarmen. Detta kallbadhus invigdes pingstda-
gen eller den 9 juni 1867; en samtida karakteriserar det som "ett förtjusan-
de trevligt badhus, som konsul G. A. Hedman hade styrt om och ordnat på 
bästa sätt". Där fanns särskild avdelning för herrar och särskild för damer, 
och vardera avdelningen hade en stor simbassäng samt därjämte privata 
bassänger för dem, som så ville ha det. Här drevs simundervisning, varav 
märkligt nog i begynnelsen simskolan för flickor var livligt besökt, medan 
däremot den för gossar icke fick några elever. 

"Kallbadhuset", som nyssnämnda badhus allmänt kallades, måste bort, då 
nyhamnen skulle byggas; det låg nämligen i vägen för denna anläggning. 
Det har sagts mig, att vissa delar av detta kallbadhus lär ha använts vid 
uppförandet 1898 av Ribersborgs badhus ("Malmö saltsjöbad"J. I stället för 

Kallbadhuset vid Östra hamnarmen, invigt 1867 
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1867 års kallbadhus uppfördes ett nytt sådant längre mot norr. De flesta 
malmöbor minns det nog ännu ganska väl — det försvann under andra 
världskriget. 

Innan vi slutar denna lilla översikt, skall kanske nämnas, hur stadsfull-
mäktige år 1893 beslöt byggandet av tvenne badskjul, rymmande vardera 
48 personer, ett på västra hamnsidan för kvinnor och ett på östra för män. 
Beslutet hade föranletts av en resolution, antagen på ett allmänt möte, 
sammankallat av styrelserna för åtskilliga av stadens sjukkassor och själv-
hjälpsföreningar. Beskaffenheten av de s.k. fria badplatserna i staden hade 
då en lång tid lämnat mycket övrigt att önska. 

Samtidigt med detta beslut stipulerades, att en donation för en simskola 
av Lorens Isak Bager — han hade varit hamndirektionens ordförande och en 
av de mest framstående representanterna för stadens köpmanskår — skulle 
tagas i anspråk för anordnandet av gratis simundervisning för folkskole-
barn vid de här nämnda badskjulen. 

Ovannämnda "badskjul" måste gång efter annan flyttas på grund av 
hamnbyggnadsarbeten. Avgiften per bad var länge två öre, vilket förskaffa-
de herrbadhuset namnet "Tvåan". Detta populära badhus, som bl.a. blev 
tillhåll för stadens vinterbadande herrar, "Isbjörnarna", gick all världens 
väg 1945. Under andra världskriget upphörde även "Sandsjön" att vara bad-
plats; det hade länge varit ett uppskattat badställe för många "österbor". 

Förutom "Malmö saltsjöbad" och "Limhamns saltsjöbad" är det numera 
stränderna vid Ribersborg och Sibbarp, som tas i anspråk, när det skall 
badas sommartid inom stadens hank och stör — badas, som det numera 
sker, i hav, sol och luft i skvalpande böljor, ljumma vindar och hälsobring-
ande strålar från himlavalvets lysande klot. 

Uppsatsen publicerades i Sydsvenska Dagbladet Snäliposten 1955 10/7. 
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Nytt om antikvariskt 
AV INGMAR BILLBERG 

Under året har ett flertal undersökningar genomförts både inom den me-
deltida staden men fram för allt i kommunens ytterområden. Bland annat 
inom områdena Toftanäs, Riseberga, Flansbjer och Bolagsbacken har pro-
jekt genomförts. Dessa och ytterligare andra projekt har samtliga genom-
förts i den östra delen av kommunen. 

Vissa undersökningar framför allt för Malmökritas verksamhet och nedläg-
gande av naturgasledning har tidigare utförts i denna del av kommunen men 
alls inte i den omfattning som under de senaste åren. I denna östra del av 
Malmö övergår slättlandet till en landskapstyp som närmast kan karakterise-
ras som ett yttre backlandskap. I och med att undersökningarna kan bedrivas 
på större sammanhängande ytor blir vår kunskap om bebyggelseutveckling 
och resursutnyttjande för den förhistoriska perioden väsentligt utökad. 

Den exploatering som nu sker är den definitiva omvandlingen av ett 
mjukt böljande odlings- och beteslandskap till ett flackt terrasserat indu-
striområde. 

S•t Jörgen 
Årets undersökningar har fram för allt berört kyrkogården samt själva 

kapellbyggnaden. Antalet gravar som hittills har undersökts är uppe i ett 
antal av 1250. Av dessa är 737 osteologiskt bearbetade. Antalet barngravar 
är högt, 285. Då det gäller könsfördelningen är det utifrån det bestämbara 
materialet fler män än kvinnor, 174 stycken respektive 82 stycken. Medel-
längden för män är 173 cm och för kvinnor 163 cm. Öster om kapellet har 
ett lokalt sankare område gjort att kistorna har en bra bevarandegrad. För 
några av dessa har träprover tagits för dendrodatering. Dessa dateringar 
visar att trä ingående i kistor har fällts omkring år 1340. 

Undersökningen har också berört murarna till kapellet. Kapellets grund-
plan har till stora delar kunnat fastställas. I den östra delen av undersök-
ningsområdet utanför kyrkogårdsområdet har lergolv och ugn ingående i 
en huskonstruktion från 1300-1400-talen undersökts. 
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Översiktsbild av .S:t Jörgen-kapellets grundmurar. De rektangulära murarna centralt 
i bilden är grundmurar till en av Butterickshusets gårdsfastigheter. 

Malmöhusvägen 
Inför nedläggande av en avloppsledning i Malmöhusvägen utfördes en ar-
keologisk förundersökning. Vid denna kunde det konstateras att lämning-
ar under mark skulle påverkas av arbetet. I ett av provschakten kunde 
grundstenar till den medeltida strandmuren dokumenteras. I samma prov-
schakt påträffades en tunnel uppförd i gråsten och löpande i öst västlig 
riktning. Tunneln som troligen har uppförts under 1600-talet i samband 
med utbyggnaden av bastionerna var intakt till stora delar. Tunnelns myn-
ning åt väster har varit i vallgravskanten mot Malmöhus, där man fortfa-
rande i dag har spår av öppningen. Äldre malmöbor har vittnat om att det 
varit möjligt att gå in några meter i tunneln. Vid provgrävningen kunde 
det konstateras att den var bevarad till en längd av 36 meter. Troligen har 
tunneln haft en funktion som vattenreglerare mellan inre och yttre vall-
grav. Hos malmöborna har också funnits en uppgift om att en tunnel skulle 
finnas mellan Malmöhus och något av stadens kloster eller Jörgen Kocks 
hus. Att den påträffade tunneln skulle ha haft denna funktion får tillsvida- 
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Befästningssystemet kring Malmöhus enligt en karta från år 1669. Den påträf-
fade tunneln är belägen mellan den yttre och inre vallgraven. Den streckade 
linjen markerar tunnelns läge. 
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re avskrivas. Då tunnelns bevarande under mark var viktigt, fick i stället 
va-ledningen läggas i ett annat läge så att tunneln kunde bevaras i sin 
helhet. 
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En del av den i sten upp-
förda tunneln. Foto Ulla 
Berntsson. 

Kvarteret Vallen 
Vid tidigare förundersökning påträffades rester efter försvarsanläggningar 
från 1600-talet vid Stora Kvarngatan. Vid den nu genomförda undersök-
ningen kunde vallgravsträckningen dokumenteras samt även en äldre rän-
na daterad till senmedeltid löpande i samma sträckning som vallgraven. 

Toftanäs 
Under året har undersökningarna för den norra delen av det kommande 
industriområdet avslutats. Årets undersökning var en fortsättning på före-
gående års boplatsundersökning. Bebyggelserester från förhistoriens alla 
tre perioder finns representerade. Dock tycks området ha utnyttjats i en 
högre grad för bebyggelse under perioden förromersk-romersk järnålder. 
Ett tjugotal långhus har undersökts daterade till denna period. 

Flansbjer 
Efter tidigare genomförd förundersökning utfördes under året slutunder-
sökning inom det kommande industriområdet i Flansbjer. Detta område 
ligger strax norr om Toftanäs industriområde. Ett flertal boplatsområden 
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kunde dokumenteras. Boplatserna kan dateras till det tidiga skedet under 
yngre stenålder, tidig neoliticum, och förromersk järnålder. I områdets 
östra del påträffades spår av verkstadsaktivitet. Indikationer på denna 
verksamhet visade sig i form av degelfragment och slagg. 

Riseberga 
Under året genomfördes både förundersökning och påbörjades slutunder-
sökning inför fortsatt utbyggande av villaområde inom Riseberga. Vid 
årets arbeten som påbörjades under hösten påträffades boplatsrester i 
form av avfallsgropar, brunnar och härdar. Även fragmentariska rester ef-
ter ett långhus dokumenterades. Boplatsen kan dateras till perioden förro-
mersk järnålder. 

Wannagården 
Under året slutfördes också de undersökningar som påbörjades under år 
1990 inom Wannagården i Östra Skrävlinge. Medeltida kulturlager har 
undersökts. Mera klart avgränsade huskonstruktioner kan dateras till 
1400-talets slut eller början av 1500-talet. Senare tids odling i området har 
kraftigt stört de övre bebyggelselagren. Ett samlat myntfynd bestående av 
sju Mecklenburgiska s.k. tjurhuvudbrakteater, daterade till 1400-talet, på-
träffades inom undersökningsområdet. 

Nya Kvarnbyvägen 
Inom det vägreservat som länge legat som grönområdet vid Sallerupsvä-
gens avslutning igångsattes under året förundersökning och arkeologisk 
slutundersökning inför utbyggandet av Sallerupsvägen, numera benämnd 
Nya Kvarnbyvägen. Inom vägsträckningen genom Riseberga villaområde 
undersöktes boplatsrester från äldre och yngre stenålder samt två grophus 
daterade till yngre järnålder. Grophusen fanns inom ett bebyggelseområde 
där även andra anläggningar ingår, daterade till samma period. I den västra 
delen dokumenterades ett antal härdar och rännor. Bland fynden finns 
också material som kan dateras till Ertebölleperioden. 

En del av Nya Kvarnbyvägen är beläget söder om Toftanäsområdet. Här 
kunde boplatslämningar från framförallt förromersk och romersk järnålder 
undersökas. Vid vägens sträckning mot Klågerupsvägen undersöktes både 
boplatslämningar och gravar samt kulturlager och gropar daterade till ti- 
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Ett urval föremål från ett 
senneolitiskt grophus på-
träffat inom Bolagsback-
en. Bandvävkniv, benpär-
lor, genomborrad hund-
tand och en nålvässare. 

dig neoliticum. Två urnegravar samt en stenkista daterad till yngre brons-
ålder undersöktes. I ett vattenhål i anslutning till gravområdet påträffades 
två spånaskar. Den första var rund med en diameter på ca 40 cm, den andra 
var mera fragmentarisk. I samma anläggning kommer keramik av yngre 
bronsålders typ. Spånaskarna har utifrån keramikmaterialet daterats till 
yngre bronsålder. 

Sjöhästen 
Utifrån resultaten från förundersökningen utfördes en slutundersökning 
inom kvarteret Sjöhästen vid korsningen Klågerupsvägen och Kvarnbyvä-
gen. Norr om undersökningsområdet har boplatslämningar från yngre 
bronsålder/äldre järnålder tidigare undersökts. Vid den nu utförda under-
sökningen kunde ett boplatsområde i kvarterets östra del undersökas. Be-
byggelseresterna var i form av stolphål, gropar och härdar. Även ett grop-
hus påträffades inom området. 

Bolagsbacken 
Under året slutfördes undersökningen inför det nya villaområdet i kvarte-
ret Bolagsbacken vid Klågerupsvägen. Den kompletterande undersökning- 
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en berörde området kring ett källkärr. Ett antal föremål i flinta samt träfö-
remål påträffades i anslutning till en stenläggning vid källkärret. 

Ängdala 
Också i år utfördes undersökningar i samband med utvidgning av kritbrot-
tet vid Ängdala i Södra Sallerup. Ett flertal flintgruvor och dagbrott har 
dokumenterats. Bebyggelserester i form av kulturlager och stolphål har 
undersökts. Ett hus av mesulatyp kan dateras till övergången mellan yngre 
stenålder och äldre bronsålder. Även kulturlagret dateras till samma peri-
od. En trolig brunnskonstruktion innehöll vikingatida keramik. 

I övre delen av en flintgruva påträffades ett eventuellt grophus också 
daterat till vikingatid. I samma flintgruva påträffades på ca 1,5 meters 
djup en grav. Skelettet var delvis skadat i samband med maskingrävning 
genom gruvan. Skelettet, troligen en kvinna, hade placerats på en sten-
packning i gruvfyllningen. Någon datering är ännu ej klarlagd. Några grav-
gåvor påträffades ej. Inom några avgränsade områden påträffades spår ef-
ter åkerbruk i form av tydliga årderspår. 

Hindbygården 
Under året avslutades de omfattande undersökningarna av offermossen 
vid Hindby. Fyndmaterialet är mycket stort och härrör från två lager. Båda 
lagren är bildade av lövkärrstorv. I det nedre lagret kommer material från 
slutet av äldre stenålder samt perioderna tidig- och mellanneoliticum un-
der yngre stenålder. Det övre lagret innehöll material från den sista perio-
den under yngre stenålder, sen neoliticum, samt äldre bronsålder. Fynd-
materialet innehåller en stor mängd ben och horn från djur, människoben 
samt redskap och annat bearbetat material. Flintföremålen är rikt repre-
senterade: 36 yxor, 2 mejslar, 6 dolkar, 12 skäror och 2 spjutspetsar. Ett 
stort antal ca 100 stycken prickhuggna så kallade mat eller krosstenar. Till 
detta kommer också ett paleobotaniskt material. 

Föremålen är nedlagda mestadels som enstaka fynd, medan det vid tre 
tillfällen kan påvisas att det rör sej om depåfynd. I dessa fallen är det en 
kombination i nedläggelsen där yxor lagts tillsammans med något annat 
föremål eller djur/människoben. Flintdolkarna påträffades snett nedstuck-
na i torven. I mossen påträffades också en ca 8 meter lång träkonstruktion. 
Den bestod av två kluvna stockar som var lagda på mindre tvärgående 
stockar. Vid övergången till mossens djupare del kunde det konstateras ett 
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En del av det förmodade gravfältet vid Törringevägen. Foto från nord-väst. 
Foto B. Bondesson-Hvid. 

linjärt system av nedslagna pålar och pinnar. Ett flertal liggande deforme-
rade stockar konstaterades samt en avbruten bearbetad träpåle. Då det 
gäller trämaterialet återstår problem kring både den absoluta och relativa 
dateringen. 

Nu vidtager ett omfattande bearbetningsarbete av undersökningsresul-
taten. I och med denna undersöknings avslutande är i stort sett alla större 
ytor kring Hindby mosse exploaterade. 

Hans Winbergs väg 
Efter utredning och förundersökning utfördes arkeologisk slutundersök-
ning inför ett nytt villaområde vid Käglinge. Ett stort antal stolphål och 
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andra boplatsanläggningar undersöktes. Ett ovanligare inslag var de tre 
anläggningar som kunnat tolkas såsom keramikugnar. Delar av lerkappan 
påträffades i form av en stor mängd bränd lerklining samt keramik som kan 
dateras till perioden förromersk järnålder. 

I ett område närmast mot Törringevägen påträffades ett stort antal stör- 
re stenar spridda över en begränsad yta. Att stenarna skulle vara naturligt 
placerade uteslöts, då ett flertal former ej skulle ha kunnat tillkomma på 
en naturlig väg. Några stenar är placerade i en cirkel. Även större rektang- 
ulära stensättningar med stenpackning konstaterades. Undersökningar ut-
fördes bara i en mindre omfattning. I anslutning till några av stensättning- 
arna har keramikmaterial, bland annat lerblock, påträffats som kan dateras 
till äldre romersk järnålder. Vid grävning mot de resta stenarna kunde 
nedgrävningskanter samt även stenskoningar med småsten konstateras. 

Området har tolkats såsom rester efter ett gravfält. Dels utifrån att 
stenarna har grävts ner och uppvisar former och konstruktioner som uti- 
från jämförande material tydligt visar på gravar. Några direkta bevis på 
gravfält i form av skelett eller gravgåvor har inte gjorts, men då det ansågs 
väsentligt att arbeta för ett bevarande av fornlämningarna är de utförda 
arkeologiska insatserna mycket begränsade. 

I stället kommer området att ingå i ett större sammanhängande grönom-
råde i villabebyggelsen. Matjorden kommer att läggas på igen, men på ett 
sådant sätt att vissa former kommer att vara synliga. Området kommer att 
ingå i plan såsom fornlämningsområde. 

Toarp 
Delar av det kända bebyggelseområdet för Toarps by samt ett närområde 
berördes av exploatering för uppförande av en ekoby. Här genomfördes 
både utredning, förundersökning samt slutundersökning. Bebyggelseläm-
ningar från den vikingatida/tidig medeltida perioden i Toarps bebyggelse-
historia undersöktes. Här påträffades bland annat ett kulturlager samt 
förutom en mängd andra bebyggelsespår också ett långhus ca 26 meter 
långt och 6 meter brett. Kulturlagret vid huset innehöll keramik som kan 
dateras till 1000-talet. Ett annat nästan metertjockt kulturlager innehöll 
material, daterat till perioden yngre bronsålder/äldre järnålder. Inom om-
rådets högsta partier fanns ett 40-tal härdar och mindre gropar. Dessa var 
fyndtomma. Ytterligare lämningar efter två boplatser daterade till yngre 
bronsålder/äldre järnålder undersöktes. 
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Övrigt 
Inom kvarteret Åldermannen och i Byhornsgränd i Hyllie utfördes arkeo-
logisk förundersökning. Här påträffades bebyggelserester både från medel-
tid och eftermedeltid. Vid nya Kvarnbyvägen och Klågerupsvägen har för-
undersökning utförts inför kommande villabebyggelse inom ett område 
benämnt Nummertolvsvägen. Vid Bunkeflovägen har utredningar utförts 
vid Ängslätt inför villa- och industribebyggelse. Också inför industribe-
byggelse har utredning utförts vid Amiralsgatan inom Almgårdens kom-
mande industriområde. 

Inför anläggande av en golfbana vid Käglingevägen och Käglinge rekrea-
tionsområde har ett större antal boplatser påträffats. Genom smärre för-
ändringar av planen för golfbanan har skyddsområde för fornlämningarna 
gjorts, så att dessa kan bevaras på plats. 

Strax i närheten av Husie kyrka utfördes arkeologisk utredning inför 
exploatering för en ny idrottsplats. I Glostorps by utfördes en utredning 
inför nedläggande av gasledning. 

Inför utbyggande av industriområde i Käglinge vid Lockarps Kyrkoväg 
utfördes en arkeologisk förundersökning. 

I de centrala delarna av staden har schaktningskontroll utförts i samband 
med diverse gatuarbeten i Södra Förstadsgatan, Hjulhamnsgatan, Hyrega-
tan, Kattsundsgatan och Långgårdsgatan. 

Under året har också fortsatta byggnadsantikvariska arbeten utförts i 
Rosenvingeska gården. Det har också under året arbetats med projektering 
inför ombyggnad och restaurering av byggnadsminnet "Sjöbergska huset" 
vid Drottningtorget. 
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Nytt om arkivaliskt 
Arkivåret 1992 i ett internationellt och lokalt perspektiv 

Av LAR.s JÖRWALL 

Internationell arkivkongress i Montreal 
Ett händelserikt arkivår har passerat. Den Internationella Arkivkongressen 
(ICA) höll sin 12:e session i Montreal, Kanada under september. Arkiva-
rier från jordens alla hörn sammanstrålar vart fjärde år för att dryfta fråge-
ställningar angelägna för arkivvärlden. 

Huvudtema denna gång var "Arkivarieyrket i informationsåldern". 
Kongressen betonade att arkivarierna måste hävda sin särart och integri-

tet gentemot andra yrken och discipliner men också skapa närmare relatio-
ner till andra yrkeskategorier inom informationssamhället. Arkivarierna 
måste lära sig behärska informationsålderns nya datateknologier och vara 
beredda på de allt tätare organisations- och systemförändringarna som föl-
jer i den nya teknologins spår. 

Arkivarierollen måste gå utanför — men inte lämna — sin traditionella 
anknytning till de historiska forskningsdisciplinerna och sin lika traditio-
nella standardvärld av bläck, papperskvalitet, mikrofilm och arkivlokaler. 
Genom aktivt deltagande i standardiseringsarbetet på dokumentations-
och informationsteknikens område kan dagens arkivarier utveckla verktyg 
i kampen mot de utmaningar en ständigt föränderlig värld ställer oss inför, 
så att en säker, effektiv och ekonomisk tillgång till arkivinformation i 
framtiden tryggas. Detta ökar kraven på utbildning och kompetens, pro-
fessionalism och specialisering. Paradoxalt nog samtidigt som "arkivarbe-
te" fortfarande värderas lågt och avlönas därefter. 

Arkiven innehåller och uttrycker all den kunskap och erfarenhet som 
mänskligheten samlat på sig, som en talare vackert formulerade sig. Ett 
samhälle som inte tar hand om sina arkiv kommer snart att vara utan 
grundvalar och identitet och kulturellt utarmat. I dagens teknologiska 
samhälle med handlingsbestånd som mycket mer än tidigare riskerar att 
utsättas för åverkan och utplåning blir arkivarien en nyckelperson. 
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Kongressen konstaterade sammanfattningsvis — vem hade trott något 
annat — att arkivarien är oersättlig och måste framhäva sin oersättlighet. 

EG, personregistren och de svenska arkiven 
Den pågående men avsaktande Europa-integrationen kommer för Sveriges 
del med stor sannolikhet att innebära en omvälvning i synen på personan-
knuten information och därmed de arkivbestånd som innehåller sådan in-
formation. EG:s förslag till direktiv om skydd för enskilda vid behandling 
av personuppgifter är så utformade att Sverige måste införa motsvarande 
regler, vare sig Sverige blir medlem i EG, är bundet av EES-avtal eller står 
helt utanför. I annat fall kan Sverige inte ha ett fritt informationsutbyte av 
personrelaterade uppgifter med EG och länder som undertecknat EES-
avtal et . 

Den svenska datalagen om databaserade personuppgifter reglerar endast 
personregister som förs med hjälp av ADB-teknik. EG-direktiven däremot 
innefattar även manuellt förda register, dvs alla register som i någon form 
innehåller upplysningar om enskilda individer. Sedan några år arbetar da-
talagsutredningen med förslag till en radikal omarbetning av datalagen. 
Med stor säkerhet kommer avsevärd hänsyn att tas till EG:s inställning till 
individanknuten information. 

Konsekvenserna för Sverige blir huvudsakligen två: 
För det första kommer individens intressen ("privatlivets helgd") att ha 

företräde framför yttrandefrihet och offentlighetsprincip. Inom EG är ge-
nomgående sekretess utgångspunkten, inte offentlighet. Visserligen ska 
medlemsstaterna kunna föreskriva om undantag från individföreträdet för 
journalistiska syften, men insynen i myndigheternas personregister — som 
idag utgör en betydande andel av myndighetsarkiven — kommer inte att 
vara en allmän medborgarrätt, såsom hittills varit huvudregel i Sverige. Vi 
kan alltså förutse inskränkningar i den svenska offentlighetsprincipen. 
Tryckfrihetsförordningen, som är en av våra grundlagar och som behandlar 
myndigheternas allmänna handlingar, måste skrivas om. Eftersom de all-
männa handlingarna enligt arkivlagen bildar myndigheternas arkiv, påver-
kas våra arkiv i hög grad av EG-anpassningen. Möjligheterna att i framtiden 
någorlunda fritt forska i personanknuten information blir med all säkerhet 
mera begränsade än idag. 

För det andra blir den huvudregel i den svenska arkivlagen som säger att 
all gallring är ett undantag, vänd upp och ner. Huvudprincipen i EG-direk-
tiven är att alla personuppgifter ska förstöras eller avidentifieras när de 
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inte längre är nödvändiga för ändamålet med registreringen. Om med-
lemsländerna anser det befogat att bevara uppgifterna för längre tid för 
historisk och vetenskaplig användning, ska bevarandebestämmelserna skri-
vas in i särskilda registerlagar. Sådana finns redan i Sverige på några områ-
den, t ex för social-, kriminal- och folkbokföringsregister, men kommer 
således att utsträckas till de flesta slag av personregister. En del tycker 
kanske detta är en fördel. Obehagliga och känsliga uppgifter gallras och 
försvinner efter kort tid. Men följden blir inte att färre personregister 
inrättas utan att merparten inte blir tillgängliga för allmänhetens och 
forskningens framtida insyn. Det är också ovisst hur EG-direktiven kom-
mer att drabba all den personrelaterade information som redan förvaras 
hos våra arkivinstitutioner. 

Kommunfullmäktige antar nya arkivföreskrifter för Malmö 
Arkivlagen, som vi berättade om i föregående årsskrift, har medfört att 
fullmäktige i Malmö under 1992 antagit nya "Föreskrifter för den kommu-
nala arkivvården i Malmö" (Bihang nr 123) gällande för kommunens samtli-
ga myndigheter. Där slås bl a fast att kommunstyrelsen är kommunens 
arkivmyndighet och att stadsarkivet härvidlag är styrelsens beredande och 
verkställande organ. 

FALK-konferens i Malmö 
Malmö stad och stadsarkivet stod som värd för Föreningens för arkivan-
ställda inom landsting och kommun (FALK) årskonferens 1992. FALK, som 
är en intresseorganisation för kommunala arkivtjänstemän, hade valt "Bil-
den som allmän handling" som ämne för årets sammankomst. Tryckfrihets-
förordningens definition av allmän handling i offentlig verksamhet, som 
professor Alf Bohlin behandlade, inkluderar bilder likaväl som text och 
ritningar på papper som datoriserade dokument och register. Fotografiet 
är den vanligaste formen av bild. Stora skatter av foton ligger fortfarande 
oordnade och oförtecknade i våra arkiv. 

Lena Wilhelmsson vid Malmö museer och Jesper Stub Johnsen från 
danska Nationalmuseet redogjorde för de hot våra fotosamlingar utsätts 
för på grund av dåliga lagringsförhållanden, luftföroreningar och spontana 
kemiska reaktioner i fotografiernas material. Tyvärr är de ekonomiska för-
utsättningarna för att klara ett framtida bevarande inte lika goda som 
viljan och kunnandet att rädda bilderna. Egentligen är det utomordentligt 
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tragiskt. Många upplever den fotografiska bilden som ett mera direkt och 
"sant" avtryck av verkligheten än den skriftliga källan, enligt den gamla 
klyschan "en bild säger mer än tusen ord". Arkiven har inte varit lika förut-
seende som museerna med att uppmärksamma, konservera och registrera 
fotobestånden. Lena Wilhelmsson, som leder Rädda bilden-projektet på 
museet, underströk att fotografiet är både objekt och medium. Förmodli-
gen är det så att arkiven överbetonat fotots roll som informationsmedium, 
och museerna dess roll som objekt. Hur det nu än är med den saken håller 
ett fruktbart samarbete på att växa fram mellan museer och arkiv i hela 
Norden inom bildvården. Behovet av samarbete har sin grund i att, för att 
citera vår store dokumentärfotograf Sune Jonsson, "varje dokumentär bild 
betecknar en resa till tider, platser och seder som aldrig mera kan nås med 
andra kommunikationsmedel än just fotografiet". 

Konferensdeltagarna underhölls en av kvällarna på Malmöhus av Malmö-
husgardets högt uppskattade exercis och historiska dräktparad. 

Svenska arkivsamfundets temadag 
Stadsarkivet stod också som värd för Arkivsamfundets temadag i oktober 
1992 kring "Arkiv, bibliotek och museer i forskningens tjänst". Den sam-
verkan, som pågår och utvecklas mellan kulturinstitutionerna är nödvän-
dig för att underlätta forskning och informationsåtervinning både i ett 
lokalt perspektiv, exempelvis mellan museer och arkiv i Skåne, och i ett 
internationellt, t ex mellan bibliotek och arkiv över nationsgränserna. För-
ste bibliotekarie Kerstin Dahl informerade om att tekniken nu gör det 
möjligt att nå all information i världens bibliotek. Problemet är bara att 
det finns för mycket information om information]. 

Riksarkivarien Erik Norberg sammanfattade temadagen och konstatera-
de, allt behövligt samarbete mellan bibliotek, arkiv och museer till trots, 
att en rimlig målsättning vore att var och en renodlade det man var bäst 
på. 

Stadsarkivets utställningar 
Stadsarkivet öppnade under november en miniutställning med anledning 
av folkskolans 150-årsjubileum, "Folkskola och skolfolk i Malmö under 150 
år". Utställningen visade vilka rika tillfällen till studier i malmöskolornas 
äldre historia de i stadsarkivet förvarade skolarkiven erbjuder. Aga och 
disciplin, läromedel och folkskoleinspektören A 0 Stenkula var några skol- 
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sektorer som åskådliggjordes i montrarna. Utställningen, som avslutades i 
februari 1993, avlöste en utställning av föremål, souvenirer och arkivalier 
från Baltiska utställningen 1914, som även var ämne för Holger Amundins 
föredrag den 27 oktober för fornminnesföreningens medlemmar i stadsar-
kivets hörsal. Nästa evenemang var "Från vadmal till nylonstrumpor", en 
utställning om textiltillverkning och textilanvändning i Malmö under fem 
sekler. Denna pågår till september 1993. 

Stadsarkivets videofilm 
Under FALK-konferensen berättade Steen Ousager från Landsarkivet i Kö-
penhamn medryckande om rörliga bilder, om videon som marknadsfö-
ringsmedium för arkiven. Stadsarkivet hade då sedan en tid påbörjat fram-
ställning av en egen videofilm. Filmen hade premiär i stadsarkivet den 3 
december inför en entusiastisk publik. Den skildrar arkivens samhällsbety-
delse, hur arkiv uppstår, hur de ska hanteras och skyddas, hur de används 
av förvaltning, allmänhet och forskare och hur beroende vi faktiskt är av 
arkiv. Berättare i filmen är Lasse Holmqvist och den har producerats av 
Håkan Orw&t. Elsebeth Bager och Hans Ersgård i fornminnesföreningen 
medverkar i filmen. 

Nyförvärv till stadsarkivet 
Bland de arkiv som överlämnats till stadsarkivet under 1992 kan särskilt 
nämnas följande. 

Generalplanekommittens arkiv 
Stadsfullmäktige tillsatte 1949 en generalplanekommitt, vars syfte enligt 
byggnadslagen var att ange grunddragen av stadsmarkens användning. Pla-
nen skulle göras upp med hänsyn till tätbebyggelse, trafikleder, parker, 
försvar, luftfart o dyl. Kommittén upphörde 1986 i och med att kommun-
styrelsen fick ny organisation och andra arbetsformer. Handlingarna i arki-
vet omspänner tiden 1949-1985 och speglar hur den moderna fysiska pla-
neringen bedrivits på lokal nivå i ett storstadsområde. 

Eric Sigfrid Perssons samling 
Från fastighetsnämnden har överlämnats byggmästaren, arkitekten, upp-
finnaren och formgivaren Eric Sigfrid Perssons samling av ritningar, foto- 
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Trappuppgång i Malm- 
gården. Foto E. S. Persson. 

grafier, modeller mm. Ursprungligen donerades samlingen till bostadsby- 
rån av hans dotter. 

Eric Sigfrid Persson (1898-1983) var bördig från Tomelilla och kom till 
Malmö i slutet av 1920-talet. Hans första bygge i Malmö blev hörnhuset 
Kärleksgatan-Davidshallsgatan. Fint detaljarbete och gediget byggmaterial 
var hans signatur. Stadens första egentliga komplex med moderna smålä-
genheter, "Trumpeten" vid hörnet Själbodgatan-Djäknegatan, uppfördes 
1933 av den allt mer anlitade byggmästaren. 
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Stockholmsutställningen 1930 och funktionalismens segertåg lämnade 
inte den receptive byggaren oberörd. Perssons byggnader, som dittills va-
rit traditionellt klassicistiska, klev med Malmgårdens färdigställande 1935 
in i funkisens era av kuber, ljusa material och socialt ansvarstagande. 
Malmgårdens blockformade kvartersbildning och många art d&o-ut-
smyckningar visar dock att Persson stod kvar med ena foten i traditionell 
bebyggelse. Många kritiker rosade Malmgården. Förre stadsarkivarien A U 
Isberg hyllade Persson (i "Min drömvärld" 1938) med följande pekoral: 

Han brutit en ny väg i byggvärldens marker 
med Malmgårdens bygge — en föregångsman 
som landsbygd och stad invid leende parker 
förenar till ett, och som vet vad han kan. 
Hans framtida byggen med storstadsprofilen, 
de skymta storstilat — i Ribershusfilen. 

Riberhus blev alltså Perssons nästa storbygge. Här kom hans uppfinning 
perspektivfönstret till full användning. I Ribershus hade han helt anammat 
den funktionalistiska arkitekturen: fritt och öppet placerade vitputsade 
niovåningshus vid stranden mot Sundet och därbakom lägre u-formigt 
sammanställda lamellhus med generösa balkonger. "Sveriges modernaste 
bostadsanläggning" skrev Gotthard Johansson i Svenska Dagbladet den 25 
augusti 1938. 

Friluftsstaden blev Eric Sigfrid Perssons sista stora projekt, uppförd i 
flera etapper, 1944, 1948 och 1962. 

Friluftsstaden är inte bara en anhopning av bostadshus utan ett litet 
samhälle för sig, vars princip varit att förena enfamiljshusets avskildhet 
och kontakt med naturen med det moderna hyreshusets tekniska be-
kvämligheter och kollektiva service. 
Så skrev tidskriften Form 1944. 

Malmö Strumpfabrik 
Det som smeker kvinnornas nedre delar mest närgånget inpå huden får vi 
en god föreställning om genom Malmö Strumpfabriks arkiv, som överför-
des till stadsarkivet under sensommaren. Nivella och Vogue klingar väl 
ännu välbekant — och saluförs fortfarande, men tillverkas uteslutande i 
fjärran länder. 
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Dör A2-2 RÅS dys:7 
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Strumpfabriken grundades 1926 och specialiserade sig tidigt på dam-
strumpor. På 1930-talet blev natursilkesstrumporna förhärskande. Efter 
andra världskriget vann nylonet insteg i tillverkningen på "Strumpan". 
Crftwnylonstrumporna, av rent konstfibermaterial, introducerades 1953. 
Strumpbyxans ankomst under 1960-talet blev efter nylonet nästa revolu-
tion inom damstrumpproduktionen. 

Malmö Strumpfabrik blev med tiden Skandinaviens största i sin bransch. 
Personalen var som störst 1946, då den uppgick till över 1000 anställda. 

Konkurrens från utländska producenter intensifierades i slutet av 1960-
talet. Eiser-koncernen köpte "Strumpan" 1971 och lyckades driva produk-
tionen ytterligare 20 år men i januari 1992 var det definitivt slut. All 
tillverkning vid Malmö Strumpfabrik lades ned. 

Men arkivet finns kvar och innehåller förutom sedvanliga bolagsproto-
koll och bokföringshandlingar en stor mängd reklam-, marknadsförings-
och förpackningsmaterial. 
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Elbogen Malmö Fornminnesförenings verk- 
samhet 1991 

Årsmöte 
Ordinarie årsmöte hölls den 21 mars 1991 på Kompanihuset. 75 personer 
deltog i mötet. Ordföranden, Elsebeth Bager, summerade det gångna årets 
verksamhet och nämnde bl.a. överflyttningen till Haquin Bagers skalde-
rum vid Lilla Torg. Den ekonomiska situationen beskrevs som mindre till-
fredsställande. 

Styrelsen beslöt, att f ordf professor Kjell Å. Modeer skulle utses till 
hedersledamot för sitt hängivna arbete som sekreterare, ordförande och 
publicist i föreningens skrifter. 

Till ordförande valdes Elsebeth Bager. Tidigare sekreteraren och styrel-
seledamoten Bengt Berggren hade undanbett sig omval i styrelsen och han 
avtackades med blommor och en varm applåd. 

Docent Bengt Ankarloo höll ett uppskattat föredrag om de häxjakter 
och häxrättegångar, som ägt rum på båda sidor av Öresund. 

Årsavgiften för 1992 fastställdes till 125 kronor för huvudmedlem och 
25 kronor för familjemedlem. 

Styrelsen 
Under året har styrelsen sammanträtt 4 ggr, 29 jan, 21 mars, 5 april och 26 
oktober. 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Fil. kand. Elsebeth Bager, ordförande 
Lektor Hans Ersgård, vice ordförande 
Direktör John Hain, kassaförvaltare 
Redaktör Hans Janstad, sekreterare 
Stadsarkivarie Birgit Arfwidsson Bäck 
Docent Lars Edgren 
Skriftställaren, jur. kand. Bengt Liljenberg 
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Agronom Peter Bager, suppleant 
Antikvarie Anders Reisnert, suppleant 
Styrelsen har under året utsett ordföranden i Malmö Förskönings- och 

Planteringsförening, direktör Jörgen Faxe, till hedersledamot. 

Utflykter, föredrag m. m. 
Den traditionella vårutflykten ägde rum söndagen den 12 maj och gick till 
Ystad-området och Österlen. I Ystad besöktes Hvita Briggen, det tidigare 
fängelset. Man besåg den ryktbara cell 19. Arkitekt SAR Claes Persson 
berättade initierat om fängelsets historia och om den fina renoveringen av 
byggnaderna. Efter förmiddagskaffe på Bäckahästen besöktes S:t Petri klos-
terkyrka. Antikvarie Anders Reisnert visade klosteranläggningen och kyr-
kan med dess gravar och intressanta vapenmålningar medan antikvarie Hå-
kan Nilsson informerade om nya basutställningar i klostermuseet. Via Kå-
seberga, Löderup och Mälarhusen gick färden till Kyhls restaurang, där 
lunch intogs. Sedan ställdes kosan till Glimmingehus, Jens Holgersen 
Ulfstands medeltidsborg. Rundvandring företogs och borgmuseet besågs. 
Efter kaffe i Glimmingehus cafeteria skedde hemresan över Tosterup, där 
kyrkan visades av slottsherren själv, Jörgen Ehrenswärd. 

Föreningen deltog den 23 april i invigningen av nya Stadsarkivet i Mal-
mö, St Varvsgatan 11 N. Härvid överräcktes nr 2 i Gryps-serien, Handled-
ning till judiciella arkiv, som gåva från Elbogen Malmö Fornminnesfören-
ing och Malmö Förskönings- och Planteringsförening. 

Den 25 maj visades Stadsarkivets nya lokaler för en talrik skara fören-
ingsmedlemmar. 

Lördagen den 19 oktober berättade biträdande stadsarkivarie Lars Jör-
wall om kända och okända i Stadsarkivets gömmor och orienterade om 
släktforskningens källor. En intressant film från Kockums visades. Därefter 
blev det kaffe för de talrika besökarna i Stadsarkivets hörsal. 

Lördagen den 16 november företogs en bussrundtur ut i det okända 
Malmö. Antikvarie Anders Reisnert var uppskattad färdledare. 

Den 8 december, andra advent, deltog föreningen i Jul på Malmöhus 
med försäljning av årsböcker och kartor. Flera av föreningens medlemmar 
ställde upp och hjälpte till. Varmt tack till dem. 

Från verksamheten i övrigt kan nämnas, att ordföranden representerade 
föreningen vid Skånes Hembygdsförbunds årsmöte på Svaneholm den 15 
juni och vid Skånes Hembygdsförbunds kretsmöte den 15 oktober i Lund. 

Elbogen Malmö Fornminnesförening har med stor tacksamhet emottagit 
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ett bidrag på 4000 kronor från Sparbanken Skåne. Likaså har ett generöst 
bidrag lämnats av Malmö Förskönings- och Planteringsförening till utgiv-
ningen av årsboken. 

KommiWer 
Programkommittén har under verksamhetsåret bestått av Elsebeth Bager, 
Hans Ersgård, Anders Reisnert och Gunhild Eriksdotter. 

Redaktionskommittén har under året bestått av Elsebeth Bager, Hans 
Ersgård, Bengt Liljenberg, Ingmar Billberg, Lars Jörwall och Lars Edgren. 

Publiceringsverksamhet 
Föreningens årsskrift 1990 utkom i februari 1991. Under verksamhetsåret 
har nr 2 i Gryps-serien, Handledning till judiciella arkiv utgivits och upp-
lagan i sin helhet överlämnats som gåva till Stadsarkivet. 

Medlemsbladet Elbogen har utkommit med två nummer. Vidare utgiv-
ning skall ej ske, eftersom föreningen återgått till att publicera en årsbok. 

Medlemsantal 
Elbogen Malmö Fornminnesförening har under året haft ca 930 betalande 
medlemmar, 4 hedersledamöter och ca 70 museer, bibliotek och hem-
bygdsföreningar i Skandinavien och Nordtyskland med vilka utbyte av års-
böcker sker. 

Folke Malmbergs och Birgit Slangerup-Malmbergs fond 
Eftersom inga ansökningar inkommit till Folke Malmbergs och Birgit Slang-
erup-Malmbergs fond och utdelning av stipendier således ej kunnat ske, 
har fonden i enlighet med testamentets anda och innehåll bidragit med 
50.000 kronor till årsbokens tryckande. 

Leif Ljungbergs stiftelse 
Under året har bidrag till Elbogen Malmö Fornminnesförening utdelats 
med 90.000 kronor. 
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Rättelser Elbogen 1991 

sid 125 rad 5 uppifrån står: lärare 	skall vara: läkare 
sid 126 rad 3 nerifrån står: täckta 	skall vara: täckt 
sid 135 vänstra bildtexten skall ha följande lydelse: Malte Eurenius. Lärare 

vid Latinskolan i Malmö 1847-1888, lektor från 1860 
sid 140 rad 5 nerifrån står: hus 	skall vara: hur 
sid 140 rad 6 nerifrån står: 1890 	skall vara: 1895 
sid 140 rad 7 nerifrån står: 1885 	skall vara: 1889 
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Malmö äldsta stadssigill med bilden av en romansk kyrka. 
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