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MALMÖS HANDEL MED HANSAN UNDER MEDELTIDEN 

Malmös handel 
med Hansan under medeltiden 

Av ANDERS REISNERT 

Förord 
Denna framställning är en omarbetning av ett föredrag som presenterades vid konfe-
rensen Labecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum II som ägde rum i 
Liibeck 1997. Konferensen hade underrubriken "Der Handel". Föredraget publicerades 
i en skrift med samma namn som trycktes 1999. Som framgår av den tyska titeln på 
konferensen var det i huvudsak de arkeologiska beläggen för handel som skulle belysas. 
Jag tog mig emellertid friheten att även använda skriftligt källmaterial, vilket förstärker 
den arkeologiska bilden. Här nedan har jag ytterligare understrukit betydelsen av de 
hanseatiska källorna. Detta skulle dock kunna göras betydligt mera djupgående och för 
den läsare som önskar en fördjupning av detta område hänvisas till Lennart Tomners 
utmärkta framställning i Malmö Stads historia del I, Stadens historia före 1500, Malmö 
1971. 

Iniedning 
Staden Malmös läge, vid Öresunds strand, var under medeltiden idealiskt. Alla handels-
fartyg på väg mellan Europas västra och östra marknader passerade staden och detta 
gjorde Malmö ytterst lämplig som stapelstad för denna handel. 

Bristen på skriftligt källmaterial från medeltiden gör att stadens exakta tillkomst eller 
vem som initierat stadsbildningen är osäkra faktorer. Arkeologiska undersökningar i Kv 
von Conow visar att staden med säkerhet funnits på 1270- talet (Reisnert 1993 sid131). 
S:t Petri kyrkas föregångare bör ha varit uppförd eller varit under uppförande 1269 
(Reisnert 1993 sid 143 ff samt där angiven litteratur). En senare källa, Erikskrönikan, 
nämner att den danska prinsessan Sofia medförde Malmö i sin hemgift i samband med 
äktenskapet den svenske kungen Valdemar Birgersson år 1260 (Tomner 1971 sid 181 f). 
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Själva uppgiften finns det i och för sig ingen anledning att betvivla trots att den ned-
skrevs först 1322 men Lennart Tomner menar att uppgiften om att Malmö var stad då 
hemgiften gjordes upp är osäker. Möjligen kan Erikskrönikans uppgifter hänvisa till 
förhållandena 1322. Detta förefaller emellertid mindre sannolikt då den andra orten 
som nämns är Trelleborg. Trelleborg kan säkert beläggas som stad 1257. Att prinsessan 
Sofia skulle få en köpstad och en ort som endast var en bondby i hemgift verkar väl snålt. 
Det troligaste är att både Malmö och Trelleborg vid hemgiftens överlåtande åtminstone 
till namnet var köpstäder. Erikskrönikans uppgifter stärks ytterligare av det faktum att 
Valdemar Birgersson 1284 uttryckligen kallar Malmö för "nostru ville" — vår stad som 
med arvsrätt är vårt fädernesarv - och att han haft en tjänsteman på platsen som bevakat 
hans intressen. Texten är hämtad ur ett lejdebrev som kungen troligen utfärdade i sam-
band med strider i Norge på 1280-talet (Rosen 1942 sid 8) men brevet har daterats till 
1267 i DRB 2:2 no 98. Första gången som vi vet med säkerhet att omgivningen uppfat-
tad Malmö som stad är 1275 då borgarna i Köpenhamn får privilegier på tullfrihet för 
handel med Malmö förutsatt att samma privilegier gällde för borgarna (Gives) i Malmö 

1. Karta som visar några av de mer betydande handelslederna till sjöss i det baltiska området, Öresund 
och Nordsjön under medeltid. Lokaliseringen av Malmö gav staden en viktig roll i handeln med 
stapelvaror. 
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(DRB 2:2 no 252). Begreppet "cives" betyder på medeltidslatin invånare i en stad. Malmö 
bör med andra ord vara anlagt ca 1260 men vi är inte med visshet säkra på att platsen 
uppfattas som stad förrän 1275. Vi rar också underförstått reda på att staden anlagts av 
kungamakten eller av personer eller institutioner som stod kungamakten nära. Annars 
hade knappast kung Erik Klipping kunnat ge bort Malmö som hemgift till sin dotter. 
Även senare i historien är kungen stadens högsta beskyddare. 

Denna datering av stadens tillkomst gör att vi kan räkna Malmö till en grupp av 
danska handelsstäder som anlades under 1100-talest slutskede och fram till 1200-talets 
sista fjärdedel. På så sätt ville kungamakten stärka och vinna kontroll över den ökade 
handeln i östersjöområdet. Dessa nya städer blev liksom Malmö anlagda nära kusten 
(Andren 1985). De viktigaste transporterna av tungt handelsgods ägde rum på haven 
men i kustnära trafik. Det gällde framförallt den långväga handeln av internationell 
karaktär, vilket för Malmö var av stor vikt för stadens framväxt. 

Redan tidigt hade Hansan ett starkt inflytande i Malmö men staden blev aldrig med-
lem av den mäktiga handelsorganisationen. I stället nöjde sig Hansestäderna med att 
upprätta handelskontor, sk gillen och kompanier, som tillgodosåg dess medlemmars 
intressen i staden. Staden var så betydelsefull för dessa tyska handelsmän att de gav 
staden ett eget namn; Ellenbogen- vilket betyder armbåge. Namnet beskriver troligen 
formen på den sandrevel på vilken staden grundades och som, likt en armbåge, stack ut 
i Öresund. Malmö styrdes enligt Stadsrätten i Skånelagen, en lagsamling som gällde 
även på Själland. Staden följde alltså inte den Liibska stadsrätten, vilket var ovanligt 
bland andra danska städer från denna tid. Däremot var stadens styrelse, åtminstone efter 
1330, organiserad likt de tyska förebilderna med två borgmästare och 12 medlemmar i 

stadens råd. Vakanser var dock vanliga och det verkar sna-
rast tillhöra undantagen att alla platser i rådet varit 

besatta samtidigt (Tomner 1971 sid 207). 

II. Ett av stadens kända medeltida stadssigill Sigillet 
som visar en kogg tillhör en grupp stadssigill som är 
vanligt förekommande i Hansa-dominerade 

områden. Detta specifika sigill är bevarat från ett 
enda dokument daterat 1417. På flertalet av Mal-
mös olika stadssigill brukar namnet på staden anges 

vara "Malmöghe", men här används det tyska namnet 
"Ellenbogen" istället. 
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Sillmarknaden 
Sillfisket var en av Malmös viktigaste inkomstkällor under medeltiden och troligen 
orsaken till Hansestädernas stora intresse för staden (Tomner 1971 sid 217. Reisnert 
1993 sid 141). Vid ett första ögonkast kan placeringen av Malmö tyckas märklig. Förut-
sättningarna för en naturlig hamn saknas medan flera närliggande platser, exempelvis 
vid nuvarande Limhamn, haft åtminstone acceptabla hamnar. Avsaknaden av hamn 
gjorde att endast mindre farkoster kunde komma ända intill den långgrunda stranden 
för lastning och lossning (Olsen 1995 sid 155-175). I stället fick man använda den 
vanskliga och kostnadskrävande metoden med omlastning till sjöss från de större havs-
gående fartygen, koggarna, till mindre farkoster. De mindre båtarna skötte sedan distri-
butionen av godset in till en lång träpir, den sk Färjebron. Men betraktar man etable-
ringen av staden med sillfisket som bakgrund är platsen för Malmös grundläggning ett 
utmärkt val. Detta fiske ägde rum relativt nära stranden och man nyttjade endast små 
lågbordade båtar så att fångsten, som togs i nät, lätt kunde dras om bord. Då sillen 
endast gick till under en kort period på hösten var det viktigt att landa så stora fångster 
som möjligt. Snabbhet var därför av stor vikt och de små båtarna kunde seglas eller ros 
upp på själva stranden där lossningen av fångsten och omlastning till höghjulade vagnar 
snabbt kunde göras. Båten kunde därefter återvända till havs för att hämta nya fångster 
medan sillen saltades och packades i tunnor på stranden. Det var också på stranden som 
den viktiga höstmarknaden ägde rum. Tiden för marknaden sammanföll med den tid då 
sillen gick till. Enligt kung Valdemars stadsrätt ägde marknaden rum mellan 24 augusti 
och 9 oktober. Både handeln och handhavandet av sillen var strikt reglerat i den sk 
"modbogen", en samling lagar som reglerade sillfiskemarkanden i Skanör — Falsterbo 
och Malmö (Tomner 1871 sid 217. SSGL, IX sid 485 ff). Fiskarna vari allmänhet från 
Skåne eller andra delar av Danmark men även tyskar deltog i fångsten. Salt och tunnor 
tillhandahölls av köpmännen. 

En speciell källa som visar Liibecks särställning på Skånemarknaden i Malmö är de sk 
"Pundtullböckerna" i Liibecks stadsarkiv. Dessa är i stort sett kompletta från åren 1398 
- 40 vad gäller marknaden i Skåne (Weibull 1922 sid 35). Från dessa räkenskaper kan vi 
utläsa att åtminstone efter 1399 kom större delen av den sill som exporterades från 
skånemarknaden till Liibeck från Malmö. Den totala omsättningen av Liibecks Malmö-
handel omfattade år 1399 över 60,000 mark och var därmed större än omsättningen av 
handeln med Bergen, Stockholm och Sverige tillsammans. År 1400 var Liibecks handel 
på Malmö betydligt större än hela handeln på resten av Danmark, inkluderat markna-
den i Skanör—Falsterbo (Weibull 1966 sid 122. Tomner 1971 sid 221-228). Under åren 
mellan 1398-1400 registrerades 89.567 tunnor saltad sill som exporterats till Lobeck 
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från Malmö. Omräknat i moderna tal rörde det sig om ca 11.000 ton färdig vara. Skeppen 
gick naturligtvis inte tomma från Liibeck. Lasterna bestod framförallt av tyger, humle, 
hampa, öl, vin, vax, järn, salt och tomma tunnor. En post som återkommer då och då är 
"olla" vilken tolkats som bronsgrytor men frågan är om inte även keramik, exempelvis 
renländskt stengods döljer sig under denna titel. På återresan till Liibeck var fartygen 
framförallt lastade med sill men även spannmål såsom korn och havre samt hasselnötter, 
smör, hampa, pottaska, färglut, humle, hudar och hästar. En del stapelvaror, främst 
tyger från Flandern, var magasinerade i Malmö en tid innan de fördes till Liibeck (Wei-
bull 1922 sid 54-57). Skånemarknaden och i synnerhet handeln på Malmö var ytterst 
lukrativt för Hansan och förklarar också Hansestädernas stora intresse för det politiska 
läget i Skåne. 

För den lokala handeln i Malmö fanns två marknadsplatser, båda var sk gatumarknader. 
Av dessa ägde den viktigaste dagligvarumarknaden rum på den dåvarande Adelgatan 
mellan nuvarande Hamngatan och Gertrudsgatan. På södra och norra sidan om detta 
gatutorg låg höga varumagasin med trappstegsgavlar åt gatan och handelsbodar i käl-
larna. Tunnelkomplexets källare är en bevarad byggnadsrest som visar hur dessa bodar 
kan ha varit utformade. Här låg också Rådhuset och tingsrätten med stadskyrkan helgad 
åt S:t Petrus i bakgrunden. Det andra marknadstorget låg längs Södergatan, från hörnan 
Baltzargatan—Skomakargatan till det nuvarande Rådhuset vid Stortorget. All handel, 
utom den med kol och ris (dvs bränsle), skulle ske innanför de sk "Skallarna" som var 
huggna i sten. En stod vid S:t Thomas gatan—Östergatan och den andra i korsningen 
Södergatan—Baltzarsgatan (Bager 1971 sid 266). 

Hansans handelshus, 
gillen och dess organisation i Malmö 

År 1353 stadgade kungen (Magnus Eriksson), i sitt privilegiebrev för Malmö att främ-
mande köpmän fick stanna som gäster i staden över vintern förutsatt att stadens råd gav 
sitt godkännande och att de erlade samma skatter som malmöborna. (DRB 3:4 no 67). 
Kungen stadfäste och beskattade här ett system som uppenbarligen fungerat en tid. I 
staden fanns redan ett tyskt gille som stadfästs 1329 (DRB 2:10 no 18). En förutsätt-
ning för detta gilles existens var att det fanns ett visst antal tyska köpmän i staden även 
när seglationssäsongen upphört och vars intressen behövde bevakas. Sannolikt var fler-
talet av de tysktalande hanseatiska köpmännen anslutna till detta gille. Tyska gillet, eller 
kompaniet som det ibland också kallades, hade ett gilleshus vid Isak Slaktargatan, känt 
sedan 1460 (Rep.Dan.2:1, 372). Under 1300- och 1400-talen skaffade sig köpmännen 
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III. Rekonstruktion av Malmös stadsplan ca 1450 (av författaren). A: Stranden eller Yortaaen" där 
den viktiga Höstmarknaden ägde rum. B: Gatutorget vid Adelgatan med rådhus, tingsplats och stads-
kyrkan S:t Petri. C: Gatutorget vid Södergatan. D: Tyska kompaniets gård och gilleshus. E: Den lilla 
Rostockergården. F: Rostockergården. G: Den gamla Stettinergården. IL• Den yngre Stettinergården. 
I. De Liibske bodar. p Kvarteret von Conow. 

från Rostock, Stettin och Liibeck egna gillen och kompanier i staden. Det tyska gillet 
kom istället att försvara intressena för de övriga tysktalande köpmännen. Borgare från 
Liibeck uppförde troligen de sk "Liibske bodar", sju gavelvända hus som delvis ingår i 
Dringenbergska gården, i hörnet av nuvarande Västergtan och Frans Suellsgatan. Det är 
oklart när de Liibska köpmännen införskaffade egendomen, men det är troligt att detta 
skedde åren efter freden i Stralsund som undertecknades den 24/5 1370. Vid denna fred 
fick Hansans städer under en period på 15 år kontroll över några av de viktigaste slotten 
och städerna i Skåne, däribland Malmö, och dessutom en tredjedel av kronans intäkter 
från Skånemarknaden (DRB 3:8 no 369). Vid undersökningar av Dringenbergska går-
den 1963 påträffades i en av källarna återanvänt byggnadsmaterial, kapitäl och baser 
från en romansk kyrka, (Bager 1982 sid 77. Bager 1971 sid 258. Holmberg 1969 sid 79. 
Holmberg 1977 sid 205. Reisnert 1992 sid 319). Möjligen kan dessa byggnadsdelar 
kopplas till rivningen av kyrkan i Övre Malmö. År 1381 anklagas nämligen borgare från 
Liibeck för att, utan tillstånd, ha nedrivit kyrkan i Övre Malmö (DRB 4:2 no 165). 
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Övre Malmö var en bybildning, vars exakta läge fortfarande är osäkert, men som nämns 
redan 1170 (LDN 10) från vilken staden och namnet Malmö härstammar. Något av 
byggnadsmaterialet från rivningen 1381 kan ha blivit återanvänt av de Liibska borgarna 
när de uppförde sina hus vid Västergatan (Reisnert 1994 sid 35). 

En Rostocker gård omnämns 1444 medan Rostockergillet första gången omtalas 1452, 
tillsammans med gillena från Stettin och Liibeck (Rep. Dan 1:4 sid 637. LÄU III sid 
355) Handelsmännen från Stettin fick tillstånd att etablera ett gille i Malmö 1452 sam-
tidigt som de fick tillstånd att ha ett eget altare i S:t Petri kyrka (LÄU III sid 352). I 
början hyrde Stettiner köpmännen in sig i en mindre gård som ägdes av Lunds Domka-
pitel men 1475 införskaffade de en egen gård med stenhus och magasinsbyggnader 
uppförda i korsvirke (LÄU IV sid 339). 

Det arkeologiska materialet 
Det arkeologiska materialet från Malmö speglar bara en del av den handel som vi möter 
i de skriftliga källorna. Dessutom förekommer handelsvaror i det arkeologiska materia-
let som inte nämns i de skriftliga urkunderna. För att R en så korrekt bild som möjligt 

IV Flöten av tallbark, några med ägarnas bomärken, från olika arkeologiska undersökningar i centrala 
Malmö. 
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av Malmös handel under medeltiden är det därför viktigt att även de arkeologiska fyn-
den medtages i analysen. Det arkeologiska materialet kan dock endast påvisa de handels-
varor som bevaras under mark eller i vatten. Sällan kan handelns omfattning beläggas 
arkeologiskt och när det gäller enstaka fynd är det svårt att avgöra om de kommit till 
fyndplatsen till följd av handel eller av annan orsak. När det gäller säkra handelsvaror 
som exempelvis saltad sill kan vi genom det arkeologiska materialet få viktiga upplys-
ningar om när den storskaliga handeln började. Just handeln med sill indikeras bl. a av 
tunnor som importerats från hanse 
atiskt område men som av en eller an- 
nan anledning kasserats och hamnat i 
Malmös kulturlager. Det äldsta be-
lägget vi har på en sådan tunna är fun-
net i kvarteret von Conow. Tunnan har 
tillverkats av ek som växt i Schleswig-
området, möjligen i närheten av sta-
den Liibeck, och som fälts ca 1290 
(Reisnert 1993 sid 134). 

Flöten av tallbark är vanliga fynd i 
Malmös medeltida kulturlager. Dessa 
liksom fynd av sillgarn är snarare be- 
lägg för fiske än handel med sill. Bark-
flötena i sig måste dock ha varit en han-
delsvara. Furuträd av sådana dimensio- 
ner att dess bark var lämplig för flötes-
tillverkning fanns troligen inte i Mal-
mös omgivningar vid denna tid. Det 
troligaste är att flötena kom från från 
några av länderna kring Östersjön, 
möjligen nuvarande Polen eller Balti-
kum. En speciell typ av anläggning sk 
lerbottnar brukar också associeras till 

V Plan och sektion lerbotten undersökta och 
dokumenterade i Kv Västerport 1981. I 
Malmö har ca 100 lerbottnar dokumen-
terats. Denna lerbotten har återanvänts och 
två faser representeras av lager L respektive 
lager 5på sektionsritningen. 
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storskalig sillhantering. Dessa anläggningar består av grunda gropar av varierande stor-
lek, som klätts invändigt med ett tunt lager lera. Lerbottnar är vanliga i Malmös äldsta 
lager liksom vid de andra orterna på Skånemarknaden där sill fiskades (Billberg 1993 sid 
117 f. Ersgård 1988 sid 41 ffi Liebgott 1979 sid 18 ff). Diskussioner av lerbottnarnas 
funktion och användning har då och då förekommit inom den medeltidsarkeologiska 
litteraturen och flera förslag har presenterats. Ett av de mera övertygande förslagen är att 
lerbottnarna nyttjats vid tillverkning av lampolja. Tusentals ton färdigsaltad sill gav hund-
ratals ton sillrens och detta avfall lades helt enkelt i lerbottnarna där en rötprocess star-
tade varvid fiskoljan separerades och kunde tas till vara (Billberg 1993 sid 117 f). Beho-
vet av belysningsolja var stort vid denna tid och även den ganska illaluktande silloljan 
kunde användas som bränsle i oljelampor. 

Träskålar 
En speciell typ av träkärl, en liten laggad skål med vid mynning, är vanliga fynd i kultur-
lager daterade till före mitten av 1400-talet. Dessa skålar tillverkades av silvergran i 
Liibeck där också stora mängder av hel- och halvfabrikat påträffats. Skålarna var en 
viktig exportartikel även om de aldrig nämns i de _____________ 
sk pundtullböckerna från Lubeck. Vanligen påträf- 
fas dessa skålar i eller i närheten av hus. Av medel-
tida avbildningar att döma användes skålarna fli-
tigt vid måltider och ingick som en viktig bestånds-
del i den speciella bordskultur som utvecklades i 
de hanseatiska städerna. Med Hansan kom inte bara 
ekonomiska och juridiska system för styrningen av 
stadens liv utan även en speciell urban livsstil som 

W kom att skilja städernas invånare från landsbygdens. 	En av flera laggade skålar påträffad i 

Mode, möbler, smycken och keramik liksom mat Kv von Conow 1976  
och bordskick följde ett standardiserat schema som medvetet eller omedvetet exportera-
des från det hanseatiska kärnområdet i norra Tyskland till alla som var intresserade av att 
leva upp till dessa ideal. 

Keramik 
Keramik är den i särklass största fyndgruppen i Malmös medeltida kulturlager. Några 
lokala keramikugnar eller framställningsplatser är inte kända från medeltiden men vissa 
fynd av felbränd keramik antyder att man haft en viss tillverkning av rött, glaserat ler- 
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gods i staden under medeltiden. Man får dock antaga att större delen av de keramikkärl 
som konsumerades i Malmö importerades, antingen från närliggande produktionsplatser 
eller från mer avlägsna orter och länder. Bland importgodset utgör stengodset den mest 
karakteristiska. Det förekommer dels som ett väl genombränt och sintrat gods (bränt 
vid en temperatur av 1200 grader) och dels i en något äldre variant med nästan sintrat 
gods (bränt vid ca 1000-1100 grader). Denna keramiktyp förekommer redan i de äldsta 
lagren och nyttjas upp i 1600-talet med avsevärda förändringar vad gäller färg, form och 
dekor över tid. Kärltyper som kannor, skålar, bägare, och krus är vanliga men även 
specialobjekt som statyetter eller sk igelkottskärl förekommer. De senare är tillverkade i 
Waldenburg (Gaimster 1997 sid 67) medan statyetterna troligen har modellerats i Lee-
den i Westfalen (Reisnert 1993 sid 18). Fynden från Malmös kulturlager visar att en 
storskalig keramikimport har förekommit från flertalet av de stora produktionsorterna i 
Tyskland. Speciellt vanliga är kärl från Siegburg och Sachsen. Under 15- och 1600-talen 
dominerar keramik från Köln, Westerwald, Frechen och Raeren (Billberg 1987. Gaimster 
1997 sid 67). I Liibecks pundtullböcker nämns aldrig keramik uttryckligen men, som 

VII. Stengods av varierande ålder som påträffats på skilda platser i Malmö. 
(Foto Lena Wilhelmsson Malmö museer) 
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tidigare påpekats, kan keramiken dölja sig under 
titeln "011a", en term som Weibull översatt med 
bronsgryta (Weibull 1922 sid 80). Enligt pund-
tullböckerna transporterades" 011a" lagrade i tun-
nor, lådor eller kistor. Vid ett tillfälle nämns en 
post på så mycket som 1 1/2 läst (ca 36 tunnor) 
med "011a" med det tillagda suffixet "bona" (goda) 
registrerad på en fartygstransport destinerad till 
Malmö. Vid ett annat tillfälle, år 1400, seglar ett 
skepp lastat med 6 1/2 läst salt, 10 läst tomma tun-
nor, 1 läst öl och 3 "cistae olla" (tre kistor) till 
Malmö. I detta fall indikerar kombinationen med 
och "011a" tillsammans med den normala taxe-
ringen (27 mark) att kistorna innehållit keramik 
och inte de mycket exklusiva bronsgrytorna som 
Weibull antager. 

Delar av bronsgrytor förekommer då och då i 
Malmös kulturlager men är nästan alltid starkt 
fragmenterade. Utan att göra metallanalyser är det 
svårt att veta varifrån dessa bronsbitar kommer. 

VIII. Stengodsstatyett finnen i ett av gat-
husen i Kv von Conow. (se fig. XI). Lik-
nande stayetter producerades i Leeden i 
Wesalen, Tyskland (Die Töpferei im Ha-
bichtswald, Sonderaustellung des West-
flilischen Landesmuseums fiir Vor- und 
Frähgeschichte. 1978 och Neujahrgruss 
1978 West-fälisches Landesmuseum p 44 ff). 

Även enstaka hela bronsgrytor förekommer men även när det gäller dessa är de svårt att 
avgöra proviniensen. En sådan har påträffats på bakgården till en av de "Liibske bodar" 
mellan Västergatan och Norra Vallgatan. Hantverkarens märke har dock inte gått att 
identifiera, men är troligen av tysk typ. När det gäller bronsgrytor kompliceras proble-
met dessutom av att man troligen även i Malmö haft en viss egen produktion, något 
som namnet på de sk "Grydebodarna" som låg norr om det medeltida torget antyder. 

LX: Bronsgrytor påträffade i Malmö. 
Den mindre återfanns på en av går-
darna till de sk Liibske bodar på 
1930-talet. Tillverkarnas bomärken 

r V 	har återgivits under varje gryta. 
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Textilier och klädesplomber 
Enligt de Liibska pundtullböckerna exporterades stora mängder tyger till Malmö men 
betydande kvantiteter av denna vara transporterades också från Malmö till Lubeck. Den 
senare typen av textiltransporter är troligen resultatet av den omfattande handel med 
kläde som pågick mellan Flandern och Liibeck. Malmös ställning som stapelstad fram-
står här i tydlig dager. Några arkeologiska belägg för denna textilhandel har vi inte. De 
fynd av importerade textilier och blyplomber som påträffats i Malmö visar snarare på 
den direkta handeln med tyger som konsumerats i staden. Textilfragment påträffas ofta 
i toaletternas rötkammare. Då det inte fanns något toalettpapper utgjorde dessa "hemlig- 

X Klädessi gill från staden Leyden påträffat i Malmö. (Foto Malmö Museer) 
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heder" slutstationen för textilhandelns olika varor. Utifrån dessa fynd vet vi att många 
malmöbor bar kläder sydda av högklassiga importtyger. Endast i undantagsfall är dessa 
tygers ursprung känt, men klädesdetaljer och mindre tygstycken av kinesisk sidenda-
mast förekommer. Tygerna till dessa klädesplagg bör ha kommit via Venedig och Flan-
dern till Malmö. För att visa kvaliten på tygerna angavs alltid tygets ursprung på ett 
blysigill, som förseglade det snöre som höll samman tygpacken. Fynd av sådana blysigill 
är tyvärr sällsynta i Malmö. Endast åtta har påträffats som klart kan knytas till medeltida 
lager. Av dessa kan två säkert identifieras. Det ena härstammar från Leyden i Holland 
och det andra från Göttingen i nuvarande Tyskland. Ett sigill med inskriften H K kan 
möjligen komma från Hagen i Westfalen. 

Mynt 
Medeltida mynt indikerar i allmänhet någon form av handel. Mynten användes både 
lokalt och internationellt men för den lokala handeln användes vanligtvis danska mynt. 
I Malmö har påträffats ca 1000 mynt vid arkeologiska undersökningar. Av dessa kan ca 
850 dateras till medeltiden och majoriteten av dessa mynt har slagits vid danska mynt-
verk. Av de övriga mynten kommer 78 stycken från tysktalande områden, i huvudsak 
från myntorter som dominerades av Hansan. Den största gruppen är 35 stycken sk 
brakteater från Mecklenburg. En brakteat är ett mynt som endast präglats på ena sidan 
och med ett relativt lågt nominellt värde. Nästa enskilda grupp är betydligt mindre och 
består av sju mynt från Gästrow. Både städerna Liibeck och Rostock representeras av 
fem mynt vardera medan Wismar och Stralsund bidragit med två mynt vardera. Resten 
av mynten kommer från skilda orter förutom en grupp med sk "vinkenaugen" som 
tillverkats i Pyritz. Sammansättningen på de tyska mynten funna i Malmö, med den 
starka dominansen av Mecklenburgbrakteater, understryker ytterligare Liibecks särställ-
ning vad gäller handeln i Malmö. Dessa mynt hade dock, som ovan påpekats, ett lågt 
värde och associeras mer med dagligvaruhandel än med storskaliga ekonomiska trans-
aktioner som utmärkte den internationella handeln. Möjligen har dessa brakteater tid-
vis varit gångbara i Malmö. Annars tyder de danska myntens dominans snarare på att de 
hanseatiska köpmännen varit tvungna att växla sin pengar till lokal valuta. Efter 1444 då 
Malmö blev myntort har tillgången på Dansk valuta varit så stor att man inte längre 
behövt acceptera utländska valutor. 

Man får förmoda att större delen av den internationella handeln var säsongsbetonad 
och bedrevs i samband med Skånemarknaden. Flertalet handelstransaktioner bör då ha 
ägt rum på stranden. Tyvärr har endast ett mindre antal arkeologiska undersökningar 
gjorts i närheten av eller på den medeltida stranden. Vid en av dessa påträffades, i närhe- 
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ten av strandporten, ett guldmynt, en sk gyllen eller gulden, som slagits i Köln på 1400-
talet. Ytterligare ett guldmynt, en engelsk sk skeppsnobel från 1300-talets mitt har på-
träffats under oklara omständigheter vid markarbeten i Norra Vallgatan. Ytterligare två 
guldmynt från medeltiden har påträffats i Malmö. En 1400-tals gulden från Läneburg 
grävdes fram i kv Söderport och en sk biskopsgulden från 1400-talets Köln påträffades 
i Kv Tranan (Thörn 1986 sid 19 ff). Dessa guldmynt är troligen vittnesbörd om en mer 
storskalig handel än den som ägde rum i marknadsstånden. Det nominella värdet på 
guldmynten varierade något men rar ändå betraktas som ett stabilt betalningsmedel. En 
grovarbetare tjänade ca 1420 sju guldmynt på ett årsarbete och en stridshäst kostade 24 
gulden år 1400 (Thörn 1986 sid 30). 

Att handel med mynt som betalningsmedel även ägde rum i eller i närheten av köp-
männens hus visar en serie mynt som påträffades i Kv von Conow. Precis utanför dörren 
till ett magasinshus av sten påträffades tio mynt slagna under Erik Menveds regering 
(1289-1319) tillsammans med en norsk handelsmans sigill (Reisnert 1994 sid 12 ff). 
Kombinationen av mynt och sigill är enligt min uppfattning de blygsamma spår som 
visar att handel även bedrevs i och i kring magasinshusen. Handel var i normala fall en 
publik verksamhet där många människor deltog men även privata former bör alltså ha 
förekommit. 

Ytterligare ett myntfynd belyser Malmös kontakter med den del av det baltiska områ-
det som var starkt influerad av Hansan. På St: Jörgens kyrkogård påträffades för några år 
sedan en klart avgränsad grupp av tio barngravar. Under ryggen på fem av barnen låg ett 
mynt som medvetet lagts ned i graven eller som sytts in i liksvepningen. Tre av dessa 
mynt, alla daterade till 1300-talet, har kunnat identifieras. Ett kommer från Hamburg, 
ett från Giistrow och ett har slagits av Tyska ordens myntmästare Winrich von Kniprode. 
Utgrävningsledare Chatrine Einarsen menar att de avlidna barnen kommer från tyskta-
lande familjer som stannat i Malmö, antingen över vintern eller permanent. Uppenbar-
ligen har de anvisats en speciell del av kyrkogården för sina begravningar. 

Byggnadsmaterial 
Material för uppförande av byggnader var sparsamt tillgängligt i Malmöområdet. En-
dast lera för tegelbränning, kalk till kalkbruk och i viss mån grundstenar kunde hämtas 
lokalt. Kalken kom från Limhamn (Lim, som ingår i förleden till Limhamn, är det 
medeltidslatinska ordet för kalk) medan leran till tegeltillverkningen fanns tillgänglig i 
stadens absoluta närhet. Bristen på bränsle gjorde emellertid att även tegel importerades 
periodvis. Allt annat fick hämtas från när och fjärran. Järn kom från norra Skåne, bygg-
nadssten från Gotland, Öland eller Själland medan timmer hämtades från Bjärehalvön, 
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Pommern, Gotland, Baltikum, Bohuslän och södra Norge. Taktegel importerades från 
Tyskland och fönsterglas från mellaneuropa. Bly, som användes flitigt i medeltida byg-
geri kom framförallt från Böhmen, Hartz och England. 

Importerat byggnadsmaterial är känt i Malmö redan 1291. Ektimmer som ingått i 
korsvirkeshus i kv von Conow har dendrodaterats till detta år. Virket hade fällts i Schles-
wig-området troligen i närheten av Liibeck. Uppenbarligen har timmerbristen i malmö-
området varit så stor redan på 1200-talet att även relativt klena dimensioner av byggnad-
stimmer måste importeras. Från mitten av 1400-talet importeras stora mängder taktegel 
och förmodligen även byggnadstegel från tegelverk kring Liibeck. Vanligast är import 
från St: Petris tegelugnar men Gross-Wesenberg vid Trave och tegelmärken från andra 
tillverkare i Liibeck förekommer också. Glaserat golvtegel, sk Holländska astraker, im-
porterades i stora mängder under början av 1500-talet men förekommer redan under 
1400-talet. Som namnet antyder tillverkades dessa vid olika tegelbruk i Nederländerna 
(Bager 1936 sid 29) Kalksten från Gotland och Öland användes framförallt som golv-
plattor men nyttjades även för tillverkning av gravstenar och inskriptionsplattor. Den 
vita danienkalkstenen som förekommer som dekorationsband i fasader eller höggs till 
figurer hämtades från Stevns klint på Själland. Till murbruk hämtades kalken, som tidi-
gare nämnts, från Limhamn. Kalk, lämplig för tillverkning av sk hydrauliskt kalkbruk 
(ett bruk som även brände i mycket fuktig miljö och som gav ett hårt slitstarkt ytskikt 
samtidigt som det var elastiskt) bröts på Saltholm. Allt fönsterglas importerades. Främst _ _ 
hämtades detta glas i Hessen men det förekom även viss import från Frankrike (Bager 

1936 sid 25). Fönsterglas förekommer 
inte i det arkeologiska materialet förr-
än en bit upp i 1300-talet. Dessför-
innan har ljusöppningar täckts med 
genomskinliga, pergamentsliknande 
skinn. Hela medeltiden igenom är föns-
terglas ett exklusivt material som var 
mycket dyrt. Glasen var i allmänhet 
små och rombiska eller kvadratiska till 
formen. Färgen var grönaktig alterna-
tivt var glasen målade i olika kulörta 
färger som sammanfogades till bilder. 
En annan mycket speciell och dyrbar 
importvara var papperstapeter. Den 

XI. Rekonstruktion av handelsgården i Kv von Conow äldsta kända från Malmö är från Rosen- 
runt 1300 av författaren.  Teckning Jörgen Kling. 	vingehuset, där den sitter monterad i 
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XII. Tillverkarmärken på tegel och takpannor 
från olika ugnar i och kring Liibeck som på-
träffats i Malmö. 

dagligstugans tak. Denna tapet brukar da-
teras till 1570-talet (Tunander 1984 sid 39. 
Bager 1969 sid 71). Frågan är dock om inte 
tapeten är ursprunglig och uppsatt redan 
1534. Annars skulle Anna Rosenvinge haft 
ett obehandlat trätak i sin i övrigt förnäm-
ligt dekorerade dagligstuga. Tapetens pap-
per kommer troligen från staden Rouen i 
Frankrike medan själva tryckningen möjli-
gen ägt rum i Heidelberg. 

Sammanfattning 
När staden Malmö anlades vid mitten av 
1200-talet gavs den ett läge som var mycket 
gynnsamt för den internationella handeln i 
området. Sillfiske och stapelhandel gjorde 
Malmö till en självklar destination för Han-
sans fartyg. Gillen och handelskompanier 
grundades för Rostock, Stettin och framfö-
rallt Liibeck. Den senare staden skaffade sig 
snabbt fördelar och blev Malmös ledande 
handelspartner inom Hansan. Den saltade 
sillen var den i särklass viktigaste varan för 
den mäktiga handelsorganisationen. Många 
av de varor som sjövägen kom till Malmö 
har påträffats i staden kulturlager. Av dessa 
samlingar och av bevarade skriftliga doku-
ment kan vi utläsa invånarnas vilja att anam-
ma en hanseatisk livsstil. Organisation, klä-
dedräkt, arkitektur och vardagliga föremål 
vittnar om denna strävan, vilket gav handels-
sammanslutningens medlemmar en stark 
och lojal stödjepunkt på Skånemarknaden i 
Malmö. 
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Fyra sekel Malmö textil 
- 1650 till. 2000 

Av VIVEKA HANSEN 

Profan textilhistoria 
Somliga frågor kring dåtidens vävnader och broderier går att få svar på medan andra 
förblir dunkla, eftersom materialet slits upp och vanligen slutar sina dagar som lump, 
om inte insekter, fukt, mögel eller brand redan förstört textilierna. Förvånansvärt mycket 
finns likväl kvar därför att textilier förr i tiden var en investering, som ofta användes av 
flera generationer. Den typ av textilier som kommer att beskrivas i artikeln är de profana 
inredningstextilierna - sängkläder, bordsdukar, servetter, gardiner, åkdynor m m - med 
anknytning till stadens olika samhällsskikt under fyra sekel med början i 1600-talet. 
Även övriga aktiviteter kring vävnader och broderier som Tårhållning, linplanteringar, 
import och export av textil samt människor runt ämnet från olika tider är en viktig del 
av historiken. Artikelns geografiska område begränsas till Malmö stad och Oxie härad, 
men även vissa händelser och personer utanför området som varit betydelsefulla för 
stadens textila historia har beaktats. 

Fyra Sekel 
Desto längre tillbaka i tiden vi söker efter Malmöbornas textilier desto mindre finns det 
bevarat. 1600-talets textilier är särskilt sällsynta och lätt räknade, här får bouppteckningar 
och annat arkivmaterial tas till hjälp för att få en bild av hur dåtidens hem tog sig ut ur 
inredningssynpunkt. 

1700-talets inredningstextilier har bevarats i större utsträckning, bl ap g a den ökade 
textilproduktionen. Liksom under tidigare perioder förvarades textilierna största delen 
av tiden i kistor eller inlagda i förvaringsskåp. Även för denna epok är bouppteckningar-
na en intressant källa att studera, då upptecknarna gärna var detaljerade i sina note-
ringar. Resebeskrivningar vittnar också om tidens seder och bruk rörande textilhante-
ring och färgning, framför allt då naturalisten Carl Linneaus besök i Malmö 1749. 

1800-talets textilförråd accellererade i omfattning under århundradets lopp. Indu- 
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strins framväxt gjorde möjligheterna större för bredare lager av befolkningen att börja 
leva under bättre förutsättningar, detta innebar bl a en omfattande förbrukning av alla 
sorters tyger! Förutom det rikliga textilmaterialet i sig själv är folklivsmåleriet som bör-
jade att växa fram vid detta sekels mitt en viktig källa till information om vävnader och 
broderier. Bouppteckningarna är däremot ofta inte så detaljerade längre, men tack vare 
de tidiga fotografernas bilder finns autentiska tidsdokument av olika "textila miljöer" 
från seklets slut. 

1900-talets svindlande rikedom av allehanda tyger koncentreras främst till Hemslöjd-
ens roll som förmedlare av den gamla textila traditionen och förnyelsen i mönster-
produktionen. Museerna intar också under detta sekel en allt mer betydelsefull roll ge-
nom att dokumentera och förvalta vävnader och broderier i utställningar samt magasin. 

Artikelns avslutande avdelning listar stadens offentliga textilsamlings innehåll från 
perioden 1650 till 2000. Andra källor, som litteratur och arkiv, presenteras dels för varje 
tidsperiod och dels övergripande i en bibliografi. 
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i600-tallet 

Stagnation i konserverade mönsterformer 
Malmö var vid 1600-talets mitt en välmående dansk stad, ett obestritt ekonomiskt cen-
trum i Skåne med en betydande import och export. Av stadens 5000 invånare var många 
bosatta innanför stadens vallar och murar. Kommersen hade bråda dagar, det handlades 
både från sjösidan via två portar som ledde ut till Skeppsbron och den långgrunda kus-
ten samt till landsbygden via tre portar i vallen; Österport, Söderport och Västerport. I 
textilt avseende innebar den livliga handeln att invånarna fick tillgång till det "moderna" 
inom allehanda tyger till sin heminredning. Men detta fick ett abrupt slut i och med 
Roskildefreden 1658 som gjorde Malmöborna till svenska medborgare. Huvudparten 
av handeln ändrade nu sina banor och mycket av importen gick via Stockholm. Här-
ifrån förmedlades impulserna vidare ut i landet, vilket innebar att Skåne kom i ett un-
danskymt läge. I lika hög grad inverkade effekten av Karl X nyinförda speciella tulltaxor 
som var orimligt höga, detta så gott som omöjliggjorde både import och export av varor 
i de gamla dansklandskapen. Resultatet blev en stagnation i utvecklingen och Skåne 
som tidigare varit ett frontområde fick under lång tid svårt att hävda sig. Ur textil syn-
vinkel avspeglade sig detta genom att de ålderdomliga mönsterna med medeltida och 
ibland ännu äldre traditioner bevarades. Framför allt hos allmogen där exakt samma 
mönsterformer fortfarande nyttjades vid 1800-talets början som var vanligt förekom-
mande i stort tvåhundra år tidigare. 

En borgmästares textilförråd 
Oluf Knudsen blev borgmästare år 1651 och var vid den tiden gift med sin andra hus-
tru, Hille, i hans första äktenskap med Kirstine Weijer föddes sonen, Hans. De rika 
borgarnas bostäder var belägna runt Stortorget och längs huvudgatorna där ikring, så 
var exempelvis en av stadens andra borgmästare Söffren Christensen boende i den 
Flensburgska gården. Var Oluf Knudsen bodde är däremot okänt, desto mer är känt om 
hur hans hem tog sig ut genom en bevarad bouppteckning, som finns arkiverad i 
Christinehovs slottsarkiv. Denna är daterad 3 juni 1667, dvs först åtta år efter borgmäs-
tare Knudsens död under våren 1659. Varför bouppteckningen hamnat på Christinehof 
kan tyda på att det funnits kontakter mellan Andrarums alunverks grundare Jockom 

i 
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Beck och Borgmästaren Oluf Knudsen. Kreditorer och intressenter av alla de slag var 
många i Becks alunverk, bl a var den samtida borgmästaren i Malmö Söffren Christen-
sen en av dessa. Möjligtvis tillhörde även Knudsen kreditorernas skara, även om det inte 
går att finna skriftliga belägg för detta. Bouppteckningen uppräknar många intressanta 
textilier som berättar mycket om 1600-talets sätt att möblera hem. Förteckningen är 
fördelad enligt följande; 

Benke kleder uti Stufan, Loffi-  Kamerech Udi kisten no7, Udi sengen, Senge Kamared, paa 
lofted och Linkläder. Stugan var möblerad med väggfasta bänkar, en längs bordets kort-
sida och en längs långsidan. Här beskrives 1 glflamsk bänkdyna for bordsidan 3 dl (daler). 
Flamskt var en vanlig teknik på bänklängder, stolsdynor, sängtäcken och även bords-
dukar vid denna tid. Borgerskapets flamsktraditioner från Malmö är väldokumenterade 
genom Ernst Fischers stora arbete om flamskvävnader i Skåne. Han menade att tekni-
ken redan var välkänd vid 1500-talets början, och vid seklets mitt var den rent av vanligt 
förekommande. Sin storhetstid i borgerlig miljö nådde däremot tekniken först hundra 
år senare, alltså kring 1650. Precis vid den tid som Knudsens bouppteckning härstam-
mar ifrån. Ytterligare två flamskvävnader står uppräknade, dessa fanns i Loffi-  Kameren 
och beskrives som 1 flamsk bänkdyna 2 dl och 1 flamsk bänkdyna med grönt kläde 4 dl. 
Den sistnämnda var sannolikt fodrad med grönt kläde och kanske även stoppad med 
dun, då den var högre värderad. I protokoll och förteckningar över stadens invånare har 
Fischer funnit att väverskor vid 1600-talets början flyttat från hem till hem och vävt 
flamsk på beställning. En av kvinnorna påträffas i skattelängden från 1612, Anne Poffiiell 

flamsch weffuers boende i 9:e roten i Malmö. Av allt detta tidiga flamskmaterial från 
1500- och 1600-talen finns däremot så gott som ingenting bevarat, om man bortser 
från några exemplar som med säkerhet kan dateras till 1600-talets slut. Frågan är hur 
tusentals vävnader bara försvunnit, när flamskvävnader från allmogens miljö, förvisso 
tvåhundra år yngre finns bevarade i så stort antal? Naturligtvis har många textilier helt 
enkelt slitits upp, under de århundraden som passerat, men merparten av borgerskapets 
flamskproduktion har med stor sannolikhet förintats redan då textilierna var tämligen 
nytillverkade. Kanske genom krigets härjningar på 1670-talet eller genom de ofta åter-
kommande eldsvådorna som många gånger ödelade hela byar eller stadsdelar. 

Broderi 
De broderade dynorna kunde antingen vara sydda i tvistsöm eller yllebroderi. Tvistsöm-
men är ett ytfyllande broderi där valknutar och palmetter var de vanligaste mönster-
formerna. Två dylika täcken finns bevarade från Oxie härad, båda fanns med vid Hem-
slöjdens inventering av gammal slöjd i länet vid 1900-talets början. Det förstnämnda är 
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broderat med valknutar och daterat 1684. Täcket inköptes på 1880-talet av konstnären 
Jacob Kulle och vidarebefordrades senare till Nationalmuseet i Stockholm. Enligt ho-
nom härstammade täcket från Oxie härads södra delar eller möjligtvis norra Skytts hä-
rad. Det andra prakttäcket är märkt KID 1691 och är broderat med palmetter i domine-
rande rött och blått, broderiet var vid inventeringens genomförande i privat ägo. När 
det gällde borgmästare Knudsen så hade även hans familj broderade dynor. Uti Stufan 
fanns 1 suud bänkdyna bag bordet 4 dl samt 1 laset (trasigt) dito 1 dl, även i Lofft Kameren 
låg en suud bänkdyna värderad till hela 6 dl. De broderade dynorna var alltså något 
högre värderade än de flamskvävda. Knudsens dynor behöver dock inte ha varit i tvist-
söm utan kan även ha varit utförda i det mer fria yllebroderiet. Fischer menar att detta 
ofta kan ha varit fallet under 1600-talet, då han funnit ett flertal bouppteckningar med 
benämningar som bänkkläde med damastblommor eller sydd ny bänkdyna i damastsömnad. 
Detta ska uttydas som att broderiet skulle efterlikna damastens mönstring, vilket ligger 
yllebroderiet närmast till hands. Borgerskapets hem var vanligtvis fortfarande möblerat 
med väggfasta bänkar och lösa dynor på dessa, men ett nytt mode var på ingång och 
några årtionden senare kom de klädda möblerna alltmer i ropet. Däremot kvarstod den 
ålderdomliga inredningen ytterligare i nästan tvåhundra år i allmogens miljöer. Till skillnad 
från vävning som oftast hade en yrkesmässig inriktning, så broderades mycket i borgarnas 
hem av både fruar och tjänstefolk. För mera yrkesmässig utövning av broderi fanns 
pärlstickarna som dock inte var många i Malmö. År 1596 fanns en mästare i detta yrke, 
år 1652 och 1683 fanns ingen, år 1694 fanns åter igen en pärlstickare registrerad i 
staden. 

Fällberedare och dynor 
En annan yrkesgrupp inom det textila området var fällberedarna, vilka det fanns fyra av 
vid 1600-talets slut. Att sova under en fäll eller skinntäcke, som det också kallades, var 
vanligt i många hem. Däremot inte i de mer välbärgade, där fällarna helt fått ge vika för 
de dunstoppade dynorna i sängarna. I Knudsens hem kan läsas om ett stort antal dynor 
i olika format, dessa textilier utgjorde också ett betydande ekonomiskt värde i hemmet. 

Udi kisten no 7 
2 Sanged dynor a 5 dl 	10 dl 
1 dundyna 	 6 dl 
2 dynor 	 3 dl 
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Udi sengen 
1 underdyna 	 4 dl 
1 dito 	 4 dl 
I dito 	 4 dl 
1 gl dundyna 	 3 dl 
1 gl hofud dyna 	 3 dl 
3 st gl Sparlagen omhang 	6 dl 

Senge Kamered 
2 underdynor 
	 8 dl 

1 öfterdyna 
	

4 dl 
3 hufiddynor 
	 9 dl 

1 randig puta 
	 3 dl 

1 par pudor med war 
	10 dl 

1 par lagan 
	 3 dl 

1 par dito omhängen 
	3 dl 

Paa lofted 
1 gl underdyna 	 3 dl 
3 gl dito 	 9 dl 
1 gl underdyna 	 8 dl 
3 pudestopper 	 6 dl 
I dyna 	 2 dl 
I gl dundyna 	 2 dl 
1 underdyna 	 2 dl 

Det framgår vid flera av dynorna att det mjuka dunet användes till stoppning, främst 
från gås, höna, svan eller ejder. Men även många andra material brukades, mer eller 
mindre fördelaktiga, som fjäder, tagel, hö, halm, lump, vass, bast eller gräs. Möjlighe-
terna kan ha varit flera till hur Knudsens familj införskaffade sina dynor. Yrkesmässig 
tillverkning, inköpta från hemväverskor i staden, vävning i det egna hemmet eller im-
port. För att börja med det minst troliga, nämligen importen då denna var tämligen 
blygsam när det gällde textilier. Tyger som skotskt kläde, boy och dosinken importera-
des från England. Dessa var dock samtliga tyger som användes till att sy kläder av, så 
några ylletextilier till sängdynor har knappast kommit denna vägen. Hemväverskorna 
kommer heller knappast i fråga då dessa endast var tillåtna enligt lagen att väva för 
familjens eget behov och inte för avsalu. Att det vävdes sängdynor i borgmästarhemmet 
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av frun eller tjänstefolket är inte heller troligt, då bouppteckningen inte redovisar någon 
vävstol. Den yrkesmässiga vävningen kvarstår då som den sannolika tillkomsten av fa-
miljens ylledynor. Fast den första betraktelsen blir tveksam då det år 1662 endast 
omnämnes en yllevävare i staden, likaså grundlades inte vantmakerierna och barn-
husmanufakturiet förrän några årtionden senare. Däremot menar Sven T. Kjellberg i sin 
bok "Ull och Ylle", att yllevävarna aldrig var så många vid tidsperioden att de kunde 
bilda ett eget ämbete. Detta medförde att de talrikare linvävarna vävde randiga bolster-
var och putor i både lin och ull till Malmöborgarna. 

Linvävare och 
deras produkter 
Om det fanns dåligt med yr-
kesmässiga yllevävare, så fanns 
det desto mer gott om linne-
vävare, år 1662 var de tretton 
stycken verksamma i detta yrke 
plus gesäller och lärlingar. Vi 
får förmoda att en välmående 
borgmästare, inhandlade sina 
linnetextilier från en eller flera 
av linvävarna i staden. Både sitt 
sänglinne som lakan, kuddvar 
och sängomhängen samt sitt 
bordslinne i form av dukar, 
handdukar och servetter. 

Alunskiffer och detfirdig-
bearbetade pulvret som bl a 
används vid färgning. 
Foto: Hallberg/IK Foundation 
eb- Company 
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Här följer förteckningen över Knudsens övriga linkläder. 
1 dug 	 3 dl 
2 dito å 3dl 	 6 dl 
1 dito 	 2 dl 
I dito 	 2 dl 
1 grof dug 	 3 dl 
1 handkläde 	 3 dl 
1 dussin grofa serveter 	6 dl 
2 par lagan 	 6 dl 
1 lagan 	 2 dl 
1 par putewar 	 1 dl 
1 par lagan 	 3 dl 
1 par dito 	 4 dl 
1 par dito gaml. 	 1 dl 
2 duge 	 3 dl 
I dito 	 2 dl 
1 dito 	 3 dl 
3 dito å 3 dl 	 9 dl 
1 dito ofir bordet med fransar 12 dl 
3 handkläde d 3 dl 	9 dl 
1 par pute waar 	 6 dl 
1 par gl dito 	 2 dl 
1 par war 	 2 dl 

Att sova på linnelakan var fortfarande exklusivt och inte förunnat vem som helst. 
Familjen ägde fem par lakan plus ett udda, ett par av dessa benämnes som gamla. Precis 
som idag bäddades alltså sängen med under- och överlakan, då de omtalas i par. Om 
lakanen var en vardagsvara i det Knudsenska hemmet är svårt att säga, men det var 
säkerligen endast herrns och fruns säng som bäddades med lakan. Örngotten i linne 
beskrives som pute waar eller enbart waar, de olika värderingarna kan tyda på olika 
linnekvaliteter, den fina linnelärften var naturligtvis mer värdefull än den grövre 
blangarnskvaliten. Likaså kan broderier eller spetsar ha höjt värdet på både lakan och 
örngott. Bordets linne saknas inte heller i borgmästarhemmet, då här uppräknas hela 
fjorton linnedukar. Den mest värdefulla dug Off bordet med fransar 12 dL måste ha varit 
något extra. Vilket mönster duken har haft framgår inte, och enligt Fischers undersök-
ningar har inte heller några mönsterbeskrivningar över linnedukar från 1600-talet kun-
nat beläggas. Det får förmodas att dukens höga värde berodde på en fin kvalitet, någon 
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typ av drällmönster, vackert flätade fransar vid dukens ändar och kanske infällda knypplade 
spetsar. Andra textilier för bordets användning var servetter som det fanns ett dussin av, 
likaså uppräknas fyra handkläden. Handduken har en något brokig historia, det kan 
därför var svårt att med säkerhet säga vad bouppteckningar avser med handkläden. San-
nolikast är dock att 1600-talets handkläden hade anknytning till bordssederna, då man 
vid finare bjudningar torkade sig på ett handkläde vid tvättandet av händerna före och 
efter maten. 

Lin 
När det gäller stadens behov av lin menar Fischer att växten odlades på jordlotterna 
utanför Malmös vallar. Linets vidare beredning med rötning, bråkning, skäckning och 
häckling kan sedan både ha utförts utanför och i staden. Spinningen var nästa moment, 
något som sysselsatte många kvinnor, både för eget behov och för avsalu. Sannolikheten 
är stor att det har spunnits mycket garn i det Knudsenska hemmet inför beställandet av 
lakan, duktyger, servetter och bolstervar. Eftersom kunden var tvungen att bistå linväva-
ren med garn och vävaren tog endast betalt för sitt arbete, det innebar en för stor kost-
nad att ligga på lager med lingarner i lämpliga kvaliteter för olika kunders önskemål. 

Ylle 
Ylletillverkningen som fick ett uppsving vid seklets slut då en av Malmös borgmästare, 
Lars Törnskiär, blev en av de ledande inom direktionen över barnhusmanufakturiet som 
var knutet till ett vantmakeri vilket inledde sin verksamhet år 1686. Barnen undervisa-
des framför allt i spinning, strumpknytning och tröjstickning. Barnhuset fungerade också 
som en klädesmanufaktur och fick bl a stora beställningar från krigsmakten för att väva 
kläde. I vilken mån denna verksamhet kan ha bidragit till att tillverka textilier för hem-
mens behov är osäker, då inriktningen helt och hållet verkar ha varit framställning av 
kläder. 

33 



Blommande linåker. 
Foto Hallberg/IK Foundation Company 



FYRA SEKEL MALMÖ TEXTIL - 1650 TILL 2000 

I7oo-talet 

Ljusning, trots epidemier och krig 
Seklets början med det långdragna nordiska kriget var en svår tid för staden, med många 
nya pålagor och skatter som följd. Dessutom blev Malmö hårt drabbad av epidemier 
vintrarna 1709-1710 när många människor dog. Ytterligare sten på bördan var den 
fruktade böldpesten som kom till staden år 1712 och uppskattningsvis skördade 800-
1000 liv i Malmö. Trots allt gick livet vidare och vid 1710 års marknad på Stortorget 
kunde allt för livets nödtorft inhandlas, bl a såldes textilier vid tre krambodar (liten 
handelsbod) samt dessutom bjöd knallarna ut sina varor. 

Kanske salufördes de vanliga Västgöta- eller Boråstäckena i upphämtateknik, som de 
kringvandrande knallarna från Boråstrakten ofta sålde i södra Sverige, säkert också i 
Malmö. Kriget medförde även att export och import minskade påtagligt via stadens 
hamn. Skeppen vågade sällan gå in i Öresund utan Malmököpmännen fick sina varor 
levererade via Trelleborgs hamn. Detta berörde bl a den kände köpmannen Frantz Suell 
d.ä. som 1717 importerade kattun- och sidentyger till sin handelsbod från skeppare i 
Rostock. Andra vägar som textilier kunde komma till Malmö var via den inrikes sjöfar-
ten, främst då från de tidigare dansklandskapen Halland och Bohuslän. Dessa kunde 
bestå av linnelärft och vadmal, alltså en "enkel" sort av textilvaror som kunde framställas 
i hemmiljö för direkt avsalu till städer där efterfrågan var stor för dylika kvaliteter både 
till kläder och vävnader för hemmens behov. 

Naturalist på besök 
Carl Linneaus anlände till Malmö den 12 juni 1749 och skrev; Malmö stapelstad ligger 
vid västra havskanten av Skåne slätt gent emot Köpenhamn, 4 mil över sundet och är en av 
de ansenligaste städer i riket; har stora hus, mest av korsverke och tegeltak, utom 40 grund-
murade hus, och breda gator. Överhuvudtaget omskriver han staden i positiva ordalag 
och stannar här en hel vecka. Även den textila produktionen nedtecknades flitigt, efter-
som näringen var av stort ekonomiskt intresse för landet. Ylleindustrin hade vuxit i 
omfång, framför allt tack vare herrarna Erasmus Clefwe och Josias Hegardt. Tillsam-
mans återupptog de 1724 driften vid barnhusmanufakturiet, som legat nere. Tillverk-
ningen blomstrade och när Clefwe dog 1741 fortsatte Hegardt driften och gjorde ylle- 
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tillverkningen till en betydande näring i staden. Här tillverkades bl a fint kläde, swanboy, 
rask, camelot, caffa, filt, flanell, schagg, fris, multum; alltså en mängd ylletyger av olika 
kvaliteter. Linneaus träffade också borgmästare Josias Hegardt vid sitt Malmöbesök och 
blev imponerad av klädesfabriken, där beredningen från ull till tyg skulle genomgå trettio-
sju moment innan hon kan bliva en klädning. Han besökte också barnhuset som hölt 

126 barn, här lärde sig barnen bl a att sy, spinna och knyppla. Om detta barnhus var 
kopplat till ylleindustrin är mer tveksamt eftersom barnen även fick undervisning i la-
tin, katekesen, att räkna och skriva samt läsa svenska. Möjligtvis kunde de äldre barnen 
vara nyttig arbetskraft vid yllefabriken som 1747 hade 113 anställda. Här behövdes 
många lärgossar, ullsorterare och tvättare, skrubbare, kardare och spinnare, valkare m fl 
- vilket ansågs som lämpliga yrken för dåtidens barn. Fabriken tillverkade till övervä-
gande delen tyger till kläder, men även filtar var en viktig del av produktionen. Kram-
handlare och klädesfabrikanter lär dessutom ofta ha varit i konflikt med varandra, angå-
ende vem som skulle sälja vilka tyger och hur detta skulle gå till. Yllefabrikerna öppnade 
egna bodar för att kunna avsätta mer och därmed öka sin avans, på så vis blev det mindre 
över för krambodarna att göra förtjänster på. 

Dagen efter barnhusbesöket den 13 juni intresserade Linneaus sig för biologiska och 
zoologiska företeelser i staden, bl a betraktade han gäss och svanar. Han skriver; Svan-
dun är väl skönt, mjukt och hopvalkas ej så lätt, dock går det ej upp emot ejderdun, det 
brukas till sängkläder och även till stoppningar i kläder. Det var av största vikt att ta till 
vara den värdefulla fjädern och dunen för hemmens många behov precis som hundra år 
tidigare på borgmästare Knudsens tid. Färgningens område var något som Linneaus 
gärna uppehöll sig vid. Krappen, som gav den populära röda färgen var betydelsefull för 
dåtidens människor. Han beskriver den så här; Krapp växte frodigt hos trädgårdsmäster 
Christian Muller utan att täckas om vintern. Jag kunde icke se annat, än att det växte här så 
frodigt, som jag det någonsin sett i Frankriket eller Flandern; ty vore här visseli gen tillfälle att 
anlägga krapplantager i Skåne, emedan roten så mycket årligen införskrives och konsumeras 
av färgare. Det förhållandevis milda klimatet kring Lund och Malmö medförde att det 
odlades flitigt med krapp, även om den största mängden importerades, närmare bestämt 
för 12000 riksdaler år 1755 via Malmö hamn. Krappen användes för många olika ända-
mål, bl a inom ylleindustrin, där antingen garnet eller de färdiga tygerna kunde infärgas. 
Linneaus berättar att staden hade 6 färgemän, Johan Mumber var en av dem som han 
besökte. Här lovprisas återigen områdets milda klimat, som Linneaus var ovan vid då 
det växte aprikoser, persikor och druvor i Mumbers täppa. Likaså är han åter hos träd-
gårdsmästare Möller och omtalar att alla defdrgörter och alla de apotekareörter, som plan-
teras och säljas till oss ifrån Holland kunde så väl växa här som någonsin där. Gulfärgningen 
intresserade honom också några dagar senare den 18 juni. När det skulle färgas gult 
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fanns det många möjligheter, vilket tydligt återspeglas genom dåtidens litteratur om 
färgning där förslagen, mer eller mindre användbara, är rikliga. Linneaus träffade på två 
av de allra mest nyttjade och färghärdigaste växterna vid gulfärgning i Malmö. För det 
första ängsskäran, färgaren klagade att borgaren upphandlade av bönderna denna fiirgeört 
och utskeppade den till Dannemark och andra utländska orter, förrän andre, inländske fär-
garefiitt nog, varigenom priset stiger på örten. För det andra, Vau bruktes här icke så mycket 
till gul färg som ängsskäran fastän vaun giver högre färg, ty gula fårgen hos oss kommer mest 
på grovt kläde till underkläder åt soldaterna, vartill ängsskäran är tjänligare. Varför Linneaus 
ansåg att den ena växter skulle passa bättre än den andra till underkläder vet vi inget om. 
I alla händelser användes vau desto flitigare av bondkvinnorna till gulfärgning av de 
många konstvävnader och broderier som tillverkades i denna trakt, liksom krapp till 
rött, vejde till blått samt vejde kombinerat med gulfärgning till grönt. Ett dyrbarare 
ämne som kunde ersätta vejden vid blåfärgning var den importerade indigon, som gav 
den intensivaste mörkblå färgen. Andra importvaror var exklusiva tyger från Liibeck 
samt lin och hampa från ryska Östersjöhamnar. Silket var ett annat textilt material som 
Linneaus omnämner, och han skriver. Vita mullbärsträn, som växte tillsammans med de 
svarte mullbärsträden, uti herr borgmästar Hegardts trädgård 1740, fröso icke bort, ds, alla 

Indigokub innan den malts 
till pulverföre fiirgningen. 
Foto: Hallberg/IK 
Foundation d Company 
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de svarta mullbärsträden fördärvades över jorden, vilket är ett tydeligt prov, att de vita 
mullbärsträden, som äro tjänligast för silkesmaskar, tåla bättre vintrarne än de svarta. Då-
tidens lärde hade oerhörda förväntningar på silkesmaskodling i stor skala. En bekant till 
Linneaus, professor Erik Gustaf Lidbeck i Lund genomförde det största försöket till 
silkesmaskodling med plantering av 50 000 mullbärsträd på 1750-talet. Silkesmaskarna 
trivdes inte något vidare i det skånska klimatet och under den stränga vintern 1786-
1787 frös alla mullbärsträden ihjäl, så silkeframställning i större skala stannade endast 
vid en tanke. 

Ett ämne som Linneaus ingående analyserade under sin skånska resa var alunet vid 
Andrarums alunverk. Detta så viktiga ämne vid bl a färgning av garn, som medverkar till 
att färgen fäster då alun tillsättes före eller under färgningens gång. Alunverket styrdes av 
Christina Piper och blomstrade som mest mellan 1720-1760 då stora mängder alun 
producerades både för inhemskt bruk och till export. Malmö var en av de viktigare 
exporthamnarna för alun och transporterna gick främst till Köpenhamn och Liibeck, 
rekordåret var 1729 med 1005 tunnor. Handelsmannen Frans Suell d.ä. dominerade 
nästan totalt alunhandeln i Malmö (1732 96 %) både när det gällde export och försälj-
ning i staden. Det får därför förmodas att både textilindustin och enskilda personer i 
och ikring Malmö som behövde alun för textilfärgning, inhandlade detta via Suells han-
delsbod. 

Bönderna och den rika allmogevävningen 
När Linneaus lämnade Malmö den 19 juni beskriver han landskapet i lyriska ordalag, 
landet mellan Malmö och Trälleborg var det härligaste i världen och liknade merendels 
Flandern, ty det var en slätt utan berg, backar, stenar, floder, sjöar, trän eller buskar... Allt 
var denna tiden betäckt med den härligaste säd av vinterråg och korn.. Alltså den rikaste 
jordbruksmark som fanns och därmed var många välmående bondesläkter som produ-
cerade rikligt med vävnader och broderier, boendes i trakten. I stort sätt var det samma 
sorts textilier som fanns i borgmästare Knudsens hem vid 1600-talets mitt som nu hundra 
år senare vävdes och broderades som flitigast i allmogemiljön. Däremot genomgick den 
borgerliga bostaden en omfattande förändring under 1700-talet eftersom möbleringen 
blev helt ny med klädda stolar och soffor. Sittmöblerna kläddes med skinn, enfärgade 
eller mönstrade tyger allt efter smak, mode och ekonomiska möjligheter. 

Precis som flamskvävningen var vanlig i Malmö från borgerlig miljö under föregå-
ende sekel, blev tekniken flitigt vävd i allmogemiljön i Oxie härad. Fischer menar att det 
borgerliga väveriet främst kan dateras före 1670, därefter följer en verksamhetsperiod 
med vävare och väverskor som flyttar ut till landsbygden fram till 1720. Dessas och 
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deras elevers arbeten kan sedan härledas till omkring 1770, var efter den rena hemslöj-
den gör sitt inträde. Datering och signering var vanligt förekommande och berättar att 
textilierna framför allt vävdes under en hundra års period, mellan 1750-1850. Tekni-
kens egentliga utbredningsområde är förvånansvärt begränsat, flamsken utövades inom 
Torna och Bara härader i staden Lunds närhet samt i häraderna söder om Malmö. Efter-
som dessa båda distrikt dessutom utvecklade en mönstermässig flamsktradition obero-
ende av varandra, förmodas det att de båda städernas verkstäder kan ha spridit konsten 
till respektive område. Varför flamsktekniken så gott som enbart utövades i ett så snävt 
geografiskt område i allmogemiljön, kan inte med säkerhet fastställas. Troliga orsaker 
kan vara att vävningen är mycket tidskrävande, detta kan ha bidragit till att tekniken 
blev begränsad till en välmående provins där det fanns tid och ekonomi för dylik syssel-
sättning. Väverskan behövde också en viss vägledning och utbildning i den svåra flamsk-
vävningskonsten, eftersom den i flera avseenden skilde sig från övrig vävning. Textili-
erna framställdes i upprättstående vävstol, med en mönsterförlaga bakom varpen, dess-
utom krävdes konstnärlighet för att få ordning på mönsterna med alla blommor, blad, 
människor och djur. 

Inventering avslöjar rikedom 
Malmöhus läns hemslöjdsförening genomförde en omfattande inventering av gammal 
textilslöjd vid 1900-talets två första decennier, däribland flamskvävnader. Detta med-
verkade till att många vävnader kunde härledas till en väverska några generationer tidi-
gare. Genom denna inventering kunde sju åkdynor och en stolsdyna bestämmas till 
Oxie härad, daterade mellan åren 1777-1821. Några av dem är speciellt intressanta 
eftersom de har kunnat spåras tillbaka till väverskan med släktens hjälp. Först en åkdyna 
med lejonborgen som motiv, ett tämligen vanligt mönster i häradet med ett tretornat 
slott och vaktande varulvalejon vid sidorna. Dynan är märkt 1777 MTD, väfd af Ma-
lena Tufresdotter från Aggarps mölla, Svedala socken, Oxie härad, som var gift med Christen 
Andersson, Stora Svedala. Den skänktes till deras dotter, Kerstin Christensdotter, vid hennes 
bröllop med Nils Rasmusson, Svedala, och hennes dotter Kerstin Nilsdotter, fick den i hem-
ffi- med sig till Trelleborg då hon gifte sig med Hans Andersson. Dynan äges nu af deras 
dotter, som för att hedra sin mormors mors gamla arbete själfväfi- af den.. Ett andra exempel 
är en åkdyna med motivet "flykten från Egypten" tillsammans med lejon i krans, en 
ovanlig kombination. Dynan är märkt BAD 1821 och vävdes av Boel Andersdotter, 

Bildtext sid 40-41: Flamskvävnad med upprättstående lejon vävd under 1700-talets slut i Oxie häraeh 
ägare Malmö Museer. Foto Hallberg/IK Foundation er Company 
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Bröddarp, Ingelstad socken Oxie härad. Från henne har den gått i inf till dottern, Marna 
Sjunnesson, gift med Ola Brorsson Kvarnby. Den äges nu af Boel Anderssons yngsta dotter-
dotter, som går i sin mormors fotspår som en duktig och skicklig vizfterska. Flamskvävnader 
var en dyrgrip i hemmet som efterföljande generationer förvaltade med stor omsorg. 
Tillika visar dessa vävnader att traditionen att väva flamskt hölls inom vissa släkter, 
också tre till fyra generationer senare levde traditionen kvar. Även om det vid 1900-
talets början inte fanns behov för åkdynor, utan att det istället hade utvecklats till ett 
historiskt intresse för gångna tiders slöjd inom släkten. 

Ytterligare en vanlig vävteknik i Oxie härad var rölakan, till skillnad från flamsken var 
den vävd i hela Skåne, men hade ett av sina rikaste centra just kring Malmö och Oxie 
härad. Bäckahästen var ett populärt motiv som det vid dagens museer finns ungefär 
tjugofem täcken, bänk-, åk- och stolsdynor bevarade.Vid Malmöhus läns hemslöjds-
förenings inventering var bäckahästarna också rikligt förekommande, och till vissa väv-
nader lyckades även väverskan spåras. Exempelvis på en vacker åkdyna med bäckahästar 
var märkt SND 1775. Den äges af Karolina Strand, Malmö Oxie härad, och är väfd af 
hennes farfars mor, Sissa Nilsdotter i Västra Klagstorps socken, Oxie härad. En annan väver-
ska Sissa Persdotter från Bunkeflo vävde 1807 en mycket speciell åkdyna, den är en 
kombination ar rölakan och flamskt med stjärnor och rosor ställda i ett unikt mönster. 
Att blanda dessa två tekniker med varandra på detta detaljerade sätt, förekom bara kring 
Malmö. Det verkar som om rölakanstekniken hade nått en sådan förfining vid 1800-
talets början, att flamskmotiven med blommor naturligt blandats in för att uppnå nå-
gonting utöver det vanliga. 

Adel och köpmän 
År 1775 räknas som en vändpunkt i Malmö stads historia, det var då som utbyggnaden 
av hamnen påbörjades, reaktionen erhölls först tjugofem år senare när staden verkligen 
började att expandera. Vi ska hålla oss kvar vid 1700-talets slut och titta in i köpmän-
nens handelsbodar och se vem som besökte dessa och vad kunderna hade med sig där-
ifrån. Bönderna runt staden inhandlade sina exklusivare färgämnen som indigo och 
koschenill samt andra köpvaror hos stadens handlare, även om direkta bevis för detta är 
svårt att finna då "vanligt folk" fick betala sina varor kontant. Annat var det för bygdens 
adelspersoner, från själva Malmö stad var de fåtaliga, men däremot kom de resande från 
godsen och herrgårdarna i en vid omkrets runt staden för att inhandla sina förnödenhe-
ter. Firman Falkman & Suell var dominerande med Frans Suell som ledande kraft, i 
hans butik kunde allehanda ting inhandlas som swartpeppar, saffian, hwit socker, caffe 
böner, spik, waxljus, citroner, oliwer, sardeller, thee, capris, mm. Det var Högwälborne herr 
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Ett högrestånds sovrum från 1700-talet där morgontoaletten pågår. Sängen täcks av ett broderat blommigt sidentygs-
täcke. Foto Hallberg/IK Foundation & Company 
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Baronen och Ryttmästaren Mörner, som bodde på Toppeladugård i Bara härad som köpte 
dessa varor. Att man idag kan veta så mycket om vad adeln inhandlade beror framför allt 
på att Baron Mörner och hans adelsvänner kunde handla på kredit. De kan tyckas märk-
ligt att de som verkligen hade det gott ställt, fick betala när det passade. Tydligen be-
hövde han endast betala två gånger per år då aktuella räkning omfattar tiden juni-no-
vember år 1771. Anledningen till detta bottnade sig i att adeln var köpstarka kunder 
som handlaren gärna ville behålla, då Mörners räkning slutade på den aktningsvärda 
summan 512,19 D smt. När det gällde det textila området så innefattar räkningen siden-
tyger 1/2 lod, guld tråd 1/2 lod, siYwertråd 1/2 lod, 3/4 lod camelgarn. Falkman & Suells 
handelsbod sålde tyger och garner, framför allt av det exklusivare slaget och många gånger 
importerade sådana. 

De dyra siden- och bomullstygerna samt tillhörande garner utmärkte sig ifrån varda-
gens grövre kvaliteter i lin och ull, dessa dyrbarheter användes både till kläder och hem-
inredning. Adelshemmen skiljde sig i textilt avseende från övriga samhällsklasser att 
textilförråden var större och att sidentyger och andra mer exklusiva material hade en 
framträdande roll. En annan skillnad från andra samhällsklasser var att det överhuvud-
taget inte utvecklades någon lokal stil inom de adliga kretsarna. Inte ens en lokal skånsk 
stil, då egendomarna fanns spridda mellan olika landskap och ägodelarna ofta flyttades 
här i mellan. Likaså blandades importerade textilier — trots importrestriktioner — in i 
inredningen samt textilier som inköpts på egen utlandsresa eller beställts från de be-
römda väverierna Floor Linne Fabriquer i Helisinge Land och Vadstena Cammarduks 
Fabrique. Att det däremot inhandlades linnemöbeltyger eller linne från linvävarna i 
Malmö, är mer tveksamt. Då många av linvävarna flyttade ut från staden under 1700-
talet och kunde leva under bättre villkor som slottsvävare, sockenhantverkare eller fri-
mästare runt om i Skåne. Det fanns år 1793 endast en linvävare mästare och en lärling 
kvar i Malmö inom detta yrke. 

Broderat siden kvar i Malmö 
Malmö museer har en stor samling av broderade textilier i siden från denna epok, flerta-
let är dock dräkter eller påkostade detaljer som strumpeband, skor, sedelböcker, strum-
por eller skärp. Men några textilier av inredningskaraktär som kan härledas till Malmö 
finns också i samlingarna. De stickade kattuns- eller sidentygstäckena med foder och 
stoppning i mellan var mycket vanliga. Många av dessa var dessutom rikligt broderade i 
stickningen med olika sömmar och applikationer. Ett sådant täcke finns idag i samling-
arna på grönt och rött siden (idag blekt till blått och rosa) med applikationer och 
silkesbroderier. En annan intressant textil är en märkduk broderad i ull och silke på 

J 
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stramalj av Anna Christina Pettersson (1788-1857) år 1795, hon var dotter till handla-
ren Olof Pettersson (1746-1822) och Lovisa Charlotta Faxe (1766-1837). Under 1700-
talet var det främst högreståndsflickor i åldrarna sex till femton år som sydde märkdukar 
för att öva sig i broderandets konst, precis som sju å' riga Anna Christina gjorde. En 
broderi av ovanligare slag i samlingarna är ett litet skrin, märkt ACB 1763. Den brode-
rade klädseln är av röd sidenrips med påläggsöm av mönstrade siden, läggsöm av silver-
tråd samt plattsöm av silke och silvertråd. Ett mästerstycke som broderades av tioåriga 
Anna Chatarina Bager (1753-1828), även denna textil härstammar från en av stadens 
köpmannafamiljer. 

Detalj av "stickat" side-ntygstäcke med applikationsbroderier, ägare Malmö Museer. 
Foto HallberglIK Foundation 6 Company 
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Stad i förändring 
Under vintern 1806-1807 fick Malmö en ovanligt upphöjd position i landet, eftersom 
den verkade som inofficiell huvudstad när Gustav IV Adolf bodde här med sin familj. 	1 
Några specifika textilier från deras vistelse i staden har inte gått att spåra, däremot finns 
en liten rölakansdyna bevarad med en prinsessa till häst. Denna anses härstamma från 
Hyllie socken i Oxie härad och föreställer enligt invävda bokstäver "Albertina Sofia prin-
sessa af Sverige 1778, och en lång rad otydbara versaler samt KNB 1801. Albertina Sofia 
(1753-1829) var Gustaf III:s syster, dvs faster till Gustaf IV Adolf som vistades i staden. 
Dessutom lär kungen varit på besök i Malmö även året 1801, vem vet om inte också 
fastern Albertina Sofia följde med på familjens resor. Om denna dyna var avsedd som en 
gåva till prinsessan eller om damen till häst bara skulle föreställa henne är dock okänt. 

Så långt ifrån de kungliga man kan tänka sig, arbetade samtidigt många fattiga barn i 
Malmös stora textilmanufakturer Hoppet och Concordia. Att barn på åtta till tio år 
arbetade långa dagar som spinnerskor eller ullrensare ifrågasattes inte, utan det sågs som 
en självklarhet att fattiga barn måste hjälpa till med försörjningen! Textilarbetarskaran 
var överlag mycket ungdomlig då nästan 60% (år 1800) var under tjugo år, för övrigt var 
kvinnorna dominerande både på fabrikerna och som hemspinnerskor. Även här var den 
tidigare omtalade köpmannen Frans Suell inblandad eftersom han var ägare till Concordia, 
liksom tidigare textilmanufakturer var denna inrättning koncentrerad till klädes-
tillverkning. 

Den blomstrande fabriken gick ett olyckligt öde till mötes, när både ullförrådet och 
de nya maskinerna förstördes genom en brand år 1808. Detta år verkar att ha varit 
olyckligt för Malmö, eftersom det dessutom rådde krig mellan Sverige och Danmark, 
detta innebar ett kännbart avbrott för handeln i staden. Freden slöts år 1809 och snart 
gick sjötrafiken ut och in ur hamnen som vanligt igen. Hamnen som nu var utbyggd 
gjorde det lättare för skeppen vid lastning och lossning av varor, vilket ytterligare med-
förde en ökad handel. Alun exporterades fortfarande fast nu i mindre omfattning (38 
tunnor 0,6 % av exportvärdet år 1815), medan däremot den importerade indigon nu 
fått en ökande betydelse då 4412 skålpund inskeppades detta år, vilket motsvarade hela 
8,3 % av importvärdet. 
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Rölakansvävnad med prinsessa till häst, vävd 1801 i Oxie härad, ägare Malmö Museer. 
Foto Hallberg/IK Fourzdation & Company 

Broderier från allmogemiljön 
Indigon var ett måste för textilmanufakturerna, men också bondkvinnorna behövde 
ofta indigon till sina välarbetade vävnader och broderier. Färgämnet såldes i samman-
pressade kuber till både färgerier och försäljning via handelsbodar, före färgningen mal-
des den dyrbara indigon till ett pulver. Broderierna är många som finns bevarade från 
denna period, nästan samtliga broderade med bl a indigofärgade garner. De rika allmoge-
textilierna nådde sin höjdpunkt runt Malmö vid 1800-talets tre-fyra första decennier, 
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för att sedan avmattas och därefter upphöra (vävningen var fortfarande lika blomstrande 
men beskrives inte ytterligare). Invandringen till Malmö var ännu blygsam, folk hade 
det egentligen bättre på landsbygden än vad många av det nyinflyttade fick i stadens 
fattigkvarter. Bondkvinnorna fortsatte sitt invanda liv i byarna och på slätten runt sta-
den, vilket innebar att de broderade de gamla mönsterna på åk- och stolsdynor precis 
som deras mor, mormor, mormors mor hade gjort. 

Schatter- och tvistsöm 
Yllebroderiet - eller schattersömmen som den också kallas - hade egentligen sin största 
utbredning i häraderna Wemmenhög, Torna, Skytts och Bara. Även Oxie härad kan visa 
upp många vackra dynor daterade mellan 1766-1822. Att signera och datera var speci-
ellt vanligt på de broderade dynorna, det kan ha sin enkla förklaring i att det var betyd-
ligt lättare att brodera en märkning än att väva in den på rölakan och flamskt. Ett sådant 
broderi av stort intresse är "Paradisdynan", märkt 1813 KPS KAD BKD, här avbildas 
Adam och Eva på var sin sida om kunskapets träd och den ringlande ormen. Enligt 
Fischer är det välgjorda broderiet inköpt av konstnären Anders Montan i Lund år 1877, 
och han uppgav då att dynan härstammade från Hötofta i Oxie härad. Andra omtyckta 
motiv i yllebroderi från Oxie härad var hjortar och fåglar inom kransar omringat av 
blomstermotiv, eller lejon inom kransar, ryttare till häst samt människofigurer. Egentli-
gen samma mönsterflora som vi möter omväxlande inom både flamsk- och rölakans-
teknikerna. En annan variant av yllebroderiet var när det kombinerades med den vävda 
trensaflossan, denna typ hade sin största utbredning i Vemmenhögs härad och förekom-
mer mer sparsamt i Oxie. Enligt Emilie von Walterstorffs omfattande undersökning av 
vävnadstekniker och mönstertyper i Sverige, kunde hon endast härleda kombinationen 
yllebroderi/trensaflossa till Södra Åkarps socken i Oxie härad. Däremot har Fischer yt-
terligare funnit en åkdyna av denna sort, förvärvad i Svedala, Oxie härad märkt ANO 
1777 KFD FNS . Han ställer sig dock tveksam till den tidiga dateringen, både p g a att 
årtalet verkar tillsytt senare samt att mönsterkombinationer och broderitekniker stäm-
mer bättre överrens med 1800-talets början. 

Det andra sättet att brodera dynor och täcken på var i tvistsöm, som var vanligt redan 
på Borgmästare Knudsens tid, ofta kan det läsas om "sytt på tvist" i bouppteckningar. 
Tekniken fortsatte att vara populär och broderades fortfarande under 1800-talets första 
decennier i Oxie härad, sin största utbredning hade däremot tvistsömmen i Torna och 
Bara härader. Nu förekom även korssömmen, ett snabbare sätt att brodera även om 
mönstringen blir identisk är tekniken något glesare i sitt utförande. Det redan beskrivna 
mönstret "valknuten" - på täcket daterat 1684 -, broderades fortfarande fram till år 
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1828 enligt befintliga dateringar på dynor. Ett annat mönster var granatäpplet (palmetten) 
som återfinns på ett tvillingtäcke till det tidigare omtalade broderiet från år 1691. Täcket 
är märkt ILS AOD BOD KOD 1806, ägare; Dorotea Larsson, Limhamn, Oxie härad. Hon 

har ärvt det af sina föräldrar Per Hansson, Hötofta, Oxie härad och Anna Nilsdotter, 

Vemmerlof; Skytts härad. Inventerarna vid Hemslöjden antecknade också här några in-
tressanta traditioner rörande en familj liv vid 1800-talets mitt. Anna Nilsdotter hade sex 

döttrar och två söner, och till hvarje barn, som föddes, började hon genast sätta i vizfven till 

täcken och dynor och till långa räckor aflinne och dynvar. Själf efterlämnade hon vid sin död 

sju stycken stora, sömmade eller väfda täcken utom alla dynor, lynnen och drättar, som hon 

dels älfi, dels väft i sitt eget hus. Det lilla vaggtäcket, som modern sömmat, togs aldrig fram 

annat äv vid högtidliga tillfällen. Vid hvarje dop, som firades i Hötoftagården, breddes det ut 

öfeer vaggan, där den nydöpte sof Valknuten som mönster har även fortsatt sina traditio-
ner ännu längre, ända in i vår tid genom hemslöjdens mönstersatser. 

Hemslöjden trängs undan 
Industrialismens tidevarv rullade på allt fortare kring år 1850 och medförde en i vissa 
stycken ny livssituation för Malmöborna. Några av de viktigaste förändringarna var den 
ökande produktionen som medförde ett större utbud av varor, därmed fler fabriker och 
handelsbodar, samt en ökande import och export. Detta innebar i sin tur att det behöv-
des ny arbetskraft och inflyttningen till staden ökade med där tillhörande krav på nya 
bostäder och gator. Andra omvälvande händelser var den allmänna skolplikten 1842, 
näringsfriheten genomfördes 1846 samt att tidningar och böcker fick en alltmer ökande 
betydelse. 

Heminredningen med tillhörande textilier i bondemiljön var ett område där föränd-
ringen märktes tydligt. De ålderdomliga dynorna, bänklängderna och täckena som vävts 
och broderats i liknande utförande under många generationer fick nu ge vika för nya 
ideal. I bästa fall förvisades de ärvda konstvävnaderna till kistbottnen, men tyvärr slets 
en stor del ut som dörrmattor och hästtäcken då många inte längre förstod att uppskatta 
deras värde! I bondemiljön började hemmen nu att inredas på liknande sätt som de 
högre ståndens med stoppade fåtöljer, stolar och soffor. Bomullen kom nu som ett revo-
lutionerande material och nya textilier som gardiner, ripsmattor och bomullsmöbel-
tyger blev populära. Bomullen hade förvisso funnits tillgänglig långt tidigare i mindre 
omfattning, men nådde nu ut till en allt bredare krets eftersom priset sjönk samtidigt 
som både bönder och lönearbetare började leva under bättre villkor. Att importen av 
bomull ökade under 1850-talet berodde främst på att Malmö Manufaktur Aktiebolag 
och Malmö Väveribolag anlades 1855. Det var framför allt de kraftiga fabriksvävda 
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bomullskvaliteterna domestik, mollskinn, korderoj och manchester som konkurrerade 
ut hemslöjdsvävnaderna. Tapetserarna fick härmed ökad sysselsättning då fler männis-
kor inredde sina hem med stoppade möbler. Likaså fanns gardinuppsättning som en 
viktig del i tapetserarnas yrke. Gardiner var en sådan textilgrupp som starkt ökade i 
populariet kring 1850, man började nu att hänga upp gardinarrangemang i flera av sina 
fönster, kanske rent av i samtliga fönster om det var en välmående familj. Under tidigt 
1800-tal var däremot gardinen en nyhet i många hem, och prydde endast finrummets 
fönster. 

Textilindustrin 
En viktig anledning till att tapetserare liksom många andra yrkesgrupper kunde arbeta 
under bättre och friare villkor var att näringsfriheten infördes 1846, och blev fullstän-
digt genomförd 1864. Det gamla skråsystemet hade styrt hantverk och industri under 
flera hundra år, men hade nu tjänat ut sin roll. Det nya systemet underlättade för tillver-
kare av alla slag, att starta upp en rörelse, att konkurrera under bättre villkor, att annon-
sera och göra reklam för att just deras produkter var de bästa. Inom textilindustrin fick 
detta sina positiva effekter på så sätt att arbetstillfällena kraftigt ökade och därmed också 
den mängd varor som producerades. Bomullsfabrikerna var några av intressenterna, andra 
var klädesfabriker, strumpfabriker, kardfabriker, spinnerier, ylleväveri och bandfabrik. 
Naturligtvis var textilindustrins främsta produktion tyg för klädestillverkning och den 
ökade konsumtionen av kläder, samt även inredningstextilier som var en följd av ökade 
inkomster och bättre levnadsförhållande. Först slog detta igenom hos välsituerade bor-
gare, godsägare och bönder, betydligt senare också hos arbetarna.Uppsvinget i ekono-
min visades sig också genom den ökande importen av spånadsämnen kring seklets mitt, 
inte bara av bomull, utan också av bomullsgarn, ull och yllevävnader. Textilier kom 
också till Malmö från främst Sjuhäradsbygden genom de kringvandrande knallarna, 
precis som tidigare. Även Göingebygden var ett avsaluområde som försåg Malmöborna 
med enkla bruksvävnader i form av filtar, bolstrar och lakan genom marknader. Det 
anses också ha pågått en illegal import av textilier via Danmark och Tyskland. 

Samtidigt som bomullsindustrin blomstrade i Malmö, var ylleindustrin blygsam och 
hade inte riktigt återhämtat sig från 1808 års brand. En annan viktig anledning anses 
vara att de effektiva Engelska spinnerimaskinerna och de mekaniska vävstolarna anpas-
sades mycket snabbare till bomullen än till yllet. Ett exempel på en mindre yllefabrik år 
1840 ägdes av fabrikör Eneström i Södra Förstaden, här tillverkades främst olika sorters 
kläde, men också sängfiltar. Några personer var också sysselsatta i en liten bandfabrik, 
som hade sina anor tillbaka till 1820-talet när Anna Lärka startade denna produktion. 
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Band hade många användningsområden både praktiska och dekorativa, när det gällde 
både heminredning och klädedräkt. Sannolikt har denna lilla "fabrik" haft en hemslöjds-
karaktär, överhuvudtaget ej mekaniserad och på 1860-talet hade den upphört. För denna 
typ av verksamhet liksom för de rena hemslöjdsprodukterna blev det svårare och svårare 
att prismässigt kunna konkurrera med den nya tidens mekaniska vävstolar. 

Även om många fick det bättre och kunde leva under drägligare levnadsförhållanden 
än tidigare, så bodde de ökande antalet arbetarfamiljer många gånger under ytterst tarv-
liga omständigheter. Den snabba befolkningsökningen skapade problem, eftersom det 
inte hann byggas bostäder i den takt som landsortsbefolkningen flyttade in till Malmö. 
En berättad historia omtalar bl a hur en arbetarfamiljs sängar såg ut. Bädden bestående av 
halm på botten och både till underlag och betäckningfiäderdynor, vilka aldrig vädras, och 
den är Måg och impregnerad med den kvävande snusklukt, vartill hos de ännu osnyggare 
kommer allehanda ohyra. Många av arbetarna vid bomullsfabrikerna levde under sådana 
här urusla förhållanden, lönerna var låga och arbetsveckan var sextionio timmar. Inte att 
undra på att det blev svårt, för att inte säga omöjligt, att göra hemmet trivsamt och rent 
i dåliga, fuktiga och trånga bostäder. Textilierna som kvinnorna och männen tillverkade 
var inte avsedda för dem själva ännu, utan det var fortfarande andra som hade det bättre 
ställt som kunde klä om sin soffa i manchestertyg eller klä sina barn i lätta bomullskläder 
eller hänga upp nya luftiga gardiner i fönsterna. 

Linfrö, indigo och isländsk ull från handelsboden 
Precis som under 1700-talet kunde man 1842 bl a i handelsboden Luttropp & Anders-
son finna de mest skiftande produkter som plogjärn, norsk sill, champagne, knappar, 
spik och socker. Men också linfrö, färgstofter och islandsull som kan leda vidare till 
intressanta funderingar på det textila området från denna tid. 

Det fanns ett stort lager av linfrö (2 858 Rdr) i butiken, helt naturligt odlades det 
fortfarande mycket lin runt Malmö. Förrvisso hade linvävareämbetet i staden fullstän-
digt upphört redan vid seklets början, men som tidigare beskrivits flyttade linvävarna ut 
från staden och blev istället slottsvävare. Det stora behovet av tillgång på linfrö bestod, 
eller kanske till och med ökade eftersom linneförråden av damast- och drälldukar med 
tillhörande servetter blev mer och mer populära. Genom Fischers ingående undersök-
ningar av linvävare vet vi att familjen Nyman, var en av dem som hade den största 
kundkretsen. Under 1840-talet var det Anders Nyman som hade ledningen i väveri-
verkstaden, beställarna var främst den skånska högadeln. Det fanns även kunder inom 
präst-, borgar- och välmående bondefamiljer, några av Malmö stads borgare inhandlade 
sitt linneförråd genom det Nymanska väveriet. Genom beställningsböckerna kan det 

51 



FYRA SEKEL MALMÖ TEXTIL - 1650 TILL 2000 

utläsas att detta var familjerna Kockum och Bager samt konsul Runnerström som du-
kade med det Nymanska linnet vid finare middagar. Fortfarande var det så att beställa-
ren lämnade in hemspunnet lingarn när de ville ha vävt en drällduk, damastservetter 
eller enkla handdukar. Därför kunde de borgerliga Malmöfamiljerna vid sina beställ-
ningar, antingen köpa garnet i handelsboden eller anlita någon hemspinnerska i staden. 
Även vid många prästgårdar vävdes det flitigt, här var det dock fruarna och döttrarna 
som själva satt i vävstolarna. Likaså vävdes det inte enbart i linne här, utan allt som 
behövdes för hemmets behov. Fischer menar att det i prästgården i Tygelsjö vävdes linne-
handdukar i en fin kvalitet med randigt mönster och strödda blommor mellan rän-
derna. En intressant historia från samma by berättar om en mycket skicklig väverska vid 
namn Elna Olsson som år 1866 levererade mönstrat linne till Malmö industrilotteri. 
Alltså kunde Malmöbor som hade lotter i industriföreningen på 1860-talet vinna bl a 
linnedukar. En tidig vävskola kunde även kvinnorna i Malmö deltaga i, det var Hedda 
Christina Ekenmark som annonserade i Malmö Allehanda år 1839; Undertecknad får 
härmed underätta respektive stadens och ortens fruntimmer, att en vävskola kommer att 
börjas i medio av denna månad, där ett fruntimmer kan fa lära sig ifrån de simplaste till 
fasonerade tyger och gardinvävnader, gas-, dräll-, och damastmönster... Mitt logi är för 
närvarande i slaktare Ahlströms gård vid Stortorget huset nr 598. Linfrö var med andra ord 
viktig produkt för dåtidens handelsbodar att sälja! 

Den andra produkten i handelsboden varfårgstofi-er (1 060 Rdl), förmodligen var den 
största delen av lagret den importerade indigon. Även andra färgämnen kan ha ingått, 
exempelvis krapp, koschenill, färnbock och gurkmeja. Kunderna tillhörde till stor del 
textilfärgerierna eftersom dessa behövde stora kvantiteter, men även privatpersoner som 
färgade sina ullgarner inhandlade sin indigo hos handlaren. År 1842 var fortfarande 
samtliga färgerier knutna till textilfabrikerna i Malmö och lydde under den gamla skrå-
ordningen . Den nya näringsfriheten var däremot i antågande och redan år 1850 grund-
lades Metzens färgeri i staden och fick en efterföljare av Dahlströms färgeri år 1869. 
Hade vi däremot tittat in i ett varulager på färgare Dahlströms tid tjugofem till trettio år 
senare, skulle färgämnena varit helt annorlunda. De naturliga färgstofferna var nu så 
gott som utkonkurrerade av de kemiska färgämnena som började framställas år 1856. 
Anilinet ökade snabbt i popularietet och blev en stor succe tack vare sin tillgänglighet 
och framför allt för att färgerna blev grälla och starka i förhållande till naturfärgerna. 
Detta var någonting nytt som attraherade dåtidens människor, tyger till heminredning 
och kläder fick i och med detta ett helt annorlunda utseende med bl a starkt lila och röda 
färger som dominerade. 

Isländsk ull fanns i stora mängder i varulagret (12.000 Rdl). Denna var sannolikt 
importerad, då ullen var den eftertraktade vita till skillnad från de svenska urraserna 
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som producerade grå ull. Visserligen hade isländska får funnits långt tidigare i landet, 
redan vid 1700-talets slut i Jämtland. Kjellberg (Ull och Ylle) skriver att fårrasen hade 
införskaffats på grund av sina förträffliga egenskaper som bättre och rikare ull, de var 
härdigare, krävde mindre skötsel och trivdes bra på alla platser. Dessvärre stämde inte 
detta så bra efter otaliga försök och många misslyckande fram till 1830-talet, även skåns-
ka försök gjordes, men djuren drabbades av sjukdomar och dog. Naturligtvis fanns det 
en efterfrågan på vit ull, men den stora kvantitet som fanns i varulagret känns tveksam, 
eftersom ylleindustrin var blygsam år 1842. Likaså är det inte troligt att bönderna runt 
Malmö köpte några större mängder ull även om den var vit, varje gård hade vanligtvis 
sina egna får. Så det verkar klokt av Luttropp & Andersson som hade största delen av 
den isländska ullen (11 749 Rdl) i kommission, eftersom den troligen inte var snabb att 
avyttra! 

Tapisserisöm på modet vid seklets mitt. 
Medan det ansågs viktigt för en kvinna i bonde- och prästgårdsmiljö att kunna spinna 
och väva, var textilarbetet i borgar- och adelshem istället inriktat på broderi. Det ansågs 
som en speciellt lämplig sysselsättning för rika flickor och deras mödrar att kunna bro-
dera vackert, vid sidan om pianospel och akvarellmålning. Dessutom var det ett mått på 
en viss social standard när det fanns råd att låta kvinnorna syssla med ett "nätt broderi", 
istället för att spinna garn till vardagens kläder. Det broderades mycket i Malmös 
förmögnare hem, framför allt så var tapisserisömmen på modet. Med tapisserisöm me-
nades ett mycket tätt, färgrikt och helt yttäckande broderi på stramalj. Detta kunde vara 
utfört med olika stygn som kors-, tvist- och gobelängsöm. Bouppteckningarna uppvisar 
många exempel på denna typ av broderi som kunde användas i de mest skiftande sam-
manhang. Många av textilierna var dessutom stora i formatet och måste varit mycket 
arbetskrävande. Detta var textilier som ständigt var framme och dekorerade rummen, 
till skillnad från allmogens förvaringsseder där dynorna låg i kistor större delen av året. 
Därför finns inte mycket kvar av broderikonsten från denna tid, då broderierna utsattes 
för ett naturligt dagligt slitage. Undantag finns förstås, bl a genom en bevarad soffklädsel 
vid Malmö museer. Denna soffa med korssömsbroderi på klargrön botten med medal-
jonger och å la greque-bårder ägdes av handlaren Georg Cronqvist (1837-1914). Cron-
quist drev en manufakturaffär i Malmö, och korsstygnsbroderiet lär ha sytts av biträden 
i denna butik. För att förtydliga den mångfald av broderade inredningstextilier som 
fanns i Malmö hemmen vid 1850-1860-talen följer här några exempel på tapesseri 
broderier från olika familjers bouppteckningar; 
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1 klocksträng af tapisseri med messingshandtag. 
1 Emma af mahogny klädd med tapisserie, jemte 2ne kuddar. 
1 Bord med förgyld fot, klädt med tapisserie. 
1 pall klädd med tapisserie. 
1 kudde klädd med tapisserie. 
1 Matta af tapisserie svart botten med gult och blått. 
1 Matta af tapisserie, i rödt, hwitt och grönt, med svart sammet. 
1 Soffkudde af tapisserie 
1 Eldskärm af svartbetsadt träd, med tapisserie. 
1 stol med hög Iygg, af mahogny klädd med tapisserie. 
1 fotkudde, klädd med tapisserie 
1 Fauteuil af ek och valnöt, klädd med tapisserie. 

Exemplena hade kunnat bli många fler, men dessa visar med tydlighet hur glad man 
var för att dekorera ett rum med broderade möbelklädslar. Dessutom kompletterades 
dessa gärna med en broderad kudde, eldskärm och en matta. I bouppteckningarna kan 
också läsas om de tillbehör som behövdes för att framställa alla dessa broderier, vilket 
också bevisar att de var tillverkade i det egna hemmet. Här kunde finnas; syskrin, nål-
dynor, nystställning, sybåge och nålfot. Alla dessa broderier i välmående högreståndsmiljöer 
kring år 1850 är upptakten till de textilt överdekorerade borgerliga hem som skulle 
komma några årtionden senare. 

Textilt överflöd i 1880-talets Malmö 
Inredningskonsten förändrades i mångt och mycket i och med industrialismen när tek-
nikens framsteg gjorde det möjligt att på ett enklare, snabbare och billigare sätt fram-
ställa både möbler och textilier. Utvecklingen hade ett liknande förlopp i hela landet 
med upprepning av alla tidigare kända stilar, de blev bl a till nyrokoko, nybarock och 
nyrenässans. Detta blev ett borgerligt ideal och flera stilar levde gärna sida vid sida, till 
och med i samma hem kunde olika rum gå i olika tidsstilar. Idealet var mörka färger till 
tapeter, gardiner och möbler - gärna i brunt. Textilierna var i tjocka kvaliteter helst 
enfärgade eller småmönstrade med fransar, garnbollar eller annan dekoration. Malmö 
museer äger en intressant textil från tidsperioden, en broderad eldskärm monterad på en 
ram av utskuret svart päronträ. Det landskapsprydda broderiet utfört i korssöm, petits 
points, flörssöm och pärlbroderi prydde direktör Carl Perssons hem. Broderiet som ut-
förts av hans fru Mathilda Svensson belönades dessutom med första pris på konstindustri-
utställningen i Köpenhamn 1888. Vävnader från allmogemiljön som flamskt och röla- 
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kan blev också populära att kombinera med övrigt pynt, draperier och persiska mattor. 
Ibland täcktes väggarna helt av allmogevävnader som hängdes sida vid sida för att bilda 
en varm grotta av textil, gärna tillsammans med orientinspirerade prydnader och lam-
por. Allt blandades och ansågs då som högsta smak, några årtionden senare sågs stilen 
däremot som höjden av smaklöshet vilket bidrog till att det inte finns mycket kvar att 
studera idag. Klunkehjemmet i Köpenhamn är ett undantag, som en av de få bevarade 
borgerliga bostäder i full textil skrud från denna tid, det fungerar idag som museum. 

Den gamla slöjdens nya intressenter 
Det var inte enbart människor från borgerlig miljö vid 1880-talet med moderna 
inredningsideal, som fascinerades av allmogetextilierna. En av de tidiga intressenterna 
var konstnären och forskaren Nils Månsson Mandelgren (1813-1899) han gjorde ett 
flertal resor till Skåne där också Malmö besöktes mellan åren 1850-1872. Mandelgren 
var tidigt en stor ivrare av den gamla slöjden, redan år 1845 var han en av grundarna till 
Svenska Slöjdföreningen. Textilier var ett av hans många intresseområden, dessa föreviga-
des av honom genom målade akvareller, teckningar och att han fotograferade på resorna 
i Skåne. När det gällde det textila området koncentrerade han sig till landsbygden där 
traditionerna inom vissa släkter fortfarande hölls levande. Malmö som tidigt påverkades 
av moderna ideal hade inte mycket att erbjuda vid denna tid, eftersom det var här de 
gamla traditionerna dog ut först. Under sina korta Malmöbesök ägnade han sig istället 
främst åt den gamla bebyggelsen längs Södergatan och Stortorget, där han bodde hos sin 
vän Lembke vid Södergatan nr 28. Mandelgren deltog och besökte dessutom ofta 
konstindustriutställningar både i Köpenhamn och på kontinenten, bl a beundrade han 
den skånska slöjden på Verds-expositionen i Wien år 1873 här såg han bla bandvåfnader 
och snårvilfilader. Däremot missade Mandelgren Industriutställningen i Malmö som-
maren 1865. Vad som visades här i textil väg har dock inte kunnat utrönas, men utställ-
ningen var betydande. Antalet af utställare är omkring 500, deraf omkr. 150 från Dan-
mark, samt några från Norge och Finland. 

Mandelgren hade också kontakt med Maria Collin (1864-1933), som under 1890-
talet publicerade tre vävböcker rörande skånska allmogevävnader. Under sitt arbete med 
böckerna sökte hon historiskt material och hade då bl a korrespondens med Mandel-
gren. Han skrev ett brev till Fröken Maria Collin år 1890 och berättade här vad han 
studerat av skånska allmogevävnader under olika världsutställningar på kontinenten. 
När det rörde Malmö beskrev han flamskvävnader så här; Den FlamskaVärnaden är en 
viifiad som kan anses som en förändrad Gobelin, som idkades i Flandern på 1500-talet då 
väkeri konsten där stod på sin höjd. Den lär enligt tradition vara inkommen till Malmö 
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genom Borgmästare Jörgen Kocks frus åtgörande, och idkas endast i kring Malmö af all-
mogen. Fischer menar dock att denna teori var något felaktig när det istället var brodern 
Johannes Kock som flyttade till Malmö med sin hustru Adelhed vilken introducerade 
flamskvävningen. Då hon var den första, som i Danmark införde konsten att väva bonader 
enligt flandernas metod och hon undervisade samtidigt i sättet att färga ull i olika _färger. 

Museiverksamheten i Malmö gjorde sina första trevande försök 1841, men lades ner 
redan efter några år, för att åter starta upp 1851 som ett "Skånskt naturhistoriskt mu-
seum". Efterhand växte samlingarna och kom också att innehålla bl a kulturhistoriska 
och etnografiska samlingar, där textilier också ingick. En konstnär som gärna målade av 
textila händelser hos den skånska allmogen var Jacob Kulle (1838-1898) som finns re-
presenterad med ett flertal konstverk av detta slag vid Malmö museer, han avbildade 
gärna både klädedräkten och vävnader av olika slag. Men Kulle var inte enbart konstnär, 
utan blev efterhand allt mer intresserad av textilier och hur dessa tillverkades. Sina tex-
tila kunskaper fick han nytta av redan 1874, när han var med från starten av Hand-
arbetets Vänner (HV) i Stockholm. HV:s filosofi var främst att hämta inspiration från 
de gamla textilerna och vidareutveckla nya mönster ur dessa. Kulle hade här en viktig 

förmedlareroll mellan Skåne och huvud-
staden, eftersom han redan tidigare var be-
kant med traditionerna här. 1875 gjorde 
han en resa till Skåne för att försöka finna 
väverskor till HV, köpa upp gamla vävna-
der och samtidigt lära sig mer om de gamla 
teknikerna. Dessutom deltog HV i många 
utställningar, bl a vid lantbruksmötet år 
1881 i Malmö där de visade sin kollektion. 
Beundrarna var många för HV:s verksam-
het och utställningar under 1880-1890-
talen, men kritikerna uteblev inte. 

Georg Karlin (1859-1939) från Kultu-
ren i Lund var en av dem som kritiserade, 
då han ansåg att det var helt fel att använda 
"fällda och bleka" färger vid kopierandet 
av de gamla skånska textilierna när dessa 

Vävbok av Maria Collin 1890 med mönster på 
rölakansvävnader samt en skiss över hur tekniken 
vävdes. Foto Hallberg/IK Foundation er Company 
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ursprungligen hade frodiga och klara färger. Karlins egen vävatelje och vävskola på Kul-
turen, Konstslöjdsanstalten, var också mycket aktiv och kontakterna till väverskor runt 
om i Skåne var många. 

Två skickliga väverskor som först vävde för både HV och Kulturen samt senare också 
för Hemslöjden i Malmö, var Cilluf Olsson (1847-1916) och Bengta Eskilsson (1836-
okänt). Båda väverskorna blev dessutom hedrade med guldmedalj år 1900 i Paris, på en 
av de mest betydande världsutställningarna genom tiderna, som lär ha besökts av över 
50 miljoner människor. Karlin och dessa två kvinnor var några av föregångare till hem-
slöjden i Malmö, precis som textilkonstnärinnan Thora Kulle (1849-1939). Hon var 
svägerska till Jacob Kulle och vävde först för HV och startade senare egen textilverkstad 
i Lund. En annan av Karlins medarbetare som förestod Kulturens vävskola 1902-1905 
var Märta Måås Fjetterström. Hon blev i högsta grad betydelsefull för Malmöhus läns 
Hemslöjdsförening, eftersom hon blev dess första direktris år 1905. 

"I kistekammaren" av Jacob Kulle, där allmogens vävnader visas tillsammans med högtidsklädda 
barn. Ägare Malmö Museer. Foto HallberglIK Foundation & Company 
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I9oo-talet 

Hemslöjdsförenings första tid 
Hemslöjden i Malmö hade sin grund i Föreningen för Svensk hemslöjd som bildades 
1899 av Lilli Zickerman (1858-1949). Hennes ideal, precis som många andra kultur-
personligheters vid seklets slut, var den gamla hemslöjden i kombination med den nya 
engelska stilen som William Morris (1834-1896) förespråkade. År 1899 var hon dess-
utom på besök i England och beundrade textilierna i Morris affär vid Oxford street. En 
annan av dåtidens livligaste förespråkare för lättare inredningsideal var Ellen Key (1849-
1926), hon talade om att uppnå en enkelhet och harmoni i hemmet genom ändamåls-
enlighet, varaktighet och smakfullhet. De bästa exemplen på en sådan inredning ansåg 
hon fanns hos Carl Larssons hem i Sundborn och i ett gammalt präst- eller bondehem 
där de överdekorerade textila miljöerna inte hade anammats. 

Den första Hemslöjdsbutiken öppnade i Stockholm, men fick snart flera efterföljare 
bl a i Malmö 1905, där det redan från början redogjordes för verksamhetens mål. Att 
främja hemslöjden genom att stödja, utveckla och förädla den, genom att bevara kunskaper 
om den gamla slöjden som var typisk för bygden genom att tillhandahålla mönster och mate-
rial, ge råd och upplysningar samt sörja för avsättning av slöjdprodukter. Märta Måås 
Fjetterström var personen som skulle se till att dessa mål efterlevdes, vilket ganska om-
gående blev till ett problem med motsättningar mellan henne och styrelsen. Märta Måås 
Fjetterström var en skicklig textilkonstnär som ville utveckla nya mönster med de gamla 
vävteknikerna, dessa textilier lät hon väva upp i föreningens vävatelje i Malmö. Styrelsen 
var helt enig och ansåg att nykompositioner inte var något utvecklande för föreningen 
och dessutom skulle tillverkningen helst ske i hemmiljö och inte i atelje. Tiden var helt 
enkelt inte mogen för nytänkande, resultatet av dispyten blev att Märta Måås Fjetterström 
sades upp 1911 och fick istället förestå Svensk Hemslöjds nyöppnade vävskola i Vittsjö. 

Styrelsen bestod av ett antal mycket intresserade och engagerade personer, dock helt 
utan representant från bondemiljön eller tillverkare av slöjd. Istället kom flera av leda-
möterna från adlig miljö, som ordföranden friherre Hans Otto Ramel, friherrinnan 
Henriette Coyet samt några andra fruar och fröknar från gods runt om i Skåne. Tillsam-
mans med en professor, lektor, grosshandlare och riksdagsman. Detta urval rimmar väl 
med den kategori av människor som redan under 1800-talet ivrade för den gamla slöj-
dens väl, det största intresset fanns fortfarande hos över- och medelklassen. Likaså till- 
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hörde kundkretsen i stor utsträckning de välmåendes skara, eftersom ett hantverk helt 
naturligt måste kosta något mer än fabrikstillverkat. Föreningen var däremot ytterst 
angelägen om att få bondflickor och kvinnor från arbetarhem engagerade i textilslöjd, 
då detta kunde ge dem en utkomst att försörja sig på. Detta beskrives bl a så här; i 
samband med föreningens ideella verksamhet må också omnämas den insats styrelsen sökt 
föra i strävandena för arbetslöshetens avhjälpande under krigstiden. Sedan Landstinget 1914 
beviljat ett större anslag till lindrande av sådan arbetslöshet, som vore föranledd av krigsti-
den, ansökte styrelsens arbetsutskott om och erhöll ett bidrag av 5000 kr att mot redovisnings-
skyldighet användas till beredande av arbetstillfälle inom olika grenar av hemslöjd. 

Sedan 1908 hade affären sin verksamhet vid Gustav Adolfs Torg och 1911 blev Lissi 
Möller ny direktris. Föreningen hade samtidigt många verksamheter igång, förutom att 
sälja slöjdalster från butikerna anordnades sedan 1907 ett hemslöjdslotteri. Detta hade 
till uppgift att intressera en större allmänhet för hemslöjdens produkter samtidigt som 
lotteriet inbringade inkomster. Vävskolan var en annan viktig del av verksamheten som 
startade 1906, kurserna omfattade undervisning i skånsk konstvävnad och där tillhö-
rande vävredskapslära, mönsteranalys samt bindingslära. Äldre vävnader och broderier 
inköptes och skänktes också till föreningen, samlingen ökade snabbt och blev efter några 
år betydande. Dessa textilier användes i undervisningssyfte, men också i den omfattande 
utställningsverksamhet som kom att accellerera under 1910-1920-talen. Hemslöjdsför-
eningens första tid var alltså full av engagemang, ett genuint intresse och en stor iver att 
insamla, inventera, dokumentera, ställa ut och undervisa om den gamla slöjden, detta 
genomsyrade verksamhetens första tio år. 

Annan textil verksamhet i Malmö från 1890-1914 
Folkskolan hade funnits i femtio år innan flickslöjd, 1892, infördes som ett ämne i 
skolan. Flickorna fick brodera, märka linne, sy kläder, sticka och virka - grundläggande 
textila erfarenheter som ansågs viktiga för en flicka att kunna. Detta var kunskaper som 
tidigare förmedlats från mor till dotter i hem där textilt arbete tillhörde vardagen. Skill-
naden blev nu att alla fick tillgång till dessa kunskaper, även flickor från de fattigaste 
familjerna där förfinad slöjd som broderi och märkning knappast utfördes. Dock fanns 
möjlighter för fattiga flickor att få undervisning i textilslöjd långt tidigare, eftersom 
Josefinas slöjdskola grundlades redan 1839. År 1892 fanns fortfarande slöjdskolan, men 
den gamla fattigstämpeln togs nu bort och inrättningen blev en hushållskola och funge-
rade så fram till 1911. 

Textilindustrin hade goda år i Malmö kring sekelskiftet med flest anställda i förhål-
lande till industrins andra branscher. Sysselsättningen var som störst år 1905 med 3054 
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anställda fördelade på bomulls- och ullspinnerier, bomulls- och ylleväverier, bandfabriker 
samt trikå- och sömnadsfabriker. Även 1800-talets två sista decennier hade en gynnsam 
utveckling med Malmö Yllefabrik "Doffeln" som den gren inom textilindustrin som 
hade den största produktionen fram till 1888, när fabriken totalförstördes av en våldsam 
brand. Denna händelse var något som satt kvar i Malmöbornas minne väldigt länge och 
dessutom berättades vidare genom generationerna. Men, Malmö Yllefabrik återupp-
byggdes och fortsatte att vara störst av textilindustrierna, denna finns väl dokumenterad 
genom en bildkavalkad i Malmö Stads Historia. Det var vävaren Nils Jönsson som före-
vigat sitt långa yrkesverksamma liv från 1897-1948 på Malmö Yllefabrik med sin ka-
mera. Här kan ingående studeras hur de olika momenten förlöpte från den råa ullen till 
dess att tygstycket var klart och ett kontrollnummer syddes in i tygets kant. Nils Jönsson 
berättade att; När jag började hade vii väveriet endast en vävstol vardera, men i början på 
detta århundradet fick vi två, sedan tre och fyra att sköta om. Lite senare kom så automat-
vävstolarna och därmed utökades det till fem ja till och med sex vävstolar per man. En 
svindlande snabb utveckling som har gjort 1900-talet till det utan jämförelse textilrikaste 
århundradet någonsin! 

1896 var ett viktigt år eftersom den stora Nordiska Industri- och Slöjdutställningen 
gick av stapeln i Malmö. Utställningsfeber var ett begrepp i hela Europa sedan den första 
Världsutställningen anordnades i London 1851, så också i Malmö. Detta skulle bli en 
manifestation för att visa vad staden förmådde att producera när det gällde industri-
produkter, men även slöjden var rikligt representerad. Denna utställning fick också stor 
genomslagskraft för den kommande Baltiska utställningen arton år senare, då kunska-
perna och erfarenheterna från 1896 års evenemang blev betydelsefulla. Textilindustrin 
liksom hemslöjden var representerad på utställningen, men det var den konstindustriella 
delen som rönte det största intresset bland dåtidens skribenter. Kulturhistoriska museet 
i Lund tillhörde också en av de många utställarna som visade upp konsthantverk, textil-
konst och möbler. Karlin ansåg allmänt när det gällde textilierna att det var en bland-
ning av gammalt och nytt. En av nyheterna på det textila området var maskinbroderade 
dukar, en sådan finns idag vid Malmö Museer. Det är en damastvävd röd brickduk i 
linne med yllebroderi, den maskinbroderade texten lyder" Malmö utställning 1896". 
Vidare kunde allt från kopierade allmogevävnader, nystilarnas textilideal med tjocka 
mörka kvalit&er, Art & Crafts rörelsens strömningar med lättare tyger till det allra nyas-
te jugend inspirerade beskådas. Jugendstilen var fortfarande en nyhet i Sverige 1896, 
men kom att få en allt mer ökad betydelse under de kommande åren och var som mest 
populär vid tiden för Baltiska utställningen 1914. 
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Baltiska utställningen 1914 
Baltiskan 1914 var och är fortfarande den största utställningen någonsin i Malmö, för-
lagd till nuvarande Pildammsparken med utställare från Sverige, Danmark, Tyskland 
och Ryssland. Utställningen invigdes 15 maj och fick ett abrupt slut den 4 oktober i och 
med krigsutbrottet då tyskar och ryssar skyndsamt packade ihop och reste hem. Evene-
manget var storslaget med 1 724 utställare och intresset var på topp för allt vad utställ-
ningen kunde visa inom industri och hantverk. Detta syns framför allt idag genom de 
sjuttiofem artiklar och kataloger som skrevs mellan åren 1913-1915. 

Textilierna var rikligt representerade med en mängd utställare, bl a Råmaterialier, 
garn och vizfizader däraf, silke och sidenviifizader, broderier, spetsar och snörmakerier. Medan 
en avdelning visade hemslöjd och konstslöjd, här var flertalet av landets hemslöjds-
föreningar engagerade med textila alster längs en uppbyggd "hemslöjdsgata" som mot-
togs positivt av både besökare och press. Hemslöjden i Malmö var en av huvudutställarna 
och de var uppenbarligen själva mycket nöjda med sin insats, eftersom de skrev så här. 
Malmöhus läns hemslöjdsförenings avdelning på Baltiska utställningen kunde utan skryt 
göran anspråk på hedersplatsen inom sin genre. Betydande även till sitt omfång... med strängt 
fasthållande av slöjdens hembygdskaraktär.. Styrelsen med Henriette Coyet i spetsen hade 
nu nått sitt mål att kopiera de gamla väv- och broderiteknikerna i rölakan, flamskt, 
opphämta, tvistsöm, yllebroderi, knyppling osv med sina ursprungliga mönster och fär-
ger. Hemslöjdens föregående direktris Märta Måås Fjetterström var även hon represen-
terad, fast nu under konstslöjden med sina uppmärksammade rölakans-, krabbasnår 
och flossamattor. Kulturens konstslöjdsanstalt var också en av utställarna, men Karlins 
verksamhet hade till viss del förlorat sin betydelse som mönsterförmedlare av de gamla 
allmogevävnaderna i och med att Malmöhus läns hemslöjdsförening tagit på sig denna 
roll. Det vävdes nu istället framför allt "nyttokonst" till Kulturens lotteri och moderna 
avancerade textilier för offentliga miljöer ofta i jugend stil. 

Stina Rodenstam skrev året efter en omfattande rapport i den officiella berättelsen 
över Baltiska utställningen, hon uppfattade Malmö föreningens bidrag så här. På Mal-
möhus läns hemslöjds utställning, som omfattade ej mindre än fem rum, möter oss först en 
skånsk storstuga... Både den nämnda s k långbänken och högstätet äro prydda med fina 
bänkadrätter och agedyner i rödlakan... Andra rummet utgjordes af ett modernt sofrum 
med ljuspolerad björkmöbel, klädd med bUrandigt bomullstyg, som i färg harmonierade 
med den mjuka, djupt blå mattan... I tredje rummet visades den imponerande mönster-
rikedomen av konstvävnader, finna vi en stor rikedom på flamsk vizfnad rödlakan, krab-
basnår, munkabälte och hafflossa.. . Det fjärde rummet kallades spetsrummet. Där var 
samlad en rik kollektion utsökta arbeten i hålsömnader, spetsar, broderier... I det sista och 
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femte rummet visades husbehofislöjden. Där forekommo gedigna dräll- och damastväfizader, 
mattor, gardiner, dukar, kostym- och klädningstyger samt bandväfizader... Som ett sista 
exempel ska vi titta in i Cilluf Olssons utställningsrum, där väggarna var täckta med 
vävnader i rödlakan, krabbasnår, dukagång, skälblad, rosengång och sniljflossa...Midt ib-
land denna textilrikedom satt den fryntliga och blida »mor Cilluf" själf snart 70-årig, vid 
spinnrocken, därjämte öfvervakande flickornas arbete i väfitolen, där mattor våfdes....Vad 
som kan förstås idag genom dåtidens skribenter så var Cilluf Olsson ytterst uppskattad 
och omtyckt av sin samtid, en person som vek hela sitt liv åt att upprätthålla och för-
medla dennna kunskap vidare. Överhuvudtaget anses hemslöjdsgatan tillsammans med 
konstslöjdsavdelningen på Baltiskan vara en manifestation för textilkonsten som har fått 
ra motsvarigheter senare. 

Malmöhus läns hemslöjdsförenings verksamhet 1914-1940 
I och med krigsutbrottet 1914 var den textila guldåldern till ända som varat sedan 1890, 

jugendstilen och nationalromantiken fick ett abrupt slut och en enklare stil blev i mångt 
och mycket betonande. Denna historiska utveckling fick inte så stora konsekvenser för 
Hemslöjden i Malmö, eftersom de i huvudsak fortfarande hämtade sina förebilder och 
ideer från de gamla allmogetextilierna. Verksamheten fortsatte i samma anda som tidi-
gare med försäljning av slöjdalster, lotteri, vävkurser, inventering av textilier och utställ-
ningar. En skicklig väverska som vävde mycket till Hemslöjden under denna period var 
Elin Persson (1881-1959), som var systerdotter till väverskan Cilluf Olsson. Hon vävde 
bl a 1922 en stor flamskvävnad med papegojer och blommor till drottning Victorias 
sextio års dag. Utställningsverksamheten intensifierades efter Baltiskan och mellan 1914-

1925 anordnades trettiotvå utställningar, flertalet inom länet medan andra var i Stock-
holm, Göteborg, Köpenhamn, London, Paris, Basel, ZUrich och Helsingfors. Trots denna 
internationella utställningsverksamhet var arbetet på hemmaplan de mest omfattande, 
med de tre hörnpelarna Lissi Möller, Ebba Billing och Henriette Coyet som central-
figurer. Lissi Möller fortsatte sitt arbete att leda föreningen, Ebba Billing skrev om växt-
färgning och höll i vävkurser samt Henriette Coyet var huvudredaktör och den drivande 
kraften bakom samlingsverket "Gammal Allmogeslöjd". 

Bokverket, ett unikt bild- och samlingsdokument rörande de gamla allmogetextilier-
na utkom i åtta häften, det första 1916 och det sista 1923. Inventeringen ägde rum runt 
om i alla Malmöhus läns härader, de samlade in material, fotograferade samt intervjuade 
ägarna till vävnaderna och broderierna. Speciellt intervjuerna har visat sig ytterst värde-
fulla idag, eftersom den tidens äldre människor fortfarande hade en förankring i den 
gamla allmogekulturen. De kunde ofta berätta historien bakom åkdynan, den knypplade 
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spetsen, flamsktäcket eller den broderade stolsdynan. Därför har inventeringen bidragit 
till att vi fått en stor kunskap om gångna tiders väverskor och brodöser, vem de var, vem 
de vävde till och hur textilierna vårdats och gått i arv genom generationerna. Detta är en 
historieskrivning som däremot helt och hållet gick de tidiga museiinsamlarna förbi, då 
det är ytterst sällsynt att man vet vem som tillverkade de hundratals dynor och täcken 
som finns i museernas magasin idag. 

Henriette Coyet (1859-1941) som var bosatt på Torups gods i Bara härad, var inte 
enbart redaktör för praktverket, utan var i högsta grad också själv aktiv som inventerare 
och insamlare av textilier från Bara och Oxie härader som var hennes hembygd. Hon 
skrev dessutom också en bok som hette "Skånsk Hembygdsslöjd" år 1922, här talade 
hon sig varm för allt vad de gamla textilierna och Hemslöjden som organisation hade att 
uträtta. Coyet var också engagerad i Hushållningssällskapet som under upprepande till-
fällen ekonomiskt stöttat olika inventerings- och utställningsprojekt under 1910- och 
1920-talen för Hemslöjden. En av de större utställningar som föreningen deltog i var 
den internationella konstindustriutställningen i Paris 1925, här visades konstvävnader 
och vita arbeten broderade på linne. Den svenska textilkonsten rönte stort intresse i 
Paris och svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund tillsammans med andra svenska 
textilintressenter erhöll ett flertal priser - s k Grand Prix. 

Under hela mellankrigsperioden var fortfarande intresset stort för allmogetextil, men 
splittringen blev allt större i leden under 1930-talet då fler och fler propagerade för 
nyproduktion och ett modernare tänkande. Detta var i och för sig ingen helt ny tanke, 
eftersom den kända textilkonstnären Elsa Gullberg redan på Baltiska utställningen vi-
sade att hemslöjdstyger mycket väl passade att klä om gustavianska möbler med. Dis-
kussionen var också livlig inom Svenska slöjdföreningens tidskrift på 1930-talet vad 
Hemslöjden runt om i landet egentligen skulle lägga sin kraft på. Gerda Boethius skrev 
så här 1 936, En hel del varor göras bättre på maskin och med sådan maskinell hjälp som ej 
kan förläggas till hemmen. Hemslöjden skall därför  koncentrera sig på varor och kvaliter, där 
det är en fördel att varan är handarbetad eller där samma resultat kan uppnås som inom 
industrin... en hel del linnevaror, möbeltyger och gardiner, ansåg hon var lämpliga. Liksom 
att hon starkt betonade den skånska hemslöjdens möjligheter att utveckla och fortsätta 
sitt arbete med rölakan, flamskt och drättadukar med dess rikedom av mönster. 

På Stockholmsutställningen 1930, deltog också Malmöhus läns hemslöjdsförening 
som visade både kopior av de gamla konstvävnaderna samt de nya inredningstextilierna 
som ständigt ökade i popularitet. Det var särskilt hos den övre medelklassen och vid 
offentliga miljöer som Hemslöjden blev en stor leverantör, att inreda med Hemslöjds-
tyger var ett tecken på god smak. Märta Måås Fjetterström gjorde även stor succéi 
Stockholm 1930 med sina mattor, precis som på en omfattande utställning i Malmö 
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samma år där hon visade ett stort antal av sina nyare arbeten. Hemslöjden spann vidare 
på den nya inredningstrenden, på utställningen "Modern hemslöjd" i Göteborg. Här 
deltog även Malmöhusläns hemslöjdsförening som visade upp duk-, möbel-, gardin-, 
kostym- och möbeltyger i långa rader. Utställningstrenden höll i sig och 1937 var ett 
extra intensivt år för Malmö föreningen. Den stora världsutställningen i Paris var ett 
givet mål, där de svenska textilierna även denna gång rönte uppmärksamhet och "Swe-
dish Modern" blev ett internationellt begrepp. Nordisk hemslöjd i Liljevalchs konsthall 
var ett annat stort evenemang detta år, där dock Malmöhus läns hemslöjd fick utstå 
kritik för sina utställda alster. Gerda Boahius skrev bl a så här, kopiorna av flamsk och 
rölakan från Malmöhus äro sjuka i färgen och icke bra som kopior. Det gick betydligt bättre 
vid en textil uppvisning i Malmö samma år i samband med lantbruksutställningen, där 
Elisabeth Thorman gjorde bl a följande iaktagelser; Det är nog att säga att den ena eller 
andra vävnaden eller utsökta sömnaden dominerade;• enbart flamsken fyllde en stor saL en-
bart tvist- och schattersöm en annan. Prakten var här makalös. Vita arbete, av rent sakral, 
förandligad skönhet, fyllde en tredje sal. Aldrig någonsin har skånsk folklig textilkonst hävdat 
sig så, som den gjorde denna gång. 

Textilier i arbetarhem under 1920- och 1930-talen 
Ett typiskt arbetarhem i Malmö hade inga ekonomiska förutsättningar att köpa Hemslöjd-
ens handvävda tyger eftersom de blev för dyra att inreda sitt hem med, samtidigt som 
bostaden var för liten till att rymma en vävstol. De maskintillverkade textilierna blev ett 
viktigt inslag, helst i bomull då de var billiga och lättskötta. Som exempel får arbetar-
familj en Persson stå vilka bodde på Claesgatan med sju barn i två rum och kök, det ena 
rummet uthyrdes dessutom tidvis då extra pengar behövdes. År 1901 flyttade Nils Pers-

son (1877-1948) in till 
Malmö från Tottarp med 
sin fru Johanna Persson 
(1878-1957) från Åkarp. 
De var två av många unga 
människor som flyttade 
till Malmö runt sekelskif-
tet, medan deras föräldrar 

Det nygifta paret Fribergs 
hem år 1931. Privat ägo. 
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levde kvar på landsbygden runt staden. Nils far var toffelma-kare och Johannas far arbe-
tade som skomakaremästare båda i Åkarp. Nils Persson fick däremot arbete som bagare 
i Malmö. På ett fotografi från 1925 ser vi familjen Persson uppradad i finrummets bästa 
hörna, av inredningstextilier kan gardiner och dukar ses. Gardinerna är maskinvävda i 
genombrutet spetsmönster, medan det däremot är svårare att avgöra om duken i tärnings-
väv är handvävd eller maskintillverkad. De fyra små vita dukarna var broderade i eng-
elskt broderi sytt med vitt garn på vit botten med langettkant. Denna typ av broderi var 
mycket vanlig i borgerliga kretsar under 1800-talet och broderades då vanligtvis på lin-
netyg. Vid 1900-talets första årtionden blev engelskt broderi också populärt i arbetar-
miljön, men broderades då istället på det billigare bomullstyget. Dessa var tillverkade i 
hemmet av modern eller döttrarna, eftersom broderi och märkning var en sysselsättning 
som var populär i trånga arbetarhem. 

En av döttrarna, Märta Persson gifte sig 1931 och flyttade med sin man Hattmakaren 
Harry Friberg till en tvårumslägenhet på S:t Knutsväg inte långt från sitt föräldrarhem. 
De levde under helt andra förutsättningar än sina föräldrar, eftersom det nygifta paret 
hade en rymlig tvårumslägenhet. Inredningen ser också annorlunda ut med matchande 
maskinvävt rutigt tyg till gardin, stolsklädsel och kudde i köket. Medan ingången mel-
lan vardagsrum och hall har dekorerats med ett omfångsrikt draperi i plysch eller sam-
met. Stolen i hörnan pryds med en korsstygnsbroderad kudde på mörk botten och du-
karna i engelskt broderi finns fortfarande kvar på matsalsbord och skänk. Hemmet var 
huvudsakligen inrett i en för tiden traditionell stil med mörka möbler, tapeter och texti-
lier. De lätta bomullstygerna i köket vittnar om att en ny tid var på väg med ljusare och 
lättare heminredningsideal, vilket tydligt visades vid Svenska Slöjd föreningens 
boutställningar i Malmö under 1930- och 1940-talen. 

Boutställningar på 1930-1940-talen 
Byggmästaren Erik Sigfrid Persson samarbetade bl a med Svenska Slöjdföreningen som 
anordnade boutställningar i samband med invigningen av Ribershus 1938 och Frilufts-
staden 1944. Ribershus blev inledningen på höghusepoken, tanken var att rummen 
skulle vara ljusa med stora fönster och alla lägenheter skulle ha sjöutsikt. Likaså var 
växtligheten runt huset och växter i trappuppgångar viktiga, en känsla av natur och hav 
även om man bodde i ett höghus. På boutställningen 1938 visades tidens inrednings-
ideal med funkis, ljusa möbler och tyger, inget prål, enkelhet och stilfulhet genomsyrade 
inredningarna. De tryckta bomullstygerna var nu en populär nyhet som gärna användes 
till både gardiner och möbeltyger. 

År 1944 kom så den uppföljande boutställningen då Friluftsstaden stod klart, och 
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beskrevs bl a i Svenska Slöjdföreningens tidskrift så här. I Frilutsstaden har skapats vår 
utan gensägelse mest konsekvent genomförda och vackrast utformade radhusanlåggning. Detta 
p g a att husen placerats i en böljande form som gjorde området trivsamt med mycket 
grönska i mellan och åter igen poängteras solens betydelse, med en "solgård" framför 
varje hus. Utställningen bestod av 15 lägenheter, inredda med tanke på olika familje-
sammansättningars behov. Alla dåtidens främsta textilföretag och textilkonstnärer del-
tog; NK, Bruno Mattsson, Elsa Gullberg och Barbro Nilsson från Märta Måås Fjet-
terström AB. Även lokala utställare som Hemslöjden i Malmö bidrog med inrednings-
textilier, vilka beskrevs som diskreta och behagliga. Inredningarna följde i mångt och mycket 
1938 års inredningsideal från Ribershus med luftighet och enkelhet. Textilierna som 
dominerade var ryamattor, trasmattor, tunna bomullsgardiner, tryckta bomullstyger och 
randiga tyger. Malmö hemslöjds bidrag visades upp i lägenhet nr 15, där besökarna 
kunde se en matta i halvflossa, rutig trasmatta, vita tunna gardiner och möbeltyger. 
Tyget till fåtöljen var vävt i en slitstark kvalitet i lin och ull som inslag på bomullsvarp, 
en typ av möbeltyg som såldes på Hemslöjden fram t o m 1980-talet. 

Textil i Malmö mellan 1940-1970 
Under efterkrigstiden fick modernismen ett genombrott med nonfigurativ konst, vilket 
fick sin främsta betydelse för textilkonsten inom tygtrycket. Särskilt under 1950-talet 
fick surrialistisk konst tillsammans med allmänt okonventionella mönster sin genom-
slagskraft, när textilkonstnärerna blickade tillbaka mot vad de i efterhand ansåg hade 
blivit ett allt för blommigt 1940-tal. Två textilkonstnärer som gick sina egna vägar med 
en bred textil produktion när det gällde mönster, material och användningsområden var 
Elsa Gullberg och Barbro Nilsson. Båda var dessutom representerade vid Friluftsstadens 
boutställning, och fick också en fortsatt betydelse genom att framför allt påverka den 
offentliga textila utsmyckningen i Malmö. 

Elsa Gullberg (1886-1984) hade redan en lång textil karriär bakom sig vid 1940-talet 
med mönsterskapande för Hemslöjden, Svenska slöjdföreningen och genom sin egen 
textilfirma. Det mest betydande uppdraget i Malmö för "Elsa Gullberg Textilier och 
inredning" var en beställning för Malmö Stadsteaters ridå 1944. Tyget var i kollosal-
format 8,5 x 32 m och vävdes i en tjock konstsilke kvalitet med handtryckt dekor i svart, 
vitt och rött med mönster av musicerande och dansande figurer. 

Barbro Nilssons (1899-1983) anknytning till Malmö var att hon levde här under sina 
första uppväxtår, samt att hon som chef och konstnärlig ledare för Märta Måås Fjet—
terström AB under perioden 1942-1970 producerade offentlig textil till företag i staden. 
Hennes mest kända Malmötextilier hänger i Sydkrafts lokaler sedan 1966 och består av 
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en färgsprakande gobelingsvit av sju vävnader föreställande solen, åar, forsar, ångan, atom-
kraftverk, linjenätet och guldhästen. Här har hon använt det ålderdomliga bäckahäst-
motivet som ett genomgående mönster - vanligt redan tvåhundra år tidigare på rölakans-
vävnader i Malmö. Hon finns även representerad i privata hem med sina rölakans- och 
flossamattor, samt likaså vid Malmö museer med flossamattan "Rabatten" sedan 1944. 
Det vävdes inte enbart upp stora format i vävverkstaden, utan hon inriktade sig också på 
att nå ut med sin textilkonst till en bredare allmänhet. Ett exempel på detta hänger i ett 
privat Malmöhem idag, en liten gobeläng 40x40 cm med det berömda "spättanmotivet" 
från 1943. Till och med prislappen sitter kvar som upplyser att vävnaden komponerats 
av Barbro Nilsson och kostade 100 kronor. 

Gertrud Ingers (1904-1991) fick ytterst stor betydelse för den textila utvecklingen 
som chef vid Malmöhusläns hemslöjdsförening 1942-1969. Hon växte upp i ett hem 
där textilslöjd var en del av vardagen, utbildade sig till vävlärare och arbetade i huvudsak 
med detta under 1930-talet. Under sin tid som chef i Malmö ansågs hon ha gjort verk-
samheten till ett mönster för många andra föreningar. Hon var mycket aktiv, med ett 
stort kontaktnät, arrangör till många utställningar, inspiratör till vävkurser och dess-
utom spred hon slöjdens budskap genom att vara en flitig författare. Flertalet av hennes 
trettiotal böcker och artiklar publicerades under 1950-1970-talen. Några av de mest 
omtyckta är Damast (1955), Handdukar och duktyg (1956), Trasmattor och andra mattor 
(1958), Brodera mera (1963), Flamskvävnad (1965),Ur skånska syskrin (1968), Tvist-
söm (1969) och Gästgivardöttrarna i Everlöv (1974). Huvudparten av dessa böcker var 
av praktiskt textil art och i flera fall samarbetade hon med textilforskare för de historiska 
avsnitten. Hennes främsta samarbetspartner var konsthistorikern och museimannen Ernst 
Fischer (1890-1980) som arbetade vid Malmö museum 1925-1955. Att Fischer var en 
betydelsefull textilforskare har omtalats vid flera tillfällen i artikeln, men det kan ytterli-
gare poängteras att hans författarskap haft stor betydelse för Malmös textila historia. 
Hans mest betydande verk publicerades mellan 1959-1971, men han började som arti-
kelförfattare redan 1918 då han intresserade sig för kyrkliga textilier. 

Hemslöjdens inriktning var som titlarna berättar från Gertrud Ingers böcker, en bland-
ning av vävning och broderi genom gamla och nya mönster. Flamskvävningen fick en 
renässans genom att det nu plockades ut en mängd detaljer från de gamla vävnaderna 
och dessa omformades till små mer lättarbetade väggdekorationer eller kuddar som kunde 
tillverkas i en vävram. Även om kundernas behov ofta var små och lätthanterade hand-
arbeten, satsades det också mycket på stora broderade kaffedukar under 1950- och 1960-
talen. Liksom att märkningen hade sin givna plats i hemmens linneförråd. Men att 
märka sina handdukar var på inget sätt något som enbart gjordes på handvävda 
"hemslöjdskvaliteter", den tjugoåriga Birgit Persson, barnbarn till den tidigare omnämda 
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Nils Persson, satt kring 1960 och märkte dussinvis med maskinvävda handdukar med 
vackra korsstygnsbroderade B i olika utförande. En tradition som nästan helt dog ut 
under senare delen av 1960-talet, då "slit och släng" trenden gjorde sitt intåg i hemmen. 
Slutet av 1960-talet blev också en lågkonjunktursperiod för Hemslöjden, medan 1970-
talets "gröna våg" och stora folkdräktsintresse åter gjorde att Hemslöjden i Malmö 
blomstrade. 

Utställningsverksamheten var under hela perioden omfattande både inom landet och 
internationellt. Tre av de viktigaste utställningarna där Malmöhus läns hemslöjd hade 
möjlighet att visa upp sin verksamhet var för H55 i Helsingborg, här visades ny design 
eftersom idén med utställningen var att allt skulle vara "nytt". Årtiondet efteråt kom 
den stora MILA utställningen i Malmö 1964, här arrangerade Malmö föreningen en 
utställning tillsammans med Kristiands läns hemslöjdsförening. Under 1970-talet var 
den största begivenheten New York utställningen 1976, där svensk hemslöjd visades 
upp i all sin prakt på 2000 m2, Hemslöjden i Malmö var en av utställarna med textil—
konstnären Kerstin Mauritzson som en av utställningskommissarierna. 

Kerstin Mauritzson - textilkonstnär 
New York var bara en i raden av många utställningar där Kerstin Mauritzson medver-
kade som konstnärlig ickspridare för textilkonsten vid Malmöhus läns hemslöjdsför-
ening. Hon påbörjade sitt arbete som textilkonstnär vid Malmöföreningen 1953, efter 
konstfacksutbildning 1945-1949 och en anställning vid Kristianstads läns hemslöjd 1949-
1953. Hennes arbete bestod i att komponera mönsterförlagor till broderier, inrednings-
tyger, flamskvävnader m m för butikens alla tänkbara behov. Hon säger att; min inspira-
tion kan komma av en ide, en bild, en upplevelse som ger mig ett välbefinnande, en ingivelse 
- men mestadels ett hårt arbete. Vilket tydligt ses vid ett studerade av de hundratals mönster-
beskrivningar som komponerades av henne vid Hemslöjden. Detta visas också tydligt i 
textilhandböcker där hon är medförfattare och många av hennes kompositioner finns 
med. Först kom "Brodera mera" (1963) som följdes av "Roligt att väva" (1965), "Ur 
skånska syskrin" (1968), "Lakansbroderier" (1968), "Trolla med trasor" (1970) samt 
"Rosor och violer i korsstygn" (1983). 

Broderikompositionerna var ett av hennes främsta arbetsområden, dessa användes till 
väggbonader, kuddar, glasögonfodral, duktyg, tabletter, små dukar, korsstygnsmattor, 
väskor och brickband i alla tänkbara tekniker. En av hennes främsta förtjänster inom 
broderiet var vidarutvecklingen av den gamla tvistsömstekniken som ursprungligen 
broderats på grov linneväv med ullgarn av allmogen. Nu omarbetades tekniken i en 
finare kvalitet helt i glänsande lin, med geometriska mönsterkompostioner varvat med 
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naturalistiskt uppbyggda växtmotiv. Allmogens mönster har för övrigt ständigt varit en 
inspirationskälla för Kerstin Mauritzson att hämta id&r ifrån, även på vävningens om-
råde. Hon påpekar att; det finns all anledning att beundra och lära av de flitiga kvinnorna, 
som förstod att göra bra avslutningar, som kunde proportioner, som förstod att skickligt binda 
samman mönsterfigurer och ränder med bottenväven - randig eller enfärgad. Allmogetextilier-
na har alltså kunnat inspirera till nykompostioner på de mest skilda områden från det 
finaste broderiet till den grova trasvävarna som var så populära kring 1970. Då fick hon 
ytterligare ett uppdrag inom föreningen, när hon efterträdde Gertrud Ingers som chef 
1969, samtidigt som hon arbetade vidare parallellt med sitt textilkonstnärsskap fram till 
1986 vid Hemslöjden. 

Den offentliga utsmyckningen till banker och andra offentliga lokaler utgjorde en 
annan viktig del av hennes arbetsområde. Samtidigt som den kyrkliga textilen var ett 
betydande arbetsfält, då syföreningar i många år har sytt ihop penningar, för att med dem 
kunna smycka kyrkan eller församlingshemmet. För mig var och är det viktigt att mönster-
utformning och färger på en ny textil skall höra ihop med kyrkorummet. Det har under åren 
blivit många rölakansmattor för koret, antependium för altare, mässhakar, altardukar och 
väggbonader tillförsamlingshemmen. 

Hennes största offentliga textil är "Rådhusvävnaden" som är 150 m2  stor, 100 meter 
lång och 1,5 meter hög. Kerstin Mauritzson menar att; min förhoppning var att arbeta 
fram en mönsterform  som kunde hålla i många år - inte kännas omodern så småningom. 
Den skulle sitta högt på väggen och inte bli för dyr! Varför en grov kvalitet var naturligt, blev 
automatiskt också mjuk i ytan, vilket gav en god ljudkvalitet. En provvävnad sändes till 
Köpenhamn för speciella prov i ljudkammare för bästa möjliga akustik. Den vävdes av de 
tre väverskorna Hanna och Kerstin Jönsson samt Märta Meijer, vävnaden hängdes på 
plats 1983. Kerstin Mauritzsons textilkonstnärsskap har varit betydelsefullt i många av-
seenden för den textila utvecklingen i Malmö sedan 1950-talet, sedan 1986 är hon 
pensionär och arbetar nu enbart med egna textila projekt. 

En av Kerstin Mauritzsons skisser till Rådhusvävnaden. 
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Hemslöjdens och textilhantverkets roll vid seklets slut 
Textilkonstnären är en viktig kugge i Hemslöjdsföreningens arbete medan hemslöjds-
konsulenten är en annan. Konsulenten arbetar med den ideella delen av verksamheten; 
inventeringar, utställningar, kontakten med slöjdare, kursverksamhet samt rådgivning i 
hemslöjdsfrågor. Utställningsverksamheten fortsatte och det största evenemanget under 
perioden var Skånemässan 1980, där Hemslöjden hade butik samtidigt som det flitigt 
visades damastvävning, bandvävning, broderi och växtfärgning tillsammans med många 
andra textila organisationer. Även kursverksamheten var aktiv vid 1980-talets början 
med växtfärgning, knyppling, broderi, band-, flamsk- och traditionell vävning. Textilin-
tresset upplevdes som stort och vid samma tid arrangerade även Malmö museer två 
utställningar på liknande tema, "Färga med lavar" och "Märkdukssaga" båda 1979. Men 
någonting hände vid 1980-talet mitt, hemslöjdsintresset sjönk, studieförbundens tidi-
gare så aktiva vävkurser så gott som upphörde, det fanns ej längre tid för handens arbete. 
Resultatet blev dålig ekonomi och lönsamhet, ett fenomen som drabbade Hemslöjds-
föreningar över hela landet och många gick i konkurs, så också Malmö föreningen 1986. 

Konkurslagret köptes upp av en slöjdintresserad byggmästare, Lennart Fransson, som 
gav verksamheten "Hemslöjden i Malmö AB" en ny chans, som dessvärre tvingades att 
stänga efter tre år p g a dålig lönsamhet. Hemslöjden öppnades åter igen, nu 1992 i 
Landskrona vid Citadellet "Hemslöjden i Malmöhus". Byggmästarens stora förtjänst i 
sammanhanget var att han hösten 1987 skänkte hemslöjdens stora värdefulla arkiv till 
en nybildad stiftelse, "Stiftelsen för Skånsk Hemslöjd". Ändamålen fastställdes till; Stif-
telsen skall vårda och förvara mönster, arkiv och textilierna på bästa sätt samt tillse att 
materialet hålles tillgängligt för allmänheten för visnings-, studie- och forskningsändamål. 
Stiftelsens material finns idag förvarat vid Kulturen i Lund och Citadellet i Landskrona, 
tillgängligheten för allmänheten är fortfarande begränsad, eftersom allt material inte är 
färdigregistrerat. Hemslöjden i Landskrona fortsätter däremot med kursverksamhet och 
utställningar bl a vid de stora landsomfattande evenemangen "Slöjdsommar 1992" och 
"Slöjden är härlig 1998". De ursprungliga målen som Henriette Coyet så starkt före-
språkade har också fått en renässans då verksamheten så gott som uteslutande är kon-
centrerad till de gamla vävnaderna och broderierna. 

Malmö har blivit textilfattigare under de senaste femton åren, ingen Hemslöjdsbutik, 
dåligt med kurser i textilslöjd samt de större textila utställningarna vid Malmö museer 
har i främsta hand rört dräkten i olika sammanhang. Inredningstextil och hemslöjd har 
varit dåligt representerade vid Malmö museer, men kunde istället beundras vid Rooseum 
1989. Där visades utställningen "Skånska skatter - ur kistor och skåp" som var en hyll- 
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ning till den gamla slöjden. Ett annat område som fått känna på nerdragningar är den 
textila bildkonsten, som vid ett flertal tillfällen under 1980-talet visades både vid Malmö 
Konsthall och vid Konstmuseet. Också detta har avtagit och så gott som upphört under 
1990-talet, när ekonomin dragits åt har museer och företag tvingats banta sina uppköp 
av dylika verk. Frågeställningen var Malmöborna har köpt och köper sina inrednings-
textilier, ska inte analyseras närmare här, eftersom tänkbara inköpsställen är många och 
tygerna vanligtvis importerade. Däremot måste IKEA omnämnas som en viktig trend-
sättare av tryckta och vävda bomullstyger för många Malmöhem vid 1900-talets slut. 

Form Design Center i Malmö har en viktig roll, att visa upp textilindustrin och där 
ibland många andra företags även IKEAs textila nyheter. Verksamheten har funnits i 
Malmö sedan 1964, och under de senaste tjugofem åren centralt beläget i Hedmanska 
gården vid Lilla Torg. En viktig del av Forms verksamhet har varit boutställningar, BO 
86 och NordForm 90, där inredning haft sin givna plats. BO 86 var en utställning som 
pågick under en höstmånad i hela staden; i bostadsområden, parker, museer, konsthallar 
och centrum. En utställning med textil inrikning visades av Form, genom "Värt att veta 
om textil" som främst tog upp olika materials fördelar och nackdelar i inredningssam-
manhang. Nord Form 90 var däremot en utställning som hade ambitionen att bli en 
uppföljare till tidigare stora konstindustriutställningar som Baltiskan 1914, Stockholms-
utställningen 1930 och H55 i Helsingborg 1955. Den var belägen vid Hjälmarekajen i 
uppbyggda utställningshallar och Nordiska radhus. Även här var Form Design Center 
en viktig inspiratör och utställare, med industridesign, konsthantverk och arkitektur 
från alla de nordiska länderna. Svenska Hemslöjdernas Riksförbund var också här med 
en prisad utställning med slöjd från hela landet. Katarina Ågren skrev i tidningen Hem-
slöjden att, som ett tittskåp öppnade sig hemslöjdens utställning in i det djupa rummet, 
vänligt välkomnande och doftande av ved, tjära, björklöv och bröd. Precis så upplevde 
artikelförfattaren också denna utställning, men textilierna fanns förstås också i bakgrun-
den. Här visades vackra brukstextilier i form av handukar, möbeltyger, mattor samt 
kuddar i lin, ull och bomull. En uppfriskande slöjd- och hantverksupplevelse i en annars 
så hemslöjdsfattig stad! 

Textil verksamhet i Malmö 1999 
Vad har skett under seklets sista år vad det gäller hemslöjd och inredningstextilier i 
staden? Malmö Museer anordnade i samarbete med Hemslöjden i Landskrona under 
sommarmånaderna en utställning som hette "Slöjd! Slöjd! Slöjd"! Här visade Hemslöjds-
föreningens verksamhet och pågående aktiviteter inom bl a vävning och broderi. För 
övrigt ligger så gott som samtligt av Malmö Museers egna omfattande textilsamlingar i 
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magasin, och det finns inga planer på någon större utställning av dessa klenoder under 
den närmsta framtiden. En annan plats där det då och då kan ses textilutställningar, 
framför allt bildkonst, är vid Röda Trådens butik.Verksamheten har funnits i Malmö i 
över tjugofem år, och förutom att arrangera utställningar säljes även bl a vävgarner, 
vävredskap och vävböcker. Ytterligare en affär med textil inrikning är J.P. Willborg AB 
som finns i Malmö sedan 1995. Antikaffären säljer främst äldre orientaliska mattor, 
men även skånska konstvävnader i rölakan, flamskt och yllebroderi brukar vara till salu. 
Peter Willborg, är dessutom mycket intresserad av den gamla skånska textilkonsten och 
har skrivit flera böcker/kataloger i ämnet under 1980-1990-talen. 

En annan textil aktivitet var när Svenska textilnätet hade sitt möte i Malmö Konst-
hall. Medlemmarna i denna förening är ett nätverk av textilintresserade i hela landet 
som bildades 1995. De träffas på olika platser i landet en gång om året för att diskutera 
textil ur alla tänkbara synvinklar, 1999 var det Malmös tur. En av de mest kända föreläsarna 
var textilkonstnären Ingrid Dessau (1923-2000), hon var fram till sin bortgång bosatt i 
Malmö, där Konstmuseet sommaren 2000 också visade några av hennes textila verk. 
Vid Nobelfestligheterna dukas det också sedan 1993 med bordslinne formgivet av Ing-
rid Dessau som vävdes vid Klässbols Linneväveri i Värmland. Detta Värmländska linne-
väveri fick ytterligare en koppling till Malmö i september månad, då VÄV 99 gick av 
stapeln. Klässbols var en av många utställare, flertalet företag inom vävning var här och 
gjorde reklam för sig på den stora vävmässan. Några andra var Hemslöjden i Malmöhus 
AB, LT: bokförlag, Glimåkra vävstolar, textilkonstnärer från olika länder, Klippans Ylle-
fabrik och Handarbetets Vänner skola (HV). HV var tillbaka i Malmö och visade upp 
sin verksamhet, en livskraftig textilorganisation som var här första gången redan på 
lantbruksutställningen 1881! 

Sammanfattning 
Det är viktigt att poängtera att Malmö under alla fyra decennierna tagit stora intryck 
utifrån, både nationellt och internationellt. Staden har aldrig varit ett isolerat område, 
folk har flyttat in och ut ur staden och tagit sina tillhörigheter med sig. Därför beskrivs 
vissa personer, samt händelser som inte direkt föregick i Malmö, medan personerna 
ifråga ändå haft kontakt med staden och varit beroende av dess utbud av varor. Likaså 
var dessa personer viktiga för Malmö som stad, då kunder och influenser utifrån var 
betydelsefulla för stadens fortsatta utveckling. Några av dessa var Jockom Beck på 1600-
talet, Baron Mörner på 1700-talet, engelska spinnerimaskiner på 1800-talet och Henriette 
Coyet under 1900-talet. 

Den stora kraft som i stort sätt fanns i all verksamhet kring sekelskiftet 1900 måste 
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ytterligare poängteras, då vi inte ser någon liknande "textil boom" vid millenniumskiftet 
2000. Det stora textila intresset började egentligen gry redan kring år 1850 med de 
begynnande industri- och slöjdutställningarna i staden år 1849, 1857, 1865, 1881 för 
att mynna ut i den stora Nordiska utställningen 1896. Samtidigt som många entusiaster 
arbetade inom hushållningssällskap, Handarbetets Vänner (HV), museer och Hemslöj-
der för att framför allt ordna arbetstillfällen åt kvinnor inom den textila näringen. In-
tresset var stort för att bevara den gamla textilkonsten, men det får inte glömmas bort att 
det primära i många fall var att få kvinnor i arbete så de kunde hjälpa till med försörj-
ningen. Antingen genom att väva eller brodera till försäljning, eller enbart producera för 
hemmets eget behov vilket ansågs nog så viktigt. All denna stora textila kraft i Malmö-
området mynnande ut i den Baltiska utställningen år 1914 där textilkonsten visades i all 
sin prakt, ny som gammal. 

I nutid är aktiviteten förvånansvärt låg i staden när det gäller textil verksamhet. Ingen 
Hemslöjdsbutik, ingen större textilutställning på museet, vävutbildningar har lagts ner. 
Men alla verksamheter går i vågor, det har det alltid gjort! Textilintresset i Malmö har å 
andra sidan på intet vis slocknat, det kunde erfaras vid utställningen ' Textila konstskatter 
från Skåne' som arrangerades av IK Foundation & Company i Pildammarnas vattentorn 
vintern 1996. Tornets inre katedralsliknande tegelarkitektur, tillsammans med de gamla 
skånska vävnadernas kraftfulla mönster och färger lockade över femtusen besökare un-
der fem veckoslut denna vinter. Det var både gamla och unga Malmöbor samt många 
tillresande som beundrade textilkonst av hög kvalitet från The Khalili Collection i Lon-
don. 

Artikelförfattarens förhoppning är att denna summering av Malmö stads textilia his-
toria under fyra sekel, tillsammans med två kommande artiklar om St:Petri äldre 
textilsamling och de jordfunna textilierna i Malmö ska hjälpa till att öppna nya vägar 
och stimulera ett ökat intresse för den stora textilskatt som finns och har funnits i sta-
den. Historien visar att textilier sedan länge varit, praktiskt och immateriellt, viktigt för 
stadens invånare och långt före den fysiska Öresundsbron utgjort andra typer av bro-
byggen, som än idag präglar invånarnas hem! 
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Litteratur 
och otryckta källor 

1600-talet 
Historiska Malmöfakta har främst inhämtats från del två av Malmö stads historia (1981), 
samt härifrån även import och export som rör textilier. Oluf Knudsens bouppteckning 
finns vid Christinehovs slottsarkiv, Piperska familjearkivet samt även brev och räkenskapen 
från Andrarums Alunbruksarkiv har studerats. Vid avsnittet om "Broderi" har boken 
Gammal Allmogeslöjd från Malmöhuslän (1916-1923) tillsammans med Ernst Fischers 
bok Skånska yllebroderier (1971) bidragit med fakta. Fischers bok Linvävarämbetet i 
Malmö och det skånska linneväveriet (1959) har varit av grundläggande betydelse för 
avsnittet om "Linvävare och deras produkter". För historiska fakta kring flamskvävningen 
har Fischers bok Flamskvävnader i Skåne (1962) använts. Samt slutligen Kjellbergs bok, 
Ull och Ylle (1943) när det rör ull och ylletillverkning under 1600-talet. 

1700-talet 
Även under detta sekel har del två av Malmö Stads Historia (1981) bidragit med histo-
riska fakta kring Malmö stad.Vid avsnittet "Naturalist på besök", har Linneaus Skånska 
Resa år 1749 varit grunden i kombination med artikelförfattarens egna studier kring 
färgning. Hall- och Manufakturrätter från Malmö Stadsarkiv har också varit avgörande 
när det rör Josias Hegardts verksamhet, hand i hand med Kjellbergs digra avhandling 
om Ull och Ylle (1943) samt informationen om silkesmaskodlingen har hämtats från 
Jörgensens bok Lund på Linnels tid (1999). Allmogevävningens stycke baseras främst på 
artikelförfattarens tidigare artiklar och publikationer, Rölakan i Oxie härad (1991), Tex-
tila Kuber och Blixtar (1992) och Swedish Textile Art (1996). Tillsammans med Fischers 
bok Flamskvävnader i Skåne (1962) och Gammal Allmogeslöjdfiån Malmöhus län (1916-
1923). "Adel och köpmän" bygger på brev, räkenskaper och bouppteckningar från 
Christinehovs slottsarkiv: Piperska familjearkivet. Det slutliga avsnittet om "Broderat 
siden kvar i Malmö" har studerats via textilier och katalogkort från Malmö Museer, där 
några av dessa textilier har utvalts till artikeln. 
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1800-talet 
Till historiska Malmö fakta, närigsfrihetens införande samt vid avsnittet "Textilindustrin" 
har del två och tre av Malmö Stads Historia (1981) bidragit med viktig information. Vid 
"Broderier från allmogemiljön" har artikelförfattarens studier av bouppteckningar från 
Oxie härad vid Landsarkivet i Lund och publikationen Swedish Textile Art legat som 
grund. Tillsammans med några av Fischers textila böcker, Skånska Yllebroderier (1971), 
Tvistsöm (1969), och även Walterstorffs, Svenska Vävnadstekniker och Mönstertyper (1940) 
som bidragit med viktiga socken och härads beskrivningar samt Gammal Allmogeslöjd 
från Malmöhuslän (1916-1923). Under avsnittet "Linfrö, indigo och isländsk ull från 
handelsboden" har Fischers bok Linvävarämbetet och det skånska linneväveriet (1959) 
kunnat berätta om det Nymanska väveriets kunder i Malmö. Medan boken Ett skånskt 
färgeri av Sahlin (1928) medverkat med information om färgerier i staden och när det 
gäller de isländska fåren har Kjellbergs bok Ull och Ylle (1943) varit huvudkällan. Stu-
dier av bouppteckningar från Skånska Hovrättens arkiv samt Stadsarkivet är den vikti-
gaste källan om "Tapisserisöm på modet vid seklets mitt" tillsammans med en broderad 
soffklädsel vid Malmö Museer. Vid avsnittet om "Textilt överflöd i 1880-talets Malmö" 
har också här textilier och katalogkort vid Malmö Museer varit viktiga samt även bo-
ken Sub Rosa, när skönheten kom från England av Stavenow Hidemark 1991. Vid "Den 
gamla slöjdens nya intressenter" har information hämtats från en flertal källor. Genom 
brev från och till Nils Månssson Mandelgren som förvaras vid Lunds Universitets bib-
liotek samt den Mandelgrenska samlingen vid Folklivsarkivet i Lund. Tillsammans med 
litteratur om Mandelgren i form av Redogörelse till Kommerse kollegium 1873, 

Skånes Hembygdsförbund årsbok (1992), Mandelgren i Skåne samt artikelförfattarens 
artikel, Mandelgrens intresse för textilier i Skåne, Ale (1998). När det rör museiverksamheten 
har Fischers och Gyllings bok om Malmö Museum, en beskrivning (1925) varit betydel-
sefull och slutligen har boken Den goda smaken och samhällsnyttan (1991) av Danielsson 
bidragit med viktiga fakta kring Hemslöjdsrörelsen och HV:s tidiga utveckling. 

1900-talet 

Boken Svenska Textilier 1890-1990 har medverkat till att ge betydelsefull information 
under hela kapitlet om 1900-talet. Vid avsnittet om "Hemslöjdsföreningens första tid 
har tre böcker varit viktiga; Danielsson med Den goda smaken och samhällsnyttan (1991), 
Coyets Skånsk Hembygdsslöjd (1922) samt framför allt jubileumsskriften/lia/möhuskins 
Hemslöjdsförening 1905-1925 (1926). Vid följande avsnitt om "Annan textil verksam-
het i Malmö från 1890-1914" har många källor anlitats. För det första Malmö Stads 
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Historia del tre och fyra (1981) när det gäller folkskolan utveckling och textilindustrins 
framväxt. Medan Industriutställningen 1896 studerats genom broderier vid Malmö 
Museer samt publikationerna Kritiska betraktelser vid Malmöutställningen 1896 av Kar-
lin(1897), Karlin och Kulturen (1992) samt Malmö Fornminnesförenings skrift Nord-
iska Industri- och Slöjdutställningen i Malmö år 1896 Material till avsnittet om Baltiska 
utställningen har också hämtats från ett flertal källor. Bo Arvidssons släktmaterial kring 
väverskan Cilluf 011sson har studerats, tillsammans med samtida skrifter om utställ-
ningen; Englunds Baltiska Utställningen och Lantbruksutställningen i Malmö 1914 (1913), 
Rodenstams Hemslöjden på Baltiska Utställningen 1914 (1915) samt återigen jubileums-
skriften från Malmöhus läns hemslöjd (1926). Vid "Malmöhus läns hemslöjds förenings 
verksamhet 1914-1940" har framförallt boken Gammal Allmogeslöjd (1924) använts 
samt följande artiklar från Svenska Slöjdföreningens tidskrift; Modern hemslöjd av Mun-
the (1933 nr 6), Hemslöjdens plats i vår tids produktion (1936 nr 5) och Nordisk Hem-
slöjd i Liljevalchs konsthall (1937 nr 8) båda av Bo&hius samt En textil uppvisning i 
Malmö av Thorman (1937 nr 7). Vid "Textilier i arbetarhem på 1920-1930-talen" har 
Enar Perssons anteckningar om sin familjs historia varit betydelsefull. Avsnittet om 
"Boutställningar på 1930-1940-talen" har främst formats genom två artiklar i Svenska 
Slöjdföreningens Tidskrift; Eric Sigfrid Perssons Bebyggelsen på Ribershus (1938) och 
Johansson och Stavenov Vi bo i Frilutsstaden (1944). Vid "Textil i Malmö 1940-1970-
talen" har information inhämtats främst från böckerna; En bok om Barbro Nilsson av 
Moller (1977) och Nyttoslöjd och ögonfröjd SHR 1912-1992 (1992). Avsnittet om "Kers-
tin Mauritzson - textilkonstnär" har erhållits genom Kerstin Mauritzsons anteckningar 
och berättelser om sitt liv som textilkonstnär. Ett flertal källor har använts vid "Hemslöjd-
ens och textilhantverkets roll vid seklets slut", för det första Stiftelsen Skånsk Hemslöjd 
stadgar samt för det andra följande artiklar och utställningskataloger; En skattkammare 
byggs upp av Hammar (Hemslöjden 1988), 25 år med Form av Svensson (Femina 1989), 
Utställningskatalog BO 86 i Malmö, NordForm 90 av Jonsson, (Form 1989) samt 
NordForm 90 - hemslöjdens fönster mot framtiden av Ågren (Hemslöjden1990). Slutligen 
vid "Textil verksamhet i Malmö 1999" har boken Tre dimensioner, samtida svensk textil 
konst av Stensman (1998) och protokoll från Svenska Textilnätets möte i Malmö an-
vänts. 
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Malmö Museers 
textilsamling 

Textilsamlingen är omfattande, men merparten förvaras på magasin. När det rör 
inredningstextilier som en gång i tiden är tillverkade i Malmö/Oxie härad följer här en 
kort redogörelse. Mycket material döljer sig dessvärre bakom ofullständiga härkomst-
beskrivningar på många katalogkort, så helt säkert är Malmö materialet betydligt större 
än vad som kan redovisas här. Kunskapen saknades helt enkelt den gång varifrån textilien 
härstammade när den kom i museet ägo, därför är det vanligt med mindre upplysande 
beskrivningar vid både borgerlig- och allmogetextil som "Skåne" eller "Sverige". Nedan-
stående förteckning redovisar textiliernas katalognummer, användningsområde, mate-
rial, eventuell märkning eller datering samt sockenbeskrivning när detta är känt. 
Allmogetextil från Malmö/Oxie härad (tillverkningstid 1740-1850) 
Rölakan 
nr 2.452 	 täcke, lin/ull, märkt KMD 1746. 
nr 9.386 	 åkdyna, lin/ull. 
nr 11.473 	åkdyna, lin/ull. 
nr 25.137 	åkdyna, lin/ull, märkt med broderi IIS 1838. 
nr 29.388 	åkdyna, lin/ull, märkt KAD, Grevie. 
nr 29.423 	stolsdyna, lin/ull, märkt KNB 1801 NPSIDEBNDÅVÄOAAOMIÅ, 

Hyllie. 
nr 53.884 	åkdyna, lin/ull. 
Flamskt 
nr 6.331, 	 åkdyna, lin/ull. 
nr 29.322 	åkdyna, lin/ull. 
nr 29.319 	åkdyna, lin/ull, märkt i korsstygn KGD. 
nr 45.295 	stolsdyna, lin/ull, Arrie. 
Trensaflossa 
nr 7.409 	 åkdyna, lin/ull. 
nr 7.515 	 åkdyna, lin/ull. 
29.336 	 åkdyna, lin/ull, märkt 1818 KND. 
32.162 	 åkdyna, lin/ull,märkt PR, Naffentorp. 
Opphämta 
nr 29.363 	täcke, lin/ull. 
nr 29.385 	åkdyna, lin/ull. 
nr 32.163 	täcke, lin/ull. 

88 



FYRA SEKEL MALMÖ TEXTIL - 1650 TILL 2000 

vaggtäcke, 

i bunden rosengång till åkdyna i trensaflossa, lin/ull. 
i tuskaft till åkdyna i trensaflossa, lin/ull. 
i rosengång till åkdyna i rölakan, lin/ull. 

åkdyna, lin/ull, märkt SSD ANO 1788. 
stolsdyna, lin/ull, märkt 1844 S. 
åkdyna, lin/ull, märkt ANNO EOD 1782. 

åkdyna, lin/ull, 1810. 
åkdyna, lin/ull, märkt SES 1786. 
åkdyna, lin/ull. 
åkdyna, lin/ull, märkt 1775 EBD LRS. 
stolsdyna, lin/ull, märkt KID 1818, Hyltorp. 
stolsdyna, lin/ull, märkt AING 1826, Hyltorp. 
åkdyna, lin/ull, märkt SND nivr ANO 1768. 

linne med knuten och trädd spets, V Klagstorp. 
linne med knuten och trädd spets, märkt R EA, V Klagstorp. 

linne i kypert, märkt ANS, Fårabäck. 

almö. 

påläggsöm, plattsöm, läggsöm på sidenrips, märkt ACB 1763. 

silkebroderi, korssöm, märkt 1814. 
silkebroderi, korssöm, märkt 1795. 
broderi, korsöm, ylle, silke, 1826. 
broderi, korssöm, silke, 1874. 
korssöm, petits points, märkt 1831. 

lappteknik, siden, 1800-talets mitt. 
vadderat broderi, siden, 1875. 
stickad, damastmönstat siden, 1854. 
yllefilt, applikationsbroderi, plattsöm, ca 1900. 

Munkabälte 
nr 3.637 

Baksidor 
nr 7.409 b 
nr29.336 
nr 53.884, 

Yllebroderi 
nr 6.352 
nr 31.191 
nr 32.448 

Tvistsöm och korssöm 
nr MMT 6.244 
nr 28.211 
nr 29.343 
nr 29.839 
nr 29.840 
nr 29.841 
nr 52,386 

Örngott 
nr 53.020 
nr 35021 

Likhandkläde 
nr MMT 2.763 

Borgerlig textil från M 
Klädsel till skrin 
nr 006402 

Märkdukar 
nr 009104 
nr 009105 
nr 016150 
nr025541 
nr 036456 

Täcke 
nr 024165 
nr 036341 
nr 041662 
nr 054194 

89 



FYRA SEKEL MALMÖ TEXTIL - 1650 TILL 2000 

Dukar 

nr 000255 
nr 002533 
nr 012266 
nr 025119 
nr 045639 
nr 049190 
nr 050115 
nr 050116 
nr 050118 
nr 050119 
nr 051286 
nr MMT000229 
nr MMT000230:001 
nr MMT003007 
nr MMT00044 
nr MMT000442:001 
nr MMT 000442:002 

Servetter 

nr 04682 
nr 046828 
nr 050563 

brickduk, maskinbroderi, linne ullgarn, 1896. 
bordsduk, broderi, plattsöm, stjälksöm, bomull, 1914. 
broderi, korsstygn, bottensöm, linne, 1924. 
fattigmansdräll, linne, 1830. 
lysduk, applikationsbroderi, langett, stjälksöm, bomull, silke, ca 1900. 
damast, linne, 1950. 
broderi, stjälksöm, plattsöm, kråkspark, bomull, 1880-1899. 
broderi, plattsöm, stjälksöm, läggsöm, bomull, 1800-talets slut. 
broderi, plattsöm, kråkspark, maskinstickad, linne, 1910-tal. 
broderi, stjälksöm, plattsöm, knutsöm, bomull, lin, 1870-tal. 
lysduk, broderi, hedebosöm, linne, lin, ca 1900. 
broderi, serveringsbordsduk, hedesöm, linne, 1905. 
broderi, hedebosöm, linne, 1911. 
knypplad spetsduk, linne, 1942. 
lysduk, broderi, plattsöm, stjälksöm, langett, 1907. 
brickduk, broderi, langett, bomull, lin, 1910. 
brödkorgsduk, broderi, langett, bomull,lin,1910. 

damast, linne, 1947. 
damast, linne, 1948. 
damast, linne, 1950. 

nr MMT 000052:001-11 Elva damastservetter i halvlinne, ca 1900. 

Dynor och kuddar 

nr 000440 	broderi, plattsöm, kläde, ull, 1907. 
nr 012056 	broderi, korssöm, ull, silke, 1800-tal. 
nr 012057 	broderi, korssöm, ull, silke, 1800-tal. 
nr 01376 	 pärlbroderi, ull, 1800-tal. 
nr 015168 	nackdyna för gungstol, broderi, ull, silke, bomull, 1860-80. 
nr 015169 	ryggdyna för gungstol, broderi, ull, silke, 1860-80. 
nr 015195 	broderi, korssöm, ull, silke, sidenatlas, 1800-talets slut. 
nr 015196 	broderi, korssöm, ull, silke, 1800-talets slut. 
nr 025304 	broderi, korssöm, ull på lin, märkt KID ANO 1807. 
nr 036043:017 	broderi, schattersöm, kläde, ull, silke, 1800-talets slut. 
nr 045877 	broderi, applikation, kläde, silke, skinn, ca 1900. 
nr 048291 	broderi, stjälksöm, hålsöm, linne, bomull, ca 1900. 
nr MMT002017:002 broderi, korssöm, ullgarn, silke, 1800-tal. 

Lambrekäng 

nr 049227 	pärlbroderi, korssöm, ull, silke, pärlor, 1876. 
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Möbelklädsel 
nr 050081 
nr 051470 

Eldskärm 
nr 042505 
nr 049372 
nr 050557 

soffklädsel, broderi, korssöm, 1867. 
stolklädsel, broderi korssöm, ull plysch, 1870-80. 

pärlbroderi, korssöm, petits points, utskuren, ull, pärlor, 1890. 
broderi, korssöm, petits point, ull, silke, 1890. 
broderi, schattersöm, sidenatlas, silke, 1912. 
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Den stora stöFden 
hos borgmästare Hegardt 

Av ELSEBETH BAGER 

Den gångna sommaren (1755) har hos borgmästaren Josias Hegardt begåtts "hustiuwnad" 
av tjänstepigan Ingrid Svensdotter och "undanrymda" pigan Sicilia (Sissela) Skotte. 

Rättegången i Kämnärsrätten inleddes den 29 april 1756 och herr borgmästaren var 
själv tillstädes och berättade att Ingrid Svensdotter "lärer vara huvudtjuven". Hon häm-
tades därför upp ur arresten. Ingrid uppgav att hon var född i Lyngby socken, att hennes 
far, möllaren Sven Knutsson, var död och att hennes mor hade gift om sig med Sven 
Ohlsson som håller krog i Hellestad och bor i ett gatehus. Vid 14 års ålder hade Ingrid 
tagit tjänst som barnpiga hos inspektoren Feuk i Lund i ett halvt år. Hon hade sedan 
haft flera korta tjänster bl a som kökspiga hos biskopen, doktor Engeström, hos hospitals-
föreståndare Somelius och hos professor Harmens innan hon anställdes av borgmästare 
Hegardt, där hon tjänat i två år. Vid sistlidne Michaelis (29 september) hade hon begett 
sig till modern i Hellestad och "suttit inhyses". Hon hade så kommit till sin morbror, 
Anders Stubb på S. Förstaden, för att gå honom tillhanda medan hans hustru låg i 
barnsäng. Där hade hon blivit gripen och satt i häkte. 

Borgmästaren omtalade, att visst hade man i huset saknat ett och annat, särskilt lin-
tyg, men inte kunnat få någon klarhet, förrän bryggare Sparwart för någon tid sedan 
kommit till honom och frågat om han ej saknade något lintyg "uppå vilket herr borg-
mästaren och hans frus namn voro invävda"? Borgmästaren och hans hustru kunde ej 
erinra sig hava något lintyg med invävda namn annat än några nya damastservietter och 
dukar, som aldrig varit använda, och att dessa skulle vara stulna har de ej kunnat tänka 
sig, eftersom de, med andra saker, varit inpackade uti "Couffertar", vilka visserligen 
varit öppna men har stått i rum, där ingen har kunnat komma in utan deras vetskap. 

Icke desto mindre blev en Serviett framtagen och visad för Sparwart, som fick ta den 
med hem för att fråga sin hustru, om den liknade den Serviett, som hon hade sett en 
bondhustru i Hyllie ha på sig. Madame Sparwart bekräftade, att det var just en sådan 
Serviett, som hon hade sett. 

Borgmästare Hegardt skickade då ut stadstjänare Södergren och bokhållare Caspar 
Hacs till Hyllie, där de tog in hos bonden Ola Broersson, vars hustru berättade, att hon 
hade köpt två Servietter av avlidne artillerikarlen Skottes änka, Karna, för 1 dlr sm/st. 
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De var i hörnen försedda med invävt namn på borgmästaren och hans fru. Bönderna 
Anders Månssons och Lars Påhlssons hustrur hade också köpt var sin Serviett. Den 
senare hustrun hade haft Servietten på sig, då Sparvarts fru sett henne. Alla tre hus-
trurna lämnade genast godvilligt ifrån sig Servietterna, när de fick höra, att de var stulna. 

Södergren spanade efter mera "dylikt gods" och fick åtskilliga saker tillbaka, fastän de 
hade blivit fördärvade genom åverkan till annat bruk. 

Ingrid Svensdotter berättade vidare, att hon hade varit i tjänst med en annan piga, 
Cicilia (Sissela) Schåtte, som ifrån barndomen hade tjänst hos Hegardts. Ingrid hade 
under sommaren överlagt med Sissela om att stjäla hos borgmästaren. De hade kommit 
överens om att ta den nyckel som tillhörde dörren till det rum bredvid Hegardts stora 
kök, där det förvarades allehanda specerier, brännvin och annat. Strax vid detta rummet 
är den s k gröna kammaren (innanför stora salen) uti vilken fru Borgmästarinnan hade 
åtskilliga varor förvarade. Eftersom detta rum med de därintill belägna "haft någon 
olägenhet med ohyra (råttor)" så har fru Borgmästarinnan om nätterna låtit insläppa 
kattor och öppnat dörrarna som varit mellan rummen. När det förut nämnda lilla rum-
met hade varit tillstängt vid köket hade ingen kunnat slippa in. Ett tillfälle yppade sig 
emellertid, då borgmästarens dotter, Lovisa, hade varit i det rummet och hennes far 
hastigt kallade på henne. Hon lade ifrån sig nyckeln på en hylla i köket, där de båda 
pigorna genast tog den. Trots att alla frågade efter den, behöll de den och gömde den, 
tills de hade fullföljt sitt elaka uppsåt. 

Med den i köket stulna nycklen hade de öppnat dörren till det lilla rummet och sökt 
sig in i den gröna kammaren, där de ur en öppen koffert till en början tagit de nu 
tillrättakomna fem st Damastservietterna och därefter några kattoner samt bortklippt 
några alnar av åtskilliga sidentyger. De hade varit två gånger i detta rummet och passat 
tiden om morgnarna när Hegardts låg och sov. 

Ingrid berättade, att efter det de varit inne första gången hade Sissela levererat nyck-
eln till sin mor, men efter andra gången, ungefär åtta dagar senare, hade de lagt nyckeln 
i brygghuset under ett fat. När de märkte att dörren till rummet innanför "blev fast-
gjord", tog de nyckeln från brygghuset och kastade den i Fästningsgraven, då de en gång 
skulle gå ut och hösta. 

Så snart de vardera gången varit inne och tagit saker, hade de delat dem emellan sig 
och förvarat var del i sina kistor, varpå de efter hand om aftnarna hade transporterat bort 
dem. Väktare Jespers hustru hade förvarat Ingrids och Sisselas moder Sisselas lotter, 
undantagandes de fem damastservietterna, som Sisselas moder "särskilt mottagit att för-
yttra". Ingrid säger att hon berättat för Jespers hustru, att hon köpt sakerna och att hon 
kommit överens med henne att betala tre dir sm för förvaringen och för transport till 
Ingrids moder i Hellestad. 
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Politieborgmästare Josias Hegardt 1683-1762. Foto: Malmö Stadsarkiv 
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Sedan Ingrid lämnat saker första gången till Jespers hustru började efterfrågan göras 
om stölden hos Borgmästaren och Ingrid blev oroad och gick till Jesers hustru för att ta 
ut sakerna och gräva ned dem. Jespers hustru tyckte att det vore synd. Varorna skulle bli 
fördärvade. Hon erbjöd sig att lägga upp dem på loftet hos Werngrens, som delade hus 
med Jesper. 

5 maj 
Andra leveransen fick Jespers hustru höra att den också var köpt och hon ombads att, 
när hösten var avklarad, leverera den till Ingrids mor i Hellestad. Betalning för besväret 
skulle hon få av de pengar Servietterna hade inbragt. 

Herr Borgmästare Hegardt berättade, att sedan han fått veta, att en del av de stulna 
sakerna förvarades hos Ingrids mor i Hellestad, hade han låtit skicka Herr Jöran Dröscher, 
kronobefallningsman på orten, dit. Denne fann sakerna i Ingrids moders kista och även 
ett brev, som nu upplästes. Ingrid skrev och bad modern skicka hästar och vagn för att 
hämta henne fredagen efter sistlidne Michaeli, så att hon kunde få alla sina saker med sig 
och inte var nödsakad komma åter och "få förtret". Rätten frågade då, vem som hade 
skrivit brevet och vad hon menade med "förtret". Ingrid svarade, att Ladufogden Jonas 
på Håkanstorp, som hon ingått trolovning med, hade skrivit brevet. Han visste inget 
om stölden, men Ingrid var rädd för att bli gripen. 

Borgmästare Hegardt berättade, att sedan "tjuvnaden" blivit upptäckt och Sissela ge-
nast hade bekänt allt, har herr borgmästaren ej velat arrestera henne, utan lämnat henne 
fri intill dess något mera genom henne kunde utletas, varigenom Ingrid måtte förmås 
tala sanning, eftersom Ingrid ej velat bekänna något utan att hon av andra övertygats. 
Men, så snart Ingrid blivit satt i arresten har Sissela anat fara och hemligen tagit till 
flykten. Har ej kunnat igenfinnas trots att man vänt sig till landshövdingen med begä-
ran att hon skulle bli efterlyst. 

Man kallade nu in Sisselas moder, Karna Skotte, som berättade, att hon var 65 år, 
född i Simrishamn, där fadern varit vagnman. Under sin sista tjänstetid hos borgmästare 
Brinck i Simrishamn blev hon gift med en matros, som då kallades Hinrich Joensson, 
med vilken hon avlat fyra barn. Sedermera hade de genom vådeld mist allt de ägde. Då 
hade mannen begivit sig hit till staden under artilleriet och fått namnet Hinrich Skotte 
och tjänat här tills han avled för 13 å 14 år sedan. Karna har försörjt sig med arbete på 
Fabriquen och om sommaren arbetat uti Tobaks-Plantagen, intill dess hon nu i dessa 
2ne senaste åren för sjukdom ej orkat arbeta utan måst nära sig dels med Tiggande på 
landet och dels med att sälja hemmagjorda näsdukar för Linwäfwaren Lindquist och 
redovisat till honom. 
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"Slutligen har Karna hos Magistraten kommit till den förmån att hon till sitt under-
stöd fått någon del av Fattigmedlen." 

Sedan Sissela lämnat tjänsten hos Borgmästaren har hon vistats hemma hos modern 
till dess att Ingrid sattes i häkte, då hon, utan moderns vetskap, flydde. Karna har sedan 
ej hört av henne. Karna vidgår, att hon av Sissela tre gånger mottagit följande hos Hegardts 
stulna saker: 
1:a ggn: 5 st Servietter, 1 dito av Kjäppemönster, 1 fint Lärftslakan. 
2:a ggn: 3 alnar grön Damast, 1 aln grönblommigt dito, 3 alnar nopkin av 5 1/2 qwarters 
bredd, 9 alnar Cattun, varav 2 alnar blivit sålda. Det övriga har dottern vid avvikandet 
tagit med sig. 
3:dje ggn: 2 st blaggarnsservietter, 1 aln blått och vitt brocherat stoff, 1 1/4 aln blumerat 
Brocad, 3/4 aln röd Armosin, 2 3/4 aln mörkblommig Cattun — som blivit såld i Åkarp 
Mölla samt 4 3/4 aln huslärft, såld till Anders Månsson och Jöns Svensson i Hyllie och 
2 st Hörgarn (lingarn). 

De ovan nämnda persedlarna säger Karna, att hon dels sålt till åtskilliga, som 
rannsakningen förmäler, dels har de sedermera återställts till Borgmästren. Karna till-
står, att vad hon erhållit för de sex sålda Servietterna har hon delat mellan Sissela och 
Ingrid, 3 dlr sm vardera. 

6 maj 
Rättegången fortsattes och ur arresten hämtades väktaren Jesper Jesperssons hustru Sissa 
Andersdotter, som sade sig vara 46 år. Hennes fader var Bonden Anders Jönsson i Lyngby 
socken och Erikstorp. Hennes moder, Ingrid Jönsdotter, avled när Sissa var 8 år. Då 
hade Sissa givit sig i tjänst hos åtskilliga personer i Hyby och Börringe församlingar, där 
hon tjänat i 29 år. För nio år sedan blev hon gift med "sin nu ägande man, Jesper 
Jespersson". De har bott här i staden och båda har försökt att försörja sig med arbete. 

För två år sedan hade Sissa blivit bekant med Pigan Ingrid, då de hade varit ute 
tillsammans för att hösta. Första året hade hon ej märkt någon oriktighet med Ingrid, 
men sistlidne år vid pingsttiden hade hon kommit till Sissa och haft med sig två stycken 
lärftslakan, 1 st blaggarnsdito, 1 1/2 aln Cattun till ett vaggetäcke, 1/2 aln grön Siden 
Damast, 3/4 aln röd Armosin och 1 aln Brocad, vilka saker Ingrid bett Sissa taga i förvar, 
vilket hon gjort. Ingrid hade ej sagt, hur hon fått fatt på sakerna och Sissa hade ej frågat. 
Sedermera hade Sissa, på Ingrids begäran, skurit och sytt till Ingrid 5 st huvudkläden 
och skurit till en Lintygsöverdel, som Ingrid låtit sy på annat håll. Dessutom hade Sissa 
för Ingrid sytt ett Lakan av 6 alnar nytt Lärft, vilket Lakan numera finnes hos Herr 
Borgmästaren tillsammans med de övriga återställda sakerna. 
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Trenne dagar efter att Sissa fått sakerna om händer kom Ingrid med anledning av ett 
i Hospitalet om hennes syster utspritt rykte att hon skulle ha del i en stöld hos Herr 
Borgmästaren. Ingrid har beklagat sig och velat ta sina saker för att gräva ned dem. Sissa 
sade, att det vore synd. Hon ville hellre förvara dem på annat sätt och fick tillstånd av 
timmergesällen Werngrens hustru att förvara dem på deras loft. 

En vecka eller 14 dagar senare kom Ingrid med en insydd packe kläder och saker, som 
Sissa ej såg, och bad Sissa bära den till Ingrids moder i Hellestad tillsammans med det 
omnämnda nysydda Lärftslakanet, vilket Sissa gjorde. Hon fick vid återkomsten 3 dlr 
sm för besväret av Ingrid. 

Då Ingrid lämnade Sissa den insydda packen hade hon i Taskan haft med ett stycke grönt 
Siden Damast av 6 1/2 quarters längd, som hon givit Sissa som en skänk. Samma Damast 
hade Sissa sönderskurit och därav skänkt till sin mans syskonbarn, Bonden Lars Anderssons 
hustru Hanna i Tullstorp 1 1/2 quarter och till Per Holgerssons hustru Hanna i Lyngby 
socken (som är Sissas syskonbarn) givit resten att därav göra överliv till sina döttrar. 

Vidare berättade Sissa att, när Ingrid kom tredje gången hade hon med sig det lin-
garn, som Borgmästaren nu fått tillbaka, och 1 st Bondehandduk. Sissas man, som ej 
kände till underhandlingarna mellan Sissa och Ingrid, fick bära ut lingarnet till Jespers 
brors hustru i Hököpinge för att hon skulle förväva det till lärft, som sedan skulle delas 
mellan Ingrid och Sissa. 

7 maj 
Den 7 maj ställde Rätten frågor till Sissa: 

När hade hon burit sakerna till Ingrids mor i Hellestad? 
Svar: Förra året, när man höstade Kornet. 
Om hon ånyo blivit skickad till Ingrids mor med anmodan att förmana henne ta väl 

vara på sakerna? Och när detta skett? 
Svar: Jo, sistlidne Palmsöndag hade hon gått till Hellestad med förmaningar. 
Om samtalet mellan Werngrens hustru och Sissa och om Ingrid varit med? 
Svar: Nej, Ingrid hade ej varit närvarande. 
Om Sissa hade sålt några av de stulna sakerna och om hon talat med Karna Skotte? 
Svar: Nej! Sissa har varken talat med Karna Skotte eller hennes dotter och de har 

aldrig varit hos henne. 
Väktaren Jesper Jespersson utfrågades om det lingarn han lämnat till sin bror Jeppe i 

Hököpinge och han sade, att han trott, att hans hustru sedan några år tillbaka köpt 
sådant lin eller betslat sig till det. Jesper hade hälsat på Ingrid, när hon besökt hans 
hustru, men f ö ej anat något om tjuvnad. Han har vetat, att Ingrid bett hans hustru gå 
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till Hellestad och att hon fått 3 dir sm för besväret, men ej vetat något om stöldgods. 
Sissa har däremot ej omtalat att hon gått en andra gång till Hellestad utan sagt, att hon 
ämnade sig till sin syster i Korreberga. 

Pigan Ingrid säger, att av den gröna hollänska Damasten, som legat i en draglåda, har 
hon på sin del fått 6 alnar och pigan Sissela 3 alnar. Av den italienska Damasten, som låg 
på samma ställe, har Ingrid fått 2 1/2 aln och Sissela 3 1/8 ah. 

Tjuvgodsets väg genom det skånska landskapet inlagt på G Buhrmans karta från 1684. Bokstavs-
markeringarna är placerade strax till vänster om den aktuella orten eller platsen dit stöldgodsetfördes. 

A: Svenstorps slott. 	B: Getinge. 	C: Hellestad. 	D: Göddelöv. 
E: Lyngby 
	F: Espe mölla 
	G: Torreberga. 	H: Hjärup. 

I. iikarps mölla 
	

J: TulLstorp 
	

K Skabersjö. 	L: Tygelsjö. 	M: 
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Vidare sade Ingrid, att av det blå och vita brocherade Stoffet har hon och Sissela ur en 
"Couffert" tagit 2 alnar, varav numera allenast 1/2 aln kommit tillrätta. Det övriga är 
således fördels: Ingrid har givit 1/2 aln till sin syster, Pigan Gretha, som sedan försålt det 
till tullnären Lundgren. Sissela har fått 1 aln, vilken hennes moder Karna har avyttrat på 
Skabersjö. 

Rött halvsiden hade legat i en korg. Av det hade Ingrid skurit 1 1/4 aln, varav hälften 
är återställt och hälften skall finnas hos Ingrids mor i Hellestad. Av de 3 1/4 aln blommerad 
Brocad, som pigorna tagit ur "Coufferten" har Ingrid fått 2 alnar, som nu kommit till-
rätta, och Sissela resten, som hon tagit med sig bort. 

Det fanns 1 1/2 aln röd Armosin i "Coufferten", varav Ingrid tagit 3/4 aln, som nu 
förevisades, och Sissela tagit resten och har av det låtit göra mössor, av vilka två redan är 
återrangna. 

Av 3 3/4 aln rödblommig Cattun har Ingrid behållit 1 1/2 aln, som in natura är 
återställd, medan Sisselas moder har sålt hennes del i Äkarps Mölla, där man gjort en 
tröja, som nu visades. 

Ingrid har av ett stycke vitblommig Cattun endast skurit 1 1/2 aln, som kommit till 
rätta. Sissela fick inget av det. Av 11 1/4 aln grönblommig Cattun har Ingrid fått 2 1/4 
aln, som är sydd till örngott. Sissela fick resten, som är osydd tillrättakommen. 

Uti nästa Kammare, intill Herr Borgmästare Hegardts dagliga rum, har Ingrid tagit 
ett nu förevist vitt fint Lärfts Förkläde. Även en o 5/8 aln vit Bomullslärft av vilket hon 
sytt sig två st s k Halv-Klutar, som nu fanns i Rättssalen. 

I Salen och Gröna Kammaren har Ingrid och Sissela tagit tre Servietter av särskilda 
mönster, varav Ingrid tagit en och Sissela två. De är nu återställda. Dessutom har Ingrid 
tagit en fin Käpp Mönsters Serviett, som legat ovanpå draglådan i Gröna Kammaren. 
Den hade Sissela fått som ersättning för den fina Lärft, som Ingrid bekommit. 

Ur draglådan i Gröna Kammaren har Sissela uttagit 5 st fina Damast Servietter, vilka 
är desamma som Sisselas moder sålt och nu är återställda. 

Utur en Kista i Salen har Ingrid tagit 14 1/2 aln nytt Huslärft, som de delat sinsemel-
lan, varav Ingrids 7 1/4 aln är återställd fast delad i tre delar. Men av Sisselas lott finns 
bara 4 1/4 aln kvar. Det övriga har Sissela sytt upp till lintyg åt sig själv, enligt vad 
hennes mor berättar. 

11 maj 
Den 11 maj inkallade man murardrängen Bengt Lindbergs hustru Gretha Christina 
Sjöberg, som berättade, att hon från barndomen varit bekant med Pigan Sissela Skotte, 
men, när Sissela varit hos Hegardts har Gretha-Stina ej haft något med henne att göra. 
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När Sissela hade lämnat Hegardts hus hade hon besökt Gretha-Stina och bett att få låna 
ett par strumpor, eftersom hon skulle resa med Fru Borgmästarinnan till Svenstorp, i 
vilket avseende Sissela hos Gretha-Stina pantsatt 5 st dels vita och dels grönfärgade tråd-
nystan, som hon sagt sig ha fått av sin moster, en handskmakarhustru här i staden, varpå 
Sissela fått låna strumporna och Gretha-Stina behöll nystana. Strumporna har hon ald-
rig återfått. 

Några dagar innan Sissela rymde, återkom hon och lämnade en blå och vit ylletygs-
kjortel till förvar. Sedan gick hon bort för att köpa ett förkläde, som kommit bort för 
Fru Borgmästarinnan. Morgonen därpå hade Artillerie Karlen Dahlmans hustru hämtat 
kjorteln. Hon skulle ha den i pant för något som Sissela var skyldig henne. 

När Gretha-Stina hade fått reda på att Sissela rymt, gick hon och lämnade nystana till 
Hegardts och berättade, hur det gått till även med kjorteln. Hon tillade, att hon hade 
varit hos Sisselas moster, Handskmakare Bengt Peterssons hustru och frågat, om Sissela 
f'att nystana av henne och att hon alldeles hade nekat. 

Linvävaren Magnus Lindqwist tillfrågades och berättade att Karna Skottes dotter 
Bengta för några år sedan tjänat hos honom som piga. Lindqwist hade till Karna lämnat 
en del av honom tillverkade linnenäsdukar till försäljning, eftersom han visste att hon 
ibland gick omkring på landet med knypplingar och sådan Små-Krahm, och det har 
hon skött nöjaktigt. 

Man hörde tjuven Ingrids syster Gretha, som tillstod att hon fått en aln blått och vitt 
brocherat Stoff av vilket hon sålt 1/2 aln till tullnären Lundgrens käresta (hustru), hen-
nes tidigare matmoder, för 12 öre sm. Den övriga alnen har Hegardt återfått. Greta sade 
att Ingrid inbillat henne att hon fått tyget av sin käresta, Ladufogden Jonas Möller på 
Håkanstorp. Gretha tillstod emellertid att när hon sålt tyget till Lundgrens hustru, hade 
hon sagt att hennes moder köpt tyget av en Säljehustru på landet. 

Pigan Cristina Brun, 17 år, tjänade med Gretha hos Lundgrens och hon berättade 
under ed bl a att Gretha i sin kista hade 1 par röda och 1 par gröna Sidentyg Uppslag, 
som förut setat på Kofter. Gretha säger att de röda tillhörde "en Koft", som hon fått på 
sin lön av glasmästare Lundahls änka i Lund och de gröna har hon fått av sin förra 
matmoder, gästgiverskan Cronsiö i Gietinge. De har alla förut varit brukade och slitna. 

Ladufogden Jonas Möller berättade att han något före sistlidne Michaeli talat med 
Ingrid och begärt henne till äkta, men blev ej trolovad med henne förrän omkring 
Kyndelsmäss (2 februari), då han var uppe hos Ingrid i Hellestad hos hennes mor. Vid 
det tillfället hade han givit Ingrid en silvertumlare och ett par Silver-Knappar, varemot 
han själv ej fått annat än ett par ullevantar, som nu förevisades. Han yttrar att han skrivit 
brevet åt Ingrid till hennes föräldrar i Hellestad efter hennes begäran och att han trott att 
den fruktan hon omtalar i slutet berodde på oro för svårt väglag, som skulle hindra 
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henne få hem sina saker. Han hade ej haft en aning om Ingrids otrogna uppförande hos 
Hegardts. 

Timmergesällen Werngrens hustru, Hedwig Gudmundsdotter, berättade att väktare 
Jespers hustru den gångna sommaren kommit vid höstetiden och bett att få lägga in en 
packe på Hedwigs loft, eftersom Sissa Jespers ej ville låta sin man veta om de däri befintli-
ga sakerna, som hon sade sig ha fått från sin mans syster i Köpenhamn för att försälja här. 

Sissa Jespers nekar till att ha sagt något om svägerskan i Köpenhamn och påstår att 
hon sagt att packan tillhörde Ingrid. Hedv,tig hade, med Sissas tillstånd, öppnat packan 
och på lån emot pengar tagit ut alla persedlar utom ett Blågarns-Lakan och ett Vaggetäcke, 
som Hedwig haft hemma. 

12 maj 
Artillerie Karlen Dahlmans hustru, Anna Christina Olofsdotter, berättade att Karna 
Skotte var skyldig henne 1 dir sm o 19 öre dels för kontant lån och dels för öl och 
brännvin. Sedan Anna Christina märkt att Sissela inlagt en Kjortel hos Bengt Lindbergs 
hustru, har hon genom Sisselas lille broder låtit hämta Kjortelen, som hon sedan hållit i 
pant för Karnas lån, men sedermera återlämnat till Hegardt. Hon hade av vaktmästare 
Ströman fått veta att hon nog ej fick något för sin fordran hos Karna. Det var därför hon 
hämtade kjortelen. 

Fråga: Om Anna Christina anmält sig till tillstånd att sälja öl och brännvin? 
Svar: Hon har gjort som sina vederlikar och sålt sådana varor. Men hon har aldrig sett 

Sissela och Karna ha några misstänkta varor. 
Fråga: Om Sissela ej någon gång supit brännvin hos Anna Christina i huset? 
Svar: Nej, det har hon aldrig utan ständigt hämtat den drycken i en liten flaska hos 

Anna Christina. 
Kirsti Nillsdotter (Ingrids mor) var 54 år, född i Gjöddelöf, gift första gången med 

Möllaren Swen Knutsson vid Espe-Mölla i Lyngby socken i 8 år. Efter mannens död 
hade hon begivit sig till Lund och blivit Sjukvakterska vid Hospitalet i 8 år och uppfost-
rat Ingrid och Gretha. Nu gift med husmannen Swen Ohlsson, som håller en befallnings-
mannen Krok i Hellestad tillhörig Krog. Hon har ej vetat något om stölden. Beträffande 
de saker som väktare Jespers hustru burit ut till henne, så hade hon frågat Jonas (Ingrids 
fästman), om han hade givit Ingrid Damasten i byltet, vilket han nekat till. Då hade 
Ingrid påstått, att Jonas gett henne pengar och för dem hade hon köpt Damasten. Dess-
utom hade hon fått många drickspengar i Hegardts hus. Kirsti har lämnat en del saker i 
förvar på annat ställe. Hon har givit Ingrid 8 par stora och 3 par smärre silvermaljor, 
medan Ingrid tjänade i Lund samt ett par Hör-Krantzar (linkrasar), men, när hon var 
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hos borgmästaren har hon ej givit henne annat än en särk och sedermera ett messings-
fyrfat, som Kirsti fått av en piga i Lund, som ärvt det efter sina föräldrar och som var 
skyldig Kirsti pengar. Ingrids saker hade hon lämnat i förvar hos husmannen Jöns Ohls-
sons hustru, eftersom hon befarade att hennes man, Ingrids styvfader, annars skulle 
lägga beslag på dem och förskingra dem. 

Ingrids kista öppnades och innehöll alla de av befallningsman Dröscher förtecknade 
sakerna, varibland Hegardt endast igenkände 1 st blå och vit porslins spillkum, 2ne små 
stycken Fiskeben och 1 st fin halfklut. Dessutom fanns 2 st kavlebräden och 1 Stock 
samt 1 st venedisk tvål, som Ingrid tagit hos Hegardts. Ingrids mor tog fram ett lärfts-
kläde som Ingrid skänkt henne och som tillhörde borgmästaren. Men 1/2 aln rött halv-
siden vet hon intet om. Kistan skickades till Hegardts för förvaring. 

14 maj 
Kirsti minns att Ingrid under sin tjänst hos hospitalsföreståndare Somelius tagit en näs-
duk och skickat till modern, men den har 2 dagar senare avhämtats av Somelius. Trots 
att hon vetat att Ingrid stulit i Lund nekar hon till att ha trott att de saker hon fått ta 
hand om, varit tjuvgods, när Carl Hegardt (borgmästarens son) med Crono-Betjäningen 
kom till henne och frågade efter de stulna sakerna. Hon säger att hon blev så häpen när 
de kom, att hon ej besinnade sig vad hon svarade. Men, när de på botten i en kista 
hittade ett litet prov på den stulna damasten, kröp sanningen fram och hon hämtade 
resten hos en grannfru. 

När man frågade Ingrid om hon varit rädd att styvfadern skulle lägga beslag på hen-
nes saker svarade hon nekande. Däremot hade hon varit rädd att folk som kom på besök 
och eventuellt övernattade, skulle öppna hennes kista, som saknade lås. Den venediska 
tvålen hade hittats i Kirstis säng nere vid fötterna. Kirsti säger att det måste vara Ingrid 
som lagt den där. Själv har hon ej visst om det. Ingrid säger att hon fått tvålen till skänks 
av husjungfrun Beata Brun för att hon burit hennes kläder ut till att tvätta. Ingrid säger 
sig ha lagt tvålen i ett svart kläde i kistan. Nu medger Kirsti att hon tagit tvålen och då 
den blivit använd till att raka mannen med, har hon själv lagt den i sängen vid fötterna. 

Spillkummen säger sig Ingrid ha fått av en piga i Lund i betalning tillika med ett 
mässingsrivjärn. Fiskbenen har hon köpt hos Herr Peter Dahl. Kavelbrädena har hon 
själv låtit göra hos snickare Görans läregosse. 

Karna tillfrågades vem som sytt de av henne sålda sidentygmössorna. Hon har sålt 
tyget, köparna har själva sytt mössorna. Den ena alnen blått och vitt brocherat Stoff har 
hon sålt till tvätterskan Sissela och pigan Bengta på Skabersjö. 

Av de saker Ingrid gett Sissela saknas ännu 3 alnar huslärft, 1 lärftslakan, 2 alnar 
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annan sorts lärft och 2 st Hörgarn. Karna svarar att dottern lär ha sytt det till Lintyg åt 

sig själv. 
Man frågar om ej Karna förstått att dottern tänkte rymma eftersom hon hade så 

många kjortlar på sig? Nej, sakerna hon tog med skulle hon gå till borgmästaren med 
och kjortlarna tog hon på eftersom "hon mente hon skulle hamna i Arresten". 

Från Lund har från Kämnärsrätten kommit brev med utdrag ur protokoll angående 
Ingrids stöld från Somelius hustru av en vit lärftsnäsduk, värderad till 1 dlr 16 öre sm, 
som hon lämnat till sin mor i Hellestad, varifrån Somelius låtit hämta den. Han tyckte 
emellertid att värdet var så ringa att han inte anmälde henne utan har själv "henne 
därför skäligen agat". Han vet ej att hon tagit något mera, men kunde ej neka till att 
saker försvunnit. Hon har nekat till att ha tagit dem. Jungfru Catharina Åkerman hade 
blivit av med en hel del ting i Biskopsgården år 1751. När biskopinnan fick reda på det, 
lät hon efterforska i alla tjänstfolkens gömmor. Även Ingrids kista rannsakades eftersom 
hon då tjänte där. Inget stulet hittades. Där fanns bara Ingrids nya gångkläder och några 
gamla lappar. Men Catharina Åkerman tror fortfarande att Ingrid tagit hennes saker. 
Ingrid medgav stölden av näsduken, men säger sig ej ha tagit mera hos Somelius eller av 
Catharina Åkerman. 

Borgmästare Hegardt säger att det är idel osanning vad Ingrid på förmiddagen sagt 
om spillkummen och den venediska tvålen. Hon har ej alls fått den av Beata Brun (som 
nu vistas på landet). Vad kavelbrädena beträffar kan borgmästaren ej med visshet säga, 
att de tillhört honom, fast han vet sig ha sett sådana i huset, som sedermera bortkommit. 

Eftersom Ingrid i sin första berättelse sagt att Sissela i början lagt nyckeln till gröna 
kammaren hos sin moder tillfrågades Karna Skotte, som svarade, att Sissela ofta lagt 
nycklar hos henne, men att hon ej vetat vart de hört. 

Sissa Jespers hördes om hon ej förstått att det rörde sig om tjuvgods, när Ingrid kom 
och ville gräva ned de saker hon burit till Sissa och ryktet om stölden hos Hegardts gick 
i staden. Sissa Jespers skyller på "enfaldighet". När hon första gången gick med saker till 
Ingrids moder hade hon sagt att det var saker som Ingrid köpt och ville att modern 
skulle förvara, andra gången hade hon bett Ingrids moder att lägga sakerna hos någon 
annan i byn. 

Karna Skotte omtalar att hon till nämndeman Bengt Nilsson i Järup sålt 1/4 aln grön 
damast för 24 öre och 1 aln Cattun för 1 dlr sm samt till änkan Christensa Jöns Perssons 
därsammastädes 1 aln grön damast för 3 dlr sm. Carl Hegardt berättar att han varit ute 
i Järup och begärt återfå persedlarnam, men både nämndemannen och änkan har nekat 
och i stället skrivit reverser på beloppet, vilka visades. Beslöts inkalla dem till rätten. 

Inkallas skall även väktare Jespers bror i Tygelsjö och brev skall gå till Skabersjö angå- 
ende där sålda saker. Väktarhustrun Sissa ombads redogöra för det till Hököpinge komna 
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lingarnet och sade att hon ej varit hemma när hennes bror Jeppe Jespersson från Hö-
köpinge kom för att hämta lingarnet. Hon hade gjort upp med sin man att han skulle 
lämna ut det, vilket han gjort, utan att veta att Sissa och Ingrid hade samfällt del uti det 
eller att något däribland var stulet hos Hegardt. Jesper hade ej vetat att något var stulet, 
utan trott att hans hustru själv hade tillverkat garnet och rätteligen bekommit det. 

20 maj 
Änkan i Hjärup förhördes och sade att hon av en obekant hustru köpt 1 aln grön Siden-
damast för 3 dlr sm och ej anat att det var stöldgods, eftersom många sådana hustrur går 
omkring på landet och säljer kram. Hon bad bliva frikallad och visade att hon redan av 
Damasten sytt ett överliv som nu förvarades bland de övriga stulna sakerna. 

Nämndemannen kunde ej komma då han var på en syneförrättning i Järup. 
Brev hade kommit från ryttmästare Otto Thott, Skabersjö, att han hade haft sin 

stugupiga, Cecilia Persdotter, i förhör för den handel hon och Bengta Maria (som nu 
tjänar hos lotsförman Olof Berg, häri staden) gjort med en hustru från Malmö av något 
blått brocherat Stoff till två mössor. Hälften hade Cecilia klippt sönder till en mössa till 
Bengta Maria, hälften hade hon skickat till sin svägerska vid Kristianstad. De hade beta-
lat 3 dir sm för hela stycket. Bitarna till mössan insändes till Rätten. 

Bengta Maria förhördes och sade att hon och Cecilia Persdotter, när de tjänade på 
Skabersjö, köpt tyget av Karna Skotte för 3 dir sm. De hade ej kunnat föreställa sig att 
tyget var stulet. Hon ber bli frikallad. 

Hedwig Werngren och Sissa konfronterades och bägge vidhöll sina berättelser. Hedwig 
tillfrågades varför hon ej, så snart Ingrid och flera åkte in i arresten, berättade om de 
saker som blivit inlagda hos henne, förrän visitation gjorts. Skyller på "enfaldighet" och 
på att hon ej kunnat föreställa sig att sakerna var stulna. 

Ingrid och hennes mor tillfrågades om de hade flera stulna saker, vilket de nekade till, 
men 3 alnar blå och 4 alnar gröna lingarnsnystan vet de ej vart de har tagit vägen (de 
hade blivit kvarliggande i Ingrids kista). Likaså var en lärftsöverdel förkommen. 

25 maj 
Brev upplästes från inspektoren Wallengren på Klågerups gård, i vilket omtalas att då 
Bonden Per Holgersson sistlidne Mårten av Sissa Jespers erbjudits köpa omförmält Da-
mast, hade han nekat, eftersom han ej åstundade sådant tyg. Då hade Sissa Jespers be-
gärt att den nu sönderskurna Damasten skulle få stanna hos honom till dess hon åter-
kom för att sälja den till någon annan. Sissa Jespers bekräftar att det förhåller sig så. 
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Ingrid tillstod att hon både skurit sönder Damasten och bett Sissi sälja den. 
Nämndeman Bengt Nilsson är upptagen vid Bara Härads tingsrätt. 
Borgmästare Hegardts bokhållare Caspar Haaks förklarar att de ej vill uppehålla 

rannsakningen med inkallande av Bengt Nilsson eller pigan Cecilia på Skabersjö, men 
vill åtala dem för deras felsteg om så erfordras. 

26 maj 
Upplästes doktorn prosten Casten Aulins intyg att hustru Karna Skotte "mycket förgiätit 
av sin kristendomskunskap dock skall hon ännu kunna några stycken utantill och mer-
endels svara till de angelägnaste frågorna, när hon med saktmodighet därtill handledes. 

Redan den 4 maj hade komminister Munthe fått i uppdrag att förhöra Ingrid i hen-
nes kristendomsstycken. Hon kan någorlunda läsa i en bok och vet vad man skall göra 
och låta. 

Nu, 26 maj, har stadskomminister Isac Winqwist förhört Sissa Jespers och funnit, att 
hon någorlunda i enfaldighet förstår de nödiga huvudstyckena. Vad beträffar Ingrids 
moder, Kirsti Nilisdotter i Hellestad, har rätten erfarit att hon äger samma kristendoms-
kunskap som de förut nämnda. 

Därefter företeddes ett av bokhållare Haaks gjort sammandrag över de stulna sakerna. 
Värdering 221 dir 21 ./. sm. 

Likaså presenterades en förteckning "öfwer de båda hos pigan Ingrid och hos hus-
trurna Sissa Jespers, timmergesällen Werngrens hustru, Kirsti Nillsdotter, Karna Skotte 
m fl befundna och numera tillrättakomna saker, som av stadens värderingsmän bestiger 
sig till" 196 dir 24 ./. sm. 

Man lade även fram en räkning över Borgmästare Hegardts kostnader "vid sakernas 
efterspanande, de brottsligas ertappande och underhållande m m". Den uppgick till 43 

dir 2 ./. sm. 
Det hos Sissa Jespers och hos Sissela och Ingrid beslagtagna stöldgodset taxerades till 

83 dir sm jämte Ingrids saker i Hellestad, värderade till 26 dir 20 ./. sm- Tillhopa 109 dir 
20 ./. sm. 

.31 maj 
Så fort Kämnärsrätten var färdig med själva rannsakningen översändes allt till 
Rådstufwurätten, där man av de ingivna förteckningarna kunde konstatera att totala 
värdet av det stulna uppgick till 227 dir sm. Återställt gods värderas till 196 dir 2 ./. sm, 
varför man angav en brist på 31 dlr 23 ./. sm. 
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Borgmästare Hegardt ber att Ingrid ej måtte bli dödsdömd. Han anser det vara nytti-
gare att hon efter utstånden kroppsplikt befordras till Spinnhuset. Han menar också att 
de övriga kvinnorna "den svåraste kroppsplikten icke lära kunna uthärda" trots att de ej 
är behäftade med någon kroppsbräcklighet. Men Rådstufwurätten har en annan upp-
fattning: 

"Alltså i följe av Kongl. Majts förklaring d. 29 jan 1741 samt förordning av d. 20 
Dec. 1745 prövar Rådstufwurätten för rättvist, det bör Ingrid Swensdotter till välför-
tjänt straff och warnartigom till warning för denna sin missgärning dödsstraffet undergå 
och hängd warda." 

Vad beträffar Ingrids moder, Kirsti Nillsdotter och Cicilias moder, Karna Skotte, 
samt hustrun Sissela Andersdotter, så har de bägge senare ej blott gömt tjuvgods utan 
även försålt det. Kirsti har låtit förvara tjuvgodset i annans hus och nekat till det. De 
döms vardera till 30 par ris och straffas med 3 slag paret och därefter "en söndag uppen-
bar Skrift och Kyrkoplikt undergå". 

Werngrens hustru blir frikänd. Man har ej funnit bevis för att hon vetat om att sa-
kerna stulits. De personer som handlat med Karna Skotte, antas ha gjort det i god tro, 
eftersom hon brukade gå omkring och sälja "knipplingar, näsdukar och mera dylikt". 
De köpta sakerna hade dessutom blivit återställda. Inte heller nämndeman Bengt Nilson 
och pigan Cecilia Pehrsdotter på Skabersjö blir åtalade. 

Man har haft kostnader för de åtalade, för underhållet i häktet och för budskickande 
till åtskilliga orter i landet, som uppgår till 32 dlr 2 ./. sm, för vilket man skall ta ut 
ersättning i de brottsligas egendom. Kirstis mans, Swen Ohlsson i Hellestad, och Sissa 
Andersdotters mans, väktare Jesper Jespersson, egendom skall hållas åtskiljs och ingen 
ersättning tas ur den, eftersom de ej bevisats veta om tjuvnaden. Om tillgångar ej finns 
hos den ena kvinnan skall det tas ut hos de andra och räcker det inte a de arbeta av 
skulden enl 25 Cap § 5. 

Ärendet går nu till Hovrätten och till dess man hör från den återföres de till Slottet. 

• • • 

I tio månader fick de fyra kvinnorna vänta på Göta Hovrätts dom. Ingrid blev inte 
hängd. I stället dömdes hon till samma straff som sina "medbrottslingar" d v s till att 
piskas. 

Inte förrän den 6 april 1757 fick de veta sin dom. Till domens verkställande hämtades 
"Delinkventerna" från Slottet. Domen upplästes. Därefter blev de under Stadsfiskalens 
överinseende piskade av Profossen, som fick 12 dlr sm för besväret. Kvinnorna blev 
sedan förvarade på Rådstugan till dess de kunde överlämnas till Petri kyrka för att un-
dergå kyrkoplikt. 
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Slutord 
Man kan konstatera att rättegången i Kämnärsrätten gick snabbt och att brottsunder-
sökningen var mycket grundlig, minsta tygbit förefaller att ha blivit efterforskad. I tex-
ten här ovan är rättegångsprotokollen något förkortade och språket något moderniserat. 

Borgmästare Hegardt hade medlidande med de anklagade och frågan är om han inte, 
genom att ej anhålla Sissela, medvetet gav henne chansen att rymma. Liksom Borgmäs-
taren undrar man hur de äldre kvinnorna klarade att bli piskade med 30x3 slag. Och 
Borgmästarinnan, kunde hon ha någon nytta av alla sönderklippta tygstycken som hon 
fick tillbaka? 
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Ett borgarhem i Malmö 
under i800-talets senare hälft 

BARNDOMSMINNEN NEDTECKNADE AV TULLFÖRVALTAREN KARL MÖLLER (1851-1934). 

UTGIVNA MED KOMMENTARER AV F D RIDDARHUSGENEALOGEN PONTUS MÖLLER 

Min farfars far Carl Fredrik (Fritz) Möller var landskontorist i Malmö. Längre hann han 
inte, ty hans livstråd avklipptes så plötsligt och vid så unga år. Han dog blott 34 år 
gammal av epidemisk hjärnhinneinflammation den 2 april 1855, samma dag som hans 
son Axel fyllde 2 år. Familjen drabbades hårt av denna svåra förlust men man hade 
dessbättre kvar gården, "Ed. Bagerska gården", som Fritz köpt 1849, ett rymligt hus i 
hörnet av Gråbröders- och Hyregatorna. Det visade sig komma väl till pass då det gällde 
för änkan att försörja sig och ge sina barn uppfostran. 

Sonen Karl Möller skriveri sitt otryckta manuskript "De båda gamla Malmö- slägterna 
Ekebergh och Möller, deras härstamning och slägtförhållanden i öfrigt": "Min mors 
hem var ett hem, dit slägten gerna kom och ofta kom; och det af flera skäl. Först och 
främst låg minnet af hvad min far betydt för hela slägten öfver detta hem och öfver den 
gamla gården. Och min mor både ville och kunde hålla fast vid traditionen. 

Hon var till sin natur sådan, att man gerna sökte henne och hennes hem. Jag har 
aldrig hört henne tala illa om någon. Vänligt tog hon emot, med den enkelhet som 
präglade tiden. Och hemmet var fotadt på en sådan grund, att man ej stod i förlägenhet 
om det kom en eller några vänner på besök. Det var i mediet av 1860-talet min mor, 
efter att först ha haft inackordering af skolpojkar från landet, började med att äfven ta 
emot unga män från embetsverken att i hennes hem intaga sina måltider. Och det blef 
ett lyckligt företag; och lyckan eller behaget låg äfven deri, att dessa voro unga män med 
uppfostran och bildning. Dertill kom att ett par af dem hade vackra röster och förde 
med sig minnet af Studentsången i Lund. Gustaf Dreilick, Simon Petrus Broond och 
Wilhelm Trotzi g, så hette de unga män, som framför andra spridde glädje i mitt föräldra-
hem; tacksamt gömmer jag minnet af den tiden. 

Min syster, som i mediet af 1860-talet var i 17-18 års åldern, var musikalisk och hade 
haft god undervisning i pianospel. Nu fick hon äfven öfning i att accompagnera till 
sång. Det var rätt vanligt, att herrarna stannade kvar efter kvällsvarden, serskildt om det 
var några främmande för kvällen; och då gick kvällen så lätt med sång och musik. Sjelf 
musikalisk tog jag djupt intryck af så mycken sång och musik jag fick höra i barndoms-
hemmet. 
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Min mors hem var ett mer än vanligt gladt och trifsamt, der ungdomen hade stor 
betydelse. Ej underligt, att det var eftersökt. Men - om man vill granska det lilla gamla 
boningshuset med nutidens glasögon på, skulle resultatet bli detta: Här kan jag inte bo; 
det fins ingen tambur, inte elektriskt ljus, inte ens vattenledning - allt vatten måste bäras 
från gårdspumpen in i köket, och det eldas med ved i kakelugnar. Vi ra ingen tjenarinna 
att stanna här. Det fins, med ett ord, inte spår af bekvämlighet. 

Ja, det lustigaste af allt var bristen på tambur i ett hem der lätt 15-20 personer kommo 
samman, och detta rätt så ofta. Från farstun kom man direkt in i salen. Der var en stor 
klädeshängarekrok i dörrposten. Då man fann den fullt behängd, tog man sitt ytter-
plagg på armen, gick in i det angränsande rummet mot gården och lade det på en soffa 
- det hade blifvit en tradition, någon anvisning behöfdes inte. Herrarnas hattar lågo i 
fönsterkarmen i salen. 

I salen! Der vistades vi alltid. I de båda angränsande rummen åt gatan, som man 
kallade förmak, voro vi naturligtvis också, men mest vid de tillfällen då vi blefvo för 
många, således vid kalas - de större högtiderna på året. I salen skulle man vara. Der 
intogos måltiderna. Och der musicerades det, t.o.m. under tiden tjenarinnan dukade 
bordet. I den långa divansoffan mellan fönsterna mot gatan sutto de vördnadsvärda vid 
kvällslampan. 

Syster Tinis hade sin gifna plats midt emot - vid pianot. Herrarna Dreilick och Broom 

Fastigheten Gråbröder X i hörnet av Gråbröders- och Hyregatorna, den s k yd Bagerska gården", som Carl 
Fredrik Möller köpte av bagaren Magnus Möller enligt köpebrev av den 22/11 1849 för 5333 Rdr 16 sk Bco. 
'Det som var serskildt karakteristiskt för denna gamla gård, det som också ådrog den uppmärksamhet, var 
fönsterlämmarne" (Karl Möller). 
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Porträtt i olja av Carl Fredrik Möller och hans maka Anna Wilhelmina Ekebergh, målade år 1848 av 
Kilian Christoffer Zoll (1818-60), genremålare, enligt påskrift på baksidan. 

hörde också dit. Den öfriga delen af societeten, den glada ungdomen, bänkade sig rundt 
salen på rummets stolar. Det blef prat och skratt, sång och musik. Så kunde en slägt, 
som alltid höll ihop, fördrifva mången vinterkväll i vårt hem, utan den apparat som hör 
till en bjudning, fast sådana nog också gjordes. Men allt detta hör nu till minnena. De 
kära rösterna ha tystnat för alltid, de flesta sedan många år; och både sal och hus är 
nedrifvet. Och det är snart 50 år sedan det refs. 

Jag är nu den ende derifrån, den ende som derom eger person- och lokalkännedom, 
ty jag var med ibland dem; öfverhufvud den ende som nu vet något om mitt barndoms-
hem och den gamla slägten. Jag skulle således öfverlefva alla dem derifrån som hörde till 
min ungdomstid. 

Om somrarna hade vi vår trädgård. Att ha en trädgård inne i stan var vid den tiden 
afundsvärdt, då stadsborna måste stanna hemma dag efter dag under sommaren, på den 
grund att kommunikationsmedlen på den tiden voro så outvecklade; och att gå och dra 
i den tidens Malmö under sommaren, det var att vandra i en stenöcken. Så fattig på 
grönska var den tidens Malmö, som i våra dagar kan räknas bland vårt lands vackraste 
sommarstäder. 

Men privatträdgårdar ha alltid funnits i de gamla städerna; och man kan ännu få se en 
trädgård af den typen, men de undanträngas alltmer af byggnadsverksamheten och af 
den moderna trädgården. En gammal trädgård med år på nacken känner man strax igen 
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på de höga fruktträden med ända till fyra grofva stammar - ett päronträd kunde nå upp 
öfver andra våningen på ett hus. 

Här nere på vester i gamla Malmö var det mera godt om privatträdgårdar än i den 
öfriga delen af staden. I vårt kvart& - det bär ännu sitt gamla namn "Gråbröder" - 
upptogo trädgårdarna, efter temligen säker beräkning, en fjerdedel af kvarterets kvadrat-
innehåll; och den ojemförligt största af dem var den Hedströmska trädgården. 

I det sydöstra hörnet af detta kvarter låg vår lilla gård omgifven af grönskan i den egna 
trädgården och i genbornas, hvilka sistnämnda lågo midt emot vår facade. 

De båda gatorna som bildade detta hörn, Gråbrödersgatan och Hyregatan, voro sann-
skyldiga små trädgårdsgator. Af denna herrlighet fins det nu intet spår; allt - smågårdarna 
och trädgårdarna från den tiden - äro rifna rubb och stubb. 

I denna 'andliga milieu i staden förflöto mina pojkår och ungdomsår. Här var förtju-
sande vackert när körsbärs- och äppleträden blommade rundt omkring. Och här har jag 
suttit och flöjtat oppe i det höga bergamotteträdet, der den lilla hämplingen hade sitt 
bo. Han och jag voro lika glada; och sjunga kunde vi båda i glädjen öfver solen och våren 
och de blommande fruktträden, ty vi visste inte, att allt är förgängligt. 

I trädgården var familjen samlad blott om kvällen, det förstår man ju. Ibland intogs 
kvällsvarden der - det hör ju till - om kvällen var serskildt vacker eller om några voro hos 
oss. Och höstkvällarna, då luften ännu är ljum härnere i Södra Skåne och då månen 
sörjer för stämningen i naturen. Hvem minns inte sådana kvällar ? 

En höstkväll i vår trädgård 
Vi ha till gäster herr Dreilicks kvartett. Det var en stående kvartett, och di sjöng bra, di 
herrarna. Bordduken låg kvar efter måltiden. Och der stod kvällslampan, den enda be-
lysning man önskade, ty det gaf vingar åt fantasien att belysningen var sparsam; jag räk-
nar inte som belysning, endast som en trolsk stämning, de kulörta papperslyktorna borta 
i ett hörn af trädgården: i bersån, der tomten bryggde briileaun och derifrån sången kom. 

Det samlades folk utanför. Och vi visste, att grannskapets unga flickor voro bland 
dem som promenerade fram och tillbaka i de små gatorna för att lyssna till sången. 
Äfven att en af dessa flickor vallade ljusa bilder i tankarna, ty hon visste att hän emot 
midnatt skulle Otto Lindblads "Silfverklara toner" höras under hennes fönster. Detta 
var i en tid, som aldrig återkommer" (skrivet i maj 1928). 

Den 20 februari 1931 skrev Karl Möller ett 28 sidor långt brev till sin svägerska Ellen 
Möller i Stockholm, änka efter hans bror Axel. De första elva sidorna handlar om Karls 
och Ellens släktingar och bekanta och är därför inte av allmänt intresse. Men sedan 
följer en detaljerad skildring av föräldrahemmet, som här skall återges. 
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"Jag skall nu, innan jag afslutar mitt bref tala litet om de gamla möbler m.m. som en 
gång voro mina föräldrars, och af hvilka rätt värdefulla saker kom till det Johanssonska 
d.v.s. med andra ord: till Tinis' hem vid giftermålet. Men först och främst skall jag tala 
om det verkliga förhållandet med åtkomsten af dessa saker, såväl de från syster Tinis' 
hem som de från farbror Elofs hem, tala om att det var tur för oss båda bröder - Tinis var 
ju död före både farbror och sin man - att jag var på platsen; eljest hade de gamla kära 
sakerna följt allt annat lösöre till auktionskammaren. 

Jag börjar då med boet efter farbror, ty han dog långt före Johansson. Farbror 
testamenterade all sin kvarlåtenskap till sina syskonbarn d.v.s. tre lotter: vi båda bröder, 
farbror Axels barn och faster Anna Hedströms barn; och naturligtvis med den inskränk-
ningen, att så länge hans båda ogifta systrar lefde - för hvilka han sörjt i hela sitt lif -
skulle understöd utgå åt dem från boets tillgångar. Faster Fredrique var för länge sedan 
död men Sophie lefde. Så hände det att Sophie dog - blott en månad före farbror. Hon 
hade muntligt uttalat, att hon önskade, att det lilla boet som fastrarna hade skulle få 
tillfalla hennes systerson, stationsinsp. Erik Hedström, som hon fann kunna bäst behöfva 
det. Mot den saken tycker man ju inte bort resas någon opposition; men herr 
kammarskrifvaren Mårtensson, som var gift med Anna Möller, fann, att det kunde väl 
vara sin serskilda sak, då ju det inte fanns något skriftligt härom - alltså, den gamla 
vanliga historien, småaktighet; men han dref det inte längre. 

Så reste jag in till farbror och talade om småaktigheten; och det berörde honom illa, 
hvarför två gamla vänner till huset bådos komma till farbror den kvällen. Och då sattes 
opp ett supplement till testamentet, att innan någon försäljning af boet fick ske, hans 
båda brorsöner Karl och Axel skulle ta undan för egen del det som i form af gåfvor 
kommit till farbrors hem från dem; och de värdefulla varorna specificerades; och det lilla 
testamentet bevittnades af de här nämnda. Och så var saken klar. 

Beträffande de gamla kära sakerna från vårt barndomshem hade jag likaledes talat 
med Johansson, att det vore ju i hög grad rimligt, att vi båda bröder fick tillbaka det 
Tinis medfört från föräldrahemmet. Och så blef det ock. Johanssons syster Lotten, som 
ännu lefver i Höganäs 84-85 år gammal, skulle ju, enl. broderns förordnande, få ta ut af 
boet hvad hon önskade; men det hade gjorts en specifikation på Tinis' egna tillhörighe-
ter från föräldrahemmet. Dessa gamla saker skulle återställas till Karl och Axel; och så 
blef. Då jag skulle försöka vara rättvis mot Axel vid fördelningen, så fann jag det så svårt; 
det såg ut som att jag fått det bästa sjelf. Så rådgjorde jag med Sture, och han fann 
detsamma som jag - jag hade fått mest af oss, till valören. Då föreslog Sture mig att be 
Lotten Johansson, att jag skulle få köpa från boet de två sjuarmade malmstakarna och ge 
Axel dem; och då blef delningen rättvis (den manövern ha nog Axel och Ellen inte haft 
reda på). Men Lotten var ingen billig köpman att handla med - hon begärde för de båda 
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begagnade kandelabrarna 100 kr; och det betalte jag kontant (när man besinnar, att de 
tillhört min syster, så får man säga, att det var att hugga för sig; det är dock minst 10 år 
sen Johansson dog; och för tio år sen voro 100 kr rätt betydligt mer i värde än i dag). 

Angående de gamla minnena från vårtföräldrahem 
Jag har försökt få klart för mig ur minnet, huruvida min mor flyttat från sin gamla gård, 
som mor genom sitt gifte egt och bebott i närmare 40 år och der vi alla barn föddes - om 
hon flyttat från gården, säger jag - vid den tid, då Ellen kom hit ner som den unga 
fästmön för att göra sin uppvaktning för sin blifvande svärmor - den goda och rara 
modern - och för att knyta bekantskapen med den stora slägten. 

Jag gifte mig den 31 december 1885; och som jag då också lemnade det gamla hem- 
met, skulle mor sitta ensam i den stora gården 
med de 10 rummen, den stora gårdsplatsen och 
trädgården; derför sålde hon också gården på 
hösten 1884. Om min mor flyttade redan i april 
eller först i oktober kan jag inte nu göra klart 
för mig; Och på det förhållandet hänger den 
frågan: Har Ellen varit i vårt gamla föräldrahem? 
Gården refs emellertid. 

Den långsträckta envåningsgården vid Grå-
brödersgatan, med sin vidhängande trädgård bil-
dande hörnet till Hyregatan, låg midtför mina 
blifvande svärföräldrars moderna tvåvåningshus, 
der öfre våningen upptogs af fabriken och den 	 115 

nedre beboddes af familjen. 
Då man i mitt gamla hem kommit in i fars- 

tun mot gatan, gick man in genom dörren till 	q-,> 	,13,— 
höger och stod strax (utan tambur i det gamla 

Tullförvaltaren Karl Möller (1851-1934). 
huset) i Salen. Den var stor, upptog husets hela Blyertsteckning 1913 av hans brorson arkitekten 
bredd med två par fönster åt gatan och två par Henning Möller. 
åt gården. Här vistades vi mest. Och här stod 
emellan fönstren åt gatan den stora präktiga mahognysoffan, Ellen har, och det stora 
mahognybordet med sin solida stam på en fyrkantig, till bordet hörande pall. Öfver 
soffan hängde den ena spegellampetten; mellan fönsterna mot gården hängde den andra 
spegellampetten (voro tända vid festlighet). Der under var Tinis ' plats - pianot. 

Längs väggarna i Salen stodo 12 stolar med stoppad sits tillhörande detta mahogny- 
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möblemang och med enkel men förnämlig arkitektur (en enda stol var i behåll vid Jo-
hanssons död, och den sändes opp till Axels hem /nu hos Bolla/ (Dessa gammaltids 
vackra mahognymöbler voro tillverkade af en skicklig yrkesman i Malmö, snickaremästare 
Pettersson i Kalendegatan). Till utfyllandet af möbleringen i den stora Salen stod på 
långväggen, midt emot kakelugnen på motsatta väggen, mors silfver- och linneskåp, 
kalladt piedestalen af gammal björk (nu tillhörig Elsa); den stod emellan de båda vägg-
garderoberna. På hvar sida om piedestalen hängde mors gamla stamföräldrar - oljemål-
ningar utan ramar. De hade kommit till Tinis ' hem; och vid delningen vid Johanssons 
död, tog jag dem för min räkning och bestod dem dyrbara förgylda ramar, jemte namn-
klossar med inskription 

Jacob Stare 	 Mertha Maria Leche 
1692 - 1754 	 1696 - 1730 

kronofogde i Norra och Södra Åsbo samt Bjäre härad 

Dessa voro min mormors farmors föräldrar. Utstyrseln med ramarna kostade mig 
120 kr. De hänga nu i Stures och Almas hem. Dermed är beskrifningen af den gamla 
minnesvärda Salen, der så mycket sång och musik klingat och ungdomssvängarna susat 
- både huset och folket är borta. 

Gick man på diagonalen af Salen mot gårdsidan, så hade man der mors rum, gamla 
barnkammaren, köket och handkamrar eller spiskammare; och öfeer köket två rum till 
uthyrning åt ynglingar, som voro inackorderade, och dem Axel och jag disponerade som 
gymnasister. På andra sidan farstun åt gatan lågo två rum, ett åt gatan och ett åt gården. 
Dessa rum hyrdes på sistone af min blifvande svåger lärov. adjunkten Georg Johansson. 

I gatufarstugan var derjemte en dörr; derifrån gick trappan opp till den stora vinden, 
som spände om husets hela längd. Der oppe låg ett litet soligt rum åt gården mot söder. 
Der hade mina föräldrar tagit till sig min fars gamla moster (kallad Gamlamoster) Bengta 
Wallengren född 1800. Hon var barnens vän, och oräkneliga äro de gånger hon om 
kvällarna berättat historier, vid hvilka vi insomnade (vi kunde dem utantill, men alltid 
voro de oss lika kära - så kan ingen lärd eller kunskapad menniska berätta barnhistorier 
som hon kunde det, i all sin menlöshet och obekantskap med litteraturen). 

Jag återvänder till den gamla Salen. Då man från ingångsdörren gick rakt fram låg 
bakom salen, först ett litet förmak med två par fönster åt gatan. På långväggen mot 
fönstren stod en rätt stor soffa af mahogny, mindre än den i salen, men kanske ännu 
vackrare; framför soffan ett likadant ovalt mahognybord som det i salen, men mindre; i 
rummet, tillhörande detta möblemang 4 småstolar af mahogny, de saknade rygg - man 
kallade sådana små prydnadsstolar taburetter. Öfverklädseln på dessa möbler var af ljust 
tyg; i Salen voro mahognymöblerna klädda med mörkare tyg. Vidare fanns i detta lilla 
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rum, på kortväggen, mors mahognybyrå, hvars facade har en serskildt vacker arkitektur; 
det är egentligen mitt minne efter min mor. Mellan fönstren i detta rum var ett litet 
näpet konsolbord i mahogny. 

I hörnet vid fönstret stod en hög presidentstol i svart och guld - barockstil - Den 
innehar jag. Denna gamla stol hade min far - såsom ung tjensteman på landskontoret -
vid en auktion på länsstyrelsens embetslokal köpt bland en mängd skräp från vinden, 
hvilket såldes på auktion (för circa 80 år sedan). Denna stol har tydligen utgjort 
landshöfdingarnas presidiestol vid sammankomster af komiteer eller nämnder inför 
landshöfdingen. 

I rummet bakom detta lilla förmak, hvilket var ett djupare rum än det sistnämnda, 
var möbleringen, liksom i de öfriga rummen mera enkelt borgerlig. I detta rum stod 
mors stora länstol, som Ellen har. Men det finns fler intressanta möbler att omtala, 
hvilka inte hade sin fast bestämda plats: 

Två spelbord af mahogny, det ena innehar Werner, och det andra har Sture. 

Porträtt av Annette Ekeberghs morfars  morföräldrar och tillika hennes mormors morföräldrar (morfar 
och mormor var kusiner). Jacob Stare kallas av Lindberg i Landsstaten i Malmöhus och Kristianstads 
län 1719-1917 felaktigt Nils Jakob, vilket fel även kommit in i herdaminnet. Däremot vet Lindberg 
att hustrun hette Mätta (ej Mertha) Maria Leche. Enligt herdaminnet var hon född 1692 (således 
jämnårig med sin man) och enligt en tryckt begravningsdikt i P Möllers ägo dog hon 1729 (ej 1730). 

q 
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Och så - det lilla förtjusande sybordet af mahogny, med sin inredning, hvilket Ellen 
innehar. I min barndom var den stora fördjupningen i midten, för nedstoppandet af 
tyger eller dylikt, klädd med grönt siden - kanske så ännu. 

Så var det de lösa stolarna, som inte voro insatta i hemmets möblemang. 
Jag har två karmstolar i hvit lackering och med inskärningarna i guld, och med gam-

maldags väfnad öfver stoppningen. Och så - dessa 12 stolar; af hvilka Ellen har 6 
svartlackerade, Elsa har 6 och dem har hon hvitlackerat - de stå i deras salong. De ha sitt 
serskilda intresse i skulpteringen. (Dessa stolar stodo i början, eller rättare alltid på vin-
den i det gamla hemmet - om somrarna flyttades de ner i lusthuset i trädgården, en 
grönmålad träpaviljong.) 

(Jag har nog begått ett groft fel mot de gamla stolarna. Det är jag som låtit svartlack-
era dem; i mina barnår hade de en rödbrun matt färg - fråga Henning, om inte jag för-
derfvat dem!). Dessa 12 stolar äro de äldsta minnena: de härstamma från mina morför-
äldrars hem. Min mormor tillhörde vårt hem, allt hvad jag kan minnas från mitt lif. Min 
mor hade tagit sin mor till sig, och hon var alltid sängliggande. Då hon dog 1862, var 
Axel 9 år, jag 11 år, Tinis 13 år. 

Min morfar var gift två ggr. Hans första äktenskap ingicks under ett af de sista åren af 
1700-talet. Hans hustru var dotter till Tegelbruksinspektoren Sjöberg i Lomma; äldsta 
barnet, moster Albertina Frick, var född år 1800 och mor till mina halfkusiner, af oss 
kallade mostrar på grund af den stora åldersskilnaden, Annette Ovenius och Josephine 
Hagman i Lund. Min morfars första hustru dog tidigt; och så gifte han om sig med 
Christina Sophia Wykman (1790-1862). Min mors äldsta helsyskon var Malte Ekebergh 
född 1812 och gift med Julia de Mare. 

Om dessa 12 stolar gå så långt tillbaka som till slutet af 1700-talet, kan jag inte 
afgöra; men nog äro de gamla, så det räcker, äfven om de räkna sin ålder från det sista 
äktenskapet. Härmed har jag försökt mig på beskrifningen af de gamla möblerna. Men 
i föräldrahemmet voro andra kära minnen. 

Först då de små porträtten af mina föräldrar: små fyrkantiga taflor i oljemålning och 
med originella förgylda ramar. Der sitta de gamla - då unga och i en viss stass; åtmins-
tone är min mor barhalsad, i sidenklädning och med de långa berlockerna i öronen: 
guldörhängen med sin lilla came; och min far i gul pikeväst och mörkblå frack med gula 
metallknappar (Aug. Blanches tid), den tidens promenaddräkt. Taflorna äro målade af 
Kilian Kristofer Zoll, Malmöpojke född i Hyllie invid Malmö 1818, jemnårig med min 
far och umgängesvän - genremålaren som har sitt namn i vårt lands konsthistoria; Se 
Nordisk Familjebok! Det finns ännu ett porträtt i olja af Kilian Zoll - porträtt af min far, 
inte fullt dubbelt så stort som ett af dessa två små. Det tillhörde farbror Elof och eges nu 
af Werner. 

J 
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Så ha vi till sist af de gamla mobilia, som härstamma från mitt föräldrahem - den stora 
spegeln och den stora förgylda ramen; båda dessa gamla minnen blefvo tilldelade min 
brors hem: 

Den stora förgylda Spegeln, hvilken, i olikhet med speglars vanliga sätt att hänga, 
hänger horizontelt. Den har jag sett, så långt tillbaka i tiden jag kan minnas; och den 
hängde på stora väggen i det innersta af de båda förmaken, dit man kom från Salen; 
således det innersta åt gatan. 

Den gamla förnämliga, förgylda tafvelramen, i hvilken nu insatts en Spegel, öfeer 
hvilken Bollan & Erik äro mycket stolta, hade antagligen funnits i mina föräldrars hem 
allt från den första dagen. Den kom till Tinis' hem först efter mors död. Och då så Tinis 
dött, har Johansson tagit bort taflan och i stället insatt ett porträtt, förstoradt sådant, af 
Tinis - jag minnes mycket väl hvilket porträtt det var. Den gamla taflan var ett fint 
kopparstick eller stålstick med endast två figurer: Christus - en idealiskt hög gestalt, och 
vid hans fötter den botfärdiga Magdalena. Under bilden stod på latin, med tysk 
öfversättning, de vackra ord med hvilka Christus bestraffade de egenrättfärdiga 
Phariseerna: Qui sine peccato est vestrum primus in illam lapidem mittat - Wer von 
Euch ohne Sunde ist werfe den ersten Stein auf Sie. (Hur man /kan/ förstöra en så 
vacker tafla i både bild och ord, och i en så värdig ram, förstår inte jag. I sin enkla höghet 
liksom lyste den opp det lilla rummet. Jag glömmer den aldrig.) 

Det återstår ett par saker, som jag i sista stund drar fram - jag har oafsiktligt öfverhoppat 
dem - de båda marmorstakarna (mörkgrön, vill jag minnas) med stora, vackert teckna/ 
de/ metallpipor - jo, jo men, sådana äro i våra dagar svåra att åtkomma. 

Ja, kära Ellen, detta är den lilla historik jag kan åstadkomma; och var så god och håll 
till godo med den! Och så ber jag Ellen framföra min helsning och hjertliga tack till 
dem, som var så vänliga att sända mig sin julhelsning, mot hvilken godhet jag försyndat 
mig; serskildt skulle jag vilja helsa till Karin (Fehrnborg, Ellen syster) och Märta (Hennings 
fru, Ellens sonhustru); det är så länge sen jag såg dem. 

tillgifnast 
gamle Karl 

Malmö d. 20 febr 1931. 

PS Jag har en önskan: Skulle Ellen vilja sända till mig de små oljemålningarna af Kilian 
Zoll - mina föräldrars porträtt. Det skulle bli till glädje för mig för den korta tid jag 
ännu kan ha att lefva, om jag finge dem ned för att be en konstnär göra kopiemålningar. 
Risken att sända dem kan inte vara stor i vår tid, om de slås väl in och förses med 5 sigill; 
och det begäres assurans t ex 300 kr på posten. Afgiften med frakt och assurans torde 
uppgå till omkring 2 kronor. 
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I ett annat handskrivet arbete med titeln "Minnen från barndomshemmet och 
ungdomstiden" har Karl Möller skildrat hur det bjöds på kalas: 

"Vid de stora högtiderna var det alltid kalas hemma hos oss. Herrarna voro bjudna, 
likaså moster Hildas och Ekeberghs eller Hedströms. S.k. "middagar" bjöd man inte på 
- det var rätt okändt i de borgerliga hemmen - Nej, det var kvällsbjudning, men gedigen 
och präktig sådan. Man började med the och thebröd, bjudet från kringburna brickor; 
derpå toddy eller pounsch och frukt. 

När så det stora långa bordet stod dukadt i salen, hade man framför sig ett gammalt 
godt, borgerligt hem, der allting var enkelt men godt, rikligt och stöddigt. - 0 du gamla, 
kära barndomshem! 

På hvarje ända af bordet sattes fram t.ex. en herrlig, brunstekt gås i de små vackra 
kristallskålarna - Salladiererna - stekta äpplen, katrinplommon, syltlök och gurka, allt 
till gåsen; och så midt på bordet de stora geleskålarna med blanc mange; och till betyg-
ande af fest två kandelabrar (om julen naturligtvis lutfisk och risgröt, äfven saftgröt och 
pösande grädde i tillbringarna; sådant var traditionelt). 

Man drack öl buteljeradt på helbuteljer (bultis), eller också julöl; det bayerska ölet, 
bier, var ännu ej kommet öfeer till Sverige - åtminstone hade man inte sådan dryck i 
hemmen på 60-talet." 
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5 [äktöversi kt 
Personer, som är nämnda i texten, är satta med fetstil. 

Fredrik Möller (1785-1858), traktör och mjölnare. 

G m Christina Wallengren (1785-1844).' 

Barn: 

Anna Beata (1817-92). G m Nils Otto Hedström (1825-92), 

underlöjtnant, syssloman vid Malmö fattigvårdsinrättning.2  

Fredrique (1819-90). Ogift. 

Carl Fredrik (Fritz) (1821-55), landskontorist. 

G m Anna Wilhelmina (Annette) Ekebergh (1820-86).3  

Johan Axel (1823-91), sjökapten. Gift. Hade sju barn.4  

Peter Elof (1825-94), kapten, regementsintendent. Gift men barnlös. 

Margareta Sophie (1829-94). Ogift. 

Fritz och Annette Möller hade följande barn: 

Christina Maria (Tinis) (1848-93). G m Johan Georg Johansson (1842-1918), läroverksadjunkt.5  

Pehr August Wilhelm (född och död 1850). 

Carl (skrev sig Karl) Emil Fredrik Theodor (1851-1934), tullförvaltare. G m Maria Christina Ekholm (1866-1903). 

Leopold (född och död 1852). 

Axel Harald Theodosius ( 1853-1921), provinsialläkare. G m Syster Gabriella (Ellen) Fehrnborg (1867-1938).6  

Thor Elof Waldemar (1854-57). 

Karl och Maria Möller hade barnen: 

Elsa Karin Maria (1885-1977). G m Gustaf (Gösta) Oscar Laurentius Beijbom (1882-1957), landstingsdirektör. 

Karl Elof Werner (1887-1968), med dr, docent, lasarettsläkare. G m Tora Rydholm (1889-1987), 

lasarettsöversköterska. 

Karl Gustaf Sture (1891-1973), tullöverkontrollör. G m Alma Lindberg (1884-1967), konsertsångerska.' 

Axel och Ellen Möller hade barnen: 

Harald Elof Thorsten (1888-1969), civilingenjör. Ogift. 

Karl Henning Hjalmar (1889-1966), arkitekt. 

G m friherrinnan Märta Eleonora Liljencrants (1884-1986).s  

Ebba Margareta (1891-1975). G m Friedrich Hubert Julius Allardt (1874-1943), Marine Baurat. 

Thorsten Olof Gabriel (1894-99). 

Ingeborg Maria (Bolla) (1897-1971). G m Erik Edvard Hugo Reichenberg (1892-1980), major. 

' Hennes syster Bengta Wallengren (1801-82). "Gamlamoster". Ogift. 
Son Axel Erik Hedström (1857-1910), stationsinspektor, 

'Av hennes 14 syskon var halvsystern Albertina Frick (1801-84) äldst. Äldsta helsyskonet var Malte Ekebergh (1812-88), 
förrådsförvaltare vid SJ och gift med Julia de Mar (1829-1918). Yngsta systern Hilda (1824-98) var gift med Carl Peter 
Ohlson (1822-66), tolagskassör och skeppsklarerare. 

4  Dotter Anna Margareta (1858-1949). G m Johan Fredrik Mårtensson (1847-1905), tullförvaltare. 
Syster Lotten Johansson (1845-1933). Ogift. 

6  Syster Karin (skrev sig Carin) Fehrnborg (1855-1943), lärarinna. Ogift. 
Dotter Gunnel Palvin (f 1928) i Skanör har ärvt Stare-porträtten. 
Son Axel Edvard Pontus Möller (f 1921), arkivarie, riddarhusgenealog. 
Har i sin ägo Kilian Zolls porträtt av sin farfars föräldrar. 
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Släkttavla 
Jacob Stare g 1:o m 	 Metta Maria Leche 

(1692-1754) 
	

(1696-1729) 
kronofogde 

Döttrar: 
Anna Maria Stare 
(1717-1788) g m 

Petrus Schiaerström 
(1713-1789), kyrkoherde 

Sara Maria Schierström g 2:o m 
(1755-1813) 

Christina Sophia Stare 
(1727-1802) g m 

Peter Wijkman 
(1725-1800), jägerifiskal 

Johan Wykman (1750-1837) 
krigskommissarie, 

landsfiskal, bergsfogde 

Deras dotter: 
Christina Sophia Wykman 

(1790-1862) g m Paul Mathias 
Ekebergh (1767-1843), handlande 

och stadskvartermästare 

Anna Wilhelmina (Annette) 
Ekebergh (1820-1886) g m 
Carl Fredrik (Fritz) Möller 

(1821-1855), landskontorist 

Karl Emil Fredrik Theodor Möller 
(1851-1934), tullförvaltare, g m 

Maria Christina Ekholm (1866-1903) 

Karl Gustaf Sture Möller (1891-1973), 
tullöverkontrollör, g m Alma Lindberg 

(1884-1967), konsertsångerska 

Gunnel Maria Möller (f 1928) g m 
Bengt Ingvar Palvin (1924-1997), 

folkskollärare, tillsynslärare 
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Moster Karna 
Av BENGT EKSTRÖM 

Hon föddes på Söderslätt, som tionde och sista barn i en bondefamilj, vars alla föregång-
are varit bönder. Närmare bestämt föddes hon på gården Lilla Jordberga no 5, i Källstorps 
socken, Vemmenhögs härad, lördagen den 17 mars 1849 och döptes på söndagen till 
Karna! Ingen i hennes släkt hade burit detta namn. 

Hennes föräldrar var åboen Nils Larsson, född 1803 i Östra Vemmenhög, och Hanna 
Nilsdotter, född 1807 i Hylteberga, Skurups socken. Hennes farföräldrar var frälse åboen 
under Dybeck Lars Olsson, född 1761 i Hylteberga, och Bengta Olsdotter, född 1766 
på Dybeck, dotter till en rusthållare. Morföräldrarna var åboen i Hylteberga Nils An-
dersson, född 1760 i Skivarp, och Kiersti Mårtensdotter, född 1764 också i Skivarp. 

Moster Karnas tio år äldre syster Johanna blev min farmors mor. Det var således min 
farmor som kallade Karna för moster. Allt eftersom åren gick kallade hela släkten henne 
för "moster Karna", ty hon blev i myllret av släktens bönder, bondhustrur och deras alla 
barn en klart lysande stjärna. Hon blev det genom sitt eget mycket idoga arbete, envis-
het, inneboende kraft och förmåga. Hon fick inte mer skolning än någon annan, hon 
drabbades av stora sorger, hon fick för sin tid föra ett rörligt liv, men hon lyckades höja 
sig klart över mängden. 

När hon kom upp i tonåren, och egentligen skulle ut och ta tjänst som piga, fick hon 
istället stanna hemma och hjälpa sina föräldrar, som blivit sjuka. Fadern gick bort i 
lunginflammation när Karna var 18 år. Jordbruket övertogs av Karnas svåger, åboen 
Anders Hansson, och hennes syster Johanna. De stannade kvar på gården till våren 
1879. Modern blev enligt kyrkböckerna "krympling och sängliggande sjuk" redan när 
Karva var liten. 

Karna lämnade hemmet först när hon var 20 år! Hon fick tjänst i Bjärshögs prästgård, 
strax öster om Malmö, på hösten 1869. Något måste ha inträffat, ty Karna återvände 
redan efter ett halvår, våren 1870, till fädernegården, som då drevs av hennes svåger och 
syster Johanna. Det sannolikaste är, att Johanna inte orkade sköta både modern, hjälpa 
sin man med gården och ta hand om sina två första barn och fler på gång! Karna ställde 
upp och hjälpte sin syster i 3 1/2 år. Först på hösten 1873 lämnade hon för gott föräld-
rahemmet i samband med att den sängliggande modern flyttade till en fem år äldre 
syster, Ella, som gift sig med smedmästaren i Brönnestad no 17 i Östra Klagstorps socken, 
endast några få kilometer från Lilla Jordberga no 5. Modern, Hanna Nilsdotter, dog hos 
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sin dotter Ella av ålderdomssvaghet på nyåret 1882, 74 år gammal. I och med att Ella 
övertog ansvaret för modern, blev Johannas arbete lättare och då kunde Karna äntligen 
1873 lämna hemmet. Hon tog tjänst hos smedmästare Jöns Rosenqvist i Fosie no 8, ett 
gatehus, där hon arbetade i två år. Hon hade blivit 26 år! 

Då flyttade hon in till Malmö! Hon bodde under åren hösten 1875 - våren 1879 på 
olika adresser: Norra Långgatan 24 (Lugnet), Stora Nygatan 33, Östra Långgatan (Lug-
net) och åter på Norra Långgatan 30. Det framgår inte av tillgängliga källor vad hon 
arbetade med. Det torde vara mindre troligt att hon var piga i något hem, mot bakgrund 
av de redovisade adresserna, en genuin arbetarstadsdel. Mer sannolikt är då, att hon fick 
tjänst i de begynnande industrierna. Men mest troligt är, att hon arbetade som piga i 
någon av de mycket talrika affärerna i staden. Resten av sitt liv arbetade nämligen Karna 
i den branschen. Under dessa 3,5 år kunde hon lära sig alla arbetsrutiner, knyta kontak-
ter i branschen och över huvud taget lära sig, hur det gick till att driva ett hökeri. Ty det 
var inom det affärsområdet hon kom att fortsätta sitt liv. 

I maj 1879 lämnade hon Malmö och blev sin egen, 30 år gammal. Hon flyttade till 
en stor gård i Gårdstånga socken, Östergård, där hon öppnade affär. Hon titulerade sig 
"handelsidkerska Nilsson", inte "Nilsdotter" som annars fortfarande vid denna tid var 
vanligt på landet. Hon hade ju bott i Malmö och lärt sig det allra senaste i namnskick! 
Där på Östergård tog hon sina första steg som egen affärskvinna, hon stannade bara 1,5 
år, flyttade sedan vidare norrut till Hörby no 21, senare även till Hörby no 26. 

I Hörby träffade hon målaren Carl Jönsson Landqvist, född 1861 i Fulltofta. Tycke 
uppstod och de gifte sig i Hörby våren 1883, Karna 34 år och hennes man målaren 22! 
Karna fortsatte driva sitt hökeri i Hörby, blev gravid och födde sitt enda barn, en dotter, 
på julafton 1883. Barnet gavs namnen Helena Elvira, men kallades hela sitt liv för "Hilma". 
Målare Landqvist "rymde till Amerika" 1885, varifrån han inte återvände. Karna kal-
lade sig för "fru Landqvist" i kyrkoböcker och adresskalendrar, så småningom för "enka". 
Detta gav henne en bättre position som affärsidkare, prestige och ökad framgång. 

Hösten 1885 flyttade hon och dotter Hilma tillbaka till Malmö, till den nya stadsde-
len Rörsjöstaden, Disponentgatan 10, där hon öppnade hökeri. Hon tillhörde då S:t 
Pauli församling, vars kyrka invigts tre år tidigare. Antaligen var det ingen tillfällighet att 
hon och Hilma hamnade just där, i den nya stadsdelen. Hennes syster Johanna och 
hennes familj lämnade jordbruket på Lilla Jordberga no 5 år 1879 och flyttade senare 
samma år till Malmö. Johanna, maken Anders Hansson och deras då sju barn (däri-
bland min farmor — sex år) bodde de första åren ute i Kirseberg, på "Backarna", och 
flyttade sedan till just Rörsjöstaden, Disponentgatan och parallellgatan Kamrergatan. 
Man kan inte utesluta, att kontakter mellan systrarna Karna och Johanna givit vid han-
den att det skulle vara lönsamt med ett hökeri i den nya stadsdelen. Kanske erbjöd sig 
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Johanna också att ta hand om Hilma under dagtid, då hökeriet krävde all Karnas tid. 
Resultatet blev inte vad Karna tänkt sig. Hon lämnade för andra gången Malmö 

sommaren 1888 och öppnade hökeri i gården Klinta no 3, som var klockarebostället i 
Bosjöklosters socken. Inte heller detta blev vad hon tänkt sig. Våren 1889 återvände 
hon till Malmö, för tredje gången, 40 år gammal, dottern Hilma på det sjätte. De bo-
satte sig och öppnade hökeri i området runt Södra Promenaden, först på Fabriksgatan 2, 
sedan efter fyra år på Timmermansgatan 20, strax intill. Där drabbades Karna av sitt livs 
stora sorg: Hennes dotter Hilma avled på försommaren 1894, 10,5 år ung! Flickan avled 
av dubbelsidig lunginflammation. Karna köpte en stor begravningsplats på Nyaste 
Begrafningsplatsen, dagens Pauli Mellersta Kyrkogård. 

Karna hade arbetat ihop ett ordentligt kapital under årens lopp. Sedan den största 
sorgen efter Hilmas bortgång lagt sig, köpte Karna sitt första egna hus 1894. Det låg i 
hörnan av Rörsjögatan—Södra Promenaden, i kvarteret Betlehem, adress Rörsjögatan 
32. Det var ett stort tvåvåningshu, där Karna fortsatte driva hökeri och dessutom hyra 
ut lägenheter till 33 personer, de flesta ensamstående. När Karna etablerade sig på den 
adressen var hon 45 år. 

Hon fortsatte att driva hökeri. I Malmö adresskalender från 1916 står: "Karna 
Landquist, enka, idkar hökerihandel, husegarinna, Rörsjögatan 32, hörnet av Södra Pro-
menaden." I alla kyrkböckerna ända från 1885 upprepas att "Mannen Carl Jönsson 
Landquist har sedan 1885 vistats i Amerika". 

Karna följde sin syster Johanna och dennas man Anders Hansson till deras sista vila 
på samma gravplats som hennes dotter Hilma. 

Själv dog moster Karna 28 oktober 1918 i lunginflammation, drygt 69 år gammal. 
Hon begravdes bredvid sin dotter. Tre av hennes syster Johannas ogifta döttrar, Ida, 
Hilda och Stina, vilar på samma gravplats. 

Moster Karna lämnade ingenting åt slumpen. Hon hade upprättat ett mycket detal-
jerat testamente och förordnat min farfar att vara boutredningsman och att sköta om 
hennes begravning. Hon efterlämnade sin fastighet, ett rejält banktillgodohavande och 
ett mycket välförsett och påkostat hem. I testamentet hade hon förordnat exakt vad och 
hur mycket hennes syskon, dessas barn och övriga skulle erhålla. Det gavs inga möjlig-
heter till arvstvist, tack vare hennes förtänksamhet och noggrannhet. 

Moster Karna är ett gott exempel på hur en människa vid lämpligt tillfälle och på rätt 
plats med energi, kraft och förmåga kan skapa sig en god karriär. Hon är också ett bra 
exempel på hur stora sorger och besvikelser kan övervinnas genom vilja och mental 
styrka. Hon hade minsta möjliga skolning för den tiden, ändå lyckades hon. Det gick 
för sig då. Å andra sidan tog hon inga sabbatsår, gjorde inga lustbetonade jordenrunt-
resor, hade ingen semester, inga lediga lördagar och ingen kompensationsledighet. För 
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henne var arbete inte obekvämt, det var en tillgång, en favör att få arbeta. Hon arbetade 
hela livet, veckan runt. 

Hon var inte påtagligt troende, tvärtom synes tillgängliga dokument tala om motsat-
sen. Kanske hyste hon rent av trots mot kyrka, präster och lära genom de personliga 
besvikelserna. Hon gick själv sin väg med stark vilja och med stor framgång. Av vad som 
försports om henne, var hon även glad och nöjd med vad hon gjort. Heder åt moster 
Karna! 
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MALMÖS VATTENFÖRSÖRJNING UNDER MEDELTID OCH RENÄSSANS 

Några tankar om 
Matmös vattenförsörjning 

under medeltid och renässans 
AV KENNETH M PERSSON 

När Malmö växte fram på den sandiga stranden längsmed Öresund försörjdes befolk-
ningen möjligen med dricksvatten från grävda brunnar när de små bäckarna inte längre 
räckte till. De grävda brunnarnas vattenföring var nyckfull och osäker och varierade inte 
bara med grundvattenstånd (som beror av nederbörd) utan också med vattenuttag och 
Öresunds vattenstånd. Under strandlinjen ligger ett saltvattenskikt nära hundra meter 
inåt land som det någon meter djupa ytliga grundvattnet flyter på likt en lins. Saltvatten 
har en högre densitet än sötvatten. Öresunds salthalt (strax över 1%) gör att dess densi-
tet är 1,006 kg/1, medan det söta grundvattnet inte väger mer än 1,00 kg/1 vid 10°C. 
Tack vare densitetsskillnaden var det alltså möjligt att tappa av det söta, ytligt belägna 
vattenskiktet som dricksvatten till stadens invånare. Nederbörden fyllde på linsen med 
nytt färskvatten hela tiden. En grävd brunn som gick ned till underliggande kalkberg 
kunde kanske lämna någon liter vatten per sekund under gynnsamma förhållanden. 
Men genom bygget av vallgravar, de facto avskärande kanaler, runt staden ökade 
dräneringen av sötvattenlinsen samtidigt som den effektiva infiltrationsytan begränsa-
des till området innanför kanalerna, dvs endast den nederbörd som föll innanför kana-
lerna kunde nå brunnarna, resten av nederbörden dränerades ut i Öresund via kana-
lerna. Sannolikt minskade grundvattentillgångarna markant under början och mitten 
av 1500-talet när kanalerna anlades. 

Brunnsvattnet torde då ha blivit bräckt, om inte rent av salt. Processen kan ha accele-
rerat på grund av befolkningstillväxt, markexploatering och ökad vattenförbrukning 
(eventuellt på grund av tillväxt i vattenkrävande hantverk, som garverier, väverier, bryg-
gerier, brännerier m m). De grävda brunnarna torde ha blivit helt otillräckliga för sta-
dens behov någon gång i mitten av 1500-talet. 

Möjligen kan också vatten ha hämtats från en träomgärdad fördämning som legat vid 
Västerport och dämt Korrebäckens flöde, innan det nådde Öresund. I Valdemar Atterdags 
privilegiebrev för Malmö 1360 stadgades att ingen, varken utlänning eller infödd, får 
bygga hus eller bodar eller idka köpenskap utanför Västerport eller vid Korrebäcken. 
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Detta har tolkats som att stadens gränser slagits fast och att stadsprivilegierna koncen-
trerats, genom att handel och hantverk utanför Västerport förbjudits, men privilegie-
brevets formuleringar skulle också kunna vara ett första kungligt skydd av en vattentäkt, 
även om detta nog är mindre troligt. 

Effekten av privilegiebrevet blev under alla omständigheter att aktiviteter vid Väster-
port begränsades, vilket möjligen medförde att vattnet i dammen kan ha varit förhållan-
devis rent och användbart som dricksvatten.I sin fylliga artikel om Malmös medeltida 
befästningar där Västerport och dämningen utreds, redovisar Anders Reisnert några andra 
teorier om varför det fanns en dämning av Korrebäcken. En teori är att den vid hög-
vatten i Öresund hindrade saltvatten från att tränga upp i Rörsjön, en annan att 
dämningen kan ha utgjort en utmärkt plats för fiskodling. Oavsett varför dämningen 

ursprungligen kom till, kun-
de vattnet i dammen använ-
das som dricksvatten till dess 
att vattnet blev alltför för-
orenat. 

Som regel under medelti- 
Gamla stad 	den använde städerna ytvat- 

ten i första hand till vatten-
försörjningen, medan grävda 
brunnar var ett andrahands-
val och klart är att Malmös 

1 2 3 km 	
Korrebäcken 	

grundvatten varken förekom i 	1  

i riklig mängd eller hade god 
kvalitet. Om träfördämningen 
verkligen fungerat som vatten-

täkt är osäkert, men om så har varit fallet är det ganska uppenbart att vattenkvaliteten 
försämrades då slottet Malmöhus byggdes ut fram till 1542. Från att ha varit myntverk 
fick nämligen Erik av Pommerns kastell från 1526 funktionen av administrativt och 
militärt centrum för Malmöhus län, vilket ytterligare förstärktes genom utbyggnaden 
efter Grevefejden 1534-1536. Smutsvatten från många människor rann ut från slottet 
och hamnade i fördämningen, som till yttermera visso hade hamnat innanför slottsmura-
rna och blivit svårtillgänglig för stadens borgare. 

I samma utsträckning som vattenförsörjningsläget troligen försämrades på 1500-talet 
förbättrades stadens ekonomiska läge. Malmö var sannolikt rikets andra stad vid denna 
tid, vilket bland annat visade sig när de danska städerna utrustade soldater; bara Köpen-
hamn skickade fler män. Boksluten för Malmö under 1500-talet visar att stadens för- 

Öresund 

Pildammen 

Malmös vattenförsörjning 1580-1860-talet. 
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valtning växte samtidigt som skatteuttaget ökade. 1519/1520 avlönades 10 personer på 
olika sätt, medan antalet stigit till 16 sjuttio år senare. Behov av bättre vattenförsörjning 
fanns, men också en ekonomisk förmåga att bekosta en investering. 

Enligt Malmö stads historia kan befolkningen ha uppgått till 3000-4000 invånare 
under andra hälften av 1500-talet. En vattenförbrukning om 10 1/person och dygn är 
inte orimlig att tänka sig vid denna tid. (Medelförbrukningen i Malmö 1999 var 330 
1/person och dygn.) Förutom människorna behövde också alla husdjur vatten. En häst 
krävde minst 10 lid, ett nötkreatur åtminstone 15 Ud och rar, kalvar och svin kanske 
5 Ud. Höns, gäss och ankor nöjde sig med 1 lid. Det skulle ge en vattenförbrukning i 
staden på åtminstone ca 50 000 Ud. Om en brunn avkastade 1 1/s, och den användes 
oavbrutet från 06.00 till 21.00 varje dag med antagande om en 50%-ig effektivitet, dvs 
att 50% av det tillgängliga vattnet spannades upp skulle den räcka till 27 0001/d, eller 
ungefär halva stadens behov. Om emellertid den minskade i vattenföring till 0,51/s, blev 
den otillräcklig och ytterligare en brunn fick grävas. Skulle vattnet istället bli salt fick 
brunnen överges och ersättas av en nygrävd, som på sikt ändå inte kunde leverera mind-
re salt vatten såvida inte en mindre mängd vatten togs ut eller grundvattennybildningen 
ökade. 

Sannolikt blev förhållandena allt besvärligare under andra hälften av 1500-talet. På 
1580-talet upplevdes tydligen vattenförsörjningen så otillfredsställande att det var möj-
ligt för rådet att besluta om att anlägga en dubbel 2000 m lång nedgrävd träledning från 

Trärör från en vattenledning i Stora Nygatan. VA-verkets samling. 
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Pildammen till Stortorget. Ledningen var utförd av borrade träledningar, sannolikt av 
fur, 4 till 6 m långa, som var sammanfogade genom att stockarna var konade i ändarna, 
så att det ena röret kunde slås in i nästa. Senare förekom också rör med mittfläns. På 
Danmarks tekniska museum i Helsingör finns exempel på träledningar att beskåda. 
Borrhålet i vardera ledning var 80-100 mm i diameter, vilket tillät en konstant vatten-
överföring på 0,5-1 1/s i varje ledning, eller 1-21/s totalt (85-170 m3/d). Fallhöjden från 
Pildammen till Stortorget kan uppskattas till 4 m, vilket gav ett litet bidrag till trycket 
vid brunnen på Stortorget. Över brunnen byggdes en vattenbehållare (kummen) som 
hade en bottenyta på 33 m2  och en höjd på minst 2 fot, drygt 60 cm. Vattenvolymen var 

därmed minst ca 20 m3, eller nära stadens halva dygnsförbrukning. Tack vare behålla-
rens höjd blev vattentrycket så högt att man kunde tappa ur vatten från två koppar-
kranar i stället för att spanna eller pumpa upp vatten från brunnens vattenyta. Det 
måste ha varit en efterlängtad och arbetsbesparande nyhet för malmöborna. De mera 
välbärgade fick dessutom tillgång på vatten in på gårdarna, eftersom kummen kom-
pletterades med distributionsledningar. 

Enligt Falkman gjordes flödesmätningar av de två träledningarnas överföringskapacitet 
in till kummen den 27 december 1847, när vattnets höjd i Pildammen var låg och den 
11 december 1848, när högvatten förelåg i Pildammen. 1847 rann 2.470 kannor i tim-
men eller 59.280 kannor per dygn (1 kanna = 2,61; 2.470 kannor/h = 6.4001/h; 59.280 
kannor/d = 154 m3/d). Vid mätningen året efter rann 2.918 kannor i timmen (7.600 

1/h; 182 m3/d). Från kummen på torget fördelades vattnet vidare ut i staden med hjälp 
av sammanlagt 13 markförlagda träledningar, varav dock tre ledningar var pluggade när 
utgrävningar gjordes 1962. Lekholm förmodade att ledningarna med tiden hade fått 
kasserats på grund av ras eller röta i träet. Känt är vidare att på Johan Hesselgrens Malmö-
karta 1713 är 12 distributionsledningar markerade. I Falkmans beskrivning över Malmö 
från senare delen av 1800-talet hänvisar han till en karta från 1802 upprättad av bygg-
mästare Horn, där 10 distributionsledningar redovisades. Tre ledningar i nordlig rikt-
ning var korta, medan de övriga sju i östlig, sydlig och västlig riktning var långa. En 
ledning gick till gården 603 vid Stortorget, en andra till gården 601 och 602 vid Stortor-
get och en tredje till gården 600 vid Stortorget. Den fjärde ledde vatten till Östra torg-
gatan och Skomakaregatan. Den femte ledde vatten via Isak Slaktaresgata till korsningen 
med Mäster Johansgatan, där en liten täckt vattenreservoar var anlagd. Den sjätte läm-
nade vatten till Frans Suellsgatan; den sjunde till Kansligatan, Norra Vallgatan, Österga-
tan och Drottningtorget; den åttonde till Kyrkogatan, Göran Olsgatan, Bruksgatan, 
Sj älbodagatan och Djäknegatan; den nionde till Kompanigatan, Kalendegatan, 
Baltzarsgatan och Djäknegatan och den tionde till Södergatan, Skomakaregatan, 
Baltzarsgatan och vidare till Gustav Adolfs torg. De flesta av distributionsledningarna 
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var förgrenade i mindre ledningar och rena servisledningar in på gårdarna, där samman-
lagt 196 handpumpar ändade ledningarna. Vidare fanns brunnar och pumpar för pu-
blikt bruk, enligt Falkman 10 st. som sannolikt stod över gamla ännu användbara grävda 
brunnar en gång ämnade för grundvattenutvinning. Det imponerande ledningsnätet 
uppgick till 29.860 fot, (9 km), varav 16.940 fot (5 km) bestod av distributionsledningar 
från kummen. Dateringen av distributionsnätet är svårare att göra än dateringen av 
vattenledningen från Pildammen in till Stortorget. 1724 köpte magistratet i Malmö 
byggnadsmaterial (hydrauliskt kalkbruk och gul s.k. vattenklinker från Holland) för att 
mura om vattenbehållaren. Vid utgrävningen 1962 återfanns klinkerstenarna i kummen, 
men också urgröpningar i botten på kummen som antydde att det funnits ledningar ut 
innan klinkern lades. Förmodligen anlades vattenledningarna från kilden till kummen 
samtidigt med distributionsledningar ut i staden. Med tiden kompletterades och 
förlängdes sannolikt distributions- och servisledningar i takt med efterfrågan och sta- 
dens tillväxt. 

Tekniskt sett var anläggningen intressant eftersom det är den första långa överförings- 
ledningen som är känd från det som i dag är Sverige. I Uppsala anlades en träledning på 
1640-talet, och den räknas till det egentliga Sveriges äldsta träledning. Från Lund finns 
en muntlig tradition att en ledning har gått från domkyrkan ned till Stortorget redan 
under medeltiden. Ragnar Blomqvist refererar till domkyrkoarkitekt Brunius, som me- 
nade sig ha hittat en stensatt vattenränna från Helgonabacken (där UB ligger) ned till 
domkyrkans krypta. "En stentrumma hitleder vatten genom Helgonabacken, hvarest 
man funnit en sådan hela 15 fot (ca 4,5 m) under jordytan. Att denna vattenledning är 
uråldrig inhämtas deraf, att man öfeer den funnit å nämde landthöjd benrangel i sten-
kistor, som här brukades i första christendomen". Ragnar Blomqvist tror inte på Bru-
nius uppgifter. Vid utgrävningar under Blomqvists ledning 1931 längs med Paradis-
gatan kunde inga rester av en sådan pampig ledning skådas. Istället menar Blomqvist att 
ledningen dränerat ett källsprång i Helgonabacken vidare till en damm där numera 
Sandgatan mynnar vid Biskopshuset, för vidare dränering i vallgravarna runt den gamla 
staden, eller direkt avledning till någon bäck. 

Men Lund hade en vattenledning från kryptans brunn söderut till (Stor)Torget. Led-
ningen kan ha kommit till på biskop Birgers initiativ, i sådant fall vid tiden 1497-1519. 
I dennes Sanctuarium Birgerianum från 1519 finns en beskrivning, enligt Brunius refe- 
rat: Från brunnen i norra sidoquadraten leddes två rännor midt igenom tvärbyggnadens 
sidogångar till en öppning å södra gafvelmuren. Från högaltaret i rundelen drogos två 
rännor midt igenom korets sidogångar till den öster av de två förstberörda. Alla dessa 
rännor, som betäcktes med breda hällar, bestodo av huggen sandsten. Utanför öpp-
ningen å södra gafvelmuren vidtog en ränna, hvilken ledde till en rund kringmurad 
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Karta: Skånska vattentornssällskapet. 
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brunn vid gamla skolstättan nära kyrkoristen och till en annan brunn dernedom. Sedan 
fortgick samma ränna som både till botten, sidor och betäckning bestod av god gråsten, 
nedåt torggatan till andra brunnar, Lunds borgare och Lunds stad, såsom det heter, till 
evig hjelp och nytta". Denna ledning har dokumenterats vid utgrävningar 1914 och 
1921 bl.a., men den var ingen träledning, utan mer en ränna i sten. 

Vattenledningar är främst kända från romarrikets städer, men såväl Ramses den store, 
Semiramis och Salomo skall ha låtit uppföra akvedukter, och flera av de grekiska stä-
derna (Aten, Tebe och Megara) försörjdes med vatten från akvedukter redan före Kristi 
födelse. Vattenledning och vattenbyggande utvecklades i alla högkulturer i Främre orienten 
och Östra Medelhavsområdet, men det var romarna som tog till sig kunskapen och 
framförallt utvecklande den för storskaligt vattenbyggande. Omkring år 0 ledde fjorton 
väldiga akvedukter in vatten från bergen till miljonstaden Roms befolkning i sådan 
myckenhet att man beräknat tillförseln till 1000 1/person och dygn dvs 3 ggr Malmös 
nuvarande specifika förbrukning. Från utgrävningar i Pompeij är känt att såväl varmt 
som kallt vatten leddes ända in i husen via akvedukter och brons-, ler-, koppar- eller 
blyledningar. När romarna erövrade syd- och mellaneuropa spred de också kunskapen 
om hur man uppförde akvedukter för att flytta vatten från åar och floder till städer. Än 
i dag kan vackra och mäktiga akvedukter från romartiden beskådas i Italien, Frankrike 
(Metz, Nimes), Spanien (Tarragona, Segovia) och Tyskland (Zahlbach). Efter Västroms 
fall fortsatte europ&n att bygga akvedukter vid behov och från medeltiden stammar bl a 
akvedukter i Pisa och Siena. Paris fick sin första vattenledning under romartiden. Tradi-
tionen bjuder att akvedukterna var i drift under lång tid och förstördes av vikingar på 
800-talet. Det var dock långt ifrån alla hus som hade direktanslutning till en vattenled-
ning. 

Kunskapen om hur man distribuerade vatten genom vattenledningar bevarades i klos-
tren under medeltiden, där det är känt att Alvastra kloster i Östergötland hade bly-
ledningar med vatten in till varje klostercell. Under medeltiden fanns många kloster i 
Skåne, men om ledningstekniken praktiserats i något av dessa är inte känt. 

Profan vattenförsörjning förekom också under medeltiden. London skall ha fått en 
vattenreservoar år 1235 i Westcheap, då samtidigt blyledningar från Tyburn till City 
lades. Hamburg fick år 1370 ordnad kommunal vattenförsörjning, genom att en 4 km 
lång trärörsledning lades från en källa in till staden. Vattenledningar i metall var säll-
synta, eftersom de var dyra. Blymetall lämpade sig inte för stora ledningsdimensioner, 
eftersom den är mjuk och vek och fordrar stor godstjocklek för att hålla. Koppar och 
brons var och är dyrbart. Därför är träledningar högst rimliga för att leda vatten, särskilt 
om det finns ganska riklig tillgång till trä. Om träet är hårt i periferin och mjukt i 
kärnan är det lätt att urgröpa eller borra i samtidigt som det tål mekaniska och mikrobiella 
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påkänningar. I kanalmuseet i dalsländska Håverud finns en komplett borrutrustning för 
träledningar restaurerad. 

Ett lämpligt träslag att göra träledningar av är gran, som är hårt på ytan men har en 
mjuk kärna. Falkman anger dock i sin beskrivning av Malmös ledningsnät att furuträ 
användes, och att stockarna inköptes från Göinge. Träledningar lades i de svenska och 
finska städerna in på 1900-talet och i bl a Stockholm var träledningar i drift i vattenled-
ningsnätet fram till 1990. Trä är ett utmärkt konstruktionsmaterial och stålbandslaggade 
träledningar används fortfarande för intag av stora råvattenflöden vid låga flödes-
hastigheter, tex till vattenverk eller massafabriker. Det är ett billigt, tämligen underhålls-
fritt material som ger upphov till små tryckförluster i ledningen. En träledning kan 
antas hålla i åtminstone 50-100 år. 

I sin spännande uppsats om Malmös gamla vattenledning beskriver Helge Andersson 
vad som är känt i Malmös arkivalier om överföringsledningen från Pildammen till Stor-
torget. Någon gång under tiden 1581 till 1588 anlades den 2000 m långa, dubbla led-
ningen. De bevarade källorna meddelar att 1582 har rännor och en behållare (kum-

men) på torget bekostats. Samma år har 
en vattenmästare Hermand Hertz fått er-
sättning. Men denne försvinner ur rullorna 
snabbt. 1587 fick en grävare betalt i mars 
för att dämma källan uti (Råd-
mans)vången. Korrbäcken hade dämts 
upp med en halvcirkelformad fördämning 
till en damm som förstärktes med plante-
rade pilar varav den med tiden fick nam-
net Pildammen. 1587 hette vattenmästa-
ren istället Jörgen van Soest Rendemester. 
Han borrade enligt kämnärsräkenskaperna 
rännor tillsammans med en Hans Tysk. 
Minst 193 rännor fick borgmästare Jacob 
Möller betalt för 1587. 193 rännor x 
6 m/ränna gav en längd på ca 1150 m, 

Pildammstornet med Pildammarna i bakgrun-
den. Pildammstornet ritades av Harald Boklund 
och vari drift 1904-1916 
Foto: Eber Ohlsson 
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eller halva längden mellan källan och Stortorget. Jörgen van Soest Rendemester anställ-
des den 11 september 1587 mot fast årlig lön, hus med hagetomt och skattefrihet för att 
sköta fördämningen vid källan, träledningarna in till torget och vattenbehållaren på 
torget. Stadens första VA-chef hade anställts. Rännemästaren skulle ta hand om led-
ningen från Pildammen in till kummen på Stortorget, och vidare underhålla alla led-
ningar från kummen ut till gårdarna. Men kostnaden för pump, servisledning och brunn-
skars anskaffande och underhåll fick respektive gårds-ägare bestrida. För att bekosta 
ledningsnätet och rännemästarens lön utgick under många hundra år en särskild vattens-
katt med enkel taxa för gårdsägare och dubbel för den gårdsägare som hade egen servis. 

Hur fick rådet i Malmö inspiration till att låta dämma en bäck, leda vatten 2000 m i 
en borrad underjordisk träledning från bäcken till en pampig vattenbehållare av trä på 
torget, varifrån det förmodligen dessutom gick fördelningsledningar, sk servisledningar, 
för att leda vatten direkt in i vissa hus i staden? 

På andra sidan sundet hade Köpenhamns vattenförsörjning blivit säkrare från 1530, 
när en träledning lades från Sö till nuvarande Rådhuspladsen. Under 1550 och 1560-
talen lades ytterligare Söledningar efterhand som behovet av vatten ökade i den ständigt 
växande huvudstaden. Att Malmös råd skulle ha blivit inspirerade av hur man gjorde i 
Köpenhamn torde inte vara otroligt. Projektledaren verkar dock ha hämtats längre sö-
derifrån. Jörgen Rendemester betecknas van Soest. Soest är en liten holländsk stad mel-
lan Hilversum och Amsterdam. Just i Holland, i trakten av Soest, hade under tiden 
1100-1500 ca 100 000 ha mark dikats ut och dränerats med grävda diken och trä-
ledningar. De dränerade, dämda och avvattnade arealerna torrlades succesivt med hjälp 
av vattenbyggare som lärde sig allt mer om avvattning med tiden. För att kunna hantera 
allt vatten måste mekaniska pumpverk, vattenkanaler och avvattningsdiken byggas. De 
områden som naturligt stod under inflytande av saltvatten måste tillföras sötvatten för 
att kunna odlas upp. Holländarna blev erkänt duktiga vattenbyggare så när en vatten-
ledning från Hampstead heath till Londons centrum lades 1582 organiserades arbetet 
av den holländske vattenbyggaren Peter Maurice. För att öka vattentrycket konstru-
erade han bland annat två hydrauliskt drivna pumphjul med en diameter om sex meter 
och med en sammanlagd uppfordringskapacitet på över 11 000 m3/d (ca 220 ggr Mal-
mös uppskattade förbrukning 1587). 

Det tog lång tid att få träledningen driftduglig. Projektet verkade ha satts igång 1581, 
men först på hösten 1587 var det slutfört. Kanske hade en lokal entreprenör fått prova 
lyckan först 1581-1582, men utan tillfredsställande resultat. Då ligger det nära till hands 
att tänka sig att någon av köpmännen i rådet hört sig för med någon holländsk kollega 
om han kände till en konstförfaren vattenbyggare som kunde komma till Malmös hjälp 
med att få vattenledningen från källan i Rådmansvången till Stortorget i drift. Kontak- 
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ter mellan Malmö och Holland finns belagda sedan 1335, när köpmän från den neder-
ländska staden Kampen under höstmarknaden i Malmö farit fram så ovarsamt att kung 
Magnus såg sig föranlåten att skriva ett klagobrev till Kampen. Brevet är förlorat, men 
Kampens svarsbrev finns bevarat i stadsarkivet i Malmö. 

Staden Amsterdam ingick tidigt i Hansan och utvecklade en blomstrande handel 
med Östersjöstäderna under 1400-talet. Ordet Rendmeister är känt i holländskan sen 
femtonhundratalet och i tyskan sen tidig medeltid. Jörgen Rendmester tituleras så redan 
innan han anställts som anläggningsskötare av Malmö. Möjligen har han anlänt till 
staden såsom på förhand känd och erfaren vattenbyggare med rännemästaretiteln som 
kvitto på sitt kunnande. Ränna användes på 1500-talet för att beteckna såväl öppna 
rännor som slutna rör. Ordet vattenledning förekommer i svenskan och danskan först 
på 1730-talet, inlånat från tyskan, anger Svenska akademins ordbok. 

Träledningen från Pildammen var i funktion från 1587 till 1866, då i stället gjut-
järnsrör lades. Pildammen var dock vattentäkt för staden fram till 1900. Under senare 
delen av 1800-talet växte stadens befolkning mycket snabbt, samtidigt som varje invånares 
dygnsförbrukning ökade. När vattenklosetter sattes in i lägenheterna ökade förbruk-
ningen kraftigt. För att möta efterfrågan anlades Bulltofta vattenverk där vatten från 
Sege å pumpades upp till stora sandfyllda långsamfilter där en fysikalisk och mikrobiell 
rening skedde. Detta vattentillskott blev dock otillräckligt efter ett tiotal år. Vatten från 
brunnar blev nu lösningen på stadens försöjning. Ett antal brunnar borrades i närheten 
av Bulltofta och 1902 lades två järnledningar från Grevie utanför Staffanstorp 15 km in 
till Bulltofta. Vattenverket i Bulltofta kompletterades med maskinell utrustning för 
avluftning och snabbsandfiltrering. I Grevie kan så mycket som 9 miljarder liter vatten 
årligen tas ut till stadens invånare. Dessa oerhörda volymer till trots behövdes redan på 
1940-talet mera vatten till staden, vilket löstes med att ett vattenverk anlades vid 
Vombsjön, där sjövatten pumpas upp och infiltrerar i sandbankar söder om sjön. Prin- 
cipen för rening är mycket lik det som praktiserades när Segeåvatten renades vid Bull-
tofta. Så mycket som 23 miljarder liter vatten produceras av Vombverket årligen till 
Malmö. 1/5 av Malmös vatten kommer således från grundvatten, medan 4/5 kommer 
från ytvatten. 

Men faschinerande nog är det samma vatten som snurrar runt i ett evigt kretslopp. 
Skillnaden mellan 1500-tal och 2000-tal är möjligen att halterna av främmande ämnen 
i vattnet är ganska mycket lägre år 2000 än år 1588, så att det numera med rätta går att 
tala om dricksvattenledningar i Malmö. Vattenkvaliteten i kummen däremot var för-
modligen ganska låg. 
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Malmö; Börje Odeholm, Malmö VA-verk, Malmö och Sven Erkers, AB Boxholms Trärör, 
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Nytt om arkivatiskt 
AV ÅKE NORSTRÖM 

1999 kan i viss mån betraktas som ett "mellanår" verksamhetsmässigt. På grund av stora 
leveranser av modernt socialt, juridiskt och polisiärt arkivmaterial under de närmast 
föregående åren har antalet telefonförfrågningar, expeditioner och sekretessbedömningar 
ökat markant. 

Den löpande verksamheten har under hösten fått skötas av en decimerad personal-
styrka. Två arkivarier och en assistent har deltagit i landsarkivet i Lunds 16 respektive 9 
veckors långa utbildning för personal inom ABM-området (SwIT), samt en arkivarie 
har varit tjänstledig. 

Kursen syftade till att ge kompetens i teknologi som möjliggör planering och produk-
tion av nätbaserade ABM-projekt för att levandegöra kulturarvet. Trots den rådande 
personalsituationen har bl a ett bok- respektive utställningsprojekt genomförts, ett stort 
antal kyrkoarkiv färdigförtecknats och ett utredningsarbete rörande IT-frågor igångsatts. 

Med anledning av bantningen av stadskontorets organisation överfördes stadsarkivet 
till kulturnämnden 1 april 1999. En väsentlig effekt av omorganisationen är att 
stadsarkivarien i sin egenskap av föredragande i nämnden, fått direktkontakt med poli-
tikerna och därmed större möjlighet att bevaka arkivverksamhetens intressen. Stadsarki-
vet kommer förhoppningsvis även att få större möjlighet att medverka i gemensamma 
kulturarrangemang. En annan följd av övergången till kulturnämnden är att stadsarki-
vet fått ett självständigt ansvar för löpande redovisning och bokslut. 

Samarbetsprojekt 
Sedan några år tillbaka samarbetar stadsarkivet med lärarutbildningen vid Malmö hög-
skola, Köpenhamns bymuseum och Kulturhistorisk verkstad i Köpenhamn i ett gemen-
samt projekt "Kobenhavn och Malmö - en upplevelse til fods". Inom projektet utvecklas 
ett antal temabaserade kulturhistoriska stadsrundvandringar som belyser samhällsstruk-
tur, befolkningens livsmönster och problematiserar existerande uppfattningar och ste-
reotyper. Stadsvandringarna i Malmö vänder sig i första hand till skolungdomar i Dan-
mark och vice versa. Under hösten har 3 rundvandringsturer på vardera sidan om Sun-
det genomförts. Teman för dessa har varit: Spår av Danmark i Malmö, Spår av Sverige i 
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Köpenhamn, Politikens Köpenhamn, Kulturens Köpenhamn, Politikens och kulturens 
Malmö samt Kvinnornas Malmö. 

Stadsarkivet har även under hösten medverkat i en arbetsgrupp med uppgift att ta 
fram projektförslag rörande industrisamhällets kulturarv. I gruppen har några lokala 
och regionala kulturarvsinstitutioner samt representanter från universitet och högskola 
ingått. En gemensam plattform har utarbetats och flera förslag till konkreta delprojekt 
har lämnats, varav stadsarkivet bidragit med ett förslag till projekt. 

"En byvandringstur varer ca. 3 timer i 
Kebenhavn incl. 1/2 times pause. I Malmö 
varer turen ca. 1-2 timer. Vi stopper ved 
kendte og ukendte lokaliteter, men går ikke 
indenfor." 
Ur Gatunamnsprojektets broschyr, 
producerad av stadsarkivet. 
Foto: Lars Damkjar Christensen 

Utställningar 
En skärmutställning om läsandet i Malmö producerades till invigningen av det nya 
stadsbiblioteket i september, och i samband med arkivets dag den 13 november öppna-
des dels en utställning om emigrationen, dels en större utställning om "lagar, brott och 
straff i 1500-talets Malmö". Den sistnämnda utställningen fick rivas på grund av läckage 
i utställningslokalen i samband med den kraftiga stormen i början av december. Utställ-
ningen kommer att byggas upp igen när lokalerna återställts. 
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Skånelagen är en av Nordens äldsta landskapslagar. Lagens kärntext består av en på privat initiativ 
tillkommen uppteckning av Skånes muntliga rättstradition, som sannolikt utförts av någon rättslärd. 
Vissa kungliga förordningar från början av 1200-talet och senare har därefter antingen inarbetats i 
den ursprungliga texten eller lagts till som supplement. 

Ovan visas första sidan av boktryckaren Gottfrid av Ghemens utgåva av Skånelagen, som trycktes i 
Köpenhamn år 1505. Någon ny utgåva kom inte förrän på 1600-talet. Lagsamlingen har tillhört 
Evert WilOing som var borgmästare i Malmö 1650-1658. Angående Skånelagen, se Anette Hoffi 
artikel Skånske Lov och dens forhistorie i Elbogen 1993. 	 Foto: Bo Andersson. 

Publikationer 
En av stadsarkivets anställda har medverkat i en publikation om Malmöfotografen Otto 
Ohm, som kommer att ges ut under våren 2000. Efter drygt två års arbete kunde boken 
"Gator i Malmö. Gator, parker och stadsdelar från 1300-talet till vår tid" utges i decem-
ber. Den har producerats i samverkan med stadsbyggnadskontoret. Stadsarkivarie Birgit 
Bender har varit författare/redaktör och Christher Häger (på stadsarkivet) har stått för 
den grafiska formgivningen av boken. Grund- data har bl a hämtats från en topografisk 
databas. Arbetet följdes med stort intresse av pressen i ca 200 artiklar och av allmänhe-
ten som även bidragit med information. Stadsarkivet har gett ut en almanacka med 
"arbetsplatser" som tema och med fotografier ur stadsarkivets samlingar. 
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Forskarservice 
Antalet besökare i forskarsalen var 4021, och antalet framtagna arkivalier 2774 (exklu-
sive mikro kort). Antalet folkbokföringsärenden var 1323 och antalet skriftliga förfråg-
ningar 207. 

Bevara och vårda 
Totalt levererades drygt 545 hyllmeter arkiv, vilket innebär en kraftig minskning i jäm-
förelse med de närmast föregående åren. Bland de arkiv som levererats kan följande 
nämnas: en rad IOGT-loger i Malmö, en tilläggsleverans av den nerlagda invandrar-
förvaltningens arkiv (101 hm), Malmö skolstyrelse (166 hm), SYSAV AB (2,5 hm) och 
Malmökrita AB (24 hm). Den gamla samlingsförteckningen för skråarkiv har brutits 
upp och varje skrå har behandlats som en separat arkivbildare med egen förteckning. 
Även polisarkiven från den kommunala tiden har nyförtecknats. Stadsarkivet har mot 
ersättning av Svenska kyrkan ordnat och förtecknat kyrkoarkiv från församlingar inom 
Malmö kommun. Samtliga förteckningar utom den rörande Limhamns församling av-
slutades under verksamhetsåret. 

Mediaenheten har på landsarkivet i Lunds uppdrag filmat Brandstads och Brösarps 
församlingar, Rådhusrättens bouppteckningar har filmats t o m 1951 samt Malmös 
adresskalendrar. Försök med färgmikrofilmning av ritningar med 35 mm kamera åt 
Lunds universitet gav utmärkta resultat. Mikrofilmade nitratnegativ tillhörande Kock-
ums arkiv har scannats och registrerats med stöd av ett bilddatabasprogram. 

Tillsyn och rådgivning 
Stadsarkivet har tillsammans med representanter för stadsdelsnämnderna och förvalt-
ningar inom tekniska roteln utarbetat en kommungemensam diarieplan. Tre stadsdels-
förvaltningar samt Malmö Museer har inspekterats. 
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Elbogen 
Malmö Fornminnesförening 
Verksamhetsberättelse 1998 

Årsmöte 
Ordinarie årsmöte hölls torsdagen den 23 april 1998 på Kockska krogen, med cirka 70 
närvarande medlemmar. Efter årsmöteshandlingarna höll fil. dr. Thomas Sörensen ett 
uppskattat föredrag om Kronprinsens husarer utifrån sin nyutkomna avhandling "Det 
blänkande eländet". Därefter följde måltid på restaurang Årstiderna. 

Styrelsen 
Under året har styrelsen sammanträtt fem gånger: den 19 maj, 17 augusti, den 6 okto-
ber, den 8 december och den 14 januari 1999. 

Styrelsen har haft följande sammansättning: Elsebeth Bager, ordförande, Ulla Hårde, 
vice ordförande Ingmar Billberg, kassaförvaltare Peter Billing, sekreterare Kjell Asp, Pe-
ter, Bager Birgit Arfwidsson Bäck, Hans Ersgård, Lenah Faxe, Bengt Liljenberg och 
Anders Reisnert. Vid decembermötet invaldes Carl-Axel Stevelius som adjungerad sty-
relseledamot. 

Revisorer 
Nils Axel Månsson och Thomas Boström med Åke Ysberg och Krister Sjögren som 
suppleanter. 

Utflykter, föredrag m. m. 
Onsdagen den 4 mars visades den mycket intressanta filmen "Riksarkivets skatter" på 
Malmö Stadsarkiv. Det dåliga vädret gjorde att uppslutningen tyvärr ej blev som förvän-
tad. 
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Lördagen den 21 mars anordnades en utflykt med buss till Katrinetorp. Anders Reisnert 
guidade och berättade bland annat om Christian Gernandts målningar som renoverats 
och om fasaderna. Efter besöket dracks kaffe hemma hos ordföranden på Petersborg. 
Bussen hade tagit med kaffe och frallor från "Wega" på museet. 

Tisdagen den 28 april deltog ordföranden i Förskönings- och Planteringsföreningens 
årsmöte och tackade med en blomma den avgående ordföranden, Jörgen Faxe, för stöd 
och ekonomisk hjälp till Fornminnesföreningen under många år. 

Söndagen den 10 maj deltog ordföranden i Föreningen Klagshamns och V Klagstorps 
historias tioårsjubileum, och överlämnade en bokgåva med många varma hälsningar 
från Fornminnesföreningen. 

Onsdagen den 13 maj medverkade ordföranden och Kjell Asp i Krets nr 7 av Skånes 
Hembygdsförbunds årsmöte i Hemmesdynge. Efter mötesförhandlingarna besågs det 
innehållsrika museet. 

Söndagen den 7 juni var det dags för vårutflykten som i år gick till sydöstra Skåne, där 
Christinehofs slott och Andrarums alunbruk besöktes. 

Lördagen den 12 september medverkade föreningen i Kulturhusens dag med visning 
av Bagerrummet på Lilla Torg. Ordföranden, Kjell Asp och Peter Billing tog hand om 
besökarna. 

Onsdagen den 7 oktober medverkade föreningen i Malmö Släktforskarförenings ar-
rangemang "Öppet hus" på Malmö stadsarkiv med försäljning av Fornminnesföreningens 
böcker och kartor till reducerat pris. 

Torsdagen den 8 oktober anordnades besök på Skolmuseet, där Sixten Magnusson och 
Kjell Asp guidade runt. 

Fredagen den 6 november deltog ordföranden vid invigningen av Stadsarkivets utställ-
ning om Malmö hamn. 

Måndagen den 9 november deltog ordföranden vid ett informationsmöte på SE-Ban-
ken om Ericssons. 

Onsdagen den 18 november sammanträffade ordföranden på museet med Jan Persson 
och Marie-Louise Kemdal för att ge Fornminnesföreningens synpunkter på museets 
omorganisation. 

Torsdagen den 3 december besöktes Polismuseet, där inspektör Leif Hammarstedt höll 
ett synnerligen uppskattat föredrag. 

Publiceringsverksamhet 
Årsboken 1997 utkom tyvärr försenad våren 1998. 
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Kommittiler 
Stipendiekommittén bestående av Elsebeth Bager, Ingmar Billberg, Hans Ersgård och 
Bengt Liljenberg beslöt att ur Folke Malmbergs och Birgit Slangerups fond utdela sti-
pendier till: 
Lars Berggren: Ljusbrinning och nyårssmidning — arbetsårets seder i förändring. 10.000 

kr. 
Anders Högberg: Teknologisk-morfologisk analys av det litiska materialet från gravfältet 
vid Kastanjegården. 10.000 kr. 
Kerstin Martinsdotter: Privatlärarinnor i Malmö. 10.000 kr. 
Thomas Olsson: Musiklivet i Malmö 1775-1850. 21.000 kr. 
Henrik Ranby: Malmöarkitekten Harald Boklund. 19.000 kr. 
Yngve Tidman: Hamnarbete, konflikter och strejkbryteri i hamnar i nordvästeuropa och 

Skandinavien 1870-1914. 10.000 kr. 
Redaktionskommitten och stipendiekommitten har hållit två sammanträden vid vilka 

dels behandlats inkomna manuskript till årsboken och ingående diskuterats stipendie-

ansökningarna. 
Programkommitten bestående av ordföranden, Anders Reisnert och adjungerade le-

damöter har förberett årets aktiviteter. 
Ordföranden har deltagit i möten med Gatunamnskommitten den 2.6, 15.9 och 

24.11 på Stadsarkivet. 

Leif Ljungbergs stiftelse 
Sammanträden har hållits i samband med styrelsens sammanträden. 

Medlemmar 
Föreningens medlemsantal (inklusive föreningar och institutioner som vi utbyter års-
böcker med) under 1998 uppgick till ca. 850 (familjemedlemmar oräknade). 

Föreningen har under året haft medlemmar som bisittare på Malmö stadsarkiv åtta 
tisdagar 15.30-19 och varannan lördag 9-13. 

Elsebeth Bager 	Peter Billing 
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