
ELBOGEN 

1995 
MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS ÅRSSKRIFT 



ELBOGEN 
MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS 

ÅRSSKRIFT 
1995 



ELBOGEN 

MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS ÅRSSKRIFT 

Årgång 63 — Malmö 1995 



Huvudredaktör och ansvarig utgivare: 
Fil kand Elsebeth Bager 

Redaktionskommitti: 
Bitr stadsantikvarie Ingmar Billberg 
Lektor Hans Ersgård 
Bitr stadsarkivarie Lars Jörwall 
Skriftställaren, jur kand Bengt Liljenberg 

Bidrag till tryckning av Elbogen har lämnats av 
Malmö Förskönings- och Planteringsförening. 

© Artikelförfattarna och Elbogen Malmö Fornminnesförening 
Författarna är ensamma ansvariga för sina uppsatsers innehåll 

Bilden på omslagets framsida: Urnesspänne påträffat i Naffentorp 1994. 
Spännets huvudmotiv utgörs av ett ormliknande fabeldjur som bitar sig själv 
om kroppen. Urnesstilen har fått sitt namn efter träsniderierna i Urnes 
stavkyrka i Norge. Stilen har sin höjdpunkt från mitten av 1000-talet till 
mitten av 1100-talet. 
Foto: Malmö Museer. 

BTJ Tryck AB, Lund 1995 
ISSN 1102-2892 



Innehåll 

Tal hållet vid invigningen av utställningen 
I historiens lustgård med Einar Bager av Elsebeth Bager 	 7 

Vikingatida hästoffer i Oxie by 
av 1:e antikvarie Raimond Thörn 	  11 

En medeltida klosterbyggnad i Norra Vallgatan 
av 1:e antikvarie Jörgen Kling 	  37 

Malmo — en middelalderlig havneby uden havn 
av f d. riksantikvarien i Danmark Olaf Olsen 	  55 

Malmos betydning for den tidlige lutherske salmedigtning 
av sogneprest Jens Lyster 	  79 

?? Mantal ?? av forskare Johnny Lundberg 	  107 

Ur Malmö Hallstämplingsbok — Något om hur man gick 
klädd i staden 1740 av fil. kand Elsebeth Bager 	  111 

Musikvänner i Malmö vid sekelskiftet 1800 
av fil. doktor h.c. Barbro Edlund 	  131 

Bulltofta byskola — några minnesanteckningar av Gerda 
Jönsson. Inledning och kommentar av skriftställaren 
Helge Andersson 	  151 

Malmös byggnadsminnen av stadsantikvarie Thomas Romberg 	 171 

Nytt om antikvariskt år 1994 av bitr. stadsantikvarie 
Ingmar Billberg 	  197 

Nytt om arkivaliskt år 1994 av bitr. stadsarkivarie Lars Jörwall 	 201 

Verksamhetsberättelse 1994 	  213 



Einar Bager. Foto: Jörgen Faxe. 

"I historiens lustgård med Einar Bager" 
Tal hållet vid invigningen av utställningen på Malmö museum 
den 1 oktober 1995 

Av ELSEBETH BAGER 

Det är verkligen på tiden, att Malmö museum ordnar en utställning, som 
visar alla de skiftande aspekterna i Einar Bagers forskning om sin hemstad. 

Han var född i Malmö år 1887 och hans rötter gick tillbaka till början 
av 1600-talet, då den förste Bager med säkerhet kan beläggas. Det var Börge 
Bager. Hans ättlingar har sedan i över 300 år varit bosatta i Malmö. Det bär 
respekt med sig och bagrar har under många generationer satt sin prägel på 
staden, inte minst Einar Bager. 
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"I HISTORIENS LUSTGÅRD MED EINAR BAGER" 

Han tog studenten i Malmö och familjen delade sitt liv mellan Malmö 
på vintern och Mölle på somrarna. 

Han utbildade sig till konstnär och fick sin skolning vid Konstakademien 
i Köpenhamn och Stockholm och studerade två år i Paris. Han målade 
porträtt av familjemedlemmar, landskap från bl.a. Kullen och Österlen och, 
sedan han gift sig 1918, blev det naturligtvis hans hustru, Clara, och hans 
dotter Märta, och hemmet, som blev modellerna. Senare cyklade han 
omkring i trakten runt Malmö och fann sina motiv och dokumenterade en 
landsbygd med pilevallar och halmtäckta hus, en landsbygd, som höll på att 
försvinna och som nu i många fall redan är försvunnen. Fortfarande talar 
man i V. Kärrstorp om, när Bager var där och målade och traktens barn 
storögt stod runt honom i stum förundran. De tavlor, som detta resulterade 
i, kommer sällan ut på marknaden, för ägarna vill absolut inte skiljas från 
dem. 

Han dokumenterade inte bara det skånska landskapet, utan också den 
skånske bondens tro, inspirerad av Eva Wigströms bok, Folktro och sägner. 
Han målade och skrev en bok, som heter just: Den skånske Bondens tro. Det 
är en underbar bok, så skickligt utformad med mycken fantasi i alla detaljer, 
vignetter och tryck och, inte minst, i de stora helsides illustrationerna av t.ex. 
bäckahästen, skogsmannen, varulven och skogssnuvan, för att bara nämna 
några. Kyrkogrimmen, som försvarade kyrkor mot nattliga besök, finns 
visad i naturlig storlek här på utställningen. Han var bra att ha för att 
skrämma folk från att ta sig in i kyrkor och på kyrkogårdar nattetid och 
många önskade nog i dag, att det fanns en kyrkogrim, som kunde vakta 
kyrka och kyrkogård. 

Einar Bager tillbringade mycken tid på Stadsarkivet, som till en början låg 
nere i Rådhuskällaren. Där blev han och stadsarkivarien Leif Ljungberg ett 
väl samarbetande forskarpar. 

Einar tillbringade minst lika mycket tid ute bland stadens, framför allt, 
äldre hus, och kyrkor. I Petri kyrka lyckades han bringa ordning och reda 
bland alla de gravstenar och spillror av gravstenar, som hade hanterats så 
känslolöst och skandalöst vårdslöst av Brunius under dennes restaurering av 
kyrkan. Det tog sin tid att pussla ihop de sönderslagna stenarna och 
dokumentera dem och här fick han god användning för sitt konstnärsöga, 
när det gällde att kunna tyda inskrifter, dekor och, inte minst, bomärken. 
Och visst blev han väl både överraskad och glad, när han bland spillrorna 
lyckades rekonstruera en gravsten, som visade sig vara den över hans anfader 
Börge Bager, försedd inte bara med bagareämbetets symboler utan också 
med Börges bomärke. 

Han fördjupade studiet av bomärken, som fanns på många av gravstenar- 
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"I HISTORIENS LUSTGÅRD MED EINAR BAGER" 

na, ritade av dem, inordnade dem i huvudtyper och kunde sätta dem i 
relation till stadens invånare och visa, hur bomärken hade övertagits och 
förändrats av barn och barnbarn. 

Men, vad han särskilt dokumenterade var Malmös äldre hus och handels-
gårdar, både ägareförhållanden och husens utseende, både det yttre och det 
inre. Om husen fanns kvar i verkligheten, utförde han ett veritabelt detek-
tivarbete för att kunna dokumentera än mer och för att kunna komplettera 
befintliga arkivhandlingar. Även här kom hans tecknarskicklighet till god 
nytta och han avbildade både ut- och invändiga detaljer. De gamla husen 
blev hans vänner och han försökte rädda många av dem undan grävskopor-
na. Ibland lyckades han, men alltför ofta styrde ekonomisk exploatering de 
gamla husens öden. Malmö har idag de flesta 1500-tals husen i Norden. Om 
Einar Bager hade fått mer gehör för sina försök till räddning av gamla hus, 
skulle Malmö ha kunnat bli en stor turistattraktion. Det är bara att beklaga, 
att vi, trots att vi ej har varit i krig, under 1900-talet har berövats så många 
unika byggnader. Utan Einar Bagers insatser skulle vi ha berövats ännu fler. 

I första delen av Malmö stads historia har Einar skrivit: Malmö byggnads-
historia till 1820 och där har han avbildat mycket av det som gått förlorat, 
som t.ex. kvarteren Svanen och Oscar. 

Även om han utsattes för besvikelser fick han många roliga upplevelser, 
som när han fann Nordens äldsta tapet i det Rosenvingeska huset, eller när 
han upptäckte en okänd, bortglömd källare under Rådhusets tillbyggda del 
och lyckades få den bevarad. 

Han fascinerades av staden och gjorde, som sagt, detaljrika teckningar av 
hus, gator och torg, ibland sedda snett uppifrån, som från en helikopter. 
Även om de är grundade på arkivstudier, så är de naturligtvis inga exakta 
bilder. Nog lade han väl till litet eller drog ifrån något, så att bilden blev 
konstnärlig och rolig. Men visst kan det ha sett så ut och visst har han lyckats 
förmedla intryck av den åldriga staden, som aldrig, i motsats till Köpen-
hamn, har härjats av stora, förödande eldsvådor, bara av rivning. 

Han kunde inte bara husen, han kunde också invånarna i den äldre staden 
på sina fem fingrar och han kunde berätta om dem, som om han själv hade 
känt dem och rört sig i deras hem. Han plockade ofta fram berättelser ur 
domböckerna om småfolket i staden. Den ohyggliga period, då särskilt 
barnmorskor levde farligt, och då bålen flammade på Kirseberg, har han 
skildrat i en serie teckningar, som illustrerar trollpackornas hemska öde. 

Belöningar för sin forskning har han tilldelats i rikt mått, från Illis 
Quorum 1946 till hedersdoktorat i Lund. En sällsynt utmärkelse, som gavs 
honom, när han fyllde 100 år, var ledamotskap i Det Kongelige Danske 
Selskab for Faedrelandets Historia. Det är inte många icke-danskar, som har 
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"I HISTORIENS LUSTGÅRD MED EINAR BAGER" 

fått mottaga ett sådant ledamotskap, men så har han ju i hög grad koncen-
trerat sin forskning på 1500- och 1600-talet, alltså vår danska tid. 

Med i bilden av Einar hör hans stora generositet gentemot andra forskare, 
som kom till honom för att få råd. Han gladdes över att få dela med sig av 
sitt kunnande och många forskare minns nog idag hans vänlighet och, inte 
minst, hans humor och satir och har lyssnat till alla minnen och goda 
historier även från hans egen tid i Malmö. När man kom upp till honom 
och frågade honom, om vad det vara månde, kunde han nästan alltid svara 
direkt och kunde han inte det, så pekade han bara på en bok i den långa raden 
av böcker med excerpter och sa: Slå upp där! Hans excerpter och arkiv finns 
nu på Stadsarkivet och är en fantastisk källa att ösa ur för forskare i det gamla 
Malmö. 

I tryck finns naturligtvis en hel del utgivit. Mycket finns publicerat i 
Malmö Fornminnesförenings årsskrifter. I Fornminnesföreningen var han 
en stöttepelare och satt länge med i styrelsen. Den sista artikeln av hans hand 
kom in i årsskriften 1989. Då var han 102 år. 

Einar Bager har undersökt staden både ovan jord och under jord och i 
arkiven. Han har gått till åldriga skrivna källor och med sin skicklighet i att 
läsa gamla handstilar och sin kunskap i 1500-talets lågtyska och danska 
kunnat tyda tingböcker och bouppteckningar, som få forskare idag skulle ha 
förmåga till eller kunna orka med. 

Jag vill anknyta till vad jag inledningsvis sade, att Einar har intresserat sig 
för Malmö ur alla aspekter, arkeologiska och historiska, för människor, 
konst, möbler, språk och ännu mycket mer och frågan är, om någon annan 
än Einar Bager har varit så mån om och i så stor utsträckning har försökt 
att ta vara på själva staden och dess själ. 

Vad skulle Malmö vara idag, historiskt och byggnadsmässigt utan Einar 
Bager. 
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Vikingatida hästoffer i Oxie by 
Av RAIMOND THÖRN 

Under sommaren och hösten år 1988 utförde Malmö Museers Stadsantikva-
riska avdelning en arkeologisk slutundersökning inom kvarteret Bystenen i 
Oxie by.' Undersökningen utfördes eftersom den planerade bebyggelsen 
bl.a. skulle komma att beröra den medeltida bytomten. Numera betraktas 
en sådan antikvarisk dokumentation som något självklart, men det kan vara 
på sin plats att påminna om att denna inställning endast är ca. ett decennium 
gammal.2  Så tidigt som under det tidiga 1970-talet utfördes dock inom 
Malmö kommun undersökningar i de medeltida byarna.3  

Oxie by omnämnes första gången under perioden 1140-1170 som villa 
Oshogu4  och år 1231 som Oshoe.5  Det sistnämnda exemplet är hämtat från 
Kung Valdemars Jordebok, där det även framgår att byn gett namn till 
häradet, samt att byn nu även omtalas som kongelev (sv. krongods, lat. bona 
regalia).6  Oxies tidiga betydelse framgår av att vissa uppbördscentra är 
omtalade i samband med kungamakten sedan 1000-talets slut.' 

Den här behandlade undersökningen kan ses som ett komplement till de 
arkeologiska dokumentationer som utfördes i närområdet under 1970-talet, 
då man påträffade fynd från tidig bondestenålder och tidig medeltid. Från 
den sistnämnda perioden framkom bl.a. två grophus.8  

Undersökningen under det sena 1980-talet var rumsligt tudelad, då 
endast kvarterets västra och östra partier var föremål för exploatering. Ett 
stort antal moderna nedgrävningar försvårade dokumentationsförfarandet, 
men trots detta kunde spår efter tidig- och högmedeltida aktiviteter beläg-
gas.' Här skall dock sökljuset riktas mot det västra delfältet och dess diago-
nalt löpande rännkomplex, samt i synnerhet mot en närbelägen grop med 
mycket säreget innehåll. 

Gränsmarkering, hästkranium och röda ämnen 
I det västra delfältet påträffades ett rännkomplex, bestående av tre fristående 
nedgrävningar, med riktningen SV-NO. Rännorna var omkring 0,7 m breda 
och den sammanlagda längden ca 20 m. Speciellt kan noteras, att det 
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VIKINGATIDA HÄSTOFFER I OXIE BY 

OXIE 

Oxies 1700-tals bytomt inlagd på modern karta. 
"A": kv. Bystenen. Skala 1:5000. Efter Rosborn 1984:79. 

existerade ett ca 4 m långt parti där rännor ej observerades och att rännan 
nordost om detta uppehåll förgrenades. Keramikfynd i rännorna pekar på 
en datering till den sena vikingatiden eller den tidiga medeltiden. 

Rännorna tycks vara belägna i ett skilje mellan glest förekommande 
förhistoriska lämningar i västern) och ett intensivt brukat område, från 
övergången vikingatid-medeltid, i öster. Det kan även tilläggas att man vid 
undersökningstillfället observerade mycket steniga partier strax öster om 
rännorna, vilka kan ha varit rester efter en naturlig förhöjning som kan ha 
bildat ett komplement till rännorna. Dessa indikationer sammantagna pekar 
på att det här torde vara frågan om gränsmarkeringar, en fornlämningska-
tegori som är ganska ofta förekommande i medeltida byar. Jag menar dock 
att de här påträffade rännorna inte är ordinära ägogränsmarkörer, utan att 
de utmärker det viktiga skiljet mellan bytomt och utmark. Som stöd för 
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VIKINGATIDA HÄSTOFFER I OXIE BY 

,• 	• • 
• .44  

Kvarteret Bystenens västra del. Skala ca 1:570. Thörn 1994. 

denna hypotes anförs de skifteskartor som utvisar att just en sådan gräns 
existerat väster om gård nr 28, som fordom legat mitt i vad som nu kallas 
kvarteret Bystenen." Vidare menar jag, att det ca 4 m långa uppehållet i 
rännkonstruktionen kan vara resterna efter en öppning ut mot byns marker, 
vilken då använts vid fädrift. 

Gropen med anläggningsnummer 21 var konstruktionsmässigt tämligen 
ordinär, med måtten 1,25 x 1,00 x 0,20 m. Fyllningen var dock avvikande, 
då den till största delen bestod av ett kraftigt rödfärgat jordlager, vilket 
tolkades som rödockra. Gropen innehöll ett kranium och ett bäckenben, 
som härstammade från en vuxen häst. Åldern kunde inte bestämmas p.g.a. 
skador och av preparationstekniska skäl» I gropen tillvaratogs även en 
skärva östersjökeramik (AII:3a1), som var professionellt utförd.13  Enligt 
Dagmar Selling dateras denna keramiktyp till intervallet 975/1000-1200 
e.Kr.14  Vibeke Vandrup Martens forskning, rörande keramikmaterial från en 
mycket väldaterad undersökning i Lund, har dock utvisat att den aktuella 
typens dateringsmässiga tyngdpunkt ligger inom intervallet ca 995-1140 
e.Kr. ' 5  
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VIKINGATIDA HÄSTOFFER I OXIE BY 

Gränsen mellan bytomt och utmark väster om gård nr 28. Efter Thörn 1994.fig.2. 

Det röda ämnet visade sig efter analys till största delen bestå av järn(III) 
oxiden maghemit, med något inslag av järn(III)oxiden magnetit.' 6  Den 
mycket stora förekomsten av maghemit är uppseendeväckande och här ges 
två förklaringsmodeller för dess tillkomst: En förklaring är att man ur-
sprungligen grävde ned magnetit, som efter en tusenårig process nästan 
helt har oxiderat till maghemit." En variant är att en annan järn(III)oxid 
har funnits i en miljö innehållande värme och organisk substans, vilket 
inneburit en omvandling till magnetit, som omedelbart, men inte fullstän-
digt, oxiderat till maghemit. Jag menar, med stöd av resonemang i professor 
Udo Schwertmanns och Heinemanns artikel,i8  att maghemit kan ha upp-
kommit vid avbränning av sly, då man under förhistoriska expansionsfaser 
velat utöka den tillgängliga betes- och åkermarksarealen. Ett argument mot 
denna modell skulle vara att hematit, som uppkommer då maghemit 
upphettas (275-8000) i luft, inte fanns i gropen från Oxie. Andra betingelser 
torde dock gälla för processer som sker under markytan. 
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Läge, plan (1:20) och profil (1:20) för anläggning 21. 
Lager: I. Humus; 2. "Rödockra"; 3. Humus. 

Hur maghemiten än tillkommit, har den röda färgen troligen fascinerat. 
Röda ämnen har använts vid begravningsritualer inom ett mycket stort 
geografiskt område och inom ett mycket långt tidsintervall." Som ett 
geografiskt närliggande exempel kan här nämnas ett flertal senmesolitiska 
gravar från Skateholm i Skåne.2° Om röda ämnen skriver f.ö. professor Lars 
Larsson: "I många s.k. primitiva kulturer är den röda färgen en symbol för 
det okända eller för ett osäkert tillstånd. I detta fall kan det röda pulvret ha 
strötts över den gravlagde, eftersom han befann sig mellan det jordiska livet 
och det liv man föreställer sig efter döden".21  Här kan även omtalas det röda 
och järnhaltiga vattnet på offerplatsen Röekillorna, i SÖ Skåne, som har 
fungerat från stenålder till järnålder.22  För att återgå till den tidigmedeltida 
användningen av färger och dessas symbolvärden kan nämnas, att redan 
1100-talets kyrkliga färgordning förknippade rött med pingsten...23  
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VIKINGATIDA HÄSTOFFER I OXIE BY 

Det frampreparerade hästkraniet från anläggning 21. Foto: Malmö Museer. 

Hästoffer 

Vilken tolkning skall ges åt den här behandlade gropen? Enligt religionshis-
torikern Carsten Colpe skall det på offerplatser finnas medvetet nedlagda 
föremål, som kan vara produkter av individuella eller gemensamma offer. 
Vissa sätt att döda nedlagda djur eller människor kan då ha betydelse för 
tolkningen. Sådana offerplatser kan vara ställen för gemensamma måltider, 
där bespisningen primärt antas ha varit riktad till gudarna. Sekundärt har 
sedan människorna fått sin del. I dessa fall har dock gudarna i påfallande stor 
utsträckning fått det föga njutbara: ben, huvud och hud.24  Enligt mitt 
förmenande torde Oxie-exemplet väl uppfylla ett flertal offerplatskriterier, 
som exempelvis medveten nedläggning av speciella kroppsdelar från häst, 
där ett kollektivt handlande kan anas. Det var nog heller inte en slump att 
en häst offrades, då detta djur innehaft en central position inom det religiösa 
livet hos en rad folk under långa tider.25  

Professor Michael Maller-Wille har sammanställt material från 287 
kontinentala gravfält med hästgravar från 400-tal-1000-ta1.26  Han belyser 
här även rena offerplatser, där det från ett större antal kunnat konstateras ett 
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Östersjökeramik från anläggning2l. Skala 1:1. Teckning: Anette Nilsson, Malmö Museer. 

urvalsförfarande, där det endast förekommer kranium och tänder, eller 
kranium och fotben eller endast fotben. Dessa urvalsprinciper finns f.ö. även 
belagda på gravfälten. De av Muller-Wille anförda offerplatsexemplen här-
stammar dock från intervallet ca 1800 f.Kr.-600 e.Kr., där de yngsta 
exemplen ju är betydligt äldre än det här behandlade offret från Oxie. För 
skånskt vidkommande är det dock av stort intresse att det selektiva offrandet 
tycks ha haft sin tyngdpunkt i östra Danmark.27  

Majoriteten av de exempel som Muller Wille anför som fyndplatser för 
selektivt offrande är att beteckna som våtmarksoffer. Av betydelse för 
Oxiefyndet torde endast offerplatserna vid Sorte Muld och Vestervig vara, 
vilka bägge är danska boplatser.28  

Undersökningen av boplatsen Sorte Muld, Bornholm, utfördes 1949 
under knappt fem månader.29 I en grop, 0,80 x 0,85 x 0,18 m, vid ingången 
till hus II påträffades kranium, nedre delarna från de fyra benen och 
bäckenbensfragment, vilka alla kunde bestämmas till häst. Inget ben var 
märgspaltat och visade ej heller upp spår efter hundars gnagande. I gropen 
påträffades även ben från oxe, kalv, får, svin och hund, de flesta belägna 
under hästbenen. Fynd av keramik, samt stratigrafiska förhållanden, utvi- 
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0 	100 200  km 

Hästoffer: kranium och/eller fotben. Tid: 1. Brons- och fiirromersk järnålder; 2. Romersk 
järnålder och folkvandringstid; 3. Odaterat. Skala 1:15.000.000. Ur Muller-Wille 
1972:Abb.44. 
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Sorte Mulds grop 3. Skala 1:10. 
Ur Klindt-Jensen 1957.fig.65. 

Hästfyndet från Vestervig. Ur Klindtlensen 1968:fig.1. 
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sade att gropen var samtidig med hus II och därmed kunde dateras till 
omkring år 400 e.Kr.3° 

Vid undersökningarna av boplatsen Vestervig, NV Jylland, påträffades 
under golvlagret till hus 3 ett kranium och fotben, vilka bestämdes till häst. 
Fyndet gjordes inom ett 0,4 x 0,8 m stort område där ingen nedgrävning 
kunde iakttagas. Dateringen för offerfyndet är åren närmast före Kristi 
födelse.3' 

Till dessa, sedan en längre tid kända, fyndplatser, kan nu adderas den 
tidigmedeltida fornborgen Guldborg, Langeland, Danmark. Vid undersök-
ningarna år 1993 påträffades, vid borgens port, resterna efter 14 människor 
i varierande åldrar och av olika kön. Här framkom även ett hästkranium med 
tillhörande halskota, samt ben från djurets framben. Undersökningsresulta-
ten tolkas av Jorgen Skaarup som: att det här skett en våldsam kamp mellan 
förskansade Langelandsbor och anfallande vender någon tid efter år 1134. 
Att det skulle vara fråga om vender som angrep den lokala befolkningen 
motiveras bl.a. med fyndet av ett flertal pilspetsar av slavisk typ.32  

Tre underkäkshalvor från ungnöt. Skala ca 1:6 Ur Muller-Beck 1963:Abb.10. 
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Grundliiggningsrit och grundläggningsoffer 
Det ovan beskrivna hästoffret kan inlemmas i kategorin grundläggningsriter, 
d.v.s. religiösa handlingar vid markingrepp betingade av anläggningsarbe-
ten.33  Produkten av ritualen är det offrade, som kan ha varit riktat till de 
övernaturliga krafter som ansetts ha härskat på platsen. Fenomenet är 
besläktat med byggnadsoffren från exempelvis Sorte Muld och Vestervig.34  
Syftet kan ha varit att "köpa" den mark som man behövde använda för 
ändamålet, d.v.s. i detta fall anläggandet av den 6,5 m västerut belägna 
gränsmarkeringen. De endast 0,7 m breda rännorna i Oxie torde omöjligen 
kunna klassificeras som försvarsanläggningar, men tillåt mig likväl att här 
citera Mircea Eliades uppfattning, eftersom bägge kategorierna är områdes-
avgränsande: "Det är mycket sannolikt att försvarsanläggningarna för städer 
och bebyggelser ursprungligen fyllde magiska uppgifter, ty dessa anläggning-
ar — gravar, labyrinter, vallar — förefaller snarare byggda till värn mot 
demoner och dödas själar än mot mänskliga angripare... I det medeltida 

ropa helgades stadsmurarna rituellt till försvar mot demoner, sjukdom 
och -d. För övrigt ligger det mycket nära till hands för det symboliska 
tänkesättet  a4 likställa en mänsklig fiende med en demon eller döden".35  

Ett mindre a al exempel på grundläggningsoffer i kombination med 
gränsmarkeringar fiåusfrån europeiskt område:36  

I Bern, Schweiz, doku 	terader under åren 1961 och 1962 en vallan- 
läggning med en datering till 5 52 f.Kr. I en grop under vallen påträffades, 
förutom ett ben från en människa, tre underkäkshalvor från ungnöt. Rela-
tionen till vallen var dock något osäker, vilket resulterat i att även fyndets 
status såsom grundläggningsoffer är vacklane:- 

I fornborgen Blewburton Hill, Berkshire Downs, England, påträffades 
fyra kompletta hästskelett vid ingången. Av större intresse, vid en jämförelse 
med Oxie-materialet, är dock att det innanför ett tvärgående dike påträffa-
des en grop innehållande fotben och kranium från häst samt en sländtrissa. 
Blewburton Hill användes under de fem århundraden som föregick Kristi 
födelse.38  

Danebury, i västra Hampshire, England, var en befäst boplats och har en 
historik som sträcker sig från omkring år 550 f. Kr och cirka 450 år framåt. 
Här har undersökts ett flertal gropar med både mänskliga och animala 
kvarlevor, vilka tolkas som rituella begravningar. Det skall poängteras att där 
kombinationen kranium och fotben noterats, utgörs de alltid av hästar. I en 
grop återfanns ett i stort sett intakt hästskelett, vilket var begravt tillsammans 
med en hund. Det uppseendeväckande var här att ett fram- och ett bakben 
inte återfanns i sina naturliga lägen, vilket i högsta grad gällde för kraniet 
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Cebbling 

Blewburton Hill: den västra ingången. Ur Harding 1972:plate 17. 

som hade placerats bakom hästen. Barry Cunliffe menar här att detta kan 
vara ett indicium på att avskiljandet av ben och huvud var en del av ritualen. 
Tankeväckande är att en större koncentration av begravningar noteras i 
närheten av en f.d. sydvästlig ingång till den befästa boplatsen.39  

Ytterligare ett exempel finns från den engelska järnåldern och då närmare 
bestämt från en lägerplats vid Pimperne, Dorset. Här hade man vid en 
ombyggnad av dikessystemet, vid en södra ingång, offrat skallar och fotben 
från oxe och häst, samt två små oljelampor i kalksten." 

Det femte exemplet är från Miinster, Tyskland, där en grop påträffats 
under stadens vallanläggning. I den 0,7 x 2,7 m stora gropen påträffades ett 
helt hästskelett, samt ett hundskelett och en benkam, daterad till det sena 
700-talet» 

Vid beaktande av tids- och rumsaspekter framgår att endast exemplet från 
Miinster är relevant vid en jämförelse med fyndet från Oxie. Det tyska 
hästoffret är dock avvikande, då det är en hel hästkropp som har offrats och 
inte bara huvud och fötter. 
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Hästfyndet från Miinster. 
Ur Winkelmann 
1966.Abb.10. 
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Hästoffer hos oguzer och akajer 
Med Sorte Muld-fyndet som utgångspunkt, kom Ole Klindt-Jensen att 
antyda ett sydsibiriskt ursprung för den här behandlade hästofferriten, med 
förmedlande länkar i Sydosteuropa. Han menade sig få stöd av uppgifter om 
östliga ryttarnomaders kontakter med Västeuropa före och under de stora 
folkvandringarna i början av innevarande årtusende» Tanken om ryttar-
nomadernas betydelse för religiösa riters spridning har fått ytterligare stadga 
i och med Charlotte Fabechs studier rörande sydskandinaviska krigsbytes-
offer. Hon menar att det är möjligt att påvisa förbindelser mellan Sydsverige 
och Centraleuropa, vilka inbegriper religiösa riter och ceremonier förknip-
pade med förhållandet till hästen. Som exempel på hur kunskapsspridningen 
kan ha gått till, anför hon äldre källor, där uppgifter finns om skandinaviska 
legosoldater i hunnernas tjänst fr.o.m. 200-talet till början av 500-talet 
e.Kr.43  

Den arabiske resenären Ahmad ibn Fadlan åtföljde under åren 921-22 en 
delegation från Bagdad, vilken bl.a. besökte oguzerna. Detta folkslag bebod-
de ett område nordost om Kaspiska Havet, som numera tillhör Kazakstan. 
Om det oguziska gravskicket berättar ibn Fadlan: När en förnäm man dör 
slaktar man alla hästar han ägt, utom en. Sedan äter man hästköttet, med 
undantag av hudarna med huvud, hovar och svansar, vilka hängs upp på 
träpålar. Denna handling beledsagas med orden: "Dessa är hans hästar, på 
vilka han rider till paradiset"» 

Vid början av 1840-talet utfördes uppteckningar av riter i Altaj, Sibirien, 
av missionärer från den altajiska missionen. Först år 1870 kom dessa 
noteringar att publiceras av missionär Werbitzki i en tidning utgiven i 
Tomsk. Denna artikel var dock, enligt Dr. Wilhelm Radloff, delvis omöjlig 
att förstå, varför Radloff bearbetade materialet och infogade det i sin 
publikation "Aus Sibirien" från år 1884, varur är hämtat följande beskriv-
ning: En ljus häst ställes så att huvudet pekar mot öster. Med hjälp av en 
anordning bestående av rep och en kraftig träpåle, knäcker man sedan 
hästens rygg. Därefter proppar man igen alla kroppsöppningar med gräs, så 
att inget blod kan flyta ut. Efter det att hästen dött, flår man den på så sätt 
att huvud, fötter och hud bildar en sammanhängande enhet. Man skär sedan 
av tungan och snittar upp hästen, så att inälvorna kan tas ut. Hud, med 
bihang, appliceras sedan på en ca 8,5-11 m lång stång, så att stångspetsen 
stöter mot den bakre kranieöppningen, fällens mitt vilar mot stången och 
benen hänger nedåt. Med hjälp av en träkonstruktion placerar man sedan 
offret med huvudet pekande mot öster. Köttet styckas därefter och kokas i 
stora kittlar. Vid styckningen är det då mycket viktigt att benen inte skadas. 
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Det är också av stor vikt att alla ben tas tillvara, då de skall användas i den 
fortsatta ritualen, som pågår två till tre kvällar i rad.45  

Den religiösa miljön under vikingatid i Norden 
I sökandet efter jämförbara ritualer har vi i de föregående kapitlen rört oss 
i fjärran miljöer. Nu kan det dock vara på sin plats att återgå till offret i Oxie 
och här kort beskriva vissa relevanta delar av den religiösa miljön, under den 
yngre järnåldern i Norden. 

Den nordiska religionen var polyteistisk, d.v.s. den rymde ett stort antal 
gudar och makter, både kvinnliga och manliga, där de mest kända torde vara 
Oden, Tor och Frej/Freja. Dessa gudar och makter var närvarande överallt 
i kosmos, både i himlen och på jorden, på havet och i underjorden. Överallt 
var det krafter som människan måste förhålla sig till, vilka kunde vara 
hjälpande, eller fientliga.46  

Den förkristna religionen var integrerad i samhället, vilket innebar att 
religiösa handlingar var en naturlig del i vardagslivets många göromål. Den 
privata kulten var oftast knuten till något naturföremål och sköttes av 
gårdens husfru och husbonde.47  

Till den offentliga kulten kan exempelvis hänföras de årligen återkom-
mande högtiderna, vilka firades på stormannagården. Häst eller gris blev 
slaktade och man beströk altare och väggar, samt bestänkte sig själva, allt 
med offerdjurets blod. Kultceremonin kom sedan att kulminera i och med 
förtärandet av offerdjurets kött." Till den här behandlade sfären hör även 
Uppsalas heliga lund, vilken på 1070-talet beskrivs av Adam av Bremen: 
"Denna lund är så helig för hedningarna, att varje träd i den tros vara heligt 
genom offrens död och förruttnelse. Där hänger också hundar och hästar 
jämte människor..."49  Danskarna borde också ha haft en central helgedom 
och kanske har den legat vid Lejre, SV om Roskilde. Detta med tanke på 
att historikern Thietmar av Merseburg omkring år 1015 omtalade Lejre som 
rikets huvudstad, där man vart nionde år offrade människor, hästar, hundar 
och tuppar." Om Lejre var en så betydelsefull plats borde här ha funnits en 
kungsgård och kanske är det den, 11 x 48 m stora, byggnad som Roskilde 
Museum dokumenterade år 1986.51  

I exemplen ovan ses, att hästen ingick som en viktig del i den offentliga 
kulten. Här kan anas en koppling till Frejfaxe och fruktbarhetsguden Frej, 
som ansågs råda över solsken och regn och därmed jordens gröda. Guden 
åkallades bl.a. för god tillväxt och fred. Här skall ej heller förglömmas Odens 
åttafotade häst Sleipner, vilken ansetts föra de döda till dödsriket, ett motiv 
som återfinnes på en gotländsk bildsten från Tjängvide.52  
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Det arkeologiska källmaterialet bidrar i detta sammanhang bl.a. med 
kunskap om det vikingatida gravskicket. Här framgår hästens centrala 
betydelse genom dess förekomst i betydelsefulla personers gravhögar. Från 
Norge kan exemplifieras med Osebergs minst 15 halshuggna hästar, samt de 
12 som Gokstad-hövdingen fick med sig i graven. Svenska exempel som 
Vendel och Valsgärde utvisar, att traditionen åtminstone har anor i den 
föregående perioden, som f.ö. fått sitt namn av den förstnämnda fyndplat-
sen." 

Många människor hade under vikingatiden stiftat bekantskap med kris-
tendomen, som folk i Väst- och Sydeuropa bekände sig till. Men det var först 
när kungamakten anammade den nya tron, som kristendomen verkligen fick 
fotfäste. Denna process startade i Danmark vid 900-talets slut, vilket kan 
jämföras med att asatrons sista fästen i Sverige inte föll förrän omkring 100 
år senare» Den nordiska folkreligionen hade sin styrka i det djupgående 
sambandet mellan religion och socialt liv. När nu upprätthållarna av den 
offentliga kulten inte längre kunde fullgöra sina sakrala funktioner, uppstod 
ett tomrum som den privata kulten inte kunde utfylla. Denna brytningstids 
konflikter bör, enligt Folke Ström, ses mot denna bakgrund.55  

I den medeltida Upplandslagen, med anor i äldre rättsordning, kunde 
man läsa: "På Krist skola alla kristna tro, att han är Gud och att ej finnas 
flera gudar än han ensam. Ingen skall blota åt avgudar, och ingen skall tro 
på lund eller på stenar"." Detta kan jämföras med situationen på Island, där 
kristendomen hade antagits som allmänt gällande religion år 1000. Under 
en övergångstid fanns det dock vissa undantag, där de gammaltroende 
fortfarande skulle tillåtas att i hemlighet blota till de gamla gudarna, förtära 
hästkött, samt utsätta barn.57  Kanske var detta en praxis som tillämpades, 
mer eller mindre officiellt, även på skandinavisk botten. 

Vendisk påverkan i det vikingatida Danmark 
Miiller-Wille har studerat sydskandinaviska hästgravar från vendel- och 
vikingatid. Av hans karteringar framgår tydligt, att de äldsta hästgravarna 
finnes på Bornholm och att det kan noteras en geografisk tudelning i 
materialet. En hästgravsgrupp återfinns i mellersta Nordjylland och en 
annan i södra Danmark med nordligaste Tyskland och Skåne." 

Jag menar att den sydliga hästgravsgruppen avspeglar den vendiska bosätt-
ningen i området. Venderna var ett slaviskt folk som kan ha härstammat från 
Ukraina. Redan på 700-talet noteras vendiska nedslag i Danmark och vid 
slutet av vikingatiden var hela östra Danmark influerat av vender. Detta 
framgår av arkeologiskt framtagna föremål och av de ortnamn i södra 
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Hästgravar från vendel- och vikingatid i Sydskandinavien. Tid: 1. Sent 500-600-tal; 2. 
700-tal; 3. 800-1000-tal; 4. yngre järnålder. Skala 1:3.000.000. Ur Muller-Wille 
1972:Abb.30. 

Danmark vilka har prefixet vinde- (ex.: Vindeby och Vindeholme) eller 
suffixet -itse (ex.: Tillitse och Korselitse). Att det var frågan om en fredlig 
samexistens, förankrad på hög social nivå, framgår av de skriftliga källorna, 
vilka ger oss information om giftermål mellan det danska kungahuset och 
vendiska furstesläkter." Angående toleransen i det vikingatida samhället kan 
nämnas handelsplatsen Wollin, Polen, där flera etniska grupperingar fung-
erade sida vid sida. Speciella förhållanden kan dock ha existerat vid dessa 
handelsplatser, men kanske var det vikingatida samhället öppnare än vårt 
eget.6° Från och med 1000-talets mitt kom dock denna tolerans att brytas, 
en trend som kulminerade under det följande århundradets ömsesidiga 
härjningar.61  

Fram till 1100-talets mitt fanns på ön Rugen, Tyskland, borganlägg-
ningen Arkona med ett tempel helgat till den slaviska guden Swantowit. 
Denna gud hade en egen häst, vilken endast prästen hade lov att fodra och 
rida. Hästens stora betydelse inom religionsutövningen torde ytterligare 
accentueras av antagandet att den varit stallad inom själva tempelområdet. 
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Till stöd för denna hypotes kan anföras analoga förhållanden vid templet i 
Wollin, Polen, där man i det sydvästliga hörnet av tempelområdet påträffat 
tjocka lager med hästgödsel. För att ytterligare exemplifiera hästens religiösa 
roll, kan nämnas att det inte långt från detta tempel påträffats en liten 
förgylld bronshäst. Sådana miniatyrhästar, av brons eller trä, är för övrigt 
talrika inom slaviskt område.62  

För skånskt vidkommande skall här nämnas den boplats som framkom-
mit vid professor Lars Larssons undersökningar på Mölleholmen i Ellestads-
sjön, Sjöbo kommun, Skåne. Fynd av östersjökeramik, en vendisk penning 
och en lyrformad bältesölja, gav här en datering till ca 1025-1100 e.Kr. Den 
samlade fyndbilden med paralleller till det för vårt område unika bebyggel-
seläget, indikerar en invandring från ett område vid floden Oders myn-
ning.63  

Angående tolkningen av lämningarna i kv. Bystenen, skall omtalas att 
Oxie är en av en handfull platser i Skåne, där kvadratiska och rektangulära 
grophus med ugnskonstruktioner påträffats." Dessa grophusvarianter anses 

Mölleholmen, Ellestadssjön. Ur Larsson 1989. 
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uppvisa släktskap med slaviska huskonstruktioner,65  men därmed inte sagt 
att hustypen alltid kan betecknas som slavisk.66  

Oxie by är även en av flera skånska vikingatida bosättningar där ett flertal 
varianter av östersjökeramik påträffats.67  Ett antal i Oxie funna skärvor av 
typerna Garzer och Bobzin har analyserats, varvid det framkommit att de 
tillverkats av lokala leror." Om man som Aina Mandahl ser en koppling 
mellan Garzer- och Bobzinkeramik och platser med rektangulära grophus,69  
skulle följa att det bl.a. i Oxie funnits en slavisk bosättning, där man 
tillverkat sina specifika keramikformer av den skånska leran. 

Med anledning av ovan sagda, och med tanke på allmängiltiga handlings-
mönster såväl i förhistoriska som i historiska epoker, torde det vara sannolikt 
att de invandrade befolkningsgrupperna i Oxie tog med sig sina kunskaper 
om keramikformer till den nya bosättningsorten. Om hävdvunna hand-
lingsmönster ändrar sig mycket sakta i den materiella sfären, torde detta i 
ännu högre grad vara fallet vad gäller religionen, där oföränderligheten 
närmast är att betrakta som ett rättesnöre. Med tanke på bl.a. hästens stora 
betydelse inom slavisk religion, Guldborg-fyndet och vendernas ukrainska 
ursprung, torde det inte kunna betecknas som alltför långsökt att tänka sig 
att Oxieoffret utförts av just vender. Detta inte minst med tanke på, att detta 
folkslag utövade sin specifika religion ända fram till slutet av 1100-talet, då 
de tvingades att anta kristendomen." 

Vårt danska 1000-tal var en brytningstid 
Som framgått av de inledande raderna, kan vi inte med hjälp av keramiken 
få en mer precis datering på hästoffret än ca 995-1140 e.Kr. Om dock 
hypotesen om en koppling mellan gränsmarkering och grop accepteras, 
skulle detta innebära en större sannolikhet för en tidig datering. Detta med 
tanke på krongodsens tidiga etablering, samt det troliga i en mycket tidig 
markering av byns gränser. Som närliggande paralleller kan här anföras 
vallanläggningarna från den äldre järnåldersbosättningen i Uppåkra och det 
tidigmedeltida Lund!' 

Vårt danska 1000-tal var en brytningstid inte endast på det religiösa 
området där man kom att bli delaktig i en regionsövergripande religion. 
Mycket samhällsomdanande var även kungamakten, med sin nya bebyggel-
se-, skatte- och försvarspolitik.72  

Även bosättarna i Oxie var delaktiga i denna turbulenta tid, där en 
mångfald av hävdvunna värderingar sattes på ända. Det torde därför vara 
troligt att tänka sig att det socioreligiösa klimatet temporärt kunde tillåta att 
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inflyttade vender fick tillbe sina gudar. Även om jag personligen tror att man 
försökte sköta detta så diskret som möjligt, d.v.s. inte praktiserat hela den 
uppseendeväckande ritual, enligt exempelvis sibiriskt mönster, som ovan 
beskrivits. 

Slaver i Skåne och Uppland? 
Av de resonemang som förts ovan, anas att det redan under 700-talet 
förekom en invandring av vender till de östliga delarna av vad som senare 
skulle bilda det danska riket. Detta måste betecknas som ett tämligen logiskt 
antagande, då det i detta fall är lätt att tänka sig sjöväga kontakter. 

Rätvinkliga grophus med eldstälder, östersjökeramik och ett förmodat 
byggnadsoffer bl.a. innehållande hästkäkar, har nyligen påträffats vid arkeo-
logiska undersökningar vid det uppländska Säby. Detta skulle kunna inne- 

Offer i 1000-talets Oxie. Teckning av Jonas Wikborg 1995. 
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bära indikationer på främmande kontakter, men det skall återigen sägas att 
rätvinkliga grophus inte alltid kan ses som belägg för slavisk bosättning. 
Förekomsten av östersjökeramik i Uppland pekar dock på slaviska influen-
ser, men i skrivande stund har vi dock kunskapsluckor rörande bl.a. denna 
påverkans art och omfattning. Här är dock inte platsen att utveckla ett 
resonemang runt denna problematik, varför jag avslutar med att citera Mats 
Roslund, i min översättning från den engelska texten: "Assimilationsproces-
sen mellan danskar och vender kan ha varit mer utvecklad i jämförelse med 
slaviska kontakter i de andra regionerna".73  
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ett speciellt tack till den arkeologiska personalen: Eva Björn, Påvel Nicklasson, 
Karin Gustavsson och Jonas Wikborg. 

2  Stenholm 1986:73ff. Hansson 1994:1. Söderberg 1994a:41. 
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En medeltida klosterbyggnad i Norra Vall- 
gatan 
Av JÖRGEN KLING 

I november 1993 startade omläggnings- och reparationsarbeten av avlopps-
systemet i Norra Vallgatan. Personal från stadsantikvariska avdelningen vid 
Malmö Museer var på plats för att övervaka arbetet. 

Tidigare arkeologiska undersökningar i området har visat att den medel-
tida bebyggelsen sträckte sig ut i nuvarande gatumark. Vår förhoppning var 
att komplettera och möjligen få en avgränsning av bebyggelsen mot den 
forna strandmuren. Av erfarenhet från tidigare gatugrävningar, inom Malmö 
medeltida stadskärna, var vi dock medvetna om att äldre schaktningsarbeten 
i många fall utplånat medeltida byggnads- och kulturlager. Vår glädje blev 
desto större när grävskopan endast ca en halv meter under nuvarande 
gatuplan stötte på resterna av en tegelmur som skulle visa sig vara en del av 
en större medeltida byggnad. 

Områdeshistorik 
För att kunna sätta in de påträffade byggnadsresterna i sitt historiska 
sammanhang är det nödvändigt att se tillbaka på vad tidigare arkeologiska 
undersökningar visat och vad de historiska källorna säger om området och 
dess historia. 

Den undersökta ytan var under medeltiden en del av Malmös strandom-
råde. Den sluttande markytan ned mot havet utjämnades under senare delen 
av medeltiden med utfyllnadsmassor, allt eftersom marken togs i anspråk för 
byggnation. 

Gatan, som löpte söder om strandmuren hade olika namn för olika 
sträckor. Dess sträckning var i stort sett densamma som nuvarande Norra 
Vallgatan. När den äldre strandmuren, påbörjad 1434 efter befallning av 
Erik av Pommern, revs och ersattes av ett modernt befästningssystem 
försvann de äldre gatunamnen och ersattes med Vallgatan. Regleringen av 
denna gjordes i samband med befästningsverkens slopande omkring 1810 
och fram till ca 1832 ( Ljungberg 1960 s 76). 

Rester av den forna strandmuren, har påträffats vid flera arkeologiska 

37 



Central -
stationen 

stor— i 	 
torget —L13 • 

Malmö 
museum 

3 

0 
100C 

61~e 	  
500 

• 

EN MEDELTIDA KLOSTERBYGGNAD I NORRA VALLGATAN 

Karta över centrala Malmö. Punkten markerar läget för den medeltida tegelbyggnaden. 

undersökningar under Norra Vallgatans norra trottoar (rapporter Malmö 
Museer G 49:01-12), och blottlades senast 1983 i samband med naturgas-
projektet (muntlig uppgift av S. Siech, Malmö Museer). 

Undersökningarna bekräftar i stort den av malmöforskaren AU Isberg 
förmodade sträckningen av strandmuren, som han markerat in på sin 
välkända "Karta öfver Malmö Stad i forna och nuvarande dagar" från 1875. 

Utmed västra delen av Norra Vallgatan ligger kvarteren Neptun, Fisken 
och Skepparen, vilka helt eller delvis undersökts arkeologiskt i samband med 
nybyggnation. 

År 1975 var kvarteret Neptun, med den intilliggande Fiskaregatan, 
föremål för en undersökning. Fiskaregatans äldsta gatunivå kunde dateras till 
1300-talet. Till denna nivå gick det även att koppla en enklare bebyggelse. 
I kvarteret Neptun påträffades bl.a. resterna av en smedja (Wilhelmsson 
1979 s 7). 

Kvarteret Fisken undersöktes i sin helhet 1983 ( Kling, Lindgren-Hertz 
1990). 
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Detalj ur AU Isbergs "Karta öfeer Malmö Stad i forna och nuvarande dagar"från 1875. 
Bilden visar området kring kvarteret Fisken. 

Här kunde vi följa bebyggelselämningarna från det att området började 
utnyttjas för en säsongbetonad fiskhantering från 1200-talets mitt t.o.m 
1300-talet, troligen i samband med Skånemarknadens verksamhetsområde. 

I kvarterets östra del låg under 1400-talet franciskanernas klosterområde, 
vars konvent hörde till Lunds kustod. Tomten visade sig dessvärre vara 
kraftigt störd av senare tiders grundläggningsarbeten. Dock kunde vi doku-
mentera två grundmurar, varav den längs Västergatan tolkades som de 
eventuella resterna av franciskanernas kapell. Enstaka storstenstegel och ett 
profiltegel i trepassform påträffades i fyllningen. Franciskanerorden var 
vanligen knuten till urbana miljöer, med livliga kontakter med stadsbefok-
ningen. Kyrkobyggnaden lades gärna närmast stadens huvudstråk som i 
Malmö var den nuvarande Västergatan-Adelgatan. Den nord-sydliga grund-
muren tolkades som en del av klosterkomplexets östra byggnad som legat 
längs nuvarande Lilla Bruksgatan. 

Norr om det förmodade kapellet påträffades elva mer eller mindre ska-
dade skelett, som tolkades som tillhörande klosterkyrkogården (Kling, 
Lindgren-Hertz 1990 s. 53-57). 
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Kvarteret Skepparens östra delar med den intilliggande Gråbrödersgatan 
har alltsedan 1930-talet vid skilda tillfällen varit föremål för arkeologiska 
undersökningar. S. Rosborn har sammanställt dessa med de senare under-
sökningarna under 1970-talet, och skapat en helhetsbild av det dominika-
nerkloster som var beläget inom detta område (Rosborn 1980). 

En livlig debatt uppstod under 1930-talet om dominikanernas respektive 
franciskanernas hemvist i staden. Det är inom ramen för denna artikel ej 
möjligt att referera alla turerna som utspann sig i Malmö fornminnesföre-
nings årsskrifter under ett antal år. Den pennfäktning som då utbröt kan på 
det varmaste rekommenderas den intresserade läsaren. Genom att följa de 
olika ståndpunkterna får man en god inblick i denna komplicerade fråga 
inom malmöhistorisk forskning. Slutligen enades man dock om att francis-
kanernas område låg i nuvarande kvarteret Fisken medan dominikanerna 
hade sin hemvist i kvarteret Skepparen ( se Bager 1934, 1939, Isberg j:r 1923 
och Wå hlin 1933, 1934, 1936). 

Många frågor är dock ännu olösta när det gäller framförallt franciskaner-
nas etablering i Malmö och sedermera flyttningar inom staden. Källorna 
nämner flera kapell, S:ta Anna och två som båda kallas S:t Simon och Juda 
kapell samt ett namnlöst kloster (Larsson 1988 s. 35). 

S. Rosborn har i sitt utkast till "Malmö medeltida bebyggelsetopografi" 
gått igenom befintliga källor över de nämnda kapellens läge och flyttningar. 
Två olika kyrkliga byggnader omnämns som båda varit helgade åt Simon och 
Juda, varav en år 1434 säges vara belägen på "den tredje tomten norr om 
Adelgatan från Västerport räknat". Det andra kapellet med samma namn har 
legat inom nuvarande kvarteret Fiskens gränser. Rosborn menar att francis-
kanerna bör ha haft anknytning till båda anläggningarna. Här finns således 
en antydan om att franciskanerna redan före sin sista flyttning 1489 till 
nuvarande Kungsparken har haft sin verksamhet på olika platser inom 
staden (Rosborn 1980). 

År 1412 omtalas franciskanernas lägesplacering för första gången i Malmö. 
Väster om deras kapell fanns, enligt uppgift, en gård som skänkes till ett i 
Lunds domkyrka upprättat Helig lekamens altare. Även år 1423 omnämns 
denna donation rörande gården väster om gråbrödernas hus. Rosborn visar 
genom att jämföra ägoförhållandena att det rör sig om samma ägare och att 
denna tomt är belägen i kvarteret Fisken. Inte någon gång används ordet 
kloster utan endast kapell respektive hus. Rosborn menar att klosterinstiftan-
det skall ha skett någon gång mellan 1412 och 1434. Han bygger sin hypotes 
på franciskanerbrodern Peder Olsens uppgifter från 1530-talet där han 
omtalar att klostret i Malmö grundades 1419 i samband med Erik av 
Pommerns donation av S:t Anna kapell vid havet (Rosborn 1980). 
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S. Larsson har i sin uppsats "Medikanterna i Malmö, konvent & stads-
plan", sammanställt publicerat och opublicerat material om de båda tiggar-
munkskonventen i Malmö. Han stödjer i stort Rosborns teori om kloster-
ordnarnas etablering, dock reserverar sig Larsson för att franciskanernas 
klosterinstiftande har skett mellan 1412 och 1434. Han menar att man 
delvis skall se Peder Olsens uppgifter som en partsinlaga där denne vill 
framhålla de äldre kungarnas godhet gentemot franciskanerna till skillnad 
från kung Fredrik I som skänkte bort det senare klostret till stadens borgare. 
Klosterinstiftandet bör istället ha skett mellan 1423 och 1434 (Larsson 1988 
s 39). 

Undersökningsresultat 1993 
De bebyggelserester som här ska redovisas påträffades strax utanför ingången 
till bokförlaget Liber/Hermods med adress Norra Vallgatan 100. 

Endast ca en halv meter under nuvarande asfalts yta framkom i schaktets 
östra del resterna av en kraftig tegelmur. Den fortsatta framrensningen 
visade att den tillhört en ovanligt välbevarad större byggnad orienterad i öst-
västlig riktning. 

Plan över den undersökta tegelbyggnaden. 

pm 

77/ 1/17/ 
41 



~1~ 
11•11~1 MR" IMU MIN ME ME 
eiffirem.• 	ii~jellEiel~ • 

ealeMieneleee ~1_ ~Sune  je.~~ 

ME em. Zeleinefeeenelei~ ~1~ emerol~f~ 
eljelemeiglirem  ~1~-1. 

we me am »sem 	ämi41,~ ~im NOM me me 	MIM el ~E 	 ~I 
• e• IM ~f/ 

Cel  e  G L 

n
00
,,  

0 0 

EN MEDELTIDA KLOSTERBYGGNAD I NORRA VALLGATAN 

 

1 enN /2401,0 2 roN/ 2.60n4 JmN12.60rnö Amwz W,..8 
NORRA VALLGATAN 

  

Träs y 11 :_fazga_  

Profil mot väster. Sektionen visar gavelväggen och den öst-väst orienterade klostermuren/ 
nordväggen, samt den på sjösanden påträffade träsyllen. 

Vetskapen om att de tidigare tomterna hade sträckt sig ut i nuvarande 
gatumark, samt det faktum att schaktet låg inom det område som tillhört 
franciskanernas klosterområde, indikerade att de nu påträffade byggnads-
lämningarna var en del av detta klosterkomplex. 

A U Isberg j:r omnämner, i handboken till faderns historiska karta, "ett 
kapell eller en kyrka av rätt ansenlig omfattning, som sträckte sig åtminstone 
5 å 6 meter ut på Norra Vallgatan, där omkring en meter under nuvarande 
markytan även delar av byggnadens stengolv påträffades" (Isberg 1923 s 86). 

Profil mot öst. Samma sektion som ovan men sedd från byggnadens utsida. 
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Några närmare upplysningar om den påträffade byggnaden finns inte. 
Förmodligen är den av Isberg j:r nämnda byggnaden identisk med de nu 
undersökta huslämningarna. 

Den nord-sydligt orienterade tegelmuren var en s.k. fullmur, ca 1.10 m 
bred, och visade sig utgöra byggnadens västra gavelvägg. Dagermuren var 
lagd i munkförband med springande kopp, och med delvis koppskift i 
övergången till grundmuren. Det rödbrända medeltida storstensteglet var 
lagt i fett kalkbruk som magrats med ett grovkornigt, svallat material 
innehållande snäckskal och flinta. 

Gavelväggen var som mest bevarad upp till nio skift och hade utkragad 
sockel på utsidan och på insidan. Utsidan var ej fogstruken nedanför den 
breda sockelutkragningen. Däröver fanns en sämre, ej ritsad fogning, som 
snarast kan beskrivas som pinnad. Insidan av väggen bar spår av flera lager 
vit kalkfärg. 

Grundmuren, som bestod av större natursten, var lagd i kallmur upp till 
tre skift. 

Efter fortsatt grävning genom raseringslagren, som bl.a. innehöll frag-
ment av taktegel av munk/nunnetyp samt keramik, framkom ett ojämt 
lerlager som var ca 0,10-0,50 m tjockt. Inga tendenser till någon avjämnad 
nivå kunde iakttagas. En tolkning är att leran har utgjort fyllning i bjälklaget, 
och därmed fungerat som ett effektivt brandskydd. När sedan, i samband 

Ritningen visar gavelmuren i :genomskärning", med utsidan till vänster 

Strukna fogar och 
vit kalkfårg i minst 
tvd lager 

0 	 lm 
1 	 1 	 1 

Tegelgolv 
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Gavelmurens utsida. Ste-
narna intill muren har 
tillkommit efter det att te 
gelbyggnaden hade rivits. 
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Profil mot norr. Lagerbeskrivning: 1. Något humös smetig mörk sand med inslag av tegel, 
kalk, tegelflis, sot och småsten. 2. Raseringslager (kalk, tegel och tegelkross). 3. Lerlager 
(rasering). 4. Lerlager. 5. Fett sotlager. 6 Kalklager. 7. Som lager 5 + träkol. 8. Som lager 
1. 9. Varvad gul lera/bränd lera med sot. 10. Som lager 8. 11. Bränd lera med sot. 12. 
Träkolslager. 13. Som lager 8 men Yetare". 14. Lerigt raseringslager med mkt. sand och 
kalk. 15. Mörk smetig lerig sand med inslag av tagel, kalk och lera. 16 Sandigt 
raseringslager, tegel och kalk. 

med rivningen av byggnaden, leran från övervåningen rasade ned i botten-
våningen bildades det ojämna lagret. 

Under lerlagret framkom ett golv av storstenstegel, i vissa fall hela stenar 
och i andra fall huggna i ett kvadratiskt format. Golvteglet uppvisade ej 
några spår efter glasyr eller annan dekoration. Det fanns dock ett fåtal 
sekundärt använda formtegel, omhuggna för att passa som golvtegel. Golvet 
var lagt diagonalt i förhållande till husets orientering. Teglet var ej lagt i bruk 
och ej heller på ett utpräglat sättsandslager, utan synes ha lagts direkt på de 
utjämnade utfyllnadsmassorna. I profilen mot norr syntes eventuellt rester-
na av en mellanvägg eller ett bås. En liknande markering med tegel i golvet 
och en försänkning i den ovanliggande leran iaktogs även i den södra 
profilen. 

Profil mot syd. Lagerbeskrivning: I. Något humös smetig mörk sand med inslag av tegel, 
kalk, tegelflis, sot och småsten. 2. Raseringslager (kalk, tegel och tegelkross). 3. Lerlager 
(rasering). 4. Som lager 2, men mer tegel och tegelkross. 5. Som lager I, + mer sot och mkt. 
smetigare. 6 Varvad gul lera och bränd lera. 
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Det visade sig att vissa ingrepp skett vid den av Isberg j:r nämnda 
grävningen. I schaktets mittparti saknades golvteglet på en bredd av ca 0.80 
meter. Lyckligtvis hade man ej grävt igenom tegelmuren utan "tunnlat" sig 
under, med det resultatet att dagermuren ej raserats och att endast ett fåtal 
grundstenar hade avlägsnats. Samma arbetsmetod användes även vid den nu 
aktuella rördragningen, och således är dagermuren bevarad under markytan. 
Golvets östra parti var söndergrävt på grund av röranslutningar. Intill den 
östra kortsidan av schaktet framkom en mer markant koncentration av 
kalkbruk med inslag av tegelkross, hela tegel samt större natursten. Detta 
tolkades som resterna av en grundmur/dagermur. Om det rör sig om en 
mellanvägg eller om det är resterna av byggnadens östgavel är osäkert. Endast 
en framtida undersökning kan klargöra hur lång byggnaden har varit. 

I schaktets södra del återfanns ett antal flata naturstenar delvis dolda av 
en recent kabel - och rördragning. Stenarna låg i nivå med det omgivande 
tegelgolvet. Här var dock det diagonala mönstret brutet för en mer oregel-
bunden och "rörig" golvtegelläggning. Varför mönstret var annorlunda och 
vad de flata stenarna har haft för funktion är osäkert. Naturstenarna synes 
vara överdimensionerade som underlag för en innervägg. De låg även alltför 
tätt för att ha utgjort stöd i en valvkonstruktion. Det fanns ej heller några 
andra spår som kunde tyda på att byggnaden hade varit välvd. 

En möjlig förklaring är att de flata stenarna har fungerat som stöd för en 
invändig läktare eller annan träkonstruktion. Även det oregelbundna och 
delvis trasiga tegelgolvet kan tyda på detta. Den intilliggande schaktväggen 
hindrade oss från att få en uppfattning om hur den södra långväggen var 
uppbyggd, något som även försvårade tolkningen av de flata stenarnas 
funktion i huset. 

Det skall tilläggas att både stenarna och de ojämnt lagda tegelytorna var, 
liksom det övriga golvet, täckta av det tidigare nämnda lerlagret. Detta visar 
att den förmodade träkonstruktionen måste ha demonterats innan man rev 
huset. 

Inom det upptagna schaktet var det ej möjligt att avgöra hur bred 
byggnaden har varit. Med vissa problem grävde vi mindre provhål in under 
norra respektive södra schaktkanterna. 

Mot söder stötte sondkäppen på "sten" 0,80 m in från schaktkanten. Vi 
får förmoda att det rör sig om byggnadens södra långsida. Vid den arkeo-
logiska undersökningen i kvarteret Fisken 1983 påträffades inga spår efter 
byggnaden, möjligen beroende på att den nordöstra delen av utgrävning-
sområdet var kraftigt störd. Troligast är att byggnaden inte har sträckt sig in 
i nuvarande kvartersmark utan att utsidan av den södra långväggen har legat 
i den nuvarande förlagsbyggnadens husliv. 
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För att även få en begränsning av byggnaden mot norr använde vi samma 
metod som på södra sidan. Till vår överraskning visade det sig att den norra 
långsidans vägg var uppbyggd som en 0,64 m bred skalmur, där teglet på 
insidan var lagt i halvsten och på utsidan som helsten. Gjutningen mellan 
de två tegelskalen bestod av kalkbruk med tegelkross och strandsten. Skalmu-
ren och gavelmuren låg ej i förband utan hade endast varit sammanfogade 
av bruk. Detta syntes tydligt då skalmuren lutade något norrut så att en glipa 
uppstått mellan de båda tegelväggarna. Muren var endast bevarad i den del 
som anslöt till gavelväggen, dock visade det sig att skalmuren även sträckte 
sig både väster och öster om gavelväggens utsida. Muren bör först och främst 
vara en del av en begränsning av klosterområdet, men har även tjänat som 
byggnadens norra långvägg. 

Den del av skalmuren som sträckte sig österut kunde följas ca 0,50 m öster 
om gavelmurens nordöstra hörn. Enligt A. U. Isbergs karta från 1875 
innefattades klosterområdet av de gamla tomtnumren 487, 486 och 485. 
Detta betyder att klosterområdets västra begränsning löper parallellt med 
den västra gavelväggen. Som tidigare nämnts fortsatte dock den kombine-
rade norra långväggen/klostermuren 0,50 m väster om byggnadens nord-
västra hörn där den var nedriven. Det är således endast framtida undersök-
ningar i området som kan komplettera och möjligen ge svar på hur långt 
klosterområdet har sträckt sig mot väster. 

Förrutom tegel och taktegel av munk/nunnetyp framkom endast ett fåtal 
keramikskärvor i samband med framrensningen av anläggningen. Av dessa 
kan flertalet knytas till de lager som tillkommit i samband med rivandet av 
byggnaden (lager 1, 2 och 3). Keramiken kan dateras till 15, 16- och 1700-
talen. En uppgift från 1603 omnämner att strävpelarna på yttersidan av 
strandmuren genom havsvattnets undergrävande började luta utåt mellan 
Ulckeporten och Niels Bagers port. Strandmuren rätades upp och repare-
rades varvid tegel och grundstenar hämtades från den för detta ändamål 
nedbrutna muren kring det forna Gråbrödersklostret (Isberg 1923 s. 1020). 
Sträckan mellan de två nämnda portarna motsvaras idag av kvarteret Fisken 
mellan Fiskaregatan och Lilla Bruksgatan, således inom undersökningsom-
rådet. 

Byggnadens funktion och datering 
Franciskanernas ideala klosterplan, som bestod av en fyrlängad anläggning 
med välvd korsgång där kyrkan utgjorde den ena längan, följdes inte alltid. 
Hänsyn till skiftande topografiska förhållanden gjorde att klosteranlägg-
ningarna kunde få en betydligt friare planlösning än den som föreskrevs i 
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Strandmuren 

V 
område tillhörande 	Klosteromräde 
altaret, Lunds dom- 
kyrka 	 0 	 25 m 

Planen visar huslämningar och gravar från undersökningen 1983, samt den undersökta 
tegelbyggnaden i nuvarande Norra Vallgatan. 

reglerna. Skälet, som franciskanerna hänvisade till när man ville fytta från 
sin tomt i kvarteret Fisken till nuvarande Kungsparken var, enligt källorna, 
trångboddhet. Man beskrev de dåliga förhållandena på följande vis, "siden 
det Sted, de nu have, er ikke kvemt for Tranghed og ond Lugt, som derhos 
hawes" ( Lindbaek 1914 s 208). Även om detta ej var det tyngst vägande 
skälet att flytta visar det att det smala område, som bröderna hade till sitt 
förfogande, begränsade möjligheterna att utveckla verksamheten. Om vi 
utgår ifrån att kyrkan bör ha legat vid huvudstråket, dvs nuvarande Väster-
gatan, bör enligt gängse byggnadstraditioner, den byggnad som ligger längst 
bort från kyrkan vara refektoriet (matsalen) med tillhörande kök (Gustafs-
son 1989 s 131). 

48 



EN MEDELTIDA KLOSTERBYGGNAD I NORRA VALLGATAN 

Några spår som stödjer hypotesen att det rör sig om refektoriet framkom 
inte vid undersökningen. Man bör dock vara medveten om att en stor del 
av huset fortfarande är dold, framför allt österut, utanför schaktets gränser. 
Denna del kan möjligen innefatta de spisar och ugnar som bör höra till en 
byggnad vars funktion sätts i samband med tillredning och utspisning av 
mat. 

När det gäller dateringen av anläggningen ger varken byggnadsteknik eller 
fynd några klara besked. Den västra gavelmurens munkförband, visar endast 
att den har tillkommit före 1500-talet. Ej heller fullmurstekniken ger någon 
snävare datering då den finns belagd under en lång period. 

Fullmurskonstruktionen tyder, liksom murtjockleken snarare på den 
teknik som ansågs nödvändig för en byggnad av detta slag, där den tjocka 
muren visar på att det rört sig om ett hus i minst två våningar. Fynden som 
framkom anger endast när byggnaden revs i början av 1600-talet, eftersom 
de flesta keramikfynden gjordes i rivningslagren. Vi får istället förlita oss på 
de skriftliga källor som ger ett klart besked om att klosterkomplexet var i 
bruk i mitten av 1400-talet. 

Lämningar utanför byggnaden. 
Utanför gavelväggen påträffades, i en nedgrävning, ett antal större naturste-
nar oregelbundet lagda så att de bildade ett högt röse. Stenarna låg tätt intill 
gavelmurens utsida och har således lagts på plats efter det att byggnaden 
uppförts. Man har grävt igenom högre liggande byggnadslager som vi ej har 
några säkra dateringar på, men tydligen bör stenröset kommit på plats efter 
det att flera utfyllnader utförts inom området. Fyllningen som stenarna låg 
i bestod av sandig lera med inblandning av kalk och tegelfragment. Vissa 
stenar syntes ligga "oordnade" i förhållande till varandra som om de varit 
nedvräkta i nedgrävningsgropen. Att man på detta sätt skulle göra sig av med 
sten motsäges dock av att sten är en bristvara inom området. Vi vet, från 
tidigare undersökningar inom det medeltida Malmö, att grundstenar nog-
samt återanvändes när man byggde nytt. 

Vi får därför utgå från att stenarna troligen har fungerat som fundament 
för en byggnadskonstruktion. Den djupa och med stenar fyllda nedgräv-
ningen, som till synes verkade vara dimensionerad för en kraftig konstruk-
tion, kan möjligen förklaras av att utfyllnadsmassorna, tillsammans med att 
området har varit sankt, ej alltid varit lämpliga för byggnation. Mängden 
stenar nedgrävda till detta djup kunde vara nödvändigt för att få ett fullgott 
fundament även för en mindre byggnadskonstruktion. 

Inga daterbara fynd påträffades. Vi kan dock konstatera att nedgrävning- 
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Profil med bränt lerlager intill gavelväggens utsida. Lagerbeskrivning: 1. Humöst grus/ 
sandlager. 2. Sand med träkol och ett bränt lager i toppen. 3. Bränd lera med inslag av 
träkol och lerbitar. 

en för stenfundamentet har grävts igenom högt liggande lager, som i sin tur 
har tillkommit efter rivandet av den medeltida tegelbyggnaden, och efter 
ytterligare utfyllningar av området. 

De längst ned liggande brända lagren med bränd lera och sot, lager 11 och 
12, bör vara samtida med huset, då dessa nivåmässigt stämmer väl överens 
med den troliga dåtida marknivån. Det brända lerlagret återfanns även på 
samma nivå på södra sidan om det recenta rörschaktet. Här gick lagret intill 
husets grundstenar. Någon form av bebyggelse har således legat nära västra 
gavelväggen. Denna bebyggelse bör ha varit på plats innan huset byggdes. 
Något som tyder på detta var att man ej hade fogstrukit de sex nedersta 
skiften på gavelväggens utsida. Förmodligen på grund av att man ej kom åt 
att fogstryka och att det ej heller var nödvändigt då denna del av väggpartiet 
ej var synlig på grund av den intilliggande byggnaden. Först vid utkragning-
en var det möjligt att komma åt att fogstryka resterande del av gavelväggen. 

Lämningar under byggnaden 
Vid nedläggandet av de nya VA-rören följde man den äldre rörnedgrävning-
ens sträckning, dock vidgades schaktet något. Man grävde ned ca 1,20 m 
räknat från tegelgolvet och kom således ned till den ursprungliga sjösanden. 
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Ritningen visar träsyllen och träplankans läge under tegelbyggnaden. 

På sanden påträffades en 6,50 m lång träsyll, med fem urtag, där endast 
fragment fanns kvar av stolparna. Träsyllen låg direkt på sjösanden utan 
några underliggande stenar. Detta tillsammans med att båda ändarna var 
avbrutna, samt att det ej fanns spår efter något golvlager, visar att syllen 
använts sekundärt och inte låg på sin ursprungliga plats. 

Ett dendrokronologiskt prov togs på träsyllen. Det visade på träslaget ek, 
samt att trädet fälldes under vinterhalvåret 1370-71. Analysen utfördes av 
Thomas Bartholin vid kvartärgeologiska avdelningen vid Lunds Universitet. 

Intill träsyllen påträffades en stengodsskärva som kan dateras till 1200-
1300 tal. 

Ca 1,60 m öster om träsyllen låg ytterligare en träplanka. Ej heller i detta 
fall förekom stensyll under träplankan, eller spår efter golvlager. 

Profilen visar ett något humöst sandlager med inslag av träfärgning upp 
till ca 0,50 m ovan träplankan, följt av ett ca 0,50 m tjockt utfyllnadslager 
upp till tegelgolvet som tillhör klosterbyggnaden. 

Vilken funktion dessa två träplankor har haft är svårt att säga. Klart är att 
den större träsyllen ej ligger i ursprungligt läge och att dess funktion varit 
av annan karaktär än den ursprungliga hussyllens. Den östliga plankans 
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Profil med träplankan. Lagerbeskrivning: 1. Bottensand/sjösand. 2. Humös sand med 
träfärgning. 3. Utfyllnadsmassor, med tegelgolvet högst upp. 

funktion i en konstruktion är även den svår att avgöra, här finns dock 
antydningar av en trävägg i de fragment som visade sig i profilen. Vi vet från 
undersökningen i kvarteret Fisken 1983, att den ursprungliga stranden har 
lämnat många men svårtolkade spår efter intensiv aktivitet som kan sättas 
i samband med Skånemarknadens ofta enkla och tillfälliga byggnadskon-
struktioner. 

Sammanfattning 
De rester efter en tegelbyggnad som påträffades utanför nuvarande kvarteret 
Fisken gav, tillsammans med kunskaperna från undersökningen 1983, en 
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god bild av Franciskanerklostrets utbredning mot norr. Tegelbyggnaden i 
Norra Vallgatan var välbevarad med bl.a en i fullmur uppförd gavelvägg, 
samt ett diagonalt lagt tegelgolv. Vid utvidgningen av schaktet mot norr fick 
vi även möjlighet att få fram delar av den norra långväggen, som till skillnad 
mot gavelväggen var murad i skalteknik. Denna vägg fortsatte utanför husets 
nordvästra hörn, och bör således även ha varit en del av klostermuren. Detta 
gjorde att vi kunde dokumentera klosterområdets norra begränsning. 

Oklart är hur långt byggnaden har sträckt sig österut. Tendenser till en 
gavelvägg fanns i slutet av den östra schaktväggen, men det kunde även röra 
sig om resterna av en mellanvägg, varför huset mycket väl kan ha sträckt sig 
fram till hörnet av nuvarande Lilla Bruksgatan. De fynd som förekom 
påträffades endast i rivningslagren och visade således endast på det tillfälle 
när byggnaden revs, som enligt källorna skall ha skett i början av 1600-talet. 
Vi vet att klosterkomplexet var i bruk i mitten av 1400-talet och att 
tegelbyggnaden då bör ha stått på plats. 

Det fanns inte något i husets konstruktion eller utseende som avslöjade 
dess funktion. Men om vi utgår från att klosterkyrkan/kapellet låg vid 
huvudstråket, som undersökningen 1983 antyder, bör den nu påträffade 
anläggningen vara resterna av refektoriet som enligt gängse byggnadstradi-
tion lades längst bort från kyrkan. 

Lager av bränd lera och sot intill västgavelns utsida indikerade en tät 
bebyggelse inom klosterområdet. Det var dock ej möjligt att utifrån dessa 
fragmentariska lämningar få en uppfattning om vilken typ av byggnadskon-
struktioner det rörde sig om. 

En nedgrävning fylld med stenar intill gaveln kan tolkas som ett funda-
ment för en byggnad. Anläggningen var grävd högt uppifrån och kan därför 
dateringsmässigt placeras efter det att tegelbyggnaden och klostermuren har 
rivits. 

Under de utfyllnadsmassor som tegelbyggnaden vilade på, påträffades en 
syllstock av ek. Trädet kunde med hjälp av dendrokronologisk datering 
konstateras ha blivit fällt 1370-71. Anläggningen passar väl in i den bild vi 
fick vid 1983 års undersökning i kvarteret Fisken, då vi kunde dokumentera 
lämningar som troligen kunde sättas i samband med Skånemarknaden. 
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Malmo — en middelalderlig havneby uden 
havn 
AF OLAF OLSEN 

Haffn ... kaldis udi almindelighed alle ste-
der ved Soekanter, hvor Skibsfolch kan ka-
ste deris Ancker oc blifve beliggendis sicker 
oc fri med deris Skibe for Storm oc W-wxjr. 

Christen Ostersson Weylle 1652 

Inspirationen til denne artikel kommer fra lxsning i Detlev Ellmers' store 
vxrk Friihmittelalterliche Handelsschiffahrt in Mittel- und Nordeuropa, der 
blandt meget andet fortxller om havneforholdene i xldre tider. Ellmers 
folger udviklingen fra de forste skibes Schiffiliinden, hvor man blot trxkker 
bådene op på land, til etableringen av Kai anlagen, som skibene kan laegge 
til ved. Dette ses i sammenhxng med handelsskibets egen udvikling fra 
oldtidens lette, lavbordede fartojer till hojmiddelalderens hojbordede og 
solidt byggede storskibe, isar reprxsenteret ved koggen. Hansekobmxnde-
nes kogger lå tungt og dybt i vandet og kunne ikke trxkkes på land, hver 
gang de skulle losses og lades. Hvis der ikke var en kaj at lxgge till ved, måtte 
skibene kaste anker så nxr ved kysten, som vanddybden tillod, og lasten 
bringes til og fra land på mindre både. Dette var både omstxndeligt og 
tidsrovende, og Detlev Ellmers mener ikke, at man kunne opretholde en 
regulxr havnedrift over en lxngere periode uden kajer. Blev de gamle 
havnepladser ikke udbygget med Hafeneinrichtungen, måtte de svinde bort'. 

Disse havne-darwinistiske betragtninger virker umiddelbart logiske og 
fornuftige. Men er de også rigtige? Jo, måske på meget langt sigt. Skibe, der 
losses og lastes fra småbåde og pramme, forblev imidlertid en realitet i mange 
af Nordeuropas havnebyer flere hundrede år efter middelalderens afslutning. 
At udviklingen gik langsomt, får man et klart indtryk af ved at studere 
byprospekterne i Braun & Hogenbergs Civitates orbis terrarum (1572-
1617). Ved denne tid var moler ojensynligt endnu en sj xldenhed i havnene, 
og når de findes, er det fortrinsvis mindre skibe, der ligger ved dem. De store 
holder sig på åbent vand, og på nogle af prospekterne ses en livlig trafik af 
små både mellem byen og skibene på byens rhed2. Et af de få eksempler på 
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Prospekt af Malmo fra landsiden. Byen optrader under sit tyske navn Elbogen (Albuen). 
Fra Georg Braun Franz Hogenberg: Civitates orbis terrarum IV, 1594. 

en veludbygget havn er Visby på Gotland. Men på prospektet af byen, der 
er stukket i 1598, er der kun skuder og isar pramme og robåde i havnebas-
sinet. Også her ligger de storre skibe udenfor. Forklaringen kan vi finde i 
samtidige beretninger, der fortaller, at store skibe ikke kunne komme ind 
i havnen, fordi den hele tiden sandede ti13. 

Sand og mudder var et stort problem for mange havne. Med datidens 
teknik var det vanskeligt at hindre tilsandingen. Det kan såmand vare svart 
nok i dag! Havnene led også under sofolkenes hensynslose og kortsynede 
udsmidning af ballaststen fra skibene. Det gik så galt, at man i Dronning 
Margrethes modbog for Skånemarkedet fra o. 1410 ligefrem måtte true med 
livsstraf til de skippere, der fordarvede farvandene eller havnene med deres 
barlast4. 
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Visby havn. Udsnit af prospekt i Braun er HogenbergW 1598. På prospektet ses ikke, at 
byens rhed er beskyttet af en nekke holme ud for havneindlobet. 

Det siger sig selv, at skipperne helst ville lxgge deres skib ved kaj, når det 
kunne lade sig pre. I Bergen, hvor havnen var dyb og tilsanding ikke noget 
problem, var det så stor riff om pladserne ved kaj erne, at byloven fra 1276 
bestemmer, at skibe i havnen skal losses og lastes med stxvnen mod 
bryggerne, og at de mules skal lobe ud på byens rhed, når de er fxrdige, så 
andre skibe kan komme dl.' At stxvnfortojning var et almindeligt finomen 
i havnene, bekrxftes af mange havnebilleder i Braun & Hogenbergs pro-
spekter. 
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Nästen alle tidlige kystbyer i Danmark er vokset op ved åmundinger, hvor 
skibe kunne nyde sikker havn i uvejr, eller på steder hvor landtanger eller 
nxrliggende oer dxmpede bolgernes kraft. Den beskyttede beliggenhed var 
på det nxrmeste en betingelse for at tiltrxkke sofarten. Men ingen regel er 
uden undtagelse, og i det folgende vil det blive vist, hvorledes en sohandelsby 
kunne leve i mere end 500 år uden hverken havneanlxg eller blot en 
antydning af be til skibene — og endda udvikle sig til en af det middelalderlige 
Danmarks vigtigste handelsstader. 

Eksemplet er Malmo, Kobenhavns storste og nxrmeste genbo på Ore-
sundskysten. Dette vil undre de fleste, der kender denne by i dag. Kommer 
man til den ad sovejen, er det furste mode med byen en imponerende havn 
med dxkmoler, der griber langt ud i Oresund, og med kajer, der kan 
modtage såvel kxmpefaerger fra kontinentet som store fragtskibe. Havnens 
vartegn er en gigantisk skibsvxrftskran, der kan ses helt fra Kobenhavn. 

Hele dette store havneanlxg er imidlertid blevet til inden for de sidste 
to hundrede år. For o. 1780 var det så at sige ingenting. Den äldre tilstand 
beskrives kort og klart i prxmisserne til en dom, der blev afsagt ved byretten 
i Malmo i året 1606: "Her for byen er der en åben, bar strand og slet ingen 
havn". Og det tilfojes, at mange godtfolk derfor har bekommet stor skade 
formedelst storm og vejr. Den indstxvnte var oldermanden for pramlavet, 
som havde anvist en kobmand en pram, der skulle transportere otte laster 
maltbyg ud til et skib på rheden. Prammen var uheldigvis sunket undervejs, 
men oldermanden blev frikendt, idet retten fandt, at man ikke kunne 
dumme ham for en ulykke, som kom sig af Guds storm og uvejr6. 

Lidt flere enkeltheder om havneforholdene kan hentes i Arennt Berntsens 
topografiske Danmarksbeskrivelse fra 1656. Det siges her, at Malmo ikke 
har nogen sikker havn, eftersom den ligger langs den åbne strand, som 
fortsätter i et flakt dyb eller et grundt vand, så at store skibe ikke kan lägges 
nxrrnere til byen end en fjerding uge-sos', i vore mål mindst 1200 meter. 
Mindre fartojer kunne dog komme noget txttere på kysten. Det fremgår 
bl.a. af de takster for at fragte korn fra byen til skibe på rheden, der er fastsat 
i myndrikkernes skrå (herom senere!) fra 1567. Når skibet ligger langt ude, 
skal skipperen betale en sosling (6 penninge) for hver tonde korn, der sejles 
ud til ham. Men hvis skibet har kastet anker ved "Stenkarret", skal han kun 
af med en hvid (4 penninge8). I Kong Christoffer af Bayerns bestemmelser 
for Malmo fra 1446 siges det, at Malmos byfred i havet skal rxkke til den 
anden revle. Måske er det ved denne revle, man havde lagt sten til at forankre 
skibe ved9. 

De både, der varetog sejladsen mellem rheden og byen, behovede dog ikke 
at sejle helt ind til strandbredden. Som det ses på bykortet, der er tegnet i 
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Plan af Malm, tegnet af Oluf Steenvinkel 1652 efter opmåling af ingenior Peter Bysser, 
med forslag til nye fortifikationer og nye skibsbroer. Kgl. Bibliotek, Kobenhavn. 

1652, kunne de lxgge til ved en smal bro, der på dette tidspunkt rakte ca. 
150 meter ud i havet'°. En smal sejlrende, der vel tildels er gravet, forer ind 
til broen. Det ser ikke imponerende ud og var det heller ikke. Der var så ringe,  
dybde i denne rende, at sels de små skuder, der betjente fxrgetrafikken 
mellem Oresundskystens byer, i almindelighed ikke kunne gå ind til Malmo, 
men blev "sat" på rheden, hvor myndrikker fra byen så overtog passagerer 
og gods". 

I de skriftlige kilder omtales broen forste gang i et skode fra 1390, hvor 
den kaldes Fxriebroo'2. Det må dog formodes, at den er langt xldre og 
ligesom byen sels er blevet til i forste halvdel af 1200-årene. I senere kilder 
nxvnes fxrgebroen nu og da, en gang imellem under den lidt misvisende 
betegnelse Skibsbroen. I kong Hans' store privilegium for Malmo fra 1487 
kaldes den for Bryggen, og der fastsattes en bode på 6 mark for at tage 
tommer eller fixIle af den". Da Malms?) i begyndelsen af 1400-årene blev 
befxstet og fik en fem meter hoj mur langs forstranden, blev der ud for 
fxrgebroen lagt en port med et tårn, hvori der indrettedes toldbod'4. På 
stranden foran måtte der hverken bygges huse eller boder, ejheller sittes 
stejler til at hxnge garn ved". 
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Rerge på Oresund. Kobberstikfra Pufendorf 1696, efter tegning av Erik Dahlberg o. 1658. 

Det xldste billede af Malmo fra smiden viser denne tilstand. Det er tegnet 
af Erik Dahlberg, velkendt både som ingeniorofficer og som tegner, og må 
stamme fra en isvinter kort tid efter, at Malmo i 1658 var kommet i svensk 
besiddelse. Med byen i baggrunden ses Pons Navalis foran strandmuren som 
en trxbro, der strxkker sig ud i det tilfrosne Oresund. Helt af trx kan broen 
dog ikke have vxret. Ti år for havde Malmo-egnens kronbonder aget store 
maengder sten til brokarrets reparation efter en videlxggende storm'6. Men 
hovedtrxkkene af Malmos sofront er sikkert rigtigt gengivet. Andre havne- 
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anlxg end fxrgebroen var der ikke, og trods sit navn kunne denne end ikke 
tage mod fxrger. 

Det er derfor tankevxkkende, at Malmo kunne stå sig så godt i konkur-
rence med de andre byer ved Öresund, der kunne byde de sofarende langt 
bedre betingelser, både med hensyn til beskyttet beliggenhed og havneanlxg. 

Malmos tilblivelse og furste store vxkst i 1200-årene beroede forst og 
fremmest på hostsilden, der i ufattelige mxngder invaderede Oresund hvert 
år i midten af august og forblev i farvandet indtil slutningen af september. 
Hvor lxnge sildestimerne havde fulgt denne rute på deres efterårsvandring, 
ved man ikke, men i hvert fald fra 1 1 00-årene var sildefiskeriet en vigtig 
biindtxgt for skånske og sjx1landske bonder, der i tusindsvis strommede til 

Trafik pli det tilfrosne Tresund foran Malmo. Kobberstik fra Samuel von Pufendolf De 
rebus a Carolo Gustavis Gesta, 1696, efter tegning af Erik Dahlberg o. 1658. 
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Öresund for at få deres andel i havets gaver ved nogle ugers hårdt, men 
lonsomt arbejde. Den store opblomstring fik fiskeriet dog forst, da kobmxnd 
fra de nordtyske byer o. år 1200 meldte sig som aftagere af silden til det 
hastigt voksende kontinentale marked. Hjemmefra kunne tyskerne på deres 
skibe medbringe salt, isar fra de store miner i Luneburg, således at silden 
ved nedsaltning kunne gores holdbar indtil nxste års hast. 

Ved kobmxndenes mellemkomst udviklede sildeugerne i (Öresund sig til 
et betydeligt internationalt marked, der snart blev kaldt Skånemarkedet. Her 
forblev silden den vigtigste vare — i gode år med en fangst, der er anslået til 
ca 300.000 tunder årligt, d.v.s. ca 30 millioner sild. I Skåne var markedets 
centrum Skallen. og Falsterbo yderst på den landtange, der udgor Skånes 
sydvestligste pynt. På Sjx1land landedes silden fortrinsvis i Dragen' på oen 
Amagers ostkyst. 

Den vx1dige tilstromning kaldte på en stark styrende hånd og en fast 
organisation. Det sorgede den danske kongemagt for. Fiskerne rejste deres 
telte og boder på forstrandene. Arealerne bagved blev inddelt i fed, som blev 
udlejet til kobmxnd fra de danske og tyske byer, som derefter selv foretog 

Sildefiskeriets kerneområde i 
det sydlige Oresund. Målene 
er i kilometer. Tegnet af Han-
ne Johannesen. 
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underopdelingen og indretningen med boder og stadepladser, kroer etc. 
Kongen fastsatte retsregler for livet og handelen på markederne og tog sig 
vel betalt ved et noje beskrevet system af afgifter, told og boder, som hans 
fogeder og toldere inddrev hos fiskere, kobmxnd, skippere og andre, som 
havde xrinde på markedet. For den danske konge forblev Skånemarkedet i 
århundreder en af de vigtigste indtxgtskilder'7. 

Det sydligste Skåne var et rigt og frugtbart landbrugsområde. Det mxr-
kedes ikke på Skanor-tangen, der lå i landsdelens yderste periferi. De 
tilrejsende kobmxnd havde imidlertid brug for lokale forsyninger, når de 
kom til Skånemarkedet. Til gengxld kunne de skaffe bonderne nyttige og 
efterspurgte handelsvarer fra Europa, f.eks. salt og kIxde. Malmo opstod da 
som et sted, hvor de to parter modtes — ikke for langt fra sildemarkedet og 
dog x= Skånes hjerte. For byens udvikling havde det også betydning, at 
genboen Kobenhavn var i kraftig vxkst; trods den manglende havn blev 
Malmo det punkt på Skånes kyst, hvortil man hurtigst kom fra Kobenhavn. 

Da byen forst var der og viste sig at fungere godt, trak den også dele af 
Skånemarkedet til sig. Blandt hansestxderne var det Lubeck, der domine-
rede på markedet. I de såkaldte pundtoldboger18, der er bevaret for årene 
1368 og 1398-1400, har vi enestående gode oplysninger om sejladsen 
mellem Liibeck og de danske havne. Handelen på Malmo var ojensynligt 
starkt stigende, og for år 1400 havde Malmo erobret forstepladsen i Lobecks 
trafik på Skånemarkedet. Ser man bort fra den omfattende sejlads af 
fiskerbåde fra Dragen' til Liibeck, koncentrerer de lybske kobmxnd deres 
indkob af sild i Malmo. Det drejer sig årligt om ca. 30.000 tender sild, der 
her får lybske ejermxncP9. 

På dette tidspunkt var sohandelen på Malmo endnu i hoj grad sxsonbe-
stemt. Dette udjxvnedes dog efterhånden noget. Byen voksede og fik sine 
egne behov, samtidig med at nye handelspartnere, engelske og hollandske, 
dukkede op på byens rhed for at få del i sildeeventyret eller slå en handel af 
på vejen indi Ostersoen. Langt vigtigere var det dog, at Malm(?) i stedse storre 
omfang blev den foretrukne udforselshavn for Skånes egne landbrugspro-
dukter. Et udtryk for dette er det, at kong Kristiern 2. i sin bylov af 1522 
forsoger at give Malmo og den nye by Landskrone eneret på udforsel af korn 
fra Skåne till Tyskland". 

I lobet af 1500-årene begyndte sildene at finde andre veje end (Öresund. 
Dette synes imidlertid ikke at have fået alvorlige folger for Malmo, der 
tvxrtimod var en kobstad i stadig fremgang og med et rigt åndeligt liv. Fra 
dette århundrede findes kun sporadiske oplysninger om, hvad der ind- og 
udskibedes på fxrgebroen, men fra og med 1607 er byens toldregnskaber 
bevaret, og de viser klart, at det nu er den skånske landbrugsproduktion, der 
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prxger byens sohandel. Gennem mange år afgik i gennemsnit ca. 50.000 
«ander korn med skib fra Malms?). Det er store tal. Også levende kreaturer 
blev udskibet herfra, omend slet ikke i samme omfang. De fleste år drejer 
det sig om nogle hundrede heste og lidt flere okser21. Ved denne tid var 
Malms?) iovrigt hjemhavn for adskillige store skibe i international fragtfart. 
En del av dem var i hollandsk eje og havde kun skibspapirer fra Malmer for 
at kunne sejle uantastet i Nordscen og Biskayen; men andre af skibene ejedes 
faktisk af velhavende Malmer-borgere med risikovillig kapita122. 

Fra slutningen af middelalderen og frem til 1658, da Skåne kom på 
svenske hinder, var Malmer som sohandelsby kun second to one i det danske 
rige, nemlig Kobenhavn. I enkelte år var handelen på Malmer endda den 
storste. Havnebyen Malmer fungerede altså udmxrket uden havn. Men 
hvordan? Lad os — så godt som det begrxnsede kildemateriale tillader det —
formge at rekonstruere, hvorledes det gik til. 

Om rheden sels er der ikke meget at fortxlle. Dens beliggenhed mindst 
1200 meter fra kysten er allerede nxvnt, også at mindre skibe kunne "satte", 
d.v.s. opankres, nxrmere på land end de storre. En kilde fra 1548 skelner 
mellem skibe yderst på rheden og dem inden på rheden23. Men hvor man 
end lå foran Malm(?), var der ingen lx for storm, medmindre den kom fra 
syd eller sydost — hvad storme som bekendt sjx1dent gor på vore kanter. Man 
kan forestille sig vejrsituationer, hvor skibene i al hast har forladt rheden og 
er sagt til Skanor eller har lagt sig i lx afAmager for at finde beskyttelse mod 
et truende uvejr. Den udsatte beliggenhed gjorde også rheden totalt uegnet 
til vinteroplxgning af skibe. Dette er utvivlsomt grunden til, at skippere og 
bådfolk på de skibe, der tilhorte Malmoborgere, i reglen var bosat i Koben-
havn eller Helsingor, hvor deres skibe kunne få vinterleje24. 

Den store afstand mellem rhed og by gjorde det ikke tilrådeligt at lade 
skibene ligge på rheden uden god bevogtning. En oktobernat i 1425 blev 
en tysk skipper berovet sit skib og last herude25, og han har nxppe vxret den 
eneste, der havde den ubehagelige oplevelse. Til nattens farer horte også 
muligheden for kollision med andre fartojer. Den var sirlig stor i sildesx-
sonen, hvor tusinder af fiskerbåde dag og nat hostede af silden. I kong 
Frederik 2.s somt fra 1561 indfortes derfor totalt forbud mod nattesejlads 
for skibe mellem 24. august og 9. oktober, for at de fattige fiskere kunne 
undgå skader og fordxrvelse, og det pålagdes alle skippere at holde god vagt 
med lys og lygte til dagens opgang26. 

Når et skib kom til rheden, kunne skipperen lade sig ro i land i skibets 
egen båd for at forhandle med myndighederne og havnens folk om losning 
og lastning. Bortset fra en kort periode efter Stralsundfreden 1370, hvor 
hansekobmxndene have betinget sig retten til at bruge egne pramme og 
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"luchteschuten" (d.v.s. både med eget hejsevxrk)22, var skipperne forpligtet 
ta at lade prammxnd og myndrikker fra Malma sorge for al transport 
mellem rhed og by. 

Hvad en pram og en prammand er, behover nxppe nogen forklaring. Men 
ordet "myndrik" er forlxngst gået i glemmebogen. Dets forsvinden er så 
total, at myndrikker overhovedet ikke omtales i den store Ordbog over det 
danske Sprog, der medtager alle ord, som har vxret i brug efter år 1700. Den 
Ixrde sprogforsker Allan Karker, der har foretaget en grundig undersogelse 
af ordet og publiceret sine resultater i en inciterende alhandling, har da heller 
ikke fundet eksempel på brug af ordet myndrik efter 1682, hvor der i 
bestemmelserne for prammxndens lav i Kobenhavn omtales en myndrik-
båd28. 

Ordet myndrik forekommer forste gang i Guterloven, der blev nedskrevet 
i begyndelsen af 1200-årene. Her bestemmes det, at den mand, som Tinder 
en ubevogtet myndrikkia på stranden, må tage den, medmindre ejermanden 
er så nxr, at han kan hore det, når finderen råber tre gange på ham. Her er 
myndrikken altså et skib eller en båd. I loven nxvnes også andre fartojer, og 
af bestemmelsens placering i lovteksten kan man drage den slutning, at en 
myndrik på Gotland var et fartoj af beskeden storrelse, mindre end en skude 
og storre end en robåd. Ordets etymologiske oprindelse er ifolge Allan 
Karker snarest "noget der drives frem ved at padle"29. Men det må reprx-
sentere et meget tidligere udviklingsstadium. 

Ordet myndrik lever videre i det baltiske område, fortrinsvis hvor han-
sekobmxnd fxrdes. Allan Karker har samlet en rxkke eksempler fra hanse-
byen Reval (Tallinn), hvor ordet efterhånden skiffer betydning, således at det 
bruges om forere af mindre både, der anvendes ta gods- og persontransport 
mellem skibe og havnen. Da det forste gang optrxder på dansk grund, er 
det med denne nye betydning. 

Det er i modbogen for Skånemarkedet fra o. 1385, hvor det hedder, at 
ingen myndrik må fore gods ta land fra skibene eller ta skibene fra land, 
medmindre han har et tegn fra tolderen30. Det kostede naturligvis penge, og 
fra 1494 er bevaret en afregning for Myndrickte penning& fra Skanor og 
Falsterbo. Listen omfatter 24 personer, fortrinsvis danske, hvoraf tre har 
betalt 2 mark for en pram, to har haft en pram og en båd, som der skulle 
betales 1,5 mark for, medens resten har givet 9 skiling for en pram eller en 
båd31. Afgiften retter sig tydeligvis efter fartojets storrelse, sels om den i 
Kristian 1.s modbog fra ca. 1457 havde vxret ens for alle, 3 mark pr. 
myndrik32. 

I Kristiern 2.s bylov fra 1522 bestemmes det, at visse kobstxder skulle 
have svorne prammxnd og myndrikker samt svorne dragere (vognmxnd), 
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som skulle fore gods til og fra skibene33. I hvert fald i Kobenhavn og i Malms 
efterlevede man dette krav, også selvom loven bortfaldt ved Kristiern 2.s 
detronisering. Det kobenhavnske kildemateriale om prammxnd og mynd-
rikker er ganske omfattende. Allan Karker har analyseret det og er kommet 
fil den konklusion, at de to betegnelser oftest optrxder som konkurrerende 
synonymer34. De bruges om mind, der stort set har samme arbejde og 
samme forpligtelser, og som står på samme lave trin i samfundet. De havde 
også fxlles lav, i det mindste efter 1622. 

Fra Malma er ligeledes bevaret adskillige kilder, der beretter om pram-
mxndenes og myndrikkernes virksomhed i 1500- og 1600-årene. De fleste 
ligger i Malmos stadsarkiv og er modsat de kobenhavnske kun i begrxnset 
omfang gjort tilgxngelige i trykte kildeudgivelser. Derfor er de endnu ikke 
blevet udnyttet fuldtud af forskningen. De fortjener imidlertid at komme 
frem, fordi de på vxsendige punkter udbygger og korrigerer de billede, man 
får af de to erhverv i kilderne fra Kobenhavn. 

En af de furste omtale af en myndrik i Malma stammer fra 1538, hvor 
en borger i en klage fil kongen beretter om den forfolgelse, han havde vxret 
udsat for i sin hjemby. Da han kom sejlende fil byen, var det furste han så 
en myndrik, der kom stangende (d.v.s. stagende) ud på rheden, udsendt af 
hans fiender for at opsnuse, om han var med skibet35. I 1548, da der blev 
fastsat taktster for transport af malt og salt mellem byen og rheden, omtaler 
Malm?) stadsbog imidlertid kun pramkarle og prampenninge36. Dette må 
dog også have omfattet myndrikker, for få år senere oprettedes et myndrik-
kers og prammxnds lav. Det ved vi, fordi stadsbogen i 1564 beretter, at der 
har hersket stor uenighed og tvist mellem prammxndene og myndrikkerne, 
siden de nogle år forinden havde lavet deres skrå. Byrådet har derfor skredet 
ind og fastsat en fordeling af arbejdet mellem dem, baseret på de gxstende 
skibes afgangshavn og/eller destination, idet det specificeres, hvem der 
tilkommer hvad. Desuden understreges det, at ingen prammand må holde 
både, store eller små, til at fore nogen del af det, der et tilmontet myndrik-
kerne37. Af denne tilfojelse må man kunne drage den slutning, at det er 
myndrikkerne, der har vxret mest i klemme under stridighederne. 

Nyordningen fra 1564 holdt kun i tre år. Den havde ojensynligt ikke skabt 
fred mellem de stridende parter, og byrådet valgte da at hugge knuden over. 
Det fxlles lav blev nedlagt og erstattet af to nye, et for prammxndene og et 
for myndrikkerne. Ved midfaste 1567 fik de begge deres egen skrå38. 
Prammxndenes lav skulle vare det storste af dem, med 20 prammxnd, der 
alle hver for sig kunne stille med folk, der vinter og sommer var rede dl at 
gå på soen, når det behovedes. Blandt brudrene skulle der udpeges to 
oldermxnd til at overvåge, at alt gik rigtigt til efter regler og forskrifter. 
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Myndrikkernes lav blev lidt mindre. Her skulle der vxre 16 brodre og kun 
&I oldermand. 

Nogle bestemmelser er helt eller nxsten identiske i de to lavsskråer fra 
1567. Således fastslås det begge steder, at sejladserne skal gå efter tur, så at 
ingen broder beriger sig på de andres bekostning. For at sikre, at dette 
overholdes, skal brodrerne — prammxndene for sig og myndrikkerne for sig 
— skifte dagens indtxgter mellem sig under forsxde af deres oldermxnd. 
Sådan havde man også gjort det i det gamle fxlleslav, hvor man imidlertid 
ikke alene havde haft problemen med fordelingen, men også havde tillagt sig 
slemme uvaner, når man om altenen modtes for at skifte. Derfor bestemmes 
det i begge de nye skråer, at ingen er pligtig til at drikke sine penge bort ved 
skiftet; men når det er overstået, må hver mand drikke hjemme til sit eget 
og af sin egen lod. 

De vigtigste bestemmelser angår fordelingen af fragterne mellem de to lav. 
På dette punkt var bestemmelserne fra 1564 både for summariske og 
utilstrxkkelige. Nu specificeredes alt meget noje, stadig med skibenes af-
gangshavne og destinationer som fordelingsnogle, og med lange oprems-
ninger af byer, landsdele og lande, der "tilhorte" det ene eller andet lav. I store 
tragik var ordningen den, at prammxndene skulle tage sig af gods til og fra 
Halland, Fyn, Jylland, Holsten og Norge. De havde også det gods, der kom 
til rheden fra fjernere destinationer: Tyskland, Holland, England, Skotland 
etc. Gods fra Malma, der skulle til disse fremmede lande, tilkom det 
derimod myndrikkerne at sejle ud til skibene på rheden. Myndrikkernes 
område omfattede iovrigt hele Sjx1land og Lolland-Falster, både hvad angår 
ankommet gods og det, der skulle sendes fra Malma. Desuden havde de 
eneret på transporten af frisk sild fra rheden til Malma, også når den kom 
fra Norge, som ved denne tid var ved at udvikle et stort sildefiskeri. Vigtigst 
for myndrikkerne var dog trafikken tvxrs over Oresund, isar til og fra 
Kobenhavn. Den blev varetaget af fxrgemxnd — i Malma skulle det vare 16 
— som i deres lavsskrå fra 1573 var forpligtet til at overlade myndrikkerne 
transporten af deres passagerer og gods mellem rheden og Malmo39. 

Af disse regler fremgår det, at prammxnd og myndrikker stort set udforte 
det samme arbejde. Oresundsmonopolet gav utvivlsomt myndrikkerne en 
storre persontransport, end prammxndene havde, men hvad angår gods-
transporten er det åbenbart, at de to lavs medlemmer skulle kunne lose 
nojagtigt de same opgaver. Var de da de konkurrerende synonymer, som de 
kobenhavnske kilder kan give indtryk af? Eller var der en reel forskel mellem 
prammxnd og myndrikker? 

Det var en forskel, tydelig for enhver, der så dem i funktion. De både, som 
de betjente sig af, var vidt forskellige, både i konstruktion og storrelse. Det 

67 



MALMÖ - EN MIDDELALDERLIG HAVNEBY UDEN HAVN 

får man allerede et indtryk af i lavsskråene, og denne fornemmelse bestyrkes, 
når man laser de tariffer, som bystyret havde fastsat for deres arbejde, dels 
i skåerne sels og isar i et supplement til taksterne, som byens råd vedtog i 
1615". 

At prammxndene brugte pramme, behover ingen nxrmere forklaring. 
Det var tunge, fladbundede fartojer med stor lasteevne. Den lokale middel-
alderlige version af prammen kender vi endog sxrdeles godt fra et fund af 
ikke mindre end seks pramme, der i 1911 blev gjort i volden omkring 
Falsterbohus, en af de borge på Skanor-tangen, hvorfra den danske konges 
foged overvågede, at alt gik rigtigt dl på Skånemarkedet. De seks pramme 
lå på rad og rxkke under volden, hvor de tydeligvis var lagt ved opforelsen 
for at holde på voldens j ordmasser. Dette er sket i begyndelsen af 1300-årene. 
Den bedst bevarede af dem blev optaget og bragt til Kulturhistoriska Museet 
i Lund. Som det ses på opmålingen, var den ca. 16 meter lang og 3,5 meter 
bred. Hvor hoje de svagt udadskrånende cider har =et, kunne ikke 
afgores41. 

Dette vigtige. fund kan suppleres med enkelte oplysninger i de skriftlige 
kilder fra Malma. At prammene blev staget frem, siges ofte, og dette framgår 
da også af talrige billeder andetsteds fra, f.eks. i byprospekternes havne-
fremstillinger. I prammxndenes lavsskrå fra 1567 pålxgges det lavet at holde 

Bunden af pram fia o. 1300, fundet under den sondre vold omkring Falsterbohus. Efter 
Ragnar Blomqvist 1950. 
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en god robåd, hvormed man kunne bringe en pram helt ud til skibe, der lå 
på så dybt vand, at man ikke kunne nå dem med stagerne. Hvor stor 
besxtningen var på prammene, siges ikke direkte, men på hver pram skulle 
prammanden stedse have en forkarl og to prammxnd, som kunne tilse, at 
kobmandsgodset ikke kom noget til, når det blev ladet og losset42. I hårdt 
vejr må besxtningen have vxret storre. Den tidligere omtalte pram, der 
forliste på Malmo rhed i 1606, var efter prammxndenes udsagn udstyret 
med elleve stager; de kunne dog ikke bruge dem alle og satte derfor under 
sejladsen nogle af stagerne over ende mellem tonderne43. 

I den forliste pram havde der vxret 8 laster maltbyg. Under retssagen blev 
det oplyst, at den tidligere ofte havde vxret lastet med 9,5 lxst. Dette svarer 
til 228 tonder, og da hver malde byg vejede ca. 87 kg, har prammen altså 
kunnet bxre en nyttelast på nxsten 20 tons. Dette virker umiddelbart som 
et meget stort tal, men hvis prammen har vxret af samme storrelse som dem, 
vi kender fra Falsterbo, har de 20 tons kun foroget prammens dybgang med 
ca. 40 cm. 

Fra de lave pramme kunne godset loftes — eller for tondemes vedkommen-
de trilles — op på fxrgebroen. Ude ved de hojbordede kobmandsskibe på 
rheden var det anderledes. Her måtte prammxndene satte deres lid til, at 
skibet som foreskrevet i Frederik 2.s smet havde gode starke kordeler 
(trosser) og vindetakkel til at ind- og udlade kobmandsgods med". Om 
hejsevxrk i pramme haves der ingen efterretninger. 

Nok om prammxndene og deres pramme. Lad os vende opmxrksomhe-
den mod de gådefulde myndrikker og deres fartojer. Hvad sejlede de i? I 
hvert fald ikke i pramme. Dette ord nxvnes aldrig i forbindelse med 
myndrikkerne. Her bruger kilderne oftest blot det neutrale ord "båd", 
sommetider "myndrik-båd" og i sjxldne tilfx1de blot "myndrik"; da bliver 
manden et med sin båd45. 

Om myndrikkernes både kan vi forst og fremmest konstatere, at de er 
mindre end prammxndenes pramme. I tariffen fra 1615 betales der for 
indsejling af en last ved til brandsel i en af de storste pramme 2 mark, i en 
middelmådig pram 1 mark 8 skilling; hos myndrikkerne er de tilsvarende 
tal for lasten i en stor båd 1 mark 4 skilling, i en liden båd 1 mark. Forskellen 
afspejler sig også i lavsskråernes krav til det mandskab, der skal vare i båden 
for at overvåge ind- og udskibning af kobmandsvarer. Hos myndrikkerne er 
en vagtmand nok, hvor der i prammene som nxvnt skal vare tre. 

Ligesom prammene bliver myndrikkernes både staget. I lavsskråen fra 
1567 bruges ligefrem udtrykket at "stage til myndrik". Men dette udelukker 
ikke, at myndrikkerne også har kunnet ro deres både, når der var behov for 
det. Myndrikkernes skrå indeholder ikke som prammxndenes et krav om 
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anskaffelse af en robåd til brug, når der ikke kunne stages. Vi må derfor gå 
ud fra, at myndrik-bådene kunne begge dele. 

Myndrikkernes tarif fra 1615 omfatter nogle varer, der ikke kendes i 
prammxndenes, således "2 heste og 1 vogn", "herremandshest" etc — vidnes-
byrd om myndrikkernes privilegium på at betjene fxrgefarten på (Öresund. 
Men dette stillede sirlige krav til myndrikkernes både. Nogle af de skuder, 
fxrgemxndene betjente sig af, var så små, at de ikke var forsynet med 
hejsevxrk, og i fxrgemxndenes skrå fra 1573 siges det derfor, at den 
myndrik, der vil tjene penge ved farsel til og fra fxrgerne, sels skal sorge for 
trosse og bomme46. Nogle — men nxppe alle — myndrikbåde i Malmfe må 
derfor have vxret udstyret med mast og hejsebom. 

Udsnit af prospekt af Kobenhavn fra sosiden 1588, set omtrent ud for den numerende 
Knippelsbro. Fra Braun Hogenberg 11,/,-  1594. 
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Af disse spredte oplysninger kan man ikke danne sig et fulstandigt billede 
af myndrikkernes både. Men her kan vi muligvis finde hjalp ved at kaste et 
blik på forholdene i Kobenhavn. Ved Hojbro fandtes en bro eller brygge, der 
i 1518 kaldes for Myndricke broen. Det er iovrigt forste gang, ordet myndrik 
optrader i en kobenhavnsk kilde. Herfra gik persontrafikken till Refshalen 
og Amager, og Allan Karker har i en opgave i en regnebog fra 1552(!) fundet 
den oplysning, at dette fargeri blev varetaget af myndrikker47. Det er da 
narliggende at se på Braun & Hogenbergs prospekt af Kobenhavn 1588, og 
ganske rigtigt: her er en båd på vej til Amager, hvor en vogn og nogle folk 
venter ved landingsstedet. Båden er klinkbygget, lille og trind. Den stages 
ikke, men ros. Alligevel må vi tro, at det er en myndrikbåd, vi her ser i 
funktion. 

Et andet og langt bedre billede af, hvad jeg må anse for en myndrik og 
en myndrikbåd, findes på Wolfgang Heimbachs pragtige maleri af arve-
hyldningen i Kobenhavn i 1660, der er et af Rosenborgs store klenodier. 
Nederst til venstre i billedet ses en buttet båd, som stages gennem kanalen 
ved Holmens kirke af en mand, der står med sin stage i agterstavnen. 
Åretoldene i begge sider af båden viser, at den også kunne ros, men det måtte 
der mere end en mand til. I lasten findes mindst fem store ~der. Kan dette 
overhovedet vare andet end en myndrik på vej med varer til et skib på 
rheden? 

Efter denne lille ekskursion til Kobenhavn vil vi nu vende tilbage til Skåne 
for at betragte et tredie og knapt så fornojeligt situationsbillede, der omtrent 
på samme tid tegnede sig på stranden foran Malmo. Det beskrives malende 
og med starke ord i en forordning, som byrådet vedtog i 1650 for at komme 
den store uskikkelighed til livs, som angives at oves og drives af dem, der 
sejler gods og folk til fargerne. De kraver utålelig betaling af de rejsende og 
overfuser dem utilborligt med onde ord. De unddrager tolden indtagter af 
adskilligt gods, der ind- og udfores, og de rives og slides indbyrdes som 
umalende baster om godtfolks gods". 

I forordningen fortolles det også, hvorfor det er gået så galt. Der er sket 
det, at nogle af fargemandene har trodset forbudet mod, at fargemand 
driver myndrikvirksomhed, og anskaffet deres egne "prikkebåde"49, hvor-
med de henter og safter pasagerer og gods på stranden. Desuden har en del 
unge karle i egentligste forstand gået på strandhugst ved at kapre myndrik-
kernes kunder og "stikke" dem til fargerne, som det hedder. De autoriserede 
myndrikker har ojensynligt ikke evnet at damme op mod denne udvikling, 
og deres lav er gået i forfald. 

Derfor beslutter byrådet nu at genoprette ro og ordnede forhold på 
stranden. Der skal udpeges en oldermand til at have tilsyn med myndrikker 
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Udsnit afWolffiang Heimbachs billede af Frederik 3.s arvehyldning foran Kobenhavns 
Slot 1660. På kanalen ved Holmens kirke ses en myndrik(?) i sin bad. Originalen andes 
på Rosenborg Slot. 

og prikkebåde, og herefter må der kun holdes tre prikkebåde og to mynd-
rikker, d.v.s. myndrik-både. Der skal vare to gode karle ta hver båd og 
myndrik, og de skal alle vxre borgere bosat i Malmo. Fxrgemxndene trues 
med beide og fxngsel, hvis de drister sig ta at holde prikkebåde. Dette forbud 
gx1der også unge karle, losgxngere og dagdrivere; de skal straffes med 
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halsjern, hvis de stikker til fxrgerne. Når en båd eller myndrik har haft en 
tur, skal han ligge stille, indtil de andre har haft deres, og myndrikkerne må 
ikke anvise de rejsende bestemte fxrger; også der skal det gå efter tur. 

Flere paragraffer omtaler myndrikkernes forpligtelser over for myndighe-
derne. En af dem er sirlig interessant: hvis der er betlere blandt de passagerer, 
de får fra fxrgerne på rheden, skal de straks meddele det til ovrigheden, 
således at fxrgemanden kan skaffe dem bort igen og dertil blive straffet efter 
recessen. Ganske som det i dag sker i lufthavnene, hvor flyselskaberne ikke 
blot tvinges til at transportere personer uden visum bort igen, men også 
risikerer broder for at have bragt dem til landet. 

I det gamle myndriklav havde der vxret 16 medlemmer. Efter nyordnin-
gen 1650 var der kun fem. Denne voldsomme reduktion kan kun have en 
forklaring. Mellem 1615, hvor prammxndenes og myndrikkernes tariffer 
blev revideret, og den nye forordning i 1650 må myndrikkerne simpelthen 
have mistet deres andel i havnebetjeningen af de egentlige fragtskibe. Den 
må prammxndene have bemxgtiget sig. Med deres storre og mere robuste 
fartojer har de vxret bedre rustet til at transportere de voksende mxngder 
gods mellem rhed och by. Myndrikkerne måtte da nojes med det, de kunne 
tjene ved at sejle passagerer og rejsegods til og fra oresundstraflkkens 
beskedne fxrger, og selv denne indtxgt kunne de ikke have i fred for ubillig 
og ulovlig konkurrence. Det måtte gå galt. Forordningen 1650 skulle 
komme dem til hjx1p, men kunne på lidt lxngere sigt ikke redde dem. 
Myndrikkerne var på vej ud af historien. 

Med mange store och små sidespring er vi på vor vej fra rheden till Malmes 
by nu nået til det ojeblik, hvor prammanden eller myndrikken afleverer det 
hentede gods og eventuelle passagerer på Fxrgebroen ud for Malmos 
forstrand. Her trxder andre til, og kobmanden måtte atter have pengepun-
gen frem. Efter 1627 (og sikkert også mange gange for) skulle der betales 
bropenge til Fxrgebroens vedligeholdelse50. Denne afgift blev antagelig 
inddrevet af byens reprxsentant på broen, der blev kaldt brokikkeren". Han 
er muligvis identisk med "hissemesteren" (hisse=hejse), som omtales i rets-
sagen fra 160652. 

Det er dog også muligt, at hissemesteren var knyttet til opkrxvningen of 
told, der foregik fra toldboden i byporten, hvor tolderen også skulle over-
våge, at der ikke skete ulovlig handel på stranden eller på broen. Kongen 
skulle have sin told, for varerne blev solgt, og al varehandel skulle ske inde 
i byen. Derfor var det forbudt de fremmede kobmxnd at sxlge deres gods 
på skibet eller på bryggen". 

Transporten af gods fra bro til by var forbeholdt Malmos vognmxnd. 
Også de havde deres eget lav med dertil horende privilegier og forpligtelser, 
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og som i de ovrige transporterhverv foreskrev lavsskråen, at de skulle arbejde 
efter tur og dele indtxgterne. I det foregående har vi set, at det kunne have 
uheldige folger, når disse regler ikke blev fulgt. At det også kunne gå helt galt, 
når reglerne blev efterlevet, fremgår af en retssag fra 1589, der korn til at 
optage megen tid på bytinget og fylde godt i tingbogen54. 

Som reglerne var, kunne de ankommende kobmand og skippere ikke selv 
vxlge den vognmand, der skulle transportere deres varer. Dette gav ifolge 
tingbogen anledning til mange klager. Tingskriveren beskriver i dramatiske 
vendinger, hvordan det foregik: straks prammen stod med godset og vogn-
manden ankom, blev der handlet med det, som om det var rovergods. Meget 
korn på afveje, meget blev slået sonder og en del viltet ud og kastet i 
stranden, således som det gik med et kramfad, fyldt med silketoj, som 
kobmand Rotger ejede. Det blev viltet om på stranden, hvorved han led stor 
skade. 

Byrådet besluttede derfor at andre vognmxndenes lavsskrå derhen, at det 
fremtidigt skulle stå enhver borger og kobmand frit at hyre den eller de 
vognmxnd, de selv ville have til at age deres gods. Vognmxndene nxgtede 
imidlertid pure at efterkomme byrådets beslutning og gik så vidt som at 
idomme beder til lavets kasse af de vognmxnd, der tog korsel på egen hånd. 
Dette kunne byrådet ikke finde sig i, og de genstridige vognmxnd — mellem 
10 og 15 i tallet — blev alle til Kobe arresterede og sat i faengsel, dog i den 
mildeste form i rådhusets kalder. Men selv herfra revolterede de ved at sende 
hemmeligt bud hjem og forbyde deres karle at age for nogen, hvem det så 
måtte vare. 

Massearrestationer var ikke hverdagskost i Malma, og det viste sig at vare 
umuligt at holde de mange starke vognmxnd i kx1deren. Da bysvenden 
kom for at se til dem, skubbede de ham til side, og en af dem truede endog 
med at skyde "den sorte skalm". Derefter fjernede de låsen på fangedoren 
og holdt den åben, så de frit kunne gå ind og ud af deres fxngsel, som de 
lystede. Siden undskyldte de dette med, at "deres 01 gjorde dem det". 
Forplejningen i rådhuskx1deren kan ikke have vxret helt ringe. 

Anklageren fandt, at i hvert fald hovedmxndene i denne revolte burde 
straffes på deres hals, men sagen endte med, at vognmxndene blev idomt 
Kader, hver efter sin forseelse. For lavets oldermand, Knud Hesterider, der 
havde vxret aktionens hovedkraft, må straffen have vxret sirlig hård. Han 
var engang en agtet borger i byen med egen stor gård i Vestergade, og han 
ejede et skib, der sejlede sild fra Norge". Året efter retssagen blev hans gård 
solgt til slotsskriveren på Malmohus56. 

Vi har nu fulgt vor skipper og kobmand på deres besvxrlige vej fra den 
stund, de kastede anker ude på rheden foran Malma, til de kunne gå eller 
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kore ind i Malma by gennem Fxrgeporten. At folge dem tilbage til skibet 
er der ingen sirlig grund til. Det ville blot blive en gentagelse i omvendt 
orden: vognmand — toldbod — strand — fxrgebro — pram eller myndrikbåd 
— skib. Blot bor det måske tilfojes, at de i hvert fald i 1606 ikke måtte sejle 
fra fxrgebroen uden en hisseseddel, som de fik fra hissemesteren, og at 
denne seddel, der var en bekrxftelse på, at told og afgifter var betalt, også 
fungerede som en tilladelse fra myndighederne til at laste skibet under de 
herskende vejrforhold57. 

Det var slette vilkår, Malma kunne byde sine sovxrts gxster. Trods dette 
trivedes og voksede byen stot gennem mange hundrede år og blev en af 
Danmarks vigtigste sohandelsbyer. I teorien burde dette ikke vxre sket. Det 
gjorde det alligevel. Det kan vxre langt fra arkxologisk logik til historisk 
virkelighed. 
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Malmos betydning for den tidlige lutherske 
salmedigtning 
AF JENS LYSTER 

Forelxsning i Teologiska Institutionen, Lunds Universitet, på temadag om 
"Skåne mellan danskt och svenskt" 12. marts 1994. Lettere bearbejdet. 

Den 14. april 1583 rejste Malinas borgmester Jacob Fectil over (Öresund til 
Helsingor og kaldede på sin menigheds vegne magister Hans Christensen 
(Sthen) til sogneherre. Fremgangsmåden er et bemxrkelsesvxrdigt udtryk 
for den udstrakte selvstxndighed, der kendetegner det selvbevidste borger-
skab i Malma, som på den tid var det danske riges nxststorste by. Den 8. 
april 1536 havde Malma by ved kongebrev fået ret dl prxstevalg uden 
kongelig indblanding. Dette privilegium blev holdt i hxyd lige til 1677, da 
Karl XI som et led i forsvenskningen egenmxgtigt udnxvnte den svenske 
Nils Hambrxus til sogneprxst i Malma'. 

Allerede på herredagen i Odense 1526 fik Malma (og Kobenhavn) ret til 
et betydeligt selvstyre, en magistrat på 4 borgmestre og 12 rådmxnd — 
borgmestrene valgtes direkte af borgerne, men aflagde ed til kongen2. Denne 
nyordning gav borgerskabet handlefrihed, hvilket på netop det tidspunkt 
betad nye muligheder for den evangeliske bevxgelse. Når disse muligheder 
blev brugt i Malma mere end i Kobenhavn, hxnger det formodentlig 
sammen med de stedlige person-konstellationer. 

Det er jo et nxrliggende sporgsmål: hvorfor blev det ikke hovedstaden 
Kobenhavn, men rigets nxststorste by Malm(?), der blev toneangivende som 
luthersk arnested (härd)? 

Det kan have sinket lutherdommens gennembrud i Kobenhavn, at det var 
den konservative, men også ansete og respekterede Lave Urne, der var 
Sjallands biskop. I hans tid, dvs. indtil hans dod i april 1529, blev reforma-
tionen holdt ude af Sjallands Stift. I det kobenhavnske borgerskab er der 
ikke tegn på nogen evangelisk bevxgelse. På Kobenhavns Universitet gjorde 
reformkatolicismen sig gx1dende med Poul Helgesen som den ubestridt 
stxrkeste personlighed. Det har ikke vxret let at komme ål orde med 
afvigende meninger, når man var oppe imod så starke personligheder som 
de to nxvnte. Poul Helgesens kolleger og disciple fik forst en xrlig chance 
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til at udvikle en selvstxndig holdning, når de geografisk kom lidt på afstand 
— gerne et Öresunds bredde — af deres lxremester. 

Tilfx1det Claus Mortensen er ganske lxrerigt. Han stammede fra Malmro, 
var prxsteviet til Lunds Stift, men begav sig til universitetet i Kobenhavn, 
hvor det teologiske studium blomstrede. Vist nok i 1526 prxdikede han med 
stor veltalenhed og under stor tilstromning i Vor Frue Kirke, men i 1527 
forbod bispen det, fordi han talte ilde om prxsteskabet og lxrte kattersk. 
Hvad gjorde han så? Han drog til Malma! Der kom ikke noget luthersk 
gennembrud i Kobenhavn i anledning af Claus Mortensen. Det gjorde der 
heller ikke to år senere, da Frans Vormordsen i februar 1529 holdt en skarp 
prxdiken i samme Frue Kirke. Han oplevede bare, at kannikerne hyssede 
ham ned af prxdikestolen. Hvorefter han rejste — til Malma! 

Malms?) var fristedet. Her var man under borgmester Jorgen Kocks 
beskyttende vinger. Det var Jorgen Kock personligt, der lod Claus Mortensen 
hente fra Kobenhavn, for at Malma "skulle smittes med det lutherske lextteri 
og rejses til had mod gejstligheden" (såvidt den samtidige kronike om 
gråbrodrenes fordrivelse)3. At også den mxgtige Malmoborgmester Jorgen 
Kock har vxret nodt til forsigtighed, fremgår af, at Claus Mortensen til at 
begynde med var henvist dl at prxdike uden for selve byen, hvor han holdt sin 
forste prxdiken den 29. maj 1527. Det er ikke stedet her at komme nxrmere 
ind på det efterfolgende spi14, der i forste omgang endte med, at Claus 
Mortensen blev sendt på årskursus på den lutherske prxsteskole i Haderslev. 
Sikkert er blot, at Jorgen Kock målbevidst og resultatsogende, men også 
taktisk klogt har arbejdet hen mod at pre Malma til en luthersk by. 

At Malma blev det lutherske arnested, der som sådan fik en afgorende 
betydning for den danske salmebogs historie, skyldes et heldigt samspil af 
flere faktorer. Da Claus Mortensen og sammen med ham også Hans Olufsen 
Spandemager vendte tilbage til Malma sidst på året 1528, medbragte de nye 
danske oversxttelser af de lutherske salmer, de havde lxrt at kende i 
Haderslev. I mellemtiden havde Malms?) by fet sit forste trykkeri, sikkert 
også på Jorgen Kocks initiativ. Oluf Ulrickson havde tidligere haft trykkeri 
i Söderköping, men flyttede i 1526 sin presse til Malma, hvor den fik en 
central betydning i den lutherske propagandas tjeneste. Hans tidligste 
kendte arbejde var trykningen af den nu tabte forste danske salmebog i 
15285. Samme år eller det efterfolgende år tryktes "Det kristelige Messeem-
bede6. I 1533 oprettede også Chr. Pedersen et bogtrykkeri, hvor hans egen 
udgave af salmebogen blev trykt det samme år7. Heri findes også et optryk 
af Hans Tausens jyske aftensang fra Viborg8, som vi ellers ikke ville have 
kendt. Chr. Pedersens etablering som bogtrykker i Malma er formodentlig 
også sket med Jorgen Kocks velsignelse. 
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Titelbladet til det kristeli-
ge messeembede, som tryk-
tes på Oluf Ulricksons 
trykkeri i Malms 1528 
eller 1529. 
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I j anuar 1529 blev Frans Vormordsen af magistraten kaldet til Malm(?) som 
prxdikant for at tilgodese et reformkatolsk mellemstandpunkt som mod-
vxgt til Claus Mortensens aggressive forkyndelse. Snart var de to dog 
forbundsfxller. Den samme sommer oprettedes en prxsteskole i Malmro 
med Vormordsen som leder. Til medhjx1per fik han sin tidligere staldbroder 
fra karmelitterkollegiet i Kobenhavn, Peder Laurentsen, og sin tidligere 
kollega fra Universitetet, mag. Oluf Chrysostomus, der tillige blev rektor for 
den nye latinskole. 

Med disse tiltag havde borgmester Jorgen Kock opnået at pre Malma til 
rigets åndelige kraftcenter. Universitetet i Kobenhavn måtte standse sin 
undervisning i 1530 som folge af de dygtige lxreres udvandring till Malma. 
Da Frans Vormordsen efter reformationen i 1537 blev evangelisk biskop i 
Lund, kunne han i hele sit stift arbejde videre for sine idealer fra Malmo-
tiden. Hans liturgiske intentioner med uvilje mod latinsk sang ved gudstje-
nesten er en direkte videreforelse af traditionen fra Malmoreformatorerne. 
I samme retning trak Peder Laurentsen, der i sin Malmobog 15309  fremhx-
ver forskellen på den ydre og indre gudstjeneste: den katolske kult udfores 
af en prxgtigt kIxdt gejstlighed, der bukker og nejer, laser og råber, men 
uden ånd og sandhed. Over for dette åndlose stiller Laurentsen den jxvne 
mand, der sidder på en mogvogn (gödselkärra) og synger de ti Guds budord 
eller anden gudelig lovsang hentet fra Skriften. En mogvogn er for Gud lige 
så god fil lovsang som den ypperste domkirke!'° 

At sådanne udtalelser ikke har vakt behag blandt hojt dannede og 
kultiverede kanniker i Lund, niger sig sels. Da de nye sange fra Malma bredte 
sig til Kobenhavn, fandt Poul Helgesen, at disse danske salmer mere havde 
"facon efter springeviser end hellige salmer". Han mente at vide, at mange 
af de sammensvorne sels allerede var grundigt kede af den nye salmesang, 
"når de formxrke derudaf råb og skrål at vxre foroget, men ingen gudelighed 
formeret". Isar mishagede det ham, at kvinderne tvxrt imod Pauli for-
maning om at tie stille i forsamlingen sang los med "klingende stemme, 
hvorafmanges sind og hjerter rares mere dl syndige tanker end til gudelighed 
og hvorfor mange mere kommer til kåken end for Guds skyle". 

Malmos to reformatorer Claus Mortensen Tondebinder og Hans Olufsen 
Spandemager udgav som sagt i Malma 1528 den forste danske salmebog, 
en tidesangbog med en rxkke af deres egne salmer. Bogen genoptryktes flere 
gange de folgende år i stadigt forogede udgaver. Hele Danmark brugte 
salmebogerne fra Malma. Den teologisk skolede Hans Olufsen blev sogne-
prxst ved domkirken i Lund og tillige provst over Torne Herred. Claus 
Mortensen blev sogneprxst ved Skt. Petri allerede fra 1529 og efter 1536 blev 
han provst i Oxie og Bara herreder, men allerede efter få år blev han aflost 
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både som sogneprxst og provst af Anders Ljung. Claus Mortensen lade i 
1575 og blev begravet på en hxdersplads foran alteret i Skt. Petri. 

Jeg har opholdt mig så indgående ved reformationens indforelse i Malma 
for derigennem at tegne et billede af centeret for den tidlige danske salme-
sang. Det er min påstand, at denne "guldalder" fra 1528-36, da Malma var 
den åndelige metropol i riget, blev et ideal for byen. Jorgen Kocks borgmes-
tertid har stået i en sirlig glans, som skiftende borgmestre efter ham sogte 
at leve op til. Dertil kommer, at der i Malma har vxret brug for at markere 
sig over for tvillingbyen på den anden side af Öresund. Vi må derfor regne 
med, at magistraten i Malma målbevidst, bl.a. ved hjx1p af talentspejdere 
og gode ansxttelsesvilkår, har sagt at trxkke lxrde og fremtrxdende predi-
kanter og måske i sxrdeleshed salmedigtere til, som kunne kaste glans over 
byen. 

De to sogneprxster, som efterfulgte Claus Mortensen ved Skt. Petri, var 
begge betydelige teologer. Sogneprxsten i Landskrona Anders Jensen Ljungn, 
der i 1541 blev kaldet til Malma, har vxret en både duelig og anset mand 
med de bedste vidnesbyrd fra bl.a. Niels Hemmingsen. En stor interesse viste 
han biblioteket i Skt. Petri Kirke, hvis bogbestand han forogede. To dotre 
blev gift med henholdsvis professor Hans Albertsen, den senere biskop over 
Sjalland, og med slotsprxsten ved Christiansborgs Slotskirke, Thomas 
Gregersen Hemmet. 

Anders Ljungs efterfolger Hans Siundesen'3  havde studeret i Wittenberg 
og vxret hospitalsprxdikant i Malm(?), til han i 1555 blev sogneprxst og 
derefter også provst. Sjallands biskop Peder Palladius sogte at få ham til 
Kobenhavn som domprovst ved Vor Frue. Han blev også valgt, men foretrak 
Malma og modtog derfor ikke valget. Han har vxret en lxrd og fremstående 
mand og udgav i 1552 i Wittenberg sine egne oversxttelser af Tobias' og 
Salomonis boger. Hans bogsamling var imponerende'4. Sammenholdt med 
oplysninger om den samtidige kollega i Tygelsjo får man et tidsbillede af en 
rxkke Ixrde prxster i Oxie Herred, der låner boger hos hinanden15. 

11556 &de borgmester Jorgen Kock, og hans efterfolgere på borgmes-
terstolen var mindre heldige med deres prxstevalg. Den Oluf Bjornsen, der 
blev prxst i 1563, var ganske vist magister, men hans embedsperiode blev 
en fiasko, og fem år senere ansogte magistraten kongen om at blive af med 
prxsten. Han var ubrugelig i Malma. Så flyttede han til Lund, hvor han blev 
domprovst! 

Mere heldig var man med hans efterfolger Isak Pedersen Sommer, der 
stammede fra Helsingor og var son af sogneprxsten ved Skt. Olai, Helsingors 
reformator Peder Samsing. Da hr. Isak lade i 1583, hentede Malma endnu 
engang sin sogneprxst fra Helsingor, nemlig Hans Christensen Sthen. Ham 
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vil jeg behandle mere udforligt lxngere fremme, men omtaler forinden hans 
umiddelbare efterfolger Hans Hansen Ravn. Han var blevet kaldet til 3. 
kapellan i Malma i 1605, uden tvivl med lofte om stillingen som sogneprxst 
og provst, så snart Sthen tog sin afsked. Det skete to år senere, i 1607. Hans 
Ravn stammede fra Malma og havde som ung vxret lxrer ved Malmos 
latinskole og derefter huslxrer på Skaberso for Holger Gregersen Ulfstands 
bom. Efter yderligere en årrxkke som sogneprxst i Sonder Villie og Orm?) 
ved Ystad modtog han opfordringen fra Malmos magistrat ta at komme 
hj em. Oven på Sthens problematiske embedsperiode, som jeg vender tilbage 
ta, har magistraten tydeligvis nu villet satse på en mand, der var kendt med 
byen. Om Hans Ravns prxstegerning er der ikke meget at berette. I flere 
sammenhxng, bl.a. i forbindelse med jesuitternes mislykkede missions-
forsog i Malm(?) 1624, spillede sogneprxsten en påfaldende passiv rolle'6. 

Ligesom sin forgxnger var Hans Ravn litterxrt virksom, dog kun som 
oversxtter. I 1610 modtog han magistergraden ved Kobenhavns Universitet. 
Hans mest kendte udgivelse er andagtsbogen "Sixlens aandelige Vandkilde, 
vdi huilcken ithuert frombt Hierte sig kand vederqvxge...", Kbh. 1620. Den 
indeholder bonner, salmer, trostesprog og symbola og blev meget populxr 
og oplevede mange oplag17. En lang rxkke af disse salmer er oversat af Hans 
Ravn, og mange af dem fik stor udbredelse i 1600-tallet. 

I Hans Ravns sidste år boede Anders Christensen Arrebo i Malma. Han 
var i 1622 som 35-årig blevet afsat som biskop over Trondhjem, fordi han 
i festligt lag kunne vare ret lystig og efter nogles mening meget lidt 
biskoppelig, og flyttede nu ta Malma, hvor hans svigerfamilie boede. 

Anders Arrebo var 1600-tallets digterkonge18, og det, der slog hans navn 
fast i samtiden, var hans gendigtning af Kong Davids Psalter. Dette arbejde 
blev fuldfort i Malms?). Forordet er dateret "Malma, Christi Pinsels Dag, 
1623." Med hensyn ta melodivalg er det et reaktionxrt vxrk, for så vidt som 
det distancerer sig fra de i datiden yderst populxre melodier ta Davids salmer 
af franskmanden Claude Goudimel. I modsxtning hertil fastholder Arrebo 
med forkxrlighed de xldre melodier fra Hans Thomissons salmebog og 
Niels Jespersons graduale. Tekstbehandlingen derimod er progressiv. Det er 
Arrebos plan at pre versene regelmxssige, så korresponderende linier får 
samme antal stavelser, og et rigtigt forhold mellem betonede og ubetonede 
stavelser iagttages. 

Efter bogens udgivelse i 1623 foretog digteren en fuldstxndig revision af 
hele virket og fj ernede alle ufuldkommenheder og lod 2. udgave udkomme 
i 1627, denne gang ledsaget af melodierne. Arrebos Psalter er det forste storre 
vxrk på dansk, der som helhed betragtet står mål med de fordringer, 
senrenxssancen stillede til regelret versbygning. 
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Medens den tidligere Trondhjem-biskop efter sin afikedigelse i 1622 opholdt sig i Malma, 
udgav han i 1623 sin epokegorende gendigtning af hele Kong Davids Psalter. Forordet er 
dateret Malma, Christi Pjnsels Dag, 1623". 

Denne litterxre bedrift formildede kongen så meget, at han i august 1625 
tillod den afsatte biskop igen at soge kald, dog kun et bondekald. Hvorefter 
Arrebo, typisk for ham, straks sogte embede ved Vor Frue Kirke i Koben-
havn! Det fik han naturligvis ikke. I mellemtiden dode Hans Ravn under 
den pestepidemi, der hxrgede Malm(?) i september måned, og magistraten 
bad nu kongen om at få Arrebo til ny sogneprxst. Christian IV var ikke 
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sindet at sluge sin kongelige vrede og gav et barsk afslag, men for dog at synes 
fyrstelig mild tillod han nu allernådigst Arrebo at blive prxst i "en af de 
gemene Kobstxder". Kansleren Christian Friis, der var digteren venligt 
stemt, fik da lynhurtigt arrangeret en rokade, så Vordingborgprxsten magis-
ter Jorgen Madsen Braad kunne komme til Malm(?) og Arrebo dl Vording-
borg. Denne rokade hindrede kongen i at tabe ansigt, men blev ikke til 
Malmos fordel, idet Braad blev byen et såre besvxrligt bekendtskab. 

Efter dette rids af Malmos kirkehistorie i de 100 år fra Claus Mortensen 
1527 dl Anders Arrebo 1627 kommer vi til det bedste, som jeg har gemt til 
sidst: salmedigteren Hans Christensen Sthen, hvis 450-års fodselsdag den 
25. november 1994 blev fejret med festgudstjeneste i Helsingor, salme-
sangsaftener i mange menigheder og udgivelsen af det furste af tre bind med 
digterens skrifter. 

Sthen blev fodt i 1544 i Roskilde. Han blev rektor ved latinskolen i 
Helsingor i 1565 og året efter kapellan ved Skt. Olai Kirke sammesteds. I 
nogle år passede han både skole og kirke og var ualmindelig populxr i 
Helsingor, hvor han til jul, fastelavn og pinse opforte små skuespil, spektalder, 
med sine disciple for at gavne og fornoje byens borgere. Sidelobende med sine 
to embeder påbegyndte Sthen et lovende forfatterskab, der i begyndelsen 
mest bestod af oversxttelser. Allerede i 1571 udgav han Johannes Avenarius' 
beromte "Christliche Gebet fur alle Not vnd Stände" i sin egen oversxttelse 
— året efter kom den på svensk ved Petrus Johannis Gothus —, og snart kom 
også hans furste penneprover som salmedigter, ligeledes oversxttelser fra tysk. 
Efter pestepidemierne i 1578 og 1581 udgav han to trosteskrifter, og også et 
lxredigt om "Lyckens Hiul" er fra den tid. I 1581 blev han på Kobenhavns 
Universitet tildelt magistertitlen. 

Det var således en sxrdeles velrenommeret prxst, som talentspejderne fra 
Malm(?) havde fundet frem til, da borgmester Jacob Fectil den 14.april 1583 
kom til Helsingor med et kaldelsesbrev til det ledige sogneprxsteembede i 
Malm(?). Havde Sthen vidst, hvilke genvordigheder og problemer han skulle 
mode i Malma, havde han sikkert betakket sig. Byrådet i Helsingor var 
oprigtigt kede af at skulle af med den flittige kapellan, som nu i 18 år havde 
kastet glans over byen med en lovende skribentvirksomhed. 

Året efter sin tiltrxdelse som sogneprxst ved Skt. Petri og provst for Oxie 
Herred udgav Sthen en udIxgning af Davids 1. psalme under titlen "Salig- 
heds Vey". Det blev den furste af tre trykte psalterudlxgninger fra Sthens 
hånd". Den direkte anledning er en brudevielse, hvor brudgommen told-
skriver Morten Jenson er fra Helsingor og bruden Mette er datter af den 
afdode Malmoborger Willem Dirichson, så Sthen opnår med sit lille skrift 
at bygge bro mellem sin gamle og nye menighed. Foruden psalterparafrasen 

86 



MALMÖS BETYDNING FOR DEN TIDLIGE LUTHERSKE SALMEDIGTNING 

fA 

S.4" TG.E„ : 45> 7E7; 

et ?-1111144, 	kfcjil 

faat oc infoptg ̀Sorficip 
ring / bffticr hen SOrfic .orig 
Zailib8pfaiinct vi); huactai Dcr vbui§ 
frp oc titficnbcgiffuio bcn rcttc May 01 
eafighcp oc af vcifcrt / 2(t rymt oc Ve, 
ont:lic hak i Dcttc £iff oc i Da Cui8c/ 

vcb epiirfutaaf eicnfliar vbs 
tagt oc bcf,ittetiatic tibuto 

Q3Orn Lit £ccrbom 
r; 	ut ZrOft. 

ff 	• 
.54116 Arifinifen &boja 

201170.-608ncprcfl 

-snitt j. Upgaffili 
aff Vatå 	1fnganrb.  

5 3 4. 
Titelbladet ta Sthens "Saligheds Vey", hvis 
forord er dateret 'Malma, den 6. September 
Anno Domini 1584", som formodentli g er 
datoen for en celeber vielse i Skt. Petri Kirke. 

rummer "Saligheds Vey" også nogle lxredigte: "En kaart Vnderuisning om 
en Erlig, from Quindis Hussprydelse oc Dyder, Aff det 31. Cap. i Salomons 
Ordsprock". Et andet laeredigt er "Om Fire slags Kierlighed, oc deris 
Vilkaar". Endelig slutter bogen med et symbolum og en salme, hvor 
borgmester Jacob Fectils og hustruen Gese Willems Datters og en Anne 
W(illem) D(atter)s navne er indskrevet som akrostika. Interessant er psal-
terudlxgningen med skarpe angreb på pavekirken i almindelighed og på 
jesuitterne i sxrdeleshed. Dette angreb står i skxrende kontrast til, at Sthen 
få år senere lod sine sonner indskrive som studerende ved jesuitterkollegiet 
i Braunsberg, den ene oven i kobet som pavelig alumne! Måske har Sthen 
med "Saligheds Vey" villet indfri egne eller andres forventninger om, at det 
Malm?), der engang var lutherdommens arnested i riget, stadig skulle vare 
den gedigne lutherdoms hojborg, og at den, der stod på Claus Mortensens 
prxdikestol, af en glorvxrdig tradition var forpligtet tä at viderefore den 
polemiske forkyndelse imod troens fiender. Denne historiske baggrund kan 
forklare det tilsyneladende umotiverede angreb på jesuitterne. For der er 
ellers ikke fra 1580erne vidnesbyrd om jesuitisk infiltration i Malm020. 
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Sthens polemiske front mod jesuitterne i 1584 har imidlertid også en 
forklaring i et litterxrt forbillede. Det er netop lykkedes mig at finde en tysk 
kilde ta Sthens psalterudlxgning. Den er skrevet af en gnesioluthersk 
predikant i Wien, der daglig i tale og skrift måtte dyste med jesuitterne, 
indtil han i 1581 måtte flygte ta Tyskland21. 

De fundne forlxg ta flere af Sthens tekster giver et broget billede af hans 
teologiske ståsted. Han kan ikke uden videre betegnes som discipel af Philip 
Melanchthon og Niels Hemmingsen. I valget af forlxg og kader ta sine 
skrifter synes han at benytte sig af, hvad der er inden for rxkkevidde: 
gnesiolutherske og philippistiske og katolske og antikatolske skrifter mellem 
hinanden. Endog jesuitisk inspirerede forlxg er ham ikke fremmede. Det er 
formodentlig typisk for tiden. Bag ved uniformiteten og ensretningen lever 
der en teologisk pluralisme, der har det godt med at låne, snart her, snart 
der. Men facaden skal vare i orden, ellers risikerer teologen at miste sit 
levebrod. Statsmagten og ikke mindst kongen, forst Frederik II og derefter 
Christian IV, vogter nidkart — uden den store teologiske indsigt, men så 
meget mere nidkart! — over konfessionen. Derfor galder det om for pratster 
og kirkelige forfattere at signalere den rette tro på rette sted med passende 
mellemrum. Sthen har til eksempel "en nyttig Betxnckelse oc Regel om 
Doden", hvori indgår folgende latinske heksametre: "Communis est mortis 
via, beatus igitur qui prxcessit... Sola hominem pietas etiam post fata 
sequetur/ Citera sunt umbra, somnia, vana, nihil". Måske husker han ikke 
den romerske digters navn, eller også har digterens navn en dårlig klang i 
en kirkelig sammenhxng. Hvorom alting er, tillxgger Sthen den hellige 
Augustin disse heksametre. Augustins navn virker beroligende i en luthersk 
andagtsbog og garanterer ordenes kristelige indhold! 

Med det nxvnte citat er jeg kommet til det af Sthens skrifter, der må 
betegnes som hans hovedvxrk, nemlig hans lille Vandrebog. Bogens fulde 
titel er "En liden Vandrebog: Indeholdendis atskillige smucke Baner oc 
trostelige Sange, met nogle nyttige Lifs Regle, i artige Rijm befattede, som 
en Christen kand daglig bruge, Gud til Loff, iEre oc Prjg, sig self til trast 
oc Salighed, oc at ofue sig i all Gudfryctighed oc Fromhed der met, i huor 
hand er, til Land eller Vand. Componerede oc skreffne, Aff Hans Christens-
son Sthenio Roschild22. 

Det er i denne Vandrebog, der er txnkt som gudelig og opbyggelig 
tidsfordriv for rejsende, at hovedparten af Sthens åndelige viser findes. 
Desuden er der en rxkke rimede bonner. Flere af disse er af eftertiden 
forsynet med melodi, så også de kunne synges. Der er rimede boliner til både 
morgen og alten. Man får at vide, hvad man skal sige som det furste, når man 
står op om morgenen. Og hvad man skal sige, når man går ud af sit kammer. 
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Der er en velsignelse for måltidet og et kort gratias efter måltidet. Der er også 
fromme overvejelser dl om aftenen, når klokken ringer fem, eller når man 
timer fredsklokken ringe og klemte. Der er velsignelser, skriftemål og 
bekendelser, bonner for og efter nadver, bonner for syge, bonner for unge 
bom, en bon, som gode kristne kan bede "for en fattig fange, som for sine 
misgerninger skal stå sin ret, enten til svxrd, galge, stejle eller ild." Og så er 
der naturligvis også i en Vandrebog bonner både i prosa og på vers for dem, 
der er på rejse. Bonneafsnittet slutter med en bon om et saligt endeligt. 

Derpå kommer en afdeling salmer, hvoraf de fleste må vare digtet af Sthen 
sels på nar de få, der barer andre forfatterinitialer. Endelig er der til sidst 
en rxkke lxredigte og livsregler, altsammen i rimet poesi. Bogen afsluttes 
med et selvbiografisk fodselsdagsdigt, som Sthen har skrevet i anledning af 
sin 44 års fodselsdag. Heri oplyser han, at han nu har tjent i skole og kirke 
i 26 år, at han i sit xgteskab har fået 16 bom, hvoraf de otte er dode i 
Helsingor. Indlagt i digtet gengives den meget gribende tekst til epitafiet over 
de dode bom. Så slutter den egentlige Vandrebog. Men derefter folger et 
tillag med 40 salmer, hvoraf dog kun de sidste ti kan tilskrives Sthen. 
Tillagget slutter med to digte: "Bogen taler til lxseren" og "Lxseren taler til 
bogen". 

Bogen niger til lxseren: 

"Jeg heder Vandrebog, oc det met rxtte, 
Det kand ingen met skx1 imod trxtte, 
Jeg vandrer flux om til Land oc Vand, 
Jeg findis baade hos Quinde oc Mand, 
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Etlich tusind Exemplaria, som du seer, 
Ere tryckte aff mig, baade her oc der, 
Somme behager det ilde, oc somme vd, 
Oc en Part der intet got vil giore sel, 
Oc ingen vil tiene vden dem selff allene, 
Huad skader det, om de det spotlig met mig mene? 
Oc sige: disse Viser en part met Ixtferdig stemme gaar, 
Lige som det oc icke i Psalmeboger staar..." 

Disse to digte er fojet til på et tidspunkt, hvor Vandrebogen er blevet trykt 
i nogle tusind eksemplarer både her og der. Vi forstår, at bogen har fået en 
blandet modtagelse, idet Sthens nye salmer til letfardige visemelodier har 
vakt forargelse hos nogle. Digtet henviser til, at der er fortilfalde i Tyskland 
for salmer med forlaag i elskovsviser. Og bogen sporger: 

"Huad hinder kand det Religionen gime, 
At mand det onde til beste kand vende oc fore, 
Oc vende Folckis lose Tancker oc Sinde, 
Som en lof3 Pardel (dvs. skoge) til en Dannequinde, 
At de det gode kunde siunge oc vide, 
Oc sxtte det Onde til en side....23  

Hensigten med disse kontrafakturer eller moddigtninge skulle altså vare at 
fortrange elskovsvisen. 

I den forbindelse skal det navnes, at Sthens emblem er en hane med kors 
på ryggen — en hane, der blaser i trompet og siger: "Sic et non aliter" — således 
og ikke anderledes. Tolket om kontrafakturerne: ikke sådan som elskovsvi-
serne, men anderledes — som i de nye salmer! Der er noget kategorisk og 
kompromislost over hanen. Den ved, hvad den vil. Den ved også, hvad det 
vil koste: den har kors på ryggen! 

Man har hidtil ment, at disse to tilfojede digte var skrevet af Sthen sels. 
Men i efterskriften til den nye kommenterede udgave af En liden Vandrebog 
argumenterer jeg for, at de snarere kan vare forfattet af sonnen Hans 
Steensen, der havde vret skolemester i Ystad, men i foråret 1608 blev kaldt 
til Malmo for at gå sin sengeliggende fader til hånde. Han blev den 2. marts 
1610 borger i Malm?), endte som herredsskriver i Oxie fogderi, &de i pesten 
1625 og begravedes den 3. september på Skt. Petri kirkegård24. Efter faderens 
dod i 1610 har Hans Steensen vret den narmeste til at sorge for boet efter 
faderen, hvortil også kan have hon redigeringen af en ny udgave af Vand-
rebogen. Men sels om Hans Steensen har forstået, at faderens kontrafakturer 
byggede på elskovsviser, har han ikke nodvendigvis ret i, at faderen med sin 
moddigtning har ringeagtet elskovsviserne. 

E eks. den elskovsvise, der er udgangspunkt for den opbyggelige og stadig 
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Islutningen af "Saligheds Vey" 1584 findes 
et mesnit med denne martialske hane, hvor-
med den nidbere Malmoprovst Johannes 
Christianus Sthenius Roskildensis lancerer 
sig sels som den uforfierdede forkynder og 
kontrafakturdigter, der bkeser til kamp mod 
alverdens dårligdomme, såvel etiske som 
,estetiske og dogmatiske. Korset på ryggen 
si gnalerer, at hanen udnuerket kender kam-
pens pris. 

meget elskede trostesalme Et trofast hjerte, Herre min, skal dig til rede vare. 
Kun de fxrreste danske kirkegxngere aner, at der ligger en kxrlighedsvise 
bagved. Men det gor der. I 15 80erne kunne man på Malmos torve og i byens 
krostuer hr re denne smukke vise sunget: 

Ett trofast hierthe aff all myn acht 
skall dyg dill rede were, 
du haffuer thett forskildt aff all myn macht, 
du xst myn hiertens kiere; 
thett lerer siig weil selff, 
ieg vnt dyg weil, 
stor lengels, du slaar mig snart vdy biel, 
att wy ycke samen monne were25  

Her er den stemning, folelse og inderlighed, som savnedes i de danske 
reformatorers upoetiske og ton docerende salmer. 

Sthen ger nu det geniale, at han kanaliserer de vxrdifulde elementer fra 
kxrlighedsvisen ind i en gudelig vise, skrevet til samme versemål og melodi. 
Resultatet står at la2se i En liden Vandrebog: 
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Et trofast Hierte, 0 Herre min, 
Skal dig til rede vare, 
Du mig forloste, at jeg er din, 
Dig bor dig prijE oc xre, 
Det laerer sig sel, 
Du vnder oss vel, 
Paa Kaarsset for oss sloes du ihiel, 
Vore Synder vild du bxre.26  

De efterfolgende strofer bliver til over samme hest. Str.2 i kxrlighedsvisen 
begynder sådan: 

Den wyllighed du haffuer migh betedt 
haffuer og tiill samen bundeth, 
kommer den klaffer alt mett sätt suig, 
hand wyll daa haffue wundeth; ... 

Klafferen er bagtaleren, der taler ilde om de unge forelskede. Hvad bliver der 
af klafferen i Sthens kristeligt forandrede vise? Jo, hor hare: 

Den Kierlighed du haffuer ta mig, 
Haffuer os tilsammen bundet, 
Nu kommer den Dieffieel met sin Suig, 
Hand niger hand vil haffue vundet,... 

Lad os tage en anden af Vandrebogens salmer, den fornemme Guds Naade 
jeg altid prjse vil, der også stadig synges i danske menigheder. Også den har 
en kxrlighedsvise til forlaeg27, hvoraf jeg citerer de indledende vers og hele 
2. strofe: 

Sommergens tiid yeg pryfe wyll 
for lust och mogen glede... 

Jeg wylle myn kyeryst war myg saa nar, 
att yeg motte mett hynne tale, 
stor lengels och sorig ieg for hynne bar, 
hund kan myg best hussuale; 
wor thett nu aff Gud forsxtt, 
att wy tyll samen motte kumme, 
ieg worder ey, huem thett xr lefft heller leit, 
hoss hynne sa wylle yeg bliffue. 

Det bliver i Sthens omskrivning til 

Guds Naade ieg altid prjse vil, 
Thi hand mit Hierte monne glade... 
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Jeg vil oc altid vare hannem nar, 
Oc altid om hannem tale, 
Hans salige Ord ere mig saa kier, 
De kunde mig best hufguale, 
Naar Gud det forskicker, oc det saa skeer, 
At ieg til hannem skal fare, 
Mit Sind sig glider, mit Hierte feer, 
Min Siel vil hand beuare.28  

Sthens salmer har det tilfxlles med Guds nåde, at de glider vore hjerter den 
dag i dag. 

Men det var ikke bare elskovsviserne, som Sthen tog afsxt i. Også de af 
samtidens gudelige, moralske viser, hvis kristelige indhold var for spinkelt 
og hvis poetiske form for ringe, kunne med Malmoprovstens heldige hånd 
vendes til noget godt — efter devisen "Non sic, sed aliter", ikke således, men 
anderledes. I Vandrebogen står f.eks. en vise "Om den hellige xgteskabs statis 
indstiftelse i Paradis, mellem Adam og Eva"29. Incitamentet til den har Sthen 
fundet i en anonym tre år xldre vise om xgteskabets indstiftelse. En 
sammenligning falder klart ud til Sthens fordel. Det er vist kun ham, der på 
den tid kan skrive sådan om det furste mode mellem Adam og Eva: 

Der Adam opvaagnede oc sig omsaa, 
Den deylige Jomfru for hannem mon staa, 
Hans Hierte begynte at brende: 
Aff Kierligheds ild, uden Sorg oc Harm, 
Hand tog sin Kieriste i sin Arm, 
Hende for sin Hustru at kiende. 

Umiddelbart inden xgteskabsvisen findes i Vandrebogen "En Christelig Vise 
oc Dict, om Adams oc Eyes syndige Afffald fra Gud, Oc deres annammelse 
igien til Naade, formedelst Christi Foorbon oc Lydighed"30. Også den er 
blevet til under inspiration af en tilsvarende vise, udgivet seks år tidligere af 
en ukendt Jorgen Pedersen, der havde skrevet "En skon Aandelig Vise, om 
det Himmelske Raad, som bleff holdet offuer det Menneskelig kon." 
Inspirationen til begge viser findes i den hellige Bernhard af Clairvaux's 
vidunderlige prxdiken til Marias bebudelse — en pratdiken, der i sidste 
halvdel af 1500-tallet oplevede en renaessance. Den leverer således motiv til 
kalkmalerier i Tullebolle Kirke på Langeland og Bälinge Kyrka, Sörmland, 
og et maleri fra 1600-tallets midte i Hedvig Eleonora Kyrka i Stockholm. 
./Eldste kendte albildning af den himmelske rådslagning er et trasnit fra 
1556 af Jacob Lucius i Wittenberg31. I den himmelske rådslagning mellem 
Fader og Son og Helligånd deltog også fire kvindelige advokater, nemlig Pax, 
Misericordia, Justitia og Veritas — Guds fire egenskaber, som parvis strider 
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mod hinanden. Legenden om disse Guds fire dotre, eller de fire sostres 
rådslagning, findes altså genfortalt i to danske viser fra 1580erne. Den ene 
vise har tydeligt fremprovokeret den anden. Jeg vil citere nogle strofer fra 
Sthens vise. Efter uddrivelsen af Paradis hedder det i str. 5-6: 

Det ynckede Gud Fader som oss haffde skabt, 
At Menniskens Kion skulde bliffue fortabt, 
Det gick hannem saare til Hierte: 
Hand tenckte paa sin Barmhiertighed, 
Huor hand kunde styre den Bitterhed, 
Oc vende deris vee oc Smerte. 

Derfore den hellig Trefoldighed, 
Gaff sig i Raad i Hemmelighed, 
De vilde hielpe oss aff nocle: 
Haffde der icke kommet saadan Raad, 
Da haffde wi alle vden all Naad, 
Bleffuen hen fordomt til Dode. 

Da den himmelske retssag, som nu tager sin begyndelse, på et tidspunkt er 
gået helt i hårdknude, griber Guds Son ind (str. 21 og 24): 

Guds Son stod op i samme stund, 
Aff Miskundhed lod hand op sin Mund, 
Jeg kan nu ey lenger bide (dvs. vente): 
Aff Kierlighed mod Mennisker alle, 
Lod hand saadan en mild Dom falde, 
Den wskyldige skal for de skyldige lide.. 

Den Tale Gud Fader til Hiertet gick, 
Saa mild et Sind hand til oss fick, 
Sin Son til Verden vdsende: 
Hand haffuer nu met sin Pjne oc Dod, 
Oss lost fra Synd fra Helffuedis Nod, 
Fra all vor Jammer oc Elende. 

Hvis man af disse uddrag er blevet mindet om Luthers Nun firut euch lieben 
Christen gmein (Oglad dig Guds församling nu, Svenska Psalmboken nr. 32), 
er det ikke med urette. Luther kender også Bernhards legende. 

Det er vxrd at laegge mxrke til, at Sthen i visen om den himmelske 
rådslagning griber til et middelalderligt motiv. Det er ikke tilfx1digt. Der er 
faktisk en hel del middelalder i hans forfatterskab. Der er nu gået 60 år, siden 
Claus Mortensen i 1529 foranstaltede billedstorm i Skt. Petri Kirke. I 1589 
er sogneprxsten ved samme kirke ganske blottet for ikonoklastiske tilboje-
ligheder. Han har et klart blik for de gamle vxrdier i den middelalderlige 
kirke og ser kun alt for vel, at man i 1529 smed barnet ud med badevandet. 

94 



gh ;rt 
p Å 'tf  ,kitt 4-0  r  • i f \k i 	-1,0 • 

MALMÖS BETYDNING FOR DEN TIDLIGE LUTHERSKE SALMEDIGTNING 

Tnesnit fra 1556 afJacob Lucius, Wittenberg, forestillende Adam og Eva i dfievelens kenker 
foran treenighedens domstol, der er flankeret af Guds fire dette Pax, Misericordia, Justitia 
og Meritas. Det er dette motiv og den bagvedliggende legende, som Sthen har gjort til 
gentand for en poetisk gendigtning i visen "Til trust den gantske Christenhed". 

Derfor holder han fast på det, der endnu er tilbage af gammel folkelig 
fromhed. Det er ikke tilfx1digt, at også den gamle kristelige dagvise (jf. Den 
signade dag som vi nu här, Sv. Psalmboken nr. 175) har plads i Vandrebogen. 
Ja, den indtager hxderspladsen foran Sthens egne salmer. 

Endnu et motiv vil jeg fremhxve som centralt i Vandrebogen. Det er den 
eskatologiske lxngsel. Der findes ikke noget smukkere og mere klassisk 
udtryk for Kristuslxngslen i slutningen af 1500-tallet end Sthens mester-
stykke Herre Jesu Krist, min Frelser du est (jf. 0 Jesus Krist, i dig förvisst Sv. 
Psalmboken nr. 552). Det er for ovrigt vxrd at bemxrke, at det var en svensk 
digter og musiker, Torsten Johannson Rhyacander, der forst af alle gjorde 
brug af denne salme, i En liten Psalmbok, trykt i Rostock 160232. Forst 11 
år senere, i 1613, har en dansk salmebogsudgiver fået oje på denne perle. 

Lad os se på den i dens originale skikkelse, som den ser ud i den xldste 
bevarede udgave af Vandrebogen, et fragment dateret til 1612-1615: 
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En Christelig Supplicatz til Guds Son, siungis met 
den Thone: Es ist auff Erden kein schwerer leiden, etc. 

1.  
HERRE JEsu Christ, 
Min Frelser du est, 

Til dig haaber ieg alleene: 
Jeg troer paa dig, 
Forlad icke mig, 
Saa Elendelig, 

Mig truster dit Ord det reene. 

2.  
Alt effter din Ville, 
0 HErre mig stille, 

At ieg dig trolig kand dyrcke: 
Du est min Gud, 

Lxr mig dine Bud, 
All min tid vd, 

Du mig i Troen styrcke. 

3.  
Nu vil ieg vare, 
O JEsu kiere, 

Huor du mig heldst vilt haffue: 
Jeg lucker dig ind, 

I mit Hierte oc Sind, 
O HErre min, 

Met all din Naade oc Gaffue. 

4.  
Saa inderlig, 

Forlader ieg mig, 
Alt paa din Gunst oc Naade: 

0 JEsu sud, 
Hielp mig aff all nod, 
For din haarde Dod, 

Frelfi mig fra alskens Vaade. 

5.  
All min Tilljd, 

Nu oc altid, 
Haffuer ieg til dig 0 HErre: 

Du est min Trost, 
Dit Ord oc Rost, 

I all min Brost, 
Mit Hiertens glade monne vare. 
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6.  
Naar Sorgen mig trenger, 
Effier dig ieg forlenger, 

Du kand mig best hufluale: 
Den du vilt beuare, 
Hand er vden Fare, 
Du mig forsuare, 

Dig monne ieg mig befale. 

7.  
Nu veed ieg vist, 

HErre JEsu Christ, 
Du vilt mig aldrig forlade: 

Du siger jo saa, 
Kald du mig paa, 
Hielp skalt du faa, 

I all din Sorg oc vaade. 

8.  
0 giffue det Gud, 

Wi effter dine Bud, 
Kunde oss saa skicke tilsammen: 

At wi met dig, 
Euindelig, 

I Himmerig, 
Kunde leffue i Salighed, Amen.33  

Som det ses, er det en akrostikonsalme, hvor furste bogstav i hver strofe er 
udha2vet. Sammenlagt giver de udhxvede bogstaver ordene HANS ANNO. 
Hans er digterens fornavn, anno derimod kragiver en forklaring, gerne i 
skikkelse af et årstal, for at blive meningsfuldt. Det var bl.a. ved hjx1p af 
Henrik Sandblads dissertation om "De eskatologiska föreställningarna i 
Sverige under reformation och motreformation" Uppsala 1942, at jeg blev 
i stand til at lose gåden ved ANNO34, der finder sin forklaring, når man ved, 
at hele Europa i 1 580erne levede som under en forbandelse eller fascination, 
der voksede stadig mere, jo nxrmere man kom til "verdens klimakteriske år", 
"annus mirabilis octogesimus octavus", det forunderlige år 1588, hvis lige 
verden aldrig har set. Det var i forventning til dette års vidunderlige 
egenskaber, at Philip II valgte at sende sin uovervindelige spanske armada 
mod England netop i det år. 

På Kungl. Biblioteket i Stockholm findes et eksemplar af den smålandske 
astrologiske forfatter Nicolaus Ringius' "Prognosticon theologicum och 
Nyttigh vnderwijsning om Domadags närwarelse", udgivet i Wittenberg 
etteråret 1587. Eksemplaret barer forfatterens egenhxndige dedikation til 
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hans "tilförlatne godhe wenner och gunstighe patroner", den danske adels-
mand Gabriel Sparre til Svaneholm og hans hustru. Dette adelige xgtepar 
var også Malmoprovsten Sthens gode venner35. Sthen har altså i sin venne-
kreds kendt i det mindste 6-1 og muligvis mange, der bl.a. gennem Ringius' 
bog er blevet bevidst om "annus mirabilis", der har vxret så meget et begreb 
i tiden, at det skulle vare nok at bruge bare ordet "annus" (eller i ablativ 
"anno") praegnant om "det noksom bekendte år". 

Går man denne salme minutiost igennem, bliver det klart, at den er en 
antidommedagssalme. Den er skrevet i det forunderlige og forfxrdelige år, 
hvor verden kan gå under i en regn af ild, men samtidig ånder den 
fortrustning og tillid til Frelseren, der snart skal komme til verden. Advents-
forventningen er umiskendelig i strofe 3. "Nu" er annus mirabilis, men det 
frygtelige i profetierne om dette år er overstrålet af det glxdelige, at Kristus 
har lovet, at han vil vxre til stede på trxngselens dag, som det siges i Ps. 
50,15. I strofe 7 henvises der direkte til dette skriftsted, der er centralt i tidens 
eskatologiske litteratur. 

Også Herre Jesu Christ er en kontrafaktur — tilmed i dobbelt forstand. For 
det furste moddigter Sthen som sagt hele dommedagsangsten for året 1588 
og forvandler den til en glad forventning til Herrens komme. For det andet 
ligger der faktisk en konkret moraliserende dommedagsvise fra 158736  til 
grund. Sthen har brugt denne vises metrum og melodi og delvis også dens 
ordvalg, men forandrer visens tendentiose formanende tone, så der kommer 
evangelisk forkyndelse ud af det. 

Dette mestervxrk fra Sthens hånd, som formodentlig er blevet til sidst på 
året 1588 i magister Hanses studerekammer i den rummelige prxstegård i 
Degnestrxdet37, er gennemsyret af enfoldig gudsfrygt, og også i andre af 
Vandrebogens salmer findel den samme eskatologiske lxngsel efter Frelse-
ren. I "Et anfectet Menniskis Bon til Gud" hedder det: "0 Gud effter dig 
mig forlenger/ Naar Synden mit Hierte trenger/ Til dig staar all min Ljd...38  

Også i andre af salmedigtningens genrer viser Sthen sig som en mester. 
Hans plastiske billeder haver ham hojt over de fleste i samtiden. Man 
behover bare nxvne hans morgen- og aftensange, hvoraf aftensangen også 
slog igennem i Sverige, sirlig i Göteborg-manualerne 1668ff39. Aftensangen 
hedder Den liuse Dagforgangen er, og morgensangen tilsvarende Den morcke 
Nat forgangen er". I morgensangen, der kan lxses som Sthens forsog på at 
forny den gamle nordiske dagvise under inddragelse af den bibelske skabel-
sesberetning, som inspirerer til syv strofer om de syv skabelsesmorgener, 
begynder Sthen en fornem dansk tradition for naturlyrisk indgang i mor-
gensange: 
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Forventningerne om den 
nort forestående domme-
dag hentede luring i 
blandt andet Johannes' 
Åbenbaring og i de tro-
snit, der illustrerede denne 
bogs dramatiske visioner. 
Her et trosnit fra Christi-
an den Tredies Bibel 
1550, der viser en regn af 
ild of blod over jorden. 
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Den morcke Nat (organgen er, 
Oc Dagen rinder op så vide, 
Solen hun skinner ofuer Marck oc Kixr, 
De Fule de siunge saa blide: 
Gud giffue oss Lycke oc gode Raad, 
Sin Naadis Liug oss tilsende. 

Det er naturligvis forst og fremmest den danske salmetradition, der står i 
gxld til Sthens pionerindsats som salmedigter, men de mange tidlige svenske 
oversxttelser af hans salmer4' viner, at Malmoprovstens opbyggelsesboger 
snart nåede uden for landegrxnserne. For nylig opdagede jeg, at en "Tack-
säyelse och Bön, effter Måltijdh" (Herre Christ wij tigh nu prijse), som forste 
Bang optrxder i Petrus J. Rudbecks Enchiridion 1627, er en oversxttelse af 
en af Sthens bordbonner fra Vandrebogen. Teksten har i Vandrebogen 
akrostikon HANS, men det er i den svenske oversxttelse forvansket til 
HNAS ved ombytning af 2. og 3. strofe, måske for at skjule den danske 
oprindelse. En svensk oversxtter med pseudonymet HNAS lonner det sig 
nxppe at soge efter42. 

Hvad der karakteriserer Sthens salmer i almindelighed er deres lavmxlte 
tone. Det er ikke tilfx1digt, at de netop ikke lanceres som salmer endsige 
hymner, men altid som bonner under en eller anden form: en kristelig 
supplicats, anråbelse, bekendelse, klagemål, klagevise, kristelig vise, taksigel-
se. Hvad de mangler i hymnens patos og i inspirationens og visionens 
vingefang, har de til gengxld i bonnens inderlighed og i fortroligheden med 
menneskelivets fald og fornedrelser. Sthen digter om og for det bange 
menneske, for de ydmygede og sårede. Han er selv en af dem. Han kender 
bekymringen over verden og dens ondskab og ved, hvor lidt han tor stole 
på selv sine bedste venner. Stole på sig selv kan han heller ikke. Han svigter 
også selv. Der er kun et sted i verden, hvor der er hjx1p at hente, i 
gudsforholdet, i troen på Kristus, der ene af alle kan fri ham ud af angst og 
nod. 

Lad mig til slut citere et par strofer (1. og 7.-10.) fra "En klagelig oc dog 
trostelig Sang oc Vise"43, hvor netop disse strenge bliver ron: 

Hvem skal ieg klage mit sorgfuld Mod, 
Herre Gud troste dem som bange er, 
Jeg klager for Gud, hand kand best raade Bod, 
Thi at Sorrigen hun tuinger saa mange. 

0 Herre, ieg beder vndfald ikke mig, 
Herre Gud tt-viste dem som bange ere, 
I Liff oc Docl forlader ieg mig paa dig, 
Thi at Sorrigen hun tuinger saa mange. 
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Et opslag i 'En liden Vandrebog" med morgensangen 'Den morcke Nat forgangen er'', der 
indleder Vandrebogens afdeling med Sthens nye salmer. Umiddelbart efterfolger 'Den liuse 
Dag forgangen er". Gengivelse fra den i dag kendte ,eldste udgave af Vandrebogen, trykt 
i Kobenhavn o. 1612-1615. 

Mig tuinger baade Alder oc Skrobelighed, 
Herre Gud troste dem som bange ere, 
Oc anden meere Brast, som Gud vel veed, 
Thi at Sorrigen hun tuinger saa mange. 

Mig tuinge her falske Venner ocsaa, 
Herre Gud troste dem som bange ere, 
Der ieg end allermest forlod mig paa, 
Thi at Sorrigen hun tuinger saa mange. 

Mig rinde saa mange Tancker i hu, 
Herre Gud troste dem som bange ere, 
Huad fordum tid er skeet, det mindis mig nu, 
Thi at Sorrigen hun tuinger saa mange. 

Disse strofer kunne godt hares som et stykke selvbiografi fra Sthens sidste 
år i Malma, hvor alt, hvad han havde bygget op gennem et langt liv, styrtede 
sammen i et menneskeligt ragnarok, og hvor der ikke var grxnser for de 
ydmygelser, han måtte igennem. Men i stedet for at tolke digtet selvbiogra-
fisk vxlger jeg at se og Nare disse strofer som udtryk for en bemxrkelsesvxr-
dig indfolingsevne, der altså også horer med til denne digters talenter. Han 
er som digter i sjx1den grad opmxrksom over for alle signaler i menneske-
livet. Og han er åben for de muligheder, som er givet med den tid, han lever 
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i. Hans store samtidige, historikeren og rigskansleren Arild Huitfeldt, har 
dette motto på titelbladet til sin Danmarckis Rigis Kronicke, som også 
kunne have vaeret et traeffende motto for Sthen: At leffve udi Tiden, oc icke 
vide Tiden, er som icke at vxre til. 

Sthen levede i tiden så intenst sansende som nogen. Parret med et 
uomtvisteligt talent for poesien frembragte denne inderlige gudstro en 
betydelig dansk salmedigtning allerede et århundrede inden den Kingo, som 
vii Danmark traditionelt regner for den tidligste af vore tre store salmedig-
tere: Kingo, Brorson og Grundtvig. Hvis man vår pille ved det urorlige tretal 
og rette det til et firtal —og det mr j eg godt i anledning af 450-året for digteren 
— , så vil Malmoprovsten Sthen med nere kunne indtage fjerdepladsen — eller 
forstepladsen som den tidligste — i dette gode selskab af store digtere. 

Så det er ikke kun historisk, museal interesse, der driver os til at kaste 
blikket tilbage på de 100 rige år mellem Malmos reformator Claus Morten-
sen og Anders Arreboe, men det er nok så meget, fordi arven fra dette Malmo 
stadig er sprxllevende i den danske menigheds salmesang. 

Noter 
1  C. Sonnenstein Wendt: Om Reformatorerna i Malmö och de första lutherska 

presterna derstädes. Några personalhistoriska bidrag till Danmarks kyrkohistoria, 
Kirkehistoriske Samlinger IV, Kbh. 1860-62, 205; Gunnar Carlquist: Lunds Stifts 
herdaminne från reformationen till nyaste tid, ser. II, Lund 1948, 49. 

2  Sonnenstein Wendt 146; P. G. Lindhardt i Den danske kirkes Historie III, Kbh. 
1965, 302. 

3  Kroniken om Graabrodrenes fordrivelse fra deres klostre i Danmark. Oversat af 
Henning Heilesen, Selskabet til historiske kildeskrifters oversxttelse, Kbh. 1967, 
36. 

4  Om Claus Mortensen henvises til biografi i Carlquist 10-16; Anders Malling: 
Dansk Salmehistorie VII, Kbh. 1972, 77-82; J. Oskar Andersen i Dansk biografisk 
Leksikon 3. udgave, 15. bind, Kbh. 1984, 115-117. 

5  En ny udvidet udgave af denne, med titlen "Een ny handbog, med Psalmer oc 
aandelige lofsange.." tryktes af Ludwig Dietz i Rostock 1529 og er i 1972 udgivet 
i faksimile af Universitets-Jubilxets danske Samfund med efterskrift af Niels Knud 
Andersen. 

6  Udgivet i faksimile i Danske messeboger fra reformationstiden, Kbh. 1959, af 
Universitets-Jubibeets danske Samfund, med en liturgihistorisk redegorelse af S. H. 
Poulsen. 
Faksimiledition af Malmo-salmebogen 1533 er udgivet af John Kroon, Malmö 
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Malling. 
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vor opmxrksomhed. Fra 1576 til 1589 Niels jorgensen, der havde indflydelses-
rige velyndere, som meget vel kan have txnkt sig ham som en vordende sogne-
prxst ved Skt. Petri. I Malmoårene gjorde han sig heldigt bemxrket som oversxtter 
og udgiver af en rzekke storre opbyggelsesskrifter. At han var hojt v2erdsat i den 
12erde verden fremgår af, at det er ham, som Anders Sorensen Vedel tager kontakt 
til og beder om hjx1p, da han i 1586 bestiger Malmer som led i sine landsom-
fattende topografiske undersogelser (Carlquist II 103; III 113-117). En anden 
lxrd teolog, som det lykkedes magistraten at kalde som kapellan til Skt. Petri, 
var Bertel Jespersen — stamfaderen til den Ixrde Bartholin-slaegt — , der kom til 
at gore tjeneste som kapellan i Malmer helt fra 1578 og frem til sin dod i 1613. 
Også han udgav i Malmoårene en rxkke opbyggelsesboger. I årene 1591-94 var 
han tillige prxdikant på Malmohus for lensmanden Hak Holgersen Ulfstand 
og hans hustru Anne Parsberg (Carlquist II 104-106), til hvis gunst også Hans 
Christensen Sthen bejlede med det lille skrift "Geistligt Husraad", som han udgav 
som nytårsgave og velkomsthilsen i 1592 til den nye lensmandsfamilie. Der skal ikke 
stor fantasi til at forestille sig, at de nxvnte tre velmeriterede og i byen forlxngst 
veletablerede herde praester kan have fish sig skammeligt overset og forbigået, 
da magistraten i 1583 valgte at gå over Öresund for at hente en helt fremmed 
mand til det krxvende, men også prestigefyldte embede som sogneprxst ved Skt. 
Petri. 

16  Carlquist II 32-35; Malling VII 170-173. 
17  Den yngste udgave er trykt i Lund år 1674 af Vitus Haberegger og i de bevarede 

eksemplarer sammenbundet med En ny fuldstendig Psalmebog... Aff M. Hans 

103 



MALMOS BETYDNING FOR DEN TIDLIGE LUTHERSKE SALMEDIGTNING 

Thomeson, Malma 1676; Erik Dal: Hans Thomissons salmebog 1569-1676. En 
almen orientering og en speciel bibliografi som efterskrift til faksimileudgave af 
Hans Thomissons salmebog 1569, Kbh. 1968,51 og 75. 

18  Anders Arrebos Samlede skrifter I—V er udgivet Kbh. 1965-1984 af Vagn Lund-
gaard Simonsen m. fl. Biografi hos Malling VI, Kbh. 1971, 39-43; Carl S. Petersen 
i Dansk biografisk Leksikon I, Kbh. 1979,299-302. 

19  Disse vil sammen med trosteskrifterne blive udgivet i Hans Christensen Sthens 
skrifter III. 

20  Om Sthens sanners studier i Braunsberg omkring år 1600 og om jesuitter-
nes infiltration i Malma på den tid kan Ixses i Vello Helk: Laurentius Nicolai 
Norvegus S. J. En biografi med bidrag til belysning af romerkirkens forsog på at 
genvinde Danmark-Norge i tiden fra reformationen til 1622, Kbh. 1966, isar 
301ff. 

21  Titlen på Sthens forlaeg er "Der erste Psalm Dauids, kurtz vnd einfaltig durch Frage 
vnd Antwort erkläret vnd aufigelegt, durch M. Josuam Opitium, zu Budingen 
Pfarrherrn, etc. Gedruckt zu Basel, im Jar M. D. LXXXII." Forholdet mellem dette 
skrift og "Saligheds Vey" vil blive belyst i forbindelse med genudgivelsen i Hans 
Christensen Sthens skrifter III. 

22  Denne titel er hentet fra den aeldste udgave med bevaret titelblad, kendt i et unikt 
og komplet, men udateret eksemplar (fra 1625-46) i Skokloster Slots fornemme 
bogsamling. I alt kendes i dag 11 oplag af bogen. Det måske xldste oplag blev i 1926 
fundet i Hemse på Gotland af rektor Richard Steffen, Visby, og blev af overbibli-
otekar 0. Walde dateret til o. 1610, men er efter Steffens dod i 1948 sporlost 
forsvundet. På Univ. Bibl. i Lund findes et komplet eksemplar, trykt i Kobenhavn 
1656. Bogen var op gennem hele 1600-tallet en sådan bestseller, at der 12enge efter 
Roskildefreden 1658 var marked for bogen i de ostdanske provinser. Endnu i 1673 
blev den trykt i Lund af Vitus Haberegger. Siden 1696 vides Vandrebogen ikke at 
vare trykt oftere. Den er i dag en stor bibliofil sjx1denhed. Det var derfor et Ixnge 
nxret onske, der gik i opfyldelse, da En liden Vandrebog blev genudgivet på Sthens 
450-års fodselsdag i Hans Christensen Sthens skrifter I, Det danske Sprog- og 
Litteraturselskab og C. A. Reitzels Forlag, Kbh. 1994. 

23  Hans Christensen Sthens skrifter I 171f. 
24  U. Isberg: Bidrag till Malmö Stads Historia I—II, Malmö 1895-97,67. Helk, jf. note 

20, nxvner s. 295 og 301, at Hans Sthen (Johannes Sthenius) i august 1600 optoges 
som pavelig alumne på jesuitterkollegiet i Braunsberg. Året efter skrev han et 2erevers 
i anledning af sit bysbarn Villum Ravns (Guilhelmus Corvinus) disputats. Villum 
Ravn var broder til Sthens efterfolger Hans Hansen Ravn. 

25  H. Gritner-Nielsen: Danske Viser fra Adelsviseboger og Flyveblade 1530-1630, III 
nr. 250 og V s. 355, Kbh. 1912-31 (fotografisk genoptryk Kbh. 1978-79), 
aftrykker teksten med varianter. 

26  Sthens skrifter I 160. 
27  Aftrykt hos Gräner-Nielsen III nr. 254 og V s. 363f. 
28  Sthens skrifter I 158f. 
29  Sthens skrifter I 60-63. 
30  Sthens skrifter I 54-59. 
31  Sixten Ringbom: Adam och Eva inför Treenighetens domstol, i Fra Sankt Olav til 

Martin Luther, redigeret af Martin Blindheim, Oslo 1975 235-244; Mereth 

104 



MALMÖS BETYDNING FOR DEN TIDLIGE LUTHERSKE SALMEDIGTNING 

Lindgren: Att lära och att pryda. Om efterreformatoriska kyrkomålningar i Sverige 
cirka 1530-1630, Sthlm. 1983 145-148; samme: En nygammal tavla i Hedvig 
Eleonora, Hedvig Eleonora Församlingsblad Julen 1984 8-10; samme: Treenighe-
dens domstol, i Danske Kalkmalerier, efter reformationen 1536-1700, Kbh. 1992, 
92-93. 

32  Jens Lyster: En liten Psalmbok — en svensk 1600-talstradition, Hymnologiske 
Meddelelser 1974 157-180, 1975 114-132, 1976 31-42. Den tidlige svenske 
oversxttelse findes aftrykt i 1974 174-175 efter Een liten PSalmbook, Rostock 
1602 bl. 71v; Gils Olsson Nordberg: Några fragmentariska sidor ur "En liten 
Bönebook", Hymn. Medd. 1976 42-44; Erik Eriksson: Ännu en upplaga av En 
liten psalmbok, Hymn. Medd. 1976 44 45. 

33  Sthens skrifter I 66-68. 
34  Jens Lyster: Sthens gådefulde navnesalme. Om Du Herre Krist, dens mxrkelige 

akrostikon og det forunderlige år, hvis lige ikke har ~et, Hymnologiske Medde-
lelser 1980 71-146. 

35  Sthen dedicerede sin oversxttelse af Johannes Avenarius' bonnebog, Kbh. 1594, 
til "min fromme Gabriel Sparre oc Frw Lizebeth... til en tacksigelse for eders 
velgerninger oc xre mig altid beuist" og han kalder sig deres "tro oc hulde ven". 
Forordet er dateret Malma), den 14. Febru. Anno 1594 (Sthens oversxttelse af 
"Avenarius' bonnebog" vil blive genudgivet i Sthens skrifter II). I 1595 skxnkede 
Gabriel Sparre og hans hustru Elisabeth Trolle to klokker til Skurup Kirke, som 
forsynedes med lange versificerede indskrifter af "Hans Christensen". Carlquist III 
600. 

36  0 naadige Gud i Himelens trone, aftrykt hos Griiner—Nielsen II nr. 94, jf. V s. 54f. 
37  I den furste tid boede Sthen i Rundelstrxdet, men i 1585 flyttede han til kirkens 

gård ved Degnestrxdet, hvor han havde sin embedsbolig, indtil han endelig i 1591 
flyttede ind i det store gårdkompleks ved "den lange Adelgade", som han i 1589 
havde kelt. Lauritz Weibull har i sine Anteckningar om salmförfattaren Hans 
Christensen Sthen i Malmö, Skånska Samlingar, 1894-1895, IV,2 32-52 udforlige 
oplysninger 33-35 om Sthens boligforhold, som måske vil kunne belyses yderligere 
ved fornyede studier i Skt. Petri Kirkes regnskaber. Carlquist II 23 og 25. 

38  Sthens skrifter I 68. 
39  Sthens skrifter I 260. 

Sthens skrifter I 50-53. Medens denne morgensang aldrig slog an i Sverige, hvilket 
er bemxrkelsesvxrdigt i betragtning af dens store popularitet i Danmark i nyere tid, 
blev Sthens poetiske morgenbon 0 Gud skee Loff til euig Tid hurtigt (allerede i 
1598!) oversat til svensk og strofeinddelt. Ialt kendes tre tidlige svenske oversxttelser 
af denne bon, foruden at Haquin Spegel til sin morgensalme Gud hafwer nu solen 
igen upsat synes at have gjort brug af samme morgenbon jf. Sthens skrifter I 241-
242. 

41  Esbjörn Belfrage har i "Diktaren och hans Formvärld, Lundastudier i litteraturve-
tenskap tillägnade Staffan Björk och Carl Fehrman", Allhems Förlag Malma) 1975, 
255-271 skrevet om "Laurentius Jonae Gestritius' Psalmer, andelige visor och 
lovsånger", hvoraf de tidligste tryktes i 1591 og resten posthumt i 1619 (Gestritius 
lade i 1597). Adskillige af disse er oversxttelser af Sthens salmer. I "1600-
talspsalm", Lund 1968, skriver Belfrage 50-54 om "Spegel-psalmer med anknyt-
ning till Sthens Vandrebog". 

105 



MALMOS BETYDNING FOR DEN TIDLIGE LUTHERSKE SALMEDIGTNING 

42  Bordbonnens danske og svenske tekst er altrykt i Sthens skrifter I 78-79 og 402-
403. Emil Liedgren tilskriver med urette s. 233 i Svensk Psalm och andlig Visa, 
Uppsala 1926 Sigfrid Aronus Forsius denne bordbon. Det skyldes en nxrliggende 
forveksling med Forsius' måltidssalme HERre Gudh tigh wij nu prijse, j£ Jens Lyster: 
En liten Psalmbok — en svensk 1600-talstradition, Hymn. Medd. 1975 124. 

43  Sthens skrifter I 165-168. 

106 



?? Mantal ?? 
Av JOHNNY LUNDBERG 

Mantal, hemman och hemmanstal är ord som förekommer i många äldre 
handlingar som storhetsbegrepp. I ännu gångbara uppslagsverk påstås de tre 
orden vara synonymer men jag vill ifrågasätta p.g.a. ordens användning runt 
sekelskiftet. Kommande forskning kanske löser problemet. I det här följande 
är det enbart mantal som gäller. Många har säkerligen undrat över betydel-
sen, sökt dess storhet och härkomst, men inte nått klarhet. Man får gå till 
den ofta förbisedda militära litteraturen för att fa lösningen. Dessutom har 
ordet uppfattats olika inom landets regioner och här som på många andra 
områden har uppsvensk uppfattning fått gälla även för Skåne. Det fortsatta 
gäller alltså enbart skånska förhållanden. 

Sverige var fram till det tidigare 1700-talet en militärmakt där de då 
enväldiga monarkerna hade som huvudintresse att bygga upp en allt mer 
omfattande militär organisation. Helt i linje härmed undertecknade Karl X 
Gustav den 15 mars 1658 ett memorial riktat till commissarierna för de 
överskrivna provinserna av Skåneland där det under punkt 8 bl.a. skrivs. 
"Hwadh Cavalleriet widkommer, måste the lägenheter j Landet vthses, 
hwarest Kgl. M:t kan j Skåne ett Regemente af 8 eller 12 Compagnier 
oprätta... på sätt och wijs som i Swerige brukeligt ähr, allenast observerades 
det dhe gårdar tages som ähre Cronan tillhörige...". Denna skrivning gav 
upphov till uppsättandet av SKÅNSKA RYTTARNA, det första indelta 
("som i Swerige brukeligit ähr") regementet. 

Indelningen uppstod då bönderna i Dalarna under 1500-talets tidiga år 
tröttnade på de ständiga utskrivningarna och den personliga osäkerheten vid 
dessa och som motförslag erbjöd sig att sätta upp och hålla ett landskaps-
regemente, om de slapp tvångsutskrivningarna. Ideen slog rot, spred sig till 
andra landskap och stadfästes vid 1544 års riksdagsbeslut om armens 
rekrytering. 

För Skånes del blev det i början några väsentliga skillnader. Kronan 
bestämde vilka fastigheter som skulle stå för lön, inkvartering och övrig 
kostnad, bilda "rusthåll", för den enskilde ryttaren. Kronan antog också 
ryttarna genom värvningsplakat för regementschefen och ryttarna fick ej ha 
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skånsk härkomst. Befrielse från utskrivning för böndernas del var det inte 
tal om. Att gå fri systemet var omöjligt för bönder som brukade kronogårdar. 
Frälse- och skattegårdar berördes inte. 

I Skåne 1658 gällde ännu de gamla begreppen bol och gårdatal där en gård 
räknades som hel vid 12-17 tunnors utsäde, som halv vid mindre. Då det 
var status i begreppet, hade i många fall fastigheterna fått högre gårdatal än 
berättigat. Helt klara beräkningsgrunder förelåg inte heller och de var 
dessutom olika för slätt- och skogsbygd. Uppåt i gårdatal gick man vid fulla 
1/2-tal, neråt i bråkdelar där 1/8 gårdatal låg vid gathus med kålgård. Med 
utgång från gårdatalen betalades "räntan", en jord- eller arrendeavgift för 
markbrukarna då Kronan ansågs ha ett övergripande ägande av all mark. 
Gårdatalet var med andra ord mera ett begrepp för ytstorlek än ett ekono-
miskt värde och döptes om till mantal, när de danska och skånska befatt-
ningshavarna byttes till uppsvenskar och begreppet fick en mera militär 
innebörd. 

När den första indelningen till rusthåll gjordes blev alltså gårdatalen 
mantal och halvt mantal skulle svara för 1 rusthåll. Redan 1660 ändrades 
till förhållandet 1 mantal — 1 rusthåll. Belastningen för bönderna var ändå 
närmast omöjlig och genom de grova beräkningarna blev bristerna i bärighet 
mellan de olika rusthållen allt för påtagliga. Landsbygden utarmades. I 
många fall förmådde man ej nå upp till stipulerad ryttarelön om 30 daler. 
Förhållandet mellan rusthåll och ryttare förvärrades allt mer och övergrep-
pen från ryttarna blev allt vanligare samtidigt som allt fler åbor flydde och 
lämnade fastigheterna öde. För att underlätta för bönderna förekom förmed-
ling (nedsättning) av räntan, men det hjälpte inte stort. 

1670 kom så en jordrevningsinstruktion, som skulle ligga till grund för 
en mera ekonomisk värdering av fastigheterna. Med hjälp av lantmätare 
skulle marken mätas, jordens bruksmöjlighet och avkastning värderas, bygg-
naderna vägas in liksom andra inkomster som tillgång till fiske, ollonskog 
för svinbete o.s.v. Arbetet skedde snabbt över hela landskapet, men när det 
lades fram blev det med fog kritiserat. Det hade skett för snabbt, ej alltid av 
kompetenta och oväldiga och tidvis hade värderingsmännen låtit lura sig av 
diverse knep. Det var tal om omrevning men Skånska Kriget kom emellan 
och någon omrevning kom aldrig till stånd. När kriget var över förekom 
justeringar i rusthållens sammansättning vid indelning 1680 efter 1671 års 
revningsresultat utom när det gällde Torna och Vemmenhög härader där 
handlingarna förkommit under kriget, det sägs att de brännts på häradsskri-
varekontoret, samt 6 andra härader där förändringarna ej förts in i jordebo-
ken. Beträffande dessa kom systemet före jordrevningen, med vissa juste-
ringar, att gälla. 1682 gjordes ny skattläggning i enlighet härmed och 1688 
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infördes den i jordeboken. Nya indelningar skedde 1684, 1689 och 1726 
för att förbättra rusthållens jämnhet och då i en del fall med ändring i mantal 
och ränta, men även för att ge bättre plats åt det 1676 tillkomna Ramsvärds 
Regemente. 

1671 års revningsresultat gav en ändring av mantalet från ytstruktur till 
ett mera ekonomiskt instrument, som i fortsättningen kom att utgöra bas 
för skattestorlek. Revningsarbetet resulterade f.ö. även i de fastighetsbeteck-
ningar på landsbygden vi haft in i vårt århundrade. Tidigare hade gårdsnamn 
och liknande använts men detta ansågs som osäkert och orationellt varför 
byarnas gårdar i stället numrerades. Denna numrering stod oförändrad 
genom både en- och storskifte liksom den militära mantals- och räntesätt-
ningen. 

Under senare 1600-talet förbättrades rusthållarnas villkor avsevärt. Så fick 
de t.ex. själva leja ryttare (efter 1700 tilläts t.o.m. skåningar). Räntan kom 
även att tillgodoräknas liksom att en del skatter som salpeterskatten, präs-
takalls- och fogdepenningar fick hjälpa upp svaga rusthåll. Troligen berodde 
en del på att allt fler uppsvenska ryttare själva genom diverse statuter blivit 
rusthållare. Förbättringen var så påtaglig att till och med en del skattebönder 
frivilligt gick in i systemet, möjligen även genom att utskrivningsfrihet 
kommit in i bilden, det blev en livförsäkring i krigstiden runt år 1700. Dessa 
skattebönder är något annat än de skattekronobönder som friköpte sig och 
som vi möter under 1700-talet. 

Även städerna mantalsattes men kom inte att utnyttjas i armåls organi-
sation utan användes till båtsmansbesättningen. Trelleborg var en av få orter 
som svarade för rusthåll, annars rörde det sig alltid om jordbruksfastigheter. 
Trelleborg står i 1726 års indelning för 6 rusthåll om 6 1/4 mantal och en 
ränta på 395 daler silvermynt och 1 öre. 

1726 års indelning blev den sista för kavalleriets del och den kom att gälla 
fram till dess att Indelningsverket upphörde i och med 1901 års utgång. 
Visserligen förekom vissa förändringar 1830 och 1834 men dessa var 
nummerförändringar inom respektive regemente, 1830 för att nå bättre 
geografisk närhet mellan numren, samt att ett stort antal ej nummerfolk 
övergick från indelning till stat 1834 för att klara upp kavalleriets övergång 
från 8 till 10 kompanier. 

1811 kom åter mantalen till militär användning vid den extra rotering 
som resulterade i Norra och Södra Regementet, två fotregementen existeran-
de än i dag. Härmed hade i det närmaste alla Skånes jordbruksfastigheter av 
krono- eller skattekaraktär kommit in i det militära komplexet, direkt som 
försörjare av nummer, indirekt genom löne- eller fördelsbidrag till befälslö-
nerna. 
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I ovanstående har mantalets utveckling från bol till gårdatal till mantal 
åskådliggjorts. 1671 års revning gav dels ett mantal använt som storhet för 
rusthåll, senare även rotar, dels ett mantal använt som bas vid olika beskatt-
ningar. Att via mantal och/eller ränta få fram ett fastighetsvärde översatt till 
dagens värderingar är omöjligt inte minst med tanke på allt som hänt med 
åkern, kärret, skogen och byggnaderna under snart gångna 340 år. Ändring-
arna i de enskilda fastigheternas mantal och ränta, oberoende av varandra, 
upp eller ner, fram till 1726 förbättrar knappast situationen. För att se på 
förhållandet mantal—ränta har 1732 års rulla för Södra Skånska Kavalleri 
Regementet till häst, med 1726 års indelning inskriven, synats närmare. Ett 
gathus där värderas med alla tal från 12 öre till 6 daler silvermynt i ränta, 
1 mantal har värderats från 34 daler och 25 öre till 69 daler och 25 öre. Om 
fastigheter under helt mantal räknats om, hade skillnaderna med säkerhet 
blivit än större. De två begreppen går alltså inte ens att använda vid 
jämförelse mellan 2 fastigheter. 

Artikelunderlag: Karl X Gustavs memorial av 1658-03-15. Riksarkivet. 
Martin Weibull: Samlingar... Del 1 1874 med memorialet i tryck. 
Alf Åberg: Indelningen av rytteriet i Skåne. Avhandling 1947. 
Gabriel Thulin: Om mantalet. Avhandling 1890. 
F. Lagerroth: Indelnings- och grundskatteväsendets avveckling. 1927. 
1732 års generalmönsterrulla för Södra Skånska Regementet till 

häst. Krigsarkivet. 
Egen omfattande forskning i tryckt och otryckt militärt material. 
Artikeln inlämnad 1995.04.02. 
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Ur Malmö hallstämplingsbok 
Något om hur man var klädd i staden år 1740 

Av ELSEBETH BAGER 

Efter Karl XII:s död var Sverige ekonomiskt illa ute. Inte bara krig utan också 
svår missväxt och pest hade tärt på landets tillgångar, och man sökte olika 
vägar att stimulera exporten och, framför allt, att hejda importen, för att på 
så vis åter få kronan "allparig". Man kom då, bland mycket annat, på en 
genial ide, nämligen att stävja den lyx, som utvecklades i landet. Folk var 
alldeles för elegant klädda i kläder av importerade tyger med spetsar och 
guld- och silverbroderier. Det behövdes överflödsförordningar! Redan 1720 
kom den första. I den skrevs, att regeringen skulle låta göra upp en enkel 
modell för mans- och kvinnokläder och att den stackars skräddare eller 
sömmerska, som avvek från modellen, skulle böta 100 daler s:mynt eller sitta 
14 dagar i fängelse på vatten och bröd. 

Det visade sig inte vara så farligt med "modelldräkten", för regeringen blev 
inte färdig med utarbetandet av den. År 1731 kom en ny förordning och i 
den hoppades man, att modellen "på klädebonad /skulle/ bliva oföränderlig 
i alla tider — — — och skola Hantverkarna dem till alla delar, utan något eget 
påfund eller invändning efterfölja..." Åren 1732 och 1734 kom nya förord-
ningar. På 1734 års riksdag togs förslaget till mansdräkt upp av ständerna 
i "en vidlyftig diskurs om på livrocken skulle bliva krage eller ej". Med tanke 
på det pudrade håret vore det praktiskt med krage, men på riddarhuset blev 
diskussionen om kragen så livlig, att det höll på att gå till votering. Man 
diskuterade även antalet knappar och knapprader, knapparnas storlek, 
avståndet mellan knapparna och om uppslagen på ärmarna skulle vara smala 
eller breda. Kvinnodräkten bara fastställdes. Det fanns ju inga kvinnor, som 
kunde påverka det riksdagsbeslutet. 

Man lyckades, trots alla förordningar, inte hejda lyximporten. Därför 
kom den 21 maj 1739 ännu en förordning "angående Bruks- och Nyttjande 
av de i Riket varande utrikes Kläden och Tyger..." och det slogs fast, att de 
handlande, som före 1731 hade inköpt "numera förbjudna tyger och 
grannlåt", fritt skulle få sälja detta i sina bodar fram till den 18 april 1740. 
Efter den dagen var försäljning belagd med ett vite på 1 000 daler s:mynt 
och varan konfiskerades. Varken skräddare eller sömmerskor fick sy kläder 
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av förbjudna tyger. Sömmerskorna ansågs tydligen inte vara solventa, för det 
skrevs särskilt, att om en sömmerska inte kunde betala böterna, som var 500 
daler s:mynt, skulle hon sitta av dem på spinnhuset. 

Modelldräkten, som inte skall förväxlas med den av Gustaf III år 1778 
införda svenska dräkten, skulle förvaras hos Commerscollegium och kunde 
beställas därifrån. 

Nu gällde det för de handlande att snabbt agera. Ett knappt år hade man 
på sig för att sälja ut sitt lager. Och, som om detta inte vore nog, så skulle 
allt de hade i lager stämplas och protokollföras. Dessutom skulle alla stadens 
invånare låta stämpla de kläder, som var tillverkade av importförbjudna 
tyger. Det blev bråttom i alla hus och handelsgårdar i Malmö med att 
inventera garderoberna och förse sig med nya tyger och ev. nya kläder, innan 
tidsfristen gick ut. Det kan tänkas, att det blev gyllene tider för både 
skräddare och sömmerskor. 

På Malmö Stadsarkiv finns en tjock lunta i folioformat från 1740 i vilken 
finns dels uppgifter efter husnummer om invånarnas kläder, dels de speciella, 
detaljerade förteckningarna från dem, som hade många klädesplagg att 
uppge till stämpling. Ett tunnare komplement kom 1742. 

Protokollföringen började den 7 mars. Man följde rotarna och gick från 
hus till hus och antecknade och stämplade inte bara kläder, utan också 
gardiner, tillbehör till sängar, dukar och täcken och, i en del fall, klädsel på 
stolar. Det var ett arbete, som tog sin tid. Om man räknar bort ödetomter, 
trädgårdar, obebodda hus och officiella hus, blev det 641 hushåll, som skulle 
gås igenom. Östervärn, Södervärn och Tärningholm tillkom med 98 hus-
håll.' 

Den 17 juni hade man hunnit fram till Slottet. Kommendanten, major 
von Henel, och slottsvaktmästaren Johan Rawitz gjorde upp särskilda för-
teckningar. Den förres upptar 2,5 sida och inkluderar hustru samt "domee-
tiker". 

Man tycks ha tagit sig en titt även på fångarna för att se, om de till äventyrs 
skulle kunna ha några lyxartiklar att stämpla och man fann pigan Maja Lang 
från Ystad. Hon visade sig äga en randig koft av Camlott2, en gul- och 
rödblommig flanellkjortel, en svart tafthuva, en vit koft av nopkin3  och en 
av röd och vit cattun4  samt ett violett och vitt cattunsförkläde. Inga 
märkvärdigheter alltså, men nog skulle det noteras. 

På Slottet fanns Bakeriet för soldaterna och både hushållerskan, möllaren 
och bakaren hade klädesplagg att deklarera. Badstugan låg också vid Slottet 
och där härskade furir Rymans hustru. Hennes lista på kläder upptar mer 
än en halv sida. 

Den 9 juli kunde stadssekreterare Jacob Malmborg underteckna förteck- 
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ningen. Fyra månader hade det tagit. Endast ett fåtal hushåll hade inte något 
att låta stämpla och det rörde sig då mest om en del gamla avdankade soldater 
och några fattiga soldatänkor. Vuxna och barn, pigor och drängar, nattman 
och bödel, allas kläder skulle bokföras. Det är en intressant läsning, för man 
noterar "couleur och mode", färg och form, tyg och mönster, nytt eller 
gammalt, kort sagt allt. 

För att kunna hejda importen krävdes att det fanns svensktillverkade 
varor. Man lade nämligen, märkvärdigt nog, inte tull på importen, den 
förbjöds. Därför var man tvungen att uppmuntra inhemska manufakturer 
för tillverkning av olika slags tyger och man delade ut premier, stöd och 
skattelindringar av skilda slag till både ägare och anställda. Ett stort problem 
var, att man saknade yrkeskunniga arbetare, så de svensktillverkade tygerna 
var inte av speciellt hög klass. En handelsman i Malmö skrev, att våra fabriker 
i Sverige bör "till högsta förädling bringas, så att i synnerhet de Svenska fina 
klädena måtte bliva fastare och vackrare samt med beständigare färg; Jag har 
som patriot dem i kläder, men de äro lösa i klädet och snart förfalla, så att 
lika dyrt utländskt kläde, håller i styrka och färg, tredubbelt längre att slita 
på". 

I Malmö hade handelsmannen och politieborgmästaren Josias Hegardt 
tillsammans med handelsman Rasmus Clewfe startat en klädesmanufaktur 
och hade år 1726 erhållit kungligt privilegium på den. Manufakturen var 
egentligen en fortsättning på Kronobarnhusets tillverkning av kläde, huvud-
sakligen för soldaternas behov. 

Hegardt och Clewfe fick övertaga hela Kronobarnhuset med alla tillhö-
rande byggnader och återupptog den sedan slutet av 1600-talet tynande 
tillverkningen av kläde. De hade rätt att leverera kläde till två infanteri- och 
två kavalleriregementen samt till artillerigarnisonerna i Skåne och Karls-
hamn. År 1741 dog Clewfe och Hegardt övertog hela fabriken. 

Klädesfabriken var starkt beroende av ull, som importerades, och Hegardt 
skrev, att eftersom "tiden samt conjunkturerna nu mera visa sig så, att man 
icke utan med stor svårighet ifrån utrikes orter lärer kunna /införskaffa ull/ 
till fabrikens behov...", så måste han importera rar. Han har visserligen "ett 
ansenligt antal spanska, engelska och andra goda får", men har införskrivit 
flera för att någorlunda kunna ersätta bristen på importerad ull. Det 
förefaller som om han har haft sina får ute på Håkanstorp. I varje fall hade 
han inga får bland de totalt 114 får, som 19 av stadens borgare höll på 
mulbetena. Uppenbarligen tröt betesmarken på Håkanstorp och Hegardt 
begär att få använda det stycke av stadens mulbete, som "är beläget på andra 
sidan om Håkanstorp, varest danska armen i förra kriget haft sitt läger och 
/som/ nu för tiden kallas Prästa Sätet... Det åstundade stycket, vilket endast 
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På Johan Hesselgrens karta 1713 ses Håkanstorp (vid pilen). Malmö Stads Historia. 
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består av gropar, hålor och gamla approcher, som aldrig nyttjas av stadens 
utan allenast av grannbyarnas boskap och creatur" skulle Hegardt kunna 
medverka till att plana och uppdika mot att endast han tillåts ha rar där. 
Detta för att förhindra rasblandning och spridning av sjukdomar. 

Det fanns stora pengar att förtjäna på tillverkning av kläde och Josias 
Hegardt blev en mycket förmögen man, något som inte minst kan utläsas 
ur den omfattande lista över kläder, som han lämnade. Den upptar 14 sidor 
i Hallstämplingsboken. 

Män hade inte särskilt omfattande garderober och Hegardt skiljde sig inte 
ifrån stadens övriga herrar. Han hade tre klädesklädningar av olika kulörer 
och en svart sammetsklädning med underfoder av gros de Tours', tre hattar, 
tre par kulörta silkesstrumpor, tre nattrockar, en nattmössa och ett par 
sammetstofflor med guldgaloner på. Nattrockar, som var hemmaplagget i de 
kyliga hus man bodde i, var oftast mycket eleganta. Borgmästaren hade också 
en blå klädes "Kapprock". De "finare" herrarnas ytterplagg tycks i allmänhet 
ha varit blåa. 

Damerna i det hegardtska huset var desto rikhaltigare försedda. Deras lista 
över kläder är 8 sidor lång. Det var en lysande garderob, som hans hustru 
hade. Hennes många olika kofter, kjolar, saquer6, adrienner7  och manteauer8  
är charmanta, sydda av de exklusivaste tyger. Hon hade också många pälsar; 
en röd holländsk damast päls med gråverksfoder och hermelinsuppslag, en 
blå dito men utan hermelin och en gammal röd päls med foder av harskinn, 
vidare en gul och vit kåpa med gråverksbukar till foder, en röd dito och en 
svart av Armoisin9  med harskinnsfoder och hermelinsbräm. Hon är den 
enda, som uppger muffar, bl.a. en av röd sammet med sibiriskt harskinn på. 

Att Christina Sophia Hegardt hade så förhållandevis enkla skinn som hare 
och gråverk som foder i sina pälsar berodde på, att endast adelsfruar tilläts 
ha hermelin, sobel eller svarträvar som foder i sina kappor. Borgarhustrur 
fick endast använda hermelin som krage eller bräm. 

Även skor, tillverkade av importerat material, skulle noteras. Det fanns 
inte så många lyxskor i Malmö. I hela staden tycks det endast vara damerna 
Hegardt, som ägde sådana. Christina Sophia uppgav 2 par pärlbroderade 
engelska skor, 4 par engelska skor med snören på och 2 par triumphants 1° 
skor med silver galon på. Av triumphant, detta exklusiva tyg, hade hon 
dessutom en violett och vit och en vit adrienne och en blå saque med vita 
och röda blommor. 

Om man saxar annat i hennes garderob, som man inte hittar hos så många 
andra, så kan man notera en svart sammets mantilj med gult felpil foder och 
en muff därtill, 2 svarta sammetshuvor, 2 bröstlappar av sniljor, 2 nopkins-
livstycken, 6 stubbar' 2  av siden utsydda med silke, 7 par strumpor av diverse 

115 



UR MALMÖ HALLSTÄMPLINGSBOK 

hz(2/2244 01/44t;XY 

11/Aft;by09vk (9--Pri.&72 

,44,241-JA/n2:14 ae3-c.  
1,~16914 åm iv- 	~e ;i,' 	./27--7.6 

710:3F 	-rtjmpecovf.561, t i 

e/ra4i9a(97-y-ie42 i.hgL, 0Ft/ro-.  

eYM7a~dei 
rttt2.72,_,/, 	C-77A/ 	1/JA Ok-hr:7£ 

Inledningen till förteckningen över,  Josias Hegardts hustrus kläder. Hall- och manufaktur-
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couleurer, ett par svarta silkesvantar och 4 st carmosinröda sidennäsdukar, 
vilket kommer en att undra, om hon snusade. Det gjorde hon nu inte. År 
1750 betalade 90 personer i staden "lyxskatt" för att få nyttja snus (nässnus). 
Av dessa var 23 kvinnor och bland dem fanns ej fru Hegardt. Det var 
däremot bara män, som rökte tobak, totalt 179 personer. 

Hennes styvdöttrar (Margaretha Sophia, E 1717, och Catharina Liboria, 
f. 1723) var också väl försedda med kläder. I den äldsta dotterns garderob 
fanns ingen saque. Den började nämligen bli omodern'3  och hon följde det 
senaste modet och hade i stället två rober14. Hon hade bl.a. också ett par skor 
av blå och vit triumphant och ett par "bloumeranta" (se not 16) silkesstrum-
por med "vita swicklar uti". 

Christina Sophias egen fyraåriga dotter, Lovisa Sophia Charlotta, hade en 
gul och röd persisk damast päls, en koft av röd och vit triumphant, en gul- 
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T.h. Broderad damsko, som måste uppges i Hallstämplingsboken. 
T. Damsko av läder, som ej behövde deklareras. Malmö Museer. Foto: Helene Toresdotter. 

och brunrandig livrock av halvsidan, två röda och vita livrockar, en av cattun 
och en av nopkin. Hon hade t.o.m. en nattrock av gul och vit damast. 

Den lilla fyraåringen hade, liksom mor och systrar, styvkjortel. 
I överflödsförordningen 1731 hade man förklarat, att även en modell för 

styvkjortlar skulle förfärdigas. Styvkjortlar skulle ej a vara vidare nedtill än 
4,5 aln och fick endast bäras av förnämare fruntimmer. Men här ställdes 
myndigheterna inför ett stort problem. Vilka var att betrakta som "förnäm-
are fruntimmer"? Frågan löstes på ett lika enkelt som genialt sätt. Alla, som 
ville bära styvkjortel, skulle uppge detta vid den årliga mantalsskrivningen 
och erlägga 1 daler s:mynt i avgift för rätten att bära styvkjortel. Allmogens 
hustrur, ryttare-, dragon-, soldat- och båtsmanshustrur, och naturligtvis 
tjänstefolk, var helt förbjudna att använda styvkjortlar. 

Styvkjortelavgiften upphörde vid 1734 års slut, men återkom 1743 och 
då höjdes avgiften till 2 daler s:mynt, men man behövde bara betala för en, 
även om man hade flera. Myndigheterna, som verkligen tycks ha sysslat med 
petitesser, upptäckte, att den vida styvkjorteln var "för en del alldeles icke 
efter deras växt lämpad... Sådant kan med skäl räknas för en av de skade-
ligaste yppigheter, vilke med Kvinno-klädedräkten förövas". Man reducera-
de därför alnsmåttet nedtill och förklarade, att de övre banden skulle 
proportioneras därefter. 

I mantalslängden för år 1745 kan man se, att det skattades för 192 
styvkjortlar i Malmö det året, 130 var vuxna kvinnor och 62 döttrar. För 
döttrar betalade man halv avgift. 

Det var blåsigt och kallt under styvkjorteln, eftersom kvinnor på den tiden 
inte bar underbyxor. Endast mycket åldriga damer, balettdansöser och 
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skridskoåkande kvinnor på de holländska kanalerna tilläts bära underbyxor, 
men de fick för död och pina inte visa dem. Inte undra på, att många kvinnor 
led av blåskatarr. De utsattes också för ett annat pinoredskap, nämligen 
snörlivet, som deformerade kvinnors, och även barns bröstkorg, så att 
kvinnorna hade svårt för att andas och lätt för att dåna. 

En lång lista över kläder är ingiven av handelsman David Bager. Själv hade 
han två svarta och två bruna rockar av kläde med västar och byxor till samt 
en gammal brun rock med byxor. Han hade naturligtvis en blå klädeskappa, 
en liten kort röd tröja av rask" och 5 bröstdukar i olika färger. Till 
huvudbonad hade han två hattar, en mössa av svart sammet samt en ny och 
en gammal brokig filtmössa. Ytterligare fanns i hans garderob en "kalamuck-
isk nattrock" och en nattmössa av regarn samt två par gamla strumpor. Inte 
särskilt imponerande kan tyckas, men David var 70 år gammal och sjuklig 
och som den realist han var, ansåg han säkert, att han kunde slita på gammalt 
till sin förmodade snara död. 

Hans hustru, Märta, 18 år yngre, fyllde däremot på sin mycket rikhaltiga 
garderob med en hel del nya inköp. Materialen i hennes kläder var i 
huvudsak damast, taft och chintz. Hon uppträdde mycket elegant i bl.a. en 
röd damastpäls med hermelinsbräm, en svart kåpa av armoisin (se not 9), 
även den med hermelinsbräm och en brun halvsidenpäls med gråverksfoder. 
Hon har ett antal huvor av svart eller vit taft och en av flor. Hon har en 
alldeles ny fiskbenskjortel, överdragen med randigt engelskt tyg, ett randigt 
snörliv av taft, ett brunt damastlivstycke med röda bandrosetter och ett grönt 
och gult dito med rosenröda bandrosetter, för att bara näma något ur hennes 
rikhaltiga garderob med vackra färger och fina tyger, mönstrade eller bro-
derade. Strumpor hade hon inte så många; ett par ljusblå och ett par 
rödspräckliga regarnsstrumpor samt ett par blå silkesstrumpor. 

Om David Bager representerade en äldre generation med få nyheter i sin 
garderob och med kläder i dova färger, så framstår hans son, den 29-årige 
handelsmannen Haquin Bager, som en elegant sprätt. Han rörde sig ofta på 
Skeppsbron i Stockholm och besökte utländska städer och kunde väl då 
iakttaga, hur man skulle vara klädd. Han insåg, att det låg status i klädedräk- 
ten och skrev 1749, att hur "bra karl han är, blir han sedd över axeln, därest 
han intet glimmar i utländsk prakt, som kostat Sveriges penningar två å 
sjuhundrade plåtar. Det är sant, den högsta värderingen jag nämnde, 
nämligen för den som vill agera förnäm, räknas efter juvelring, trenne 
juvelknappar, engelskt guldur, två gulddosor, andra nipper rara jämte kost-
bara manschetter och den övriga präktiga klädnaden efter övliga i modet i 
vårt land." Men tillägger han, "I Malmö är inte den präktiga klädedräkten 
så överdådigt brukelig". 
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Själv hade Haquin "en fin Canel brun Klädes Klädning" vars rock hade 
underfoder av plumerant" persisk damast och vars väst var fodrad med vit 
holländsk damast, men han kunde också uppträda i en askfärgad "fin Klädes 
Klädning" med foder i rocken av plumerant sidensatin och i västen av vit 
sidensatin. Därutöver hade han en grå klädesrock, en couleur de lous rock 
med svart sammetskrage, en svart klädesrock och väst, en grövre plumerant 
klädes klädning fodrad med chalon" i samma färg. Han var sparsam, vilket 
framgår av att han hade en omvänd brun rock fodrad med brun chalon. Även 
den noterades, trots att den troligen hade sett sina bästa dagar. 

Han hade ett par svarta, ett par vitaktiga och två par bruna silkesstrumpor 
samt två par plumeranta fina regarnsstrumpor. 

Utomhus bar han en blå klädeskappa eller en svart läderrock fodrad med 
röd schagg. På huvudet kunde han ha en vanlig hatt eller också en röd 
scharlakans resemössa med brunt illerbräm eller en castorhatt, d.v.s. en hatt 
av bäverskinn, fodrad med vattrad taft. 

I hemmet använde han en blå och vit yllenattrock fodrad med röd flanell. 
Det låter varmt och skönt. Till den kunde han bära en nattmössa av 
silverbrokad eller en av violett sammet. 

Man var noga med att låta stämpla allt, för förordningen stimulerade till 
spioneri och angiveri, som visserligen skulle utföras med "all hövlighet och 
beskedlighet", men ändå! Av böterna, som utdömdes om man bar ostämp-
lade kläder, fick angivaren ena hälften och andra hälften gick till stadens 
fattiga. 

Var man änka var man svartklädd. Det var t.ex. Madame Catharina Hacks 
(född Planck) och änkeborgmästarinnan Anna Lorich (född Krutmeijer). 
Men, medan Mme Hacks gick klädd i saque hade Anna Lorich ingen enda 
saque, däremot 6 st långrockar. 

Lovisa Sophia Charlotta Hegardt var inte det enda lilla barnet med kläder 
att uppge till stämpling. Rokokotiden var ett av de vackra färgernas och de 
utsökta blomsterbroderiernas tidevarv och man älskade komplementfärger, 
rött-grönt, blått-gult, gult-violett. Små flickor och gossar hade lika färgrika 
kläder och speciella barnkläder, som idag, fanns inte. 

Skräddare Swen Hoffmans båda döttrar, Katarina (10 år) och Maja Lisa (5 
år) kunde uppträda likadant klädda. De hade var sin gul- och violettblommig 
Sars" flanell kjortel, gul damastmössa, svartblommig flors caperonica" samt 
kolt och förkläde av röd och vit cattun. När Maja Lisa var 10 år bar även hon 
styvkjortel och kunde således verkligen uppträda helt ståndsmässigt. 

Bland de ca 68 unga flickorna i staden, som fick skatta för styvkjortel 
anges 13 vara under 12 år, men det kan ha varit flera. Det gällde att vänja 
sig vid att kunna röra sig i och manövrera styvkjortlarna. 
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Om vi tar oss en titt på gossarnas kläder, så hade den åttaårige Andreas 
Riber (son till Jöran Rlber) en grå rock av drojet2° med rött taftfoder, en 
olivgrön väst, en röd underklädning av sars, en brun klädesrock med vitt 
taftfoder och en grå och vit camlottrock med röd taft under. Hans fyraårige 
lillebror Wollter hade en röd camlottrock med rött foder av rask och gröna 
sammetsuppslag och krage, en grön rock av dantzigertyg, en grön jakthatt 
av sammet och två röda och vita nopkinsmössor. År 1742 uppger Haquin 
Bager en polsk rock av röd persisk damast med grön bast21  till underfoder 
för sin fyraårige son Diedrich. 

Det fanns många anställda i staden: husjungfrur (men endast ett fåtal), 
pigor och många ammor och på manssidan bodbetjänter och bodgossar, 
drängar, gesäller, läregossar m.fl. 

Vad angår kvinnliga anställda, så stadgades "att hushållerskor eller cam-
marpigor, särdeles de, som kunna vara av hederligt folk, men för fattigdom 
eller för att lära något gott, givit sig i tjänst hos herrskaper eller ståndsper-
soner, få bära varjehanda inrikes tillverkade halvsiden och ylletyger, samt allt 
vad deras fruar och matmödrar av siden avlägga och dem förära". De familjer 
i Malmö, som hade hushållerskor eller husjungfrur var lätt räknade, men 
pigor fanns många och de förefaller alla ha ägt åtminstone något fint, som 
de var tvungna att låta stämpla. Det var, naturligt nog, mest mössor, ett par 
pigor ägde t.o.m. 5 mössor av eleganta material, men tröjor, kjortlar och 
förkläden hade de också. Husmödrarna förefaller ha varit generösa och det 
höjde säkert familjens status, om husets pigor var nätt och vackert klädda. 
Ringare tjänstepigor blev emellertid hårt bestraffade, om de använde något, 
som var förbjudet. 

Hos handelsmännen arbetade bodbetjänter, som ett led i sin karriär mot 
burskap. Den åldrige David Bager hade t.ex. två bodbetjänter, båda välför-
sedda med rockar, västar och strumpor. De hade bl.a. var sin rock och väst 
av kläde "på blomerant (se not 16) couleur tillverkade här i Malmö". 

Gårdsdrängarna i staden hade rockar av kläde och inte mycket mer medan 
gesäller och läregossar har korta listor, mest västar och rockar. 

Handelsman Cornelius Ledebur, som bodde i nr 600 på Stortorgets södra 
sida, hade många strängar på sin lyra. Han hade b l.a. ett tobaksspinneri och 
han hade 1737 fått frihet att anlägga en vinkällare vid Stortorget (nr 518) 
i halva nuvarande Jörgen Kocks hus, som han hyrde. I andra halven hyrde 
en fattig officersänka. Ledebur fick tillstånd att sälja "gott och försvarligt öl 
eller dricka till stadens invånare" och dessutom fick han tappa alla slags vin 
utom rhenskt, som endast Stadskällaren och en annan vinstuga fick saluföra. 
Ledebur hade en kypare, Johan Georg Baehr. Denne ägde "en svart klädes-
väst, en dito Kiällare Råck, en Hatt, en vitaktig klädesklädning, en brun- 
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blackot dito, en grönaktig dito Råck, en gammal vit dito Wäst, ett par grå 
silkesstrumpor, två par vitaktiga, ett par blågrå och ett par svarta Regarns-
strumpor". 

På Västergatan hade Ledebur ett "Etoffwäfveri". Där tillverkades cattun. 
Han hade två spinnerskor anställda. De deklarerar sina kläder med det 
tillägget, att deras övriga kläder är tillverkade i Alingsås. 

Det är sällan någon gör sig besvär att särskilt påpeka, att de har svensk-
tillverkade kläder, men det händer någon gång. Avskedade löjtnanten Peter 
Stenberg, som bodde på Västergatan, uppger intressant nog, att hans 
pauluns22  sänggardiner och nattduksbordtäcke av röd och vit cattun har 
tryckts vid Alingsås fabrik. 

Manufakturverket i Alingsås favoriserades av hattarna. Ingen lyckades 
göra så mycket PR för sig och ingen lyckades få så många bidrag som Jonas 
Alströmer, ägare av Alingsås manufaktur. Ingen kunde heller utverka så 
många lån. Men Alströmers vittomfattande planer gick oftast inte att 
genomföra och han själv var för det mesta i Stockholm för att skaffa sig 
fördelar. När det gällde tyger till kläder, var de, som tillverkades i Alingsås, 
dyra, omoderna och sades bl.a. vara "Stripige, ojemnt wäfda och illa färga-
de" 

Conrector magister Lorichs hustru, vid Kalendegatan, uppger, att hon har 
en randig halvsidenkjortel köpt hos advokat fiskalen Fritzes fabrik i Stock-
holm, en sidenvävargård, som låg vid Surbrunnen med färgeri på Blekhol-
men och egen butik inne i staden. 

Rådman Lauritz Engeström hade inte mindre än sju par silkesstrumpor 
av "olika Couleurer" och han påpekar, att en del var tillverkade utrikes, men 
en del i Stockholm, där Johan och Niclas Pauli hade ett mycket välkänt 
"Strumpstickeri". Silkesstrumpor var dyrbara och man fick handskas försik-
tigt med dem, inte minst när de skulle tvättas. Strumpor var ändå inte så 
komplicerade att tvätta, även om de skulle torkas mellan rena servietter och 
manglas torra, med byte av servietter. Man undvek lufttorkning, för då 
kunde de vita strumporna rodna. 

Det var betydligt besvärligare att tvätta de fina sidentygerna. Enligt Kajsa 
Warg skulle man breda ut tyger slätt på ett bord och stryka honung helt tunt 
över det på rätsidan och sedan ett tunt lager tysk såpa. Därpå skulle man, 
över tyget, sålla tunt med grov sand, som skulle vara tvättad och helt torr 
och till sist gnida med flata handen utefter tråden, icke fram och tillbaka. 
"Hur länge man gör det, beror på, hur smutsigt tyget är." Slutligen sköljes 
det mycket väl i sjövatten. Man skulle bara komma ihåg, att tyget inte fick 
vridas. Man "manglar så uti rena lakan, tills det blir nästan torrt, då det kan 
hängas upp". Man kan också sprätta sönder kläderna, så att det inte finns 

121 



UR MALMÖ HALLSTÄMPLINGSBOK 

några sömmar. Sedan lägges två lika stycken tillhopa med rätsidorna mot 
varandra. Därefter vätes mangellakan och tyget rullas helt slätt och hårt på 
dem, varpå man slår på ett lödder, som är gjort av "Venedisk tvål och 
sommarljumt vatten". Man manglar så tills tyget blir rent. 

Landssekreterare Caspar Cerwin, med adress Adelgatan, har en 11 sidor 
lång förteckning i Hallstämplingsboken. Den är unik såtillvida att fyra sidor 
upptages av "lintyg" varibland märkes under "manslintyg" bl.a. 

12 par halvärmar med manschetter på 
11 st halsdukar av Sockerduk23  
4 st små natt kappor av kloster lärft 

och bland "Annat lintyg" tar han upp: 

1 st damastduk med Riddar S Jöran på 
72 st servietter av samma slag 
1 st duk med "Roser på, man kan icke veta antingen det är utländskt eller hemma vävt, 
men dock uppges" 
12 st servietter av samma slag 

Linnedukar behövde också tvättas och framför allt var det komplicerat, om 
man fick fläckar av Pontac, ett mycket populärt rött vin. Då skulle man, 
innan fläcken hann torka, doppa duken åtskilliga gåner i uppkokad urin och 
gnugga väl. Till sist skulle duken tvättas i vatten och såpa. 

Bland stadens skräddare tycks Swen Hoffman, bosatt på Östergatan nr 
212, ha varit den ledande med inte mindre än 5 gesäller och 1 läregosse. Själv 
var han änkeman, hade två döttrar och hushållerska och betecknas som 
"mindre förmögen", vilket innebär, att han tillhörde stadens "överklass". Det 
var hos honom herrarna skulle låta sy sina kläder. Han har lämnat in en lång 
lista (som upptar inte mindre än 43 personer) på allt, som han har under 
arbete i sin verkstad och som han låter stämpla. Listan, som står i tillägget 
1742, toppas av Hr Amiralen och Baronen Siöblad, som också var landshöv-
ding, och sedan följer officerare, ämbetsmän, handelsmän m.fl. och faktiskt 
också utsocknes, som t.ex. inspektor Esping på Övedskloster och inspektor 
Ifwer Feuk i Lund. 

Det fanns ytterligare 8 skräddare. Bland dem tre som var "minst förmög-
na" och en, som var fattig. Om sömmerskor talas det inte, men de fanns 
naturligtvis. 

Om vi tar oss en titt på Lilla Torgs invånare, så är där först och främst 
handelsman Johan Mohrbeck, vars hus är utan nummer och ligger inne på 
torget. Han ägde bl.a. en omvänd svart rock och en likaledes omvänd 
mörkbrun rock och väst av kläde, vidare en blå och en couleur de lous rock, 
en mörkbrun väst, byxor och en gammal blå rock, allt av kläde. Hans 
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nattrock var av blommig flanell fodrad med brun filt, säkert bra att ha på 
vintern i de dragiga husen på Lilla Torg. Hans hustru var välförsedd med 
kläder, medan deras son endast hade två ljusgrå rockar, två västar och 2 par 
byxor av drojett. 

Det bodde inte mindre än 8 krögare på Lilla Torg och även om krögarna 
själva ej noterar mer än ett par plagg, så äger deras hustrur, som vanligt, desto 
fler kläder, ja t.o.m. en "mycket fattig" hattmakaränka, som också bodde på 
torget, hade faktiskt litet "lyxkläder" att uppge. Rotemästare Staffan Sohl-
man däremot tillhör det fåtal av stadens invånare, som ej har något att visa 
upp till stämpling, men så betecknas han också som "utfattig". 

Söder om "Stora Kyrkan", intill muren, som omgav kyrkogården, låg 
Fattighuset eller Själebodarna, vid Själbodgatan. Även i fattighuset, som 
bestod av flera små "bodar" fanns det kläder, som borde registreras. På så sätt 
kan vi få veta litet om kvinnorna, som bodde där. Det framgår inte, om några 
av dem var så utfattiga, att de över huvud taget inte hade något av värde att 
deklarera. Emellertid har 13 kvinnor små korta listor. Sex av dem uppges 
vara pigor, varav fem noteras som "gambla". En av dem, Ingri Jönsdotter, 
hade bara en brun "Satinsmössa", medan "gambla pigan" Ingefred Ohlsdot-
ter ägde 10 klädesplagg. I fattighuset bodde också 6 kvinnor, som betecknas 
som "hustru" och en udda kvinna, som endast står med namn. Med minst 
13 "käringar" boende vid gatan är det sannerligen ej märkligt, att den i 
folkmun fick namnet Käringagatan. Det var ett utmärkt läge för ett fattig-
hus, nära till kyrkorna, nära till stadens centrum och torg och mitt i stadens 
finare kvarter. De "gamla käringarna" kunde verkligen följa med, vad som 
hände i staden och vad det skvallrades om. 

Öster om fattighuset låg Latinskolan, där en del av stadens förhoppnings-
fulla gossar undervisades. På skolans övervåning bodde ett par lärare, som 
kunde utöka sin "ringa lön" genom att taga emot skolgossar i inackordering. 
Hos Collega Scholae Johannes Pflucht bodde Peter Christensson Landby. 
Om honom påpekas, att han inte har någonting att stämpla, men Olof 
Grönquist och Jöns Törnberg hade var sin blå filtrock och Johannes Svens-
son en vitaktig rock av kläde och en svart dito väst. 

Väster om fattighuset bodde klockaredrängen Bertell Ipson. Han hade 
också skoledjäknar boende hos sig. Det var Peter Flintzberg. som ägde en 
mörkbrun rock och väst, och Olof Grenander, som ägde en gammal couleur 
de lous rock och väst av kläde och en gammal grön filtrock. Naturligtvis hade 
skolgossarna också kläder av inhemskt material, som inte behövde deklare-
ras. 

Inte långt från fattighuset och Latinskolan låg Hospitalet vid Rundelsga-
tan. Hospitalsföreståndare var Lars Kock med hustru, 3 söner, 1 piga och 2 
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drängar. Manliga intagna hade tydligen inga klädesplagg att deklarera och 
saknas därför helt i förteckningen över "lemmarna", som de intagna kallades. 
Kvinnor däremot förfaller alltid ha haft åtminstone något klädesplagg att 
uppge, om det så bara var ett förkläde eller en mössa. Inte mindre än 27 
kvinnor hade i varje fall något, som skulle protokollföras. Det bör ha varit 
trångt i Hospitalsgården med minst 27 kvinnor, ett okänt antal män och 
kanske också barn. 

Granne till hospitalsföreståndare Kock var skarprättaren Anders Brun. 
Tidigare hade både bödeln och nattmannen bott isolerade från det övriga 
samhället, helt enkelt varit utstötta, men på 1700-talet försökte man ändra 
på detta och bödelns status hade höjts. Därför kunde han nu bo bland "ärligt 
folk" och betraktades själv som "ärlig". Både Brun och hans hustru har 
klädeslista i Hallstämplingsboken. Om Brun berättas 1743, att han vid en 
avrättning inte genast hade lyckats hugga huvudet av brottslingen, vilket 
gjorde honom mycket nedstämd, ty han hade aldrig tidigare misslyckats och 
han hade ändå avrättat 40 personer. Han blev instämd till rådhusrätten och 
förklarade där, att delinkventen hade varit korthalsad och högskuldrad och 
haft en skjorta med hög halslinning, vars krage nästan hade betäckt halsen. 
Inga lyxkläder där inte! Brun hade blivit så "confus", att han inte kom ihåg, 
hur många gånger han måst hugga, om det var fyra eller fem. Rådhusrätten 
insåg hans problem och eftersom han "ej var begiven på fylleri och varit helt 
nykter" slapp han straff. 

Allra längst ned på samhällsskalan stod nattmannen eller rackaren. Han 
assisterade bödeln, han drog huden av döda djur, slaktade hästar och 
begravde självspillingar, kort sagt, utförde alla de sysslor, som ingen annan 
i samhället ville kännas vid. Alla försök att höja hans anseende tycks ha varit 
förgäves. Det var ett föraktat yrke. År 1740 hette Malmös nattman Hans 
Jacob Dyr. Han bodde vid Snapperups graend (där även bödlarna tidigare 
brukat bo). Där hade han inga grannar och var helt avskild från staden, 
oberörbar. I det lilla huset med tre fönster levde han och hans hustru, en 
nattmansänka och dottern till en nattman. Litet lyx fanns trots allt ändå i 
deras tillvaro och kvinnorna hade relativt långa listor över kläder, medan 
nattmannen själv endast hade en grov brun rock och en blågrå väst av kläde. 

Jag har försökt få en överblick över, hur många det var i staden som finns 
upptagna i Hallstämplingsboken, inräknat dem om vilka det står, att de ej 
har någonting att deklarera. Siffrorna är ej helt exakta, för man kan tappa 
bort något i de handskrivna listorna, som ibland är svårlästa. 
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Staden, Ö. Värn, S. Värn, Tärningholm och Slottet 

Vuxna kvinnor 
Döttrar 
Kvinnliga anställda 
Militärhustrur 
Vuxna män 
Söner 
Manliga anställda 
Militär 

Summa 

672 (varav 62 änkor) 
186 
392 (varav minst 22 ammor) 
189 
525 
104 
211 (varav minst 38 läregossar) 
125 

2404 

Eftersom man uppskattar stadens invånareantal år 1749 till 3775, saknas 
1371. I detta mörkertal döljer sig bl.a. enklare pigor och drängar samt 
hustrur till dem, som uppger sig ej ha något att deklarera. I staden fanns 
också alla de gemena soldaterna, som inte räknas in i stadens invånarantal. 

Mycket annat än kläder skulle hallstämplas. Solfjädrar t.ex., som var 
oumbärliga för eleganta damer. De skulle dock endast registreras, om deras 
värde översteg 1 daler s:mynt och så fina solfjädrar tycks ej ha funnits i 
Malmö. 

Häradsskrivare Swen Holm hade bl.a. 

1 perpetuels brun klädning på utländskt sätt skuren med förgyllda mässingsknappar 
och chalongsfoder av lila färg 

1 grå klädesklädning på svenskt sätt skuren med försilvrade knappar och chalongs-
foder av lika färg 

1 svart silkeshalsduk och hårpung 
2 st vita Camelgarns värjegehäng 

Handelsman David Bager lät registrera en svart sammetspung med silverlås. 
Han uppger också 1 st guldbroderad svart sammetsmask. I den hegardtska 
familjen fanns "ett skrin, kamfoder och nåldyna m.m. smått med guld 
broderat på vitt siden sars och två broderade vita eldskärmar av sidentyg". 
Handelsman Lorentz Martini har en låda överdragen med brokad och ett 
dito kamfoder, en nåldyna och en klädesborste. Det är nästan allt av 
småsaker, som deklareras i Hallstämplingsboken. 

Peruker hörde naturligtvis på sätt och vis till kläderna och dem fick man 
betala accis för och uppge vid mantalsskrivningen, men, liksom med styv-
kjortlarna, behövde man bara betala för en, oavsett hur många man hade. 
Det fanns två perukmakare i staden. Peruk bars av totalt 100 personer varav 
33 tjänstemän, 26 handelsmän, 30 hantverkare, 8 representanter för kyrka 
och skola samt naturligtvis av läkaren och de två apotekarna. 
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Puder användes av både kvinnor och män, till håret, totalt 148 personer 

78 vuxna män och 12 söner 
23 vuxna kvinnor och 20 döttrar 
12 manliga anställda 
3 kvinnliga anställda 

Finare tapeter och klädsel på stolar fördes också in i Hallstämplingsboken. 
Handelsman Cornelius Ledebur vid Stortorget låter uppge ett gult vattrat 
taft "omhäng och täcke till säng med silverspetsar", 3 par gula vattrade 
taftgardiner och 8 st "övertag på stolar av blommig gul sidensars". Och 
landssekreterare Cerwin uppger "tapeter i en sal utav Lövwärck i blått och 
rött med gult uti, fast gamla". I hans "kammare" var tapeterna gröna och 
röda med guld uti. Säkert gyllenläder. Han hade nämligen också 2 länstolar 
och 12 stolar med gyllenläder. Dessutom låter han stämpla 6 stolar "med 
grönt plyschöverdrag". 

Plysch var ett omtyckt material för stolklädsel. Skolmagister P. Kock hade 
satt grön plysch på 14 stolar, och skräddare Swen Hoffman hade klätt 6 stolar 
med röd- och grönrandig plysch. Pastor Wilhelm Ledebur hade också randig 
plysch (på 12 stolar) och handelsman Jockum Riber hade grön och röd 
plysch på sina stolar. Man använde också kläde som "överträck". Så hade 
Riber rött kläde och stadsbokhållare Hindrich Gemzaeus grönt kläde (8 
stolar) men allra finaste stolarna hade handelsman Peter Ekholtz. På 6 stolar 
hade han satt grönt kläde översytt med silkesblommor. Handelsman Björn 
Berckhan hade röd rask (se not 15) på 6 stolar och skräddare Hoffman hade 
gul rask på 4 stolar. Inga fler av stadens invånare uppger stolklädslar till 
stämpling. 

Gardiner av finare tyger tycks inte ha varit ymnigt förekommande. Endast 
24 av alla hushållen i Malmö deklarerar gardiner. Hade de flesta över huvud 
taget ej gardiner? Fönstren var ju små och det fanns fönsterluckor, eller hade 
man gardiner av enklare inhemskt material. 

För att återkomma till Josias Hegardt, som lät hallstämpla flest gardiner, 
så hade han 32 fönster och 17 par gardiner; tre par av grön taft, ett par av 
grön flaggduk, fyra par av röd flaggduk, tre par randiga gardiner av ostindiskt 
siden samt sex par röda och vita av cattun. Ytterligare ett exempel: gästgivare 
Albrecht, vid Kalendegatan, hade 3 par röda och 2 par gula chintzgardiner. 
Vanligaste material i gardiner tycks annars ha varit flaggduk och cattun och 
vanligaste färg var rött, därnäst grönt. 

Sängar med eleganta omhängen och ännu elegantare täcken var betydligt 
vanligare än gardiner i staden. Finast bland sängar var de, som benämndes 
pauluner, "himlingssängar" eller franska sängar. De var veritabla skrytobjekt, 
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Brudklädning buren av 15-åriga Maria Wassman 1738. Malmö Museer. Foto: Helene 
Toresdotter. 

som ibland placerades i husets stora sal. "Himlingssängarnas" utrustning var 
oftast av taft, damast eller halvsiden24. Rött var, liksom när det gällde 
gardiner, favoritfärgen på dessa sängars omhängen. 

Josias Hegardt hade i ett rum "en grön siden damast fransysk säng med 
allt tillbehör, därpå vita silkessnören". Där stod också 7 länstolar med 
hyenden av grönt siden besatta med vita snören och för fönstren hängde de 
tidigare omtalade gröna taftgardinerna. Han lät också stämpla "några stuvar 
grön damast, som hör till sängen och hyenden". Hegardt hade ytterligare tre 
fransyska sängar (två röda och en mörkblå), fyra s.k. paviljonger och en säng 

127 



UR MALMÖ HALLSTÄMPLINGSBOK 

4,111. ) 0 	 149 4  

0. Oltia, Cnebär ed) 0-rnetråbK 
P. 3Nufflyampa. 95eporPaPor. Peruquer. Pillave. Pinfenak. 93itr 

fcher. Plumer. 	Pollmitter. Pofementer. sikiber. ISuber, 
qmaffar, 93ullar. 43-år; och anbre 545ungar. 9.Nungolå$, af Oilfmer 
och annan Metall. setfar. 

Q Quinetter. 
R: Ras de Moir. Na(fer. Nattiner; färgabe. DUffarn, liegarn,

fårgat ed) ttoinnat. Diemmarolåber och enUre , tamt nölremtnut: 
Ringar, meb ottceta infattning af go; eller anbre ergarter , dito 
af eiffmer , neffing, Metall eller Kåppar, Gardin-off 92pceekingari 
}urringar af Bulb, eilfber eller Metall. 

S. Maji-Salt. ealt•pettet. Savonetter. eapfober och fiebior 
arBulb och eilfwer. eacfer, Z.YIPp•ecicfer, brok och brunt Can-, 
de. Såpa. eamifabe vinn. Sangar. eebillpab, fårarbetab. 
Segelbug. eiben, Creponer, Cartex

' 
Gages, (sammet; veg, 

Felper,  , Serger ed) Tafter, 2C. bocf unbantagcW enfårgabe Balter, 
Damatler, och fiben Corer..f3alfgben 'oger : Camifoler, eller gan6 
ad) ~tviti fiben ,Q.rbuor. eiben florette, ()alf: fiben, och Padu- 

eiffamtitor och Taantor. eda 	eiffeMlrumpur, 
Silee, fårgat och troinnat, it. Sprit d'h.och flicrofilfe. Sayen od) 
Saijetter. 	eiffwer, non arbetat, exc.1.11g. efeb och Rnif•fober, 
meb tilbehår af eilfwer. Seebar af ,Dorn, Reffing etter Metall, 
fårtente eller ofårtente, dito af 3arn, 93fetee, trå, måtabe eller Iaque-
rade. eriue och fibo•Betoår. efor, affehanba eFu och czciffelo 
blab. Stribleor. Serifbörer. meb eiffwerbeling. efrif • Cabi-
netter. efrin. Seap. Snbren af Bulb., eifftner, eilee, Florett, 
eamekhår,  , linne och ytfe. enbriif. eof fiabtat; fem falla bfreer 

2. Drotr. eoiffi4rmar. 	allehanbalitUagn frib, eller eeh& 
tog, Tamt fil Behåna och C-3iårblar. spegel ramar, meb etter utått 
0510, Spelar._ einnratfar. Spårar. epAnnen, afiehanba. 
etegbeior• etui«. etrumpor, allehanba , unbantaganbec; of 

otntill ed) Caftor. etparipel. Opferin, Otnit etnrreffe. etbilar. 
T. Tafter och Taft de foula. 	apeter. 2:appar. af urbins, 

Rappar , Metall eller Zrä. Zetilicfor, allebanba. Virningar. ntio 
Zegel, exc. allentrte flinfett. Zobaff•blaber,  , Tommee, 2,ran, 
tkenburgifee od) tuneburgi?e, Zol)af i bre{ , ZobaWpinnar, (lutfar, 

Ssss 2 	 rPtiO 

1739, 

Sida i Mode'es Lag- och författningssamling 1730-39. 
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utan betecknig. Han hade 14 sängtäcken av olika sorters vackra sidentyger, 
en del broderade med "bouquetter". Dessutom hade han 8 st "cattunstäcken 
av åtskilliga färger och på åtskilliga sätt gjorda". 

Det var inte endast import av olika sorters tyger, som förbjöds. Det var 
mer än ett hundratal andra varor, som ej fick införas i landet. De listades 
1739 i bokstavsordning från bl.a. alun och armband via cristallflaskor, dosor, 
kammar, knivar, nattstolar, pepparkakor, skridskor, skåp, tärningar, trävaror 
(däribland möbler och brädspel), dyrbarare viner och likörer, vagnar, ymp-
vax, örringar och mycket, mycket annat. 

Om man till detta lägger alla förordningar angående kalas och antal rätter, 
som i detalj föreskrivs för t.ex. bröllop, dop och begravningar, så förstår man, 
att det måste ha varit svårt att leva helt laglydigt och att upprätthålla den 
standard, som handelsmännen måste ha kommit i kontakt med utomlands, 
och man inser, hur lätt det måste ha varit i Malmö, att hålla ett vakande öga 
på de fåtaliga invånarnas kläder, husgeråd och kalas. 

I dag kan man sända en tacksamhetens tanke till dem, som hittade på 
hallstämplingen av kläder. När man läser förteckningen får staden både liv 
och färg. Det är som en färgfilm, som rullas upp. Men man saknar den 
gråaktiga skalan, som vardagskläderna representerade och de var säkert det 
dominerande inslaget i gatubilden. Malmö var nr 8 i storlek bland Sveriges 
städer och visst skulle det ha varit intressant att göra en jämförelse med t.ex. 
Göteborg. 

Det skulle ha varit lättare att få en överblick av stadens båda hallstämp-
lingsböcker, om man hade lagt in alla uppgifterna i dem på data. Nu kan 
denna uppsats bara ge en antydan om, vad som finns att hämta i hallstämp-
lingsböckerna. 

Källor 
Otryckta 
Hall och Manufakturrätten i Malmö. Gångklädersstämplingar. DI:1 1740 och DI:2 

1742. 
Magistratens och Rådstufvu Rättens Dombok för år 1743 AI aa: 104. 
Borgerskapets arkiv i Malmö. Stadsräkenskaer 1745 GII a:49. 

Tryckta 
Allzen, Britta och Tunander, Ingemar: "Yppighets nytta". Malmö Museum Utställ-

ningskatalog nr 334, 1979. 
von Boehn, Max: Die Mode. Menschen und Moden im achtzehnten Jahrhundert. 

Miinchen 1909. 
Hegardt, 	Biografiska anteckningar om släkten Hegardt, 1928. 

129 



UR MALMÖ HALLSTÄMPLINGSBOK 

Malmström, Carl Gustaf: Sveriges politiska historia. Del 2. Sthlm 1895. 
Mod&s Lag och Författningssamling: 1730-1739 och 1740-1747. 

Noter 
Antalet husnr i staden var 769, varav bl.a. 73 ödetomter, 19 trädgårdar och 11 
obebodda tomter. 
camlott = glansigt ylletyg med inblandning av getull. 
nopkin = tyg med noppig yta av ylle, bomull eller linne. 
cattun = förr ett slags tätt vävt tvåskaftat vanligen glättat bomullstyg, som ofast 
förekommer i tryckta färgmönster. 
gros de Tours — sidentyg (tjockt) tillverkat i Tours. 
saque = helskuren klädning utan markering av midjan. 
adrienne = liv och kjol i ett, livet framtill åtsittande, men baktill lagt i djupa veck, 
som fortsätter ned till kjolkanten. 
manteau = löst sittande, långt och vitt finare klädesplagg för damer. 
armoisin = taftartat tyg från Ostindien, Italien eller Avignon. 
triumphant = taftartat siden med blommigt mönster, synnerligen dyrbart. 
felp, felb = "yllesammet", ett slagt sammetsliknande mycket långhårig vävnad, slät 
eller mönstrad, av växlande material, företrädesvis använd som foder. 
stubb = kort (snäv) ibland täckstickad eller broderad stadig underkjol 

Profmodeller utgifne på... Manteau och Sac, av hwilka den förra är ännu i bruk, 
men den senare aldeles aflagd, och i dess ställe en annan klädebonad, Robe kallad, 
i allmänt bruk antagen... Förordning 1746. 
robe = framtill öppen (ofta släpförsedd) klädning, som bars över en kjol, som i sin 
tur uppbars av en styvkjortel. 
rask = på ena sidan glättat, kyprat ylletyg av kamgarn. 
plumerant, blumerant, bloumerant = "bleu mourant" (döende blått = mycket ljust 
blått). 
schalong/chalon = ett lätt, styvt, kyprat ylletyg med blank rätsida. 
Sars = lätt kyprat eller diagonalvävt sidentyg. 
caperonica = en huvudbonad, som kunde dragas ned till skuldrorna. 
drojet = tyg av växlande kvalitet, hel- eller halvsammet, hel- eller halvylle. 
bast = eg. om ostindiska glänsande kulörta (vanl. randiga) tyger av beredd trädbast 
med eller utan inblandning av silke, men sannolikt mest om imitation av dylika, 
vävda av silke och angoraull, eller silke och bomull eller råsilke m.m. 
paulun = himmelssäng. 
sockerduk = mjukt, fint (vitt) ostindiskt bomullstyg. 
halvsiden = blandning av silke med lin eller ull. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

il 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

130 



Musikvänner i Malmö vid sekelskiftet 1800 
Av BARBRO EDLUND 

Malmö var en liten stad omkring 1800 med knappast 4.000 invånare. Vad 
musiklivet beträffar var det klent beställt. "Ännu så sent som 1843 fälldes 
i Mamö Tidning å propos en Jenny-Lind-konsert det bevingade omdömet 
om stadsboarnas smak: Den musik som de annars i allmänhet hör finnes 
wara den mäst upplifwande, är då de från spannmålsmagazinerna höra att 
sädesharporna äro i rask gång med korn som blifwit bra betalt till skeppning 
på England", och i Ny tidning för Musik 1854 heter det om musiken i 
Malmö: "Det musikaliska lifvet härstädes rörer sig nästan uteslutande inom 
Fortepiano-klirpet. Men sången går under. Inga röster bildas, de förstöras 
i Skolorna och Kyrkan, der de på befallning måste infinna sig, förskrika sig 
och efter några år låta som spruckna barntrumpeter." Violinbristen hämmar 
både kvartett- och orkesterspel. "Deremot är Harmonimusiken vid rege-
mentena i Skåne ganska god och berömvärd") 

Samma iakttagelser gjorde professor Carl Fredrik Fallen 1823 i sina 
anteckningar om vännen, handlanden Cornelius Hegardts musikaliska bemö-
danden från slutet av 1700-talet och framåt. Fallen skriver: "Sådant tycktes 
väl ej annorlunda om av stadens kalla åhörare än att få begrina en fantasi av 
Hegardt, om vars värde och nöje de icke kunde göra sig det minsta begrepp. 
Emellertid upprätthölls ett slags tillfälle i staden till Musik. ... Dessutom har 
i senare tider Skånes regementer blivit försedda med ganska dagliga musik-
direktörer från utrikes orter, så att numera musiken i Skåne kan åtminstone 
i garnisonsstäderna anses för lika god som musiken i övre Sverige."2  

Som yrkesman var Carl Fredrik Fallen entomolog och specialist på 
"småkryp" eller "flugämnen" som han kallar det själv, dvs flugor, steklar, 
stritar m. m3. Men hans käraste sysselsättning tycks musiken alltid ha varit. 
Under gymnasietiden i Karlstad deltog han i domkyrkoorganisten, director 
musices Gabriel Gärtners kapellövningar. Man spelade musik av tonsättarna 
Anton Filtz, Giovanni Battista Noferi och Gaetano Pugnani, "hvarvid 
stundom Gärtners måg, Lector Piscator, spelade basen på clavecin, Gärtner 
sjelf primen och jag secunden". Gärtner anlitade Fallen som psalmista i 
domkyrkan och som sin egen ersättare på sångtimmen under så gott som 
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Professor Carl Fredrik Falkn (1764-1830), porträtterad av K E Richter. Svenska 
porträttarkivet. 

hela gymnasietiden. Han företog sig också att läsa franska och skriva franska 
stilar med Fallen och låta honom ackompagnera med violin till sin klaver-
musik4. 

Fallens musikutbildning var alltså god och helst hade väl Gärtner och 
Piscator sett att han blivit musikdirektör vid någon akademi eller domkyrka. 

Som andra medellösa studenter måste även Fallen avbryta sina studier för 
att söka sig ut som informator. Musikövningarna vid akademiska kapellet 
och studierna i övrigt i Uppsala ersattes av en glad och händelserik tid hos 
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Löwenhielms på Hammarsten i Värmland. Fallen tillägnade sig fint maner 
i sällskapslivet. I Lund hade han sedermera den ovärderliga fördelen att finna 
stöd hos en annan Löwenhielm, akademisekreteraren, senare lagmannen 
Gustaf Adolf Löwenhielm5. Genom denna bekantskap fick Fallen stora 
möjligheter att umgås i den societet som fanns i Lund och på herresäten i 
Skåne (Ellinge, Klågerup, Björnstorp, Vittskövle). Sällskapsmänniskan och 
musikern Fallen var väl sedd överallt. 

Inskriven vid Lunds universitet den 16 april 1787 finner man honom 
redan samma år introducerad i Malmö hos den musikälskande handlanden 
och fabrikören Cornelius Hegardt. Miljön i denna krets speglas bäst om man 
låter Fallen själv berätta om de mest ivriga musikanterna; Cornelius Hegardt 
själv, Jöns Kiellander, Börje Centervall, Gerker Wennerberg och Georg 
Richard Ahlman. Alla var de sådana som hade råd att ha "spelsalar" och 
anordna "musiksupeer"6. 

Cornelius Hegardt. Handlande i Malmö, af gammal stam, boende på Södergatan'. 
Han kan och bör anses som den förste och bäste Musik Patron i Malmö, som spelade 
sjelf Violin, Alto, Flauto, Claver etc. och köpte en mängd nya Musicalier. 

Denna för mig lyckliga och behageliga bekantskap fick jag redan 1787 genom min 
första resa till Malmö i sällskap med Löjtnanten vid Artilleriet Sjöbore, som sjelf var 
Claverspelare och följde mig till Hegardt, där jag fick deltaga i en Quartette med min 
egen lilla Wermlands Violoncelle9. Sedan den tiden blev mitt quarter i Hegardts hus 
och ett förtroligt musikaliskt umgänge, så ofta och när som hälst jag kunde komma 
till Malmö. Medspelare voro Qartermästare Richter, Organist Bergström, Vågmästa-
ren Rasch, sedermera Rylander (Adam von Schantz och Hampus Mörner voro 
passagerare jemte några andra resande)10. Till retour skjutsade Hegardt mig med sina 
hästar. 

Första brefvet jag äger från honom i behåll den 2 Maji 1788 angår det Stockholms 
Claver som anskaffades för Mamsell Else Botilla Sorbon i Lund". 

År 1792 i Martii var Hegardt i Lund hos mig, spelade quartett i Lemchens hus'2, 
där jag bodde, just då noticen kom om Gustaf III:s död af mordskott, och vår musik 
slutades. 

År 1794 corresponderades om Noter, Waldthorns inköp för Musiken i Lund. År 
1795 ankommo 2"' Clarinetter åt WesterdahP3  och en Altviola åt mig.... Hegardt var 
ock i Lund hos mig då Abbe Vogler spelade Orgel Concerten i Lund. Hos mig var soupe 
och musik. Min i Landskrona gjorda Contrabas såldes till Hegardt'4. 

Till bref från 1803 till 1811 finnes ej spår, ehuru säkerligen många mellankommit. 
Dock var det nu ej tillfälle att få som förut passera ferierna i Malmö antingen hela eller 
till en del, såsom 1793 då Gustaf IV Adolf och Hertigen Regenten voro i Malmö och 
taffeln besågs'5  eller då Julferierna på alla Hegardtska tourerna och kalasen bevistades". 
Ferierna passerades nu på Esperöd17  men vanligen besöktes Malmö en å 2 gånger i 
Terminen antingen i början eller slutet deraf, ett par dagar. Stundom hämtades jag med 
hästar och vagn och återfördes. 

Vi har haft många affairer tillhopa unde de sednaste 36 åren. Vi har aldrig varit 
brouillerade". Jag har lämpat mig efter hans humör, hvilket någon torde hafva funnit 
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något knarrigt och kinkigt. Men med all alfvarsamhet i sina handlingar i allmänna 
verlden kan han vara ganska munter, infallsfull och quick. Han talar både fransk och 
tysk. I staden har han alltid varit ansedd med det förtroende, som ärlighet och redlighet 
samt en tillräckelig utkomst medförer. Men med förargelse har jag äfven hört honom 
klandras: men af hvilka Menniskor, jo, af afundsamma misshushållare, kanske lånta-
gare, som ej vilja eller kunna betala, af tiggare, som aldrig får nog eller af förnäma, som 
vilja att hela verlden skall stå på tå för dem, gjöra ofantliga kostnader på kalas o.s.v. 
Lät dem prata, Hegardt skall alltid bibehålla ett redligt namn. Skada att han är barnlös 
med sin lika beskedliga och kloka fru, som är hans köttsliga Cousine Helena Hegardt. 
Tvenne flickor har han haft i huset och bortgift: fru Helena Jacobson, f. Hegardt, och 
Agneta Ausell, gift med Rådman Borg'9. Begge höll han till att lära Musik. ... Hegardt 
med fru är ett förståndigt, likasinnadt hjonelag,tarfligt men renligt och ordentligt i alla 
handteringar; ger god och vällagad spis, kan äfven anställa stora måltider. 

På de första 20 åren jag varit i deras bekantskap hafva Hegardtska Slägtingarne hållit 
sina helgedagstourer. ... På några ställen hämtades våra Instrumenter för Musik, såsom 
till Lagman Centervall, Cassören Giese, Öfverinspektor Wennerberg, Borgmästare 
Kiellander, General Hampus Mörner (som någon tid bodde i Malmö)", på Knutssalen 
vid Virtuos Concerter eller ad pios Usus21, såsom då första fonden samlades till 
Fattighuset eller för Uddevalla branden22, äfvensom då Theaterhuset första gången 
invigdes af Brulos trupp och Musik-Amatörerna, hvartill en särskild prolog är tryckt23. 

Hegardts musikaliska förtjenst i Staden Malmö är ganska märkvärdig och beröm-
värd. Till en början var han den enda, kanske den första, som höll Musici, de få som 
funnos, ihop att spela quartetter och Sinfonier, och hvilket ändock ej kunde ske utan 
depenser af nya Instrumenters och nya Noters inköp, af musik-soup&r m. m. Sådant 
tycktes väl ej annorlunda om af Stadens kalla åhörare än at få begrina en fantasie af 
Hegardt, om hvars värde och nöje de icke kunde gjöra sig det minsta begrepp. 
Emedlertid upprätthölls ett slags tillfälle i staden till Musik, och en tillflugtsort var hos 
Hegardt för Resande Amatörer, ja, ock för Virtuoser, som behöfde biträde af Spelande 
och Instrumenter. Han hjelpte Vågmästare Rasch till sin tjenst, Cantoren Ahlquist till 
sin bergning med flere24. Ahlquist blef derigenom en slags Informationsmästare i 
staden, sedan det änteligen kom på modet att anskaffa claver och hålla ungdom till 
undervisning derpå, en sak hvarmed det gått likväl ganska smått. Nog af, den gick på 
några ställen för sig. 

Efter dessa, kanske 50åriga bemödanden i Musikaliskt yrke är det väl underligt, att 
Hegardt ej blifvit Medlem af Musikaliska Academien i Stockholm! Jag vet för visso att 
han ej gjort sig någon pretention derå, och det skulle nu mera på hans ålderdom vara 
till ingen nytta. Sådant kan nu ej smickra honom, ej heller belöna, då belöningen 
kommer för sent. Men för 20 å 30 år sedan" hade det kunnat vara en uppmuntran 
eller, om man så vill, en heder hvarpå han då kanske satt något värde och haft den goda 
värkan, att Hegardt användt ännu mera besvär på Skånes Musik. Genom Kiellanders 
ankomst till Malmö fick orten en behaglig och ifrig Musikälskare, som ej litet bidragit 
till att understödja Hegardts Musiklust. Dessutom har i sednare tider Skånes Regemen-
ter blifvit försedde med ganska dageliga Musik-Direktörer från utrikes orter, så att 
numera Musiken i Skåne kan åtminstone i Garnisons städerna anses för lika god med 
Musiken i öfra Sverige. 

Musikens historia i Skåne förtjente annars sitt egit Kapitel och om Baron Barnekow 
på Hvidtsköfle och en handlande Geo Gram i Christianstad på sin tid voro patroner 
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för Musik i Skånes östra trackt26, så måste man erkänna Cornelius Hegardt för det 
samma i den södra eller åtminstone för Malmö stad. 

Hegardt har blifvit från början van vid det då brukliga mindre hastiga tempo och 
hvilken vana hängt uti. Jag minnes dock ganska väl 1787 och följande år, att Hegardt 
spelade sitt staccato ganska fermt och vackert, såsom i Davaux Concertanter27  etc. Att 
skyndsamheten med stråke och fingrar aftager vid äldre år är ej underligt, i synnerhet 
om man ej blifvit från början vand att spela hastigt tempo. Jag har också rättat mig 
derefter vid Malmö Quartetterna, ehuru jag stundom haft lust att springa fortare öiver 
Noterna. Men jag bör ändock medgifva, att jag ej haft behagligare och jemnare 
Quartett-Musik än i Malmö, sedan Kiellander ditkom. Redan förut gick Quartetten 
braf, då Quartermästare Richter åhörande satt i vrån och sade: "Det låter som en orgel." 

Hegardt tycktes ej om av de där flängande Herrarne, som efter slutat stycke gingo 
att capriolera på violinen för att visa sin öfverlägsna konst. Men också tyckte ej Hegardt 
om dem. Jag hörde honom en gång bedja Schantz att låta hvila öronen (sedan de 
genomspelat hela 3 sonater), hvilket ock kunde väl behöfvas. Hegardt tycker ej heller 
om en för skarp stråkstrykning i Kammar-Musik. Det gör ej heller jag och tager gärna 
emot correction i detta fall. Lector Leche28  blåste flauto (stundom något hårdt). Hvar 
skall jag sitta, frågade han vid tillfälle af en Sinfonie eller Quintetto. Där, sade Hegardt 
(det var vid väggen), och sätt flauten i väggen (för att ej höras så starkt nemligen). Derpå 
följde skratt och Centervall tillade, att om han satte flauten mot golfvet, skulle sanden 
blåsas undan. 

Jemte det nöjet jag haft att deltaga i Hegardts musicaliska och sällskaps förströelser, 
anser jag det äfven för en förmån att i Handelsstaden Malmö hafva ett säkert, 
kostnadsfritt logement hvarje gång jag behöft att där infinna mig. Hegardt har 
dessutom någon gång, då jag var i behof af andras välvilja, icke visat sig ohjälpsam. I 
början af 1790-talet skänkte han mig ett västtyg och annat smått, en pipa till julklapp, 
flera gånger goda karduser, men i synnerhet, då Bondhustrun skulle tryckas", lånte han 
mig en summa af 50 dlr, som ej förr än efter 18 å 20 år blef betald utan all 
ränteberäkning. 

Jag förwarar många af hans bref till mig för att visa hvilka affairer vi haft 
tillsamman samt hurudan munter, lustig och egen brefstil han nyttjar, och jag hoppas, 
att ännu kunna få öka denna samling. 

År 1823 efter Promotionen i Lund hade jag Hustru och Barn i Malmö. Vi logerade 
alla i Hegardts Hus och emottogo bevis af ett godt och höfligt värdskap3°. 

Jöns Kjellander", informator i Landshöfding Rosens Hus i Malmö från år 179232, 
Östgöte. Sedermera Rådman i Malmö, Borgmästare till namnet, etc. Näppeligen har 
make funnits till dugligare och talangfullare Informator. 

Jag fick i honom en reel vän och medspelare hos Hegardt och sedan hos honom sjelf, 
då han var vid Academien i Lund med sina Disciplar. Ifrån 1794 har jag haft bref från 
honom. De angå dels commissioner, dels ock invitationer till Malmö, 3:ne bref om att 
passera julen hos Gref Rosen, att äta men ej att logera. Detta skedde 1794 med 
Herrarna Barchaeus33. 

Kjellander kom ock in till Lund att någon gång assistera vid våra Söndags Concerter 
år 1796. Han väntade då sin Bror34  till Lund och erhöll hos mig ett litet occasions-
gille. Herr Zaar spelade detta år i Lund och i Malmö35, 1802 eller 1803 deltog Marcus 
Wallenberg med sin sköna Violoncelle i våra quartetter36. 
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Musikalisk sammankomst. Sven G. Sommelius längst till vänster. Målning av Jacob Natt 
och Dag. Karlsbergs slott. Svenska porträttarkivet. 

Kjellander gifte sig till en hyggelig, ung flicka i Malmö, som han lärt både sång och 
claver. Han är annars en ypperlig och förtrogen vän, som med tillgifvenhet umgåtts 
med mig såväl i Lund som i Malmö, hvaräst vi under Konung Gustaf IV Adolphs 
vistande i Malmö med sin Drottning, som intagit Landshöfdinge Residenset, bodde 
tillsamman hos Hegardt /och/ uppförde taffelmusik. På Alnarp hade jag ock en gång 
rest att hälsa på honom'''. 

Det är en stor glädje att höra honom och frun sjunga sina stora Opera Duetter 
tillsamman. I Malmö har Kjellander sin stora förtjenst av sin Musikaliska åtgärd, då 
han för detta tagit flera Skolgåssar i Information att sjunga choral. Han är ock ännu 
Inspector öfeer Skolungdomens Sång38. Sedan han ankom till Skåne, har man städse 
haft en säker premier-violin. 

Börje Centervall. Informator för Suells söner i Malmö i början av 1790talet39, bodde 
i Tengvalls hus i Lund40, där quartetter spelades. Han var sjelf säker Violinist; blef Lands 
Secreter i Malmö och slutligen Häradshöfding i Östergöthland. 

Några rader hade jag redan i Wermland den 17 Jan. 1793 angående violinsträngar. 
Den 9 April 1801 var några rader om en Claver Schola till Grefvinnan Diicker41, och 
den 16 Okt 1803 recommendation för en Harpospelare. 

Äfven i Malmö höll han godt hus, musiksoup&r. Han var den förste i Lund som 
anställde Söndags Musik hos Rådman Liljevallch på Bredgatan under en termin 1793. 
Derefter vidtog jag denna befattning. Stycket av Lodviska, rangeradt i Trio af Hr 
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Schön: "Kind willst du ruhig schlafen, folge mein Rath" länte han af mig och dog från 
återlemnandet. 

Gerker Wennerberg, en sednare Broder i Malmö tillika med Kassören Giese42. Hos 
begge har invignings Musik och Kalas hållits, vid tillfälle af nya Salar. 

Gerker fick ofta besvär af mig att öfverstyra paketer till Köpenhamn. Han ägde 
många båtar och karlar att befalla, ty han var Lots Inspector m. m. med titel af 
Öfverinspector till slut. Vi spelade flera gånger Duetter tillsamman och åto god frukost 
hos honom. Hos Hegardt var han altist. Jag saknar nu denne Vän ganska mycket och 
har ingen så säker Man, till hvilken paket kunna adresseras. Han dog ganska hastigt, 
af invärtes okänd orsak, ifrån att hafva kommit från en Bal. Annars sades, att han var 
mycket begifven på spelet Vira, som ock kunnat knäcka hälsan.... 

Georg Richard Ahlman43, Rector Scholae i Malmö, promoverad 1787. En heders och 
ärans Man, redlig vän och lärd Professor samt högst nitisk i sitt kall. Vi blefvo något 
bekanta i Lund under min studenttid. ... Flera gånger har jag /i Malmö/ erfarit hans 
goda emottagande, äfven så att han anställt Musik med tillhörande kalas för sina vänner 

Musikvännernas sammankomster var inofficiella spelövningar eller famil-
jekonserter. Övrig musik för borgarklassen, alltså vad som borde förekomma 
vid bröllop, begravningar, baler eller jubileer, var förbehållen stadsmu-
sikanterna. Deras privilegier hade utfärdats av stadens råd. Repertoaren var 
enahanda och väl inlärd. Men man kan lägga märke till, att andra musiker 
anlitades i Malmö vid taffelmuik för hovet (Fallen och Kiellander), att 
konsertmästaren Zaar och teaterdirektörerna biträddes av musikamatörerna 
vid sina framträdanden, och att de officiellt anställda musikerna, organist-
erna Petter Bergström och Jonas Ahlquist deltog i den musikaliska kretsen 
kring Hegardt. Då studenten Niclas Suell skulle begravas 1794, tillkallades 
magistrarna Mathias Haselroth och Fallen för att utföra sorgemusik". 
Döden i vännernas krets hade gripit dem djupt, och en av dem, förmodligen 
Hasselroth, skrev en gravdikt, publicerad i Nytt och Gammalt: 

Mit öga sorgsna blickar kastar 
På Stoftet av en älskad Wän. 
Han nögd från werldens buller hastar, 
Men våra tårar rinna än ... 

Västgöten Hasselroth är en intressant bekantskap i Malmö musikliv. Som 
omtyckt informator i tullförvaltare Jacob Malmros hus var han "en lycklig 
Öfversättare af Fransos. Marseiller-Marche", som spreds bland vännerna i 
avskrift. Att översätta maseljäsen, vilket farligt tilltag! Hasselroth dömdes av 
Gustaf IV Adolfs förmyndarregering till någon tids landsflykt. Han reste 
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DE 

CONVIVIO SANCTI CANUTI 
MALMOGIENSI, 

Di frerta t io 

Quam, 

Venia Amplill: Ordin. Philofopb. Lunden!. 

Disquifituris modefte permittunt 

PR IESES 

PETRUS ELFVENDAHL, 
Philof. MAGISTER 

Et 

R efp ondens 

OLAUS SUND E N, 
Vefiro•Gothus. 

Die XX. 	 MDCCXCKI. 

LUND/E3 

Typis BERLINGIANIS. 

Titelsida till Pehr Elfvendahls avhandling. Lunds universitetsbibliotek. 
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utrikes och tillbringade en tid i Greifswald, men saknas i dess studentma-
trikel, naturligt nog". 
En nära vän till Hasselroth var värmlänningen Pehr Elfvendahl46, som var 
informator något tidigare i tullförvaltare Malmros familj. Senare var han 
anställd hos den rike handlanden Peter Bager och hos Ausells. Han var den 
av musikvännerna som stannade längst i Malmö, åtminstone från och med 
1791 till och med 1796. Hans avsikt var att göra sig kvalificerad för en 
lärartjänst i Malmö skola eller för en prästtjänst. Utsikterna för prästvigning 
bedömde han som störst i Caroli församling, där Cornelius Hegardt var en 
stöttepelare. För att öka sina chanser skrev han en avhandling om Knutsgillet 
i Malmö, "De convivio Sancti Canuti Malmogiensi. Samtlige S:te Knuts 
Gillets Herrar Ledamöter helgas detta Academiska Försök" — dedikationen 
klokt nog på svenska. Medlem av gillet blev han den 1 nov 1796, men f. 
ö. strandade hans planer, han måste överge alla tankar på befordran i Lunds 
stift och de förhoppningar om ett giftermål som skymtar mellan raderna i 
Fallens anteckningar47. 

Elfvendahl hade liksom Fallen utbildats av domkyrkoorganisten Gärtner 
i Karlstad, men om hans musikaliska framsteg är inget känt. Trots sitt 
alldagliga bondutseende hade han enligt Fallen en ovanlig charm och stor 
framgång överallt. Han var den som hade lagt ner sina ytterst små bespa-
ringar på danslektioner för dansmästaren Jacob Medailleu i Karlstad. Han 
var en sammanhållande länk för sina många vänner i Malmö, ett skickebud 
och en vän till Hegardt. Ett par år efter avresan från Skåne finner man honom 
ingift i den geijerska släkten i Värmland. 

Till musikvännerna i Malmö kan man också räkna Sven Gustaf Sommelius. 
År 1790 fick han rättighet av magistraten I Malmö att auskultera där. 
Denne Sommelius var en kvick versmakare, sångare och virtuos på alla 
stråkinstrument. Han spelade ofta tillsammans med Fallen och Kiellander, 
men hur mycket av detta musicerande som skedde i Malmö är svårt att 
belägga". 

Mycket är inte känt om handlanden Cornelius Hegardt utöver vad Fallen 
berättar om honom. Den hegardtska släktboken meddelar endast några få 
persondata. Hans förmögenhet grundlades av farfadern, borgmästare Josias 
Hegardt, som anlagt en fabrik för kläde, boj och andra manufakturvaror 
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(1726). Fadern Johan Hegardt fortsatte rörelsen och anlade även en fabrik 
för tillverkning av mössor, strumpor och kamlott49. Fabrikerna var belägna 
på tomten till gården, där familjen bodde, nr 686-688 Södergatan, nuvaran-
de kv Gyllenstjerna 1B, Södergatan 13. 

Cornelius Hegardt var enligt Falkn en hederlig, tillbakadragen, ibland 
något knarrig man. Offentliga värv inom stadens styrelse fikade han ej efter. 
Men i tre mer eller mindre ideella sammanhang skymtar han fram som 
arbetande ledamot eller mecenat. 

Malmö Discont var en bankrörelse, som bildades 1803. Dess syfte var 
ekonomiskt-ideellt: att främja provinsens näringsliv. Fonden bestod av 
100.000 dir bancomynt, som insamlades genom subskription i (prydnads)-
silver, ej längre gångbara svenska silvermynt, holländskt silvermynt o. s. v., 
vilket allt smältes ner och förvandlades till aktierå 50 dlr. Aktieteckningen 
öppnades hos de tre meddirektörerna för banken, kommerserådet Frans 
Suell, dåvarande vice borgmästaren Nordlindh och handlanden Cornelius 
Hegardt, "alla tre njöt var för sig det största förtroende både i orten och hela 
landet". Teckningen var snart avslutad och lånerörelsen kom igång". 

Till en början och i mindre omfattning gick allt väl. Verksamheten var till 
stor nytta för näringsidkare, i synnerhet för jordbrukare, som genom det just 
pågående enskiftet blivit tvungna att skaffa sig nya byggnader, ofta långt 
ifrån bykärnan. Med jorden som säkerhet kunde de nu få likvida medel. 

Efter en tid lämnade Suell banken och senare även Hegardt — klokt nog. 
Rörelsen bara växte. Djärvare och farligare män trädde till vid sidan av 
Nordlindh. Banken spårade ur, falsarier skulle rädda rörelsen, trodde man. 
1817 kom kraschen: diskonten måste upphöra. Men den hegardtska för-
mögenheten tycks ha räddats. 

Teaterbolaget. Under det första decenniet av 1800-talet präglades Malmö 
av stolta framtidsplaner och expansionslust. De gamla försvarsanläggningarna 
revs och i deras ställe anlades ett nytt rymligt torg vid den samtidigt bildade 
kanalen, som öppnades 1805 av Gustav IV Adolf. Till hans ära kallades 
torget Gutav Adolfs torg och platsen var "tänkt som paradplatsen i hans nya 
huvudstad"". Borgmästare Nordlindhs optimism kände inga gränser och 
euforin grep omkring sig. Gjorde inte kungen täta och ibland långa besök 
i Malmö? Hade han inte likt Karl XII landstigit med sin här i Trelleborgs-
trakten då han återvände från Tyskland i sept 1806? Var han inte klädd som 
denne i åtsittande rock, renskinnsbyxor, kraghandskar och kragstövlar vid 
de dagliga vaktparaderna på Stortorget, nyfiket betittad av stadens innevå-
nare?52  

En sådan stad som Malmö måste ha en modern teater och ett modernt 
värdshus. Så bildades 1807 ett bolag för Nya Teatern och Stora Wärdshuset. 
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Gustav IV Adolf i krigisk framtoning. Oljemålning av Per Kraffi d.y. Knutsgillet, Malmö 
Rådhus. Foto: Lena Wilhelmsson, Malmö Museer. 

Nordlindh var den drivande kraften, men bland andra intressenter nämns 
också Cornelius Hegardt. Detta projekt måste i hög grad ha intresserat 
honom och befrämjats av honom. Det storartade bygget fick en hörntomt 
vid Gustav Adolfs torg — St. Nygtan. Redan den 16 oktober1809 ägde 
invigningsföreställningen rum". Pjäser som gavs i fortsättningen var sång-
och musikspel, operor och baletter. Teatersällskapen hade oftast egna kapell-
ister, men även "musikvännerna", amatörerna, togs i anspråk. Så var fallet 
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Teater- och värdshusbyggnaden vid Gustav Adolfitorg i Malmö 1809. SDS årsbok 1970. 

vid invigningshögtidligheten. Ofta anlitades även musiker från regemente-
na. 

Teaterbolaget gick i konkurs 1819. Värdshusbyggnaden (senare Stadt 
Hamburg) med teatern ropdes in på auktion av Cornelius Hegardt och 
verksamheten kunde fortsätta. På hösten 1820 gavs sålunda tre musikko-
medier: Den musikaliske skräddaren, Målaren och modellerna och Herr 
Rochus Pumpernickel. De olika skådespelarsällskapen hyrde in sig för viss 
tid på teatern. Instrumentalkonserter gavs i Knutssalen på rådhuset. 

I bouppteckningen efter Hegardt i maj 1834 upptas teater- och värdshus-
byggnaden till ett värde av 17.666 dlr banco, nästan halva Hegardts för-
mögenhet. I övrigt hade han huset med tomterna 686-688 vid Södergatan, 
två hela gårdar 415-416 (Västergtan) samt en del jord och husmanshus i 
Östra förstaden. 

Vad som i vårt sammanhang kan vara intressant bland kvarlåtenskapen 
efter Hegardt är musikalierna och instrumenten: en bättre violin, två sämre 
dito, en brun altviolin, en gul dito, en violoncelle, en contrabas, två 
trumpeter, två valthorn, två pukor, notställ, diverse musikalier för klaver och 
violin, skrivna noter m.m. (sammanlagt värde c:a 375d1r banco). 

Ovanstående instrument användes nog av den "orgester", för vilken två 
träbänkar fanns i värdshusets matsal. Denna lystes upp av tre ljuskronor och 
tio lampetter. Publiken förfogade över sex "ländstolar", trettiofem stoppade 
stolar och tolv "kullerstolar"54. Bord nämns ej. Trots beteckningen matsal var 
lokalen tydligen en samlingssal. Den gränsade till "blå rummet". Där fanns 
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en ljuskrona, fyra större och mindre lampetter, två speglar, två mahogny-
spelbord, soffa med madrasser, fjorton stoppade stolar och sex kullerstolar. 
I ett tredje mindre sällskapsrum fanns en ljuskrona, en soffa med madrasser, 
tio länstolar och en spegel. 

Värdshuset hade ett tjugotal rum att hyra ut. En del var väl utrustade. Det 
mest anmärkningsvärda med rumsinredningen är mängden stolar, sju till 
tolv per rum var vanligt, elegantare rum kunde ha fem länstolar. 

På hösten 1825 bildades Musikaliska Sällskapet i Malmö. Bland stiftarna 
märks i första hand handlanden Joachim Bervadt Wiedberg, musikdirek-
törerna Hans Jacob Tengvall och J Waldow Junior. En av styrelsens första 
uppgifter var att utse hedersledamöter, 13 stycken, däribland "musikvän-
nerna" borgmästare Jöns Kiellander, rektor Georg Richard Ahlman och 
handlanden Cornelius Hegardt, i förteckningen, som brukligt var, uppförda 
efter rang, ej efter förtjänst eller ålder. I sina anteckningar efterlyste ju Fallen 
ett bevis på uppskattning för allt vad Hegardt betytt för främjandet av 
musiklivet i Malmö. Han fick det alltså genom Musiksällskapet 1825. 

Året 1826 inskrevs 126 ledamöter, därav 120 "musikälskande" och 44 
"arbetande". Bland de musikälskande finner man Gerker Wennerbergs son, 
handlanden Nils Wennerberg med hustru, bland de arbetande borg-
mästarinnan (sångerskan) Elisabeth Kiellander, f Schierfbeck, kantor Jonas 
Ahlquist, två danska musici C. C. Lose och P. W. Olsen samt många 
(musik)sergeanter. Flertalet arbetande ledamöter var befriade från avgifter 
till föreningen. 

Redan vid starten skänkte Hegardt ett antal notsamlingar till Sällskapet, 
bl. a. symfonier av Haydn, Pleyel, Wranitsky och Cambini, ouvertyrer till 
Webers opera Oberon, Mänls Joseph, Kuhlaus Elisa och Spohrs Jessonda, 
dennes största operasucce. Kiellander bidrog med Glucks opera Orfeus och 
Eurydice, man kan väl anta att det var hustruns älsklingsopera". 

Hegardts och Fallens musicerande tillsammans avtog vid 1800-talets början. 
Den förre fick mycket att göra med diskonten och teaterbygget, den senare 
upptogs mer och mer av sin tjänst vid universitetet, bekymmer för befordran 
och omsorg om hustru och barn långt borta i Kivik. Snart fann Fallen nya 
vänner på Österlen. Musiklivet där blomstrade. Han återfann där sin gamle 
vän från Malmö-Lund, Adam von Schantz56. Med denne spelade han duetter 
på Gärsnäs och deltog "långa timmar i då varande Baldans Musik". 
En glimt av den åldrande Fallen får man genom en anteckning av Peter 
Wieselgren: "Jag har varit hos den gamle mannen en afton. Han spelte då 
så skönt på viol, att jag trodde att alla insekterna i hans cabinett skulle få 
lif »57 
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Noter 
' Ovanstående är citat och sammandrag ur Bertil Widerbergs artikel "Hör du mig 

som ett knäpp" i Sydsvenska Dagbladets årsbok 1970. 
2  C. F. Fallen, Biografiska anteckningar om i Lund och öfriga Skåne m. m. bosatta 

personer. Manuskript, Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek. 
Carl Fredrik Falkn var född i Värmland 1764. Efter tre års studier i Uppsala begav 
han sig till Lund 1787, promoverades till magister (numera ung motsvarande 
doktorsexamen) 1790, blev docent i botanik och ekonomi 1792, erhöll professors 
namn 1810 och blev 1812 ordinarie professor. Han dog 1830 på sin gård Äsperöd 
vid Kivik. Numera finns en park planterad vid gården, det s. k. Arboretet. 

3  För en presentation av vetenskapsmannen och akademikern Fallen, se Dal och 
Sörensson (1990). 

4  Fallens manuskript, sid 56f. 
5  G. A. Löwenhielm var verksam i Lund 1772-1791, senare bosatt i trakterna av 

Helsingborg och Ängelholm. 
6  Fallens manuskript är egentligen ett brevregister, som han kompletterat med 

hågkomster av samvaron med de olika avsändarna. En del uteslutningar, som ej rör 
musikförhållandena, har gjorts i det följande. 

7  Cornelius Hegardt (1753-1834), Fallens vän sedan 1787, ägde vid sin död bl. a. 
värdshus- och teaterbyggnaden (Stadt Hamburg). Han var son till klädesfabrikören 
Johan Hegardt (1712-1753) och dennes tredje hustru Catharina Elisabet Faxe 
(1722-1776) och gift 1781 med Helena Margareta Hegardt, dotter till handlanden 
Gustaf Hegardt och Maria Morsing. 

8  Carl Ulrik Sjöborg (1763-1810), prästson från Högestad, major vid Adelsfanan, 
överstelöjtnant. 

9  Instrumentet anskaffades 1785 och hade tillverkats av en bonde i Nyed, Värmland. 
Violoncellen kostade olackerad 4 dlr 16 sk Banco. Den omlagades 1787 i Stockholm 
av instrumentmakaren Daniel Wikström och fördes därefter till Lund och såldes i 
Köpenhamn för 40 dlr. Köparen var Adolf Fredrik von Kothen (1776-1819), "son 
till en för delaktighet i finska armeens upplopp (1788) ansedd överstelöjtnant, som 
satt på Landskrona fästning, omsider lösgiven". Adolf Fredrik togs omhand av 
kommerserådet Frans Suell i Malmö, blev student (1792), sattes i handelslära i 
Hamburg och Köpenhamn hos Johan Schartau (gift med Frans Suells dotter 
Catharina). Adolf Fredik dog som köpman i Marseille. Fallen köpte 1787 en ny 
violoncell av Wikström. 

io Richter, kvartermästare, E ö. okänd, möjligen en släkting till nedan nämnde garvare 
Richter. 
Petter Bergström (1747-1807), organist i S:t Petri (1776), hade lärt musik av 
organisten i Karlshamn Christian Wenster d. ä. (död 1779 i hög ålder), "hvars 
lärjungar exequerade Musik vid baler och bröllop, hvarför Läromästaren uppbar 
arfvodet". Bergström spelade "en jämn choral" enl Fallen och svarade stundom för 
musiken vid teaterföreställningar, såsom 1789-1791. Han var gift med Lovisa 
Benedicta Örngren, dotter till Bergströms företrädare organisten, stadsingenjören 
och bryggaren Jacob Örngren. 
Per Georg Rasch (död 1806), gift 1797 med tullbesökare Hans Simlings och 
Magdalena Eleonora Höks dotter Christina Charlotta. 

145 



MUSIKVÄNNER I MALMÖ VID SEKELSKIFTET 1800 

Anders Gabriel Rylander (1764-1828) son till en trumpetare i Småland. Anders 
Gabriel var violinist men spelade också "alto". En tid var han informator i Malmö 
för garvaren Richters son. Så småningom blev han organist på Visingsö och 
komminister i Svarttorp, Jönköpings län. 
Adam von Schantz (död 1809) tillhörde familjen von Schantz på Gärsnäs, Gyllebo. 
Han var kapten vid ett regemente som var förlagt till Landskrona. "Adam var ett 
Virtuosämne på Violin med god arm och vacker ton, i likhet med Gref Hampus 
Mörner, men hvilka sällan förliktes om tackten. Begge hade väl ock mindre tillfälle 
att spela noter i orchester, än att hemma fantisera med tusentals grannlåter." 

" Elsa Botilla Sorbon (1777-1828), dotter till tullförvaltare Jöns Sorbon, gift 1802 
med kyrkoherden i Malmö Petri, senare i Riseberga Christian Schönbeck. 

'2  Samuel Lemchen (1720-1807), "en man med trög lycka", slutligen professor och 
domprost i Lund. 

13  Hans Hindrich Westerdahl, född o. 1752, död i Lund 1802. Hans familj utgick 
möjligen från ett trumpetarkollektiv i Uppåkra. Student 1768, musiker i Akademis-
ka kapellet. Söner: Carl, f. 1779, död i Stockholm 1820, konsertmästare; Nils, extra 
trumpetare i Lund. 

14  AblA Vogler (Georg Josef Vogler, 1749-1814), tysk musiker, orgelvirtuos, kompo-
nist, prästvigd i Rom. Hovkapellmästare vid operan i Stockholm på 1780- och 
1790-talen, från 1807 hovkapellmästare i Darmstadt. Han excellerade i att på orgel 
eller på den av honom själv konstruerade miniatyrorgeln utföra tonmålningar 
(storm- och bataljskildringar). Komponerade "Hosianna". 
Den nämnda kontrabasen var tillverkad av en militärsnickare. Hegardt betalade 20 
daler för den. Därefter kom den till dans- och teaterorkestern i Malmö. 

15  Ett omtyckt sällskapsnöje för "vanligt" folk var att beskåda de kungligas och hovets 
taffel. Man samlades då i nedersta delen av festsalen eller höll sig diskret vid sidorna. 

16  Härmed menas släktkalas varvid han träffade: 
Schiuberg, Hans Peter (d.ä., 1728-1793), handlande, gift med Helena Elisabeth 
Hegardt (död 1826). Hans föräldrar okända. 
Trendelenburg, Caspar (1755-1820), läkare med professors titel, gift andra gången 
med Catharina Hegardt. Han ägde en affischsamling till teaterföreställningar i 
Malmö. 
Borg, Weddig (1755-1817), tullkontrollör med tullförvaltares titel, gift med 
Gustafva Hegardt. 
Ausell, Arvid (1750-1802), gift första gången med Agneta Rebecka Hegardt (död 
1787), dotter till handlanden Gustaf Hegardt och hans hustru Catharina Morsing. 
Ausells andra hustru hette Magdalena Gersonius (1771-1803), dotter till hospitals-
sysslomannen Hans Jacob Gersonius i Malmö. 
Kriiger, Bernhard Ernst (1740-1800), prost i Malmö Caroli. 
Jacobsson, Hans Thomas (d. ä., 1733-1825), handlande i Malmö, gift med Anna 
Maria Hegardt. 
af Trolle, Henrik handlande, gift med Hans Thomas Jacobssons dotter Jacobina. 
Nordlindh, Carl Magnus (1768-1825), borgmästare i Malmö, gift med Brita 
Magdalena Jacobsson. Nordlindh var en av direktörerna i Malmö Diskont, ett 
bankföretag som på grund av falsarier för att dölja alltför stora och osäkra lån till 
privatpersoner nedlades 1817. Nordlindh blev dömd till fängelse och fick avgå från 
sina befattningar. 
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Feuch, Samuel (1740-1824), läkare och stadsfysikus i Malmö 
Suell, Frans (1744-1817), fabriksägare m. m., kommerseråd. Då han visade sig på 
börsen i Köpenhamn kallades han "manden i den graa kiole". Han gifte sig 1774 
med Anna Kajsa af Trolle (1753-1831), dotter till lanttullöverinspektör Georg af 
Trolle och Elsa Christina Ekholm. 
Petersson, Ola (född 1746 i Skabersjö, död 1822), handlande i Malmö, gift 1785 
med Lovisa Charlotta Faxe (1766-1837), dotter till handlanden Lorens Faxe. 
Lundin, Jonas (död 1809), handlande i Malmö, gift med Anna Elisabeth Faxe, 
dotter till handlanden Lorens Faxe. 

17  Fallen gifte sig 1804 med professorsdottern Maria Wollin, som tillsammans med 
sin familj ägde Kiviks Äsperöd. 

18  brouillerade, oense. 
19  Helena Jacobsson, född Hegardt (1783-1847), dotter till stadskomminister Peter 

Hegardt och gift 1806 med färgaren, senare lantbrukaren på Sofielund Pehr 
Jacobsson (1782-1857). 
Agneta Borg, född Ausell (1798-1830), dotter till kyrkoinspektor Arvid Ausell (se 
ovan), gift 1820 med rådman Jacob Borg (1789-1839). 

20  Om Centervall, Giese, Wennerberg, Kiellander se nedan Fallens egna anteckningar. 
Hampus Mörner (1763-1824) var chef för Mörnerska husarregementet (Kron-
prinsens Husarregemente). 

21  ad pios Usus, för välgörande ändamål. 
22  Efter branden i Uddevalla 1806 startades riksinsamlingar. 
23  Malmö teater vid Gustav Adolfs torg (och Stora Nygatan) invigdes 16/10 1809 med 

ett skådespel av Jean B. Brulos och Giovanni Battista Ambrosianis teatersällskap. 
De bägge ledarna för sällskapet var f. d. dansörer vid Operan i Stockholm, vilka 
blivit friställda genom Gustav IV Adolfs beslut att denna inrättning skulle rivas 
(vilket ju ej skedde). 
Den nämnda prologen hade skrivits/bearbetats av en småländsk student, Salomon 
Holmdahl (senare kyrkoherde i Björkö, Växjö stift). 

24 Jonas Ahlquist (1774-1864) var kantor i Caroli församling och född i Burlöv. Han 
var gift med Catharina Juliana Criiger, född i Svantow på Rtigen (1776) och död 
i Malmö (1829). Hon var en nära anhörig till prosten i Caroli Bernhard Ernst 
Criiger (se not ovan). En "skandal" eller "händelse i tysk-kyrkan" 1795 föregick 
detta giftermål (vigselnotis ej anträffad i någon av församlingarna i Malmö). Vari 
denna händelse bestod utsägs ej klart i Fallens anteckningar. Ahlquist meddelade 
lektioner i orgelmusik så sent som omkring 1850. Eleven då var den kände 
Malmöhistorikern A. U. Isberg d. ä. 

25  Fallen gjorde sina anteckningar om Hegardts insatser 1823. 
26  Barnekow, Kjell Christoffer (1730-1818), hovjägmästare m. m. Han var den 

sammanhållande länken för all kulturell verksamhet i Kristianstadtrakten. 
Gram, Geo (Göran) (1768-1821), förmögen handlande i Kristianstad. Enligt Fallen 
var han besvärad av ett gravt talfel. 
Även andra framhöll att Kristianstad hade företräde framför Malmö. Såt. ex. Halling, 
som konstaterar att de bäst förberedda studenterna i Lund kom från Växjö gymna-
sium eller från Kristianstads trivialskola samt att den senare staden sedan gam-
malt var känd för den där rådande "haute volee" (haute-vollee, elit, högre stånd, 
finare folk). Dit förlades också hovrätten över Skåne och Blekinge (1821). På 
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Bäckaskog residerade generalguvernör Toll, tidvis mäktigare än både kung och 
regering. 

27  Davaux (D'Avaux), Jean Baptiste (1742-1822), fransk komponist och violinist, 
publicerade bl. a. 13 symphonies concertantes 1772-1800. De erbjöd ett nytt 
alternativ för solokonserter som möjliggjorde för solisten att visa upp sin skicklighet 
och likväl undvika såväl de musikaliska excesser som de tekniska finesser, som hör 
ihop med solokonserter. (Grove's Dictionary of Music and Musicians). 

28  Leche, Wilhelm Julius (1757-1826), språkmästare vid Lunds universitet, slutligen 
(1815) kyrkoherde i Kyrkheddinge, professors namn. 

29  D. v. s. Den värdiga bondhustrun som var titeln på Fallens översättning av en dansk 
prisskrift. Vanligen kallade Fallen denna skrift Mor Märta. 

30  Fallen gjorde sommaren 1823 en "familjeresa" till Lund och Malmö. Han blev då 
intagen i Knutsgillet vid en hastigt anordnad "och i anseende till tiden föga 
frequenterad" högtidlighet (23/6). Vidare besöktes trakterna kring Helsingborg och 
en del herresäten som Ellinge och dess musikintresserade herrskap. 

31  Jöns Kiellander, f. i Drothem i Östergötland 1770, död i Malmö 1843, son till 
landskamreren i Linköping Daniel K. och hans 1:a hustru Anna Christina Berzelius. 
Student i Uppsala 1788, auskultant i Svea hovrätt 1791, rådman med borgmästares 
titel i Malmö. Gift 1809 med Elisabet Margareta Schierfbeck (1793-1867). Hon 
var dotter till tullinspektoren vid Östertull Nils Petter Schierfbeck (död 1814) och 
Anna Rebecka Bergman. Schierfbeck var son till en komminister i Småland (hans 
brorson var farfar till konstnärinnan Helena Schjerfbeck). 

32  Gustaf Fredric von Rosen, landshövding i Malmöhus län (död 1814), en man med 
umgängesvett men med föga intresse för sina ämbetsplikter. Han åtnjöt tjänstledig-
het från 1811. 

33  Gustaf Barchaeus (1778-1814), auskultant i Bergskollegium och Carl Henric 
Barchaeus (1782-1836), bruksägare, söner till brukspatronen vid Forsmarks bruk 
(en syster var gift med kammarherre Nils Trolle, Klågerup). Fallen bodde med sina 
disciplar i logarvaren, rådman Anders Wahlgrens hus och där hölls söndagskonser-
ter i rådmannens stora sal. Musikanterna skiftade till namn och antal, många 
förnämiteter från staden och herrgårdarna runt om bevistade konserterna. "Ordent-
liga" kvartetter onsdagar och lördagar omtalas också. 

34  Anders Gabriel Kiellander (1779-1845), halvbroder till Jöns Daniel K., härads-
hövding i Torna m. fl. härad i Skåne — Fallen talar om "de spelande bröderna 
Kiellander". 

35  Fallen sätter ett frågetecken för uppgiften om Zaars konsert i Malmö. — Johan 
Gottfrid Zaar (1754-1818), aktör och sångare vid operan i Stockholm, violinist vid 
hovkapellet m. m., om denne se musiklexica och Sjöström: Blekinge nation, sid 
204ff. Zaar kom till Lund för att ge "fullständig Vocal och Instrumental Concert 
och låta höra Violin Solos samt sjunga en utwald Rondo och Aria af känd och 
berömd Composition". Konserten hölls den 28 april och upprepades den 1 maj. 
Zaar var åter i Lund den 15 september 1798 som solist vid violinkonsert "med 
gunstigt biträde av härvarande musiqueamatörer" och som sångsolist (Sjöström, 
Blek. nation, s. 205). 

36  Marcus Wallenberg (1774-1833), son till lektorn i Linköping Marcus W., student 
i Uppsala 1790, magister, jur. kand , docent 1800. "Besökte därefter Lund", som 
det milt uttryckes. I verkligheten var han nödgad lämna Uppsala, eftersom han blivit 
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invecklad i en musikprocess tillika med Gustaf Abraham Silfverstolpe et compani, 
så att bägge enligt Falkn fich ett slags consilium abeundi, relegation. Wallenberg 
fick en talrik musikalisk vänkrets i Skåne (Vidarp, Ellinge med dess "musikpatron" 
och utomordentliga klaverspelerska, se not 41). Han blev medlem av Christianstads 
frimurarloge och gifte sig 1804 med professorsdottern Anna Laurentia Barfoth. 
Han blev slutligen biskop i Linköpings stift. 
Silfverstolpe (1772-1824), komponist och skald, efter relegationen bokhandlare, 
liberal politiker, lektor i Linköping, rikshistoriegraf och slutligen kyrkoherde i 
Söderköping. Wallenberg och Silfverstolpe sympatiserade med den s. k. Juntan i 
Uppsala. Denna sammanslutning av studerande hade bildats på 1790-talet kring 
den unge filosofen Benjamin Höijer. Tre huvudämnen rekommenderades speciellt 
för studier: den kantska filosofin, den nya estetiken och den franska revolutionen. 
Myndigheterna övervakade och förföljde medlemmarna (Herlitz i Lychnos 1994). 
Musikprocessen föranleddes av att man vid en festlighet med anledning av konung-
ens kröning 1800 förmått kapellmästaren att lägga in några takter av Marseljäsen 
i ett musikstycke. Tidigare hade man också parodierat psalmen En jungfru födde 
ett barn idag vid drottningens nedkomst 1799. Då avsade sig Gustav IV Adolf 
kanslerskapet för Uppsala universitet (Carlsson-Ros61, Sv Historia II s 269; Häger-
strand, "Juntan" som realitet och hörsägen). 

37  Alnarp vid Malmö, herresäte anslaget till landshövdingens lön, från 1862 lantbruks-
skola. 

38  Sångundervisningen i Malmö skola vid denna tid ej omnämnd i Ernst Rietz' 
Skånska skolväsendets historia (1848). Conrector, senare rektor var 1800-1838 den 
utomordentlige skolmannen Richard Ahlman (en "musikvän", se nedan). 

39  Birger (Börje) Centervall (1765-1811), landssekreterare i Malmöhus län (1793-
1807), häradshövding i Tjust. Gift i Malmö 1793 med Helena Margareta Faxe, 
dotter till handlanden Lorens Faxe. Centervall var ovanligt kvick och kunnig, hade 
sällsynt umgängesvett, men var känd för mindre arbetslust (Halling I:7). 

49  Lars Tengvall (1746-1809), professor i juridik, gift med Christina Elisabet Lilje-
walch, dotter till rådman Adolf Liljewalch. Huset låg på Kyrkogatan 21. 

41  Eva Margareta Wrangel af Sausss (1766-1839), dotter till generalmajor Fredrik 
Ulrik Wrangel och hans andra hustru Britta Eleonora Barnekow. Eva Margaretas 
fader var den Wrangel, som var "hela Nerikes musikpatron". Hon blev 1795 gift 
med greve Carl Fredrik Ducker på Ellinge, dit många musikbesök företogs av Falkn, 
Wallenberg, Sven Sommelius, Adam von Schantz m. fl. 

42  Gerker Wennerberg, överinspektor vid lotsverket, var född i Malmö Petri 1772 och 
död där 1821. Han var son till skeppare Rasmus Pehrsson och Bengta Helena Höijer 
samt styvson till färjemannen Johan Henrik Wennerberg, vars namn han antog. —
Faddrarna som ställde upp vid dopet (1792) var förnäma, rådmännen Falkman och 
Kockum, brukspatron Suell. Därav kan man sluta sig till att fadern Rasmus 
Pehrsson var en ansedd skeppare i dessa familjers tjänst. — Gerker Wennerberg ägde 
vid sin död en hel gård vid Norra Vallgatan (nr 326-327). Han var sedan 1792 gift 
med Ingri Lotta Malmstedt, född i Malmö Petri 1770 och dotter till lotsinspektor 
Niclas Nilsson och Maria Catharina Nyström. 
Peter Giese, tolagskassör, fältceremonikamrerare, gift 1819 med Benedicta Röding, 
dotter till landskamrer Per Röding och Maja Cronsioe. 

43  Georg Richard Ahlman (1768-1838), son till kyrkoherden i Brågarp och Nevits- 
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hög Johan Ahlman (som under sin komministertid i Lund även var klockare i 
domkyrkan). Georg Richard A. blev magister 1787, docent i österländska språk och 
grekiska 1789, juridisk examen 1793, lärare i Gävle 1796, i Malmö 1800, professors 
namn 1810, rektor i Malmö 1812. Han utgav 1808 skriften Tal om det intressanta 
i skollärarens yrke. Enl. Falkn ansåg han att vissa elever sändes alltför omogna till 
universitetet. 

44  Niclas Suell, född 1776, död av nervfeber i oktober 1794, son till kommerserådet 
Frans Suell. 

" Mathias Hasselroth (1769-1839), kyrkoherde i Särestad i Västergötland, riksdags-
man, skriftställare, titulärprofessor. Fallen nämner ingenting om "landsflykten". 

46  Pehr Elfvendahl (1762-1844), bondson från Älvdalen i Värmland. Prost i Älvdals 
kontrakt. 

47  Det var svårt att vid denna tid bli prästvigd till annat stift än till sitt födelsestift. 
Troligen tänkte sig Elfvendahl ett giftermål med Anna Juliana Criiger, som "skan-
daliserad" ingick äktenskap med Jonas Ahlquist, klockaren i Caroli församling. Hon 
var ju nära släkt med prosten där, som i sin tur hade kunnat rekommendera 
Elfvendahl till tjänst inom församlingen. 

48  Sven G. Sommelius var son till akademibibliotekarien, professor Gustaf Somme-
lius. Han blev bibliotekarie och lärare i tyska språket vid krigshögskolan Karlberg, 
titulär professor. 

49 Kamlott, ursprungligen ett slags kamelhårstyg, senare ett tjockt, blankt ylletyg, 
använbart till bl. a. ytterplagg, allmogedräkter. 

50  Carl Christian Halling (1790-1851), rådman, senare borgmästare i Malmö, en av 
de tre sakkunniga som riksgäldskontoret tillsatte för att utreda diskontens affärer. 
Se hans "Minnen" i Saml. utg. för de skånska landskapens historiska och arkeolo-
giska förening VIII, s 35. Om Suell och Nordlindh, se not 15 ovan. 

51  Gustafsson, Anteckningar om Malmö teater, I, s 3. 
52  Kungen vari Malmö mars—april 1801, september 1801, sommaren—oktober 1805, 

september 1806—maj 1807. Om stämningen i Malmö, se Hallings minnen, s 52. 
Jfr även J. L. Runebergs dikt Konungen i Fänrik Ståhls sägner (1848). Dikten är 
en bitter satir med motiv från Stockholms slott, där Gustav Adolf iklädde sig Karl 
XII:s uniformspersedlar för att få inspiration till att fortsätta finska kriget. 

53  Jfr ovan s 7, not 22. 
54  Kullerstol = pall?. 
55 Några upplysningar om de mera ovanliga tonsättarna: 

Ignace Joseph Pleyel, österrikare, lärjunge till Haydn, död i Paris 1831, även 
musikförläggare. 
Paul Wranitsky, tjeckisk komponist, död i Wien 1808. 
Guiseppe Maria Cambini, italiensk violonist, död i Paris 1825. 
Etienne-Nicolas Maul, fransk operakompositör, död i Paris 1817. 
Friedrich Kuhlau, dansk kompositör, död i Köpenhamn 1832. 
Louis Spohr, tysk kompositör, död i Kassel 1859. 

56  Se s 3, not 9 ovan. Om denna tid i Falkns liv se B. Edlund, På Österlen i början 
av 1800-talet, Skånegenealogen 1994:2. 

57  För detta citat tackar jag entomologen Mikael Sörensson, Lund. Se vidare Dal och 
Sörensson i FaZett, 1990:4. 
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Bulltofta byskola — några minnes- 
anteckningar 
AV GERDA JÖNSSON 

INLEDNING OCH KOMMENTARER AV HELGE ANDERSSON 

Västra Skrävlinge socken i Oxie härads nordvästra del omfattade ursprung-
ligen förutom kyrkbyn Västra Skrävlinge, som gett namn åt socknen, också 
byarna Västra Kattarp och Bulltofta samt hemmanet Hindby nr 8. 

Bulltofta by i norr var avskild från den övriga delen av Västra Skrävlinge 
socken genom en inskjuten kil av Östra Skrävlinge bymark i Husie socken 
och den Malmö stad tillhöriga Östra Plantagemarken. Bulltoftabornas 
kyrkväg gick sedan gammalt genom byns södra mark, sedermera Bulltofta 
flygfält, fram till Sallerupsvägen vid Hohögarna, där den fortsatte söderut 
i nuvarande Västra Skrävlingevägen genom Östra Skrävlinge bymark i Husie 
socken fram till Västra Skrävlinge kyrkby. Sedan Bulltofta södra bymark i 
slutet av 1920-talet i allt större omfattning tagits i anspråk som flygfält, 
försvann den gamla vägförbindelsen mellan Bulltofta by och Sallerupsvägen 
i Östra Skrävlinge.' 

Som första lantsocken i Oxie härad inkorporerades Västra Skrävlinge 
1911 kommunalt, administrativt och judiciellt med Malmö stad.2  Först 
1925 införlivades Västra Skrävlinge också kyrkligt med Malmö. Vid försam-
lingsregleringen i Malmö 1949 överfördes Bulltofta by från Västra Skräv-
linge till den då nybildade Kirsebergs församling. 

Bulltofta by enskiftades 1812 och omfattade då hemmansnumren 1-11. 
Störst var Bulltoftagården, som bestod av hemmanen Bulltofta nr 1, 2, 3, 
6, 7 och 8 eller så gott som hela byn.3  Dessa hemman hade i slutet av 1700-
talet sammanköpts av rådmannen och handelsmannen Henrik Kockum och 
övergick i början av 1800-talet till sonen Johan Daniel Kockum. Vid 
Bulltofta anlades såväl bränneri som oljeslageri för framställning av linolja. 
Sedan Johan Daniel Kockum avlidit 1854, övertog den då nittonårige sonen 
Ludvig Kockum4  den 300 tunnland stora Bulltoftagården, som han utveck-
lade till ett mönsterjordbruk. Ludvig Kockum var ansedd som en av Skånes 
skickligaste jordbrukare och anlitad i olika sammanhang. Han var bl.a. 
ledamot och sedermera ordförande i Malmöhus 	hushållningssällskap, 
hedersledamot av Lantbruksakademien och ledamot av riksdagens första 
kammare 1876-96. Vid Bulltofta lät han uppföra ett nytt corps-de-logis i 

151 



BULLTOFTA BYSKOLA - NÅGRA MINNESANTECKNINGAR 

Bulltofta corps-de-logis eller "Herrgården" från söder. Foto i Elbogen 3/1987. 

två våningar, den s.k. herrgården,5  som stod färdig 1885. Ludvig Kockum 
avled 1905, då egendomen övergick till änkan Charlotta (Lotten) Kockum,6  
som bodde kvar på Bulltofta till sin död 1912. Malmö stad hade inlett 
förhandlingar med Ludvig Kockum om förvärv av delar av egendomen 
Bulltofta. Vid hans död avbröts förhandlingarna tillfälligt för att inom kort 
fortsätta med änkefru Lotten Kockum, som den 18 maj 1905 undertecknade 
ett redan under makens livstid uppsatt förslag till överlåtelse till staden av 
egendomen Bulltofta med undantag av huvudgården med närmaste område. 
Vid sammanträde den 9 juni 1905 konfirmerade stadsfullmäktige köpet, 
som i huvudsak omfattade arealen söder om Bulltofta by och hemmanet 
Östra Skrävlinge nr 8 3/8 mantal, den s.k. Böckaregården,7  i grannsocknen 
Husie. 

Förutom Bulltoftagården hade byn endast två gårdar, den ena bestående 
av Bulltofta nr 9 och halva nr 10 och den andra av nr 11 och halva nr 10. 
Vid enskiftet blev Bulltoftagården kvar på sin gamla plats i byhemmet, 
medan de två andra gårdarna flyttades ut i bymarken, där de nyuppfördes, 
nr 9 & 10, sedermera kallad Mattisagården,8  fick sin gräns i norr mot Arlövs 
by i Burlövs socken, och nr 11 & 10, sedermera kallad Valdemarsro,8  fick 
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Charlotta (Lotten) Kockum, 
född Halling. Porträtt i 
Malmö Fornminnesfören-
ings Minnesskrift 1909-
1919. 

sin gräns i söder mot Östra Skrävlinge by i grannsocknen Husie. Från den 
senare gården avstyckades på 1920-talet ett egnahemsområde, som övertog 
gårdens namn Valdemarsro. Området kallades också Bulltofta trädgårdsstad. 

Till bybebyggelsen i Bulltofta hörde också ett skolhus, några gatuhus och 
Malmö stads vattenverk. Stadsfullmäktige beslöt 1876 att leda vatten från 
Segeå till en samlings- och avlagringsbassäng vid Bulltofta, varifrån det skulle 
pumpas till ett vattentorn i Kirseberg för vidare distribution till hushåll i 
staden. Bulltofta vattenverk och Kirsebergstornet togs i bruk 1879.9  

Skolundervisningen i Västra Skrävlinge socken handhades under 1700-
talet av en ambulerande skolmästare, som efter utstakad tur gick omkring 
i byarna och undervisade i någon gård, där barnen samlades. I samband med 
enskiftet i Västra Skrävlinge by uttogs 1805 invid kyrkan en tomt för ett 
skolhus. Vid sockenstämma 1808 beslöts att uppföra "ett tjenligt Scholae-
hus" med bostad för skolmästaren. i° Som lön åt skolmästaren anslogs 3 
tunnor råg och 3 tunnor korn ur kyrkans tionde. Det för hela socknen 
gemensamma skolhuset stod färdigt följande år. Detta skolhus befanns 1841 
vara "osundt och bristfälligt", och sockenstämman beslöt nu att uppföra ett 
nytt för socknen gemensamt skolhus invid kyrkan i Västra Skrävlinge by." 
Mot detta beslut anfördes besvär hos Konungens Befallningshafvande (nu- 
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Gatuhus i Bulltofta. Foto 1972 av Helge Andersson. 

varande Länsstyrelsen) av Bulltofta byamän, som menade, att skolvägen för 
barnen i Bulltofta var nära 1/2 mil, och att en lärare omöjligen kunde 
undervisa socknens alla barn. Bulltofta byamän fick rätt, och sockenstäm-
man beslöt nu, att befria Bulltofta byamän från deltagande i skolbygget i 
Västra Skrävlinge by och underhåll av läraren där, om de själva uppförde 
skola i Bulltofta by och underhöll en lärare där. Två nya skolhus uppfördes 
nu i socknen, ett i kyrkbyn Västra Skrävlinge och ett i Bulltofta by, som båda 
togs i bruk 1843. Den förste läraren i Bulltofta skola blev "Skolmästare 
Eleven" Andreas Andersson Stenberg. När skolstyrelsen i Västra Skrävlinge 
sammanträdde den 1 maj 1844 för att ordna skolväsendet i socknen i 
överensstämmelse med 1842 års folkskolestadga om minst en skola i varje 
socken, var därför det viktigaste redan verkställt, två fasta skolhus nybyggda 
och lärare anställda.'2  

Enligt beslut av kyrkostämman 1898 skulle det gamla skolhuset i Bull-
tofta bibehållas i oförändrat skick, men öster om skolhuset skulle uppföras 
en nybyggnad till bostad åt lärarinnan med "2 ne rum, kök, garderob med 
spiskammare samt källare".13  Samtidigt beslöts att skolan i Bulltofta skulle 
ombildas till fullständig folkskola, och att en folkskollärarinna skulle anstäl-
las. I en skrivelse 1904 till Västra Skrävlinge skolråd påpekade folkskolein- 
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Stallänga vid Bulltofiagården från söder. Foto 1972 av Helge Andersson. 

Stallänga vid Bulltofiagården från öster. Foto 1972 av Helge Andersson. 
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spektören Nils Larsson i Lund, att Bulltofta skolas lärosal "är i intet 
hänseende tidsenlig med sin golfyta af 34.8 kvm och sin höjd af 2 meter"» 
Lärosalen bjöd utrymme "åt blott 13 barn, medan vid senaste årsskiftet 
antalet i skolan inskrifne barn uppgick till 27". Efter endast åtta år beslöt 
kyrkostämman 1906, att Bulltofta skola skulle ändras tillbaka till mindre 
folkskola, och att en småskollärarinna skulle anställas från den 1 september.15  
Skälet var att barnantalet kraftigt minskat de senaste åren och beräknades 
komma att minska ytterligare genom försäljningen av delar av Bulltofta gård 
till Malmö stad. 

Sedan Västra Skrävlinge socken 1911 inkorporerats med Malmö stad, 
indrogs Bulltofta skola, och barnen hänvisades till Kirsebergsskolan i Malmö 
stad. 

Den sista lärarinnan i Bulltofta skola var Gerda Jönsson (1906-11). Hon 
var född i Husie 1887 3/9 och dotter till husmannen Per Jönsson och hans 
hustru Maria Svensdotter å Östra Skrävlinge nr 4. Från Malmö Småskol- 
lärarinneseminarium utexaminerades hon 1906 och fick fr.o.m. 1/9 samma 
år sin första tjänst vid Bulltofta skola. Sedan denna skola nedlagts 1911, var 
hon fram till pensioneringen 1948 verksam inom Malmö stads folkskolor 
vid Kirsebergsskolan och Mellersta Förstadsskolan. Hon genomgick fort-
bildningskurser i hembygdskunskap, teckning, sång, talteknik, psykologi, 
pedagogik, tyska, engelska och franska. Sina vyer vidgade hon på studieresor 
till Tyskland, England, Frankrike, Italien och Schweiz. 

Gerda Jönsson avled i Malmö S:t Pauli församling 1967 28/8. Hon hade 
tre yngre syskon, som alla ägnade sig åt läraryrket: Emma Jönsson, född i 
Husie 1890, småskollärarinna i Skillinge, Östra Hoby socken, Sofia Pauls- 
son, född Jönsson, född i Husie 1894, småskollärarinna i Maglö, Sösdala, 
Norra Mellby socken, och Sven Jönsson, född i Husie 1897, folkskollärare 
inom Malmö stads folkskolor vid Sofielundsskolan, Sorgenfriskolan och 
Kirsebergsskolan. Det torde vara unikt att samtliga barn till en husman för 
ett sekel sedan gavs möjlighet att studera och utbilda sig till lärare. Härtill 
krävdes förutom stora ekonomiska uppoffringar också målmedvetenhet, 
energi och viljestyrka. 

Efter pensioneringen nedskrev Gerda Jönsson 1951-52 sina minnen från 
den första tjänsten i Bulltofta skola. Minnesanteckningarna ger en god bild 
av elevers och lärares hårda villkor i en byskola i seklets början. Både lärosal 
och lärarbostad var höggradigt obekväma, belysning och uppvärmning 
bristfällig, och de sanitära förhållandena lämnade mycket övrigt att önska. 
Undervisningen bedrevs med enkla hjälpmedel. Biblisk historia och katekes 
var huvudämnen. Kyrkan hade vid denna tid ett starkt grepp om skolan. 
Socknens kyrkoherde var självskriven ordförande i skolrådet och som sådan 
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Gerda Jönsson som nyutex-
aminerad småskollärarinna 
1906. Foto Ateljé Clara 
Nilsson, Malmö. 

examensledare. Skolrådets ledamöter utgjordes av inflytelserika sockenbön-
der och hantverkare, som ofta också satt i kyrkorådet. I Västra Skrävlinge 
kyrko- och skolråd var possessionaterna på såväl Bulltofta gård som Rosen-
gård ledamöter. Goda resultat i skolarbetet förutsatte pliktkänsla och vilje-
styrka hos läraren. Gerda Jönsson ägde båda dessa egenskaper. 

Som ung lärarinna reagerade Gerda Jönsson mot tidens sociala skiktning, 
sådan som den kom till uttryck i Bulltofta med å ena sidan herrgårdsfolket 
och å andra jordproletariatet av statare och daglönare. Minnena ger flera 
exempel på hennes harmfulla reaktioner inför de sociala orättvisor hon 
registrerade i byn. 

Minnena omfattar två skrivhäften av formatet 20x17 cm med blå pärmar 
och vardera 48 linjerade sidor med rött marginalstreck. Häftena har på 
pärmens framsida en vit etikett med trycket: "Malmö Stads Folkskolor 
1935." Etiketterna har blyertsskriften: "Om Bulltofta skola. Gerda Jöns-
son." Häftena har numrerats 1 och 2 på respektive etikett. Häfte nr 1 är 
fullskrivet, medan häfte nr 2 endast omfattar 10 skrivna sidor. Minnesan-
teckningarna har gjorts med blyerts tvärs över hela sidan från ytterkant till 
ytterkant utan hänsyn till marginalstrecket. De båda häftena med minnes- 

157 



BULLTOFTA BYSKOLA - NÅGRA MINNESANTECKNINGAR 

anteckningarna tillhör brorsonen, folkskolläraren Staffan Jönsson i Skillinge 
och har välvilligt tillhandahållits av honom för bearbetning och publicering. 

Minnesanteckningarna återges här in extenso med uteslutande endast av 
några mindre partier, som antingen saknar allmänintresse, t.ex. uppräkning 
av namn på elever, som inte kan identifieras, eller är av rent privat karaktär. 
Uteslutningarna markeras med (— —). 

Min första skola 
Hösten 1906 kom jag, nyutexaminerad, till Bulltofta mindre folkskola, 
Västra Skrävlinge församling. Lönen var 350 kronor om året, plus bostad 
och bränsle, plus 1/8 av årslönen för en överläsningsmånad, som mer än väl 
behövdes, jag menar överläsningsmånaden, eftersom skolan hade 6 klasser, 
2 i småskolan och 4 i folkskolan. Jag visste inte vad jag gav mig in på, när 
jag sökte platsen, och det var kanske bra. Allting går, när man måste. Där 
hade varit många lärarinnor före mig, endast 2 eller 3 hade stannat där någon 
längre tid. Jag kom att stanna där i 5 år, eftersom det jämt talades om att 
Västra Skrävlinge snart skulle inkorporeras med Malmö, vilket skedde 
nyåret 1911. 

Den första skoldagen kom och med den mina första skolbarn. Där var inte 
så många. Skolan hade 15 elever, de största skulle inte komma förrän den 
1 november, eftersom de små skulle gå i skola om vår och höst, och de stora 
om vintern. Så var ordningen för skola Litt H. i 1900 års normalplan. Här 
var nu de små, jämte några från folkskoleklasserna, men som gick ändå, 
eftersom barnantalet var så litet. De fattigaste av folkskolebarnen skulle 
hjälpa till med att plocka potatis och hjälpa till i betorna eller passa 
småsyskonen, när föräldrarna var på arbete. Jag hade 3 nybörjare, (— —) de 
hade gått på våren efter den 5 april, då började småskolan. Hur många jag 
hade i 2:e klass har jag glömt. Nybörjarna kunde varken läsa, skriva eller 
räkna. (— —) De hade haft en pensionerad folkskollärarinna från Lund, och 
hon begrep sig inte på att lära nybörjare. Första dagen skrev hon upp tal på 
tavlan åt dem, och de kände ju inte en siffra, de kunde inte skriva dem. 
(— —) Det gick bra att ta igen allt det, som nybörjarna skulle ha lärt på våren. 
Något hade de väl lärt då också, fastän de glömt det under sommarlovet. 
Men jag hade andra, som också skulle sysselsättas. Andreklassarna skulle läsa, 
skriva och räkna, de kunde inte hållas ihop med nybörjarna. Endast i 
kristendom, åskådningsundervisning, sång och gymnastik kunde de vara 
tillsammans. Ja, gymnastik skall vi tala så tyst om, när man har en dammig, 
smutsig skolsal, men vi hade gymnastik ändå, fast det bara blev enkla, 
fristående rörelser mellan bänkraderna, och barnen tyckte, att det var roligt. 
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Barnen var snälla och lydiga, och jag hade inga svårigheter med disciplinen. 
De hade förut varit strängt hållna. En liten flicka i andra klass sade en gång, 
när de nämnde fröken Borgström,'6  som de haft innan Lunda-lärarinnan 
"Hon va le.17  Jag tänkte aldrig annat än att de skulle lyda och rätta sig efter 
sin lärarinna. Det hade vi fått lära på seminariet av dr Stenkula" under 
pedagogiktimmarna. "Undervisa med kraft, liv och värme", sade han. 
"Disciplin är grundvillkoret" sade han också, och detsamma fick vi lära av 
fröken Krook," vår lärarinna i övningsskolan. 

När det blev den 1 november tog folkskolan vid, och jag fick puzzla ihop 
ett schema för folkskolan. Småskolan fick mer sysselsätta sig själv med 
räkning, skrivning och teckning. Men jag hade aldrig en ledig stund. Mitt 
i en historie- eller geografilektion fick jag rätta tal och skrivningar. Vi hade 
ju griffeltavla, och det måste synas,2° innan det ströks ut, och emellanåt 
måste småskolebarnen få läsa, annars blev det för tråkigt för dem. Av de stora 
barnen var några lika stora som jag. (— —) Från Arlövsgården,2' eller kanske 
det var Mattiassons gård,' kom en flicka, som ibland hade en flaska mjölk 
åt mig, och det var snällt. Mjölk kunde jag inte få köpa på gården, trots att 
fru Kockums hade så stor ladugård med många kor och en mjölkkusk, som 
2 ggr om dagen körde till Malmö med mjölken. På min förfrågan, om jag 
kunde få köpa 1/2 eller 1 liter mjölk om dagen fick jag svaret, att hon sålde 
inte så lite. Var söndag när jag gick hem till mor, hade hon hämtat 2 liter 
mjölk åt mig hos Lorens Lars,22  annars hade jag fått vara utan. (— —) 

Första examen var jag förskräckligt nervös i början. Pastorn23  övervar 
examen, och jag visste ju inte examensämnena. Jag minns att han begärde 
andra artikeln, de andra ämnena har jag glömt. Jag var glad, att han inte 
begärde tredje artikeln, den hade jag lärt mig att avsky under vinterterminens 
gång. Sedan tyckte jag att det var lika svårt med altarets och döpelsens 
sakrament. Jag som kunde katekesen som ett rinnande vatten både i skola 
och seminarium, ja, till sist tyckte också jag att det var svårt att undervisa 
om andra artikeln. Lättast var budorden och Herrens bön. Det var en riktig 
välsignelse, att katekesen togs bort 1919. Kan någon begripa allt det många, 
långa, svårfattliga i tredje artikeln? Jag hade en ny blå klänning till examen 
och nya, gula skor, det minns jag. Efter examen tog åter småskolan vid, och 
jag fick ett par nybörjare. (— —) 

Många elever var barn till statare, och de stannade inte länge i skolan. 
Statare flyttar ju jämt, och här blev de tvungna att flytta, när deras arbetskraft 
inte behövdes, eftersom fru Kockum sålde allt mer jord till Malmö stad. 
Först sålde hon de stora fälten, som låg väster om "flygfältsvägen". Jag kallar 
den så, annars hette den Västra Skrävlingevägen, ty den gick till Västra 
Skrävlinge. Åkrarna blev ridfält för Malmö husarer,24  som då låg i Malmö, 
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Bulltoftafältet med Västra Skrävlingevägen, senare 'flygfältsvägen". Hjalmar Asp, 1923 
kol. 

och sedan har undan för undan all jord i Bulltofta blivit såld och använd till 
flygfält. (— —) 

Flera elever var barn till tjänstefolket på gården; kusken Viklund, det var 
en grann, stilig kar1.25  Frun hans såg inte heller illa ut, och högfärdiga var 
de inte som trädgårdsmästarens.26  Högfärdiga var inte betjänten och hans 
fru heller.22  Det måste vara konstigt att vara betjänt och servera hundar som 
man serverar folk. Först serverade han fru Kockum och sedan hundarna, 
som satt till bords med henne och fick sin mat på tallrikar liksom hon. Men 
fint folk, kungar och adel och efterapare skall ju alltid omge sig med hundar 
och hästar, dem älskar de mer ibland än sina egna barn. 

Skolhuset var en gammal, vitkalkad byggnad med tjocka murar, och det 
låg vid Nya Vattenverksvägen och den nu igenlagda vägen över flygfältet. 
Det hade vitkalkade väggar invändigt och 2 par fönster mot norr, mot stora 
landsvägen, och 2 par fönster mot söder, mot nuvarande flygfältet. Rullgar-
diner saknades. Vi hade gamla, fyrkantiga, kasserade planscher, som passade 
precis till var ruta, dem satte vi för, när solen sken för starkt från söder. 
Fönstren vid vägen hade vi alltid försatta för att hindra insyn. Vi läste ända 
till den 30 juni, då började vårt sommarlov, men barnen i Malmö stad hade 
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Vattenverksvägen. Foto i början av 1900-talet. 

slutat den 15 juni, och när pojkarna från stan var ute och strövade och kom 
förbi Bulltofta skola, klevo de upp på den höga stenfoten och kikade på oss 
mellan planschernas springor och utbrusto med förakt: "0, såna d-u-m-m-
a, di går i skolan i-når Skolsalen uppvärmdes med en hög, svart kamin, som 
stod till vänster om mig oppe vid katedern. Ingången till skolan gick genom 
en öppen veranda, och innanför den var ett litet kapprum för barnens 
ytterplagg. Hur 30 barn och deras kläder fått plats i denna lilla fyrkant, 
förstår jag ej, det var knappt att 10-15 fick plats. Där var en bänk eller bräda, 
och på den hade vi ett tvättfat och på väggen handdukar. Inne på väggarna 
i skolsalen hängde kungaporträtt alltifrån Gustav Vasa till Oskar II. På andra 
sidan gick en dörr in till den förra lärarinnebostaden, ett litet soligt rum åt 
söder, och ett litet kök, som nu var tvättstuga med inmurad gryta. På 
skolvinden var vedförrådet, fin, härlig bok och björk. Ved och kol hade vi 
i ett uthus. Vi kunde elda så mycket vi ville, och det behövdes också i sådana 
dragiga hus. I skolan eldade och städade Mor Ola Anders," mjölkkuskens 
hustru. Hon hade skött den sysslan i många år, men om hon städat lika uselt 
åt de andra lärarinnorna, vet jag ej. Hon torrsopade mellan bänkraderna med 
en rotkvast, all grus och sand och flock, som låg under bänkarna fick ligga 
där i långa tider. Hon lyfte väl på bänkarna någon gång. Om barnen rörde 
för mycket på fötterna, stod dammet i högan sky. Jag kritiserade henne 
aldrig. Det hade inte lönat sig. 
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Skolmateriel hade skolan inget överflöd av, men det gick ändå. En stor 
svart tavla, kulram, ringklocka, pekpinne, meterstock och några planscher 
och kartor, det var allt. Där fanns kartor över Norden, Europa och Palestina 
och två globkartor över östra och västra halvklotet. Vidare hade vi planscher 
på väv över människokroppen, de fyra årstiderna och några djurplanscher. 
Alla böcker, utom kristendomsböcker, skriv- och ritmateriel, höll försam-
lingen skolan med. Barnen hade dem bara till låns, och de återlämnades, när 
klassen var genomgången. Fast jag tror, att barnen i småskolan fick köpa sina 
läseböcker. Där hade vi Ambrosius läsebok, den är inte alls illa, minst lika 
bra eller bättre än de nya, moderna läseböckerna, som inte alls kan mäta sig 
med Anna Maria Roos "Sörgården" och "Önnemo", men den boken är ett 
konstverk av ingen överträffad. För innanläsning fanns Folkskolans Läse-
bok, illustrerad, Larsson-Lundahls räknebok, Erslevs geografi, Berg och 
Lindens Naturlära, också den en utmärkt bok. Den kostade på den tiden 85 
öre, nästan en hel daglön, fast den var värd sitt pris och mer till, men när 
daglönaren hade bara 5 kronor i veckan om vintern, sades det, jag vet ej, var 
det en kännbar utgift. Jag hade ju ej stort mer än 1 krona om dagen, så det 
är föga troligt, att statare och daglönare hade mer, så statarbarnen kunde nog 
behöva fria skolböcker, så dåligt betalt som arbetsfolk hade för 50 år sedan. 
Hustrurna gick också på arbete, den stora trädgården vid herrgården gav full 
sysselsättning åt kvinnorna vår, sommar och höst. Fru Kockum såg också 
helst, att de gick där förjämt, att de hade små barn brydde hon sig ej om, 
hur de blev skötta eller inte skötta, bekymrade henne ej. 

Skolhuset är rivet, men bostadshuset, som jag bodde i, står kvar. Lands-
vägen, som förr gick norr om huset, går nu söder om, och större delen av 
trädgården är därför borta. Kvar finns endast skolgården och gräsplanen. På 
gräsplanen stod ett stort äppelträd, men jag fick mycket lite äpplen, ty 
höstkvällar och nätter klev pojkar från Kirseberg in och stal av mina äpplen. 
Skoltomten var inhägnad, och överst var taggtråd, men de "trädde" tofflorna 
på händerna, när de hoppade in och tillbaka. En höst fick jag ändå många 
äpplen. Jag hade en hel mangelkorg full. Bostaden omfattade 2 stora, vackra 
rum, ett litet kök, förstuga, garderob, spiskammare och källare. Huset var 
inte gammalt, när jag kom dit. Det var byggt, när skolan blev ändrad till Litt. 
F. och fick folkskollärarinna, då dugde inte den gamla bostaden. Nu var 
skolan Litt. H. igen, och jag var lärarinnan med hälften så stor lön som 
folkskollärarinnan och lika mycket arbete som hon. Jag tror, att i småskolan 
gjorde jag bättre arbete än hon, jag kunde lära barnen läsa, och kastade inte 
det arbetet på mödrarna som folkskollärarinnan gjort. Om där bara inte varit 
så kallt i denna bostad! Vedbrand fanns mer än tillräckligt, men mot 
golvdraget hjälpte det knappast att "stormelda". Om kvällarna, när jag satt 
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och läste eller handarbetade eller rättade böcker, blev jag iskall om fötterna, 
ja, ända opp mot midjan och frös trots kaminen. Om där bara inte varit så 
hemskt öde och ensamt, men det var inte bara min lott, utan många andra 
lärarinnors! Ensam var jag ändå inte, jag hade alltid någon av mina småsys-
kon hos mig och ibland en större syster, tre år ynge än jag, men hon var lika 
rädd som jag. Min lillebror, som var tio år yngre än jag, som var äldst, trivdes 
där så bra, han och lilla syster kivade om att få vara där. De gick gärna den 
långa vägen till Östra Skrävlinge (Husie) skola,29  dit de hörde. Jag ville inte, 
att de skulle gå i en mindre folkskola, när de kunde få gå i en skola med bättre 
skolform och längre lästid. Under mörka kvällar och nätter blev vi ofta störda 
av skrik och skrål på landsvägen och hörde, att någon öppnade grinden och 
började pumpa vatten på gården. Ibland fortsatte karlen, för det var alltid 
en karl, oftast full, till min fasa upp på verandan och tryckte ner handtaget 
och kände på dörren, men den var alltid väl stängd, både dag och natt. Sedan 
gick han ner och tassade runt huset och lät handen släpa på fönsterblecket. 
Om jag satt uppe och lampan var tänd, ställde jag mig i en krok, där jag inte 
kunde ses, ifall där skulle vara en springa i fördragsgardinerna. Så hörde jag 
skolgrinden slå igen och drog en lättnadens suck. Det hände mig lyckligtvis 
inget ont, och den som tror, att jag överdriver, kan finna samma ensamhets-
känsla och skräck för överfall beskrivna i vilken skolroman som helst, 
alltifrån Matilda Roos "Vit Ljung", 1907 till Albert Olssons "Nya Fröken", 
1950. 

Vad jag önskade att jag hade en skola, om inte mitt i byn, så åtminstone 
inte allt för långt från grannar, kyrka, järnvägsstation, post och handelsbod. 
Däri Bulltofta fanns inget av allt detta. Mitt emot skolan låg en smedja. Där 
bodde en 80-årig smed med sin sjuka hustru3° och en äldre dotter. Strax invid 
skolan låg ett långt, gammalt stathus, nu rivet. Där bodde en daglönare Jöns 
Svensson med sin familj,3' de andra lägenheterna stod tomma. Lägenheten 
bestod av ett stort rum med kokspis, rummet var på en gång kök, matrum 
och sängkammare. Innanför rummet var en spiskammare, och utanför 
rummet en liten förstuga, som var gemensam för 2 familjer. Fem minuter 
från skolan låg herrgården. Där omkring hade herrskapet byggt bättre 
bostäder åt de äldsta trotjänarna, de hade nu 2 små rum, kök och förstuga. 
Där vid gården låg också trädgårdsmästarens, kuskens och betjäntens bostä-
der. Borta vid Staffanstorpsvägen nära Sege station32  bodde en skolrådsleda-
mot, smedmästare Nelin,33  vars flicka jag också hade i skolan. Det var en 
vänlig och gästfri familj, dit var jag bjuden flera gånger, men annars fick jag 
sitta hemma. Om söndagar och helger gick jag till mitt föräldrahem. Första 
julen blev jag bjuden på barnens julfest på herrgården. Den hölls ett par 
dagar innan julafton och inte som förr, när patronen levde, i ett av de stora, 
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höga rummen, utan nere i källarvåningen, där julgranen knappt fick plats 
under det låga taket. Mamsell Sofie34  var värdinna, fru Kockum visade sig 
inte. Vad vi fick för traktering har jag glömt. Efter lekarna och dansen kring 
granen fick barnen julklappar. Alla fick präktiga, tjocka hemvävda kläder 
och handstickade strumpor av hemspunnet garn. Sedan kom leksakerna, 
och den skillnad fru Kockum gjorde på barnen upprörde mig, så att jag sedan 
alltid gick hem till mor och far, så snart skolan var slut, så att jag skulle slippa 
se orättvisorna och de fattiga barnen. Kuskens lilla Ed1a35  fick en stor docka, 
som kunde blunda och trädgårdsmästarens Elly36  en silverklocka, eftersom 
hon skulle konfirmeras nästa år, men statarens lilla flicka fick en liten, vanlig 
docka med porslinshuvud, och ett par småpojkar fick små trähästar. Där var 
flera leksaker både fina och enkla, men jag kommer bara ihåg "blundedock-
an" och silverklockan, och att de fattigaste barnens leksaker inte alls kunde 
jämföras med de "rikas". Rika var de inte, men nog tyckte trädgårdsmästa-
rens, att de var lite förmer än daglönare och statare, och det tyckte väl fru 
Kockum också, eftersom hon gjorde sådan skillnad. (— —) 

Var söndag for fru Kockum i sin fina vagn till Västra Skrävlinge kyrka. 
Vid hennes sida satt mamsell Sofie och mitt emot dem de båda dalkullorna 
i sina daldräkter.37  De kom på våren och stannade till senhösten, de arbetade 
i trädgården. Jag såg dem endast om söndagarna, aldrig ute på promenad om 
sommarkvällarna, men jag gick ju också själv sällan på promenad. Där var 
vackert runt om mina båda hus. Den långa kastanjeallan, som räckte från 
herrgården och ända ut till Kirsebergsbackar, herrgården låg omgiven av en 
stor park och trädgård, den täta grönskan vänster om vägen med träd och 
buskar och till höger de vackra, välskötta fälten,38  som räckte ända till 
Sallerupsvägen. Tvärs över dem gick den nu igenlagda vägen över flygfältet. 
Den gick inte rakt utan i flera svängar, så att den blev längre än den hade 
behövt vara. Den var kuslig att gå i mörka kvällar, för där fanns inte ett hus 
på 1/2 timmes avstånd. Särskilt vackert var det på våren, då alla kastanjerna 
blommade, och grönskan var ljus och fin. Jag saknade det också, när jag kom 
till staden, men det gick över. 

Efter ett par år begärde jag tjänstgöringsbetyg för att söka en annan plats, 
som jag inte fick.39  Pastor Hane1123  ville, att jag skulle stanna i Bulltofta, så 
kom jag till Malmö, när vi blev inkorporerade. På nyåret 1911 blev vi 
inkorporerade, och vi blev Malmö-bor. Turesson blev vår överlärare,", och 
vi fick samma tider för läsningen som i staden. Vi skulle börja den 11 januari 
i stället för den 8 januari, och första lektionen skulle börja 7.50 på morgonen 
i stället för 8.30. Det var obekvämt att börja så tidigt, helst som vi inte hade 
något ljus utan måste hålla bön och höra upp kristendomsläxan i "mörke". 
Och 2 barn bodde ända ute vid Sege.4' Hade det varit nu, hade jag opponerat 
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mig och begärt att få börja som vi alltid gjort 8.30. Ännu värre blev det för 
den pojken, som bodde vid Segevägen. När han kom att höra till Kirsebergs-
skolan, fick han stiga upp ännu tidigare för att hinna dit till kl. 7.50. När 
sedan Bulltofta trädgårdsstad blev byggd, begärde målsmännen där en skola 
för sina barn, men Malmö folkskolestyrelse avslog deras begäran. Sedan 
begärde de en skolbuss, men det fick de inte heller. Det enda de uppnådde 
till sist var, att småskolebarnen från Bulltofta fick samlad läsdag och kunde 
börja lite senare på morgonen och kunde gå hem lite tidigare på e.m.42  

Barnantalet hade nu gått ner till 10 elever, små och stora. När vi skulle 
ha examen den 15 juni, kunde inget examensvittne komma till Bulltofta, 
varför vet jag ej, så Turesson befallde mig att ta alla barnen och gå till 
Kirsebergsskolan och hålla examen där. Det hade varit mycket roligare, om 
vi fått ha vår sista examen på vår egen lilla skola och med smedmästaren 
Nelin som examensvittne som vi haft förut, men han var inte skolråd mer, 
sedan vi kommit att höra till Malmö. Några veckor förut hade jag haft 
avgångsprov med 2 flickor, som skulle sluta skolan.Förut hade det räckt med 
examen och avgångsbetyg, nu skulle vi ha avgångsprov. Det hade jag och 
flickorna på Sofielundsskolan i lärare Forsells43  sal, han hade också avgångs-
prov med sin klass på samma gång inför dr Kjellmark" och överlärare 
Turesson. Mina 2 flickor var särskilt styva, bägge blev lärarinnor, Linnea 
Persson45  i Ystad och Anna Nelin46  i Ask. Dr Kjellman var förtjust över deras 
färdighet i räkning och deras kunskaper för övrigt. Han smålog, när de räckte 
upp handen och ville svara, när Forsells pojkar ibland inte kunde klara frågor, 
som deras lärare gav dem. Alla i Bulltofta skola var inte så begåvade som dessa 
två, där fanns som i alla skolor medelmåttor och obegåvade. Det blev ibland 
lite trist, när där som ibland bara var 2 eller 3 i klassen, och den ene inte var 
vidare klyftig, t.ex. när vi hade katekeslektion eller skulle lära in de geogra-
fiska grundbegreppen eller börja med en ny talsort eller ett nytt räknesätt. 
Då är det skönt att ha några fler i klassen. 

Så gick sommaren 1911, och i tidningarna var annons om skolupprop, 
och jag hade inte fått något besked om vår skolas vara eller inte vara. Jag for 
in till dr Kjellmark och frågade. Vår skola hade de glömt! På stående fot 
bestämde han, att jag på uppropsdagen skulle ta alla barnen till Kirseberg 
och skriva in dem i respektive klasser där. Själv skulle jag sedan hos överlärare 
Turesson hämta besked om på vilken skola jag blivit placerad. Jag hade blivit 
placerad på Mellersta Förstadsskolan, och det var jag glad åt. Där har jag 
sedan tjänstgjort de flesta åren av min tjänstetid. Desutom har jag varit 12 
år på Kirsebergsskolan, där jag också trivdes mycket bra. 

En dag kom en skjuts från Sofielundsskolan och hämtade skolans inven-
tarier, bord, stolar, bänkar, dagböcker, skolböcker, kartor, planscher, ved och 
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stenkol. Husen såldes av församlingen till fru Kockum. Hon hade begärt att 
få igen jorden, som husen låg på. Jorden hade patron Kockum skänkt den 
gången skolhuset byggdes, men församlingen hade väl inget gåvobrev på 
tomten.47 

Bulltofta skola var ej mer. 
Gerda Jönsson 
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Avslutningen av Gerda Jönssons minnesanteckningar. 
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Utsnitt av Karta öfeer staden Malmö femte dertill hörande områden, renoverad år 1911 
af A. Nilsson, stadsingenjör. I övre vänstra hörnet ses Västra Skrävlingevä gens mynning 
i Vattenverksvägen, öster om Västra Skrävlingevägen två hus, skolan och lärarinnebosta-
den, och väster därom det i minnesanteckningarna omnämnda "ett långt, gammalt 
stathus" med bostad åt daglönaren Jöns Svensson med familj. 

Noter 
1  Se vidare Helge Andersson, Hohög — Stationssamhälle 1894-1948, Elbogen, 

Malmö Fornminnesförenings Tidskrift 1/1988, s. 6ff. 
2  Se vidare Helge Andersson, Så har Malmö utvidgat sitt område. Ett bidrag till 

inkorporeringshistorien, Elbogen. Malmö Fornminnesförenings Tidskrift 4/1988, 
s. 15611 

3  Se vidare Helge Andersson, Enskiftet i Malmötrakten, MFÅ 1965, s. 100. 
4  Se vidare Alvar Platen, Släkten Kockum, Malmö Fornminnesförening, Minnesskrift 

1909-1919, Malmö 1920, s. 157ff och Gösta Kockum, Rosengård och släkten 
Kockum, Malmö 1962, s. 25ff. 

5  Se vidare Gunhild Eriksdotter, Bellevue och Bulltofta, Två 1800-talsgårdar i 
utkanten av det dåtida Malmö, Elbogen. Malmö Fornminnesförenings Tidskrift 3/ 
1987, s. 105111 

6  Anna (Lotten) Kockum, född Halling, född i Malmö 1835, dotter till borgmästare 
Carl Christian Halling och hans hustru Helena Margareta Lundberg, gift 1866 med 
godsägaren Ludvig Kockum, död på Bulltofta 1912. 
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7  Se vidare Helge Andersson, Tre skånegårdar i Malmö, Elbogen. Malmö Fornmin-
nesföreningens Tidskrift 2/1981, s. 39ff. 

8  Se vidare Ingemar Ingers, Ortnamn i Malmö II, MFÅ 1958, s. 71. 
9  Se vidare Ivar Wendt, Vattenlednings- och kloakverken, Malmö, en skildring i ord 

och bild av stadens utveckling och nuvarande tillstånd II, huvudredaktör G. 
Hårleman, Malmö 1914, s. 35ff. 

10 Sockenstämmoprot 1808 23/10 Västra Skrävlinge, ingår i Husie kyrkoarkiv K I:1, 
MSA. 

11  Sockenstämmoprot 1841 10/1, Västra Skrävlinge kyrkoarkiv K II:1, MSA. 
12  Sockenstämmoprot 1844 12/5, Västra Skrävlinge kyrkoarkiv K II:1, MSA. 
13  Kyrkostämmoprot 1898 18/7, Västra Skrävlinge kyrkoarkiv K 11:2, MSA. 
14  Skrivelse 1904 14/10, Västra Skrävlinge skolråds arkiv A II:1, MSA. 
15  Kyrkostämmoprot 1906 27/7, Västra Skrävlinge kyrkoarkiv K 11:2, MSA. 
16  Irenes Borgström, folkskollärarinna i Bulltofta skola 1905 1/1 — 1906 15/2 
17  le = dialektalt för led, ond, elak. 
18  Anders Stenkula, född 1841, död 1922, fil.dr, folkskoleinspektör i Malmö 1874-

1909, föreståndare för det av honom i Malmö grundade småskollärarinneseminariet 
1882-1911, se vidare Svenska Män och Kvinnor 7, Stockholm 1954. 

19  Charlotte Krook, född 1854, död i Malmö S:t Pauli 1928, lärarinna vid Östra folk-
och småskolan för gossar i Malmö. 

20 synas = granskas. 
21  Om Arlövsgården se vidare Ingemar Ingers, Burlövs kommun, Historia och beskriv-

ning, Arlöv 1972, s. 390ff. 
22  Lantbrukaren Lorens Larsson innehade Ellenborgsgården, Västra Skrävlinge nr 5, 

Västra Skrävlinge socken. 
23  Per Justus Hanell, prebendekomminister i Husie och Västra Skrävlinge 1900-1912, 

sedermera kyrkoherde i Bräkne Hoby. Se vidare Helge Andersson, Kvarnby gamla 
prästgård, MFÅ 1963, s. 50ff och Hilmer Wentz, De bortgångnas minne 1938-44, 
s. 50ff. 

24  Kronprinsens Husarregemente (K7) i Malmö avvecklades hösten 1927 som en följd 
av 1925 års härordning. 

25  Kusken Karl Erik Wiklund, född i Hedemora, Kopparbergs län, 1872 och hustrun 
Kristina Charlotta Sjögren, född i Hosjö, Kopparbergs län, 1868. Församlingsbok 
A II a:1, Västra Skrävlinge kyrkoarkiv, MSA. 

26  Trädgårdsmästaren Sven Persson, född i Gryt, Krist. län 1854 och hustrun Lovisa 
Eufemia Ahlgren, född i Västra Skrävlinge 1863. Församlingsbok A II a:1, Västra 
Skrävlinge kyrkoarkiv, MSA. 

27  Betjänten Nils August Lundberg, född i Hällestad, Malm. län 1875 och hustrun 
Elna Fredriksson, född i Silvåkra, Malm. län 1873. Församlingsbok A II a:1, Västra 
Skrävlinge kyrkoarkiv, MSA. 

28  Mor Ola Anders, statdrängen och mjölkkusken Ola Anderssons hustru Elna 
Olsdotter, född i Källstorp, Malm. län 1847. Församlingsbok A II a:1, Västra 
Skrävlinge kyrkoarkiv. MSA. Hustrur benämndes enligt gammalt bruk vanligen 
med "mor" eller förnamnet jämte mannens namn i genitiv, således Mor Ola Anders 
eller Elna Ola Anders. Senare sattes fru-titeln framför mannens båda namn, om 
efternamnet slutade på -son, t.ex. fru Ola Anders. 

29  Om Östra Skrävlinge skola se vidare Helge Andersson, Skolundervisningen i Husie 
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under 200 år, MFÅ 1962, s. 76ff. 
30  Smedmästare Anders Ahlgren, född i Västra Skrävlinge 1834 och hustrun Elna 

Persdotter, född i Malmö 1833. Församlingsbok A II a:1, Västra Skrävlinge 
kyrkoarkiv, MSA. 

31  Arbetskarlen Jöns Svensson, född i Västra Skrävlinge 1860 och hustrun Hanna 
Nilsdotter, född i Västerstad, Malm. län 1860. Församlingsbok A II a:1, Västra 
Skrävlinge kyrkoarkiv, MSA. 

32  Sege station vid Malmö-Simrishamns järnväg 1892-1970, Arlövs by, Burlövs 
socken. 

33  Smedmästare Hans Nelin, född i Västra Sallerup, Malm. län 1864 och hustrun 
Anna Maria Andersson, född i Västra Skrävlinge 1867. Församlingsbok A II a:1, 
Västra Skrävlinge kyrkoarkiv, MSA. 

34  Ingen kammarjungfru Sofie är skriven å Bulltofta vid denna tid, däremot kammar-
jungfrun Kerstin Cecilia Hyberg, född i Skabersjö, Malm. län 1850. Församlings-
bok A II a:1, Västra Skrävlinge kyrkoarkiv, MSA. 

35  Edla Wiklund, född i Västra Skrävlinge 1901. Föräldrar se not 25. 
36  Elly Persson, född i Västra Skrävlinge 1894. Föräldrar se not 26. 
37  Dalkullorna, som utförde säsongsarbete i trädgården, torde ha förmedlats av den 

från Dalarna härstammande kusken och hans hustru, se not 25. 
38  Vänster avser här norr om vägen, medan höger avser söder om vägen. 
39  Västra Skrävlinge skolråd utfärdade enligt protokoll 1910 22/6 ett tjänstgörings-

betyg så lydande: "Småskollärarinnan Gerda Jönsson, som tjänstgjort vid Bulltofta 
mindre folkskola från och med den 15 september 1906, har under denna tid 
ådagalagt med utmärkt beröm godkänd undervisningsskicklighet, berömlig förmå-
ga att i skolan upprätthålla ordning och leda ungdomens uppfostran, berömligt nit 
och hedrande vandel. Hanell." Västra Skrävlinge, skolråds arkiv A II:1, MSA. 

40  Jöns Turesson, född 1859, överlärare vid Sofielundsskolan, död 1952 i Malmö. 
41  Sege, stationssamhälle i Arlövs by, Burlövs socken. Se vidare Ingemar Ingers, Burlövs 

kommun, Historia och beskrivning, Arlöv 1972, s. 365. 
42  Dessa förhållanden avser 1920-talet. 
43  Johan August Forsell, född 1869, folkskollärare vid Sofielundsskolan, död 1931 i 

Malmö. 
44  Knut Kjellmark, född 1866, fil.dr, folkskoleinspektör i Malmö 1910-16, förestån-

dare för Malmö småskollärarinneseminarium 1911-16, död 1944. Se vidare Svens-
ka Män och Kvinnor 4, Stockholm 1948. 

45  Linnea Persson, född i Västra Skrävlinge 1896. Föräldrar se not 26. 
46  Anna Nelin, född i Västra Skrävlinge 1897. Föräldrar se not 33. 
47  Från Bulltoftagården hade Malmö stad 1905 förvärvat ett markområde, som 

förmodades att inom en nära framtid genom bebyggelse få ökad folkmängd med 
krav på större skolhus, lekplan och skolträdgård. Frågan om skoltomten behand-
lades 1906 av skolråd, kyrkoråd och kyrkostämma. Vid skolbygget 1843 hade 
dåvarande ägaren till Bulltoftagården, possessionaten Johan Daniel Kockum, fritt 
upplåtit skoltomten till församlingen. Det konstaterades att skoltomten ägdes av 
änkefru Lotten Kockum och inte avtalsenligt kunde förvärvas av församlingen. I 
stället föreslogs, att hos Kungl. Maj:t enligt gällande lag söka rätt att för framtida 
behov expropriera ett markområde om högst 5000 kvm. innefattande skoltomten 
och det å tomten fru Lotten Kockum tillhöriga skolhuset. Detta blev också 28/5 
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kyrkostämmans beslut. I detta läge erbjöd sig fru Kockum att för 1500 kronor av 
församlingen inköpa ett på skoltomten uppfört bostadshus och att vid behov av 
större skoltomt bortarrendera erforderlig jord på 20 år, allt under villkor att beslutet 
om expropriering upphävdes. Församlingen fann fru Kockums anbud fördelaktigt, 
och beslutet om expropriering hävdes av kyrkostämman, som i stället antog fru 
Kockums anbud. Protokoll 1906 22/5, Västra Skrävlinge skolråds arkiv A1:2, MSA. 

Referenslitteratur 
Janne Agri, Västra Skrävlinge i gamla dagar, MFÅ 1940. 
Gunnar Thunander, Fattigskola — Medborgarskola, Studier i den Svenska Folkskolans 

historia med särskild hänsyn till Malmö, Malmö 1946. 
Sveriges Småskollärarinnor i Ord och Bild I—II, Uppsala 1945. 
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Malmös byggnadsminnen 
Av THOMAS ROMBERG 

"Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. An-
svaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn 
och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall 
se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas." 

Så inleds lagen om kulturminnen som trädde i kraft 1989. Lagen omfattar 
bestämmelser om fornminnen, byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen 
och utförsel av vissa äldre kulturföremål. 

Skyddet av byggnader regleras vidare genom bestämmelser i Plan- och 
bygglagen (PBL). Således kan en byggnad Q- eller q-märkas. Dessa de-
taljplanebestämmelser kan innebära rivningsförbud, förbud mot förvansk-
ning vid ombyggnad eller att ett kvarter är kulturreservat. Begreppet k-märkt 
hänför sig till äldre stadsplaner som i enstaka fall fortfarande gäller. Bygg-
nader försågs i dessa med planbestämmelse k. K-märkt har fått ny aktualitet 
genom TV-programmet K-spanarna, som med dagens vokabulär egentligen 
borde kallas q-spanarna. 

En byggnadsminnesförklaring kan förutom byggnader numera även 
omfatta anläggningar, exempelvis parker och trädgårdar, samt hela bebyg-
gelseområden. En förutsättning för byggnadsminnesförklaring är att bygg-
naden eller anläggningen är "synnerligen märklig genom sitt kulturhistoris-
ka värde". I Sverige finns det idag drygt 1000 byggnader eller anläggningar 
som uppfyller detta krav. 

Två typer av byggnadsminnen finns: de statliga och de enskilt eller privat 
ägda. Byggnadsminnesförklaring av statens byggnader fattas av regeringen 
på förslag av Riksantikvarieämbetet. För den andra kategorin byggnadsmin-
nen är det länsstyrelsen som fattar beslut och initiativet att väcka frågan om 
byggnadsminnesförklaring kan göras av exempelvis enskilda personer, för-
eningar och kommunen. 

När en byggnad blir byggnadsminne upprättas för byggnaden unika 
skyddsföreskrifter. Dessa skrivs av länsantikvarien och utformas i samför-
stånd med ägaren. Vidare godkänner kommunen skyddsföreskrifterna och 
Riksantikvarieämbetet lämnar sina synpunkter. 
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A. P. Sjöbergs hus vid sekelskiftet. Foto: CV Roikjer Malmö museers bildarkiv. 
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För Malmös del har fram till 1987 endast funnits ett byggnadsminne, 
nämligen Flensburgska gården vid Södergatan och Skomakaregatan. Gården 
är en donation från Eva Flensburg och förvaltas av Malmö museer. 

Förutom detta kommunala byggnadsminne fanns även de statliga Mal-
möhus, Centralposten, Residenset och Centralstationen. 

Under årens lopp har enskilda, organisationer och kommunen väckt 
frågan om byggnadsminnesförklaring. I vissa fall som en sista desperat åtgärd 
för att förhindra rivning. Den av många så saknade Dahlgrenska stiftelsen 
som låg vid Drottninggatan är ett exempel på detta. 

Följande redovisning speglar bilden sommaren 1995 och som avslutning 
kommer att presenteras en "önskelista" på ett antal byggnader som skulle 
komplettera denna bild. 

I skrivande stund finns följande byggnadsminnen inom Malmö kom-
muns gränser. A.P. Sjöbergs hus, Slottsmöllan med möllarebostaden, Kom-
mendanthuset med krutkamrarna, Rosenvingeska huset, Beijerska huset, 
Jörgen Kocks hus, Hedmanska gården, Hippodromen, Gamla Riksbanks-
huset, Stadsteatern och Ribersborgs kallbadhus. Samt givetvis Flensburgska 
huset som blev byggnadsminne 1968. Till de statliga skall även fogas 
Hovrätten som blev byggnadsminne 1993. 

A.P. Sjöbergs hus. Östergatan 2-4. Fastigheterna Humle 21,22 och 29. 
Vid Östergatan mot Drottningtorget lät tvålfabrikören A.P. Sjöberg 

1893-94 uppföra sitt magnifika privatpalats. Bakom denna byggnad låg 
fabriksbyggnaderna där grunden för hans förmögenhet fanns, tillverkningen 
av tvål och vagnssmörja. Tomten mot Östergatan var bebyggd med J.P. 
Bagers korsvirkesgård och Bager hade även låtit uppföra byggnaderna som 
kom att bli de Sjöbergska fabrikerna. 

Bostadshuset åt Östergatan ritades av Nils Alfred Arwidius en arkitekt 
som var synnerligen på modet vid denna tid. Såväl exteriör som interiör var 
oerhört påkostad och A.P. Sjöberg ville på alla sätt visa sin omgivning sitt 
nyvunna välstånd. Även genom sin höjd skulle huset överflygla kringliggan-
de byggnader. 

När frågan om byggnadsminnesförklaring väcktes 1986 av de dåvarande 
ägarna, A.P. Sjöbergs barnbarn, fanns uppenbara risker att huset skulle 
byggas om och förvanskas. Förslag fanns att inreda vindarna, hissinstallatio-
ner och uppstyckning av paradvåningarna. 

Så blev inte fallet utan huset restaurerades på husets egna villkor. Kök och 
badrum renoverades, de tekniska installationerna byttes ut, lägenheterna 
målades och tapetserades. Stor omsorg lades vid att rengöra och konservera 
fasaden, originalmålningarna i trapphusen och lägenheterna. Vidare sattes 
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Den rikt dekorerade portalen. Österga-
tan 2. Foto: Malmö museer. Ingrid 
Nilsson. 
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tre av husets kakelugnar på plats igen. Flertalet av husets kakelugnar togs 
bort när huset försågs med centralvärme på 1930-talet. Tre av praktugnarna 
donerades till Malmö museer och har fram till de återmonterades varit 
magasinerade. 

Sjöbergska huset tillsammans med de bakomliggande fabriksbyggnaderna 
blev byggnadsminne 1987. I länsstyrelsens motivering framhålls bland 
annat att det är den sista samlade bebyggelsemiljön i Malmö där både 
bostadshuset och fabriksbyggnaderna finns bevarade. 

Läs vidare: 
A.P. Sjöbergs hus. Underlag för byggnadsminnesförklaring. 
Motsättning och samverkan. Thomas Romberg, Bostads- och industrimil-

jöer i Kvarteret Humle. 
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Slottsmöllan på Bastion Stenbock. Foto: Malmö museer. Lena Wilhelmsson. 

Slottsmöllan med möllarebostaden. Malmöhus. Innerstaden 10:14. Stg. 
240-42. 

Inom det forna fästningsområdet Malmöhus återstår idag endast ett fåtal 
byggnader från fästningepoken. Förutom Malmöhus med de två tornen, 
samt Kommendanthuset är det Slottsmöllan. 

Dagens mölla invigdes 1851 då föregångaren hade brunnit ner. Byggherre 
var arrendatorn löjtnant F.J. Salmson och byggmästare troligen Christian 
Sjöström. Kvarnbyggare Sjöström var 10 år tidigare byggmästare till Krone-
torps mölla, Skånes största. 

Slottsmöllan är en holländare där till skillnad från stubbamöllan endast 
hättan är vridbar. 
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Inom fästningsområdet var det vid belägring synnerligen viktigt att ha 
försörjningen tryggad. Slottsmöllan kunde förse försvararna med mjöl till 
brödugnarna. Alltsedan 1663 är en mölla belagd på den s.k. bastion Sten-
bock, den bastion där Slottsmöllan än idag återfinns. 

Till möllan hör även möllarebostaden en enkel vitputsad byggnad med 
tegeltak, samt den häck- och staketomgärdade trädgården. 

Under 1995 kommer Slottsmöllan att förses med nya vingar och utslitna 
detaljer kommer att bytas ut. Denna restaurering har blivit möjlig genom 
att länsstyrelsen ställt byggnadsvårdsmedel till förfogande. Malmöborna 
kommer åter att få uppleva en mölla där vingarna snurrar för fulla segel mitt 
i hjärtat av staden. 

Slottsmöllan blev byggnadsminne 1993. I länsstyrelsens motivering fram-
hålls bland annat att Slottsmöllan är den enda bevarade möllan innanför 
Malmö stads kanaler. 

Läs vidare: 
Slottsmöllan med möllarebostaden. Underlag för byggnadsminnesförkla-

ring. Malmö 1993. 
Sten Kalling. Slotttsmöllan. MFÅ 1948 
Anders Reisnert och Chatarina Ödman. Slottsmöllan i Malmö. Malmö 

1992. 
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Kommendanthuset på Bastion Banb.. Foto: Malmö museer. Lena Wilhelmsson. 

Kommendanthuset. Malmöhusvägen. Innerstaden 10:14. Stg. 240-272. 
Kommendanthuset började byggas 1787 efter det att den gamla tyghus-

flygeln blivit för liten och förfallen. Redan samma höst kunde Gustav III 
besiktiga huset, som dock ej var helt klart förrän 1794. Begreppet tyghus 
innebar vid denna tid ett förrådshus för militärt material. Kommendanthu-
set kom under åren fram till 1821 att användas som omväxlande förråd och 
sjukhus. 

År 1821, då Malmöhus inte längre var fästning, byggdes Kommendant-
huset om till kasern, för bland annat det vaktmanskap som skötte de nya 
gästerna på Malmöhus — de "på fästning" placerade internerna. 

Namnet Kommendanthuset kommer av att fängelsedirektören, liksom 
hela vaktmanskapet, fram till 1873 var militärkommenderad och direktören 
titulerades kommendant. Kommendanten hade sin bostad i bygggnadens 
ovanvåning. 

1909 överläts Kommendanthuset till Malmö stad och kom att utnyttjas 
som bostäder. När huset restaurerades 1965 återfördes det till sitt 1700-
talsutseende — en stramt klassicerande militärarkitektur. 
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Kommendanthuset blev byggnadsminne 1993. I länsstyrelsens motive-
ring framhålls bland annat att Kommendanthuset och krutkamrarna utgör 
en viktig del av den historiska miljön på fästningen Malmöhus. 

Läs vidare: 
Kommendanthuset. Underlag för byggnadsminnesförklaring. Malmö 1993. 
Sten Kalling, Nya tyghuset i bastionen Bang. MFÅ 1966. 
CG Lekholm, Kommendanthuset MFÅ 1966. 

Rosenvingeska huset, Västergatan 5 och Beijerska huset, Norra Vallgatan 
70. Fastigheten Jörgen Kock 3. 

Rosenvingeska huset 
1500-talets Malmö präglades av de förnäma borgarnas tegelhus. 

Malmö hyser idag det främsta beståndet i Norden av tegelhus från denna 
tid. 

När Anne Pedersdatter 1524 flyttade in i sitt hus på Västergatan var det 
i ett synnerligen modernt hus. Huset var inte gavelvänt på medeltidsman&, 
utan hade långsidan placerad mot gatan. I byggnaden inrymdes två stycken 
spegelvända lägenheter omfattande förstuga, sal, lillstuga och kammare i 
bottenvåningen, samt överstuga och två kammare på ovanvåningen. Anne 
Pedersdatter bodde själv i den västra lägenheten som också var den rikast 
dekorerade med vägg- och takmålningar. Här finns bevarat rester efter en 
papperstapet, som anses vara Nordens äldsta. 

Till skillnad från de andra bevarade tegelhusen från samma tid har 
Rosenvingeska huset ej välvd källare, utan istället finns en källare med 
takbjälklag av trä. 

Till huset hör vidare de två gårdslängorna uppförda 1561. I den västra är 
korsvirket uppfört som en så kallad högstolpakonstruktion. Detta innebär 
att väggstolpen i korsvirket löper i ett stycke över två våningsplan. 

Rosenvingeska huset blev byggnadsminne 1993. I länsstyrelsens motive-
ring framhålls bland annat att Rosenvingeska husets ursprungliga murverk 
till stora delar är bevarat och att rumsindelningen i mycket liten grad berörts 
av förändringar. 
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Rosenvingeska husets gatufasad. Foto: Malmö museer. Helen Toresdotter. 
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Entrim till Anne Pedersdatters lägenhet. Foto: Malmö museer. Helen Toresdotter. 
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Beijerska huset vid Norra Vallgatan. Foto: Malmö museer. Helen Toresdotter. 

Beijerska huset 
Byggnaden uppfördes 1873 av grosshandlare Gustav Adolf Hedman, ägare 
till Rosenvingeska huset. Arkitekt var den namnkunnige Helgo Zettervall. 
Helgo Zettervall ritade Beijerska huset inspirerad av fransk slottsarkitektur 
från sen renässans. 

Beijerska huset blev byggnadsminne 1993. I länsstyrelsens motivering 
framhålls bland annat att Beijerska huset är representativt för det sena 1800-
talets byggnadsskick i Malmö. 

Läs vidare: 
Rosenvingeska huset och Beijerska huset. Underlag för byggnadsminnesför-

klaring. Malmö 1993. 
Einar Bager, Rosenvingeska huset MFÅ 1951. Rosenvingeska huset. Vägg-

målningar och byggnadsdetaljer. MFÅ 1952 
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Jörgen Kocks gård. Västergatan 2 — Frans Suellsgatan. Del av fastigheten 
Frans Suell 13. 

Strategiskt placerad vid "den lange Adelgade" och det planerade Stortor-
get lät borgmästaren och myntmästaren Jörgen Kock mellan åren 1522 och 
1525 uppföra sitt palats. Hela byggnadskomplexet utstrålar makt och 
förmögenhet. Den rikt utsmyckade och dekorerade nordgaveln vänd mot 
havet var väl synlig från Färjebron. 

Byggnadskomplexet har innehållit olika funktioner. Jörgen Kocks pri-
vatbostad, tre "radhuslägenheter" med tillhörande bodar och stortorgs-
längan med mynttillverkning och administrationen av denna tillverk-
ning. 

Byggnaderna restaurerades åren 1965-67 och fick det utseende de har 
idag. Med dagens restaureringsfilosofi kan väl sägas att restaureringen 
utfördes med väl mycket moderna inslag, såsom cementbjälklag mellan 
våningsplanen. Förutsättningarna 1965 var dock annorlunda jämfört med 
idag och därför är ovanstående kommentar att betrakta som en kommentar 
och inte kritik av tidigare antikvarier och byggherrar. 

1993 rengjordes fasaderna och Mariasatyn i nischen på husets nord-
östra hörn återfick sin bemålning. Madonnan är för övrigt en kopia —
det starkt vittrade originalet finns i Malmö museers medeltidsutställ-
ning. 

Jörgens Kocks gård blev byggnadsminne 1993. I länsstyrelsens motivering 
framhålls bland annat att Jörgen Kocks gård är den förnämsta exponenten 
för borgerskapets magnifika byggnader i Malmö och att dessa byggnader är 
sällsynta i Skandinavien. 

Läs vidare: 
Jörgen Kocks gård. Underlag för byggnadsminnesförklaring. Malmö 1993. 
Helge Andersson, Malmö fornminnesförening och Jörgen Kocks gård. 

Elbogen 1979 
Einar Bager, Jörgen Kocks gård och dess ägare. Elbogen 1979 
Einar Bager, Komplettering till Jörgen Kocks hus. Elbogen 1980 
Rickard Holmberg, Byggnadsundersökningen av Jörgen Kocks gård. Elbo- 

gen 1979 
Rickard Holmberg, Jörgen Kocks gårds arkitektoniska utsmyckning. Elbo- 

gen 1979 
Sven Rosborn, Rekonstruktion av Jörgen Kocks gård. Elbogen 1979. 
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Jörgen Kocks hus. Foto: Malmö museer. Ingrid Nilsson. 

Madonnaskulpturen som smyckar hörnet på Jörgen Kocks hus. Foto: Malmö museer. Ingrid 11> 
Nilsson. 
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Hedmanska gården, Lilla Torg, Gyllenstjärna nr.7. 
Av 16- och 1700-talens köpmannabebyggelse återstår idag endast ett fåtal 

exempel. Korsvirkesstaden som Einar Bager så skickligt levandegjort genom 
sin konst är i stort sett försvunnen. 

Hedmanska gården vid Lilla Torg är den mest kompletta gården i centrala 
staden. 

Gården består av fem hus från fyra århundrade. Det äldsta Niels Hammers 
hus, den östra delen av byggnaden mot Lilla Torg, är uppförd 1597. Den 
västra delen mot Lilla Torg är uppförd under slutet av 1600-talet, men fick 
sin nuvarande klassicistiska fasad 1803-05. Längan längs Hjulhamnsgatan 
är en magasinsbyggnad byggd under 1700-talet. Vid restaureringen 1979-
83 bevarades den ursprungliga fackfyllnaden i korsvirket. Tyvärr håller 
dagens klottrare sakta men säkert på att förstöra denna originalputs med 
sprayfärg. 

Hedmanska gården vid Lilla Torg. Foto: Malmö museer. Ingrid Nilsson. 
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Magasinet på gården är uppfört 1850-52 av handelsmannen Gabriel 
Hedman. Byggnaden är ett av de många spannmålsmagasin som byggdes för 
att hysa det skånska spannmålsöverskottet i väntan på export. Det femte 
huset är en envånings kontors- och förrådsbyggand uppförd 1894. 

Hedmanska gården har haft många namnkunniga ägare. En av de mer 
bekanta är Haquin Bager, som med text och målningar har dekorerat det så 
kallade skalderummet, vilket var Haquin Bagers kontor. 

Hedmanska gården blev byggnadsminne 1993. I länsstyrelsens motive-
ring framhålls bland annat att Hedmanska gården trots omdaningar under 
årens lopp är en arkitektonisk och historisk enhet. 

Läs vidare: 
Lars Andersson, Tecken i trä: en undersökning av Hedmanska gården vid 

Lilla Torg. MFÅ 1976 
Elsebeth Bager, Haquin Bagers "Skalderum". Elbogen 1990 

Hippodromens fasad vid sekelskiftet. Foto: CV Roikjer. Malmö museers bildarkiv. 
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Spegelsalen vid sekelskiftet. Foto: CV Roikjer. Malmö museers bildarkiv. 

Hippodromen. Kalendegatan 5. Kv.von Conow 42 och 46. 
1980-talets byggboom och övertro på ständigt ökande fastighetspriser 

höll på att förvandla Hipp till en niovåningars kontorsbyggnad krönt av en 
kupol. Genom en rad samverkande faktorer räddades Hipp och restaurera-
des till en modernt fungerande dramatisk teater. 

Ordet Hippodrom betyder hästkapplöpningsbana (jämför velodrom) och 
hästar var inledningsvis en typ av cirkusartister som präglade Hipp. 

Hipps historia finns väl beskriven i den bok som gavs ut i samband med 
återinvigningen. Malmö museers bilder utgör en väsentlig del av illustra-
tionsmaterialet i boken. 

Arbetet med restaureringen av Hipp kom att bli en fantastisk upplevelse. 
Genom att Månsson och Dahlbäck Arkitektkontor var ansvariga arkitekter 
blev förutsättningarna för en fin restaurering de bästa. 

Att rangordna är alltid svårt, men återställandet av Spegelsalen kom att 
bli den största utmaningen. Konservatorerna Sandberg och Wihlborg gjorde 
här ett fantastiskt arbete. Den gyllene stjärnan från Spegelsalen har lämpligt 
nog blivit Hipps symbol. 

Hipp blev byggnadsminne 1993. I länsstyrelsens motivering framhålls 
bland annat att Hipp genom sin praktfulla utformning, och sitt välbevarade 
skick är av internationell betydelse. 
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Läs vidare: 
Hippodromen. Underlag för byggnadsminnesförklaring. Malmö 1993. 
Jan Richter. Hipp. Cirkusen som blev teater, som blev kyrka, som blev teater. 
Thomas Munck af Rosenschöld, Hippodromen. Elbogen 1978 

Gamla Riksbanken, Östergatan 32, Diskonten 3. 
Längs Östergatan ligger på rad tre hus ritade av John Smedberg. Från öster 

till väster Sparbanken Bikupans hus, från 1907, Sydsvenska Dagbladets hus 
från 1880 och Riksbankshuset från 1886. John Smedberg var en av Malmös 
mer betydelsefulla arkitekter och listan på hans alster kan göras lång. 

Inspirationen till Riksbankens lokalkontor i Malmö hämtade John Smed-
berg i Berlin. Det kejserliga Riksbankshuset vid Jägerstrasse var förebild. 

Huset invigdes 1888, men både 1905 och 1910 byggdes huset om och 
till. 

Byggnaden utstrålar såväl exteriört som interört makt och myndighet. En 
vandring upp genom den väl utformade och överdådigt dekorerade trapp-
hallen till den stora bankhallen tog säkert på mer än ett sätt musten ur 
Riksbankens kunder. 

Riksbankshusets fasad åt Adelgatan och St. Petrigången. Foto: Malmö museer. Helen 
Toresdotter. 
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För de flesta historiskt intresserade malmöbor är Gamla Riksbankshuset 
lika med Stadsarkivet. Under 35 år hade Stadsarkivet sina lokaler i huset. Här 
var hela stadens arkivmaterial förvarat och här bedrev ett stort antal forskare 
med Einar Bager i täten malmöforskning. 

Gamla Riksbanken blev byggnadsminne 1995. I länsstyrelsens motive-
ring framhålls bland annat att Gamla Riksbanken är välbevarad såväl 
interiört som exteriört och att den storslagna interiören är i stort sätt 
oförändrad. 

Läs vidare: 
Gamla Riksbanken. Underlag för byggnadsminnesförklaring. Malmö 1993. 

Den magnifika centraltrapphallen. Foto: Malmö museer. Helen Toresdotter. 
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Stadsteatern. Foto: Malmö museer. Ingrid Nilsson. 

Malmö Stadsteater, Teatern 4. 
Den 23 september 1944, i slutskedet av andra världskriget, invigdes 

Malmö stadsteater. Redan på 1920-talet inleddes arbetet med att utarbeta 
förslag till en ny teaterbyggnad. Uppdraget fick Sigurd Lewerentz. 1933 
utlystes en tävling där Lewerentz vann första pris och arkitekterna Laller-
stedt-Hellckn andra pris. Dessa tre arkitekter skulle sedan bli det team som 
fick ansvaret för den slutgiltiga arkitektoniska utformningen av teatern. 

Det tog nästan 40 år från start till mål från det att frågan om en ny 
stadsteater väcktes till invigningen. Planeringen och byggandet av dagens 
stadsbibliotek hävdar sig väl i det loppet. 

När stadsteatern invigdes var den en av Europas modernaste. Både 
exteriört och interiört är byggnaden mycket påkostad. Detta är förvånande 
med tanke på krigsårens ekonomiska läge och stora svårigheter att a fram 
material. Samarbetet mellan de tre arkitekterna lär ha gnisslat under projek-
tets genomförande och arbetet delades upp så att Lewerentz arbetade med 
exteriören och Lallerstedt och Hellckn i huvudsak med interiören. 
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Interiör från nedre foajen. Foto: Malmö museer. Ingrid Nilsson. 

Invigningen 1944 kom att bli en nationell manifestation med företrädare 
för kungahuset, regering, riksdag och Malmö stad. 

Stadsteatern blev byggnadsminne 1994. I länsstyrelsens motivering fram-
hålls bland annat att Malmö stadsteater tveklöst intar en viktig plats i 1900-
talets svenska arkitekturhistoria. 

Läs vidare: 
Malmö Stadsteater. Underlag för byggnadsminnesförklaring. Malmö 1995. 
Henrik Sjögren. Konst & nöje. Malmö Stadsteater 1944-1994. 
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Ribersborgs kallbadhus. Foto: Malmö museer. Ingrid Nilsson. 

Ribersborgs kallbadhus. Limhamn 10:3 och 11:276. 
Badande i havet uppstod som badkultur under 1800-talet. I Malmö finns 

omnämnt att Peter Bager på Katrinetorp 1818 reste till Malmö och badade 
uti "saltsjön", det vill säga Öresund. 

Vid Öresundskusten uppstod ett flertal anläggningar för att tillgodose 
detta badande, dit både kvinnor och män sökte sig. 

Ribbans byggnadshistoria och tillkomst har inför byggnadsminnesförkla-
ringen noga utretts. 

Fabrikör C.A. Richter bildade den 10 januari 1898 ett aktiebolag, som 
hade till syfte att bygga ett kallbadhus vid Limhamnsbanans Ribersborgssta-
tion. För detta ändamål inköptes det gamla kallbadhuset som låg utanför 
Yttre hamnen och som låg ivägen för den expanderande hamnen. 

På grund av så kallade yttre omständigheter, bland annat dåligt väder, blev 
arbetena försenade, men den 22 september samma år kunde Ribersborgs 
kallbadhus slutbesiktigas. 

Som arkitekt till Ribban nämns ofta den namnkunnige Nils Alfred 
Arwidius, men detta är inte belagt i de efterlämnade dokumenten. Däremot 

193 



MALMÖS BYGGNADSMINNEN 

framgår det klart att ritningarna till anläggningen är utförda av hamninge-
niör Sune Engström. 

Vid besiktningen den 22 september 1898 anmärktes för övrigt på att 
byggnaden blivit 10 meter längre än ritningarna. 

Under sin snart 100-åriga historia har Malmöbornas Ribban ständigt 
förändrats och förnyats. Ett otal gånger har stormar och isvintrar åstadkom-
mit stora skador på anläggningen, men Ribban har överlevt. 

Ribersborgs kallbadhus blev byggnadsminne 1995. I länsstyrelsens mo-
tivering framhålls bland annat att Ribersborgs kallbadhus är en välbevarad 
badanläggning som kontinuerligt byggts ut utan att den ursprungliga karak-
tären gått förlorad. 

Vidare är Ribban ett av landets äldsta och bäst bevarade kallbadhus. 

Flensburgska gården, Södergatan-Skomakaregatan. Oscar 25. 
Flensburgska huset är "nestorn" bland stadens byggnadsminnen. Samtliga 

hus i gårdskomplexet, tegelbyggnaden från 1590-talet, det putsade 1800-
talshuset längs Skomakaregatan och gårdshusen ingår i bygggnadsminnet. 
Byggnaderna skänktes till Malmö stad av fröken Eva Flensburg och blev 
byggnadsminne 1968. 

Skyddsföreskrifterna omfattar yttre förändringar på husen, ingrepp i 
gammalt murverk i Flensburgska huset samt förbud att ytterligare bebygga 
tomterna. 

1968 var det riksantikvarieämbetet som fattade beslut om byggnadsmin-
nesförklaring och i dåvarande riksantikvarien Sven B.F. Janssons motivering 
framhålls bland annat att Flensburgska gården bevarar egenarten hos gången 
tids byggnadsskick och med hänsyn därtill är att anse såsom synnerligen 
märklig. 

När detta skrivs i augusti 1995 finns ett synnerligen aktuellt byggnads-
vårdobjekt i Malmö. 

De sex små husen vid Djäknegatan har denna soliga sommar ett rivnings-
hot hängande som ett mörkt moln över taken. De sex husen är den sista 
sammanhängande resten av 1800-talets låga bebyggelse i stadens centrum. 
Frågan om byggnadsminnesförklaring är väckt för husen och ett intensivt 
och engagerat arbete pågår för att rädda dem. Malmö Stadsbyggnadsnämnd 
har bordlagt rivningsansökan och Länsstyrelsen har lagt ett rivningsförbud 
på husen. Liksom Hipp (som ju för övrigt är närmsta granne) måste husen 
bevaras, restaureras och bibehållas som en byggnadstyp som är nödvändig 
för förståelsen av stadens byggnadshistoria. 

Inledningsvis utlovades en önskelista av byggnadsminnen för att komplet-
tera bilden av stadens bebyggelsehistoria. För Kompanihuset, Malmöhus 1 
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Flensburgska huset vid Sö-
dergatan och Skomakare-
gatan. Foto: Malmö muse-
er. Lena Wilhelmsson. 
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och Vagnmuseet pågår utredningsarbete och dessa byggnader kommer att 
bli byggnadsminne det närmaste året. 

Ebbas hus på Snapperupsgatan är ett hus som avseende byggnadsskick, 
äkthet och intressant personhistoria väl svarar upp till begreppet "synnerli-
gen märkligt". 

Ribershus och Friluftsstaden som Erik Sigfrid Persson byggde uppfyller 
självklart byggnadsminnesklass. 1900-talshus är dåligt representerade både 
i Malmö och för övrigt i hela landet. Och varför inte Malmö stadion ritad 
av Sten Samuelsson och invigd till fotbolls VM 1958. 

De rivningshotade husen på Djäknegatan. Husen spänner över en byggnadstid på mer än 
100 år och innehåller stora kulturhistoriska värden. Foto: Malmö museer. Ingrid Nilsson. 
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Nytt om antikvariskt år 1994 
Av INGMAR BILLBERG 

Den nedgående trenden då det gäller nybyggnation fortsatte också under år 
1994. Följden av detta blev att endast en slutundersökning påbörjades. I 
övrigt utfördes ett flertal arkeologiska utredningar, förundersökningar och 
schaktningskontroller. Ytterligare förberedande arbeten inför den komman-
de Öresundsförbindelsen påbörjades. 

Sallerupsvägen 
Inför Sallerupsvägens förlängning från Kvarnbyleden och norr om Södra 
Sallerups by till Kölnan påbörjades en arkeologisk slutundersökning. I 
området öster om Särslövsvägen undersöktes två större kulturlager. Båda 
kulturlagren överlagrade brunnskonstruktioner. Ett kulturlager kunde da-
teras till övergången mellan senneoliticum och äldre bronsålder. Det andra 
kulturlagret daterades till förromersk järnålder. I brunnen och i kulturlagret 
påträffades ett flertal malstenar. 

I området väster om Särslövsvägen kunde ett boplatsområde, två större 
kulturlager samt en koncentration av härdar undersökas. Inom boplatsom-
rådet kunde två långhus och ett mindre hus undersökas. Boplatsen kan 
dateras till slutet av yngre bronsålder. Även en förmodad eldkultplats 
undersöktes. Härdarna kunde grupperas till ett västligt och ett östligt 
område. Även en lineär gruppering kunde iakttagas. Undersökningen av 
kulturlagren gav för det ena en datering till den äldre delen av yngre 
bronsålder och för det andra en datering till äldsta järnålder. 

Norra Vallgatan 
Ett till synes mindre schakt i Norra Vallgatan för reparation av ett vatten-
läckage utvecklades till en större dokumentation av resterna till en tegelbygg-
nad. Denna byggnad har ingått i Franciskanernas klosteranläggning som har 
varit belägen vid Västergatan, Lilla Bruksgatan och Norra Vallgatan. Tegel-
byggnaden bör ha tillkommit under mitten av 1400-talet. Vid undersök- 

197 



NYTT OM ANTIKVARISKT ÅR 1994 

ningar år 1983 i kvartersmark kunde andra delar av klosteranläggningen 
dokumenteras. Utgångsläget är att själva kyrkan/kapellet har varit beläget 
just vid korsningen Västergatan och Lilla Bruksgatan. Den nu påträffade 
tegelbyggnaden skulle kunna ha ingått i anläggningen såsom klostret refek-
torium. Klostret börjar att rivas i början av 1600-talet. Se också artikel av 
Jörgen Kling, En medeltida klosterbyggnad, i denna årsskrift. 

Öresundsförbindelsen 
Den andra etappen av utredningar inför Öresundsförbindelsen utfördes 
under våren. Denna etapp innefattade ytfyndkartering samt avsökning av 
vissa ytor med metalldetektor. Vid den fördjupade inventeringen konstate-
rades en stor mängd boplatser. En del av dessa ligger i områden där resultaten 
från tidigare utredningar visar på förmodade boplatser. 

Från området kring Lernacken finns tidigare uppgifter om skattfynd i 
form av medeltida mynt. Avsökningen med metalldetektor i detta område 
gav ett negativt resultat. I Naffentorps by var det material som påträffades 
vid detektoravsökningen mycket rikt. Sammanlagt 77 metallfynd togs 
tillvara i ploglagret. Ett flertal mynt, det äldsta från Erik Menveds tid, 1286-
1319, och det yngsta från Karl XIV Johans tid. Ett flertal andra föremål, 
smycken, ringar samt inte minst ett mycket förnämligt urnesspänne daterat 
till 1000-talet påträffades också. 

Även inför Öresundsförbindelsen utfördes en första översiktlig utredning 
inför utvidgning av den befintliga järnvägslinjen mellan Arlöv—Malmö C 
och Fosie by. 

Ovrzgt 
I samband med en ombygnad av en transformatorstation på Stortorget 
kunde murar till Heligandshuset dokumenteras. Ett mindre VA arbete i 
Mäster Nilsgatan berörde St Petris kyrkogårdsområde. Förutom några gra-
var påträffades också en kammare uppförd i gråsten. Denna är idag belägen 
i gatumark men har tidigare ingått i kyrkogårdsmuren vid den östra ingång-
en till kyrkogården. Kammaren kan tolkas som ingående i den färist som bör 
ha funnits vid ingången till kyrkogården. 

Inom innerstaden har schaktövervakning i samband med gatuarbeten 
utförts i Rådmansgatan, Stadt Hamburgsgatan, Grönegatan, Hyregatan och 
Rundelsgatan. 

I innerstaden har också utförts arkeologisk förundersökning inför ny-
byggnation i kvarteret St Gertrud mot Norra Vallgatan. 
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I Hyllie by utfördes arkeologisk förundersökning i kvarteren Ålderman-
nen och Byfogden. Här utfördes också en smärre övervakning i samband 
med fjärrvärmearbeten. 

Vid Lockarps by gjordes en kontroll i samband med omläggning av räls 
till Kontinentalbanan. 

Inför Amiralsgatans förlängning utfördes en arkeologisk utredning vid 
Husie by. Vid Västra Skrävlinge och Västra Kattarps byar i nuvarande 
Ögårdsparken gjordes schaktkontroll i samband med markarbeten. Vid 
Naffentorps by utfördes en smärre kontroll inför anläggandet av en bevatt-
ningsdamm. 

I området vid Kristinebergs gård vid Käglinge, där man planerar villabe-
byggelse, gjordes en arkeologisk utredning. Under året fortsatte också utred-
ningar och förundersökningar inför den planerade parken Lindängelund 
söder om Kastanjegården. 

Inför kommande industriområden vid Valdemarsro mellan Vattenverks-
vägen och Sege å, utfördes en arkeologisk förundersökning. Också inför 
kommande industriområde påbörjades arkeologisk utredning och förunder-
sökning i området Svågertorp vid Pildammsvägen. Här har också undersök-
ningarna bedrivits inom projektet "Det dolda kulturlandskapet" som bland 
annat syftar till en analys av skador på under mark dolda fornlämningar vid 
olika markarbeten. Projektet är ett samarbete mellan Lunds Universitet och 
Riksantikvarieämbetet UV Syd. Projektet finansieras av Riksantikvarieäm-
betet. 
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Nytt om arkivaliskt 1994 
Av LARS JÖRWALL 

En skör tråd 
— Den här boken kan tacka ett arkiv för sin tillkomst — skriver historikern 
Arlette Farge i företalet till sin bok om skuggsidorna och "pöbelns" leverne 
i Paris, i svensk språkdräkt 1989 med titeln Livets sköra tråd — våld, makt och 
solidaritet i 1700-talets Paris. På grundval av märkliga polis- och domstols-
arkiv återskapar författarinnan det brokiga folklivet i Paris fattigkvarter 
årtiondena före revolutionen och skildrar med hjälp av ordningsmaktens 
juridiskt noggranna redogörelser gatuslagsmål, småstölder, kravaller, folkfes-
ter och andra glädjeämnen. Här möter vi värstingar, hantverkare, förlupna 
gesäller, grälande äkta par, dagdrivare, gatumånglare och övergivna mödrar 
och andra obetydligas livsöden. 

I samspelet mellan stat och privatliv avsöndras i arkiven de fragment av 
en gång levande gestalter från vilka konturerna kan dras upp av historikern, 
säger Farge vidare. Arkiven är fängslande för den kunskapssökande som vill 
tränga in i historiens dunkel. Men de är också vilseledande för den som tror 
sig hitta sanningen i de fragmentariska kvarlevorna. Arkiven innehåller 
historiens råvaror men de är varken mer eller mindre tillförlitliga än vittnens 
berättelser. Myndigheternas arkiv består i själva verket till stora delar av 
vittnesutsagor, uppteckningar av vad någon hört, sagt, upplevt eller skrivit. 
Arkivhandlingarna har framställts med bestämda syften i en speciell situa-
tion och tid. Maktens arkiv från 1700-talets Paris handlar naturligtvis om 
folket i Paris men för inte folkets eller de fattigas talan, menar Farge. Arkivens 
källor kan därför inte utan vidare användas för att säga något om hur ett 
händelseförlopp egentligen tett sig och hur en grupp människor verkligen 
agerat. Likväl är arkivalierna (vid sidan av fysiska lämningar som byggnader 
och föremål) det enda vi har att hålla oss till för att få kunskap om det 
förflutna. Det arkivaliska källmaterialet måste värderas, prövas och omprö-
vas och jämföras med andra källor och redan vunnen kunskap; källornas 
äkthet, avsikter och sammanhang fastställas. Först därefter kan vi dra rimliga 
slutsatser om vad som sannolikt inträffat. Arkivet är inte alls "sanningen" och 
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"verkligheten". Men det är början till en sanning, skriver den franska 
författarinnan. 

Det är ofta tillfälligheter som gjort att arkiv från äldre tid bevarats. Någon 
tanke på att spara och skydda arkiven för historiska eller andra framtida 
vetenskapliga ändamål hade man sällan före 1800-talet. Genom franska 
revolutionen 1789 blev de kungliga arkiven folkets egendom och öppnade 
för allmänheten. En svensk motsvarighet var offentlighetsprincipens begyn-
nelse i tryckfrihetsförordningen av år 1766. Därmed inleddes den epok då 
arkiv betraktas inte blott som instrument för maktutövningen utan som en 
potential både för historisk forskning och för granskning av makten själv. 

Under 1800-talets andra hälft började man använda billigt skrivpapper 
tillverkat av träfibrer. Övergången från det tåliga men dyra linne- och 
bomullslumppapperet blev förödande för arkiven. Den övergång från pap-
persbundna arkiv till elektroniska, digitala arkiv som vi just nu står mitt uppe 
i skapar liknande problem. Det dröjde femtio år innan man var klar över 
orsakerna till träfiberpapperets hastiga nedbrytning och åldrande. Knappt 
bättre än vanligt tidningspapper blev det fort brunt, skört och smuligt och 
omöjligt att bevara för längre tid. Ofantliga arkivskatter (och även tryckta 
böcker) från 1800-talets slut har gått till spillo eller kommer snart att göra 
det. Så småningom lärde man sig att använda papper av god beständighet. 
Vi har numera sedan länge väl inarbetade normer för hur kvaliteten på 
papper och andra databärare skall vara beskaffad. Men tyvärr, allt papper 
förtärs med tiden. För blotta ögat märker vi inte förändringarna men 
förstörelseprocessen fortgår. Papper av bomull med vattenstämpeln "svenskt 
arkiv", så kallat arkivbeständigt papper, är ett utmärkt skrivunderlag men 
liksom många andra material alltför känsligt för miljöfaktorerna. Alla slags 
pappersmaterial och till och med pergament kommer sist och slutligen att 
erodera tillbaks till sina kemiska beståndsdelar om vi rör oss i ett tusenårs-
perspektiv. De digitala lagringsmedierna, magnetband, CD-skivor och an-
nat, är mångdubbelt ömtåligare. Digital information kan kopieras ett nästan 
obegränsat antal gånger utan informationsförluster men kräver å andra sidan 
tillgång till en kontinuerligt vidmakthållen mänsklig kompetens, då den är 
beoende av maskiner, teknik och program för att kunna läsas. 

Måste vi då hålla oss till så ofattbart långa tidrymder som ett eller flera 
tusen år eller ännu längre när det gäller att bevara och vidarebefordra vårt 
kulturarv, våra system för fakta och kunskap? (Och kommer vi att ha råd?) 
I minst ett fall, visserligen extremt, är det helt nödvändigt. Det utbrända 
kärnbränsleavfallet lämnar vi efter oss i 100 000 år. Det räcker dock inte att 
slutförvara det radioaktiva avfallet, även informationen om det måste förva-
ras säkert. Under lika lång tid! Internationella expertgrupper har sökt finna 

202 



NYTT OM ARKIVALISKT 1994 

metoder, material och system för att bevara informationen i arkivet oföränd-
rad till en så avlägsen framtid utan att komma fram till ett entydigt svar. 
Eftersom glas är ett material som påverkas relativt lite av miljö och klimat, 
har förslag lagts fram om att det kunde användas som en beständig infor-
mationsbärare, men iden är orealistisk av andra skäl. 

Skrivmaterialens och databärarnas livslängd är en fråga som lockar till 
debatt, visioner och spekulation. Det är inte säkert att vi hittar trygga och 
kostnadseffektiva lösningar för våra arkivs bevarande ens något hundratal år 
framåt och i ett ännu längre framtidsperspektiv hänger arkiven på en skör tråd. 

"Malmö stads historia" ,fullbordas 
"Den här boken kan tacka ett arkiv för sin tillkomst" är ord som värmer en 
arkivarie. Med en obetydlig omformulering, "den här boken kan tacka arkiv 
för sin tillkomst", kunde frasen lika gärna inleda (men gör det inte) det 
imponerande historieverket om Malmö, "Malmö stads historia", som ge-
nom utgivningen av delarna 7 och 8 slutfördes 1994. Verket hade självfallet 
inte kunnat förverkligas utan tillgång till och examinering av en oerhörd 
mängd arkiv och arkivhandlingar. De tidigare delarna baseras i stor utsträck-
ning på källmaterial i Malmö stadsarkiv. 

Här måste understrykas, att ut:ivandet av en stadshistoria, och i 

all synnerhet av en Malmö sida historia, måste, om den skall bliva 

av bestående värde, ses på relativt lång sikt% Mycket material åter-

stär att genomforska, materialet måste källkrititkt jranskas_ete., 

innan själva författendet kan börja. Insamling av bildmaterial, kliché. 

ring, redigering och tryckning är även tidsödande arbeten. Som ett 

önsksial framstår dock för undertecknade, att en första del av verket 

kunde föreligga färdig år 1958, det årl di. 300 år förflutit sedan Malmö 

blev svennkt. 

Med stöd sv vad ovan anförts fi undertecknade vördsamt hemställa, 

att Stadsfullmäktige måtte tillsätta en kommitté, bestående av förslags-

vis fem nersoner, med upp_;ift att ombesörja utarbetande och utgivhing 

av en modern Malmö stads historia. 

Malmö den 30 december 1953. 

Motionens slutkläm. 
Stadsfullmäktiges arkiv, 
stadsarkivet. 
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Idén till historieverket framfördes redan 1953 i en motion till stadsfull-
mäktige. Följande år tillsattes en historiekommitt& som i sin tur förordnade 
en redaktionskommitté1957. Första delen av "Malmö stads historia" utgavs 
1971 av Allhems förlag. När nu stadshistorien efter 23 år äntligen är 
komplett, har vi ett referensverk av oskattbar betydelse som belyser mång-
falden i Malmös utveckling från framväxten på 1200-talet till dags dato. Som 
stadshistorisk monografi och handbok kommer bokserien att ge varje mal-
möbo möjlighet att öka sitt kunnande om Malmö. 

I historiens lustgård med Einar Bager 
I första delen av "Malmö stads historia" beskrev författaren och konstnären 
Einar Bager Malmös byggnadshistoria från äldsta tid till 1820. Hans fram-
ställning utgick i huvudsak från det befintliga byggnadsbeståndet vid tiden 
kring 1960 då han avlämnade sitt manuskript och från det material som 
utgjordes av bevarade delar från rivna hus. Under de tio år som förflöt mellan 
manuskript och tryckning undergick den äldre malmöbebyggelsen en kata-
strofal omvandling. Hela kvarter raserades och fick lämna plats åt ny 
bebyggelse eller parkeringsplatser. Gator med tradition från medeltid utplå-
nades eller breddades och rätades ut. Med fasa och vrede åsåg Einar Bager 
grävskopornas framfart i stadskärnan och hans byggnadshistorik tjänade 
därför i vissa stycken endast som äreminne över det som en gång varit. 

Einar Bager hade en sällsynt förmåga att kombinera bevarade kvarlevor 
från stadens äldre byggnader med de skrivna källorna från i första hand 
stadsarkivet. Bit för bit rekonstruerade han stadens utseende under olika 
tidsperioder med egna livfulla illustrationer av kvarter, torg, hus, fasader, 
interiörer och byggnadsdetaljer. 

Under sextio år tillbringade Einar Bager många timmar på stadsarkivet på 
ivrig upptäcktsfärd efter spår som kunde avslöja och förklara Malmös 
förflutna hemligheter. Med penna och ritstift förmedlade han i Sydsvenska 
Dagbladet och i denna årsskrift sina forskningsrön och krönikor till en 
uppskattande och ständigt vidgad läsekrets. För Einar Bager var det popu-
lärvetenskapliga historieberättandet en lustbetonad sysselsättning och för 
läsarna en källa till nöje och förundran inför vad de gamla folianterna i 
stadsarkivet kunde bjuda på. När han gick bort 1990 över 102 år gammal 
donerade familjen enligt hans önskemål den omfattande samlingen av 
excerpter, manuskript, brev, dagböcker, fotografier och inte minst teckning-
ar till stadsarkivet. 

Einar Bagers arv till malmöborna, hans gärning som kulturhistorisk 
författare, bebyggelsehistoriker, arkeolog och som konstnär och privatper- 
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son, kan i skrivande stund beskådas på Kommendanthuset i utställningen 
"I Historiens Lustgård med Einar Bager", som tillkommit i samarbete 
mellan stadsmuseet, stadsantikvariska avdelningen och stadsarkivet. Utställ-
ningen pågår från oktober 1995 till juni 1996. 

Stadsarkivets utställningar 
Stadsarkivet är inget museum och kan aldrig tävla med ett museum om 
publikens gunst. Kretsen av intresserade är mindre. Arkiv är inte och skall 
heller inte vara förråds- eller lagerhus utan levande kulturinstitutioner. 
Utställningar om arkiv medverkar till att arkivens för ögat oftast föga 
förföriska rikedomar levandegörs. Under 1994 har stadsarkivet bland annat 
visat två utställningar, en mindre om Malmö porslinsfabrik och en större om 
Litauen. 

En kort tid på 1870-talet tillverkades hushållskeramik på området där 
idag länspolismyndighetens nya monumentalbyggnad tronar. Namnet till 
trots producerades aldrig något porslin vid fabriken. Tillverkningen var i 
stället helt inrättad för flintgods, ett enklare och billigare material, som 
dominerade servisgodset under 1800-talet. Det kortvariga men ambitiösa 
försöket att konkurrera med porslinsgiganterna i Köpenhamn belystes på 
stadsarkivet med arkivhandlingar och pjäser från produktionen. Minnet av 
fabriken är än idag ihågkommet i namnet Porslinsgatan. 

Stadsarkivets utställningsår avslutades med ett baltiskt evenemang. Vand-
ringsutställningen "Litauen — Sverige" med dokument från år 1069 till 
1990, som inlånats av den litauiska staten, invigdes i november med 

Litauens äldsta arkivhandlingftån år 1069. Björknäverbrev _förvarat i Moskva och visat 
i kopia på utställningen. 
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öppningstal av författaren Andres Käng och en expose över Litauens historia 
av landsarkivarie Sten Körner. En monter med handlingar från stadsarkivets 
egna samlingar behandlade invandringen av litauiska judar till Sverige under 
1800-talet. Släkten Silbersky hörde till dessa. Den litauiska huvudstaden 
Vilnius var ett så betydande centrum för judiskt liv och kultur att den före 
1940 ofta kallades Östeuropas Jerusalem. Textila bilder och konsthantverk 
från Litauen supplerade arkivutställningen. 

Nationell arkivdatabas 
Ett annat sätt att göra arkivens dolda skatter mera tillgängliga och publik-
tillvända är att använda modern datateknik. Information om Sveriges arkiv 
finns nu samlad i en Nationell Arkivdatabas (NAD) som ryms på en enda 
CD-skiva, vilken utgavs 1994. Skivan kommer att kompletteras och upp-
dateras varje år. Upplysningar om 150 000 arkiv är inlagda i databasen. Arkiv 
som tidigare fått sökas på hundratals arkivinstitutioner, bibliotek och museer 
kan återsökas i ett sammanhang. De många sökmöjligheterna på NAD-
skivan ger en överblick som inte varit möjlig tidigare. Därmed har nya 
förutsättningar skapats för att hitta information i den enormt stora infor-
mationsmängd, som finns hos våra arkivförvarande institutioner. Uppgifter 
om Malmö stadsarkivs mer än tusen olika arkivs tidsomfattning, ursprung 
och innehåll ingår i databasen, som producerats av svenska Riksarkivet. 

Nyförvärv 
Bland de arkiv som överlämnats till stadsarkivet under 1994 kan följande 
framhållas. 

Allhemskoncernens arkiv 
Direktör Einar Hansen avled i början av 1994. På hösten överlämnade 
arvingarna ett flertal arkiv med anknytning till hans verksamhet till stads-
arkivet. Danskfödde Einar Hansen bidrog under mer än ett halvsekel till att 
förverkliga "det goda Malmö" och ge staden en roll som kulturcentrum. 
Efter en sejour som delägare i Baltiska förlaget inledde Hansen vid 1930-
talets början Allhems utgivning. Förlaget blev legendariskt i svensk bokpro-
duktion. Dess unika och kvalitetsmedvetna bokutgivning omfattar 800 
titlar, med sådana klassiska utgåvor som landskapsserien, Svenska flottans 
historia, Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, Svenskt konstnärs-
lexikon och Malmö stads historias tre inledande band. Utgivningen upphör-
de 1981. Arkivet efter Allhems förlag innehåller en utsökt klippsamling och 
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en omfångsrik korrespondens som vittnar om de täta kontakterna med 
författare, illustratörer, recensenter och utländska förläggare. 

Vid samma tillfälle mottog stadsarkivet en del andra arkiv från Einar 
Hansen-koncernen, främst bland dessa Rederi AB Clipper. Särskilt minns 
vi Clipperrederiet för dess oförglömliga flaggskepp, kryssningsfartyget Stella 
Polaris, nuförtiden ett fast förankrat lyxhotell i Japan. Även Einar Hansens 
privata handlingar överlämnades. Där finner man en rar handskrift av 
Gustaf Fröding, "Tärnornas rum" — en dikt om en yngling som beträder 
förbjuden mark då han morgonen efter ett bröllop av misstag (?) öppnar 
dörren till tärnornas rum, innan de unga damerna hunnit klä sig. Dikten 
publicerades första gången 1897 och ingick i diktsamlingen Nytt och gam-

malt under titeln "Förbjuden mark". 

Skånemässans arkiv 
Malmö har haft två framstående internationella utställningar av rang: 
Industri- och slöjdutställningen 1896 på Pilstorp-Hästhagen-området och 
Baltiska utställningen 1914 i nuvarande Pildammsparken. Båda var anmärk-
ningsvärda prestationer för sin tid. Den succUrtade men nu ganska bort-
glömda Industri- och slöjdutställningen celebreras för övrigt 1996 med 
minnesutställning och jubileumsbok i fornminnesföreningens skriftserie 
Gryps. "Baltiskan" avbröts tvärt genom första världskrigets utbrott. Varken 
den eller 1896 års utställning fick någon efterföljare i Malmö. Baltiska 
utställningens förvaltningsutskott ville dock att "Baltiskan" skulle få fortsät-
ta i form av en periodisk varumässa. Några år senare togs ickn upp på nytt 
av Malmö Industriförening om att delar av "Baltiskan" kunde bli mönster 
för en inhemsk varuutställning i mindre skala och av mera permanent slag, 
en årligt återkommande mässa. Man fann att Malmö på grund av sitt 
geografiska läge var väl värt en mässa. En första styrelse utsågs av Skånes 
handelskammare, Industriföreningen, Köpmannaföreningen och Hantver-
kareföreningen, alla i Malmö. I ett styrelseprotokoll från oktober 1918 säger 
man med klädsam försiktighet att 1919 års mässa är att betrakta som ett 
försök, som "i händelse av gynnsamt resultat, kunde utvecklas till en varaktig 
institution". I Malmö anordnades alltså 1919 under en sommarvecka "en 
hela Sverige omfattande köp- och proflagermässa, hvilken i hufvudsak skall 
följa de riktlinjer, som äro bestämmande för dess 650-åriga förebild: Leip-
zigermässan", för att citera det första mässprogrammet. Vidare heter det: 
"För fabrikanter och handtverkare kommer Skånemässan att utgöra ett 
bekvämt, tidsbesparande och billigt sätt att framvisa sina alster, och gäller 
detta icke minst den mängd nya tillverkningar, som under kriget upptagits 
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Broschyr till 1944 års mässa. Skånemässans arkiv, stadsarkivet. 
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inom landet". Mässan blev en framgång från starten. Antalet utställare ökade 
år för år och gjorde snart problemet med ändamålsenliga lokaler akut. 
Mässan var till att börja med lokaliserad till Latinskolan och Pauliskolan och 
från 1922 till Realskolan, nuvarande S:t Petriskolan. År 1943 genomgick 
Skånemässan en organisatorisk förvandling. Den blev en stiftelse för att ge 
verksamheten fastare juridisk form. Efterkrigstidens makalösa industriella 
tillväxt i Sverige speglades på Skånemässan. Dörren västerut mot USA 
öppnades på vid gavel. På Skånemässan kunde man i slutet av 1940-talet 
inhandla "Yankee Doodle" — äkta amerikansk lemonad. Egna funktionella 
lokaler fick Skånemässan 1964 då man flyttade till Malmö Mässhallar på 
Stadionområdet, där mässan arrangerades till och med 1993. För att till fullo 
utnyttja de nya lokalerna började man ordna branschmässor vid sidan av den 
traditionella sensommarmässan. Verksamheten övertogs 1989 av Malmö-
Mässan AB, där huvudägarna var PEAB och Malmö stad. År 1994 förflyt-
tades Skånemässan till en nedlagd bilfabrik på varvsområdet. Samtidigt 
upphörde Malmö stads ägarintressen i det bolag som anordnar mässan. 

Samma år överlämnades från Malmö stadskontor Skånemässans historis-
ka arkiv till stadsarkivet. Bland de många handlingarna kan nämnas proto-
koll, skrivelser, fotografier och informations- och reklammaterial från de 
allmänna mässorna och branschutställningarna. 
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Årsmöte 
Ordinarie årsmöte hölls torsdagen den 17 mars kl. 19.00 1994 på Kockska krogen. Ett 
nittiotal medlemmar hade hörsammat kallelsen. Ordförande Elsebeth Bager hälsade de 
närvarande välkomna och riktade ett särskilt välkommen till kvällens föredragshållare 
stadsmuseichefen Sven Rosborn. I sitt inledningsanförande tackade ordföranden Jörgen 
Faxe (från) för de insatser han gjort för Elbogen i egenskap av ordförande i Malmö 
Förskönings- och planteringsförening. Ordföranden beklagade, att våra revisorer ej var 
närvarande, men tackade dem för deras arbete. 

Efter förhandlingarna höll Sven Rosborn ett föredrag, med titeln "Blixtnedslag i den 
skånska historien". Föredragshållaren beklagade att skånska skolbarn inte får lära sig 
Skånes historia före 1658. Vidare belyste han olika händelser ur Skånes historia, vilka haft 
betydelse för den svenska historien. 

En måltid intogs därefter i gillessalen. 

Styrelsen 
Under året har styrelsen sammanträtt fyra gånger, nämligen den 1 februari, 13 april, 13 
september och 29 november. 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 
Elsebeth Bager, ordförande, Bengt Liljenberg, v. ordförande, Ingmar Billberg, kassaförval-
tare, Kjell Asp, sekreterare, Hans Ersgård, Hans Janstad, Birgit Arfwidsson-Bäck, Lars 
Jörwall, Anders Reisnert, Peter Bager och John Hain (t.o.m. 1/8 1994). 

Revisorer 
Nils Axel Månsson och Thomas Boström, med Holger Amundin och Åke Ysberg som 
suppleanter. 

Utflykter, föredrag m. m. 
Torsdagen den 3 mars visade arkivarie Lennart Holmgren nygamla Hippodromteatern. Ett 
stort antal medlemmar hade mött upp. Lennart Holmgren beklagade, att hans medhjäl-
pare ej kunde vara med. Spegelsalen var upptagen, så den får vi kanske se en annan gång. 
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Tisdagen den 19 april anordnade föreningen filmvisning och förerag på Malmö stads-
arkiv. 

Lördagen den 7 maj. Vårutflykten. I tvenne bussar ställdes färden söderöver. Färdledare 
var Anders Reisnert och Kjell Asp. Första anhalten var Trelleborg. På den gamla garvare-
gården intogs förmiddagskaffe. 

Bland stenåldersboplatser och vikingaborgar guidade Anders Reisnert på Trelleborgs 
museum. 

På slingriga vägar kom vi fram till Smygehuk. I snålblåsten kåserade Kjell Asp om 
Sveriges sydligaste udde. 

Lunchen på Smygehus, smakade förträffligt. 
Färden fick sedan vidare till Marsvinsholm, där slottsherren Bengt Jacobeus hade 

öppnat sitt hem för oss. Han berättade slottets historia på ett medryckande sätt och visade 
konstsamlingarna. Anders Reisnert ledsagade oss sedan på en rundvandning i Bjäresjö 
nyrestaurerade medeltidskyrka. 

Lördagen den 22 oktober besökte föreningen Wovragården. Anders Reisnert och perso-
nal från Malmö museum visade och berättade om den Thomeeska samlingen. 

Måndagen den 24 oktober guidade arkivarie Lennart Holmgren föreningsmedlemmarna 
på Malmö musikteater — Stadsteatern. 

Söndagen den 20 november, Malmö museum. Anders Reisnert talade om bo och 
byggande i 1700-talets Malmö. Därefter besågs den utomordentligt vackra utställningen 
"Rokokodamer och Sprätthökar". 

Lördagen den 3 december. Föreningen deltog även detta år i stadsarkivets jularrange-
mang. Ett stort antal medlemmar passade på att köpa äldre årsböcker, skrifter och kartor. 
Föreningen fick ett tiotal nya medlemmar. 

Under Skånemässan samarbetade vi med stadsarkivet och Malmö sjöterminal. 

Publiceringsverksamhet 
Årsboken 1994 blev även detta år något försenad. 

Kommitte'er 
Redaktionskommitten, som även fungerar som stipendiekommitte, har sammanträtt två 
gånger, nämligen den 26 april och 31 maj. Ledamöter: Elsebeth Bager, Bengt Liljenberg, 
Hans Ersgård, Lars Jörwall och Ingmar Billberg. 
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Stipendier 
Folke Malmberg och Birgit Slangerups-Malmbergsfonden. Stipendiekommitten beslöt 
vid sammanträdet den 31 maj att till stipendiater utse: 

Kenneth M. Persson 
Brännvinstillverkning i Malmö 	 4.000 kr 
Mac Svensson 
Hindby offerkärr 	 35.000 kr 
Barbro Lindahl Jensen 
Utgrävningar i S. Sallerup 	 15.000 kr 
Raimond Thörn 
Kvarteret Bystenen i Oxie 	 10.000 kr 
Anders Karlsson 
Diskonten i Malmö 	 10.000 kr 

Vid Skånes hembygdsförbunds årsmöte i Hässleholm, representerades föreningen av Kjell 
Asp. 

Medlemsantal 
Vid årets slut hade föreningen totalt 907 medlemmar. Ett hundratal var icke betalande, 
t.ex. museer, bibliotek och hembygdsföreningar i Skandinavien och Nordtyskland, med 
vilka utbyte av årsböcker sker. Föreningen har 4 hedersledamöter, nämligen Helge 
Andersson, Brita Bergh, Jörgen Faxe och Kjell-Åke Modeer. 

Gåvor 
Malmö Förskönings- och planteringsförening har med sedvanlig generositet lämnat ett 
bidrag på 75.000 kr till tryckning av årsboken. Föreningen tackar för det välkomna 
bidraget. 

Leif Ljungbergs Stiftelse 
Under året har från stiftelsen till Elbogen M.F.F. överförts 130.000 kr. 
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