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PRIVATLÄRARINNOR I MALMÖ PÅ 1800-TALET 

Privatiärarinnor 
i Malmö på i800-tallet 

AV KERSTIN MARTINSDOTIIR 

'Å egna och systers vägnar får jag meddela följande upplysningar. Vi äro döttrar af 
aflidne handl. C. G. Körner och hans likaledes aflidna hustru Helena Barck. Jag, Ellida 
Körner, har sedan 1872 försörjt mig som privatlärarinna, men har antalet af mina 
elever minskats de sista åren — denna termin utgöra de endast 3 — hvilket kan intygas af 
mina årliga uppgifter till folkskoleinspektörn dr. Stenkula. Det kapital af något öfeer 
2000 kronor, som jag under dessa trettio år lyckats samla, förminskas dock årligen 
därigenom, att dess ränta tillsammans med mina inkomster ej räcka till det nödvän-
diga. Mina skatter till Malmö stad har jag alltid ordentligt betalt. Min syster, Hilma 
Körner, försörjer sig som brodös, men har den ringa inkomst, som detta arbete in-
bringar, ej tillåtit henne att samla någon sparpenning. Då hon dessutom nu genom 
träget arbete och ansträngningfin sin syn försvagad och händerna af ledgångsinflam-
mation äro uppsvullna och värkbrutna, är det blott en tidsfråga hur länge hon skall 
kunna fortsätta sitt arbete. — Inneslutande oss i Styrelsens välvilliga hågkomst, bifogar 
jag en skrivelse af herr lektor Edw. Lindahl, ett läkarintyg, bestyrkande min systers 
sjukdom samt tvenne utdrag af våra prestbetyg. 

Ellida Körner" 

Så skriver privatlärarinnan Ellida Körner i december 1902 i ett brev till den nyligen 
öppnade välgörenhetsinrättningen Dahlgrenska stiftelsen och önskar för sig och systern 
en fri lägenhet. Bland de totalt 139 brev som kom in till Dahlgrenska stiftelsen detta år 
var fyra från privatlärarinnor i nöd. 

Vilka var dessa privatlärarinnor? Varför var deras situation så svår att de såg sig nödsa-
kade att söka fattighjälp, vilket ju var vad välgörenhetsstiftelsen erbjöd? Privatskolor kan 
idag låta som något för rikemansbarn och följaktligen borde de också ge förtjänster för 
innehavarna. Brevet ovan antyder något annat. Hur såg då skolsituationen i Malmö ut 
under senare hälften av 1800-talet? 

När folkskolestadgan kom 1842, fanns det sedan länge både skolor och lärare runt 
om i landet. Ibland var lärarna avlönade av socknen för sockenbarnens räkning, ibland 
var de betalade av föräldrarna. När folkskolorna byggdes upp i socknarna och sedermera 
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PRIVATLÄRARINNOR I MALMÖ PÅ 1800-TALET 

kommunerna var det många gånger åtminstone i städerna arbetarnas och hantverkarnas 
barn som gick där. För de välbärgade var det en guvernant eller en informator som 
gällde, och många medelklassfamiljer och hantverkare valde att skicka sina barn till privat-
skolor. Dessa kunde vara både större och mindre, ibland regelrätta skolor med flera olika 
lärare och högre utbildningar eller en bildad kvinna som lärde ut vad hon själv kunde till 
ett fåtal elever. I vissa fall var det bara en i vart fall läs- och skrivkunnig person som 
åtminstone hade färre elever än de talrika folkskoleklasserna (där det i bland var upp till 
hundra elever i samma klassrum). Folkskoleinspektören i Malmö, A.O. Stenkula, be-
skriver i årsberättelsen från 1874 de enskilda/privata skolorna i Malmö sålunda: 

"De enskilda skolorna äro dels dagliga, dels aftonskolor. De förra, till antalet 32, äro 
af mycket olika art. Några finnnas med utmärkta lärarekrafter, goda lokaler och riklig 
materiel; andra äro i ett eller flera af dessa afieenden mer eller mindre underhaltiga. 1 
några instufvas en mängd, oftast minde barn i små, låga rum, qvarhållas der ända till 
5 timmar utan uppehåll och utan lufivexling i rummet. På ett och annat ställe finnas 
ej sittplatser för alla barnen. Det mål, hvartill man vid undervisningen synes sträfiv, 
är en långsläpig, tanklös innanläsning och en lika tanklös utanläsning af katekes och 
biblisk historia. En och annan enskild skola lemnar i disciplinärt afieende mycket öfrigt 
att önska. Svårt är att säga, om sämst sörjes för barnensftsiska eller andliga utveckling. 
Att sådana skolor dock kunna glädja sig åt en rätt storfteqvens, kan endast förklaras af 
föräldrarnes antingen liknöjdhet eller okunnighet om skolornas beskaffenhet." 

Privatlärarinnorna hade ingen pension att räkna med, utan det gällde att spara ihop 
tillräckligt stort kapital för att kunna leva på räntan — förutsatt att det inte fanns en 
tidigare förmögenhet — om man inte ville undervisa till döddagar. 

I folkskoleinspektörens årsberättelser från 1881 och framåt finns exakta siffror på hur 
många skolpliktiga barn det fanns i Malmö och hur många av dem som undervisades 
privat, ofta finns också uppgifter om antalet privata skolor. Men inte vilka dessa skolor 
var. Inte heller i skolstyrelsens arkiv finns det några uppgifter kvar om vilka privatskolor 
som fanns i Malmö. För några få år finns det inskickade elevförteckningar från privat-
skolorna kvar. Dessa har jag haft som utgångspunkt för att hitta privatlärarinnor för att 
sedan från olika håll söka efter namnen på fler. 

Mitt intresse för privatlärarinnorna väcktes när jag började som arkivare på Malmö 
Stadsarkiv med ansvar för skolornas arkiv och där insåg att alla malmöbarn inte åter-
fanns i de många folkskolornas arkivhandlingar eftersom de kunde ha läst privat. För en 
arkivarie var det med en känsla av förfäran jag insåg att arkiven från dessa privatlärarinnors 
verksamhet troligen i de flesta fall var för alltid förlorade och att samlingen av skolarkiv 
på Malmö Stadsarkiv aldrig skulle bli komplett. Jag började min sökan efter att åtmins- 

6 



PRIVATLÄRARINNOR 1 MALMÖ PÅ 1800-TALET 

Skolklass från Tekla Åbergs högre läroverk för flickor, vem lärarinnan på bilden är vet vi inte. 
Bild ur arkivet för Tekla Åbergs högre läroverk för flickor, Malmö Stadsarkiv. 

tone dokumentera vilka privatskolor som hade funnits. Redan den uppgiften har visat 
sig inte alltid vara helt lätt. 

Även i olika sammanställningar och vetenskapliga undersökningar rörande skolor i 
Malmö saknas de mindre privatskolorna.' De tre stora flickskolorna Tekla Åbergs högre 
allmänna läroverk, Högre allmänna läroverket för flickor och Anna och Eva Bunths 
skola för flickor brukar nämnas men som min undersökning visar så fanns det ganska 
många kvinnor som drev små enskilda skolor. Dessa förtjänar också att få finnas med i 
historiker över Malmös skolor. Det fanns uppenbarligen en del alternativ för föräldrar 
att välja mellan när barnen skulle sättas i skola. 

Källor för undersökningar 
1 december 1875 sätter Hälsovårdsnämnden i Malmö in en annons i dagstidningarna 
att alla som bedriver privatundervisning skall skriva in till nämnden och meddela hur 
många elever de har samt undervisningslokalens storlek. Malmö var nog inte större än 
att folkskoleinspektören hade ganska god insyn i vilka skolor som fanns, så det lönade 
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sig knappast att inte skicka in uppgifterna. I början av 1876 går Hälsovårdsnämnden ut 
och gör inspektioner hos privatskolorna. Det bestäms då hur stort antal elever varje 
privatlärare får undervisa i förhållande till sina lokaler. I protokollet från den 20 decem-
ber 1875 står att lokalerna skall vara så pass stora att varje barn har 60 kubikfot luft och 
ett ytutrymme av minst 6 kvadratfot. Folkskoleinspektören A. 0. Stenkula deltar i 
dessa inspektioner och får efter 1877 helt ta över dem med befogenhet att avgöra antal 
elever per lokal. Hädanefter finns inget mer skrivet om inspektionerna i Hälsovårds-
nämnden. Men 1876 får vi veta namnet på privatlärararinnorna som hörde av sig till 
nämnden, var de har sin skollokal, hur många elever de undervisar och hur gamla dessa 
elever är samt antalet kubikfot luft i lokalen. 

De lärare som bedrev privatskola skulle anmäla detta till Skolstyrelsen och terminsvis 
skicka in en förteckning över vilka elever de hade, så att dessa kunde prickas av mot 
förteckningen över skolpliktiga barn. Något direkt tillstånd för att undervisa behövdes 
inte, men en lärare kunde förbjudas att bedriva skola om han/hon misskötte sig. Tyvärr 
är det bara elevförteckningar från åren 1889, 1890, 1891 och 1893 som finns bevarade. 
Här får vi uppgifter om vem som bedrev skolan, ibland vilken adress, antal elver, kön 
och ålder, och ofta även målsmans yrke. Det ger alltså bl.a. värdefull information om 
vems barn som gick var samt om skolan är att betrakta som motsvarande en småskola 
eller folkskola. 

1891 — tyvärr först från detta år — finns uppgifter på privatlärare under rubriken 
enskilda skolor i Malmö Adresskalender, en motsvarighet till dagens telefonkatalog med 
information om stadens och dess myndigheter samt namn och adress på boende. Här 
finns 23 namngivna kvinnor som driver skola. För att komplettera dessa uppgifter har 
jag letat igenom hela adresskalendern för åren 1879 och 1883 för att se vilka som uppger 
sig vara privatlärarinnor eller skollärarinnor. 

Detta material har jag utgått ifrån och sedan i folkbokföringen kartlagt de privat-
lärarinnor jag hittat för att få reda på deras bakgrund. Även släktkrönikor och nekrologer 
har bidragit med information. Mycket få män har bedrivit privatskolor och det har då 
antingen varit i kyrkans tjänst, katolska kyrkan hade en egen skola och Betelkyrkan hade 
en, eller som en bisyssla av en läroverkslärare. 

I folkskoleinspektörens årsberättelser finns från och med 1881 mer detaljerat angivet 
antalet enskilda skolor i Malmö. Det året finns det 25 enskilda skolor med 751 lär-
jungar. Av dem går '237 i 3 högre elementarskolor för flickor, 137 i 4 skolor, som förbereda 
för inträde i allmänna läroverket, 76 i 2 aftonskolor, 301 i 16 skolor, hvilkas undervisning 
närmast motsvarar folkskolans". Tio år senare är siffrorna sig ganska lika. Det finns 24 
anmälda enskilda skolor och på dessa skolor går 722 elever. Undersökningens sista år, 
1900, finns det dock bara 13 enskilda skolor men elevantalet är något högre, nämligen 
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760 barn. Detta visar att elevantalet var ganska konstant, men befolkningsökningen har 
inte medfört att antalet privatelever ökat. Dessutom visar denna siffra inte enbart de 
skolpliktiga barnen från Malmö. Denna siffra innehåller både barn från andra skoldi-
strikt och elever över 14 år, dvs. elever som inte längre är skolpliktiga. Bifogad tabell 
anger ytterligare siffror hämtade från folkskoleinspektörens årsberättelser. 

1876 1880 1890 1900 
Skolpliktiga barn i Malmö 4901 5338 8197 9216 
Elever i små- och folkskolor 3191 3933 6245 7232 
Elever i allmänna läroverk 121 256 407 474 
Elever i enskilda skolor 885 608 634 572 
Elever undervisade i hemmet 244 247 47 44 
Antal enskilda skolor i Malmö saknas 31 24 13 

Tidigare forskning 
I tidigare forskning kring lärarinnor har t.ex. Christina Florin visat att läraryrket vid 
mitten av 1800-talet och vid folkskolestadgans tillkomst var ett lågstatusyrke och att vid 
seminarierna de blivande småskollärarinnornas sociala bakgrund var döttrar till inhyses-
hjon, torpare, snickare och soldater. Professionaliseringen av yrkeskåren gjorde dock att 
deras sociala anseende steg och en viss klassförskjutning i den sociala rekryteringen till 
småskollärarinnor kunde ses vid sekelskiftet.2  

Den sociala bakgrunden för folkskollärarinnor var dock högre; de hade oftast en 
medelklassbakgrund. Utbildningen till folkskolelärare var också längre, och krävde en 
försörjare under de tre eller fyra år utbildningen varade. Folkskolläraryrket blev tillgäng-
ligt för kvinnor 1859.3  

Florin nämner också att det finns en uppgift om att det 1855 fanns cirka sexton-
hundra guvernanter och lärarinnor i Sverige och i Stockholm fanns år 1863 nittio en-
skilda skolor som drevs av kvinnor.' Denna icke ringa grupp kvinnor är således väl värd 
en egen undersökning. 

Gunhild Kyle har i sin avhandling skrivit om flickskolan som hon definierar genom 
att de till skillnad från fattigfriskolor för flickor gav undervisning i minst ett modernt 
främmande språk.' Denna typ av skola ägnade sig åt lite mer än bara läs- och skriv-
undervisning. Hennes frågeställning berörde dock inte flickskoleföreståndarnas bakgrund 
utan elevernas samt skolornas målsättning och undervisning. Eftersom väldigt lite mate-
rial finns kvar från mina undersökta skolor är det svårt att kategorisera undervisningen. 
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Men med tanke på lärarinnornas sociala bakgrund är det troligen mindre än hälften som 
kan benämnas som egentliga flickskolor. En del av skolorna hade också pojkar som 
elever. 

Sven Ekwall skriver i sin avhandling om tidig småskollärarutbildning att över hälften 
av de intagna till olika småskolseminarier i Malmöhus län var från de lägre klasserna. 
Han menar att småskollärare hade låg status och att deras lön var lägre än en drängs.6  De 
flesta av de i min artikel undersökta privatlärarinnorna kan inte jämföras med 
småskollärarinnor då en majoritet av dem hade barn upp till 12 års ålder eller över. 
Dessa enskilda skolor är snarare en ersättning för folkskolor. 

Jag vill hävda att de av mig undersökta privatlärarinnorna som kategori varken är att 
se som föreståndare till flickskolor (även om en del var det) eller som likställda med 
småskollärarinnor eftersom de oftast hade äldre elever också. Det specifika med dem är 
att de inte var anställda vare sig av staten, kommunen eller andra privata skolor. De drev 
sina egna skolor och för dem fanns det varken fastställda lönenivåer eller krav på lärarut-
bildning. 

Studiens syfte 
Min strävan har varit att få veta så mycket som tänkas kan om privatlärarinnorna i 
Malmö. För denna artikel har jag begränsat mig till frågan om lärarinnornas sociala och 
kulturella bakgrund och varför de blev privatlärarinnor. Som utgångspunkt har jag haft 
lärarinnornas föräldrars (fäders) yrken och familjernas ekonomiska situation. Faderns 
yrke säger något om uppskattad inkomst och framförallt status. Jag har också undersökt 
hur mycket fäderna och/eller privatlärarinnorna betalade i skatt. 

Vid den här tiden angavs inte en exakt årsinkomst i skattelängderna utan som regel 
en uppskattad siffra. Vi kan se att lärarinnorna uppskattas tjäna mellan 400 — vilket 
förefaller vara den lägsta årsinkomsten man behövde taxera för — och 1000 kronor. Vad 
uppgiften framförallt anger är ett säkert belägg för att de bedriver en egen rörelse och att 
de inte är enskilt anställda vid någon annans skola. 

Jag har utgått från att de började som privatlärarinnor efter det första belägget jag 
funnit. Det är naturligtvis möjligt att de har haft privatelever redan tidigare. 

Svårigheten med att fastställa när de börjar sin skolverksamhet kan visas med Ellida 
Körner som exempel. Hon står första gången som privatlärarinna i Malmö Adresskalen-
der 1891, ett år tidigare, 1890, taxerar hon första gången för en egen rörelse och med 
titeln privatlärarinna, och hennes till Skolstyrelsen inskickade elevförteckning finns kvar 
från 1893. Flera uppgifter visar alltså på att hon på 1890-talet försörjde sig som privat-
lärarinna, men i det inledningsvis citerade brevet till Dahlgrenska stiftelsen ser vi att hon 
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Zelma Bergh hade år 1890 endast fem 
flickor som elever i sin skola. 
Bild ur boken 'Malmösläkten Bergh". 

säger sig ha varit privatlärarinna sedan 1872! I kyrkoböckerna står hon dock hela tiden 
enbart som fröken, det vill säga utan någon anspelning på hennes yrke. Jag har valt att gå 
efter första indikationen som visar på att någon är eller har varit privatlärarinna, dvs. jag 
går efter hennes egna uppgifter i brevet. Några av kvinnorna i undersökningen står 
kanske bara ett år i adresskalendern som privatlärarinna och ingenting mera, och då 
räknar jag dem som privatlärarinnor bara just det året. 

Vilka var kvinnorna? 
Vi har Zelma Bergh, vars far var stadsläkare — enligt brev till brodern Christian Bergh 
var han som ungkarl ständigt i trångmål om pengar — och kring åren 1879-1897 hade 
hon "en på sin tid mycket ansedd flickskola" enligt boken "Malmösläkten Bergh". Enligt 
farbrodern Christian Berghs räkenskapsböcker ser vi att hon fick betalt för att undervisa 
bl.a. hans dotter Elvira. 
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Här finns också Kersti Eriksson. Hennes far var vaktmästare vid järnvägen och där 
hade de sin bostad, men hon hyrde skollokaler vid Östergatan 32 av Carin Krok för 150 
kronor i årlig hyra. Hon bedrev inte sin skolundervisning i det egna hemmet. Enligt 
brev till Dahlgrenska stiftelsen innehade hon skola i 20 år. 

Privatlärarinnan Heloise Lefevres mor Gustava hade också en privatskola. Troligt är 
väl att Heloise övertog hennes verksamhet. Heloise flyttade år 1892 till Västerås tillsam-
mans med sin bror, som var boktryckerifaktor. 

1883 flyttar Klara Lagerström tillsammans med sin mor in från Ronneby till Malmö 
och öppnar en skola här. Enligt elevförteckningarna från början av 1890-talet har hon 
över 40 elever i sin skola och hon skriver sig i Malmö Adresskalender som skolföre-
ståndarinna. 

Dottern till en gjuteriarbetare, Erica Gellström, undervisar 20 elever i lokaler som 
Hälsovårdsnämnden bedömer som tjänliga till endast tio elever. Hon skriver i det ären-
det ett brev till Hälsovårdsnämnden: 

Tekla Åberg, vars högre läroverk för flickor 
var den första skolan utanför Stockholm som 
fick rätt att ge flickor studentexamen. 
Bild ur arkivet fbr Tekla Åbergs högre läroverk 
för flickor, Malmö Stadsarkiv. 
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"Undertecknad vill härmed ödmjukt anhålla, att få till skolrum begagna äfiien ett 
angränsande rum, samt frågar hur många barn Helsovårds-nämnden godhetsfullt vill 
tillåta mig undervisa i nämnda rum?" 

Hon får tillstånd att i de nya lokalerna undervisa ytterligare tio elever. 
Totalt har jag funnit 57 kvinnor som någon gång under perioden 1876-1900 försörjt 

sig som privatlärarinnor. En del gick det mycket bra för och deras från början blyg-
samma skolor utvecklades till privata läroverk för flickor, som till exempel Tekla Åbergs 
och Maria Stenkulas skolor. Andra hade skolor som enligt sådant som släktböcker och 
nekrologer var välrenommerade, häribland Zelma Bergh, Anna Frick och Clara Regnell. 
Återigen andra verkar under lång tid ha bedrivit undervisning men aldrig kommit upp 
i sådana inkomster att de ens behövt taxera för dem. 

Enligt Malmö Adresskalender från 1873 har Henrika Rundberg en privatskola med 
40 till 50 elever som betalar en avgift på 1,25 kronor per månad. Hälsovårdsnämnden 
förbjuder henne 1876 att ha mer än högst 18 elever i sina "tvänne trånga, mörka och 
oventilerade rum". 1889 har hon skickat in en elevförteckning till Skolstyrelsen som visar 
att hon då har 24 elever i sin skola. Hon har uppenbarligen inkomster från sin skola, 
men, aldrig under dessa år betalar hon inkomstskatt. Hennes fastighet är taxerad till 
4000 kronor på 1880-talet och hon betalar 2,15 kronor i fastighetsskatt. 1877 står hon 
som skollärarinnan Henrika Rundberg i inkomsttaxeringslängderna men hennes upp-
skattade inkomst är noll! Räknar man samman hennes avgift på 1,26 per elev och må-
nad samt de 40 barn hon som lägst hade 1876 enligt Hälsovårdsnämnden borde hon ha 
intäkter på cirka 50 kronor i månaden. Om undervisningen varade ca fyra månader per 
termin borde hon ha tjänat minst 400 kronor på ett år. Men samma beräkning har 
tydligen inte bevillningsnämnden gjort. När hon 1893 dör är behållningen i 
bouppteckningen 4500 kronor dvs. i princip fastighetens värde. 

En annan lärarinna som inte verkar ha haft det så gott ställt är änkefru Constantia 
Christina Westerström, som flyttar in till Malmö från Oskarshamn 1869. Då är hon 
sedan nio år tillbaka änka efter en "commissionslandtmätare". För Hälsovårdsnämnden 
talar hon år 1876 om att hon håller en privatskola för 15-18 gossar på Östergatan 15. 
Hälsovårdsnämnden ger henne tillåtelse att undervisa 12 elever i lokalerna. På 1890-
talet bor hon på Jerusalemsgatan 21 och skriver sig enbart som änkefru i adresskalendern. 
Prästen antecknar i husförhörslängden att hon är i "knappa omständigheter". Hon finns 
inte med i inkomsttaxeringslängderna vilket tyder på att hon aldrig har kommit upp i 
årsinkomster över 400 kronor. När hon 1910 dör är hon 95 år gammal och har inte till-
räckligt med ägodelar för en bouppteckning. 

Ett bättre utgångsläge har Hildegard Westerdahl. Hon är född 1845 och hennes far är 
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löjtnant vid flottan och lärare vid Navigationsskolan. Han har en årsinkomst på när-
mare 5000 kronor och 1883 när hon första gången står i adresskalendern som privat-
lärarinna lever både modern och fadern. Hon växer upp i en flergenerationsfamilj i 
Malmö, med mor och far, tre syskon, mormor och två ogifta mostrar. Hon taxeras till 
700-800 kronor i årsinkomst för sin skolverksamhet. Två år efter moderns död avlider 
även fadern och knappt ett år senare i juli 1888 flyttar Hilda till Stockholm. 

Säg mig din faders yrke och ... 
Om vi tittar på privatlärarinnornas bakgrund kan vi via fädernas yrken se vilken social 
gruppering de tillhörde. För en klassificering av dem har jag använt mig av Sten Carlssons 
indelning i grupperna storföretagarklassen, ämbetsmannaklassen, tjänstemannaklassen, 
småföretagarklassen, bondeklassen och arbetarklassen från boken "Svensk ståndscirku-
lation 1680-1950".7  En svårighet har varit de fäder som ofta bytt yrke och inte hållit sig 
inom samma gruppering, men jag har då valt det yrke de varit registrerade som under 
större delen av dotterns uppväxttid. 

Det finns bara två lärarinnor som säkert kan hänföras till storföretagargruppen. De är 
dessutom syskon. Maria och Malvina Fricks far är handlande och konsul, och efterläm-
nar en förmögenhet på över 100 000 kronor när han dör 1906. Maria startar sin privat-
skola kring år 1896 tillsammans med sin syster Malvina. Efter faderns död gifter sig 
Maria med kyrkoherden Visell från S:t Pauli församling i Malmö. 

Tretton av kvinnorna kommer från ämbetsmannaklassen. Det mest slående med denna 
grupp kvinnor är att alla utom en är faderslösa när de börjar som lärarinnor. Fadern har 
rimligen haft en relativt hög lön men kanske inte lagt undan tillräckligt mycket för 
barnen att kunna leva på. Flera av dessa kvinnor har en ränta av kapital på ca 400-500 
kronor årligen (det är ungefär detsamma som en småskollärarinna tjänade) men ser sig 
kanske tvungna till någon slags inkomstbringande sysselsättning för att kunna behålla 
den levnadsstandard de varit vana vid. Hit kan vi räkna tidigare nämnda Zelma Bergh, 
Maria och Ulrika Bellander och Fredrika Tauson. Maria och Ulrika Bellander var dött-
rar till tullförvaltaren och ordensriddaren Martin Ulrik Bellander i hans andra äkten-
skap med den över 20 år yngre Maria Catharina Palmborg. Maria Catharina dog i barn-
säng 1855 när dottern Maria föddes. De två systrarna bor efter faderns död 1870 till-
sammans med sina äldre halvsystrar. Fröken Maria Bellander taxerar för egen rörelse 
från och med 1877, men i adresskalendern skriver hon först 1891 att hon har privat-
skola. Enligt den till Skolstyrelsens inskickade elevförteckningen kan vi se att hon vår-
terminen 1893 har fyra flickor, 15-17 år gamla, som elever. Flickorna kommer alla från 
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betydande Malmösläkter som Dieden, Beijer och Ståhle. När hon 1921 dör nämns 
hennes privatskola inte i Sydsvenskans nekrolog: 

"Utrustad med en ovanligt rik och mångsidig begåvning har hon idkat omfattande 
studier i olika discipliner och var bl.a. mycket språkkunnig. Under signaturen 'Irma' 
har hon varit en flitig medarbetare i olika tidningar och tidskrifter 

Fredrika Tauson är dotter till en överste. Hon föds i Karlshamn 1828 och familjen 
flyttar 1868 till Malmö. Två år senare är båda föräldrarna döda och Fredrika står några 
år i kyrkoböckerna som löjtnant Sjöcronas tjänare. Eftersom hon från 1883 skriver sig 
som skolföreståndarinna i adresskalendern kan vi tänka oss att hon hos Sjöcrona har 
arbetat som guvernant. Först 1879 hittar vi henne i inkomsttaxeringslängderna, då med 
500 kronor årligen i inkomst av kapital. Året efter tjänar hon dessutom 200 kronor på 
inkomst av egen rörelse. Denna inkomst stiger med åren och hon uppskattas 1891 tjäna 
1000 kronor på sin skola. 

Tolv lärarinnor har sitt ursprung i tjänstemannaklassen. Bland dem Johanna Mathilda 
Andersson som är dotter till skolläraren i Vellinge. Hon kommer till Malmö som piga 
och arbetar i familjen Sandelin där hustrun Sofia Sandelin har en privatskola. Fru Sandelin 
dör 1879 och i adresskalendern från 1881 står Johanna som privatlärarinna. Hon har 
med all sannolikhet övertagit Sofia Sandelins skola. Som den enda lärardottern i under-
sökningen bör hon ha varit väl insatt i skolverksamhet. Privatlärarinnan Jenny Råberg 
bor hela tiden hemma hos sina föräldrar. Fadern är kassör hos Kockums. I brev till 
Hälsovårdsnämnden skriver hon 1876 att hon håller privatskola för elva lärjungar i ett 
hus inom kvarteret Sågen två trappor upp. Hälsovårdsnämnden har, för ovanlighetens 
skull bör man tillägga, ingenting att anmärka på. I adresskalendern för 1879 finns dock 
inte Jenny Råberg med trots att hon bor kvar i staden enligt folkbokföringen. Hon dör 
redan 1888 och som dödsorsak anges hysteria anami a, så möjligen har hon varit sjuk en 
längre tid. Tyvärr finns det ingen bouppteckning varken efter henne eller privatlärarinnan 
Christine Ågren som också dör ung. En sådan bouppteckning hade kunnat innehålla en 
beskrivning av inventarierna i en privatskola. Före 1928 behövdes ingen bouppteckning 
göras om det inte fanns någonting att ärva. 

Ovan nämnda Christine Ågren hör till de tretton lärarinnor som kommer från en 
småföretagarklass. Hennes far var handlande men dog innan Christine och hennes mor 
1877 flyttade in till Malmö. Två år senare står Christine som privatlärarinna i Malmö 
Adresskalender men hon dör året därpå i magkräfta. I denna grupp är det ungefär lika 
många vars far lever när de startar sin verksamhet som de vars fader är död, men några av 
fäderna har gjort konkurs och har således inte den bästa ekonomin. Anna Fricks far 
handlande Carl Frick gör en konkurs några år innan dottern föds så deras ekonomi kan 
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mycket väl ha hämtat sig senare. Han dör när Anna är 22 år och modern har en årlig 
ränta av kapital på 1000 kronor. Först när modern dör 1879 står Anna i adresskalendern 
som privatlärarinna. Stadsmätaren Måns Jeppsson har på 1870-talet en årlig uppskattad 
inkomst på 1100 kronor. Hans äldsta dotter Anna Christina flyttar hemifrån 1876 efter 
att ha tillbringat två år i Lund. Hon står som privatlärarinna i inkomsttaxeringslängderna 
för 1877 men, som vi säger idag, nolltaxerar. Hon gifter sig 1880 med en byggmästare 
Per Andersson och nämns inte mer som privatlärarinna i några källor. 

Laura Petrea Bergendorff är dotter till en sadelmakare och blir tidigt föräldralös. I ett 
mycket klagofyllt brev hon 1902 skriver till Dahlgrenska stiftelsen framkommer att hon 
varit privatlärarinna i 30 år och att hon nu har ett rum hos Rosqvistska stiftelsen men att 
detta rum inte är bra för henne. 

"Hvarför jag söker mig härifrån är att få en lugn bostad. Här bor jag i ett rum, som 
är beläget, med långsidan vid förstugan, samt kortsidan vid uppgången till båda vå-
ningar. Rummet här är försedd med ett vattenrör, samt ett likaledes i köket hvaut varur 
det jemt och ständigt väsnas. Från de öfre våningarna nedslå ss jemt förskämda saker, 
som förorsakar en oädelt' g stank. Som jag har starr på båda ögonen, jemte skadad 
ögonlins, skulle nog ett lugnt, varmt och ljust rum i ofvanvåning, göra stor nytta för 
mig. Enligtprofessor Hanssons utlåtande kan golfkyla förorsaka total blindhet." 

Hon får dock inget rum hos Dahlgrenska stiftelsen utan framlever sina sista 40 år på 
Rosqvistska stiftelsen, också det en välgörenhetsstifelse vars hus fortfarande står kvar 
mitt emot konserthuset. Hon står som privatlärarinna i adresskalendern först från 1879. 
Hon är inte omnämnd i Hälsovårdsnämndens inspektioner 1876 och hon har inte skickat 
in några förteckningar till Skolstyrelsen. Hon har heller aldrig betalt någon inkomst-
skatt. De enda beläggen för att hon varit privatlärarinna är att hon skriver sig så i adress-
kalendern och i hennes brev till Dahlgrenska stiftelsen. När hon dör 1931 efterlämnar 
hon dock över 18 000 kronor! I sitt testamente donerar hon pengar till ett stipendium 
på Högre allmänna läroverket för gossar i sin tvillingbror sjökaptenen Lars Petter 
Bergendorffs namn. 

Påfallande fler av lärarinnorna från småföretagarklassen än från de andra grupperna 
gifter sig. Så till exempel halvsystrarna Augusta Ekberg och Charlotte Sjöberg. De har 
gemensam mor och bådas fäder var hovslagare. Augustas far dör när hon är två år gam-
mal och modern gifter om sig med en annan hovslagare. Augusta får sju halvsyskon men 
styvfadern försvinner tidigt ur bilden. Augusta har enligt Hälsovårdsnämnden 1876 en 
skola i huset nr. 3 på Per Vejersgata med 56 elever. Nämnden anser att lokalerna visser-
ligen inte är olämpliga men att 45 elever borde vara maximum. Hon gifter sig med en 
bankkassör Jusander året därpå och flyttar till Kristianstad. Hennes syster Charlotte 
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övertar skolan och det står i adresskalendern att hon har privatskola 1879-1883. Hon 
gifter sig 1883 med en bankbokhållare Dungir och familjen flyttar 1896 också till Kris-
tianstad. Det finns inga belägg för att hon fortfarande driver skolan efter att hon gift sig. 
Två andra kvinnor som driver skola som gifta är Gustafa Lefevre och Augusta Ekelund. 
Gustafa Lefevres far var mätare och maken fanjunkare. Det finns belägg för att hon "har 
skola" både som gift och som änka. Augusta Ekelunds far var murarmästare och hon 
gifter sig 1856 med en timmermästare Jöns Ekelund. Hon har enligt adresskalendern 
privatskola 1873-1883. De har det troligen knapert ekonomiskt sett, maken går i kon-
kurs 1863 och när han dör 1889 efterlämnar han inte nog för en bouppteckning. Hen-
nes far, som efterlämnar 28 000 kronor när han dör 1879, kanske insåg timmermästare 
Ekelunds mindre goda handhavande med penningar och testamenterar i stället sina 
pengar till barnbarnen. Augusta Ekelund bor tillsammans med sin dotter kontorsbiträdet 
Augusta på Dahlgrenska stiftelsen fram till sin död 1905. 

Hela tio stycken av lärarinnorna har en arbetarklassbakgrund. I och med att de startar 
skolor har de avancerat socialt från arbetarklassen till en småföretagarklass. Av fäderna är 
fyra gesäller, två arbetskarlar, en fabriksarbetare, en broläggare (två döttrar blir 
privatlärarinnor) och en järnvägsarbetare. Emelie Borgströms far är timmergesällen Pehr 
Andersson Roslund men han dör samma år hon föds. Modern gifter om sig med en 
gjuteriarbetare Borgström. I kyrkoböcker står att Emelie är krympling. Hon bor kvar 
hemma även efter att modern dött 1873 men när styvfadern gifter om sig 1885 flyttar 
hon, 44 år vorden, till ett eget hus. Det finns belägg för att hon är privatlärarinna 1876-
1887. Hon dör av influensa 1895 och prästen har antecknat i husförhörslängden att 
hon var lam. Hon är för övrigt den enda av privatlärarinnorna där det finns uppgifter 
om något handikapp. 

De två av dessa lärarinnor som gift sig har ingått äktenskap med tjänstemän. Kersti 
Hansson verkar enligt tillgängliga uppgifter ha en skola ett år innan hon gifter sig med 
folkskoleläraren Per Hylmö och fortsätter att driva den åtminstone några år som gift. 
Maria Charlotta Bengtsson är dotter till en f.d. skräddare numera arbetskarl och är 
lärarinna några år innan hon 1885 gifter sig med en vaktmästare från Göteborg. Året 
efter flyttar de till Stockholm. 

Endast en lärarinna kommer från bondeklass och för sex av lärarinnorna, som alla är 
inflyttade till Malmö vid vuxen ålder, återstår att leta reda på fädernas yrken. Två är 
dock födda utomlands och lite svårare att hitta uppgifter om. När det gäller Elise Mayr 
som flyttar in till Malmö från Miinchen 1857 vet inte prästen i S:t Petri församling om 
hennes make lever eller ej. Prästen skriver henne i husförhörslängderna som "Herr Ferdi-
nand Jacob Mayrs hustru Elisabeth Neymeyer". Två år senare står det ett litet "död" med 
ett frågetecken efter på maken, och Elise Mayr står i kyrkoböckerna omväxlande som 
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fru och änkefru de följande åren. Ännu fler frågetecken finns kring Loes Tissier som inte 
blir folkbokförd förrän hon ca 30 år gammal dör av kronisk lunginflammation med 
tuberkler. Hon "lär vara född i Schweiz" skriver prästen, och hon har tydligen i flera år 
bott hos hamnkassören Axel Regnell och hans hustru Clara. Enligt adresskalendern 1879 
är hon skolföreståndarinna och taxeras för 1000 kronor i årsinkomst. Två år efter hen-
nes död har den i Göttingen födda Clara Regnell uppenbarligen tagit över skolan och 
taxeras för den något mindre summan 500 kronor. 

Civil status 
För att svara på frågan hur privatlärarinnornas familjesituation ser ut när de startar sin 
verksamhet har jag valt att titta på föräldrarnas dödsår i förhållande till när det första 
belägget för att de är privatlärarinnor är anträffat. Det visar sig att för 15 av dessa sam-
manlagt 57 kvinnor är båda föräldrarna döda, för ytterligare 20 är fadern död och i 5 fall 
är enbart modern död. Bara 8 av kvinnorna har båda föräldrarna i livet och för nio, som 
alla är inflyttade till Malmö från andra orter, framgår det inte av kyrkobokföringen här 
i staden huruvida föräldrarna lever eller inte. 32 av lärarinnorna, dvs. över hälften, har 
alltså inte längre fadern - den i medelklassfamiljer självklare familjeförsörjaren — kvar i 
livet. 

Oliva och Maria Anderssons far var häradsskrivare och dog 1869 när döttrarna var väl 
över trettio år. I brev till Dahlgrenska stiftelsen skriver de: "Vi systrar häffia /.../efter hans 
död försörjt oss dels med musiklektioner dels med inackorderingar och dels med en liten 
privatskola för gossar. "Brevet visar att de först efter hans död varit tvungna att försörja sig 
själva. De uppges enligt taxeringslängderna inte ha någon ränta av kapital utan bara 
inkomst av egen rörelse, så fadern har förmodligen inte efterlämnat någon förmögenhet 
alls. 1879 står äldsta systern Maria i adresskalendern som privatlärarinna men 1883 står 
det att Oliva Andersson har en förberedande skola för gossar på Vestergatan 79. Några 
år på 1880-talet har de relativt goda inkomster på sina verksamheter då Maria taxeras för 
600 kronor och Oliva för 1000 kronor, men inkomsterna sjunker på 1890-talet och 
1900 taxeras Maria och Oliva för 475 kronor vardera. Tillsammans med den yngre 
systern Hildegard Eufemia beviljas de en lägenhet på Dahlgrenska stiftelsen. 

Ett annat exempel är systrarna Lovisa och Augusta Qvist, vars far var gammal soldat 
och sedan blev polisbetjänt och slottsvaktmästare. Han kan sägas ha avancerat från arbe-
tarklass till tjänstemannaldass. Han dog innan flickorna fyllt tjugo år. Änkan och fyra av 
de fem barnen flyttar till Danmark. När Lovisa och Augusta återkommer till Malmö 
1864 står Lovisa som skollärarinna i kyrkoböckerna. Hon har fyrtio elever enligt Hälso-
vårdsnämndens inspektion 1876. Först från år 1886 står även systern med som privat- 
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lärarinna enligt adresskalendern. Kanske går det bättre nu eftersom Lovisa från och med 
1889 står med i inkomsttaxeringslängderna med en inkomst på 550 kronor per år. Sys-
tern Augusta taxeras dock inte. 1893 har de 23 elever enligt elevförteckningarna. 

Som jag nämnde tidigare är det framförallt ämbetsmännens döttrar som är faderlösa 
när de börjar sin verksamhet. I de fall där båda föräldrarna lever när kvinnorna börjar sin 
privatlärarinneverksamhet har fadern i två fall tidigare gjort konkurs. Enligt det citerade 
brevet till Dahlgrenska stiftelsen börjar Ellida Körner som privatlärarinna redan 1872. 
Då är båda hennes föräldrar fortfarande i livet men Ellidas far, handlanden C.G. Körner 
gjorde konkurs 1849, 1854 och 1861 och när han dör 1891 har han skulder på 5000 
kronor! Familjens ekonomiska situation var förmodligen inte den bästa. Men inte för-
rän 1890 taxerar Ellida för egen inkomst; uppskattad till 500 kronor om året. 

Peter Jonas Filip Wigren var juvelerare och gjorde konkurs 1861. När han dör 1882 
efterlämnar han enligt bouppteckningen endast 86 kronor till änkan och de fem efterle-
vande barnen. Detta efter att en obetald hushyra på 130 kronor för två år betalts. Dot-
tern Ida Wigren står som privatlärarinna från 1879-1893. Det sista året har hon bara två 
elever enligt elevförteckningen. Att det inte har gått så bra för henne visar hennes sista 
bostadsort också. Hon bor från 1893 till sin död 1912 på Rosqvistska stiftelsen — och 
hon efterlämnar ingen bouppteckning. 

17 av de 57 kvinnorna gifter sig. Fyra är änkor och verkar ha börjat som privatlärarinnor 
efter mannens död, sex gifter sig och förekommer inte mer som privatlärinnor efter det 
och sju står som gifta samtidigt som de har skola. De sistnämnda är intressanta. Hur ser 
deras ekonomiska situation ut? Augusta Ekelunds och Gustafva Lefevres makar har nå-
gon gång gjort konkurs, och Sofia Sandelins make har blivit åtalad för delaktighet i 
tjuveri, varför ekonomin för dessa tre kanske inte var den stabilaste. Johanna Forsslunds 
make står som fabrikör men med en uppskattad årsinkomst av tämligen blygsamma 
1500 kronor. När Johanna dör 1895 efterlämnar hon dock 11.500 kronor enligt 
bouppteckningen, så de var knappast barskrapade. Sophie Hanssons make är handlande 
och taxeras för en årsinkomst på 1500, Kersti Hylmös make är folkskollärare vid Rörsjö-
skolan och tjänar vid denna tiden 1100-1888 kronor och Clara Regnells make är hamn-
kassör med en årsinkomst på över 6000 kronor. De sistnämnda verkar alltså någorlunda 
försörjda och Clara Regnell väl så. 

Små och stora skolor 
Hur många elever de här kvinnorna undervisade i sina skolor framkommer egentligen 
bara från Hälsovårdsnämndens inspektioner 1876 och de inskickade elevförteckninga-
rna från 1889-93. Från uppgifterna i Hälsovårdsnämndens inspektioner kan man se att 
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Maria Stenkula startade tillsammans med Elin Lunnerqvist en flickskola som 
kom att bli en av de största i Malmö. 
Bild ur årsredogörelse för Malmö högre läroverk för flickor 1908-1909. 
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det ofta rör sig om stora klasser. Nitton kvinnor inspekteras 1876, fem av dem har under 
20 elever, nio har upp till 40 elever, fyra har 40-60 och en har 109 elever. 

Till de små skolorna hör t.ex. Anna Tornbergs. Hon har bara 12 elever men driver 
även ett lånebibliotek. Folkskoleläraren Hylmös hustru Kersti har 18 elever och hennes 
syster Hilda Hansson står också som privatlärarinna några år senare. Kanske har hon 
övertagit systems skola eller så driver de den tillsammans. 

De fyra lärarinnor som tar emot över 40 skolbarn är Augusta Ekberg (med 56 elever) 
vars far var hovslagare och där halvsystern Charlotta tar över skolrörelsen när Augusta 
gifter sig med en bankkassör och flyttar till Kristianstad. Henrika Rundberg (med 40-60 
elever) som har ärvt ett hus efter sin mor och får bannor av Hälsovårdsnämnden för sina 
dåliga lokaler. Anna Christina Nilsson (med 46 elever) har också ärvt en fastighet efter 
sin mor men inte heller hennes "mörka oventilerade rum" faller Hälsovårdsnämnden i 
smaken och de förbjuder henne att undervisa mer än 20 elever i sina allt för små lokaler. 
50 barn undervisar änkefru Gustafva Lefevre men Hälsovårdsnämnden tillåter också 
henne att ha högst 20 elever. Sammantaget verkar skolorna med över fyrtio elever ha 
varit ganska dåliga lokalmässigt sett eftersom de i flera fall inte tillåts undervisa mer än 
hälften så många elever som de har. Störst av skolorna vid den här tiden var folkskole-
inspektörens syster Maria Stenkulas skola. Hon hade 109 elever och blev helt godkänd 
av Hälsovårdsnämndens inspektion där, som sagt, folkskoleinspektören ingick. 

Försörjningsskäl eller folkbildariver 
För åtminstone sex av kvinnorna verkar det inte finnas några direkta försörjningsmässiga 
anledningar till att de startar en skola. Systrarna Maria och Ulrika Bellander bor tillsam-
mans med två äldre systrar och alla fyra har en inkomst på kapital på 500 kronor var-
dera. Tillsammans bör de alltså kunna leva och bo ganska drägligt. Systrarna Maria och 
Malvina Frick har en fader som är handelsman och konsul och har en bra årsinkomst. 
Clara Regnell är gift med hamnkassören Axel som tjänar 6 500 kronor om året. När det 
gäller dessa kvinnor kan det dominerande skälet till att starta skola mycket väl vara en 
lust att lära ut. Maria och Malvinas faster hade till exempel en skola och hon bor nu 
tillsammans med sin broder och syskonbarn, kanske har hon inspirerat dem. 

Ytterligare några privatlärarinnor har en årlig inkomst av kapital på 4-500 kronor 
men kan tänkas undervisa för att komma upp i den levnadsstandard de varit vana vid. 
Bland dem återfinner vi stadsläkarens dotter Zelma Bergh, Anna Frick vars far var hand-
lande och Fredrika Tauson vars far var överste. 

Det går naturligtvis inte att med säkerhet säga att de övriga privatlärarinnorna blir 
lärarinnor enbart för att de måste försörja sig. Men mycket pekar på att den ekonomiska 
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situationen för många av dessa kvinnor var sådan att de på något sätt måste skaffa sig en 
inkomst. Döttrarna till storföretagare och ämbetsmän hade inte många valmöjligheter, 
men de hade åtminstone sin egen goda utbildning. Sten Carlsson pekar i sin bok "Frök-
nar, mamseller, jungfrur och pigor - o gifta kvinnor i det svenska ståndssamhället" på att 
det vanligaste yrkesvalet bland ogifta kvinnor från de flesta sociala kategorier är inom 
undervisningssektorn. Att bli lärarinna var kanske det självklara valet? Samme Carlsson 
skriver gällande änkor och ogifta kvinnor: 

"För stora grupper återstod endast släktingars välvilja eller fattigvård. Även änkor 
till ståndspersoner kunde råka illa ut. Den konservative J.A. von Hartmansdorff ond-
gjorde sig 1841 över ett fall som gällde 'en enka af den bildade samhälisclassen. Hon 
bodde i en landsförsamling men ville för att inte falla fattigvården till last flytta till en 
köping, där hon ämnade försörja sig genom att bedriva undervisning för flickor'9  

Denna undersökning har visat att man kan urskilja olika social bakgrund hos 
privatlärarinnorna i Malmö. Över hälften har vuxit upp i hem där man förmodligen 
hade det tämligen bra ställt och där lärarinneyrket kanske var det enda tänkbara om 
situationen krävde något slags inkomstbringande arbete. De hade med all säkerhet sin 
egen goda bildning att falla tillbaka på. En något mindre grupp hade föräldrar ur arbe-
tarklass, hantverkare eller lågavlönade tjänstemän och där yrkesarbete förmodligen var 
mer självklart. Varför dessa kvinnor valde just privatlärarinneyrket får bli föremål för 
ytterligare forskning. Om det enbart hade varit borgarklassens ogifta kvinnor som öpp-
nade egna skolor hade det kanske kunnat förklaras med deras goda bildning och brist på 
försörjningsalternativ. Möjligen fanns inte ens tid och råd att börja på en folkskollärar-
inneutbildning. Men nu visar sig en stor del av privatlärarinnorna komma från lägre 
medelklass och arbetarklass. Den allmänna skolplikten och folkskolornas stämpel som 
fattigskolor har troligen bidragit till att skapa en marknad för fler skolor. Men tydligen 
har de trots allt tämligen låga inkomsterna eller läraryrkets delvis låga status inte attrahe-
rat männen, eftersom det nästan enbart är kvinnor som driver privata skolor. Mot 
århundradets slut har många små privata skolor försvunnit och eleverna går antingen till 
de relativt stora välrenommerade flickskolorna eller till de allt bättre folkskolorna. 
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Noter 
1  Malmö Stads Historia, s. 56 f 
2  Florin, s. 44 
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Kyle, s. 49 
Ekwall, s. 18 
Carlsson, Svensk... s. 114f 
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9  Carlsson, Fröknar..., s. 24 

Personregister 
Ahlgren, Josefina Augusta, 1855 - 1914 
Ahlgren, Maria Lovisa, 1845 - 1923 
Andersson, Johanna Mathilda, 1843 - 1917 s. 15 
Andersson, Oliva Fredrika, 1833 - 1917 s. 18 
Andersson, Maria, 1829 - 1910 s. 18 
Bellander, Maria Catharina, 1855 - 1921 s. 14, 21 
Bellander, Maria Ulrika Davida, 1852 - 1924 s. 14, 21 
Bengtsson, Maria Charlotta, 1861 - s. 17 
Bergendorff, Laura Petrea, 1840 - 1931 s. 16 
Bergh, Zelma Maria Fredrika, 1844 - 1910 s. 11, 13, 14, 21 
Borgström, Emilie, 1842 - 1895 s. 17 
Bunth, Anna Henrietta, 1860 - 1934 s. 7 
Bunth, Eva Alfrida, 1862 - 1947 s. 7 
Ekberg, Augusta, 1846 - s. 16, 21 
Ekelund, Augusta, 1837 - 1905 s. 17, 19 
Eriksson, Kersti, 1850 - 1930 s. 12 
Forsslund, Johanna Christina, 1835 - 1895 s. 19 
Frick, Anna, 1840 - 1919 s. 13, 15, 21 
Frick, Maria Charlotta, 1872 - 1943 s. 14, 21 
Frick, Malvina, 1875 - 1934 s. 14, 21 
Gellström, Erica Alfrida, 1851 - 1924 s. 12 
Hansson, Mathilda Cecilia (Hilda), 1840 - 1922 s. 21 
Hansson, Sophie, 1856 - s. 19 
Hylmö, Kersti, 1845 - 1932 s. 17, 19, 21 
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Jeppsson, Anna Christina, 1853 - 1938 s. 16 
Körner, Ellida, 1848 - 1928 s. 5, 10, 19 
Lagerström, Clara Constantia, 1861 - s. 12 
Landgren, Elise Sofie, 1856 - 1905 
Lefevre, Gustava Vilhelmina, 1819 - 1888 s. 12, 17, 19, 21 
Lefevre, Juliana Heloise, 1844 - s. 12 
Ljungblom, Nina, 1855 - 
Lunnerqvist, Elin, 1849 - s. 20 
Malmqvist, Anna Maria, 1830 - 1909 
Malmros, Christine, 1844 - 1909 
Mayr, Elise, 1822 - 1904 s. 17 
Nilsson, Anna, 1825 - 1889 s. 21 
Nilsson, Anna Maria, 1852 - 1943 
Nilsson, Emma Christina, 1868 - 1940 
Olsson, Charlotta Wilhelmina, 1822 - 1897 
Olsson, Johanna, 1852 - 1922 
Qvist, Lovisa Nathalia, 1835 - 1917 s. 18 
Qvist, Christina Augusta, 1837 - 1918 s. 18 
Regnell, Clara Sophie Henriette Louisa, 1836 - 1912 s. 13, 18, 19 
Rundberg, Henrika Petronella, 1809 - 1893 s. 13, 21 
Råberg, Jenny Margareta, 1852 - 1888 s. 15 
Sandelin, Sofia, 1837 - 1879 s. 15, 19 
Sjöberg, Charlotte, 1858 - s. 16, 21 
Stenkula, Maria, 1842 - 1932 s. 13, 20, 21 
Svan, Natalia Sigrid Ulrika, 1840 - 1898 
Tauson, Anna Catharina Fredrika, 1828 - 1902 s. 14, 15, 21 
Tissier, Las, ca 1849 - 1879 s. 18 
Tornberg, Anna Christina, 1844 - 1917 s. 21 
Westerdahl, Hildegard Charlotte (Hilda), 1845 - s. 13 
Westerström, Constantia Christina, 1815 - 1910 s. 13 
Wigren, Ida Fredrika, 1850 - 1912 s. 19 
Åberg, Tekla, 1853 - 1922 s. 7, 12, 13 
Ågren, Christine, 1843 - 1880 s. 15 
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Privatskolan för gossar: 

(Betelkyrkan.) 

Föreståndare: J. Pålsson. 
Lärarinna: Johanna Norgren, frkn. 

1)) för flickor: 

Fröken Tekla Åbergs högre läroanstalt för flickor: 

(Gustaf Adolfs torg 8.) 

Föreståndarinna: Tekla Åberg, frkn. 
Lärarinnor: Lizzie Pröhl, 	d:o; 

Charlotte Tuneld, enkefru; 
Louise Hoffmann, 	frkn; 
Emma Ryberg, 	d:o; 
Albertine Strandberg, d:o; 
Hilma Andersson, 	d:o; 
Anna Feuk, 	d:o; 
Tily Hallgren, fru; 
Eva RoA, 	frkn; 
Hedvig Kiellander, d:o; 
Naömi Uddenberg, d:o. 

Lärare: A. L. Grönvall, fil. d:r, lektor; 
J. 0. Engfeldt, stadskomminister; 
Joh. A. Karlsson, fil. kand., läroverksadjunkt; 
J. Hellsten, fil. kand., vik. lektor. 

Fröknarna Bunths privatskola för flickor: 

(Westergatan 72.) 

Lärarinnor: Anna Bunth; 
Eva Bunth; 
Hilda LanclEn, 	frkn; 
Hedvig Mårtensson, d:o; 
Helena Thyrin, 	d:o; 
Ida Lindgren, 	d:o. 

Lärare: 0. A. Bunth, fil. kand., läroverksadjunkt; 
Hj. Borggr‘n, ritlärare. 

H am mer & C o m p., Södervärn, Malmö. 
SPECIALITE: Jernsängar, trädgårdsmöbler och grafräck. 

Ur Malmö Stads adresskalender 1892 
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CHKIS TIAN, FE LO 
/ria., .ireuirrass."..Ctraldrow. 	 . 

Christiansfeld i juni 1780. Kopparstick av Mena Haas i Pontoppidan: Den Danske Atlas. Gatorna är 
kantade av lindar. 

DAGBOK FÖR CLARA R. BAGER 

Dagbok för Clara R. Baser 
Den 19 April 1836 

AV ELSEBETH BAGER 

Författarinnan till denna lilla dagbok, Clara Rebecca Bager, var född 1822. Hon var 
dotter till handelsmannen Emanuel Bager (1788-1866) i Malmö och hans första hus-
tru, Brita Börjesson (1782-1845), lantbrukardotter från norra Halland. Emanuel hade 
gått i skola i Christiansfeld' i Sönderylland. Hans båda äldsta döttrar hade gått i skola i 
Göteborg, medan de två äldsta sönerna Johan Peter och Lorentz skickades till Chris-
tiansfeld. När han så ville sända den yngste sonen, den 6-årige Ephraim, till Christiansfeld 
blev det stopp och belägg från mamma Brita. Emanuel lyckades då i stället a sända 
Clara, 8 år, till flickskolan i Christiansfeld och han skriver dit den 7 februari 1830 om 
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henne: " ... lilla Clara Rebecca, som nyligen fyllad 8:ta år, en eldig, quicker flicka har 
mycket lust för läsa Bibeln, nöjd och glad att få gå i skolan, hwilken wäl är af de bästa 
här, men jag fruktar hon ändå och annars Par föda för egenkärleken. Huru mycket kan 
det bli om året för lilla Clara eller Ephraim?" 

Dagboken fick Einar Bager av Thorborg Dieden. Claras äldsta syster, Mariana 
(1814-1845), hade nämligen gift sig med handlanden i Malmö, Johan Henrik Dieden 
(1808-1879). När Mariana dog, gifte Dieden om sig med sin svägerska, Clara, och så 
hamnade dagboken hos familjen Dieden. — Dagboken börjar mycket abrupt, kanske har 
det funnits tidigare dagböcker. I transkriptionen har Claras egen stavning och inter-
punktion bibehållits. Ordförklaringar har satts i hakparentes. Det är imponerande att 
hon efter 6 år i skolan i Christiansfeld där undervisningen skedde på tyska och hon 
sällan var hemma kunde skriva så bra svenska. 

Brödramenighetens kyrka (Salen), med Danmarks största kyrksal utan bärande pelare, kunde rymma 
1000 personer. Helt i vitt, utan altare, dopfunt och bilder. Enda utsmyckning är de gamla handsmidd4 
ljuskronorna. Trägolvet är obehandlat och bestrött med sand. Foto: Brorsböl 

April Den 30:de. I dag är det enkefest2  och i förmidag war jag hos Schönfelts och 
grattulerade Mutter Schönfelt. I eftermidag war jag hos Syster Röjsner men hon war 
icke hemma. 

May. Den 4:de May har det warit Systerfest, hwilken har warit rätt rolig och treflig. I 
dag stodo wi alla bitiga upp emedan wi skulle uppsjunga systrarna, åt hwilka wi hadde 
till dagen förut klädt et rum med gran och blomsterglas, öfwer hwilket de woro mycket 
glada och förnöjda. Om eftermidagen woro wi uppe på sofsalen och lekte, wi fingo the 
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Internatetfiir flickor, omkring 1865. 

och skorpor, om aftonen fingo wi Chukolade och smörgåsar, derefter gingo wi på salen' 
war Pastor Pöntgen (Röntgen) höllt ett litet tal. Under det att jag skrifver detta äro de 
andra barnen i det andra rummet och leker. Nu skall wi nog snart gå till sängs. I afton 
har jag lite tannwerk. 

Den 5:te May. I dag har jag också icke haft någon skole, ty Systrarne hadde efterfest. 
I förmidag gjorde wi en lång spatsiergang4, Syster Ebbesen5  och Systrarne Kjörbo war 
med oss; på wägen föll Lotte Laer i en wattenpöl och blef så smutsig att hon måtte gå 
hemm. Wi gingo ut om klockan 10 på förmidagen och kommo hemm om klockan 12. 
Om eftermidagen war jag hos fru Jörgensen med de Norske flickorne och hadde mycket 
roligt. Klockan 7 på aftonen woro wi på salen och der blef Syster Rhode och Broder 
Bleichen wigda. Nu skall jag gå och läga mig. 

Den 8:de fick Hanna Lund skickat om aftonen så många wackra saker och penningar 
hemanifrån. Syster Kjörbo spelade på Fortepianot till aftonbönen och wi sjöngo som 
wanligt6. Jag fick tillåtelse att blifva uppe och hjelpa Hanna till att läga hennes saker lite 
i ordning, jag kom icke till sängs innan klockan war 10. 

Den 10:de May reste Pastor Röntgens herifrån till Hernhut7. Klockan war 2 om 
eftermidagen. Efter syskolen reste Broder Just. Om förmidagen war Syster Bleichen her 
och tog afsked. Om morgonen war Sophie Posse' hos Pastor Röntgens och öfverlemnade 
Syster Emilie Röntgen en fingerring ifrån oss alla Barn, till tacksamhet för all hennes 
möda, som hon hadde haft med oss. 
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Den 11:te May war jag bjuden till Syster Doret Ebbesen tillhopa med Ephraim men 
jag måtte blifva hema, ty Syster Steffesen war her och sydde på min hvita Klädning, och 
jag skulle hjelpa henne ty min Klädning skulle wara ferdig till Pingsten. 

Den 12 May. I dag är Christi Himmelfart. I förmidags woro wi först på salen klockan 
half nie, och så klockan 10, då Broder Hesselberg predikade, efter predikan hadde jag 
klaverskola. Om eftermidagen fingo wi the. I afton är Sophie hos Syster Waernke och 
firar hennes födelsedag. 

Den 13 May. Höll Broder Holm för första gången religionsunderwisning efter det att 
Broder Röntgen war rest till Hernhut 

Den 14:de war jag hos Syster Ebbesen tillhopa med Ephraim, jag hadde mycket ro-
ligt. 

I dag den 15:de May är det söndag. I förmidag war jag på salen som wanligt, Broder 
Uh predikade. Efter predikan gingo wi och spatserade, på wägen mötte wi en begrabning 
(det war en bondbegrafning, som skulle till Tystrup) alla wi barn bådo Syster Röjs (hon 
war med oss), om wi tordes följa med och se huru det tillging; hwartill wi fingo tillåtelse 
det war mycket roligt och se huru det tillging på en sådan bondbegrawelse. Om efter-
midagen war jag hos Syster Kjörbo på kaffe tillhopa med Sophie Bering: Om klockan 3 
på eftermidagen war det solförmörkelse, hwilken warade till klockan half 6. Under den 
tiden woro wi i trädgården och sågo derpå. 

Den 20 May war det Mutter Hes... födelsedag. 
Den 21 May fingo wi Pingstlof. Om eftermidagen war det en sådan förstörung, ty det 

war så många barn, som skulle resa hemm nemligen Lina Lindstet skulle till sin Moster, 
begge Thomsens skulle hemm till sina Föräldrar, Beate Thygesen skulle också resa till 
sina Föräldrar, Lotte Laer skulle först wara i Willstrup några dagar och Nerefter skulle 
hon resa hemm. 

Den 22 May. I dag är det Pingstedagen. I föremidags woro wi först på salen klockan 
half 9 och så klockan 10, efter predikan gingo wi och spatserade. Om eftermidagen 
drucko wi kaffe i systerhusträdgården. Klockan 5 woro wi på salen, wi woro äfven der 
klockan 7. 1 afton skulle Syster Röjs ha warit hos oss, men hon war bjuden till Doktor 
Mollers och i hennes stelle är Fru Hesselberg hos oss. Den 18 May war det Mutter 
Schönfelts födelsedag. 

Den 23 reste först Christine Tranberg hem klockan 7 om morgonen, och klockan 
half nie reste Sophie Posse till Willstrup. Wi åto frukost i trädgården, hwilken bestod af 
äggeöl9  och smörgås. Om eftermidagen blefvo alla wi barn bjudna till fru Jörgensen, och 
der woro wi också till aftonen. Lina Lindstet komm också hem. Om aftonen begynte att 
rymma upp. 

Den 24 gjorde wi i ordning hela dagen, likaså den 25. 
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Den 26 gjorde wi i ordning om föremidagen och om eftermidagen druku wi kaffe i 
Christinenreich'°. Wi kommo icke hem innan klockan half tie. 

Den 27 komm soldaterna genom Christiansfeld, de åto frukost i gemeinluschie [ho-
tellet], wi woro också der och sågo då de reste. Om eftermidagen suto wi och arbetade i 
trädgården och Syster Kjörbo föreläste oss. Klockan 6 gingo wi och spatsierte, då wi 
gingo förbi gossarnes trädgård, så sade syster Kjörbo till oss att wi tordes gå denn och då 
sågo wi, att det stod ett bord dukat, hwilket wi trode war gossarnes, men till wår stora 
förwåning sade Syster Kjörbo och syster Röjs (som wi hadde mött på wägen) att wi 
skulle sätta oss neder och der äta wår quelsmat, efter maten lekte wi och hadde mycket 
roligt. 

Den 28 foro wi alla till Weinsbeck klockan 12 på midagen, wi woro fyra wagnar, der 
hadde jag mycket roligt, wi kommo icke hem innan klockan half tolf. 

Den 29 war Bredines födelsedag, om eftermidagen woro wi alla barn, Systrarna, Sys-
ter L, och Fru Jörgensen i Gosseträdgården hos Bredine på kaffe, wi woro också der efter 
församlingen och druku the. 

Junij. Den 3. Kom Sophie Posse hem från Willstrup, det war Syster Ingeborg Schönfelts 
födelsedag. Om aftonen spisade wi quelsmat i Gosseträdgården, wi fingo budding ifrån 
Gemeinlouschi. Klockan 8 kom ett bud till Petrea Cohn om hon wille komma i Gemein-
louschi ty hennes pappa, twå från hennes Systrar och hennes väninna war der. 

Den 4:de oskade för den första gången. 
Den 5:te I dag, då wi kommo från predikan war Thomsens komna hem. Om efter-

midagen stoppade jag struppor; om aftonen war Syster Waernke hos oss. Om eftermidagen 
kom också Låtte Laer, Beate Thygesen och Christine Tranberg hem i Anstalten. 

Den 8:de reste Syster Ebbesen till Fredritcia, Syster Kjörbo, Syster Lotte Ebbesen och 
hennes Moder följde henne dit, derifrån skulle hon gå med ett skepp till Christiania i 
Norge, Mutter Skau reste med henne, de skulle hälsa på Syster Mähne (Syster Ebbesens 
vän och Mutter Skaus dotter), wi följde henne lite på wägen. Om föremidagen flyttade 
wi alla möblerna in i det rummet, hwaruti wi dagligen äro, det war blefvet målat. Om 
eftermidagen sutto Hanna, Bredine, Lotte och jag oppe på sofsalen och leste öfwer wår 
historia, lite på eftermidagen war Syster Windekilde för första gången hos oss. 

Den 9:de begynnte wi skolan, den begynntes icke innan klockan nie, wi sade wåra 
lexioner upp för Syster Windekilde. 

Den 10:de war jag tillhopa med de tre Norske flickorne hos Fru Jörgensen och firade 
Kajas födelsedag, wi drucku kaffe, och the i enketrädgården och hadde mycket trefligt 
och roligt, då wi kommo hem gick wi och spatserade, wi woro också i Syster Kjörbos 
Föråldras trädgård. 

Den 11:te badade wi alla barn på föremidagen i twäthuset i ett stort kar. Om efter- 
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midagen drucko wi kaffe i gosseträdgården hos Christine Tranberg, Bredine war icke 
med, ty hon war icke rigtigt rask. 

Den 12:te. I dag är det Söndag, på eftermidagen war Fru Hesselberg hos oss, wi gingo 
lite och spatserade, och för öfrigt så läste jag öfeer mina lexioner till Måndagen, öfvade 
mig och skref mina öfningar för den kommande veckan, nu skall jag gå och gömma 
[stoppa undan] min twätt. 

Den 13:de Om eftermidagen drucku alla barnen i Systerträdgården hos Kaja Böje-
sen. Jag war icke der, ty jag blef bjuden till Syster Ebbesen, men då jag komm från henne 
så gick jag dit, några utaf barnen lerte sina lexor och andra suttu hos Syster Windekilde 
och lerte göra små korjar af siv [säv], jag gjorde också för första gången en sådan liten 
korg, men med mycken hjelp; sedan så lärde jag mina lexor, derefter lekte jag ock så 
gingo wi alla hem. 

Den 17:de woro wi efter syskolen i Systerhusträdgården med Syster Kjörbo, hon 
hadde fremmande och satt i lusthuset, wi barn suttu utanför dören och sydde, wi åto 
wår quelsmat der och efteråt lekte wi. Wår glädje blef störd genom Syster Lorentzen, 
som kom och tilltalade Lina Lindstet för något som hon hadde gjort, hwilket jag icke 
will skrifwa in. 

Den 18:de hadde jag för första gången blomsterskola hos Syster Winde. då jag be-
gynte att gjöra en blatsträpschen. Om aftonen blefvo sprutorna" försökta. 

Det gamla spruthuset, 
byggt 1778. 
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Den 19:de war det söndag, efter predikan hadde jag clawerskole, om eftermidagen 
woro wi och spatserade och om aftonen målade wi kantor om wåra skrifböcker. 

Den 20:de fick jag bref från Mariane och Christine'2. 
Den 22:de war jag hos Syster Ebbesen tillhopa med Ephraim och hadde mycket 

roligt. 
Den 23 war jag med Syster Windekilde i Laden [butik] och köpte sitz [ett fint, vanl. 

mönstrat (ursprungligen ostindiskt) bomullstyg, numera vanl. mostsv. chintz] till en 
klädning till mig. 

Den 26 war det söndag, predikade Herr Brodersen på salen, han är lärare i Dalby på 
ett ställe. Om aftonen war Syster Kleinsmit hos oss för första gången hon skulle wara i 
stället för Syster Windekilde, ty hon kunde icke wara hos oss ty hennes Moder är så sjuk. 

Den 27 blefvo flera skolförändringar, jag kom i den stora klassen. 
Den 29:de kom Mankels" ifrån Stockholm. Mamsel Bau från Götheborg war med 

dem, hon war rest med dem från Copenhagen, hon hadde med sig ifrån Fru Stare i 
Götheborg något Confekt till Ephraim och mig, för hwilket jag blef mycket glad. Hon 
hade också en bild till mig och en till Ephraim, jag fick också ett bref ifrån Mariane 
Biörkman". Wi fingo bilderna af Mariane B. 

Juli. Den 3:dje war det Syster Ewa Sch. Så kom en statsrådinna ifrån Christiania her 
till Christian. Hon hadde sin broderdotter med ifrån Wermland, hennes pappa hadde 
följt henne till Götheborg och der ifrån hade Statsrådinnan följt henne hit. Flickan 
hetter Constance Frölich15  och hon skulle bli her, hennes pappa är Grefve och bor på en 
herregård i Wermland, som heter Cathrineberg. 

Den 4:de druku wi barn the i Pastor Rungens trädgård och der war också Statsråd-
innan och och Constance. Om aftonen kom Constance i Anstalten. 

Den 5:te reste Statsrådinnan. 
Den 6:te war det Caroline Lunds födelsedag och jag skulle ha druckit kaffe hos henne 

i wår trädgård; men jag war bjuden till Syster Ebbesen der hadde jag mycket roligt, 
Ephraim war naturligtvis också der. 

Den 9:de war det de stora gossarnes fest. 
Den 10 1 dag är det Söndag. I eftermidag woro alla wi barn hos Thomsens på kaffe, 

wi lekte lite på sofsalen. I afton har wi warit ute och spatsiert. I dag begynner min vecka 
att kläda på Caroline. 

Den14:de fingo wi till att weta, att wi tordes komma till Beate Thygesen Om aftonen 
fingo wi första gången i detta året stickelbersgröt (krusbärsgröt). 

Den 16:de war det broder Kjörbos födelsedag. Syster Kjörbo war hemma hos sina 
föräldra hela dagen. Då hon icke låg her om natten så fick jag låf att ligga hos Syster Röjs. 

Den 17 war det Söndag. Om eftermidagen då wi kunde wåra lexor klädde wi ett rum 
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för Sophie Posse, och der hade wi henne hos oss på chukulade och kakor om aftonen, wi 
hade det rätt roligt, wi kommo icke till sängs innan klockan tio. 

Den 18: de fick jag perlor och stramail ifrån Hadersleben till min reddekyli6  som jag 
skall sy, jag begynte också att skrifwa hem. 

Den 19:de. I dag är det ett mycket stygt wäder, i afton har jag skrifwit lite hem. 
Den 20:de haddejag clawerskole för Syster Kjörbo för den sista gången. Om efter-

midagen efter ritskolan fingo wi the af Syster Kjörbo. Om aftonen Bingo wi och spatserade. 
Den 21:te war jag om eftermidagen hos Syster Höjer med Petrea Chon, jag hadde 

min nya klädning på för första gången. Om aftonen blef det tillsagt på Systerchorsalen17  
vem som skulle bli efterträdare, Syster Rhode blef det. 

Den 23:de woro alla wi barn och Syster Windekilde, Syster Röjs och Kleinschmit, wi 
foro klockan half sju och wi kommo icke hem innan klockan 11 om aftonen. Syster 
Kjörbo låg hos Doktor Möllers. 

Den 24:de. I dag är det en ledsamer dag, i dag föremidag war jag hos några barn i 
staden och sade till dem, att de skulle komma i Anstalten klockan nie. Klockan nie kom 
Syster Lorentzen och sade till oss att wår kära, kära, Syster Kjörbo war kallad till Gnaden-
frei som Schwesterpflegerin. Wi blefwo alla så ledsna och kunde knappast trösta oss. 
Syster Windekilde kommer i hennes ställe. Om fyra veckor skall Syster Kjörbo nog resa, 
hon håller icke mer skole her i Anstalten, hon skall också icke längre bo her. I eftermidag 
war Syster Windekilde hos oss, jag drack kaffe hos Thomsens. 

27. Om eftermidagen war jag en timma hos Syster Ebbesen, jag kunde icke wara der 
längre, ty jag hadde blomenskole tills klockan 4 och om klockan 5 hade jag claverskole. 

28. war jag och Hanna Lund om eftermidagen hos Syster Kjörbo och hjalp henne att 
sy, wi hadde mycket trefligt. Om aftonen blef Syster Fredricke Lehman och Broder 
Pettersen wigda. Den 30 sydde jag om föremidagen lite för Syster Kjörbo, wi fingo twå 
tallrikar med kjörsber ifrån henne. Wi hade för första gången alla den nya ritningen för 
Syster Röjs. Om eftermidagen flyttade Syster Kjörbo alla hennes saker her ifrån Anstall-
ten. 

Den 31:te. I dag är det Söndag. I eftermidag war jag hos Broder Linströms, der war 
också Mankels familie, jag hade rätt roligt. 

Den 3:dje august kom en norsk flicka med Broder Tank från Hamburg, hon blef 
införd klocckan 5 om eftermidagen. 

Den 4:de woro wi om midagen i trädgården och plockade röda winbär till röd gröt, 
som wi fingo om aftonen. 

Den 5:te fingo wi också röd gröt. Om aftonen woro de norska hos Fru Görgensen. 
Då de kommo hem, stängde wi dem inne, för hwilket de blefwo mycket ledsna, men nu 
äro de icke mer onda. 
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Den 5:te lagade jag mitt tyg hela eftermidagen 
Den 6:te I föremidags lärde jag alla mina lexor, i eftermidags war jag tillika med 

Thomsens hos Broder Linströms till klockan war fem, då det war begrafning, wi woro 
med på kyrkegården". Efter begrafningen gingo wi till Linströms och åto quelsmat, 
Ephraim war också der till aftonen, wi fingo nya potates och röd gröt, wi hadde mycket 
roligt. 

Den 11:te dog Baronessan Holsten'9, hon hadde warit länge sjuk och alla hade länge 
wäntat att hon skulle dö. Om aftonen hadde Sophie Posse abschiedstrinken i Systerhus-
trädgården, alla wi barn woro der och alla Sophies Lärarinnor, fingo Chukulade och 
kakor, wi lekte och hadde rätt roligt. 

Den 12:te war det Lotte Laers födelsedag, hon fick en penneknif af oss barn och 
många andra wackra saker af hennes släktingar och wänner. 

Den 13:de I dag är fest för hela Gemeinen [församlingen]. 1 föremidags woro wi först 
på salen klockan nie, sedan war det Liebesmahl klockan twå om eftermidagen. Klockan 
fem war det Gemeinstunde, det har warit många fremmander i dag. I föremidags begynnte 
jag att skrifwa bref till Mariana Björkman, i eftermidag har jag öwat mig lite på Clawer. 
I afton är det Nattward Sophie Posse och Pettrea gå också till Nattwarden. 

Den 14:de Om föremidagen. sutto Bredine och jag i trädgården och sydde. Broder 
Hesselberg predikade. Om eftermidagen blefwo Sophie Posses Saker inpakade. Hanna 
Lund och jag woro på kaffe hos Thomsens. 

Den 15:de war det Syster Windekildes födelsedag, hon fick utaf oss barn ett siden 
förkläde. Om eftermidagen sydde jag min brune sidenredekul färdig. Baronessan Hol-
stein och Syster Werner blefwo begrawna om eftermidagen klockan fem. Klockan sju 
war det Liebesmahl för hela menigheten efter Baronessan Holstein. Om aftonen då wi 
kommo hem fingo wi röd gröt af Syster Windekilde. Syster Jörgensen war hos oss om 
aftonen. 

Den 16:de skref jag bref till Mariane Björkman om förernidagen Om eftenrmidagen 
gjorde wi wårt tyg i ordning till Kinderfest, wi twätade oss också om eftermidagen. Om 
aftonen Klockan sju hadde wi Beschluss. Klockan 12 om natten reste Sophie Posse från 
Christiansfeld. 

Den 17. Om morgonen blefwo wi uppsjungna utaf Systrarne, klockan half sju drucku 
wi kaffe, Syster Lorentzen drack med oss. Klockan åtta hadde wi morgonbön, klockan 
tio war det Festrede. Om föremidagen woro så många och gratulerade oss. Till midagen 
woro flera fremmande her. Wi fingo först soppa så stek och kakor wi fingo också win. 
Klockan tre war det Liebesmahl för oss barn. Christine Tranberg, Augusta Christoph 
och jag gingo omkring på salen med werser. Klockan sju war det Gemeinstunde, Broder 
Holm höll den. 
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Elever i kostskolerne 1775-1810, fordelt efter hjemsted i %. 

Drenge Piger 

Jylland 5,8 5,7 
Kebenhavn } 5,8 14,7 18,4 } 31,4 
Ovrige Danmark 6,8 11,0 
Slesvig/Holsten 18,9 34,7 
Norge 7,9 7,8 
Sverige 34,1 15,5 
Finland 0,4 
Tyskland 4,1 4,5 
Holland 0,3 0,8 
Grenland 0,6 
Vestindien 0,9 2,9 
Rusland 1,5 2,0 
Ikke fastlagt 3,3 2,0 

100,0 100,0 
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Elever i internaten 
1775-1810 fördelade 
efter hemort i %. 

Den 18:de hadde wi ingen skole. Wi skulle hafwa warit ute, men det war så fult 

weder. Om eftermidagen fingo wi kaffe och kakor, till meafton2° fingo wi lemonad och 

kakor, sedan woro wi ute och spatserade. Om aftonen fingo wi söt soppa och smör och 

bröd med mycket godt derpå. 

Den 19:de begynnte skolan. 

Den 20:de woro wi klockan fyra i Broder Tanks trädgård och åto så många ber, som 

wi wille hafwa. 

Den 23;dje war det Bolette Thomsens födelsedag. Klockan 3 om eftermidagen woro 

wi hos henne på kaffe. Beate Waernke war också hos henne. 

Den 24 war jag hos Syster Ebbesen, om aftonen då jag komm hem, woro barnen i 

Pastor Ryntgens trädgård och åto ber, jag gick också derhen. 

Den 26:te blef en liten flicka från Antigua21  införd hon talar Engelska och kann ännu 

icke förstå något Tyska. 

Den 27:de hadde jag claverskole för Syster Kjörbo. 

Den 4:de September. Om Morgonen kom bud till Thomsens att deras Swåger war i 

Gemeinlouschie, de blefwo mycket glada, men deras glädje förändrade sig snart i 

bedröfwelse, ty när de kommo i Gemeinlouschie sade deras Swåger, att deras Mor war 

död, som hadde warit länge sjuk, de följde hem med deras Swåger och woro mycket 

ledsna. Den dagen war det Pernilla Seglems Födelsedag wi druku kaffe hos henne om 
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eftermidagen. Om aftonen blefwo Syster Marie Steffesen och Broder Wiediger förmälda. 
Den 7:de komm en liten grönlendiger Flicka22  i Anstalten. I dag har det warit Ehefest, 

wi hafwa skrivit flera wersar dertill och i dag morse gingo Hanna Lund, Beata Thygesen, 
Christe Tranberg och jag omkring med dem. I morgonbönen sjunga wi barn för de gifta 
folken. Klockan tre woro wi till Liebesmahl och klockan 7 war det Gemeinstunde. Jag 
sytt på min redekyl idag. 

Den12 September fick jag bref ifrån Mariane och Jan Petter.Ephraim fick också flera 
bref hemanifrån. 

Den 14: de woro wi hos Syster Ebbesen, nemligen Ephraim och jag, jag hadde också 
för första gången skole hos Syster Waerneke. 

Den 18:de war jag hos systrarna Schönfelt, Ephraim war också der och wi hadde 
mycket roligt. 

Den 20:de höll Herrarne Manke' concert her på Enkechorsalen, wi barn woro också 
der. 

Den 23.je (Pastor Röntgens kom hem) fickjag min redekyl ferdig till Mamma. 
Den 24:de reste Mankels, min redekyl komm med dem till Helsingborg hwarifrån 

den skall bli skickad till Malmö. Syster Rasmussen reste också. Den 16:de kom Syster 
Ebbesen hem ifrån Norge. 

Den 25:te war det Söndag, Broder Uh höll sin a(f)skedspredike, hwilken war mycket 
wacker. Om eftermiddagen woro alla wi barn hos Boletta, som hadde afskedstrinken. 

Den 26:te woro wi om eftermidagen hos Ingeborg Holgersen, som hadde sin födelse-
dag. 

Om aftonen war Syster Kjörbo hos oss för sista gången, wi drucku the hos henne. 
Den 28:de war jag hos Syster Ebbesen. 
Den 29:de war det Engelfest, om morgonen woro wi först på salen klockan nie, så 

hadde wi Liebesmahl klockan twå om eftermidagen och klockan sju war det Liturgie, 
den dagen sydde jag om föremidagen på Syster Windekildes redekyl till Syster Kjörbo. 
Om eftermidagen efter Liebesmahlet skref jag ett stamboksblad till Syster Kjörbo. 

De 1:te October war Syster Kjörbo och Broder Uh her och togo afsked af oss barn, 
hwilket war mycket påkostande. Klockan 6 om eftermidagen reste de. Mutter K. och 
Syster Kjörbos tre Systrar följde henne till Hadersleben. Bröderna Hahn, Holm, Reischel 
och Hesselberg följde Broder Uh, några bröder blåste i Basuner, då Broder Uh reste; om 
aftonen war Mutter Röjs hos oss. 

Den 2:dre war det Söndag. Syster Jörgensen war hos oss, ty alla Systrarna woro hos 
Pastor Röntgens. 

Den 3:dje hadde wi ingen skole, ty wi skulle blifwa indelade i twå stugor och då war 
det ett och annat att göra. Klockan åtta om morgonen kom Pastor R. hit och alla Orts- 
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barnen woro her, då sade Pastor Riintgen till oss, att wi skulle blifwa twå stugor, han 
sadde också många andra inrettningar. Syster Ebbesen tog med detsamma afsked utaf 
oss barn, ty hon skulle icke lengre wara her i Anstallten. Syster Röntgen kom i hennes 
stelle, wi behålla för öfrigt de gammla Systrarna. 

Den 7:de war det Hanna Lunds födelsedag, wi woro hos henne om eftermidagen på 
kaffe. Den 5;te war jag hos Syster Waerneke och tackade henne för de clawerskolor, som 
jag hade haft hos henne. 

Den 8:de hadde wi blomsterskole hos Syster R. för första gången sedan att hon komm 
ifrån sin resa. 

Den 9:de I dag är det Söndag. I föremidags predikade Broder Reichel för första gången, 
i eftermidag woro wi bara fem barn hema. Klockan fem i afton blef Åstrups lilla barn 
döpt. Emma Knutsen är också kommen i dag. Den 5:te hadde jag också för första gång 
clawerskole hos Syster Röjs. 

Den 12:te woro wi barn hos Knutsens, ty deras Pappa hadde sin födelsedag, jag war 
också hos Syster Ebbesen den dagen. 

Den 18:de war det Jane Thomsens födelsedag, wi barn woro hos henne på kaffe. 
Den 20:de och 21:te sydde jag om eftermidagen hos Syster Haman på min swarta 

klädning, som blef ändrad. 
Den 23:dje. I dag är det Söndag, denna dagen har jag rätt förnöjd och glad förbrackt. 

Klockan 4 blef en gosse begrafwen, som haddde tjent hos Nyjos, han war 18:ton år och 
han hörde icke till Gemeinen. 

Den 28:de war det Benda Treschows Födelsedag och då war jag der tillhopa med 
Christine och Beate, wi hadde rätt roligt. 

November Den 9:de woro Ephraim och jag hos Syster Ebbesen. 
Den11:te firade wi Mårtensafton, Syster Schieb, Syster Lorentzen och Mutter Rönt-

gen, Windekilde och Syster Jörgensen woro her till aftonen, efter maten lekte wi. 
Den 12:te skref jag hem till Mamma och Pappa. 
Den 13:de I dag är det fest, först woro wi på salen klockan nie och sedan war predi-

kan klockan 10, Liebesmahl klockan 2 och Gemeinstunde klockan 7. 
Den 18 December war E. och jag hos Schönfeldts och då fingo wi Christbesche af 

dem. 
Den 23: je fingo wi att weta att Syster skulle resa till Amerika. Hur stor wår ledsnad 

war, kan jag icke beskrifwa. 
Den 24:de war det julafton, klockan 7 woro wi på salen och då fingo wi wåra Ljus, 

det war också Liebesmahl. 
Den 25:te Juldagen om Morgonen blefwo wi införde i spisestugen, war det war mycket 

nett ldädt. Gudtiensten war som wanligt, om aftonen stodo wi hela tiden wid wåra 
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platzer och wisade wåra presenter. Andre dag jul förgick också så. Den 13 December war 
das kleine Christpescher. Den 9:de reste Petrea Cohn. 

Den 31 Decemb. Om föremidagen skref jag hem till Mamma, Pappa och Mariane, 
dagen förut hade jag skrifwit till Lorentz. Klockan fem om eftermidagen haddde wi 
barn Beschluss. Klockan 8 woro wi igen på salen. Klockan half tolf gingo wi också på 
salen. 

Den 1:ste januari 1837. I dag sofwo wi alla till klockan 8. Klockan 10 war predikan, 
efter predikan war jag på några stellen och önskade godt nyttår. Om eftermidagen war 
Constance och jag hos Linströms. Ephraim war också der. Klockan 4 war Bederförsamling. 
Klockan 7 är Liturgie, men wi skolla icke gå på salen. 

Den 22 på min födelsedag om morgonen drack jag kaffe hos Beate och Hanna. Syster 
Windekilde åt också frukost her i Anstalten, till midagen åt jag hos Pastor Röntgens, om 
eftermidagen war Hanna, Beate, Emma, Singne och jag hos Jane Pettesen, som också 
den dagen hadde sin födelsedag. 

Natten emellan den 21:te och 22:de dog Broder Kjörbo. Den 29:de blef han begrafwen. 
Den 1:ste februari på min goda Mammas Födelsedag drack jag också om morgonen 

Gudsåkern. Brödramenighetens kyrkogård. Efter begravningshögtidlighet i Salen, dit kistan ej bärs in, 
bärs den under basunmusik till Gudsåkern, där systrarna begravs till höger och bröderna till vänster 
och alla gravstenar är likadana. Foto: Brorsböl 
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kaffe hos Hanne och Beate. På Mammas Födelsedag dog Doctor Mäler. 
Den 12 Februar blef han begrafwen. 
Den 28 Februar kom Broder Menzel. 
Den 2:dre März blef Syster Windekilde förlofwad med Bruder Menzel. 
Den 5:te März woro alla wi barn hos Syster Windekilde om morgonen på kaffe, 

Syster W. war också hos oss och hölt morgonbönen. 
Den 6:te började jag på att sy på min krage. 
Den 7:de war Bruder M. och Syster W. om aftonen hos alla fyra Systrarne her i 

Anstalten och då kommo de också in till oss barn och besågo rummen. 
Den 11:te hadde wi Kindergemeine23, först woro wi på Salen klockan 7, sedan om 10 

och om eftermidagen klockan 2 hadde wi Liebesmahl [eg. Kärleksmåltid]. Efter Liebes-
mahlen spatserade wi. 

Den 12:te war war Ephraim och jag hos Syster Ebbesen och hadde mycket roligt. 
Den 14:de. I dag är min största önskan att kunna wara några ögonblick hema och 

kunna tala lite med alla mina kjera syskon och mina Föräldrar. 
März 19 war det Palmsöndag. Kaja och Constance her ifrån Anstalten blefwo 

confirmirte och utom dem blefwo också båda Glitschens, Sophie Ebbesen och Caroline 
Janni, om eftermidagen drucko wi kaffe och Pastor Röntgens woro också her, jag sydde 
på min krage. 

März 21:te fingo wi ferier. 
22:dre war Ephraim och jag hos Syster E 
23:dje war det Grändonnerstag24, på föremidagen woro wi twå gånger på salen och 

om eftermidagen det blef bara förlest. Om midagen kom det bud efter Beate hemifrån. 
Om eftermidagen war Syster Röjs hos oss, wi woro bara fyra hemma och wi drucko 
kaffe. 
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Noter 
1  Christiansfeld: koloni uppkallad efter Christian VII av Danmark, anlagd 1773 norr 
om Haderslev i Sönderjylland (Kungl. tillåtelse 1771) av Evangeliska brödraförsamlingen, 
som uppförde egen kyrka, skola, elevhem, filantropiska och industriella anläggningar. — 
Evangeliska Brödraförsamlingen (hernhutismen) grundades av greve Ludwig von Zinsen-
dorf (1700-1760) i början på 1700-talet som en fortsättning på pietismen, men utan 
dess dysterhet. Zinsendorf utvecklade en glad gudsförtröstan och en öppenhet mot värl-
den. En stor del av sitt liv tillbragte han på resor. År 1735 besökte han bl a. Skåne. 
Under 1700- och 1800-talet spreds herrnhutismen överallt i Sverige. Bl.a. blev Anna 
Maria Lenngrens far, docenten M. B. Malmstedt, herrnhutare. 

Man utnyttjade alla orsaker till att hålla fester. Man hade "enkefest", systerfest, bröd-
rafest, gossarnas fest, flickornas fest, födelsedagar och naturligtvis alla kyrkliga fester. 
3  Salen: = Brödramenighetens kyrka. 

spatsiergang = spatsertur, promenad. 
Syster Ebbesen förefaller att ha varit Claras och Ephraims speciella vän. Hon hade 

också.tagit hand om deras äldre bröder. Hon känner familjen i Sverige och när hon reser 
till Malmö tar hon med sig brev. 

I livet i Christiansfeld ingick mycket musik. Både Clara och hennes bröder undervisa-
des i piano och sånger, visor och orgelmusik var ständigt förekommande inslag i sam-
lingarna på Salen. 

Brödraförsamlingen började redan 1415 i Böhmen-Mähren, då de troende efter Jo-
han Huss' martyrdöd bildade ett samfund, vars medlemmar kallade sig bröder och syst- 
rar. De förföljdes och en del av dem kom bl.a. till Sachsen, där greve von Zinsendorf 
mottog dem på sitt gods och gav dem tillåtelse att bosätta sig på en plats, som hette Hut-
berg och här byggdes det första huser 17/6 1722 och fick namnet Herrrnhut (= Herrens 
beskydd). 
8 Johanna Sofia Posse, f. 1819 d. ogift 1855. Dotter till friherre Carl Henrik Posse och 
hans andra hustru Sofia Augusta Ribben. 
9  eggeöl: Enligt Anna Maria Zetterstrands Kok och Hushållsbok tar man "tre qvarter 
godt svagdricka och 1 qvarter öl och kokar det med en bit kanel, litet citronskal eller det 
bruna skalet rifvet af ett pomeransskal samt 1 sked socker. I anrättningsskålen vispas 3 å 
4 äggulor, det kokande drickat hålles i under ifrig vispning, så att det blir fradgigt, och 
serveras genast med sockerskorpor dertill". 
'° Christinenreich uppkallat efter Christina Friderica von Holstein. 
" Man hade brandskydd och sprutorna förvarades upphängda i ett särskilt spruthus, 
byggt 1778 
12  Mariane och Christine var Claras äldre systrar. 
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13  Johan Hermann Mankell (1763-1835) kom från Ober-Hessen. Han hade blivit herrn-
hutare i Holland och blev 1799 organist i Christiansfeld, där han på grund av den låga 
lönen även ägnade sig åt glastillverkning. År 1801 gifte han sig med en dotter till den 
fömögne herrnhutiske stockholmsköpmannen Abraham Leyser. Det blev dock skils-
mässa 1814, eftersom Mankell hade en utomäktenskaplig förbindelse. Han flyttade då 
till Sverige och gifte om sig. Han hade flera barn, bland dem Abraham, musikskriftställare 
och musiklärare (1802-1868), som kom till Stockholm och 1824 blev organist i Klara 
kyrka och som sägs vara Sveriges förste modernt orienterade sånglärare, och Gustaf, 
(1812-1880) organist i de herrnhutiska församlingarna i Stockholm. Han blev 1836 
organist i Jacobs kyrka; var dåtidens främste orgelspelare. 
"Mariana Björkman var kusin till Clara. 
15  Hedvig Elisabet Constantia Frölich, f 1819 på Katrineberg i Värmland, d. ogift 1865, 
dotter till greve David Fredrik Frölich och hans hustru Carolina Christina Cederström. 
16  red(d)ekyl, äldre form för redikyl, av damer använd (mindre) påse eller pås-liknande 
väska för förvaring av sysaker eller handarbeten eller andra smärre föremål, tillverkad i 
nätliknande eller stickat arbete av tyg (med broderier) eller skinn och ofta försedd med 
dragsko och band (SAOB) 
17  Systerchorsalen: Chor är avdelning(ar) av menigheten. Man blev uppdelad efter kön, 
ålder och äkta stånd. Varje chor leddes av en "choräldste". Med undantag av barn och 
gifta hade varje chor sitt eget hus under ekonomiskt självstyre och bestod av tre salar, 
chorsal (kyrkosal), sovsal och matsal. De vanliga rummen belägna vid sidan av en bred, 
ljus mittgång användes som arbetsrum. Systerhuset var som en hel fabrik, där man spann, 
vävde och sydde. 
18  Kyrkogården = Gudsåkern (se bild). 
19  Baronessan von Holstein var herrnhutare. 
20  Merafton = lättare måltid som ätes såsom mellanmål (mellan middagen och kvälls-
målet) 
21  Det var inte så märkvärdigt att det kom en flicka från Antigua. Herrnhutarna bedrev 
nämligen en omfattande missionsverksamhet inte bara i t.ex. Schweiz, Holland, Eng-
land och Amerika utan också i Afrika, Ostindien och Västindien. 
22  Redan 1733 hade herrnhutarna anlagt en missionsplats på Grönland och David Crantz 
gav 1765 ut "Historie von Grönland ... insbesondere die Geschichte der dortigen Mis-
sion der Evangelischen Bräder zu Neu-Herrnhut " i 2 delar tillägnad herren till Gaunö 
Otto Thott. Vart och ett av de första 19 åren 1733-1751 beskrivs ingående. 
23  Kindergemeine (tyska), sammankomst för barn. 
24  Griindonnerstag = skärtorsdag. (Anledningen till den tyska benämningen är möjligen 
det i äldre tid vanliga bruket att förtära gröna örter vid påsk.) 
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Snickarelaget i Malmö 1601-1848 
Den första tiden 

Av STAFFAN GUDMUNDSSON 

Inledning 
Efter att skråväsendet upphörde i Sverige i december 1846 upplöstes samtliga skrå-
ämbeten. Skråhandlingarna tillhörande snickarelaget i Malmö finns bevarade och Stads-
arkivet har äran att förvara och förvalta dessa. Samlingen utgör bl. a. stiftelsebrevet, 
protokollsböcker, in- och utskrivningsbok för lärlingar. Till samlingen finns även ca 130 
bördsbrev bevarade och som troligen är en av Sveriges största samlingar för ett och 
samma skråämbete. Ett bördsbrev var ett bevis på att lärlingen var född inom äktenska-
pet, vilket var ett krav inom skråämbetena och som i Sverige höll i sig ända fram till 
början av 1800-talet. Något som tyvärr saknas är mästerstyckeritningar. 

Den 1 juli 1601 fick snickarna i Malmö skrårättigheter, vilket innebar att de blev 
ämbetslag, och det är fr. o. m. denna tid som protokollshandlingar upprättas. Snickare-
laget kom att tjäna staden i 245 år och den 16 december 1848 hölls ämbetets sista 
sammankomst. I lagets kassa denna dag fanns 62 Rdl och 20 öre. Förtäring för lags-
bröderna och drickespengar till pigan gick på svindlande 2 Rdl och 16 öre. Samma dag 
upplöstes laget. 

Från början var det tänkt att denna artikel skulle behandla och ge en allmän översikt 
av snickarelagets historia. Men redan vid första sidan i protokollsboken blev denna tanke 
ett minne blott, för det skulle visa sig vara alltför intressant att inte närmare gå in och 
studera lagets första tid, nämligen åren 1601-1615. 

Hantverksämbeten 
För människans behov har det drivits och odlats fram hantverk av skiftande slag och 
som med tiden funnit form i olika yrkeslag. Hantverksorganisationer framträder tidigt 
redan hos fornegyptierna, men långt mer utvecklade under romerska riket. Långt se-
nare, under medeltidens Europa, lades en grund för hantverket att finna nya vägar och 
utvecklingsmöjligheter genom handelns uppblomstring och köpstäders uppbyggande. 
Från omkring år 1100 och framåt framträder hantverksämbeten i Mellan- och Västeu- 
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Fornegyptiska snickare från tiden omkring 1500 f Kr. Relieffrån Nebamuns och Apukis gravkammare. 
Hantverksbilder I, Snickaren. Karl Bittner, Stockholm 1943. 

ropas köpstäder. Ämbetena hade blivit erkända av stadens styrelse och stadfästa genom 
skråbrev (ämbetets stadgar) och dessutom fått privilegiet av ensamrätt till utövandet av 
hantverket. De kom att benämnas skråämbeten. Då man ville skydda sin ensamrätt och 
motverka intrång fordrade man att skråtvång skulle införas, d.v.s. en hantverkare fick 
inte bedriva sitt yrke om han inte var skråansluten. Stadgan om skråtvång nämns i de 
äldsta skråbreven i Malmö. För Nordens del kom skråväsendets genombrott först under 
1300-talets senare del. 

Möbelsnickarehantverket 
Snickarehantverket kan ståta med tusenåriga traditioner. Genom tidernas lopp har 
snickaren haft olika betydelse och varit verksam inom olika arbetsområden, men det är 
väl framför allt som möbeltillverkare som snickaren har haft sin största betydelse. Under 
äldre tider har kanske snickaren mera setts som skulptör och träsnidare. Hos de faraons-
ka egyptierna stod möbelsnickarehantverket på hög nivå. Deras verktyg var förvånans-
värt enkla. Huvudverktyget utgjordes av en liten tälgyxa av brons. Vid denna tid var 
hyveln okänd. Den kom inte förrän med grekerna. Drillborr och såg var andra verktyg 
som man använde sig av och även svarvbänken fanns, vilken hade uppfunnits av assyrierna. 
Våra möbelformer som sängen, stolen, skåpet, bänken och bordet är egyptierna skapare 
av. 

Under folkvandringstiden mellan 400 och 600 e. Kr. bröt många av de gamla sam- 
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hällena samman. Även hantverket luckrades upp. Givetvis fanns hantverket kvar som 
sådant men under andra förhållanden som inte fick den naturliga utveckling som den i 
vanliga fall kanske skulle ha fått. 

Det är inte förrän under medeltiden som snickarehantverket far andra förutsättningar 
att utvecklas än tidigare och det var genom det fasta borgerskapet i städerna som snickarna 
fann sin avsättning. Möbelkonstens utveckling av bl. a. skapandet av nya möbelformer, 
ledde till olika uppdelningar och specialister inom möbelsnickarehantverket och som 
blev till självständiga snickareämbeten. Av trähantverkare framträder under 1200-talet i 
källorna i Frankrike benämningen charpentiers (timmermän). Århundradet senare finns 
yrkesbenämningar som charpentiers-huchiers (timmerman-kistmakare) och huchiers-
menuisiers (kistmakare-snickare). Och år 1371 har snickarnas hantverk utvecklats till att 
bli ett självständigt ämbete i Frankrike. Liknande uppdelning av yrken inom trähantverket 
uppstår i Tyskland under 1400-talet och framåt såsom kistler (kistmakare), paneelenmacher 
(panelmakare) och cunthormacher (kontormakare, kontor = ett slags skåp). 

Snickareämbetena i Danmark 
Möbelkonsten har en intressant historia men också invecklad sådan. Varje möbelform 
har sin utveckling med olika benämningar och stilar. Under 1500-talet var renässansen 
den rådande konststilen i Europa. Den framträdde i Italien i början av 1400-talet och 
var en odling av antiken, en "pånyttfödelse". Man brukar benämna den ung-, hög- och 
senrenässans. Stilen tog sig så sakteliga till andra länder och fördes till Norden huvud-
sakligen från Tyskland och Holland. I Danmark fick den fast mark under 1520-talet och 
då som ren dekorationsstil. I Skåne framträder den ungefär vid samma tid och då även 
här i detaljformer som visar sig i den sengotiska stilen. Det är mellan 1530-1590 som 
ungrenässansen gör sig gällande i Skåne. Möblerna har kvar de sengotiska dragen och 
det är renässansens detaljformer och ornament som visar sig i det sengotiska. Först un-
der slutet av 1500-talet framträder renässansens arkitektoniska detaljer i möblerna. 

Den tidigaste uppgift om skråorganiserat snickarelag i Norden finner vi inte förrän 
mot slutet av 1400-talet och då i Danmark. Det är snickarna i Flensborg som nämns 
1497 men då inte som något självständigt lag utan i sammanslagning med glasmästarnas, 
målarnas- och guldsmedernas lag. Vid denna tid har snickarehantverket och då speciellt 
möbelsnickeriet, ännu inte haft en sådan utveckling i Norden som har gjort det möjligt 
för något snickarelag att bli självständigt. Att möbelsnickarehantverket kom att gå lång-
samt vittnar handlingar om som börjar tala om lösa möbler först under 1400-talets slut 
som hängskåp, stolar med ryggstöd, bord med och utan lådor, bordsskivor, stolpasängar, 
kistbänkar etc. 
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Det skulle dröja till mitten av 1500-talet innan något snickarelag blev självständigt i 
Danmark och det skulle bli Köpenhamns som fick skråordning den 20 juli 1554 och 
som i det avseendet är Nordens äldsta. Snickarna i Århus, som var ett gammalt lag, skall 
tydligen ha skråartiklar så tidigt som 1559. Något skråanslutet snickarelag efter denna 
tid finner vi inte förrän 1581 och det är då Helsingörs. Man får se snickarehantverket, 
och då speciellt möbelsnickeriet, under utveckling i Danmark under större delen av 
1500-talet och det är först under 1500-talets slut och 1600-talets början som fler skrå-
anslutna snickarelag börja framträda i danska städer. Snickarna i Ålborg fick skråstadgar 
1595 och i Kolding blev snickarnas skrå upprättat 1598. Och i Odense är snickarelagets 
skrårättighet från slutet av 1500-talet. Vidare kan nämnas snickarnas i Horsens som är 
från 1603 och snickarnas skrå i Roskilde från 1611 osv. 

Malmö snickarelags stiftande 
Som nämnts hade snickarelag fått skrårättighet i ett antal danska städer under 1500-
talet. Omkring 1600 var Malmö bland de större städerna i Danmark, men inte förrän 
den 1 juli 1601 fick snickarna skråordning som utgjordes av en skråförfattning, som 
innehöll 44 stadgar om lagets rättigheter och skyldigheter. Det är märkligt att 
Malmösnickarnas skrårättighet kom så pass sent. I skråbrevet för Köpenhamns snickare-
lag från 1554 nämns snickarnas klagande om intrång i deras hantverk som främmande 
och stadens invånare gör: 

'....at nu paa nogle Aar have Snedkerne her udi staden meret ofi-e hos os her paa vort Raadhus 
og sig haardeli gen for os beklaget, hvorledes at dennem baade af Indvaanere og UdIzendiske 
skete meget for kort imod deres Embede og Haandmerk ...." 

Det framgår av texten att Köpenhamnssnickarna hade någon slag av gemenskap före 
1554, som visste att hålla på sin rättighet. Även från snickarna i Stockholm klagades det 
om intrång i deras hantverk, som var anledningen till beviljandet av skrårätt 1575. I 
Kolding gav magistraten snickarna skrårätt 1598, för att de inte skulle skadas av främ-
mande mästare som inte betalade skatt. Kanske fanns en liknande situation i Malmö då 
snickarelaget fick sin skråordning. 

Ensamrätten till hantverket 
En av skråväsendets viktigaste och grundläggande principer var ensamrätten till hant-
verket. Det var denna rätt som hantverkslagen eftersträvade då man ansökte om att få bli 
skrålag. Ensamrätten innebar att man fick monopol på den tillverkning som hörde till 
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hantverket. Redan bland grekerna uppstod det stridigheter om vem som skulle få arbeta 
med hyvel i sitt hantverk. Under 1400-talet och framåt uppstod det liknande stridighe-
ter i Tyskland mellan snickarna och timmermännen då det gällde rätten till olika slags 
träarbeten. Som skiljelinje sågs arbete med hyvel tillhöra snickarna och arbete med bila 
tillhöra timmermännen. Även allt limmat arbete blev förbehållet snickarna som t. ex. de 
"lybske kontormakare", möbelsnickarna i Liibeck, som 1457 fick förbehållet allt lim-
mat arbete. År 1594 fick snickarna i Flensborg ensamrätten att göra dörrar och fönster 
och timmermännen fick rätten att lägga golv. En liknande bestämmelse fick sålunda 
snickarna i Malmö 1601. Någon uppdelning i olika yrken som den i Tyskland med 
självständiga ämbeten såsom kist-, skrin-, panel- och kontormakare förekom inte i Malmö. 

I skråförfattningen från 1601 stadgas ensamrätten för snickarnas arbetsproduktion: 

". . ingen Tommermand, Glasmester, Roockemager eller andre. .., maa besvere sig med Snedker 
Haandtwerck i nogen maade, her i Malms eller fra wyt som Malmros fang er, uden Mester 
och Embidtzbrsdre som i Lawget er, Bleffiier nogen som icke i Lawgit er, befindis med 
SnedkerArbeid, Enten medWinduffekarme,Winduffebuffi; Bencke, Diorre, Panneler, Skiffiie, 
Li gkister eller andet huad Snedker Arbeid tilhor, at Arbeid for nogen, uden til sit egit Husbrug, 
skal samme Arbeid verre forbudt". 

Till ensamrätten hörde således fönsterkarmar, fönsterbågar, bänkar, dörrar, paneler, 
bord, likkistor och annat som tillhörde snickarearbeten. Att stadgan nämner vissa hant-
verkare vid yrkesnamn som timmerman, glasmästare och spinnrocksmakare, som inte 
fick befatta sig med nämnda snickarearbeten är knappast någon tillfällighet. Dessa yr-
ken låg inom trähantverkets område och skiljelinjen mellan dessa och snickarna var 
oklar, eller rättare, att nämnda yrken gjorde intrång under längre tid i snickarnas hant-
verk, men då snickarna nu blivit erkända av borgmästare och råd som yrkeslag och fått 
skrårättighet, bekräftades också deras arbetstillverkning genom ensamrätten. Men stad-
gan om arbetsproduktionen som tillföll snickarna är troligen inte helt ny. Den bygger 
snarare på en äldre rättighet, men som har varit svår för snickarna att bevaka från in-
trång då de inte har varit ett skrålag. 

I S:t Petri kyrkas räkenskaper finns flera intressanta uppgifter rörande byggnationer 
och reparationer av hus och gårdar och anlitande av olika hantverkare under 1500-talet. 
Studerar man snickarnas och timmermännens arbetstillverkning, som beskrivs väldigt 
detaljerat i räkenskaperna, utför de arbeten som är direkt skilda från varandra. En sådan 
arbetsuppdelning är återkommande i kyrkans räkenskaper. Det skall nämnas att det 
finns uppgifter om betalning till timmermän som utfört tillverkning av dörrar. Då ingen 
av hantverkslagen var skråanslutna vid denna tid, har det troligen sedan gammalt, med 
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överhetens samtycke, gjorts någon form av arbetsuppdelning där snickarna fått "rätten" 
att tillverka dörrar, fönsterkarmar och paneler och timmermännen fick bl.a. arbetet med 
att lägga golv. 

Följande uppgifter är hämtade ur några utdrag ur S:t Petri kyrkas räkenskaper: 
Betalning till Christopher snickare som 1563 utförde arbeten på mäster Olufs gård: 
'Arbetade 4 veckor på 3 fönsterkarmar i stugan, 5 bågar på samma karm, 3 skudfönster 
utanför samma fönster tillgatan, 2 fönsterkarmar till den stuga åt gården och 1 båge därtill, 
klä 3 bjälkar i stugan med raffier och tynde delar, 2 kistbänkar och 1 slät bänk med fotskamble 
i den stuga åt gården och ribbade lofet under 12 sk/dag -18m" 
Timmermännens arbete: 
"1 viddehammer, 2 skorstenar, skullerum i stugan och härbärget, 1 dörr och plankverk i 
hagen" 

Från 1566 finns en utgift till Christoffer snickare för utfört arbete på mäster Olufs 
gård: 
"6 fönsterkarmar i stugan -6 mark, 2 stugdörrar -3 mark, 1 härbärgesdörr -2 mark, 2 stora 
karmar på vinden -4 mark, 2fönsterkarmar i studiekammaren -2 mark, 5 andra karmar på 
vinden -5 mark, 1 fönsterkarm i matkammaren -2 mark" 

På Kapellansgården, nr 240, utförde Mats snickare 1583 ett stort arbete med panel- 
ning: 
"för stugan han panelade medfitrudörr i panel och för bänkarna" och för 12 karmar och 

bågar -18m och skudfönstren -41m". 
Det nämns även om lim till uppsättning av panelen: 

'för ett pund hornlim i Jakob Möllers bod till att limma panelen med -6 sk" 
En intressant uppgift är att en Sören Sågskärare utförde sågningen till panelen och 

dörrarna: 
'Pr 6 deler han sågade till panellister och till dörrar -1 1/2 m" 
Anders Svarthuvud timmerman för en stegers dörr -10 sk" 

Vidare kan nämnas en räkenskap från 1585 rörande nybygge på huset nr 185: 
Hans Snickare från Lubeck för 14 karmar av hans eget timmer -14 m" 
Mogens snickare 'Pr  en vindeltrappa -20 m" 
Mats snickare 'för  5 dörrar och 2 dörrar i panel -10 m" 
Christen snickare för panel i stugan -24 m" 
Oluf timmerman för tre golv att lägga" 
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Skåp, sengeotik, S:•t Petri kyrka i Malmö. 
Svenska Möbler i Bild. Ernst Fischer, Stockholm 1938. 
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I ovan nämnda stadga rörande snickarnas ensamrätt nämns även att ingen rar befatta 
sig med snickarearbete eller arbeta åt någon som inte är i laget "uden til sit egit husbrug". 
Borgaren kunde alltså få tillverka nödvändiga möbler till sitt eget husbehov men inte 
arbeta åt någon mot betalning som var utanför snickarelaget. Där gick gränsen för vad 
som sågs som överträdelse mot snickarnas ensamrätt till hantverket. Vidare finns en 
stadga som förbjuder sven eller mästare som inte är i laget att arbeta för någon av stadens 
borgare utan lagets medgivande. Men en utomstående kunde, genom bifall av laget, ta 
arbete i staden. Även kunde handlare bedriva försäljning av möbler men med särskilda 
regler för att inte vara till skada för skråmästarna. En sådan bestämmelse nämns i skrå-
brevet för Köpenhamns snickarelag 1554 där snickarna tydligen fick igenom ett förbud 
att försäljning av möbler endast fick ske under vissa tider av året. 

"Ingen her er bosiddendes eller fremmed, maa salge eller fore noget Snedkervark, Snedkerne 
til Skade, sonderligen stettinske Skiver, Kontor, Tresor med noget andet Snedkervark uden i 
Herredage og om Hosten...." 

Även om skrålagen hade ensamrätten att vila på, var det ingen garanti att det inte 
skulle ske intrång i deras hantverk, vilket också skedde. En sådan bestämmelse som 
ensamrätt kan ha varit rätt vid tiden, men visade sig vara förödande för samhället i 
längden. Skråväsendet visste inte av ordet näringsfrihet. 

Mästarna i snickarelaget 1601 
Skråstadgan från 1601 för snickarna i Malmö inleds med uppmaningen att snickare-
laget får ha högst tio medlemmar: 

"Forst skal date Snedker Embed oc Laug were itt besluttid Laug paa Thj personer och icke 
fleere thil lige, paa det samme theris Embid kand disz bedre holdis wed matt" 

Under medeltiden infördes i hantverksämbeten bestämmelsen om ett visst antal mäs-
tare, s. k. slutna ämbeten. Man strävade efter att alla medlemmar skulle ha samma förut-
sättningar till yrkesförtjänst och för att en så rättvis fördelning som möjligt skulle kunna 
ske, ansåg man att en reglering till ett visst antal medlemmar skulle förhindra konkur-
rens. Då snickarelaget i Köpenhamn bildades 1554 blev antalet mästare bestämt till nio. 

Till bestämmelsen om antalet mästare i Malmölaget, namnges även de tio första med-
lemmarna: 
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"Och samme thj personer, som samme dette Laug nu forst haffuer Indtred, ere disze thil 
najfiz, Hans von Lubeck, Mogens Snedker, Zacharias Snedker, Christen Jull, Henrich 
Korth Rotker, Lauritz Bildsnider, Mats Jensson aff Kiobenhaffi, Tommes Jorgensson oc Mat-
his von Rostock" 

Flertalet av dessa snickare var verksamma i Malmö under 1500-talets senare del. Frå-
gan om varför just dessa tio snickare blev upptagna i laget är intressant eftersom där 
fanns ytterligare ett antal verksamma snickare vid denna tid i Malmö. I 1596 års krönings-
skatt fanns fjorton snickare och bildhuggare upptagna. Av dessa blev sex stycken upp-
tagna som medlemmar i snickarelaget 1601, vilka var Hans från Lubeck, Mogens snick-
are, Zacharias snickare, Lauritz Bildhuggare, Christen Jull och Henrich Köning. De 
övriga som upptogs i laget var Mats Jensen från Köpenhamn, Korth Roetker, Tommes 
Jörgensen och Mathis från Rostock. 

Vad sattes då för gränser för upptagandet i snickarelaget? För vissa bestämmelser måste 
ha förekommit med tanke på det stora antal snickare som fanns i Malmö vid denna tid. 
Laget hade både snickare och bildhuggare som medlemmar. Har det varit deras skicklig-
het som styrt "gallringen" från de övriga yrkesmännen? Låg det ett ekonomiskt krav 
bakom som att man t. ex. skulle vara husägare och inneha verkstad? 

De första medlemmarna 
Hans von Lubeck 
Litet känt om honom. Namnet avslöjar hans härkomst. Nämns i kyrkans räkenskaper 
1579 med uppförande av panel i stugan i huset nr 185 och 1585 för betalning av 14 
fönsterkarmar i nyuppbyggda huset nr 185. Upptagen i kröningsskatten 1596, boende 
på Västergatan. Mästare i snickarelaget 1601. Ålderman Sankt Hans dag 1608. Hans 
änka omnämns 1617. 

Mogens snedker 
Omnämns i Malmöhus läns räkenskaper 1582 med arbete på Malmöhus. Den kände 
stenhuggaren Daniel Tommisen gick i lära hos Mogens och arbetade som sven hos ho-
nom med arbetet på Malmöhus. I kyrkans räkenskaper 1585 nämns han med arbete på 
sockenherrens gård, nr 185 av en vindeltrappa. Nämns som vittne (Rådhusrättens dom-
bok 5/9 1595) i bråket mellan Henrich Köning och Hermand Folcker snickare. Uppta-
gen i kröningsskatten 1596, boende på Vandhusstredit (Norra Vallgatan). Mästare i 
snickarelaget 1601, ålderman 1602. Hans dotter begravd 6/9 1601, hans dräng begravd 
20/9 1601, Mogens begravd 1/1 1615, bouppteckning efter hans änka Dorethe 24/9  
1622. 
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Zacharias snedker 
Litet känt om honom. Upptagen i kröningsskatten 1596. Osäkert var han bodde, möj-
ligen i huset nr 539/540. Mästare i snickarelaget 1601. Daniel Tommisen Stenhugger 
ersatte honom i laget på Sankt Mickels dag 1601. 

Christen Jull 
Nämns 1586 i kyrkans räkenskaper för uppsättning av panel i stugan i huset nr 185. 
Upptagen i kröningsskatten 1596, möjligen boende på nr 668-669. Mästare i snickare-
laget 1601. Ålderman 1603. Gift två gånger. Hans barn i första äktenskapet var Peder 
Christensen och Jens Christensen Jull. I bouppteckningen efter Christen Juli 1609 nämns 
änkan Marine Andersdotter som styvmoder till hans barn. 

Henrich Köning 
Mästare i snickarelaget 1601. Bebodde sedan början av 1600 gården nr 483, köpte 
gården 1624. Avled i juli 1631, begravdes i kyrkans kor bakom altaret. Änkan Bente 
Lauritsdotter avled i juni 1640 och begravdes vid sidan av sin make. 

Cort Roetker 
Snickaregesäll hos Hendrick Köning 1595. Nämns i kyrkans räkenskaper 1599, och var 
då mästare. Mästare i snickarelaget 1601, ålderman 1604, stolsbroder Sankt Hans dag 
1602 och 1608. Bosatt 1611 på nr 319 och 1621 på nr 409 (Herman Folckers snickares 
gård). Avled 1623, hustru Barbra, barn: Con, Herman, Alhede, Cathrine och Anna. 

Lauritz Bildsnider 
Litet känt om honom. Troligen den Lauritz som är upptagen i kröningsskatten 1596, 
boende i "Hans Möllers bodar", huset nr 393. Mästare i snickarelaget 1601. 

Madts Jensen från Köpenhamn 
Litet känt om honom. Mästare i snickarelaget 1601. 

Tommis Jörgensen 
Litet känt om honom. Mästare i snickarelaget 1601. Ålderman 1606. Boende 1611 på 
nr 182. Begravd 29/10 1620, änkan Catrine begravd 6/11 1620, söner Jörgen, Willum 
och Peder Tommisen som blev snickaregesäll 1633, sedermera mästare i Malmö, avliden 
1654. 
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Matbis von Rostock 
Litet känt om honom. Mästare i snickarelaget 1601. 

Daniel Tommisen Stenhugger 
Son av en viss Thomas. Arbetade 1582 som sven på Malmöhus under Mogens Snedker. 
Trä- och stenskulptör. Hade verkstad för kyrkliga möbler och ornamental stenskulptur 
på adelsslott i Skåne. Utfört en rad predikstolar. Utförde altaret till Rengs kyrka i samar-
bete med Andreas Jacobi från Trelleborg. Ett verk av honom är predikstolen i S:t Petri 
kyrka 1599. Mästare i snickarelaget 1601 då han efterträdde Zacharias snickare. Avled i 
november 1602. 

Werner Jörgensen Piper 
Mästare i snickarelaget 1603, bodde på gården glt nr 523 som han köpte 1615. 

Andreas Thiess 
Född i Lanteliineburg, mästare i snickarelaget 1609, bodde på gården glt nr 413. 

Jacob Michelsen 
Mästare i snickarelaget 1610. 

Stadthius Otto 
Tysk, inflyttad från Liineburg. Kom till Malmö från Helsingör för arbete på altartavlan 
i S:t Petri kyrka, mästare i snickarelaget 1610. 

Snickarelagets första sammankomst 
En viktig del i skråämbetena var att hålla stämma. Det innebar att mästarna träffades 
och tog upp det som rörde deras arbete och laget. Det kunde röra sig om in- och utskriv-
ning av lärling, ansökan till mästerskap, avsyning av mästarprov, val av ålderman och 
stolsbroder, medlemsavgifter, bötesavgifter, inbördes tvister etc. Vid stämmorna skulle 
en bisittare från rådet vara närvarande och det var förbjudet att samlas utan dennes 
närvaro och det skulle även finnas en notarie från magistraten som förde protokoll och 
räkenskaper. 

Då sammankomst skulle hållas var regeln den, att den yngste brodern i laget skulle gå 
runt till mästarna och ge besked om när stämma skulle hållas. Hade laget ett stort antal 
mästare såsom bagarna, skomakarna och skräddarna hade man i regel ett lagshus där 
man träffades, vilket de dessutom var ägare till. Om ett ämbete inte hade något lagshus, 
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hölls stämman oftast i åldermannens hus, vilket var fallet hos snickarna i Malmö. 
I skråstadgan från 1601 för Malmös snickarelag bestäms att lagsbröderna får hålla 

fyra stämmor om året och även vilka dagar de får hållas: 

"skal Broderne maa holde fire thider om Aarit dieris Lawgs Steffiie, den forste tridie Paaske 
dag, Den anden Sanctj Hans Baptiste dag, den tridie Sanctj Michaels dag, Den fierde tridie 
Julle dag, Dog maa de ingen Stefize holde vden Lawgsens bisidder er der tilstede" 

Det var således på helgdagar som man hade sina sammankomster. Detta går tillbaka 
på medeltida traditioner under den katolska tiden vilken flera av skråstadgarna vilar på. 
Det var inte tvunget att hålla samtliga stämmor som var stadgade utan man höll stämma 
efter behov. Som jämförelse kan nämnas Köpenhamns snickarelags skråordning från 
1554 där det bestäms att två sammankomster skall hållas om året (andra nyårsdagen och 
andra söndagen efter Sankt Hans dag). 

Den 29 september (Sankt Mikaels dag) 1601 samlades snickaremästarna och höll sin 
första sammankomst som ämbetslag. Förutom mästarna fanns även deras hustrur, lär-
lingar och gesäller, bisittaren och notarien och även en och annan piga som skulle 
betjäna vid trakteringen. Möjligen har också ett antal inbjudna gäster varit närvarande. 
Vid denna första sammankomst skrevs två lärlingar in och dessutom hade laget redan 
fått en ny medlem, nämligen stenhuggaren Daniel Tommisen som tog Zacharias snickares 
plats. 

Vid denna stämma fanns, förutom ovan nämnda, även två andra snickare. Om dessa 
står det följande i protokollsboken: 

"Afftingade Jorgen snedker ath hand ej ehr wdj Laugedt ath hand ma bruege sit handwerk 
medh sine eigene hender ej holde suend eller dreng hans Liffitid... 5 daler" 

och vidare heter det: 

"Udj Lige maade Affiingade Christen snedker att hand multe arbeid sin Liffitid medt sine 
Eigen hand...wdaffmennige Laugsbroder hannom bewilliget ath maa holde hans Eigen son 
pa samme arbeid wdj try Aar...skall giffiee iij daler". 

Dessa upplysningar är intressanta. Snickarna Jörgen och Christen, som båda är upp-
tagna i kröningsskatten från 1596 står nu inför laget och ansöker om att få arbeta med 
sitt hantverk med "sine eigene hender", vilket betyder att de får inte hålla varken lärling 
eller gesäll. De står utanför ämbetslaget, d.v.s. de är inte medlemmar. Deras ansökan 
beviljas emot att de skulle erlägga en avgift till laget. Även fick Christen hålla sin son i 
yrket i tre år. 
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Angående snickarna Christen och Jörgen kan det nämnas att de blev stämda av snickare-
laget och ställda inför rätta den 12 april 1602 då de inte hade betalt den avgift som var 
satt för att de skulle få bruka sitt hantverk. I senare skattelängder nämns de båda snickarna 
som verksamma i sitt hantverk. De har tydligen betalat den avgift som var bestämd. 

Om liknande situation kan vi läsa i sammankomsten på Sankt Mickels dag året efter: 

"Affiingade Peder Christensen snedtker at hand maa bruege sit handwerk wdj snedtker Lauget 
saa moegit hand kand arbeide medh sine Ei gne hender for iij daler" 

Snickaren Peder Christensen, som även han är upptagen i kröningsskatten från 1596, 
ansöker om att få bruka sitt hantverk utan lärling eller gesäll. Han står, precis som sina 
yrkesbröder Jörgen och Christen, utanför ämbetslaget. Denna begäran beviljas emot en 
avgift. Som tidigare nämnts rörande de första medlemmarna i laget, så blir frågan ännu 
intressantare efter dessa upplysningar om varför snickarna Jörgen, Christen och Peder 
inte blev upptagna i laget. Har de avstått frivilligt? Har det satts gränser som dessa inte 
har kunnat uppnå? 

Lärling 
Sedan äldre tider var kravet för att bli upptagen såsom lärling inom skråämbetena, att 
vara av äkta börd, d.v.s. född inom äktenskapet. I flera hantverksämbeten i tyska städer 
gick man så långt att lärlingen skulle vara av tysk och inte slavisk härkomst. Innan en 
lärling skrevs in skulle han genomgå en viss prövotid för att mästaren skulle se om han 
var lämplig i yrket. Till inskrivningen skulle lärlingen erlägga en avgift som under med-
eltiden bestod av en lärekost och då oftast en tunna öl. Lärotiden var i regel tre år men 
kunde variera beroende på vilka överenskommelser som hade gjorts. 

Mästaren, som dessutom hade husbonderätten, var ansvarig för sin lärling under hans 
lärotid. Lärlingens ansvar låg i skyldigheten att lyda, såväl sin husbonde som husbondens 
hustru och husbondens gesäller. Detta stadgas i skråförfattningen. I Augsburg föreskrevs 
1276 att hantverkare hade rätt att tukta sin lärogosse. Hans ställning som lärling kan 
man utläsa i snickarnas protokollsbok där det oftast står då en mästare antog en lärling, 
att han skulle till lärlingen "Giffiie Isloaltolfti g mad och dl" samt "billig underhold". 

När det gäller arbetstiden kunde den skifta på olika platser, men var i regel satt från 
05.00 på morgonen till 19.00 på kvällen, från måndag till lördag. Det var som synes inte 
ovanligt att lärlingen var uppe långt före tuppen och som bonus för sitt slit fick lärlingen 
som ledighet fyra frimåndagar om året. Det hände att en och annan lärpojke blev trött 
på slitet och rymde. Kom han inte tillbaka inom 14 dagar skulle hans lärotid ses som 
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förbrukad, oavsett hur länge han hade lärt. Så stadgas det i snickarelagets författning vid 
denna tid i Malmö. Hårdare var det hos snickarna i Flensborg, där det stadgas i deras 
skråartiklar från 1594 att om lärlingen lämnade sin mästare och blev borta en natt utan 
tillåtelse, förlängdes lärotiden tre månader. Blev han borta två nätter, skulle han börja 
om sin lärotid. 

Vilken utbildning fick då en snickarelärling? För att bli utskriven ur läran och erkänd 
som gesäll har lärlingen fått de nödvändiga kunskaper som krävdes för yrket och grun-
derna var då bl. a. sågnings-, hyvlings- och sinkningsteknikerna, slipning av hyvelstål, 
tillredning av lim, polering, fanering etc. Mästaren hade ju intresse av att lärlingen fick 
dessa nödvändiga kunskaper så att han kunde betala tillbaka något i produktionen. Det 
kostade mästaren en del att hålla en lärling med kost, logi, arbetskläder etc. Även låg det 
en ära och heder i att mästaren fick ett gott renomme i det han själv hade åtagit sig att 
göra. 

Till inskrivning av lärpojkar användes protokollsboken. Särskild bok för detta ända-
mål började man med först på mitten av 1700-talet. Enligt snickarelagets protokollsbok 
för Malmö inskrevs 19 lärpojkar mellan åren 1601-1615. Nu var visserligen lärlingsan-
talet reglerat enligt skråstadgan men om man betänker att det fanns tio mästare i staden 
och varje mästare normalt sett skulle ha en lärling är det mycket besynnerligt med det 
låga lärlingsantalet. Under ovan nämnda tid hade endast hälften av mästarna inskrivna 
lärlingar enligt protokollsboken, och de var Christen Jull, Mats Jensen, Cort Roetker, 
Werner Piper och Andreas Thyss. Har då de övriga snickaremästarna endast haft gesäller 
som arbetskraft? Har deras arbetstillverkning varit av det behovet att det krävt erfarna 
gesäller? 

Ansökan till mästare 
Det var sedan gammalt ett krav att den som ville bli upptagen i laget skulle ha tjänat som 
lärling och gesäll. Då en gesäll ansökte om att bli mästare måste han, som det hette, 
"beuisze sit Ectebreff oc Lere Breff". Att bevisa sitt äktebrev innebar att man skall ha varit 
född inom äktenskapet. Det var förutsättningen för att kunna bli upptagen som lärling. 
Lärobrevet var ett bevis på att man har "utstått" sina läroår och utskrivits som en riktig 
gesäll. Vid ansökning om mästerskap skulle gesällen "äska ämbetet" och erlägga avgift 
till ämbetslådan. Detta skedde vanligen vid två eller tre på varandra följande samman-
komster Då gesällen äskade ämbetet skulle hans mästare vara närvarande och begära 
laget på hans vägnar. Han skulle också ha varit i tjänst året innan sin mästerskapsansökan 
hos samma mästare. 
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SNICKARELAGET I MALMÖ 1601-1848 

Lärobrev för svennen Peder Hansson den 3 juli 1606 I snickarelagets första sammankomst den 29 

september 1601 var Hansson en av två lärlingar som inskrevs. Hans läromästare var Mats Jensen från 

Köpenhamn. Foto: Bo 0. Andersson, Malmö Stadsarkiv 
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Mästerstycket 
Bestämmelsen om ett mästerstycke såsom villkor för att bli upptagen i laget var ett prov 
på yrkesskicklighet. Eftersom laget hade ensamrätt till utövandet av sitt hantverk var det 
ju av största angelägenhet att man hade kompetenta hantverkare i laget. Det var en 
garanti, både för laget och för beställaren. I skråordningen finns också en bestämmelse 
om att brödernas arbete skall vara "ostraffeligt", d.v.s. inget att anmärka på. 

Då en gesäll hade ansökt att "vinna ämbetet", d.v.s. att bli mästare och blivit godkänd 
till att ingå i laget, skulle han utföra ett skicklighetsprov, ett s. k. mästerstycke. Från det 
då han skulle utföra sitt mästerstycke kallades han styckmästare. Mästerstycket för snickare-
laget i Malmö bestod av två möbler. Det första var "en vdtreckind skiffle" (ett utdrags-
bord) och "itt tresor" (ett skåp). Om gesällen behövde virke till sitt arbete var hans mäs-
tare skyldig att bistå honom med det. Mästaren skulle även ge honom hans veckolön 
som han hade fått tidigare. Gesällen var, då han utförde sitt mästerstycke, fortfarande 
anställd hos sin mästare. Mästerstycket fick inte ta hur lång tid som helst. En tid på 
sexton (16) veckor var bestämt. En gesäll som skulle göra två sådana prov under denna 
tid hade garanterat inte mycket annat att göra. Arbetet skulle utföras antingen i ålder-
mannens hus eller på någon av lagsbrödernas verkstad. Dessutom skulle två mästare, s.k. 
skådemästare, övervaka gesällens arbete. När mästerprovet var klart skulle det visas upp 
inför åldermannen och samtliga mästare som gjorde en noggrann besiktning av arbetet. 
Blev det godkänt förklarades gesällen som mästare i laget. Dock fick han inte öppna 
verkstad förrän han fått sitt borgerskap. Till rådet skulle han betala en avgift för sitt 
borgerskap som var "en tonde Thystoll oc Sex marc penge". Även skulle han betala till laget 
'fire daler, otte skielling i Laden oc otte skielling i de fattiges Bosze'. Slutligen skulle den 
nyblivne mästaren ge lagsbröderna ett gille som bestod av "itt fad saltmad oc en god tonne 
Danstoll". Om han inte hade sökt borgerskap skulle åldermannen få böta till kungen, 
staden, rådet och laget tre mark vardera. Mästerstycket för Flensborgs snickarelag från 
1497 var bestämt till "en skenkeskive av fem stykker (utdragsbord i fem delar) oc et panel 
myt enen trochwelste". I Köpenhamns snickarelag från 1554 är provet satt till "en skive met 
to skuffer" (bord med två lådor), et tresor (skåp) og en fodkiste". Snickarna i Stockholm 
skulle utföra "ett uthdragande bordh uthaff gott wågenskått och en fotkista". Materialet till 
bordet skulle vara vagenskott, d. v. s. kvistfri ek. Längden på bordsskivan 178 cm och i 
utdraget skick 390 cm. Höjden 109 cm. I Aalborgs skråordning från 1595 bestäms 
mästerprovet till "en uddragen skive, en kiste udi fod og et skrin". 

Arbetsfördelning 
Det fanns inte bara bestämmelser för de som var utanför laget. Även stadgas det om hur 
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lagsbröderna skulle föra sig då det gällde deras eget arbete. Det var viktigt att förtjänsten 
blev så lika som möjligt för bröderna och därför satte man bestämmelser om själva 
fördelningen av arbetet. Om en mästare hade fått ett arbete, fick inte någon annan 
mästare sänka priset för att själv kunna få detta. Och förtur på arbete var även det emot 
stadgarna. Denna inställning till att alla medlemmar skulle ha samma möjlighet till 
arbetsförtjänst finner vi även i stadgan om att en mästare fick ha ett bestämt antal lär-
lingar och gesäller åt gången. Detta stadgas tidigt inom skråämbetena. 

En annan intressant bestämmelse om arbetsfördelningen är den om när vandrande 
gesäller sökte arbete. Gesällvandring omtalas redan under 1300-talet i Tyskland och 
vandringen kom att spela en stor roll i hantverksutbildningen och blev också ett tvång, 
ett måste för att kunna söka mästerskap. Då skråväsendet i Norden var i stora delar 
kopierat efter tyska förebilder följde samma mönster med seder och bruk, med gesäll-
vandringen i såväl Norden som Tyskland. Då en vandrande gesäll kom till Malmö för 
att söka arbete fick han inte själv gå runt till mästarna och fråga. Gesällen fick söka upp 
härbärget och där fråga efter örtgesällen, som enligt stadgan skulle infinna sig i härbär-
get och betjäna gesällen inom 2 timmar, om inte, skulle han mista en halv veckolön. Då 
örtgesällen kom till härbärget skulle han fråga gesällen var han senast hade arbetat och 
var han lärt sitt hantverk och dessutom efter hans läromästares namn och hur länge han 
lärt hos denne mästare. Sådana utfrågningar var nödvändiga då man inte visste vem 
personen var, det var en slags identifikation som den vandrande gesällen måste svara på 
och bevisa, så att han skulle kunna få bl. a. den ekonomiska hjälp som vandringspengen 
var, för att kunna vandra vidare till nästa plats. Hade inte gesällen lärt i 3 år hos en 
mästare skulle han inte få något arbete utan han skulle få lära den återstående tiden ut. 
Har han lärt skulle örtgesällen gå efter "waslan" (en tavla där mästarnas namn var upp-
skrivna) och se om där är ledigt. Om inte, skulle örtgesällen ge honom 4 sk till dricke-
pengar eller vandra med. Men fick gesällen arbete då skulle han ge örtgesällen 4 sk 
drickespengar. 

Vem var då denne örtgesäll och vilken funktion hade han? I varje skråämbete fanns 
alltså en örtgesäll (från tyskan ålt eller iirtgesell). Han var den av gesällerna som var 
utsedd för en viss tid, att ta hand om vandrande gesäller som sökte arbete och han var då 
den kontaktförmedlare till mästarna som behövde arbetskraft. 

Vidare finns en bestämmelse om då gesällen hade fått arbete en viss tid hos en mäs-
tare, men gick innan den bestämda tiden var avslutad och utan särskild orsak, skulle 
mästaren inte ge honom någon lön. Och ger mästaren sin gesäll orloff (ledigt) innan den 
bestämda tiden går ut och inte har särskild orsak skall mästaren ge honom hans vecko-
lön. 
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Kröningsskatten från 1596 
Snickare 	 Bostad/Verkstad 
Christoffer 	 Grönegatan 
Peder Christensen 	Rundelsgatan 
Hendrick Köning 	Mårtensgatan 
Christen 	 Baltzarsgatan 
Lauritz Bildhuggare 	Baltzarsgatan 
Casper 	 Skomakaregatan 
Christen Jull 	 Ostindiefararegatan 
Zacharias 	 Isak Slaktaregatan 
Baldzer 	 7 Roten 
Jesper 	 7 Roten 
Jörgen 	 7 Roten 
Hans von Lubeck 	Västergatan 
Hermand Folcker 	Västergatan 
Mogens 	 Norra Vallgatan 

Kungliga Maj:ts skatt från 1613 
Snickaremästare 
Thommis Jörgensen 
Andreas Thiess 
Stadthius Otto 
Madts Jensen 
Hans von Lubeck 
Cort Rotker 
Henrich Köning 
Werner Jörgensen Piper 
Mogens 
Jacob Michelsen 

Bostad/Verkstad 
Rundelsgatan 
Kalendegatan 
Baltzarsgatan 
Skomakaregatan 
Stortorget 
Adelgatan 
Västergatan 
Västergatan 
Norra Vallgatan 
8 Roten 
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Verkstäder 
Dåtidens snickareverkstäder var inte stora till skillnad mot dagens. Oftast var de in-
rymda i ett rum i sidolängan till huset men det kunde också förekomma att verkstaden 
fick sin plats på vinden i själva huset. Här skulle mästaren med sina arbetare, i vanliga 
fall 1-2 personer, få plats på en yta som i många fall inte var större än 20-30 kvm. Nu får 
man betänka att genom gällande bestämmelser som rörde arbetsfördelningen och anta-
let arbetare, begränsades också verkstädernas storlek. Även i produktionen var mästaren 
begränsad då han arbetade enbart på beställning. 

Det är genom skattelängderna man får veta var snickarna hade sina verkstäder. Men 
vid tiden för lagets stiftande är längderna ofullständiga. Här nedan ges emellertid två 
exempel ur skattelängder från tiden: 

glt nr 61, kv. Jerusalem 
glt nr 87-95?, kv. Hjorten 
glt nr 151-152?, kv. Erik Menved 
glt nr 394, kv. S:t Jörgen 
glt nr 393, kv. Sa Jörgen 
glt nr 610-612?, kv. Oscar 
glt nr 668-669, kv 
glt nr 539?, kv. 

glt nr 409, kv. Jörgen Kock 

glt nr 182, kv. Rundelen 
glt nr 289?, kv. Claus Mortensen 
glt nr 393/394, kv. S:t Jörgen 
glt nr 611, kv. Oscar 
glt nr 337-340?, kv. Gripen 
glt nr 319, kv. Sqvalperup 
glt nr 483, kv. Skepparen 
glt nr 524, kv. Frans Suell 
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Arbetsproduktion 
Upplysningar om snickarna i Malmö under 1500-talet är sparsamma. I domböcker och 
räkenskaper nämns snickarna sporadiskt, och då oftast bara vid förnamn. I Lyder van 
Fredens räkenskaper 1517-1520 nämns ett antal snickare vid namn och även var de var 
bosatta. Då det rör snickarnas arbetsproduktion, och då främst möbeltillverkningen, 
finns inte något bestånd kvar från tiden för att kunna få någon tillfredsställande bild av 
på vilken nivå snickarna stod skicklighetsmässigt, eller hur långt fram möbelkonsten 
stod i Malmö. Men även om inte något större möbelbestånd finns bevarat, kan vi få 
upplysningar på annat håll om hur Malmöborgarnas hem kunde se ut under 1500-talet 
och då genom bouppteckningar, men endast vad för slags möbler det fanns, inte hur 
möblerna såg ut. Det är emellertid osäkert vad som var tillverkat av malmösnickare, av 
möbler som är upptagna i bouppteckningarna. En del av dem var importerade som 
kistor och skåp och då framför allt från Tyskland där möbelkonsten var långt framskri-
den och stod på en hög nivå. Den välbärgade Malmöborgaren var inte sen att skaffa sig 
det senaste. Av de enklare möblerna kan en del vara tillverkat av borgaren själv eftersom 

det var tillåtet att tillverka för "hus-
behovs" skull. I några bouppteck-
ningar nämns snickareverktyg och 
även en och annan hyvel. Och detta 
från en icke hantverkare. Men fler-
talet av möbler är troligen tillver-
kade av stadens snickare. 

Vissa snickare var mer skickliga 
än andra och arbetsproduktionen 
kunde då också skilja mellan olika 
mästare. Detta gällde kanske då 
främst inom möbeltillverkningen. 
De som utförde finare arbeten som 
t. ex. intarsia eller var specialister 
på en typ av möbel sågs väl mer 

Snickareverkstad, 1500-talets slut i 
Tyskland. Träsnitt. Hantverksbilder 
Snickaren. Karl Bittner, Stockholm 
1943. 
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Tyskt renässansskåp, mitten av 1500-takt. Ägare Kockums stiftelse. 
Foto: Bo 0. Andersson, Malmö stadsarkiv. 

som konsthantverkare. I Tyskland blev en speciell typ 
av skåp med lådor och klappar, kallad kuntor eller 
kontor, populär under 1500-talet och där snickare hade 
specialiserat sig just på denna möbel och benämndes 
därför kontormakare. Snickarna tillverkade inte bara 
möbler. De gjorde även inredningsarbeten i hus; som 
dörrar, fönster, panelning etc. I Tyskland utvecklades 
en specialisering av panelmakare. Bildsnidarna utförde 
bildhuggeriarbeten, vars arbetsområde kunde vara väl-
digt brett. Ofta anlitades de av kyrkan för arbete med 
predikstolar, altartavlor, epitafier etc. Även utförde de 
utsmyckning på husfasader och fönster m.m. 

Snickarnas huvudverktyg var hyveln och varje 
snickare hade sin egen uppsättning av hyvlar, allt ef-
ter behov. Med dessa utfördes olika slag av profile-
ringar till paneler, dörrar, fönster, möbler m. m. Hyvel-
bänken var den givna arbetsplatsen. Andra arbetsverk- 

Hyvlar, mitten av 1500-talet, 
Tyskland. Hantverksbilder I, 
Snickaren karl Bittner, Stockholm 
1943. 
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tyg som snickarna använde sig av var olika slags sågar, ritsstål, fil, handborr, håljärn, 
stämjärn, geringsmått, vinkelmått, passare etc. 

Arbetsdagarna var långa. Arbetstiden kunde skifta mellan olika hantverksyrken men 
hos de flesta var tiden, som tidigare nämnts, från 05.00 på morgonen till 19.00 på 
kvällen, men hantverkaren hade också många fler helgdagar än vad vi har idag. Gesällen 
som hade lärt sig grunderna gjorde i regel samma arbete som mästaren. 

Både lärlingen och gesällen tillhörde mästarens hushåll, vilket betydde att de hade 
kost och logi hos honom. I verkstaden kunde lärlingen få sin sovplats och gesällen som 
var av högre rang kunde i bästa fall ha en inredd kammare. 

Snickarelagets arbetstaxa 1615 
Skrålagen, eller rättare skråsystemet, var tydligen en nagel i ögat på Christian IV. Hans 
politik låg inte inom dessa ramar vilket bekräftas av upphävandet av alla skråprivilegier 
1613. Två år senare kom taxeförordningar på särskilda varor och hantverksprodukter 
som skulle gälla i de danska köpstäderna. Till nytta och glädje finns taxeförordningen 
från 1615 för Malmö bevarad, som utfärdades av borgmästare och råd. 

Bord, 1600-takt, renässans. Ek, skiva av kalksten, Gotland. Foto: Helena Savio, Malmö museer. 
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Följande arbetstaxa beskriver snickarnas arbetsproduktion som dessutom är väldigt 
detaljerad med bl. a. mått på bord, bänkar, kistor, skåp, skrin och fönster, ornaments-
detaljer på skåp etc. Intressant är att tillverkning av stolar inte nämns i produktionen. I 
1500-tals handlingar omnämns stolmakare men då ytterst sporadiskt. 

Bord 
Först en vdstreckit skiffue, met dreiget pillers, som er 9 quarter lang, oc 7 quarter 
bred udaff wogenschud, aff snedkerens egit temmer, schall koste 	 X dl 
1 Skiffue met dreyet Piller, aff Eeg, lucht foed, oc skuffleddich wnnder, oc bladit 
aff Esch, Asb eller Eeg, aff mesterens eget temmer 	 5,5 dl 
1 skiffue met en krumfod oc skuffleddich der under oc forschamler der omkring 
aff fyr 	 3,5 dl 

Benämningar på bord i bouppteckningar under 1500-talet: 
skiue, skiueblad, barneskifflie, skiueblad pa follebord, skiue met cuntor, skiue met skab un-
der, egeskiue, skiue met skuffledicke, follebord, foringsbor4 hellebord, kandebord, boer etc. 

Bänkar 
1 Slaugbennck met pernill for paa, som 2 mennischer kannd ligge vdj 
1 Slet oc Ret Slaugbennck 
1 Kistebennck 3 allen lang met Pernill for paa 
1 set bennck wdsueuit for paa som en delle? lang 

Benämningar på bänkar i bouppteckningar under 1500-talet: 
benk, slaabenk, kistebenk etc. 

7m 
1,5 dl 
1,5 dl 
3,5 m 

Sängar 
Enn senng aff fyr vdj Parnill met dreyet stollper, oc slet himling paa, vdj fyrre 
parnill 	 5 dl 
En annden seng aff fyr, met stannende stollper, oc fries, met oxen öyen omkring 
oc Taffareck paa hoffuit 	 8 dl 
Enndnu en seng aff eeg met fordyfft himling oc syrred met lister, oc andit der 
tillhör 	 18 dl 
Noch for en seng aff eeg, som mand pleyer gemeinlich at giöre 	 12 dl 

Benämningar på sängar i bouppteckningar under 1500-talet: 

seng, seng panellit, stolpeseng, treseng etc. 
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Renässansskåp, Tyskland. Hantverkets bok, Snickeri. Stockholm 1943. 
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Kistor 
Noch for 1 ligkiste met et Rund laag aff wogennschud 

1 ligkiste aff fyr met 3 kanntid laag 
1 slet kiste aff fyr met 1 plat laag 
1 Eege kiste som er 3 allen lang 1 allenn dyb oc 1 allenn wid, met en foed 

Bliffeur hun belagt met lester 
1 Egekiste 2 allenn lang foruden foed, 3 quarter dyb oc wid 

5 dl 
7m 
1 dl 
5,5 dl 
7 dl 
3 dl 

Benämningar på kistor i bouppteckningar under 1500-talet: 
kiste, egekiste, ftrkiste, dansker kiste, prysk kiste, ryggekiste, orck etc. 

Skåp 
En tresur 9 korter breed oc 3 allen höy, offuen paa met 3 frands termen oc met 
2 dörre, met Runde Buer, oc offuen paa met fries, wdschorren met oxen öyen, 

neden met lucht foed, met 2 Runde piller aff eegh 	 16 dl 

1 wraaschaff met 1 dör oc 1 skuffieddich met suarrede piller, offuen paa, oc met 
fris omkring aff fyr, som er 7 quarter höy, 3 quarter bred 	 3 dl 

1 wraaschaff aff eeg 	 5 dl 

1 Canntor 3 allen lang 6 korter bred, aff wogennschud, som bliffuer belagt, met 

Runde buer som det sig bör 	 11 dl 

Benämningar på skåp i bouppteckningar under 1500-talet: 
bogeskab, kandescab, madscab, milckescab, pendingescab, skab, skab met 4 rum, skoscab, 

vraascab, kunthor, kunthorskiue etc. 

Skrin 
1 Schrinn aff eeg 5 korter lang 2 _ korter bred oc dyb 	 1,5 dl 

Dörrar 
1 dör aff för wdj pannell giort, met karm der till, gemeinlig paa en höffuet 

forstuckit 
1 slet dör, som mannd scheer listenn vdj, met karm der till 

Fönster 
1 Slet oc Ret winnduffuis karm aff eeg, oc 2 Rammer 
Noch 1 ramme vdj 3m, till arbeidslönn 

5m 
1 dl 

3m 
1,5 m 
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Enndnu en winnduis karm mett postement paa posten, oc lister aff mesterens 
egit timmer, aff eeg, met 2 Vinnduffuer, 7 quarter höyte 	 1,5 dl 
Aff borgernnis timmer, som er 6 quarter vdi frikanndt, till arbeidslönn 	3m 
Noch karme met schornne poster vdj met laffuerch paa Trede delenn, aff egit 
timmer 	 2,5 dl 

Friser, paneler och övrigt 
Noch friese, wdaff fyrretimmer saffuen, met Oxen öyenn schorren 	1 m 4 sk 
Noch slete friesze 	 12 sk 
1 Parnill met lister, som er 6 quarter höy paa en höffuell, for stöckit aff fyr 2 m 4 sk 
Noch Pernill met Runde buer, slette gemeinlige giort for huer parnill, met lister 3 m 
Noch dörgericht aff fyr, gemeinlich met Postement platte piller vden dör oc fries 5 m 
End for 1 tyllt deller at höffle oc plöye, oc at legge wdi lofft 	 3 m 
Rug at plöye oc legge 	 1,5 m 
1 konntrafei Ramme, som er 6 quarter wdj firrekant, aff fyr 	 2 m 
Lofft pannill for huert pannil 	 1,5 m 
1 biellcke at beklede 1 delte lang 	 2 m 
1 hanndklede tre, aff fyr, met 2 Skatoszer oc 1 list offuen omkring 	 3 m 

i 

Läktare 
Toppeltur" 
med sittplatser i 
S:t Petri kyrka. 
Foto: 
R Käller 1919 

68 



SNICKARELAGET I MALMÖ 1601-1848 

Snickaremästaren Henrich Köning 
Fredagen den 1 augusti 1595, då snickaregesällen Con Rotker höll på med ett arbete vid 
färjebron kom snickaren Hermand Folcker till honom och frågade om han fortfarande 
arbetade hos Henrich Köning. Con svarade ja. Då sade Hermand att Köning är inte 
värdig att någon sven skall arbeta hos honom eftersom han är skälld i Köpenhamn för en 
tjuvtrecker och en bödel och en rackare. Cort sade att Köning uppför sig väl som en ärlig 
mästare. Köning hade tydligen stämt Folcker, för dagen efter står herrarna inför tinget 
och till vittne nämns Con Rotker. Historien fortsätter men vi stannar här. 

Några år senare, i början av januari 1602 finner vi Köning inför tinget på nytt. Den 
här gången är det han själv som har blivit anklagad för ett allvarligt brott. Den 29 sep-
tember 1601 hade stenhuggaren Daniel Tommisen blivit upptagen i snickarelaget och 
ersatt Zacharias snickare. Detta hade inte Köning accepterat av någon anledning. Han 
hade då gått till skrivaren Hans Möller på rådhuset och begärt att Daniels namn inte 
skulle skrivas in på tavlan med de övriga snickarnas namn (en tavla över varje skrå-
ämbetets medlemmar har tydligen funnits på rådhuset). Händelsen togs upp i domsto-
len. Köning hade brutit mot det beslut som bisittaren, åldermannen och de övriga brö-
derna hade gjort då de beslutade att Daniel skulle upptagas i laget. Detta är början till 
över 10 års långa stridigheter mellan snickaremästaren Henrich Köning och andra av 
hans lagsbröder. 

Söndagen den 1 maj 1603 utbröt ett bråk hos snickaremästare Hans von Lubeck då 
bröderna var samlade. Händelsen togs upp vid brödernas sammankomst den 8 maj och 
det berättades att Köning hade tagit om Con Roetkers arm då han satt vid bordet och 
okvädat honom varvid han hade sagt: Cort kärring och Cort Tresor, vill du inte dricka, 
då vill vi tvinga ölet i dig. Corts hustru blev då orolig och gick emellan för att lugna 
männen, men då blev hon upptryckt mot väggen av Köning och han slog henne i sidan 
och slog hennes finger blodigt. Köning nekade till dessa anklagelser och menade att om 
detta har hänt så har det varit på grund av dryckenskap. För okvädinsorden fick Köning 
böta 1/2 daler. Det ligger nära till hands att uppfatta betydelsen "Con Tresor" som att 
Cort tillverkade och kanske rentav var specialist på en viss typ av skåp som från Tyskland 
hade just benämningen Tresor och Köning därmed skulle göra sig lustig över och för-
akta hans arbete. Vid sammankomsten passade Köning på att anklaga Con för att han 
gått omkring i staden och föraktat hans arbete rörande en tavla som skulle göras i kyr-
kan. Dock förlikades herrarna eftersom ingen skada hade skett. Det får nämnas att Cort 
Roetker hade i mitten av 1590-talet varit gesäll hos Köning, några år innan han blev 
mästare. 

Då bröderna hade sin stämma den 27 december 1606 klagade Köning på att Christen 
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Jull hade tagit ett arbete från honom i Revinge kyrka med en predikstol. Det var ett 
allvarligt brott. För denna handling fick Jull böta 2 daler. Kanske hade han sänkt priset 
för att själv få arbetet. Året tidigare hade Jull, som då var ålderman, varit i bråk med 
Matthis snickare. Fem gånger inom 1 1/2 månad hade Matthis stämt Jull för okvädins-
ord. Dessa förseelser förklarar Jull att det hade skett i dryckenskap men att sådant aldrig 
mer skall hända igen. Den 18 mars 1608 står Matthis och Jull inför tinget och förlikar 
sig igen. Denna gång blir domen hårdare. Om de okvädar varandra igen skall de uteslu-
tas ur snickarelaget. 

En månad efter Matthis och Julls dom står Köning inför tinget, stämd av snickare-
svennen Niels Jensen för okvädinsord. De båda gjorde upp och förlikades. Den 29 juli 
s.å. står Köning åter inför tinget, stämd nu av Thommis Jörgensen för att ha okvädat 
honom. Thommis hade varit ålderman och Köning menade att han skilt sig därvid som 
en skälm. Den 1 augusti hade Köning stämt Thommis för att hans hustru hade kallat 
Köning en skälm. Domen är oklar men en förlikning kan även ha skett i det fallet. 

Angående Könings verksamhet vid denna tid slöts ett arbetskontrakt mellan borg-
mästare och råd och honom rörande den nya altartavlans byggande i S:t Petri kyrka. Det 
hade sedan någon tid tillbaka planerats om en ny altartavla och under år 1607 hade det 
beslutats om en ny. Efter beställning av Malmö stad hade ett utkast till altaruppsatsen 
gjorts av konstnären Frantz Kleine och Cort Roetker fick på uppdrag av borgmästare 
och råd resa till Köpenhamn för att hämta arbetsritningen. Till sin hjälp för arbetet med 
altartavlan anställde Köning ett antal konsthantverkare, vilka var bildsnidarna Stadthius 
Otto från Helsingör och Jacob Kremberg från Lund, snickare Cort Roetker, svarvare 
Oldrich och målare Peter Hartman. På hösten 1609, vid tiden för altarets byggande, 
avlider bildsnidaren Christen Jull. Att vaka över en sjuk broder och följa en avliden 
broder till graven hörde till bestämmelserna. Att bryta mot detta visar på ovänskap emellan 
bröderna. Lördagen den 6 januari 1610 vid brödernas sammankomst får Köning böta 
lm för att han hade brutit mot en av dessa bestämmelser. Han ville nämligen inte vaka 
över Jull då han låg sjuk. Även Con Roetker visade sin ovänskap mot Jull då han inte 
ville vaka över honom då han låg lik. 

Bildsnidaren Stadthius Otto, som anställdes för arbetet med altartavlan, var till bör-
den tysk och inflyttad från Liineburg. Till Malmö kom han sommaren 1610 från Hel-
singör. Den 24 juni 1610 inställer sig Otto vid brödernas sammankomst för att bli 
mästare i laget. Till denna begäran skulle han betala 20 slette daler och en tunna tyskt öl. 
Även Köning som var närvarande fick betala en tunna tyskt öl, men av en helt annan 
orsak. Han hade brutit mot stadgan att hålla arbetare som ej tillhörde skrået, m.a.o., han 
hade hållit en bönhas i sitt hus. Förmodligen hade någon upptäckt detta och anmält 
honom. 
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På S:t Mårtens dag s.å. blev Stadthius Otto upptagen i snickarelaget och fick betala 6 
daler av avgiften samma dag. Han skulle betala ytterligare 6 daler till S:t Hans dag året 
därpå och till julen 1611 skulle han betala 4 daler och de återstående 4 dalerna skulle 
han betala till S:t Hans dag 1612. En sådan form av betalning var vanlig inom skrå-
ämbetena. 

Altartavlan i S:t Petri kyrka stod färdig söndagen den 29 september 1611. Om Stadthius 
Otto och Henrich Köning satt vid samma bänk vid invigningen vet vi inte. Bara några 
månader tidigare hade nämligen Köning stämt Otto tre gånger för okvädinsord och 
överfall. Under år 1612 finner vi Otto inför tinget igen. Den här gången är det hans 
lagsbroder Werner Piper som hade okvädats, bl. a. med orden "nedekremer" och "lem-

pitt". Tydligen fortsatte bråket mellan Otto och Werner, för vid brödernas samman-
komst om påsken 1613 fick han böta 2 m för han inte följt Werners hustru till graven. 
Även mellan Köning och Otto fortsatte ovänskapen, vilket bekräftas då Köning vid 
nämnda sammankomst får böta för han inte följt Ottos barn till graven. 

Vem var då Henrich Köning? Av namnet att döma var han av börden tysk och invand-
rad till Malmö, möjligen i början på 1590-talet. I Kröningsskatten 1596 nämns en 
"Henrik snedker", som boende på Mårtensgatan, glt nr 151-152, men det är oklart om 
det är denne Henrich Köning. I början av 1600-talet bebodde Köning gården, glt nr 
483, i kv. Skepparen på hörnet av Väster- och Lilla Bruksgatorna. Han blev ägare till 
gården 1624 och bodde där till sin död i juli 1631. Köning begravdes i S:t Petri kyrkas 
kor, bakom det altare som han var med om att bygga under åren 1610-1611. Hans 
änka, Bente Lauritzdotter, avled i juni 1640 och begravdes vid sidan av sin make. 

Bestämmelser och konflikter 
Under snickarelagets första tid uppstod väldiga konflikter inom laget, där okvädinsord 
avlöstes av överfall bröderna emellan. Konflikterna bestod bl. a. i att man tog en annans 
broders arbete eller föraktade en broders arbete. Även det att man inte accepterade en 
broder i laget ledde naturligtvis till konflikt. En del av överfallen skedde p. g. a. drycken-
skap. Bröderna turades om att stå inför tinget och lagets fattigbössa klingade för det 
mesta av bötespengar. T.o.m. bisittaren i laget, som var rådman, och utsedd av borgmäs-
tare och råd att närvara vid sammankomsterna, gick inte säker. Han fick mottaga ett och 
annat "sanningens ord" från bröderna, vilket var ett allvarligt brott. 

I snickarelagets samling finns ett häfte bevarat med rubriken "Punkter och Artiklar 
rörande mästarnas förhållande" som är daterat den 12 november 1606. Det innehåller 
bestämmelser som t. ex. uppträdandet mot åldermannen och bisittaren vid samman-
komsterna, att hålla svenner och lärlingar etc., som berör mästarna och deras verksam- 
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het. Stadgarna är likartade snickarnas skråordning från 1601 till sina bestämmelser. En 
som hade varit med och samtyckt till dessa artiklar var rådmannen och bisittaren i laget, 
Christen Jacobsen. I inledningen till dessa stadgar står följande: 

"Disse effierskreffime Puncter oc Artickler er samsoes aff meninge Snekere, som sneker Laugit 
her i Malm, Soger oc Vundit haffier" 

Man antar att lagets skråordning togs tillfälligt ifrån dem i början av 1600-talet och 
tydligen inte återfick den förrän den 19 mars 1611. Varför har då snickarna ansökt om 
dessa stadgar år 1606 och beviljats dessa, när skråordningen från 1601 redan fanns? 

Under denna konflikttid uppstod ett annat problem, men från ett helt annat håll. År 
1613 upphävdes alla skrårättigheter i Danmark under Christian IV:s regering. Snickare-
laget i Malmö fortsatte dock, men det är en helt annan historia. 
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Textilier och skinnberedning 
i Malmö 

- från stenå[der tit[ medeltid 
Av VIVEKA HANSEN 

Ull och lin har inte samma förmåga som flinta, keramik och ben att bevaras i jorden. Ändå 
har de obetydliga tygfragmenten, som hittas vid arkeologiska utgrävningar ofta mycket att 
berätta. Här kan vi uppleva tusenårigt textilt kunnande inom vävning, flättekniker och 
sömnad. Frågor man ställer sig kan vara; Vem vävde? Vilka vävstolar användes? Hur såg 
deras skinnkläder ut? Hur var barnen klädda? Fanns det sängkläder? Somliga funderingar 
är möjliga att svara på, medan andra kan få tänkbara lösningar. 1 många fall förblir dock 
frågorna obesvarade. 

Behovet av skinn och tyg 
För dagens människor känns det naturligt att skyla och värma sin kropp med olika 
sorters kläder beroende av årstidernas skiftningar. Lätta bomullskläder på sommaren, 
kompletteras med jackor och yllekoftor under höst och vår, medan dunjackor, fodrade 
byxor och stövlar känns nödvändiga på vintern. Vi har med andra ord gjort vår hud 
känslig för kyla - och därför acklimatiserat vår kropp till att vara beroende av olika 
mängd kläder vid olika temperaturer. Så har det inte alltid varit. Under en lång period 
under vår forntid, när klimatet var riktigt bistert, använde människorna enbart skinn att 
skyla och värma sig med. Dessa sveptes/bands sannolikt ursprungligen runt kroppen 
utan någon nämnvärd passform, med andra ord var stora delar av huden direkt utsatt 
för väder och vind. Detta var troligtvis inget stort problem eftersom kroppen reglerar 
värmeproduktionen vid olika temperaturer, med hjälp av det fettlager vi har under hu-
den. En tänkbar teori varför människor började bli alltmer påklädda under brons- och 
järnålder med kläder gjorda av tyg - kanske inte enbart hade rent praktiska, bekväma 
och dekorativa funktioner. Utan även det faktum att förbränningen blev mindre när 
kroppen var ordentligt påklädd, man sparade helt enkelt mat. Därtill den realiteten att 
en bondebefolkning under bronsåldern utan tvekan blev mindre rörlig i sitt dagliga 
arbete - utan den ständiga jakten på vilt - kan också ha haft betydelse. En renjägare några 
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tusen år tidigare, var sannolikt i större utsträckning i rörelse - och höll på så sätt även 
kroppen varm på grund av detta. 

Men när man väl vant sig vid att vara klädd i skinn, som var sydda och formade efter 
kroppen, måste utvecklingen resulterat i en strävan efter ännu bekvämare klädesplagg 
och kanske även förändringar i bäddens utforming och hemmets inredning. Den textila 
utvecklingen och förfiningen var nu igångsatt. De praktiska behoven ledde under år-
hundraden och årtusenden till ett alltmer komplicerat hantverk, som efterhand också 
utvecklade dekorativa utsmyckningar på både på skinn och vävda tyger. Det rar också 
förmodas att bärarens klädsel kunde ha en symbolisk innebörd, man ville visa vilken roll 
man hade i byn. Skinnens långvariga betydelse är också värd att konstatera, eftersom det 
ingalunda var enbart stenålderns människor, som gick klädda i skinn. Utan dessa använ-
des senare tillsammans med vävda tyger, fram till några århundraden efter Kristi födelse 
och övergick senare till att vara en lyxprodukt, och har så förblivit. Halvvägs genom 
järnåldern och fram genom vikinga- och medeltid utvecklades textilhantverket ständigt. 
Nya material kom till användning, importerade textilier av exklusivare slag har hittats 
samtidigt som de textila redskapen blev mer effektiva. Det är därför viktigt att komma 

.410-• 	 •-•-• 

Nyvävdti ylletyger efter historiska förlagor, där den naturliga gråskalan återskapar känslan av gångna 
tiders kunskap och respekt för ullen. Den goda kvaliten som hade en lång livslängd, var viktig i tider 
då framställning av tyger var en långsam och tidskrävande process. En sådan väv skulle användas till 
ett plagg, under 10 år, 20 år eller kanske resten av bärarens liv. Det var då naturligt att man var 
ytterst noggrann under spinning och vävning att få ett så bra resultat som möjligt. Under järnåldern 
och medeltiden var dessa tyger vanliga inslag i klädseln. Kunskapen av att spinna och väva gick i arv 
från generation tillgeneration. Det var en viktig fdrdighet för den unga kvinnan att lära så mycket 
som möjligt av, så att hon själv kunde klä sin familj varmt i framtiden. Att däremot sy kläder var inte 
vanligt att man gjorde själv, skräddarna var många under medeltiden i Malmö. Sannolikt fanns de 
redan under järnåldern, som en viktig yrkesgrupp. Att kvinnorna spann och vävde och lät skräddarna 
sy kläderna var ett förhållande som fortfarande var gällande i 1800-talets bondemiljö kring Malmö. 
Men, kan vi uppskatta ett vackert handvävt ylletyg av bästa kvalitet idag? Även om vi tycker att det 
är vackert, blir vi ofta osäkra på vad det ska användas till och kan vi tvätta det utan att det blir 
fördärvat? Går det att hitta en skräddare, som till ett rimligt pris kan sy vad jag behöver? Att tänka 
långsiktigt när det gäller inredningstextilier och kläder verkar många gånger vara svårt nu för tiden. 
De mer lättvättade egenskaperna blir alltför lockande - att ett ylletyg inte behöver tvättas så ofta och 
mår bra av vädring glöms bort. Projektledarna Karin Persson och Barbro Pettersson på Gotland fick 
erfara detta då de försöktefå igång en produktion av bl a dessa två rutiga tygerna. Folk beundrade de 
fantastiska kvaliteterna, men försäljningen gick trögt och produktionen fick dessvärre upphöra av 
detta lovvärda initiativ till att försöka återuppta äldre tiders textila traditioner. 
Foto: Lars Andersson, IK Foundation c Company. 
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ihåg att de mänskliga grundbehoven - värme, mat, sömn, kärlek - varit de samma från 
de tidigaste renjägarna till det medeltida samhället, och detta gäller även dagens männis-
kor. Det är de samlade mångtusenåriga erfarenheterna, som gjort vårt liv så mycket 
bekvämare än deras, och här intar textilierna en viktig roll. 

De arkeologiska fynden och 
andra källor till kunskap om textilhantverk 
Samtliga textila fynd från förhistorisk tid har hämtats ur jorden vid arkeologiska 
utgrävningar. Dessa artefakter är den viktigaste källan till kunskap av tygernas utveck-
ling genom tiderna. Samma förhållande råder för medeltidens kläder och inrednings-
textilier, om man bortser från de kyrkliga klenoderna som oftast bevarats i kyrkans hägn. 
Det finns även andra källor till kunskap om dåtidens textila hantverk. Hällristningar, 
bildstenar, guldbrakteatrar m fl föremål kan i grova drag visa oss vilken utformning 
kläderna hade. Från medeltiden utgör också de skriftliga dokumenten en viktig kunskap 
om dåtiden. Här är det främst inventarieförteckningar, testamenten, folkvisor, sagor 
och laghandlingar som kan ge oss viktig information om klädedräkten. Medeltidens 
konst, ger oss dessutom en vink om levnadssätt och modets växlingar. 

Denna artikel om Malmötextil från stenålder till medeltid kommer i huvudsak inte 
att handla om klädernas utformning och snitt eftersom samtliga textilier, med undantag 
av två medeltida, bevarats som fragment. Detta medför att det är omöjligt att med 
säkerhet veta vad fragmenten en gång ingått i. Istället kommer tyngdpunkten att ligga 
på textilhantverkets förutsättningar. 

Att fynden från Malmö däremot är fåtaliga från förhistorisk tid, för att bli betydligt 
fler under medeltid - betyder inte att detta varit ett textilfattigt område. Tyger av alla de 
slag har en högst begränsad förmåga att bevaras i jorden, vanligtvis förmultnar fibrer 
snabbt om inte speciella faktorer föreligger. Bäst möjligheter har fibrer, som av en eller 
annan anledning hittats i mossar. Mest kända och berömda är här de danska ekkistefynden 
från bronsåldern där hela klädedräkter bevarats. Malmöområdet kännetecknas däremot 
av styva lerjordar, vilket gör det svårt för textilier att överleva under längre tider. Animaliska 
fibrer som framför allt ull, har däremot större förmåga att bevaras än de vegetabiliska 
som lin/hampa. Detta framgår även tydligt bland de fragmentariska fynden från Malmö. 
Textila fibrer kan också ha större förutsättningar att återfinnas, om det legat bevarade 
intill ett brons- eller silversmycke, vars utfällningar under gynnsamma omständigheter 
kan ha haft en konserverande effekt. Att hitta tygrester i jorden är med andra ord mycket 
sällsynt för arkeologer, problemen är inte bara att de ofta förintats utan också att de ser 
ut av vara i ett med jorden. Textilhistorikern Agnes Geijer och arkeolog Märta Ström- 

76 



TEXTILIER OCH SKINNBEREDNING I MALMÖ 

berg menar båda att detta under många år varit ett problem, eftersom fältarkeologerna 
vanligtvis har begränsade kunskaper om vävning och textila material. Detta medverkar 
till att mindre textil fragment sannolikt ofta sållas bort. En annan effekt kan bli, att när 
ett fragment väl hittats kan det lätt förintas av luftens inverkan, om de inte tas tillvara på 
rätt sätt. Agnes Geijer menade dock redan då att arkeologernas uppmärksamhet har 
ökat för denna föremålsgrupp. Samtidigt har nya tekniker utvecklats för att analysera 
även de mest fragmentariska tygbitarna, vilka härigenom får något att berätta. 

Forskning kring förhistoriska textilier 
Agnes Geijer var under en femtio års period den ledande textilforskaren i Sverige. Inte 
bara när det gällde kyrklig textil som redogjordes för i förra årsskriften, utan också på de 
arkeologiska området. Ett av hennes tidigaste arbeten gällde dräkterna från vikinga-
staden Birkas gravar på 1930-talet. Hennes bok Textilkonstens Historia från 1972, bi-
drar också med viktiga rön om förhistoriska textilier. Margrethe Hald i Danmark till-
hörde samma generation, och publicerade 1940 boken Olddanske Tekstiler, som på ett 
mycket detaljerat sätt inte enbart berättar om de vävda tygerna från ekkistefynden, utan 
också om broderi, sömnad, nålbindning, flätning m m. Lise Bender Jorgensen är det 
andra namnet, som måste nämnas från Danmark, hennes doktorsavhandling från 1992 
berättar om Nordeuropiska textilier fram till år 1000 e kr. Att förhistoriska textilier från 
norra Europa har mycket gemensamt, har blivit en allt tydligare åsikt hos forskarna. 
Vävtekniker, färgningsmetoder, väv- och spinningsredskap m m är slående identiska i 
de Nordiska länderna, likväl som i England och norra Tyskland. Det är då framför allt 
de kompletta dräkterna från de danska fynden, som ger unika möjligheter att också 
förklara närliggande länders textilproduktion och historia. Detta gör det även lättare att 
dra slutsatser om Malmös förhistoriska textilier, även om fynden är få och små. Det är 
med andra ord som att lägga ett komplicerat pussel. Först hittas de lättaste bitarna, det 
vill säga fynden och redskapen som finns i trakten. Därefter måste denna bild komplet-
teras med tidigare forskningar - för att kunna kunna bygga vidare och förstå hur 
textilhantverket utvecklats. Pusslet går däremot aldrig att få helt färdigt. Frågetecken 
finns alltid kvar vid undersökningar av arkeologisk såväl som övrig historisk forskning, 
eftersom ständigt nya rön görs och därför olika möjlighter till svar är tänkbara. 

Den nutida förhistoriska/medeltida textilforskningen i Sverige intresserar ett flertal 
forskare, och här ska bara nämnas några av dessa. Framför allt Margaretha Nockert, som 
under många år forskat kring järnålderns och medeltidens jordfunna textilier. När det 
rör skånska förhållande, är det främst Eva Andersson, som specialiserat sig på 
textilhantverk under järnålder och vikingatid. Hon har också funnit en anknytning till 
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Malmö området i sin forskning, kring utgrävningarna från Oxie och i Fosie områdena. 
Vidare är det framför allt Lena Hejll, Suzanne Siech, Chatarina Ödman och Elisabeth 
Rudebeck i Malmö, som intresserat sig för textilhantverket och bidragit med mindre 
artiklar i ämnet. Däremot har inte textil i Malmö från någon av perioderna stenålder till 
medeltid, varit underlag för någon publikation eller avhandling. När det gäller det för-
historia materialet är detta förståeligt, eftersom fynden är få och att de delvis ingår i Eva 
Anderssons arbete. När det däremot rör det medeltida materialet är det mer förvånande, 
eftersom här finns bättre möjligheter att studera dåtidens tyger. 

Malmö området från renjägarens 
bosättning till medeltida handelsstad 
Den detaljerade periodindelning, som oftast används av arkeologer, historiker m fl är ett 
sätt för oss idag att lättare dela in gångna tiders händelser. Denna artikel använder sig 
främst av en förenklad tidsindelning - sten-, brons-, järnålder och medeltid - eftersom 
de textila fynden knappast låter sig klassificeras i en alltför precificerad periodindelning. 
Vill man däremot gå in på en noggrannare uppdelning av tidperioderna följer här en 
kortfattad lista. Den äldre stenåldern är indelad i paleolitikum och mesolitikum medan 
den yngre stenåldern också benämnes tidig-, mellan- och sen- neolitikum. Bronsåldern 
delas upp i en yngre och äldre del, medan järnåldern har fem avdelningar; förromersk, 
romersk, folkvandringstid, vendeltid och vikingatid. Medeltiden benämnes i arkeolo-
giska sammanhang för enkelhetens skull enbart för medeltid, men medeltidsarkeologer 
vill ändå gärna tänka i olika perioder beroende på hur långt kristendomen och kungamakt-
ens utveckling kommit. 

Att fynden i Malmö är fler från medeltiden beror främst på att denna ligger närmare 
i tid, och fler textlier/fragment har därför inte uppnått den slutgiltliga föruttnelsen. 
Men också det faktum att det fanns så många fler människor under denna period, som 
kunde lämna någonting efter sig än tidigare har givitvis bidragit till mängden. Bokstavs-
och sifferkombinationerna inom parantes hänvisar till fyndkatalogen i artikelns slut. 
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Aldre stenåldern 	f.Kr - 	f. Kr. 9 o o 	40 o 
Malmötrakten blev isfri för ca 13 000 år sedan, men invandringen söderifrån påbörjades 
sannolikt inte omgående på grund av det bistra klimatet och brist på föda. Snart vand-
rade dock stora renhjordar norrut för att söka nytt bete, och det lockade små familjer av 
jägare att följa efter. Den tidigast kända bosättningen med efterlämnade redskap och 
flintföremål från renjägarnas vardag, är ca 11 000 år gammal och belägen vid Segebro i 
Malmö. Vid denna tid uppskattas omkring 120 personer varit bosatta i hela det nuva-
rande danska och skånska området, kanske ett tiotal av dessa funnit goda jaktmarker i 
Malmötrakten. Renarna blev den lilla gruppens resurs för att överleva, förutom att äta 
köttet, användes horn och ben till redskap medan de oumbärliga skinnen formades till 
en värmande dräkt. Hur dessa såg ut, är omöjligt att säga då inte minsta skinnfragment 
finns bevarat. Däremot har en betydande mängd skinnskrapor hittats vid Segebro bo-
platsen, som tyder på att här bereddes skinn. Skinnberedning är en tidskrävande proce-
dur, som sannolikt innebar att alla vuxna på något sätt var involverade i framställningen. 
Genom beräkningar och praktiskt experimenterande kan man idag säga att det tar cirka 
35 timmar att bearbeta ett skinn med flintskrapor. En grupp bosättare på fem-sex perso-
ner kunde till kläder uppskattningsvis behöva 40-50 skinn per år, skrapningen av denna 
mängd skinn skulle då ta mellan 150-200 arbetsdagar. Varje person i denna grupp skulle 
alltså vara tvungen att arbeta 30 arbetsdagar med detta mödosamma arbete varje år. 

Antalet skinnskrapor som hittats, inte bara vid denna boplats, utan även från senare 
bosättningar, visar att den tunga bearbetningen med skinnen medförde att skraporna 
slets ut. Arkeologiska undersökningar visar också på att dessa tidiga bosättare grävde hål 
till bostäder och över detta spändes troligtvis ett skinn för att hålla värmen bättre. 

Under den äldre stenåldern vinner skogen alltmer terräng, först i form av den köld-
tåliga björken och tallen, senare med fler lövträd som al, alm och ask. Renen har nu 
vandrat vidare norrut, men nya arter som kronhjort, älg, rådjur, vildsvin, uroxe och 
brunbjörn har tagit deras plats som jägarstammarnas huvudföda. Fynden från männis-
kors aktivitet är fortfarande fåtaliga från denna tid, eftersom detta var ett fastlands-
område beläget flera mil från kusten innan Öresund bildades. Ett undantag är Öbacken 
där det hittats rikligt med bearbetad flinta från jägargrupper. Platsen ansågs sannolikt 
idealisk på grund av den var torr och högt belägen, samtidigt som vatten kunde hämtas 
från den närbelägna Torrebergaån. Limhamn är annan plats där lösfynd hittats från 
denna period, som i övrigt är ytterst fyndfattig. Fortfarande är skrapor av flinta, så kal-
lade kölskrapor, som troligtvis användes till skinnberedning, de enda bevisen på att grup-
perna tillverkade kläder för att skyla sig. Variationsmöjligheterna i val av skinn måste å 
andra sidan ha ökat i takt med olika djurs invandring. Brunbjörnens skinn är exempel- 
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vis betydligt mörkare och grövre än rådjurets skinn, vilket innebar att klädernas utse-
ende kunde skifta och dessutom bli olika varma. 

När Öresund bildades ca 6000 år f. Kr, förefaller jägargrupper genast ha etablerat sig 
i området. Två intressanta boplatser där rikliga fynd har hittats är Segebro och Arlöv. En 
anledning till att befolkningen tros ha dragit sig mot kusterna var inte enbart tillgång till 
vatten och fiske, utan också det faktum att skogarna blivit alltmer ogenomträngliga. 
Klimatet blev fuktigare och varmare, med frodiga lövskogar där djur som ekorre, bäver, 
varg, grävling, utter, skogsmård, vildkatt och lo trivdes. Det fanns gott om vilt att jaga 
samtidigt som den vegetabiliska födan blir mer betydelsfull, man plockade äpplen, bär, 
hasselnötter m m som kunde torkas och lagras för vinterns behov. De små jägar samhäl-
lena levde under förhållandevis goda omständigheter, i en temperatur som motsvarar 
dagens. Även vid dessa boplatser har hittats stora mängder kölskrapor för skrapning av 
skinn. Vid Arlöv har dessutom hittats benprylar, vilket tyder på att man nu började bli 
mer intresserad av att få passform på sina skinnkläder. Prylarna användes helt enkelt att 
sticka hål i skinnet, där senor sedan kunde träs igenom för att tillverka ett klädesplagg 
som sammanfogades till önskat snitt. 

•-•-• •-•-• •-•-• 

Flätning och tillverkning av olika typer av nät, tillhör utan tvekan mänsklighetens mest ursprungliga 
textila tekniker. Gräs, bast eller ull kunde användas och det fanns oanade möjligheter att experimentera 
fram olika flätningar till rep, fiskedon och detaljer i klädedräkter. Försök själv att ta några trådar 
ullgarn och du upptäcker snartförvånansvärt många sätt att fläta samman dem. Till exempel tvinnad 
snodd, fläta med 3, 4, 6 eller hur många trådar du vill fyrkantig fläta, fläta mot mitten från varje 
sida, fläta på diagonalen, påtade band och slingade band. Hur mycket av dessa enkla flättekniker -
alla genomförs enbart med hjälp av händerna - som den yngre stenålderns befolkning kände till är 
omöjligt att säga. Men troligtvis fanns kunskapen att fläta och tillverka nät innan vävningen var 
känd, eftersom detta är en enklare teknik i sig själv och dessutom redskapslös. Det lilla fyndet som tros 
vara i så kallad sprang från Malmöområdet, har däremot ett mer komplicerat tillverkningsätt i sin 
knutlösa nätteknik. Illustrationen visar tydligt hur det grå ullgarnet - kan också ha varit av annan 
fiber - är sammanlänkat till ett nät utan någon typ av knutar. Nät av denna sort har hittats i betydligt 
senare gravar från de danska mossfynden under järnåldern, liksom att samtida grekiska vasbilder 
visar kvinnor som arbetar med flätningsarbete i en träram. Frågan är om detta lilla Malmöfynd, 
drygt tvåtusen år tidigare kan ha varit utfört i sprang - i så fall är det ett ytterst unikt fynd. 
Illustration Helen Hodgson. 
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Yngre stenårdern 4000 f. Kr -1800 f. Kr. 
Under neolitikum förbättrades klimatet ytterligare, till att bli torrare och dessutom be-
tydligt varmare än nutida temperatur. Det kraftigt tilltagande boplatsmaterialet tyder på 
att befolkningen ökade, och blev dessutom mer bofast. Detta var med andra ord bonde-
samhällets inledning, när man skaffade sig husdjur och började odla säd vid boplatser 
placerade i lerhaltig jordmån även i inlandet. Men de nyvunna bondekulturerna kombi-
nerades också med de äldre jakt- och fisketraditionerna, eftersom många boplatser återfun-
nits längs kusten. Arkeologiska utgrävningar har bland annat gjorts vid boplatserna 
Elinelund, Soldattorpet, Rosengård, Djupadal, Segeå, Hindby mosse och Pildammarna. 
Från denna period görs inte enbart fynd av flinta och ben, utan keramik börjar nu att 
uppträda i allt större mängder. Den dekorerade keramiken är också intressant ur kläder-
nas synvinkel, eftersom krukskärvorna kan uppvisa en dekor gjord med hjälp av tvinnade 
snören.Vilken typ av material detta snöre var tillverkat av är mer osäkert, kanske senor, 
lind- eller ekbast. En spännande tanke är också att om kvinnorna/männen lade ner så 
mycket arbete på att göra keramiken vacker och tilltalande - kanske man hade en lik-
nande inställning till skinnkläderna. Varför kunde inte dessa prydas med broderade 
sömmar med samma mönsterformer, som utvecklades i keramiken? Eller färgades kan-
ske skinnen med olika barkämnen eller jordfärger, för att bli mer tilltalande? En sådan 
parallell kan dras till Carl Linnaeus besök i Lappland 1732, där den lappländska befolk-
ningen i huvudsak använde skinn till sina klädesplagg och i övrigt levde efter uråldriga 
traditioner. Här avsågs pälsskinn från ren, björn, ekorre, mård, järv, bäver eller varg. I 
detta sammanhang, omnämnes även att albark färgade skinnen röda. Linnaeus bok Flora 
Oeconomica låter oss veta att även albarken tuggades, för att färgämnet skulle utvinnas 
på bästa sätt. Han berättar också i sin Lappländska resa om blodrotens goda möjligheter 
att frambringa färg, ... tuggas och spottet strykes på skinn, varav det bliver rött... Möjlighe-
ten finns att även Malmöområdets befolkning flera tusen år tidigare kunde färga sina 
skinn genom att albark tuggades eller bearbetades på annat sätt för att försköna klä-
derna. 

Liksom under den äldre stenåldern hittas fortfarande skinnskrapor, fast nu i ännu 
större mängder, vilket kan ses som logiskt med tanke på den växande befolkningen. 
Exempelvis hittades under en utgrävning vid Pildammsboplatser 171 spånskrapor, och 
allt som allt uppskattar arkeologerna att det hittats tusentals skrapor under utgrävningar 
i staden genom åren. Det bör emellertid poängteras att skinnbearbetning kanske inte 
var det enda användsområdet för skrapor. Möjligtvis kan även trä bearbetats till olika 
verktyg med hjälp av flintskrapor. Benprylarna blir även mer rikligt förekommande under 
denna period, och likaså börjar bennålar att uppträda vid boplatserna. Dessa nålar har i 
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mångt och mycket samma form som nålar har idag. Nålarna var en vidarutveckling av 
prylens funktion, som medverkade till att skinnen kunde sys ihop på ett snabbare och 
effektivare sätt än om bara prylen användes. Likaså innebar nålens utveckling att deko-
rativa broderier blev möjliga att utföra, med större finess och detaljrikedom. Flintknivar, 
som hittats i olika storlek, är också tänkbara föremål för skinnbearbetningen. När olika 
skinnstycken behövde sys ihop, var det också nödvändigt att kunna skära skinnet efter 
den tänkta passformen. 

I den gryende bondekulturen vid periodens slut blev husdjuren - får, get, svin, nöt-
kreatur och hund mer betydelsefulla. Deras ben användes dessutom gärna i redskaps-
tillverkningen. I vilken utsträckning som fårets ull började användas till kläder är svårare 
att avgöra, eftersom inga funna textila rester kan dateras före bronsåldern i Norden. 
Men omöjligt är det förstås inte att befolkningen redan nu plockade ullen som fåren 
tappade på våren, och utnyttjade denna till flättekniker, broderi eller kanske också väv-
ning. Man kan lätt föreställa sig likheter mellan dåtid och nutid vid vandringar på ängar 
och hedar idag där får går på bete. På buskar syns ofta rester av ull, som lossnat när fåret 
betat nära dessa, ulltåtarna är ofta utdragna och ser nästan ut som en tråd i sig själv. Att 
ullen fortfarande hängde ihop när den drogs ut måste även stenålderns människor snabbt 
insett. Steget var säkert inte långt till att tvinna den utdragna ullen med fingrarna, och 
upptäcka att detta blev en användbar tråd. Två sländtrissor, som hittats i lergraven i 
Kvarnby är en fyndkategori som visar att här dessutom hade utvecklats ett redskap till 
spinning av ull. Dessa härstammar enligt uppgift från stenålderns yngsta period. (MHM 
13995), vilket är troligt eftersom enstaka liknande fynd även har gjorts i andra delar av 
landet. Vid Petersborg strax söder om Malmö har upptäckts en mycket intressant textil 
spillra, som tros vara flätad eller utförd i en knutlös nätteknik kallad sprang - vilken 
påträffades vid en utgrävning av en boplats. Fyndet som kan härledas till yngre sten-
åldern har undersökts av den danska textilforskaren Lise Bender Jeirgensen. Hon kan 
dock inte bedöma vilket material som använts på grund av fragmentets litenhet. Textilre-
sten väger endast ett gram och är dessutom förkolnad. Efter C-14 analys kunde konsta-
teras att fyndet var tillverkat 3970-3630 f. Kr, och har därför bedömts tillhöra ett av 
Nordeuropas äldsta textilfynd. 

Det är inte endast boplatsfynd, som presenterar bevis för mänsklig aktivitet, utan det 
har också påträffats - flintgruvor, gravfynd, offerfynd och skatter, som gömts undan. 
Människorna hade börjat att leva ett mycket mer komplext liv, med större kontakter 
mellan olika grupper, handel och försäljning, samt gravsättning av de döda. Det fanns 
kustfolk, åkerbrukare, fortfarande även jägarbefolkningar och inom respektive grupp 
kan genom fyndomständigheter antas att människorna hade olika rangordning i famil-
jen/byn. Arkeologerna kan särskilt se detta fenomen genom begravningssederna i sten- 
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konstruktioner, där de döda hedrats med olika mängder av föremål. I detta samman-
hang tror forskarna att den döde möjligtvis varit insvept i djurhudar. Hudarna i sig själv 
finns inte kvar, utan endast mörkfärgningar i graven, som tyder på att den avlidne haft 
någonting runt omkring sig. Att tyda olika fläckar och färgförändringar i marken kan 
förklara förhållandena, när de direkta föremålen är förintade. Däremot har klädes-
tillverkningen eller rester av annan skinnhantering inte lämnat några spår efter sig vid 
offerfynd eller undangömda skatter. 

Att invandringen av människor under perioden var betydande kan ses genom de två 
olika kulturer, som levde sida vid sida - trattbägarkultur och stridsyxekultur. Mot slutet 
av denna period kan man däremot avgöra att de olika civilisiationer levt så länge tillsam-
mans, att deras flintredskap, keramik m m alltmer har smält samman till en enhetlig 
kultur. Metallföremål, och då speciellt i koppar, började också uppträda vid slutet av 
den yngre stenåldern. Materialet var importerat söderifrån och säkerligen mycket dyr-
bart, eftersom det vanligtvis är små föremål som hittats vid utgrävningar. Vid över-
gången till bronsåldern ökar metallföremålen alltmer bland fynden och särskilt då i 
kustremsan. Perioden förefaller att ha varit mycket livlig och rik i Malmö områdets 
historia. 

•-•-• 	•-•-• 

Vävda tyger kom under bronsåldern att allt mer användas och den enkla tuskaften var den 
ursprungligaste av teknikerna. Som kan ses på bilden går varp- och inslagstrådar växelvis under och 
över varandra. Denna teknik kunde också flätas i smala banch gränsen mellan flätning och vävning 
kan vara mycket snäv och därför var troligtvis vävningen en vidareutveckling av flätningen. De första 
vävstolarna var sannolikt så kallade ryggvävstolar av enkelt slag, där varpens spänning reglerades med 
kroppen. Hur dessa såg ut är omöjligt att säga, eftersom delarna vari ettförgängligt material. Förövrigt 
en vävstolstyp som i mer utvecklade variationer fortfarande än idag används i bl a Asien och Syd 
Amerika, och det är även möjligt att här tillverka mycket komplicerade textilier på många skaft. 
Malmöfynden med vävtyngder av bränd lera visar däremotpå att den upprättstående vävstolen - den 
så kallade opstagognen - var i bruk här under bronsåldern. Tyg av detta slag som illustrationen visar, 
kunde med andra ord framställas på båda dessa vävstolstyper. Ullen var fortfarande grå, svart eller 
brunaktig ochf2irgning av garn tros inte ha varit känt vid denna tid. Vilket naturligtvis inte hindrade 
väverskorna att tillverka en så vacker textil som möjligt - rutningar och randningar var också möjliga 
att framställa med hjälp av få rens naturliga grå och bruna nyanser. 	Illustration: Helen Hodgson. 

84 





TEXTILIER OCH SKINNBEREDNING I MALMÖ 

  

   

Bronsåldern 1800 f. Kr - 5oo f. Kr. 
Bronsföremål blev nu vanliga och trakten fortsatte med största sannolikhet att vara ett 
expanderande område, med tanke på mängden fynd och andra arkeologiska omständig-
heter. Anledningen till nya begravningsseder med de imponerande gravhögarna är mycket 
omdiskuterade. De tyder både på ökade influenser söderifrån och på att samhället fått 
större resurser, eftersom det fanns tid och möjlighet att iordningställa dessa gravmonu-
ment. Att sluta sina dagar i en hög var inte till för alla utan för de mest välbeställda i 
samhället. Detta antagande understryks av den typ av gravgåvor som har hittats. Den 
yngre delen av bronsåldern kännetecknas av ytterligare ett gravskick, när befolkningen 
började bränna sina döda och lägga de brända benen tillsammans med gravgåvorna i 
keramikurnor. Ur textil synvinkel är dräktspännen och nålar i brons en viktig fynd-
kategori. Dessa spännen utvecklades under bronsålderns gång, ifrån att ha varit mycket 
enkla i form av en säkerhetsnål till att bli vackert ovalt formade och dekorerade. Spänn-
ena kunde både användas att hålla samman skinn och vävda tyger. Likaså har det vid 
grävningar från Bulltofta området hittats sylar av brons som gravgåvor, och då till både 
män och kvinnor. Detta kan tyda på att båda könen var sysselsatta med framställning av 
kläder, eller kanske hade sylarna också andra användningsområden. En tredje kategori 
av gravfynd, från Käglinge, beskriver så här av Bengt Salomonsson. Att hängkärlen är en 
kvinnlig ägodel är klart, men man vet inte hur de burits och använts. Mycket pekar på att de 
burits på ryggen, inträdda i bältet. Möjligt är också att de fingerat som en nutida hand-
väska. I den kunde bronsålderskvinnan förvara småting, som nål, kam, kniv och pincett... 
Nålar att sy kläder med och kanske även utföra dekorativa broderier med - tillhörde med 
andra ord en kvinnas värdefullaste ägodelar. Nålar utförda i brons och ben har också 
hittats som boplatsfynd i både Fosie och Skrävlinge. 

Bygden var en plats med livlig handel och ett kontaktnät, som genom mellanhänder 
sträckte sig ner till södra Europa, vilket kan ses i stilinfluenser på brons-, keramik- och 
stenföremål. Ett ökat vägnät i regionen gjorde sannolikt också att människor lättare 
kunde ta kontakt med varandra, och utvecklingen gick på så sätt snabbare. Att ta sig 
fram på upptrampade stigar eller grusvägar måste varit det vanligaste sättet, men för 
några år sedan hittades också en 3000 år gammal stenlagd väg nära Kvarnby. Vilket 
tyder på att bronsålderns människor lade ner stort arbete på att förbättra transport-
möjligheterna. Trots att föremål bevisligen importerades söderifrån, täcktes ändå hu-
vuddelen av befolkningens behov av en inhemsk produktion. Här måste ha funnits 
många skickliga bronsgjutare, keramiker, stenhuggare, snickare och textilhantverkare i 
Malmö. 

Allt tyder också på att befolkningen i ökade avsevärt under perioden. Inte bara i 
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förhållandet till mängden upphittade fynd utan utgrävningar visar också att gårdarna, i 
form av långhus, var fler och låg närmare varandra än tidigare. Landskapet blev dess-
utom mer och mer öppet för varje århundrade som förflöt, med tanke på den allt större 
bofasta jordbruksbefolkningens ökande odling, röjning och betning av husdjur. Trakten 
var ändå utan tvekan betydligt rikare på träd än idag, och med ett klimat snarlikt vårt 
eget. I denna miljö bör betydande mängder tyger vävts till den ökande befolkningen, 
vilket utgrävningar från södra Sallerup, Fosie och Svågertorp visar på, där det har hittats 
tyngder av bränd lera. När det däremot rör sig om kunskapen hur kläderna såg ut som 
vävdes på dessa vävstolar, måste vi likaväl som resten av Sverige studera de rikhaltiga 
danska fynden. Här har hela klädesplagg bevarats på grund av den konserverade effekt 
som de urholkade ekstammarna hade, vilka användes till kistor vid begravningarna. 
Dräkterna från Skydstrup och Egtved är de mest välbevarade och här kan förutom att 
hela dräktplagg är bibehållna, även studeras material, vävtekniker och sömnadsdetaljer 
med stor exakthet. Ylletygernas omfattade storlek tyder på att vävnaderna tillverkades i 
en så kallad opstagogn. Det vill säga en vävstol, som hade en hängande varp med 
vävtyngder och vilken dessutom hade möjlighet att rulla upp tyget på en bom för att 
uppnå en vävlängd som var längre än vävstolens höjd. Fynden av vävtyngder i Malmö-
trakten visar att liknande tyger sannolikt vävdes här. Både på grund av de näraliggande 
danska fynden av hela dräkter, områdets egna vävtyngder av bränd lera och sländtrissor 
av lera och brons som hittats i andra delar av Skåne. Dessutom har en snarlik klädes-
detalj till den berömda Egtved kvinnans dräkt med kort snörkjol, hittats i en bronsålders-
hög vid Perstorp i Skåne. Fyndet har undersökts av Margaretha Nockert och bedömts 
vara en del av ett tuskaft vävt ylleband, som den stora runda bältesplattan i brons varit 
fastsatt på. I de danska fynden liksom vid de svenska fragmenten har ullen visat sig vara 
brun eller svart. Att ullen var så mörk i sig själv kan vara en förklaring till att varken ullen 
eller tygerna färgats. En annan anledning kunde helt enkelt vara att färgning av ull var 
ett okänt begrepp i Skandinavien under bronsåldern. Att tillverka färg till mer bildmässiga 
framställningar var däremot välkänt, vilket främst kan ses på hällristningsbilder. Här 
finns människor avbildade med ett klänningsliknande plagg som går ner om knät, vilket 
är den andra källan till kunskap om periodens klädedräkter. 

Det enda material av textil/läder från Malmöområdet, som kan härledas till brons-
åldern grävdes fram vid ett gravfält i Kristineberg. Ett ytterst fragmentarisk fynd som 
beskrives så här av Lena Hejll, utgörs av två små bitar s-spunnen entrådig ulltråd varav den 
ena är fäst vid liten bit läder ellerfiltad ull. Hon menar dessutom att det är omöjligt att 
med säkerhet säga om fyndet tillhört den dödes dräkt från urnebrandsgropen. Att trå-
den var tvinnad tyder på att en typ av slända eller annat redskap har använts, samtidigt 
som osäkerheten om läder/filtad ull kan föra diskussionen i flera riktningar. För det 
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första måste båda materialen förekommit till kläder under bronsåldern. Skinnskrapor 
hittas ofta vid utgrävningar i staden kring boplatserna, vilket visar att skinn fortfarande 
var ett betydelsfullt material. Troligtvis förfinandes skinnklädernas detaljer ytterligare 
under perioden - med förbättrade redskap som knivar, nålar och sylar i brons var det 
lättare att få ett snyggt resultat. Tanken att fragmentet skulle vara av filtad ull är också 
möjlig, eftersom fårraser med ull redan införts till Skandinavien vid den yngre sten-
ålderns sista period. Att ull dessutom kunde filtas samman har sannolikt ett äldre ur-
sprung än vävningen. Av en slump måste det enkelt ha upptäckts att våt ull lätt filtar 
ihop sig, och när den torkat har det bildats en hård klump av ull. Steget är då inte långt 
till att breda ut ullen, försöka forma den i vått tillstånd till en önskvärd form. Kanske en 
varm mössa i tovad ull på ett enkelt sätt kunde ersätta en mer komplicerad sammansydd 
skinnmössa av flera bitar. Filtningstekniken kunde inte bara efterlikna skinnets följsam-
het, utan också göra det mjukare och mer bekvämt. 

En annan fråga rörande bronsåldern, som är svår att få ett entydigt svar på, är om lin 
verkligen användes som spånadsväxt eller om den enbart var en oljeväxt till matlagning. 
För områdets del är frågan högst aktuell eftersom ett mindre antal linfrön hittats vid en 
utgrävning från Lockarp. Kol 14-dateringen visade att fröna härstammade från perio-
den 800-500 f. Kr, vilket medför att detta är ett av de tidigaste fynden av lin i Sverige. 
Ett liknande fynd har gjorts från utgrävningar vid Svågerup inför Öresundsförbindelsen, 
med dateringen 800-200 f. Kr. Det finns däremot ingenting som tyder på att dessa 
linfrön nödvändigtvis skulle ha någonting med textilframställning att göra. För det förs-
ta härstammar de äldsta Skandinaviska textilfragementen i linne från järnåldern 200 e. 
Kr, alltså 700 år efter bronsålderns slut, vilket är en lång period. Dessutom är linodling 
för oljeframställning till matlagning avsevärt enklare än att odla spånadslin. Lin för textilf-
ramställning behöver framförallt växa sig betydligt högre, för att uppnå en god spinnbar 
kvalitet av fibern. Linet måste även skördas vid en mer exakt tidpunkt, eftersom linfibern 
skall ha en viss mognadsgrad för att släppa basten. När dessa villkor väl är genomförda, 
måste linet rötas, bråkas, slaktas, häcklas och spinnas - linet behöver bearbetas i många 
olika moment för att kunna bli ett spinnbart garn. Frågan är om den textila utveck-
lingen nått så här långt under bronsåldern? Ett intressant fynd från Sallerup, daterat till 
ca 500 f. Kr kan ge ytterligare ledtrådar till detta, när en mindre bunt av linfibrer hitta-
des i en vattentäckt grop tillsammans med andra växtdelar. Detta kan tydas så att linet 
var utlagt för rötning så att basten skulle släppa från fibern. Om detta lin däremot var 
avsett för att senare spinnas till garn är tveksamt. Mer sannolikt kunde linfibrerna nytt-
jas som lindbasten - humle och nässlor har motsvarande egenskaper - det vill säga att 
fibrerna är starka och kunde efter bearbetning brukas för tillverkning av rep eller starka 
snören. 
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Järnådern 5oo f Kr-ioso e Kr. 
Under detta tidsskede tog olika samhällen mer och mer strikta former. Det var nu inte 
endast enstaka gårdar som bildade en gemenskap i olika bosättningar, utan fler och fler 
hus grupperades tillsammans i en större bybildning. Grävundersökningar tyder på att 
boplatser kunde vara lika tätbebyggda under järnåldern som vid 1700-talets början - ett 
gytter av lång- och grophus där människor sov, arbetade, roade sig och intog sina målti-
der. Järnålderns uppdelning i fem underavdelningar grundar sig på alla de aktiviteter 
vilka föregick söderut, som fick stort kulturellt inflytande i norra Europa. Utvecklingen 
gick med andra ord betydligt fortare framåt under järnåldern än tidigare, men det var 
inte en strikt kronologisk framgångskurva. Fyndfattigdomen från området vid århund-
radena kring Kristi födelse tyder exempelvis på en svacka i levnadsstandarden. Varför är 
mycket omdiskuterat, det blev en tydlig klimatförsämring med mer nederbörd och kal-
lare väder. Det intensiva regnandet kan helt enkelt gjort de tunga lerjordarna omöjliga 
att odla, folk fick helt enkelt flytta och starta på nytt på andra torrare högre belägna 
platser. Perioderna som följer under järnåldern blir däremot mer fyndrika, men med 
ojämn fördelning. Fortfarande är boplatsfynden fåtaliga mellan 400-800 e. Kr i Malmö-
området, däremot tyder de omfattande skattfynden på att trakten var rik. 

De textilrelaterade fynden ökar även markant under perioden - man hittar nu fler 
tygfragment, sländtrissor, vävtyngder och annat som tyder på att stora mängder tyger 
tillverkades. Fortfarande finns det rikligaste materialet bevarat från de danska mossfynden, 

• -•-• 	•-•-• 

Bildtext nästa uppslag: 
Ljud, dofter och interiörer finns till och försvinner efter en tid' Textila rum från järnåldern är inga 
undantag. Men visst kan man undra hur det var att väva i Malmöområdet för sådär en 1500 år 
sedan. En behaglig sommardagblides det annars kanske unkna vävrummet med lövmarkernas ljud 
och friska dofter, blandat med byns vardagliga rytm. Gråpäls ligger på det jordtrampade golvet, 
funderande på om det inte är dags att tugga lite bredbladigt gräs som finns på lagom avstånd nere vid 
bäcken. Gammelmor lär ut spinning till en liten yrhätta som barfota just pustar ut från vilda lekar 
mellan byns hus. Här förs kunskap och skrönor vidare från gammal till ung, möjligen snappar den 
lilla upp att spinningen går lättare när man sitter närmre elden, eftersom ullens fett värms upp så att 
tråden löper lättare - ett riktigt vintergöra! Det är enkelt, för de som kan, att väva i den upprättstående 
vävstolen under sommarens långa dagar med ljus och behaglig värme, den luddiga väven kan bli både 
rutig och randig i tekniker som vi idag kallar tuskaft och kypert. Kunskapen om material färgning och 
vävteknik krävde goda insikter om naturen, det vi idag hade delat in i ämnen som geologi, kemi, flora 
och fauna, varvat med ett öga för design! Kunskap som gav ökad möjlighetftr överlevnad och ett bättre 
liv. Illustration: Gunnar Brusewitz 

89 







TEXTILIER OCH SKINNBEREDNING I MALMÖ 

Huldre-, Thorupsmosse med flera platser. Här finns rutiga schalar och kjolar, långbyxor, 
skjortor, språngade mössor, brickvävda band samt skinncaper att studera. Särskilt skjor-
tor och byxor visar på en långt driven sömnadskonst och det åtsittande snittet tyder på 
att plaggens passform ansågs viktig. Från slutet av epoken visar även de textila fynden 
från handelsstaden Birka vid Mälaren prov på skickliga textilhantverkare och många 
importerade tyger. I detta sammanhang måste också det berömda Osebergsfyndet i form 
av en skeppsgrav omnämnas - här återfanns en avancerad textilkonst, även i direkt bild-
framställande textil. Många andra Skandinaviska exempel hade kunnat beskrivas från 
järnåldern och några av dessa kommer framöver som jämförelsematerial till de Malmö-
relaterade fynden. Forskarna brukar idag dela in järnåldern i tre textilteknologiska faser, 
beroende på hur textilierna såg ut, vilka vävtekniker som var vanligast, import av före-
mål, fåravel och så vidare. Därför kommer även detta material beskrivas med samma 
periodindelning - det vill säga 500 E Kr.-100 e. Kr, 100-600 e. Kr. och slutligen 600-
1000 e. Kr. 

500 f Kr-100 e Kr 
Järnålderns äldsta period var som beskrivits fyndfattig, och detta gäller egentligen allt 
som rör textilhantverk. Från Malmöområdet har ingenting hittats vid arkeologiska 
utgrävningar som med säkerhet kan kopplas till befolkningens tillverkning av kläder. 
Detta är ett känt förhållande från många bosättningar. Orsakerna till detta kan vara 
flera, men sannolikt har klimatförsämringen haft stor betydelse, eftersom den senare 
delen av bronsåldern lämnat många textila spår efter sig. Därför bara några rader om vad 

• -il>. 	4D-40.• 	• 

Textilhantverket kännetecknas av en stark utveckling under järnålderns sista hi4fi. Tygerna blev finare 
i kvaliteterna, teknikerna blev flera och ullen började färgas. Ett klädmode kunde säkert på så sätt 
påskyndas samtidigt som hemmen hade möjlighet att börja inredas med textilier i större utsträckning 
när vävproduktionen ökade. Bland de danska grav- och boplats5nden ser man att rutningar av olika 
slag börjar att bli mer komplicerade i varierande kyperttekniker, precis som olika effekter kunde uppnås 
med hjälp av spinnriktningen på garnet. Kypert hade också den fördelen att den var lättare att slå 
ihop till en tätare kvalitet än tuskaften - vilket måste påskyndat dess popularitet. Flertalet av de textila 
fynden från Malmö var just vävda i kypert, men är dessvärre så små att det inte går att spekulera 
kring om de en gång varit rutiga eller enbart enfärgade. Detta vackra tyg i naturens egen gråskala har 
vävts av Grete Mårtensson i ullgarn från Gutefår. En design och ullkvalitet med stora likheter till 
järnålderns fynd. 
Foto Lars Andersson, IK Foundation & Company. 
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man har kommit fram till att vara karakteristiskt för Skandinaviska textilier under denna 
period. Lokalt producerade tyger vävdes vanligtvis i kypertteknik i svart, brun eller grå 
ull, samtidigt som skinn fortfarande var ett viktigt material till större klädesplagg som 
kjolar, kappor och caper. 

100-600 e Kr 
Som hörs av namnet var järn, järnålderns stora nyhet vilket fick stor betydelse för män-
niskorna. Denna metall var starkare än brons och blev på så sätt oöverträffad till verktyg, 
husgeråd och vapen. Sylar till sömnad och skinnhantering blev ett annat användnings-
område där järnet hade sin givna plats. Ett sådan järnsyl har bland annat hittats vid ett 
gravfynd från Höjahögen i Malmö samt i en grav belägen i Limhamn. Här påträffades 
förutom sylen även en halvmånformad kniv, som tros kan ha nyttjats till skinnhantverk. 
Det har däremot framkommit att de stora skinnkläderna så gott som helt försvann un-
der denna period och blev istället en lyxartikel, som användes till kragar, mössor och 
vantar. Vävstolar med varptyngder får istället sitt fullständiga genombrott, och det pro-
ducerades mer och mer tyg. 

Det tydligaste beviset för detta i området är bevarade textilfragment som hittats vid 
flera utgrävningar, bl.a. vid undersökningar i anslutning till Öresundsförbindelsens 
grävningar i Burlövs socken. Det beskrives så här enligt registrets noteringar, (MHM 
9149) Enligt konservatorerna bestårPremålet av en metallkärna, vilken är omlindad med 
någon slags textilfiber, föremålet påträffades i höjd med kraniumresterna. Att tråden hade 
en metallkärna leder i högsta grad tankarna till att detta en gång varit ett dyrbart impor-
terat klädesplagg, som den döde bar. Det finns ingenting, som tyder på att konsten att 
spinna trådar med en central metallkärna, var känt i Norden vid denna tid. Den mest 
omfattande textilupptäckten har gjorts vid Kristineberg, där två gravar dolde samman-
lagt nio små textilrester i ull. Fynden är ytterst små 1,5 x1,5 cm eller mindre, men kan 
ändå berätta något om vad de en gång använts till och hur de tillverkats. Lena Hejll 

•-•-• •-•-• •-•-• 

Rekonstruktionen av detta tyg har ett annat ursprung, men upplevs ändå med samma ulliga känsla av 
klassiskt snitt med sin sofistikerade smala rutning- ett tyg som kunde användas lika väl under järnåldern 
som idag. Nutidens kvinna eller man hade kanske valt att sy en kavaj av tyget, eller klä om de bästa 
stolarna. Järnålderns användningsområden var säkert inte så annorlunda - det kunde nyttjas till en 
lång kjol, jacka, långbyxor, cape eller som till någon för oss okänd inredningsdetalj i hemmet. Det 
kypertvävda tyget är tillverkat vid Peter Andersons väveri 1986, av Herdwickfirets ull från Skottland. 
Foto Lars Andersson, IK Foundation d Company. 
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menar att de döda varit kvinnor i båda gravarna, med tanke på fibulornas placering på 
axlarna. En av de begravda har burit ett pärlhalsband. De två olika kvaliteterna var vävda 
i kypert, 10-12 trådar/cm och 15 trådar/cm. Den sistnämnda är en ganska tät kvalitet 
vilket gjorde det nödvändigt att använda ett tunnare garn, samtidigt som trådar i både 
varp och inslag blev flera. Den sammanlagda konsekvensen av dessa faktorer innebar att 
vävningen blev både drygare och mer krävande att utföra. Ett liknande fynd har gjorts i 
en kvinnograv från Hindby, med kypertvävda textilfragment i ull som bevarats på 
fibulorna av brons. Även ett något senare fynd, daterat 500-600 e. Kr. har bevarats 
under liknande omständigheter. Detta iaktogs i Husie, där en kvinna fått en ståtlig 
begravning. På de vackra bronsfibulorna med stämpelornamentik hade mindre rester av 
tyg bevarats. (SMH 17704) 

Små grophus, som var till hälften nergrävda i jorden, fanns förvisso redan under 
bronsålderns senare del, men det var först några århundraden efter Kristi födelse, som 
de verkar ha blivit riktigt vanliga. Fynden i anslutning till husresterna berättar om att i 
dessa gropar rådde en febril hantverksaktivitet. Framför allt då med textil inriktning, 
eftersom många av fynden är kopplade till vävning. De viktigaste fynden har gjorts i 
Fosie industriby, där 17 grophus dateras till 400-700 e. Kr. Här hittades en mängd 
intressanta redskap och andra föremål, som visar att vävningen blivit mer avancerad. Nu 
uppträder också vävtyngder av bränd lera i större mängder, vilket visar att den upprätt- 
stående vävstolen, den så kallade opstagognen blivit allmänt förekommande. Detta blev 
en naturlig utveckling när de mer komplicerade kypertvävnaderna med tunnare garner 
blev vanligare. Medan den andra enklare vävstolstypen där spänningen reglerades med 

Samma rutning som den tidigare tuskaftavbildningen - men nu ifiirg - vilket är tänkt att levandegöra 
att tuskaften som teknik fortfarande levde kvar sida vid sida med kyperten fast nu började textilierna 
också att färgas. De olika kulörerna gav helt nya möjligheter till att skapa personliga och vackra tyger. 
Attfiirga gult är påfallande enkelt i jämförelse till övriga nyanser inom väx99irgningen. Många vanliga 
örter och blad från träd som växte runt husknutarna eller på ängarna var lämpliga till att färga gult 
med. Om dessa däremot användes finns det knappa bevisfän både arkeologiskt och historiskt. Vad som 
anses känt är att, vau var den vanligast förekommande växter till gulfärgning, vilket har gått att 
fastställa efter kemiska analyser på upphittade fynd både i Norden och Storbritannien. Alun vari det 
närmaste omöjlig att fä tag på i Norden under järnåldern, såvida inte vikingarna lyckades inskaffa 
denna vara under sina resor i östra Medelhavet. Istället anses lummer ha använts som en ersättning 
som betningsmaterialför alun, för attfaflgen attfasta på garnet. Avsaknaden av alun måste medverkat 
till at tfärgning av,„g-er eller garn blev begränsad och på så sätt ännu mer exklusivfär bäraren av dessa 
färgstarka kläder i kontrast till övriga grå och bruna tygerna i ullens egen nyans. 
Illustration Helen Hodgson. 
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kroppen och andra änden av varpgarnet var fastsatt i ett träd eller stolpe, var mer lämplig 
för tuskaftsbindning. Dessa vävstolar har troligtvis ett äldre ursprung, men lämnar inga 
spår efter sig på grund av att alla delar var tillverkade i lättförgängligt material. Samma 
förhållande gällde de tidigare sländorna, som sannolikt ofta var tillverkade helt i trä. 
Sländor med trissan gjord av sten eller bränd lera förekommer visserligen också tidigare 
i historien. Men det är först under denna epok, som de blir riktigt vanliga, vilket fynden 
i grophusen också visar. 

Vad var det kvinnorna spann på sina sländor i Fosie? Till övervägande delen var det 
ullgarn i olika kvaliteter för vävning. Man har också kommit fram till att fåren började 
förädlas kring år 100 e. Kr, för att uppnå en bättre ull till textilhanteringen. Detta inne-
bar fler sorters fårraser, vilka producerade olika slags ull för skilda behov, och det var då 
framför allt den vita och den ljusgrå ullen, som blev alltmer allmän. Att tygerna nu blev 
så mycket ljusare, betydde säkert inte att man ville ha vita kläder utan istället att man 
ville färga sina textilier i olika kulörer. Med den ökande importen av utländska tyger, 
ofta vävda med betydligt exklusivare tekniker och material än de inhemska. Måste ha 
utgjort en viktig inspirationskälla för att utveckla den egna produktionen så att den 
kunde efterlikna de importerade varorna, vilka lyste i röda, blå och gula färger. Från 
Malmöområdet har däremot inte hittats några färgade textilfragment eller några andra 
direkta tecken på att färgning pågick, runt exempelvis grophusen. Däremot kan makro-
fossil analys där förkolnade fröer artbestämmes ge viktiga upplysningar. Här uppträder 
ofta måran tillsammans med andra så kallade ogräs, ängsväxter och odlade växter. Från 
måran som tillhör Galium släktet, går det att utvinna både gula och rödaktiga färger. 
Exempelvis gult av gulmårans blommor och blad samt en rödaktig nyans av vitmårans 
rötter. Att dessa förkolnader fröer som hittats i Lockarp, Svågertorp m fl platser har haft 
någon användning till textilfärgning, är en tänkbar möjlighet. Det måste också tilläggas 
att de till synes brunfärgade textilfragment, som hittas i jorden ursprungligen kan ha 
varit färgade, eftersom växtfärger snabbt förintas i marken. 

Troligtvis var kvinnorna sysselsatta med spinning, men det finns inget som motsäger 
att också äldre män och barn arbetade med textilhanteringen. Överhuvudtaget var fram-
ställningen av kläder och eventuellt andra textilier för hemmens bruk en ytterst tidskrä-
vande procedur, som tillsammans med matlagningen bör ha sysselsatt kvinnorna större 
delen av deras tid året runt. Det är därför sannolikt att resten av familjen också hjälpte 
till i mån av tid, med olika sysslor som exempelvis insamling, sortering, kamning och 
spinning av ull. Men denna var bevisligen inte längre det enda materialet som spanns, 
eftersom stora mängder linfrön hittats vid utgrävningar i flera av grophusen. Detta tyder 
på att även linnetyger vävdes i dessa verkstäder, vilket stärks genom undersökningar från 
ett sammantaget Skandinaviskt perspektiv då linnetyger visat sig bli vanligt förekom- 
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mande först kring 600 e. Kr. De funna kammarna kan förstås ha varit avsedda till att 
kamma det egna håret, men möjligtvis kan de också ha använts till att reda/kamma ut 
ullen med före spinningen. Andra intressanta föremål, som hittats i dessa hus är synålar 
av ben och brons samt järnknivar, som har använts för att skära till och sy samman de 
färdigvävda tygerna. Tygerna behövde inte heller alltid skäras med kniv längre, saxen var 
en nyhet som hade möjlighet att göra sömnadskonsten ännu mer förfinad. Järnsaxar av 
detta slag har också hittats i grophusen vid Fosie industriby. Denna typ av vävarverkstäder 
fortsätter att vara verksamma ända in på 1200-talet. 

600-1050 e Kr. 
Det ökade antalet människor i tydliga samhällsgrupperingar innebar också en större 
benägenhet till oro. Försvarsanläggningar, palissader, stora mängder av vapenfynd vitt-
nar om att järnålderns människor ofta var i konflikt med varandra. Att utöka sitt territo-
rium och att vilja ha mer, verkar också ha varit en ständig drivfjäder, som kulminerade i 
vikingarnas handels- och plundrarresor vid slutet av järnåldern. Som en följd av 
vikingarnas flitiga sjöfarande behövdes dugliga skepp med stora segel, detta var en ny 
kategori av textiler, som måste sysselsatt många väverskor. Redan tidigare ca 600 e. Kr. 
visar de gotländska bildstenarna hur seglen tog sig ut. Dessa ser ut att vara sammanflä-
tade på tvären i ungefärligen 50 cm breda remsor, troligtvis av ylletyger. Det behövdes 
utan tvekan stora mängder av dessa tyger, vilket Maritimt Experimentellt Arkeologiskt 
Centrum i Roskilde närmare undersökt. Bland annat har räknats ut att en långbåt med 
trettio par åror skulle behöva 120 m2  segel. Att segel vävts i Malmöområdets grophus är 
troligt eftersom havet och kusten var nära. Inte enbart stora farkoster, som skulle korsa 
Nordsjön eller segla till Konstantinopel behövde yllesegel, utan sannolikt också mindre 
fiske- och transportbåtar som färdades i Öresund. En tänkvärd jämförelse kan här också 
göras med staden York och området där omkring i norra England som befolkades av 
norska och danska vikingar. Det finns gott om likheter mellan Skandinavien och Yorkshire 
när det gäller arkeologiska fynd från denna tids tyger, vävtyngder, spinnredskap och 
annat som rör textil verksamhet. Här fanns även långt fram i tiden en tradition att väva 
yllesegel. I den lilla kustorten Streanaeshalch och av vikingar omdöpt till Whitby, ut-
vecklades under många århundraden en tillverkning av yllesegel, som först upphörde 
under 1800-talet när tjocka bomullssegel (canvas) blev både mera ekonomiska och prak-
tiska att nyttja. Perioden 600-1050 e. Kr. var med andra ord en helt ny tid. Den ger en 
möjlighet att på ett helt annat sätt än tidigare att dra paralleller i ett större geografiskt 
område - folk var mer rörliga och handeln med varor blev allt intensivare. 

Även om Malmö som stad inte grundlades förrän under medeltiden, tros de vikinga-
tida bosättningarna ha utgjort begynnelsen till att området haft en kontinuerlig bebyg- 
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gelse fram till vår tid. Grophusen fortsätter att vara en viktig källa till kunskapen om 
tidens textilhantverk. Dessa var placerade i anslutning till boplatserna, och precis som 
från den föregående perioden har vävtyngder och sländtrissor påträffats i betydande 
mängder samt ett mindre antal saxar och järnknivar i anslutning till dessa hus. Några 
sådana platser är Svågertorp, Gessie, S Sallerup, Fosie och Oxie. Förändringen i textil-
produktionen under den senare delen av järnåldern innebar att tygerna blev tätare och 
finare. Anledningen var att ullkammar av järn började användas, vilket medförde att 
ullens fibrer kunde kammas fint och därefter spinnas till ett mycket tunnare garn. Likaså 
började vävsvärd av järn att tillverkas, som gjorde det möjligt att slå väven hårdare och 
på så sätt packa garnet till en tätare kvalitet. Endast ett textilfragment har hittats vid 
utgrävningar i Malmöområdet från denna tid, vilket gör det svårt att få en klar bild av 
utvecklingen av de finare tygkvaliteterna i bosättningarna. Detta fynd återfanns under 
samma omständigheter som flera tidigare beskrivna textilrester, nämligen i anslutning 
till ett bronsföremål. (MHM 6031) Fragmentet fanns vid en utgrävning i Lockarp, där 
en kvinna blivit begravd under 900-talet. Enligt Lena Hejll rör det sig om ett tuskaftvävt 
linnetyg, som blivit bevarat tack vare att det legat intill glidlåset i ett bronsbälte. Bristen 
på textila fynd är likartat på många platser i landet och därför måste textilforskarna 
framför allt vända sig till Osebergs fyndet och den vikingatida handelsstaden Birka för 
att få klarhet i tidens rikliga textilproduktion. 

.10-* .-41.-• •-•• 

Gula och röda färger kunde vara nog så omständliga att fä fram, men det var ingenting i jämförelse 
med den blå. Blåttfiirgades under järnålder och medeltid i Norden med vejde 'satis tinctoria, som det 
går att utvinna indigoblått ur. Svårigheten var att färgstoffet inte gick att lösa i vatten som andra 
växtfärger, vilket tydligt belyses i I700-talets fårgningsrecept där dessa är de längsta och mest invecklade 
av dem alla. Med största sannolikhet gick fiirgningen tillväga på ett liknande sätt under järnåldern. 
Det är vejdens blad som mals sönder till en gröt som gäses tillsammans med urin och efter många och 
långa invecklade procedurer kan denna dekokt färga garn blått. Lukten lär ha varit den mest 
vedervärdiga under bladmassans jäsning, så detta genomfördes troligtvis en bit ifrån själva 
järnåldernsfamiljens bostad. Har själv försökt mig på en mindre försöksodling av vejde, och på andra 
året har plantorna vuxit sig riktigt kraftiga med stora blad, men även själva växten har en svagt 
obehaglig lukt. Dessutom har det genom vikingarnas flitiga resande till England visat sig vid 
utgrävningar i York - som blev ett centrum för deras handel och bosättning - att många tyger var 
färgade med vejde. Utan tvekan en kunskap som var djupt rotad redan i hemlandet, vilket tydligt de 
danska järnålders friden visar. Illustrationen återger ett gåsögonvävt ylletyg i två blå nyanser, en 
kypertvariation som inte hittats bland Malmös små fragmentariska hind, men väl på många andra 
platser i Norden. Mönstret är vid en första anblick svårt au se, men om man tittar snett nerifrån 
vänster hörn och upp till det högra hörnet - avbildar sig mönstret tydligt. 
Illustration Helen Hodgson. 
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I framför allt Birka har även hittats många exempel på importerade exklusiva tyg-
kvaliteter i silke med inslag av silver och guldtrådar. De rikligt förekommande fina 
kamgarnstygerna kunde vara av importerat slag såväl som inhemskt tillverkade. Till dessa 
användes nu ofta vackert dekorerade brickvävda band. På ett finurligt sätt vävdes ban-
den med hjälp av vanligtvis fyrkantiga brickor där varptrådarna trädes i fyra hål, banden 
blir mycket starka och dekorativa. Det finns dock inga fynd från Malmöområdet med 
denna blomstrande bandvävningskonst. En närliggande plats, som däremot under se-
nare delen av vikingatiden hade en ovanligt betydande textilproduktion, var Löddeköp-
inge. Eva Anderssson har noggrant studerat förhållandena på denna handelsplats när det 
rör mängden upphittade nålar, sländtrissor, vävtyngder, saxar m m, som haft betydelse 
för tillverkningen av kläder och andra textilier. Hon har också gjort jämförande studier 
angånde omständigheterna vid andra bosättningar, som exempelvis i Fosie och Oxie. 
Fosiematerialet sträcker sig över hela järnåldern, dessutom anses materialet för litet för 
att det ska kunna dras slutsatser om hur produktionen fungerade. Oxie fynden visar 
däremot på en datering från sen vikingatid till tidig medeltid. Här menar Andersson att 
textilproduktionen var väl utvecklad, och med tanke på att vävtyngderna överlag var 
ovanligt tunga kan det tydas på att här vävdes linnetyger. Denna hypotes stärks av att det 
här hittats glättstenar, som kunde pressa linnetygerna släta. Hon håller det heller inte för 
uteslutet att det kan ha tillverkats segelduk av linne i grophusen i Oxie. Även om linnetyge-
rna sannolikt var betydelsefulla för Oxieboplatsen, måste även yllevävningen haft sin 
givna plats - då fåren var ett av områdets vanligaste djur. 

Vid utgrävningar i Malmö med omnejd har det hittats betydande mängder nålar, 
precis som vid tidigare perioder har de sannolikt haft många funktioner. Materialen i 
dessa är skiftande - ben, horn, trä, järn och brons. Likaså har det hittats nålhus av ben 
från brytningsperioden mellan vikingatid och medeltid. De vackert bearbetade nålhusen 
kommer att beskrivas närmare i anslutning till de medeltida fynden eftersom flertalet av 
dessa härstammar från perioden. Det medeltida materialet är överhuvudtaget av ett helt 
annat omfång än det förhistoriska. Här finns flera hundratals registrerade föremål och 
fragment med textil anknytning bevarade, vilka bidrar med en intressant historia om 
människornas sätt att leva under en 450-årsperiod. 
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Medeltid 1050 - ca år 1500 
Malmös medeltida historiska utveckling kommer inte närmare att beskrivas eftersom 
detta var ett invecklat förlopp, men det måste betonas att mycket stora förändringar var 
i antågande i förhållande till föregående period. En mängd anledningar - politiska, reli-
giösa och handelsmässiga - utvecklade den föredetta vikingabygden till en betydande 
köpstad med sillfiske som en av sina viktigaste näringar. Malmö var med andra ord en 
stad i det danska riket med väl utvecklad stadsbildning - bebyggelsen förändrades och 
bestod till största delen av korsvirkeshus, vattenkvarnar och vindmöllor. Stadsrättigheterna 
med reglementen, tull, stadsvapen, sigill och häradsgränser var en annan del av den 
förändrade samhällsstrukturen i den nya tiden där det skrivna ordet och handeln med 
mynt fick allt större betydelse. St Petri kyrka och klosterverksamheten fick en central 
roll i den nya tidens kristna samhälle. Det blev också allt mer betydesefullt att rangordna 
befolkningen, vilket visar sig som tydligast genom de fyra ståndens indelning - adel, 
präster, borgare och bönder. När det rör den textila utvecklingen var samtliga männis-
kor som levde i Malmö under medeltiden involverade, från den rikaste adelsmannen 
klädd i siden och sammet till den fattigaste tiggaren i trasiga yllekläder. 

Om de textilhistoriska aspekterna kring kristendomen och St Petri kyrka, har artikel-
författaren tidigare (Elbogen 2000) framhållit att kyrkans textilier ingalunda var en iso-
lerad företeelse, utan handeln med exklusiva tyger som St Petris företrädare idkade var i 
högsta grad sammanlänkad med de textilier som de välmåendes skara använde till kläder 
och heminredning. Den större delen av de textilrelaterade fynden härstammar från 1300-
1400-talen, precis som flertalet skriftliga källor och övrig historisk kunskap om stadens 
utveckling. Därför måste det poängteras att mycket av de textila förhållandena, som 
kommer att beskrivas är senmedeltida. En del av tygbitarna har dessutom hittats i sam-
band med omständigheter som berör århundradet efter medeltiden. Men med anled-
ning av att dessa kasserade textilier redan var gamla och uttjänta då de hamnade som 
torktrasor i hemlighusen, är sannolikheten stor att de under sin glans dagar användes till 
kläder och heminredning under 1400-talet. Slutsatser kommer dras med hjälp av de 
många fynd som hittats vid utgrävningar i stadens olika kvarter mellan framför allt 
1960-1980-talen, men också så tidigt som vid 1880-talet gjordes textilhistoriskt intres-
santa upptäckter i Malmö. 

Textila fragment - ull och ylle 
Några hundratal, mer eller mindre små fynd - efter vävda och tovade ylletyger är tillsam-
mans med några ullgarnsbitar och fragment från stickade plagg - det som vi kan bygga 

103 



TEXTILIER OCH SKINNBEREDNING I MALMÖ 

en del om stadens medeltida textilhistoria på! Det förefaller vara ett naturligt förhål-
lande, att ylletyger var det viktigaste materialet för större delen av befolkningens behov. 
Men arkeologiska utgrävningar har också visat att många av dessa en gång vackra tyger, 
slutade sina dagar i dassen. Detta förhållande rör för all del inte enbart ylletyger, utan 
här har också hittats linne- och sidenkvaliteter i detta sammanhang. Med andra ord 
kom samtliga typer av textilier till nytta i Malmös många hemlighus. Detta är också en 
av anledningarna till att medeltida kläder är mycket sällsynta att hitta i sin helhet - ty när 
de var utslitna fick de nya funktioner som trasor av olika slag. Dessa tvättades säkert 
också för att återanvändas gång på gång, men till sist hade även tygtrasan tjänat ut sin 
roll, och först då kastades den bort. De rikligaste fynden i anslutning till dassen gjordes 
1974 i kvarteret St Gertrud (MHM 4560). Att borgarna var välsituerade kring detta 
kvarter har fastställts av tidigare undersökningar, och med tanke på att det hittats fina 
yllekvaliteter, siden- och linnetyger stärks detta antagande. 

Tygernas egentliga funktion var förstås det viktigaste för medeltidens Malmöbor - att 
ha varma och funktionsdugliga klädesplagg, sängkläder och skönhets aspekten får inte 
heller glömmas bort. Vad har egentligen de små upphittade fragmenten ursprungligen 
härrört ifrån och använts till? För att kunna ge ett svar på en sådan fråga måste i första 
hand de små tygfragmenten studeras liksom förhållandena kring deras fyndplatser. En 
andra källa är samtida skrivna dokument, som ibland kan ge värdefulla upplysningar 
om textila företeelser samtidigt som liknande fynd från andra platser i Skandinavien kan 
ge ledtrådar. 

Inhemskt tillverkade och importerade ylletyger. 
Tygförsäljningen i staden hade sitt huvudkvarter längs Adelgatan, i dessa Hoje kli debother 
såldes både det finare, importerade klädet och de grövre inhemskt tillverkade vadmals-
tygerna. Sven T Kjellberg menar att dokument från 1430-talet visar på att dessa klädes-
bodar hade en permanent placering, med en betydande verksamhet. Valdemar Atterdag 
omnämner också redan tidigare i ett privilegiebrev från den 23 december 1360 
reglementena kring klädesbodarnas aktivitet. Det importerade klädet kom främst via 
Liibeck och de andra Hansastäderna till Malmö. Medeltida bilder i handskrifter illustre-
rar hur klädet var emballerat i klädespackar med lindade snören ikring, när det lastades 
på och av skeppen. Enligt reglerna skulle varje klädesstycke vid försäljningen vara 44 
alnar långt eller som ett halvstycke med 22 alnar. För att visa tygernas kvalitet var 
snörningen runt klädespacken alltid förseglad med en blystämpel, som förklarade vilket 
tyg som fanns inuti. Dessa stämplar har påträffats i mindre antal från utgrävningar i 
staden, med sitt ursprung från bl. a. Leyden och Göttingen. Textilfragmenten av olika 
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ylletyper som hittats i Malmö, kan däremot inte härledas till någon speciell tillverkning-
sort, varken de grövre hemvävda sorterna eller de finare importerade. Däremot vet vi att 
staden hade ett wantsnidare lag genom Erik af Pommerns privilegiebrev från den 5 maj 
1415. Vantsnidarnas roll var att skära till tygerna, innan de lämnades till skräddaren, 
som sydde samman dem efter kundens önskemål. Samtidigt var vantsnidarna flitiga 
köpmän som sålde tyger i stadens klädesbodar. 

Även om kläde till viss del tillverkades inhemskt, var tygerna ändå en av de viktigaste 
importprodukterna som främst importerades från Flandern. Dessa kallades ofta "lakan" 
och gick under en mängd olika benämningar beroende av var och när de tillverkats. 
Exempelvis Panni gandauensis år 1286 från Gent i Flandern, lybist grath 1329 från Lilbeck 
och kolaester 1467 som tillverkats i Colchester i England. Om de upphittade fragmenten 
ursprungligen kan härledas till någon av dessa platser, är däremot omöjligt att avgöra. 
Det kan emellertid konstateras att flertalet av de vävda ylletygsresterna är av de grövre 
vadmalslika sorterna, men det har också återfunnits fina klädestyger från utgrävninga-
rna. Dessa har framför allt hittats i de tidigare beskrivna hemlighusen i kvarteret St 
Gertrud. (MHM 4560:3, 9, 11) Två av dessa är kypertvävda ylletyger i ljusbrun/mörk-
brun till, med 17 trådar i varpen och 19 trådar i inslaget/cm - vilket visar på en mycket 
tät kvalitet (4560:11). Även något glesare tyger med13/14 trådar/cm kan räknas att 
tillhöra klädestyger, vilket stärks när de beskrives som klippta och ruggade. Ett sådant 
tuskaft vävt fragment (4560: 2:22) är dessutom rödbrunt i färgen, precis som ett kypert- 

Bildtext 

•41.• 

nästa uppslag: 
Känns de igen? Herr och fru "Förnäm" som glider fram. De kånkande gubbarna -som förvisso har 
blivit alltmera sällsynta i dagens stadsbild! Geschäftet mellan den inställsamma handlaren och den 
ständigt kritiske köparen. Jo, malmöborna är sig lika! Förvisso har de yttre omständigheterna förändrats 
såsom husen, gårdarna, kläderna och inte minst var det medeltida Malmö en dofternas plats, mot 
dagens mera utslätade. Från den långgrunda och sura stranden har klädespackar forslatsför att vinschas 
upp på ett av stadens många magasin. Olika språk och dialekter ekar mellan gator och bakgårdar -
tyska, danska, svenska, holländska, engelska vittnar om att staden var lika mångkulturell då som nu! 
I särskilda krambodar såldes tyger till invånarna, ju mera färg, desto finare och dyrare. Flärden som 
nu fått sitt fotfäste i vissa samhällskick skapade en marknad för importer långväga från det likväl 
ganska lantliga Malmö. Med ett ökat utbud kom också behov av regleringar (intet nytt under solen). 
Den 16 februari 1487 skrevs ett privilegiebrev, som Weibull publicerade i Malmö Stads Urkundsbok, 
vars innehåll lyder: Jtem hwilken kopman, som kommer till staden meth klede, laerith oc annith 
slicht kopmanskab, han skall skibet wpp wdij sith herberghe hiem til en borger oc haffwith paa 
lojfih eller wdij hwsse eller i garden oc henge syth tegas wdh, om han swo wilL men icke maa han 
haffwe syn kram paa gaden eller paa windwe standende. Hwo her emodh gar, bode konningen iij 
marck oc staden iij marck. Illustration: Gunnar Brusewitz. 
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vävt med ytterst stor finhet 16trådar/cm i varpen och 20 trådar/cm i inslaget (4560:3:2). 
Klädet som användes av de välmående borgarna var alltså från början vackert rött. Att 
däremot bestämma vad textilierna färgats med kan vara vanskligt utan kemiska färg-
analyser, eftersom ull och ylle blir allmänt brunaktigt när det legat i jorden en längre tid. 
Att tygerna däremot upplevs som rödaktigt bruna, måste ändå tydas till att dessa ur-
sprungligen varit färgade med ett rött färgämne. I de fall färg finns bevarat på de finare 
importerade klädestygerna är det troligast att den dyrbara kermesen nyttjades, vilken 
ansågs ge den allra vackraste och hållbaraste kulören. När det å andra sidan gäller de 
kraftigare vadmalslika tygerna var dessa sannolikt färgade med krapp. Växten har visat 
sig vara det vanligaste färgämnet till röda kulörer i Norden från före medeltiden och 
ända fram till 1800-talets mitt, när anillinfärgerna tog över naturfärgernas roll. Krappen 
kunde mycket väl ha odlats i skyddade lägen i Malmö under medeltiden, eller så kunde 
den torkade krapproten importeras söderifrån. Inga blå färgämnen kan spåras på frag-
menten, däremot upplevs enstaka ylletyger som gulbruna (4560:3:11). Med stor säker-
het har en stor del av dåtidens vadmalstyger varit gulaktiga, eftersom detta var det enk-
laste och billigaste sättet att få ett färgat tyg. För att färga gult fanns många möjligheter 
med inhemska växter, men enligt uppgift från Kulturhistoriskt Lexikon för Nordisk 
Medeltid, var vau och mjölon de mest använda färgämnena. Det måste också tilläggas 

Rött har i alla tider haft hög status och purpurn var den mest eftertraktade färgämnet av dem alla 
redan under antiken, men skönheten och nyttan av ett krapprött tyg prisades också i de gamla grekiska 
skrifterna - där krapp allmänt kallades för roten. En målande skildring gjordes av Strabon, som var 
född omkring 63 f Kr, i hans verk Geografica. Vattnet här i Hierapolis lämpar sig utmärkt till 
yllefärgning så att det med roten färgade tygerna liknar det som är färgat med purpur eller 
kermes. Det tog nästan tusen år från detta datum tills krapp Rubia tinctorum var ett vanligt färgämne 
i norra Europa och ytterligare ett antal hundratal år innan någon nedtecknade något om denna högst 
nyttiga ört. Ändå finns det kännedom om att krappen tillsammans med de inhemska Galium arterna 
var det vanligaste ämnet till rödfärgning under vikinga- och medeltiden genom textila fynd. Även om 
textila rester i jorden kan ha rödaktigt bruna toner går det inte med exakthet säga ursprunget till 
kulören, här kan istället kemiska analyser ge möjlighet att konstatera vilket färgämne som en gång 
användes. Illustrationen visar två krappröda nyanser, som kan framställas med hjälp av olika 
temperaturer på färgbadet. Om fiirgningen genomförs strax under 70 grader blirflirgen ganska klart 
röd, blir badet däremot varmare blir kulören med tegelstensröd. De två krappröda nyanserna bildar 
ett rutigt kypertvävt ylleg, en vävteknik som var vanlig i Norden under järnåldern och medeltiden. 
Se hur trådarna följs åt två och två, men att de ständigt flyttas ett steg i sidled så att de byter partner. 
Denna teknik medför att trådarna lätt packas samman och resultatet blir ett tätt och följsamt tyg. 
Illustration Helen Hodgson. 
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att den mindre välbeställda delen av befolkningen, som i huvudsak använde de hem-
vävda grövre vadmalstygerna, troligtvis inte färgade sina tyger. Färgningen var en in-
vecklad procedur, som dessutom innebar en extra kostnad, därför utgjorde klädernas 
färger i sig själv en klasskillnad. Starkt förenklat kan sägas att de rika gick klädda i blått, 
rött och grönt medan de fattiga hade grå-bruna eller möjligtvis gulaktiga plagg. 

De kraftigare vadmaltygerna i tre- eller fyrskaftad kypert och framför allt i den enk-
lare tuskaften som vävdes på enbart två skaft och två trampor, är den största gruppen av 
textilfragment från de arkeologiska utgrävningarna i Malmö. Dessa tygrester har van-
ligtvis en täthet på mellan sju-tio trådar i både varp och inslag, fast de kan också vara 
både något glesare och tätare. Dessa ylletyger tros vara en hemvävd produkt, som använ-
des i det egna hushållet, men som också kunde säljas via marknader eller bytas mot 
andra varor. Vadmalen var med andra ord en ytterst betydelsefull produkt, som inte 
enbart användes av bondebefolkningen. Även nunnor och munkar skulle enligt upp-
gjorda reglementen slita wadhmal, medan präster däremot kunde klä sig i medelfint 
grått kläde. Vadmalen hade också en viktig funktion som värmande sängkläder, tillsam-
mans med skinnfällar. Av de små bevarade fragmenten kan däremot inte utläsas hur 
plaggen eller sängkläderna såg ut, men däremot är det tydligt att man eftersträvade att 
göra tygerna så varma som möjligt. Eftersom de ofta är ruggade, valkade eller filtade -
det vill säga tygerna tvättades varmt och ullen ruggades upp för att göra textilierna tjock-
are och mer vindtäta. Detta var ett arbete, som måste genomföras innan plagget syddes, 
eftersom alla typer av valkningsprocedurer krymper tyger. Ett intressant fynd där det 
däremot är möjligt att säga vad det tuskaftvävda fragmentet använts till, hittades 1962 i 
kvarteret Stadt Hamburg. (sannolikt är fyndet från efter år 1500) Detta var en filtad sula 
i brun ull som i storlek kunnat passa ett tio-årigt barn eller en liten kvinnofot. Ett 
närbesläktat utseende till en filtad tuskaftvävnad, har den tovade ullen. Några sådana 
tovade ullbitar har hittats vid olika utgrävningar i centrala Malmö, om dessa däremot 
har använts till skolsulor, vantar, mössor eller något annat är inte känt. 

Ullgarn, stickning och nålbindning 
Arkeologiska undersökningar har också visat prov på råvaran, det vill säga ullfragment 
(2 st) och ullgarn (3 st fragment) innan dessa blev använda till tyger. Precis som den 
färdiga yllevaran i vadmal eller kläde, var ullen i sig själv en viktig handelsvara under 
medeltiden. I vilken mån ull importerades, inköptes från andra delar av landet eller kom 
från fåren kring Malmö för stadens textila behov, är svårt att säga. Men forskarna tror 
inte att ull var någon större bytesvara mellan bönder eftersom det lönade sig så mycket 
mer att väva vadmal - och sedan byta eller sälja varan. Ullen användes förstås inte enbart 
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till vävning av tyger, utan hade många andra användningsområden. Främst då nålbindning 
av strumpor och vantar samt från perioden strax efter medeltiden även till stickning av 
kläder. 

Trots att nålbindningstekniken var känd redan under järnåldern och fortsatte att vara 
allmänt använd i Skandinavien och andra länder under medeltiden enligt upphittade 
fynd, har inga exempel på denna teknik hittats i Malmöområdet. Det mest näraliggande 
fyndet har gjorts i Lund, i form av en tumvante i enkelt utförande. Efter rekonstruktion 
och nålbindning av ett par vantar efter denna förlaga, har jag kommit fram till att den 
täta tekniken som blir resultatet leder till att de blir de varmast tänkbara vantar med stor 
slittålighet och en elasticitet, som ett vävt tyg inte kan uppnå. Tre egenskaper som måste 
varit eftertraktade under medeltiden. Likaså har genomförts en rekonstruktion av en 
tidig medeltida socka hittad i York, daterad till 1100-talet. Sockan syddes från tån och 
upp till ankeln i ett tunt och fast spunnet ullgarn i rött, eftersom origninal sockan är 
krappfärgad. Denna teknik har överhuvudtaget inget engelskt ursprung, och fyndet ty-
der därför på klara influenser från de tidigare anlända danska och norska vikingarna. 
Det är med andra ord sannolikt att den danska medeltida befolkningen i Malmö, höll 
värmen både med hjälp av nålbundna sockar och vantar. 

Ett snabbare och enklare sätt att framställa elastiska kläder, var med hjälp av stick-
ning. Tekniken var redan under 1380-talet använd på kontinenten, men inga medeltida 
fynd av stickade plagg har hittats i Norden. Däremot visar fyra fynd från Malmö prov på 
ytterst intressanta fragmentariska stickade plagg från perioden efter medeltiden. Två av 
de minsta fragmenten som hittats i St Gertrud kvarterets hemlighus kan dateras till 
1500-talet, vilket sannolikt innebär att stadens välbärgade även var klädda i stickade 
kläder under senare delen av medeltiden. Det ena fragmentet har en slätstickad yta 
(4560 6:3) med 2,5 maskor x 3 varv/cm. Trots den lilla stickade biten, kan vi förstå att 
detta en gång varit ett plagg i en tät stickad kvalitet i ett tvåtrådigt garn - som med 
dagens mått att mäta hade stickats på stickor 2 1/2mm eller 3mm. Det andra fragmentet 
är däremot rätstickat med en något grövre struktur. (4560: 6) De två något större frag-
menten, har däremot först sitt ursprung under 1600-talet. Tekniken blev allt vanligare 
under detta sekel, och förändrades på så sätt från att ha förnyat överklassens garderob till 
att det stickades mössor, vantar och tröjor i alla samhällsklasser. Från kvarteret Ellen-
bogen år 1969 har hittats en fragmentarisk slätstickad mössa från denna period. (MHM 
1813) Medan rester av vantar upptäcktes vid en utgrävning vid Stadt Hamburg kvarte-
ret 1962. (MHM 648, 2 fragment) Vanten var slätstickad i en ytterst tät kvalitet, 4 
maskor x 6 varv/cm - idag i en ljusare och mörkare brun färg. Fragmentet visar även 
prov på en enklare mönsterstickning, där aviga maskor bildar mönster mot den rät-
stickade ytan. Även om det vid provstickning används de allra finaste stickorna (2 mm) 
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och stickas fast, är det svårt att uppnå en så tätstickad yta. En undran blir därför, vilken 
typ av stickpinnar som dåtidens stickorskor använde för att uppnå denna extrema täthet 
i sitt arbete? 

Textila fragment - lin och linne 
I förhållande till de rikliga ull- och yllefynden från medeltida Malmö, är allting som rör 
lin och linhantering ytterst sparsamt förekommande. Sammanlagt kan endast sex num-
mer relateras till linnevävningen: två linnefragment i tuskaftväv, linfiber, lingarnsbit, 
linfragment och en linhäckla. Nu betyder inte detta att linnevävnader var fullt så under-
representerade i jämförelse med ylletextilierna i realiteten, eftersom lin förmultnar så 
mycket lättare än ull i jorden. Men detta är ändå inte hela sanningen. Linnelärft var 
fortfarande under medeltiden en lyxprodukt, som i stor utsträckning importerades och 
det var egentligen först kring år 1400 som lärften blev en betydelsefull handelsvara, 
vilket samtida dokument från Malmö visar. Från Liibeck inhandlades exempelvis år 
1399 bl a lärft och andra textilier, vilket tyder på att lärften var en stor produkt som 
omnämndes separat medan övriga textilier upptas in en klump. Likaså beskriver Erik af 
Pommern i ett privilegie brev från den 5 maj 1415 hur handeln och försäljningen av 
lärft skulle genomföras i Malmö. Att det inte var alla förunnat klä sig i behagliga linne-
skjortor under ylleplaggen, kan man förstå då linnelärften var tre gånger så dyr som 
vadmalen. 

Linnet hade också andra möjligheter att göra tillvaron bekvämare och vackrare - ge-
nom lakan och putor i sängen samt linnedukar till bordet. Men enligt Ernst Fischers 
undersökningar om linnevävningen i staden, var det först under 1500-talet som linne 
började användas i större utsträckning till säng- och bordslinne. Anledningen till detta 
var att linodlingen ökade kraftigt vid 1400-talets slut, vilket resulterade i att varorna 
blev billigare och därmed vanligt förekommande hos framför allt borgarna i staden. Ett 
tydligt tecken på linnevävningens begränsning i Malmö under medeltiden, var att en-
dast en vävare fanns registrerad; Welem Waevare 1472. Medan det däremot under 1500-
talet fanns hela fyrtioåtta verksamma linnevävare, under kortare eller längre perioder. 
Kunskaperna är också framför allt oklara när det gäller sängkläder och sovandet under 
medeltiden. Det finns helt enkelt inte tillräckliga bevis för att få en klar bild av gemene 
mans sovvanor, man vet inte ens om man halvsatt eller sov liggandes. De enda egentliga 
källorna från denna period är kungliga och i viss utsträckning högadliga inventarier. 
Även konstverk kan ge betydelsefull information, dessa avbildar dock oftast kontinen-
tala förhållanden från högreståndsmiljö. Därför är insikterna om Malmö borgarnas och 
böndernas användning av lin och linne ytterst liten. De enstaka fynden kan endast ge 
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oss en vink om att lin var en använd produkt. Om däremot de obetydliga fragmenten 
var importerade eller vävda i staden är inte möjligt att säkerställa. Slutsatsen som kan 
dras av omständigheterna är att bristen på fynd av medeltida IM och linne från Malmö 
är typiskt för denna tid. Samma förhållande belyses av Lunds medeltida textilfynd, där 
endast två tuskaftvävda linnefragment hittats bland hundratals fynd av ull och ylle. Även 
om vi förflyttar oss till exempelvis det medeltida London är fyndomständigheterna lik-
värdiga, med ett ytterst litet antal tuskaftvävda linnefragment bevarade. En annal likhet 
med Londonfynden är att även dessa tyglappar hittats i hemlighusen där textilfragment 
haft en större förmåga att konserveras av urinen, än på andra platser i jorden. Även de 
två upptäckterna från Malmö av tuskaftvävt linne (4560:18 & 5879) gjordes i ett av 
dassen i kvarteret St Gertrud. Dessa grävdes fram tillsammans med fina ylle- och siden-
tyger, det vill säga där en gång ägarna varit välmående borgare i staden. 

Den funna linhäcklan (6525:193) berättar för oss att inte all linnelärft importerades 
- den bevisar att här förekommit linberedning. Häckdan används som det sista momen-
tet före spinningen för att få bort alla rester av linbasten, samt medverkar till att göra 
lintågan glansig och vacker. Detta redskap tros ha blivit känt i Norden först under med-
eltidens senare del och innan dess användes linkammar och linborstar för att uppnå 
bästa kvalitet på det värdefulla linet. 

Textila fragment av siden 
Importerade sidentyger var en exklusivitet, som användes till de välbeställdas kläde-
dräkt, samt till kyrkans prakttextilier. Historien kring dessa förhållande kan läsas i Elbogen 
2000 där bl a redogöres för; Sidenbrokader och brickvävda band, import av exklusiva 
tyger, Sidenvägen och Italien i handeln med tyger, sidenindustrin i Italien, quattrocento -
granatäpplet, siden och sammet. Förhållanden som kan ge svar på frågor som hur, när och 
för vem som sidentygerna var avsedda, som kom till Malmö via Hansans köpmän. De 
arkeologiska utgrävningarna från den medeltida stadskärnan kan ge ytterligare besked 
om vad dessa sidentextilier användes till. Nio fragment och två klädesdetaljer har hittats 
av detta importgods, varav hela nio av dessa återfanns i kvarteret St Gertrud, där dassen 
en gång var placerade. Att samtliga tyger är bruna, gråbruna och gulbruna idag, berättar 
däremot ingenting om den ursprungliga färgprakt som funnits. Bland St Petri kyrkas 
bevarade medeltida textilier var de röda tygerna dominerande, och sannolikt var förhål-
landet det motsvarande för de rika borgarnas kläder. 

Ett unikt fynd från St Gertrud var ett bihang till en mans byxor, en så kallad byxpung 
eller blygdkapsel. (MHM 4560:21) Denna klädesdetalj hade sitt ursprung i att män-
nens byxor blev allt snävare så en utformning behövdes fram till. Från början var denna 
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byxpung enbart en extra bit tyg som hölls på plats med knappar eller knutna band, 
vilken egentligen fungerade som en gylf vid toalettbesök. Den ursprungliga funktionen 
behölls under 1500-talets början, men å andra sidan utvecklades byxpengen till mer 
utstuderade former som en erotisk detalj i modet, oftast i ett exklusivt tyg. Vilket även 
stämmer på detta fynd som är sytt av ett dyrbart damast sidentyg och format efter man-
nens könsorgan. Sidentygets kvalitet är så pass fin att det inte går att räkna trådarna utan 
ett förstoringsglas, och dessutom är den dekorerad med vackra sidenband som samman-
sytts med fina sömmar. Frågan blir genast, vem av Malmös välmående borgare var så 
frimodig, att han promenerade omkring på Adelgatan med denna byxpung? Var han 
ensam om detta, eller var det ett mode som alla hans gelikar hade anammat? Varför detta 
exklusiva plagg hamnat där det låg, Par bli en gissning. Kanske ägaren vid ett besök på 
hemlighuset tappat sin byxpung - den var i och med det ändå förstörd och fick ligga kvar 
tills den hittades vid en utgrävning 1974. En annan textil som möjligtvis gick samma 
öde till mötes är ett pannband/hårband som hittats i samma kvarter, med tanke på att 
även detta är intakt. (MHM 4560:20) Bandet var sytt i ett fint tuskaft vävt sidentyg 
med 26 trådar/ cm i varpen och 32 trådar/cm i inslaget. Hopflätade trådar som är fastsydda 
i kortändan av bandet tjänstgör som snören att knyta med runt huvudet. Vem som kan 
ha använt ett dylikt band är svårare att veta, men troligtvis har det tillhört en flicka eller 
ung ogift kvinna. Samtida konst visar att kvinnor alltid täckte sitt hår med en hätta eller 
mössa. 

Tre av fynden kan klassas som nära relatererade till detta pannband, eftersom de 
utgör fragment av band och remsor. Band av alla de sorter hade en betydande roll under 
medeltiden och även århundradena här efter, både för rent dekorativa som praktiska 
funktioner. Sidenbanden kunde uppfylla båda dessa kriterier eftersom de var glansigt 
vackra i sig själv samtidigt som dessa band användes till hårband eller att knyta samman 
kläder med. Två fragment av mycket olika kvalitet är också funna i anlutning till dassen 
i St Gertud. Det första (MHM 4560:7:8) är ett ripsvävt långsmalt tygstycke i den grova 
struktur som ett ripsband ger, 12 trådar/cm i varpen och 16 trådar/cm i inslaget. Medan 
det andra består av tre små sammanhörande fragment i samma sidendamasttyg. (MHM 
4560 : 5:22) Tyget är dubbelvikt och har hela 50 trådar/cm i inslaget, vilket tyder på en 
alldeles extra ordinär finhet även för sidentyger. Det tredje fragmentet är ett tuskaft vävt 
sidenband i en likvärdig kvalitet med det förstnämnda, som är ovanlig ur två aspekter. 
(MHM 5985:172) För det första var fyndplatsen inte i anknytning till ett hemlighus 
och dessutom belägen i ett annat kvarter, Norra Vallgatan/Gråbrödersgatan. För det 
andra har bandet en slagen knut och under detta vackert mönstervävda trianglar. Om 
knuten däremot haft någon funktion är omöjligt att spekulera kring och varför bandet 
tappades/grävdes ner en gång förblir också en gåta. Av de fem återstående siden- 
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fragmenten, har ett sidenripsartat hittats i kvarteret Humle (MHM 5975:1592) medan 
de övriga härstammar från St Gertruds dass. (MHM 4560:11:4a, b, 5, 6) Förutom att 
dessa uppnår ännu större finhet än de tidigare med 45 trådar/cm i varpen och 60/trådar/ 
cm i inslaget. Det kan dessutom urskiljas att tyget varit varpat randigt i olika färger och 
de sömmar, som finns kvar är sammansydda med snedslå - vilket tillsammans med stygn 
och andra sömnadsdetaljer kommer undersökas närmare under avsnittet nålar, nålhus 
och fingerborgar. 

Ovriga textila fragment samt drev och rep 
Det är inte alltid möjligt att bestämma vilken typ av textila material, som hittas vid 
arkeologiska utgrävningar. Fynden kan exempelvis vara förkolnade, inkletade i lera så 
att de är omöjliga att frilägga eller att fragmentet är så pass litet att detta försvårar när-
mare undersökning. Fynd som är förkolnade men där fibern ändå bevarat sin struktur 
brukar klassas som vegetabilisk fiber, eftersom det inte går att säkerställa om det verkli-
gen var lin. Ull har å andra sidan inte samma möjligheter att bevaras som förkolnade 
fragment, på grund av att materialet är mer brännbart och därför lättare förintas vid 
brand. 

Tagel har återfunnits i vid två tillfällen, under utgrävningar i kvarteren Tranan och 
Magnus Smek. (MHM 6094:1556 & MHM 2238) Något fler tagelfynd har gjorts i 
Lund och här har undersökningar visat att de varit flätade och snodda till formen av ett 
band/rep. Tagel var säkerligen ett dyrbart material under medeltiden, eftersom detta var 
fallet under 1700-talet när tagel framför allt användes till stoppade möbler i de välmåendes 
hem. Kanske nyttjades tagel också som komplement till billigare stoppningsmaterial för 
finare sittdynor i det medeltida Malmö. Även om det inte finns några egentliga bevis för 
att sittdynor fanns i staden, är sannolikheten stor, med tanke på den mängd sittkuddar 
av skiftande slag som avbildats på målningar från tidsperioden i kontinentala samman-
hang. Ett annat material som också kan ha använts som stoppningsmaterial är nöthår, 
vilket har återfunnits vid grävningar i kvarteren Humle och Magnus Smek. (MHM 
5975:2467 & MHM 2241) Dessutom har nöthår hittats uppblandat med ull i två tuskaft-
Vävda fragment från kvarteret St Gertrud. (MHM 4560:9) Tygerna är vävda i en grov 
kvalitet och sedan uppruggade. Nöthåren hade den fördelen att tygerna kunde bli var-
mare, men nackdelarna var att garnet blev grovt, hårt och stickigt. 

Nöthår var framför allt det vanligaste materialet att använda till drev, det vill säga som 
tätningsmaterial i hus och på båtar. Femton sådana upptäckter har gjorts vid olika 
utgrävningar i många olika kvarter i centrala Malmö. Detta tyder på att nöthåren hade 
sin givna plats som tätning till fönster och dörrar i husen, för att hålla de isande vinter- 
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vindarna borta. Drev av ull har också återfunnits i några exemplar, men sannolikt var 
detta ett dyrare tätningsmaterial eftersom ullen hade sin givna funktion till kläder och 
inredningstextilier. Som en sista kategori av material med viss textilhistorisk anknyt-
ning, omnämnes repen. Bitar av rep (18 st) har återfunnits från olika kvarter, vilket är 
naturligt eftersom rep av alla de slag måste haft en spridd användning - såväl till lands 
som sjöss. Dessa kan inte bestämmas närmare i material än att de var gjorda av växtfiber, 
troligen av lindbast eller hampa. Även här gäller samma förhållande från de medeltida 
utgrävningarna i Lund att det hittats repstumpar, men dessa är inte heller möjliga att 
precisera närmare än att de är gjorda av växtfiber. Intressant att notera är att det också 
tillverkades rep i Malmö, vilket går att läsa om i Erik af Pommerns privilegier från den 5 
maj 1415 där han berättade om reebwindere som en av många yrkesgrupper i staden. 

Sländtrissor, tenar och påtningssredskap 
Precis som under järnåldern behövde ull och lin spinnas till en tråd, för att sedan kunna 
användas till vävning och andra textila tekniker. Fortfarande utgjorde sländan med en 
ten och en cylindrisk tyngd, det använda redskapet för detta moment. Under medelti-
dens senare del började också den så kallade hjulrocken att hjälpa spinnorskorna att 
effektivisera spinningen på kontinenten, men denna uppfinning verkar inte ha nått 
Norden förrän under en senare period. Därför måste sländorna ha använts allt flitigare i 
Malmö under medeltiden, både på grund av den ökande befolkningen och att tyger 
framställdes i allt större mängder. Sländornas utseende hade i stora drag inte heller för-
ändrats, vilket även stämmer på bevarade exemplar som använts i Norden ända fram till 
1900-talets början. Trätenen där det spunna garnet lindades upp under spinningens 
gång, har däremot i de flesta fall inte bevarats - med ett undantag i Malmö. Denna 
hittades under en utgrävning i kvarteret Söderport 1984 (MHM 6724:46) och har for-
men av en smal pinne. Tveksamheten är dock stor om inte denna pinne likaväl kan ha 
haft en annan funktion, eftersom ingen trissa fanns bevarad varken i anslutning till 
pinnen eller i kvarteret överhuvudtaget. Trissorna är annars den delen av redskapet som 
lättast bevarats och därför hittats på många platser i staden, vilka vanligtvis är av ben, 
oglaserad- eller glaserad keramik samt i några fall i det importerade stengodsmaterialet. 
Sammanlagt är antalet fyrtioåtta stycken, varav tjugo av dessa återfunnits i Oxie. Särskilt 
sländtrissorna från Oxie har i detalj studerats av Eva Andersson, som lagt stor vikt på att 
dela in de bevarade trissorna i olika viktgrupper. Utifrån detta har hon dragit slutsatser 
genom praktiska experiment om vilken typ av garn som har spunnits med hjälp av de 
olika tunga trissorna. Det är enligt mina erfarenheter svårt, för att inte säga omöjligt, att 
bevisa detta. Vid spinning är det många faktorer som spelar in, inte enbart trissans vikt. 
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För det första är hela sländans vikt och storlek av avgörande betydelse, vilket inte går att 
utröna med hjälp av en upphittad sländtrissa. För det andra har spinnerskans skicklighet 
och teknik stor betydelse för garnets slutgiltliga resultat. Jag tror med andra ord att vi 
idag inte kan bevisa textilhistoriska förhållanden med i en sådan exakthet från vikinga-
tida och medeltida förhållanden, med hjälp av redskap som inte är funna i sin helhet. Å 
andra sidan är det med hjälp av praktiska försök tydligt att det är lättare att spinna tunna 
ullgarner på en lätt slända, ordinära kvaliteter på en medeltung modell och lingarn på en 
större och tyngre slända. 

Att påta, det vill säga att sno ihop en tråd till ett dekorativt smalt band var vanligt 
under medeltiden. Idag kan liknande resultat fås med hjälp av en påtgaffel eller påt-
docka, och produkten ser ut som en stickad snodd. Bland de medeltida fynden har 
hittats så kallade Tinbl-bein, som haft en likvärdig funktion. Dessa är tillverkade av ben 
och har i flera fall inristade dekorationer, som på de fyra exemplaren, som hittades i och 
kring ett hus i Naffentorp. 

Precis som på dekorerade nålar och nålhus som beskrives senare - är det troligt att 
även dessa föremål varit fästmögåvor med tanke på den personliga identitet som redska-
pet fick med hjälp av unika ristningar. Ytterligare tio fynd har gjorts tidigare i Malmös 
centrala delar och Oxie av detta lilla textilredskap. Framför allt kan de fyra Tinbl-beinen 
från Oxie, knytas till ett område, som bevisligen hade en omfattande textilproduktion. 

Den textila produktionen - vävningen 
När garnet var spunnet, och sammantvinnat av två trådar för att göra materialet tillräck-
ligt starkt, kunde vävningen påbörjas. Under medeltidens första tre århundrade var det 
i huvudsak den tidigare beskrivna upprättstående vävstolen med hängande varp och 
varptyngder, som var i bruk. De upphittade vävtyngderna eller fragment av dessa är 
tydliga bevis för var textilframställning pågick. Vid de arkeologiska utgrävningarna har 
endast fyra stycken intakta vävtyngder påträffats i centrala Malmö, medan Oxie kan 
uppvisa hela fyrtio fragmentariska bitar och en intakt vävtyngd. Vissa av dessa fyrtio 
fragment kan ha hört ihop, men ändå kan man förstå att här måste ha pågått en textil-
produktion av betydande omfattning. Precis som när det rör järnålderns sista period har 
Eva Anderssons undersökningar av förhållandena visat att vävtyngderna var extra tunga, 
vilket betyder att här antagligen vävts linnetyger. Teorin stärks genom att glättstenar 
hittades i anslutning till vävtyngderna. De runda tyngderna med ett stort hål i mitten att 
knyta fast garnet i, var gjorda av obränd eller bränd lera. Ytterligare ett fynd har gjorts i 
kvarteret C. Mortensen (MHM 6525:3), som använts i samband med denna typ av 
vävstol. Nämligen ett vävsvärd i trä med ett handtag i ena änden, vilket hade till uppgift 
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att trycka till inslaget så att tyget uppnådde den önskvärda tätheten. Ett vävkamsfragment 
har också hittats i Västra Skrävlinge, som visar på en typ av smal kam, som kan ha hjälpt 
till att trycka till inslaget under vävningens gång. Kanske har denna använts vid band-
vävning eller vid eventuella bildframställande textilier, där inslaget plockades in i min-
dre partier i olika färger över vävens bredd. (MHM 2214) Alla dessa fynd härstammar 
från medeltiden första hälft. 

En ny vävstolstyp hade emellertid redan funnits på kontinenten under en längre tid, 
som utvecklades och blev allt mer effektiv i jämförelse med den varptyngda modellen. 
Exakt när vävstolen med horisontell varp, slagbom, hängande solv, trampor och skyttlar 
nådde Skandinavien går inte att säga. Fast med största trolighet inträffande detta under 
1200-talets slut genom invandrande manliga vävare, och blev alltmer allmän under 1300-
talet. Den stora finessen med denna vävstol var att fötterna skötte skälväxlingen och 
händerna var fria att skyttla in inslaget i ett betydligt snabbare tempo. Samtidigt som 
mer komplicerade vävar blev möjliga att utföra med hjälp av fler skaft som kunde grup-
pera trådarna, så att de kunde höjas och sänkas i ett större antal olika kombinationer. 
Även språkforskare har genom samtida dokument kunnat visa att denna yävstolstyp 
existerade i Norden under denna tid. Fynd av vävstolar är däremot mer sällsynt och 
saknas helt i Malmö, precis som på många andra platser. Detta framför allt därför att 
modellen var tillverkad helt i trä, ett material som har haft små möjligheter att bevaras i 
jorden. Samtidigt som uppslitna vävstolar sannolikt höggs upp till ved. Men med hjälp 
av antalet bevarade textilfragment av trolig inhemsk tillverkning kan man ändå konsta-
tera att trampvävstolen måste var i flitigt bruk i Malmö under 1300- och 1400-talen. 
Både på grund av ylle- och linnetygerna som hittats, samt avsaknaden av varptyngder 
bland de senmedeltida fynden från staden. 

•O. 

Värmen var och är det viktigaste i dåtida såväl som nutida ytterplagg, vilket under medeltiden innebar 
att framställa ett så varmt och vindtätt ylletyg som möjligt. Att fbljsamheten ändå bestod hos de 
ylletyger som skulle ruggas, var en konst i sig själv. Finessen var att väva lagom glest, för att tyget senare 
vid ruggningen krymper ihop och blir tätare och tjockare - men det får inte bli för tjockt så att tyget 
stårför sig själv. Denna textil som har tillverkats efter en historisktförlaga är vävt i treskafts kypert av 
Grethe Mårtensson, samt därefter valkat och ruggat på ena sidan. Denna typ av kypert på treskaft 
ansesftamfår allt höra medeltiden till, eftersom tekniken inte är lämplig att framställa i upprättstående 
vävstol. De fynd som hittats i Norden från vikingatid - exempelvis Birka - tros vara importerade från 
områden på kontinenten där den horisontella vävstolen redan vari bruk. I Malmö vävdes sannolikt 
tyger  av denna typ flitigt först under 1300-talen, när vävstolstyper etablerats på allvar genom de 
invandrade manliga vävarna århundradet tidigare. Foto Lars Andersson, IK Foundation & Company. 
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TEXTILIER OCH SKINNBEREDNING I MALMÖ 

Nålar, nålhus, fingerborgar och glättestenar 

Nålar hade ett flertal olika användningsområden, vilket medverkade till att de tillverka-
des i olika material och storlek. Som tidigare omtalats kunde de stora bennålarna vara i 
bruk vid nålbindning, medan mindre och spetsigare former i ben, järn och brons hade 
sin viktigaste funktion att sy samman tyger och läder med. Fortfarande kan också prylar 
ha använts för att på ett lättare sätt göra hål i de tjocka tygerna, och sedan kunde nålen 
lättare träs igenom. Här hade också fingerborgen sin givna funktion, att skydda fingern 
som skulle pressa upp nålen genom tjockt tyg eller läder. Tråden kunde också göras 
glattare och mer lättarbetad med hjälp av bivax. 

På ett betydande antal av textilierna från de arkeologiska utgrävningarna syns sömnads-
detaljer och rester av stygn. De vanligaste förhållandena är att endast nålhålen och ib-
land också mindre trådrester i anslutning till dessa är bevarade. Men från St Gertrud 
kvarteret kan också studeras att mer avancerade sömmar finns kvar på ett fint gråbrunt 
sidentyg. (MHM 4560 11 4a-b) Här har tygerna skarvats samman med hjälp av en 
snedslå, som i och med att den är sammansydd med flera sorts stygn hjälpt till att göra 
skarven mer hållbar och dekorativ. Denna typ av söm har också visat sig varit vanlig 
under medeltiden vid hittade anglo-scandinaviska kläder i York, fabricerade med för-
och fållstygn. Vanligtvis, vilket också stämmer på Malmöfynden, var tråden av samma 
material som tyget. Det vill säga på siden syddes sömmarna med silkegarn, på ylle an-
vändes ullgarn och till linne nyttjades lingarn. Det tidigare omtalade sidenbandet (MHM 
4560 20:1) har även fina sömnadsdetaljer. Tyget som dubbelvikts har sytts samman i 
ena kanten med täta kaststygn, medan andra kanten har fått ett dekorativ stjälkstygns-
broderi längs hela sidan. Även den unika byxpungen har bevarade sömnadsdetaljer av 
stort intresse (MHM 4560 21:1). Ytterst fina kast- och förstygn håller samman klädes-
detaljen, samtidigt som även de dekorativa sidenbanden är påsydda med kaststygn. Till 
skillnad från övriga fynd har både sidenbandet och byxpungen ytterst välbevarade 
sömnadsdetaljer. 

Nålar är en rikhaltig föremålskategori i samlingarna, med omkring etthundra num-
mer. Precis som under tidigare epoker var nålar av ben det dominerande materialet. 
Anledningen till detta var att ben var ett lättåtkomligt och billigt råämne som inte ros-
tade. De flesta nålarna är av enkelt utförande, kan förekomma rundade men vanligtvis 
med vass spets. Tolv spetsiga bennålar av detta slag har hittats vid utgrävningar i Oxie. 
Eva Andersson menar som tidigare nämnts, att olika indikationer tyder på att det kan-
ske pågick segeldukstillverkning här, och de spetsiga nålarna kan ha använts till att sy 
med i de grova linnetygerna. Liknande fynd har även gjorts i Malmös centrala delar, 
som också visar att dessa nålar vanligtvis var åtta till nio centimeter långa. I kvarteret 
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Söderport hittades dessutom 1984 två vackert ornerade bennålar (MHM 6724: 32 & 
7). Dessa har sannolikt haft ett mer dekorativ funktion i klädedräkten eller tillverkats 
som en fästmögåva och varit avsedda för nålbindning med tanke på nålarnas stora ögon. 
Nålarnas vackert profilerade huvuden, cirkelrunda små ornament och blankpolerade 
yta gör detta troligt. Brons- (20 st) och järnnålar (7 st) som är tunnare och något kortare 
än bennålarna, har också grävts fram från många olika centrala kvarter och i Oxie. De 
har vanligtvis ett litet runt öga, vilket innebar att dessa vassa nålar var högst lämpliga att 
sy kläder med eller till att förfärdiga finare broderier. Att det hittats fler brons- än järn-
nålar från perioden behöver nödvändigtvis inte betyda att det förstnämnda materialet 
var vanligast, järnet kan mycket väl ha rostat bort. Som en sista nåltyp har ett mindre 
antal knappnålar (8 st) av brons och ett mer svårdefinierbart råämne hittats. Forsk-
ningar från Lund och andra platser i landet visar emellertid att de sistnämnda vanligtvis 
var tillverkade i mässing, och hade en hårt tillhamrad, spirallindad löstråd till huvud. 

Små fina nålar av brons, järn och ben behövde också en förvaringsplats - vackert 
cylindriskt svarvade nålhus av ben gav en sådan möjlighet. Fem exemplar har hittats vid 
utgrävningar i centrala delarna av staden, ett av de vackraste i kvarteret Söderport (MHM 
6724:38). Nålhuset är 5,7 cm långt och har en diameter av 1,2 cm, ett litet polerat 
föremål med inristat rutmönster och ett tillhörande lock. Eftersom nålhusets nedre del 
tyvärr saknas, kan man tänka sig olika storlekar på nålar, som förvarats här. Troligtvis 
bevarades de dyrbara brons- och järnnålarna i nålhus av denna typ för att inte tappas 
bort, samt minska risken för fukt och annan skada på nålarna. Då nålhuset hittades i 
samma kvarter, som de vackert ornerade bennålarna kan - kanske detta vara en fästmö-
gåva, som hörde samman med dessa nålar. 

Medeltida fingerborgar liknar i stort sätt dagens - ett litet fodral, som passar fingerns 
yttersta spets medan ytan är täckt med små gropar. Materialet var vanligtvis brons, mäs- 
sing eller koppar, men silver förekom också. Fingerborgar har hittats på många platser 
runt om i staden, till ett sammanlagt antal av 35 exemplar. Särskilt intressant är att 14 av 
dessa har återfunnits i kvarteret Tranan, och flertalet är utförda i en kopparlegering. 
Exakt vad denna anhopning kan betyda är svårt att säga, men en tänkbar anledning är 
att många skräddare arbetade i just detta kvarter. Kopparmaterialet var säkert billigare 
än de övriga legeringarna, och därför ett naturligt val i ett skrädderi där åtgången på 
fingerborgar var stor. 

Glättstenar av glas användes framför allt till att pressa linnetyger med i vått tillstånd, 
men de kom sannolikt också till användning för ylle- och sidenmaterial. En annan vik-
tig funktion för glättstenarna var att pressa sömmar, under sömnadens gång - med andra 
ord de nyttjades som dåtidens strykjärn. Glättstenarna var ett betydelsefullt redskap 
både för kvinnorna i hemmen, som ville ha släta linnekläder och hos skräddarna som 
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hade stort behov av att pressa ut sömmar under sitt arbete. Från Malmös centrala delar 
och Oxie har hittats sju glättstenar av glas som har formen av runda ganska platta stenar 
med en diameter av sju till tio centimeter. Bland fynden finns dessutom ett föremål som 
benämnes glättben (MHM 5212), vilket hittades i kvarteret von Conow precis som två 
av glättstenarna. Benet har en avfasad undersida, som är blankpolerad, och detta arton 
centimeter långa glättben tros ha haft samma användningsområde som stenarna. 
Glättstenarna var en grupp av föremål, som utvecklats under järnåldern och medelti-
den, och som senare levde kvar som viktiga hjälpmedel i den rika textiltraditionen som 
fortsatte under följande sekler. Fortfarande under 1800-talet var denna typ av glättstenar 
i bruk i bondemiljön runt Malmö, för att få de vita linneskjortorna, klutarna och andra 
kläddetaljer vackert släta. 

Sammanfattning 
Utvecklingen från den äldre stenåldern, som sträckte sig över en femtusen års period, 
innebar att fler och fler olika typer av skinn användes för olika ändamål. Samtidigt som 
klädernas passform sannolikt förbättrades genom att man började sy samman olika skinn-
bitar. Hur avancerad denna sömnadskonst hade hunnit bli är däremot svårt att uttala sig 
om, eftersom alla typer av skinnrester är försvunna. Skinnskrapor som hittats i bety-
dande mängder från olika utgrävningar är det enda spår som finns kvar av denna hante-
ring. 

Den yngre stenåldern uppvisar skinnskrapor i än högre grad, vilket visar på en ökande 
befolknings täthet i området. Skinnarbetena förfinades då olika bitar sammanfogades, 
med hjälp av benprylar, som stack hål där senorna sedan kunde träs igenom och bilda en 
söm. Antagligen medverkade detta till att kläderna fick en bättre passform samt blev på 
så sätt bekvämare och varmare. Mot slutet av denna period uppvisas de första tecknen på 
att befolkningen blev mer bofast och hade husdjur. Fåret var här ett viktigt tillskott, som 
sannolikt i detta skede började få betydelse för textilhanteringen. Det tydligaste exem-
plet på detta är att sländtrissor hittats bland fynden, som använts till spinning av ull. 
Om vävkonsten nått "Malmöområdet" vid denna tid är mer osäkert, men det spunna 
ullgarnet kan ha använts till flättekniker och sömnad. 

Av arkeologiska fynd som skinnskrapor, sländtrissor och vävtyngder att döma använ-
des både skinnkläder och vävda tyger parallellt under bronsåldern. I vilken omfattning 
hemmen inretts med textilier är okänt. Nålar i ben och brons ökade ytterligare sömnads-
konstens förfining och passform. Med hjälp av jämförelser med de välbevarde danska 
mossfynden med hela klädedräkter är kunskapen stor om hur befolkningen var klädd 
under denna tid. Vilket ger oss en känsla av hur oerhört tidskrävande framställningen av 
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vävda tyger var, på den så kallade opstagognen. En nyhet var även att det började odlas 
lin vid gårdarna, vilket har spårats genom bevarade linfrön och rötat lin. I vilken mån 
linet brukades som spånadsväxt är däremot mer osäkert, mer troligt är att det haft sin 
givna plats inom matlagningen som oljeväxt. 

Järnåldern innebar tre utvecklingsfaser ur textilhistorisk synvinkel. Den förromerska 
epoken var en ytterst fyndfattig och stillastående period, utan egentliga tecken på textil 
aktivitet i området. Orsakerna till detta är mycket diskuterade, men det kalla och reg-
niga vädret tros ha varit avgörande för en stagnation i tillvaron. Den andra perioden 
som omfattar romersk järnålder och folkvandringstid, innebar ett starkt textilt uppsving 
att döma av bevarade fynd. Grophusen tros nu ha haft en central plats som vävarverkstäder. 
I anslutning till dessa har hittats vävtyngder, sländtrissor, nålar i ben, brons och järn. 
Sömnadskonsten tog ytterligare ett steg, genom att järnsaxar började användas för att 
klippa till tygerna efter önskat snitt. Även bevarade textilfragment kan berätta om tygernas 
kvaliteter och material. Dessa har i flera fall bevarats i anslutning till bronsföremål för 
dräkten, vilket haft en konserverande effekt på tygerna. Den tredje perioden som i stora 
drag berörde vendeltid och vikingatid innebar en fortsatt ökande produktion av textilier 
i området, med i stort samma fyndomständigheter som vid föregånde epok. Men med 
ett ökat antal fynd av väv- och sömnadsredskap. 

Medeltiden var en helt ny tid, med en större befolkning som fick förändrade levnads-
betingelser i handelsstaden Malmö. Även långt tidigare hade handeln varit betydelsfull i 
området, men nu fick den nya dimensioner vilket också ses tydligt i textilhantverket där 
många tyger är importerade. Fyndomständigheterna är också helt annorlunda, med 
hundratals bevarade textilfragment och även några intakta klädesdetaljer. Det domine-
rade antalet fragment är i ull och ylle, men även lin och siden är väl representerade bland 
fynden, som kan berätta mycket om Malmöbornas sätt att leva. Det ökande antalet 
inredningstextilier och sängkläder var nu sannolikt en betydelsefull anledning till den 
starkt ökande textilhanteringen. Rester av rep och drev i ull, nöthår och växtfiber ger oss 
också viktig information om dåtida förhållanden. Samtidigt som de textila redskapen 
utgör viktiga länkar till hur tyger och sömnadsarbeten producerats. Här har främst hit-
tats sländtrissor, påtningsredskap, vävtyngder, nålar, fingerborgar och glättstenar. Men 
också bristen på fynd kan ge viktiga bevis för utvecklingen, framför allt genom avsakna-
den av vävtyngder från medeltidens senare del samtidigt som textilfragmenten är många. 
Vilket visar att den horisontella vävstolen hade börjat tas i bruk, men den har inte läm-
nat några spår efter sig på grund av sin träkonstruktion. 

Malmö som plats har med andra ord skiftat under årtusendenas gång, från ett 
renjägarsamhälle i ett bistert och trädlöst klimat över till ett frodigt skogsområde där 
människorna jagade vilt och fiskade. Till ett öppnare landskap med ett bondesamhälle, 
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som ställde krav på röjning, betning och odling av marken - till ett område för tvåtusen 
år sedan som var lerigt, kallt och regnigt. Sedan vikingatid har bebyggelsen varit konti-
nuerlig på platsen, och som sedan övergick i en medeltida handelsstad där befolkningen 
ökade och Malmö utvecklades. Trots många skiftningar under denna 10 000 åriga pe-
riod, eller cirka 400 generationer, har en gemensam faktor varit att mycket av sin tid 
sysslade både män och speciellt kvinnor med tillverkning av kläder och andra textilier 
som var nödvändiga för hemmens behov. I många generationer var utvecklingen säkert 
mer eller mindre stillastående, men så plötsligt kom någon på något nytt eller snappade 
upp nyheter utifrån. Nya metoder utvecklades på så sätt med jämna mellanrum under 
denna långa tidsperiod - och målet var ständigt att göra tillvaron varmare, behagligare 
och vackrare med hjälp av nuvunna textila färdigheter. 
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Samlingarna av de 
jordf unna textilierna och 

redskapen vid Malmö Museer 

Stenålder, bronsålder och järnålder 
De förhistoriska fynden är till skillnad från det medeltida materialet endast delvis 
katalogiserade, vilket har gjort det svårt att få exakt klarhet i hur många föremål med 
textil anknytning, textilfragment m m som har hittats. Föremålskatalogen, som berör 
textilhantverk är å andra sidan under upparbetning, så fler fynd kan dyka upp i en fram-
tid. Det arkeologiskt förhistoriska materialet är också sammanställt i rapporter, som har 
utnyttjats till denna artikel. Sannolikt har samtliga textilfragment kunnat spåras, eftersom 
de är fåtaliga från perioden och kända sedan tidigare genom publikationer och rapporter. 

Textila fragment 
MHM 7777. Förkolnat textilfragment, möjligtvis i flätteknik. 3970-3630 f. kr. Yngre 
Stenålder, Petersborg. 
MHM 6021:743. Bit av läder eller filtad ull samt två små bitar entrådigt ullgarn. Yngre 
bronsålder. Kristineberg. 
MHM 6021:962. Textilfragment i ull, kypertvävt. Yngre romersk järnålder. Kristineberg. 
MHM 6021:963. Tre små textilfragment i ull, kypertvävt. Yngre romersk järnålder. 
Kristineberg. 
MHM 6021:965. Fyra små textilfragment i ull, två i kypert, två går ej att tyda teknik. 
Yngre romersk järnålder. Kristineberg. 
MHM 6021:111. Textilfragment i ull, kypertvävt. Yngre romersk järnålder. Kristineberg. 
MHM 9149:5 Textilfiber omlindad kring en metallkärna, Romersk järnålder, Väster-
gård. 
SHM 3217. Textilfragment i ull, kypertvävt. Romersk järnålder. Hindby. (Förvaras på 
Statens Historiska Museum). 
SHM 17704. Textilfragment i ull, kypertvävt. Folkvandringstid. Husie. (Förvaras på 
Statens Historiska Museum). 
MHM 6031. Textilfragment, i lin, tuskaftvävt, Vikingatid, Lockarp. 

Andra föremål med textil anknytning 
Föremålen härstammar i huvudsak från järnåldern, och då i huvudsak från vikingatid. 
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Ofta är mer exakta dateringar osäkra och en del fynd har en vid tänkbar spännvidd i tid 
- därför är dateringarna ungefärliga. Skinnskrapor är ej medtagna i denna uppräkning, 
eftersom skrapor av olika typer hittats i tusentals exemplar daterade från stenålderns 
äldsta period till järnåldern. 

SHM 13995, Sländtrissor, Yngre Stenålder, Husie. (Förvaras vid Statens Historiska Mu- 
seum) 
MHM 2215, Bronsnål, Yngre Bronsålder, Västra Skrävlinge. 
MHM 6206, Nål, pryl av ben, Yngre Bronsålder, Västra Skrävlinge. 
MHM 6204, Bronsnål, Yngre Bronsålder, Fosie. 
MHM 6650, Vävtyngd, Yngre bronsålder, Södra Sallerup. 
MHM 2684, Vävtyngder, Yngre Bronsålder, Fosie. 
MHM 8540, 4 stycken vävtyngder, Yngre Bronsålder-järnålder, Svågertorp. 
MHM 4727, Vävtyngder, Järnålder, Fosie. 
MHM 7485, Vävtyngd, Järnålder, Bunkeflo. 
MHM 2910, Bennål, Järnålder, Fosie. 
MHM 6939, Bronnål, glättsten, Järnåldern, Fosie. 
MHM 7191, Glättsten, Järnåldern, Fosie. 
MHM 3618, Sländtrissor, bennål, Järnålder. Fosie. 
MHM 6158, Sländtrissor, vävtyngder, bennålar, järnsax, Järnålder, Fosie. 
LUHM 28157, Sländtrissa, Järnålder,Glostorp. (Förvaras vid Lunds Universitets Histo- 
riska Museum) 
MHM 5205, Sländtrissor, vävtyngder, Yngre Järnålder, Oxie. 
MHM 3571, Sländtrissa, vävtyngd, Vikingatid, Fosie. 
MHM 3114, Sländtrissor, vävtyngder, bennål, bronsnål. Vikingatid, Fosie. 
MHM 3496, Sländtrissor, bennålar, bronsnålar, Vikingatid, Fosie. 
MHM 5208, Sländtrissor, järnsax, Vikingatid, Husie. 
MHM 6031, Sländtrissor, bennål, Vikingatid, Lockarp. 
MHM 6305, Sländtrissa, Vikingatid, Lockarp. 
MHM 6832, Sländtrissor, Vikingatid, Lockarp. 
MHM 3179, Sländtrissa, vävtyngder, Vikingatid, Oxie. 
MHM 6650:XIV, Sländtrissor, Vikingatid, Oxie. 
MHM 1391, Sländtrissa, vävtyngder, Vikingatid, Södra Sallerup 
MHM 6062, Sax, Vikingatid, Oxie. 
MHM 2214, Vävkamsfragment, Vikingatid, Västra Skrävlinge. 
MHM 6650:XV, Vävtyngd, Vikingatid, Oxie. 
ATA 202/77, Vävtyngder, Vikingatid, Oxie. 
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MHM 2906, Vävtyngder, Vikingatid, Oxie. 
MHM 6117, Bennål, Vikingatid, Fosie 
MHM 2335, Sländtrissa, Odaterad, Fosie. 

Medeltid 
Denna uppräkning är sammanställd efter Malmö Museers fyndkatalog från medeltid 
rörande allt som behandlar textiler och textilhantverk i staden. Fynden har sällan exakta 
dateringar, men många av föremålen och fragmenten härstammar från medeltidens se-
nare del. En del fynd tillhör dessutom sannolikt perioden efter år 1500 (1500- eller 
1600-tal) Men dessa är ändå medtagna i uppräkningen, på grund av osäkerheten kring 
dateringsförhållandena, samtidigt som många av textilierna sannolikt har sitt ursprung 
från 1400-talet. 

Textila fragment - ull och ylle - vävt, tovat, stickat 
MHM 6825:271, filtfragment, Kv St Gertrud. 
MHM 4560:13, ull i tuskaft/kypert, 21 stycken fragment, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 6825:271, ull filtad, Kv St Gertrud. 
MHM 3739, ull, kypert, Kv St Gertrud. 
MHM 4560:11, ull, kypert, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 5826:37, ull, kypert, Kv Neptun. 
MHM 5975:1655, ull, kypert. Kv Humle. 
MHM 5975:2195, ull, kypert, Kv Humle. 
MHM 6094:431, ull, kypert, Kv Tranan. 
MHM 6094:1324, ull, kypert, Kv Tranan. 
MHM 6094:1441, ull, kypert, Kv Tranan. 
MHM 6516:68, ull, kypert, Kv Stadt Hamburg. 
MHM 6525:4, ull, kypert, Kv C Mortensen. 
MHM 4560:18, ull kypert, 17 stycken fragment, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 4560:17, ull kypert, 4 stycken fragment, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 4560:6, ull kypert, 5 stycken fragment, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 4560:10, ull kypert, 6 stycken fragment, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 5989:770, ull kypert, 6 stycken fragment, Kv Oscar. 
MHM 6094:1309, ull kypert/filtad, Kv Tranan. 
MHM 6674:A13, ull kypert/filtad, Kv Fisken. 
MHM 6094:336, ull kypert/satin, Kv Tranan. 
MHM 5826:38, ull kypert/tuskaft, 21 stycken fragment, Kv Neptun. 
MHM 4560:6, ull rätstickad, Kv St Gertrud, Carnegie. 
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MHM 6094:338, ull satin, Kv Tranan. 
MHM 1813, ull slätstickad, mössa, Kv Ellenbogen. 
MHM 648, ull slätstickad vante, Kv Stadt Hamburg. 
MHM 4560:19, ull, slätstickad, Kv St Gertud, Carnegie. 
MHM 6094:393, ull tovad, Kv Tranan. 
MHM 6203:219, ull tovad, Kv Söderport. 
MHM 6525:135, ull tovad, Kv C Mortensen. 
MMF 6483, ull tuskaft, Kv Squalperup. 
MHM 1815, ull tuskaft, Kv Hjorten. 
MHM 2256, ull tuskaft, Kv Magnus Smek. 
MHM 2275, ull tuskaft, Kv Carolus. 
MHM 5212:615, ull tuskaft, Kv von Conow. 
MHM 5881, ull tuskaft, Kv Mullvaden. 
MHM 5975;620, ull tuskaft, Kv Humle. 
MHM 5985:172, ull tuskaft, Malmö. 
MHM 5989:769, ull tuskaft, Kv Oscar. 
MHM 5989:771, ull tuskaft, Kv Oscar. 
MHM 6078:KNR45, ull tuskaft, Kv Oscar. 
MHM 6094:307, ull tuskaft, Kv Tranan. 
MHM 6094:428, ull tuskaft, Kv Tranan. 
MHM 6094:434, ull tuskaft, Kv Tranan. 
MHM 6094:1556, ull tuskaft, Kv Tranan. 
MHM 6196:25, ull tuskaft, Kv Josefina. 
MHM 6203:220, ull tuskaft, Kv Söderport. 
MHM 6277:2, ull tuskaft, Kv Möllebacken. 
MHM 6525:3, ull tuskaft, Kv C Mortensen. 
MHM 6525:57, ull tuskaft, Kv C Mortensen. 
MHM 6525:57, ull tuskaft, Kv C Mortensen. 
MHM 6525:77, ull tuskaft, Kv C Mortensen. 
MHM 6674, ull tuskaft, Kv Fisken. 
MHM 6724, ull tuskaft, Kv Söderport. 
MHM 4560:15, ull tuskaft 12 st fragment, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 4560:9, ull tuskaft 16 st fragment, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 4560:5, ull tuskaft 18 st fragment, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 4560:8, ull tuskaft 19 st fragment, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 4560:6, ull tuskaft 2 st fragment, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 4560:7, ull tuskaft 21 st fragment, Kv St Gertrud, Carnegie. 

I 

i 
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MHM 5212:147, ull tuskaft 21 stycken fragment, Kv von Conow. 
MHM 4560:10, ull tuskaft 37 stycken fragment, Kv St Gertrud. 
MHM 4560:14, ull tuskaft 6 stycken fragment, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 4560:16, ull tuskaft 6 stycken fragment, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 4560:4, ull tuskaft 24 stycken fragment, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 4560:2, ull tuskaft 27 stycken fragment, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 4560:3, ull tuskaft 19 stycken fragment, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 648, ull tuskaft, sula, Kv Stadt Hamburg. 
MHM 648, ull tuskaft/filtad, Kv Stadt Hamburg. 
MHM 6376:69, ull tuskaft/filtad, Kv C Mortensen. 
MHM 6674, ull tuskaft/kypert, Kv Fisken. 
MHM 4560:19, ull tuskaft/kypert 12 stycken fragment, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 4560:12, ull tuskaft/kypert 42 stycken fragment, Kv St Gertrud. 
MHM 6674:480, ull/lin i tuskaft, Kv Fisken. 
MHM 6525:22, ullband i tuskaft, Kv C Mortensen. 
MHM 5985:170, ullfragment, Malmö. 
MHM 6306, ullfragment, Kv Slottshagen. 
MHM 2256, ullgarn, Kv Magnus Smek. 
MHM 4560:1 ullgarn, Kv St Gertrud. 
MHM 6203:415, ullgarn, Kv Söderport. 
MHM 5975:671, ullklädd knapp, Kv Humle. 
MHM 2444, ulltyg, Östergatan. 
MHM 5212:616, ulltyg, Kv von Conow. 

Textila fragment - lin och linne 
MHM 4560:18, linnefragment i tuskaft, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 5879, linnefragment i tuskaft, Kv St Gertrud. 
MHM 6674:374, linfibrer, Kv Fisken. 
MHM 5975:2291, linfragment, Kv Humle. 
MHM 2238, lingarn, Kv Magnus Smek. 

Textila fragment - siden 
MHM 4560:21, byxpung i siden, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 4560:20, pannband av siden, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 4560:5, ripsband i siden, Kv St Gertrud, Carnegie. 
MHM 4560:5, sidendamast, Kv St Gertrud. 
MHM 4560:18, sidenrips, Kv St Gertrud Carnegie. 
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MHM 5975:1592, sidenrips, Kv Humle. 
MHM 4560:11 :4a-b, 5, 6 , 3 fragment, av samma tyg, sidenrips/tuskaft, Kv St Gertrud, 
Carnegie. 
MHM 5985:172, sidenband, tuskaft, Norra Vallgatan/Gråbrödersgatan. 
MHM 4560:7, sidenremsa, Kv St Gertrud, Carnegie. 

Textila fragment - övriga material 
MHM 5211:3, förkolnat textilfragment, Kv Neptun. 
MHM 2241, nöthår, Kv Magnus Smek. 
MHM 5975:2467, nöthår, Kv Humle. 
jMHM 6094:1556, tagel, Kv Tranan. 
MHM 2238, tagel?, Kv Magnus Smek. 
MHM 2244, växtfiber, Kv Magnus Smek. 
MHM 5211:2, växtfiber, Kv Neptun. 
MHM 5975:840, växtfiber, Kv Humle. 

Drev och rep 
MHM 2444, drev, Malmö. 
MHM 5985, drev, Malmö. 
MHM 2249, drev i nöthår, Kv Magnus Smek. 
MHM 2256, drev i nöthår, Kv Magnus Smek. 
MHM 2297, drev i nöthår, Kv Carolus. 
MHM 2344, drev i nöthår, Kv Carolus. 
MHM 5212:616, drev i nöthår, Kv von Conow. 
MHM 5826:25, drev i nöthår, Kv Neptun. 
MHM 5827:245, drev i nöthår, Kv Rundeln. 
MHM 5881:173, drev i nöthår, Kv Mullvaden. 
MHM 5975:617, drev i nöthår, Kv Humle. 
MHM 5975:863, drev i nöthår, Kv Humle. 
MHM 5975:2057, drev i nöthår, Kv Humle. 
MHM 6070:116, drev i nöthår, Engelbrektsgatan. 
MHM 6094:1354, drev i nöthår, Kv Tranan. 
MHM 6094:1356, drev i nöthår, Kv Tranan. 
MHM 6502:73, drev i ull, Kv Biet. 
MHM 6525:99, drev i ull, Kv C Mortensen. 
MHM 6825, drev i ull, Kv St Gertrud. 
MHM 2254, rep, Kv Magnus Smek. 
MHM 5985:169, rep, Malmö. 
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MHM 6740:114, rep, Kv Diana. 
MHM 6740:425, rep, Kv Diana. 
MHM 6740:505, rep, Kv Diana. 
MHM 6941:62, rep, Stortorget. 
MHM 2396:2, rep-tågvirke, Kv Österport. 
MHM 2237, rep-växtfiber, Kv Magnus Smek. 
MHM 2238, rep-växtfiber, Kv Magnus Smek. 
MHM 2244, rep-växtfiber, Kv Magnus Smek. 
MHM 5212:146, rep-växtfiber, Kv von Conow. 
MHM 5212:157, rep-växtfiber, Kv von Conow. 
MHM 5212:514, rep-växtfiber, Kv von Conow. 
MHM 5212:521, rep-växtfiber, Kv von Conow. 
MHM 6094:1457, rep-växtfiber, Kv Tranan. 
MHM 6094:2121, rep-växtfiber, Kv Tranan. 
MHM 6540:49, rep-växtfiber, Drottningtorget. 
MHM 6941:62, repfragment, Stortorget. 
MHM 5975:621, snöre i växtfiber, Kv Humle. 
MHM 2238, tågvirke i växtfiber, Kv Magnus Smek. 

Nålar och nålhus 
MMF 19347, bennål, Kv Humle. 
MHM 4550:94, knappnål, Oxiegården västra. 
MHM 6094:625, knappnål, Kv Tranan. 
MHM 6102:9, knappnål, Fiskaregatan. 
MHM 6724:95, knappnål 2 stycken, Kv Söderport. 
MHM 6094:1015, knappnål i brons, Kv Tranan. 
MHM 6203:109, knappnål i brons, Kv Söderport. 
MHM 6525:434, knappnål i brons, Kv C Mortensen. 
MMF 1273, nål, Malmö. 
MMF 18349, nål, Kv Väveriet. 
MMF 31970, nål, Norra Vallgatan. 
MMF F 3988, nål, Östra Kattarp. 
MHM 5745:5, nål, Västergatan. 
MHM 5745:4, nål, Västergatan. 
MHM 6060:49, nål, Oxie kyrkby. 
MHM 6094:130, nål, Kv Tranan. 
MHM 6094:434, nål, Kv Tranan. 
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MHM 6094:148, nål, Kv Tranan. 
MHM 6094:1233, nål, Kv Tranan. 
MHM 7312:252, nål, Wannagården. 
MHM 7312:148, nål, Wannagården. 
MMF 28871, 3 stycken nålar, Larochegatan. 
MMF 18519, nål i ben, Malmö. 
MMF 1040, nål i ben, Malmö. 
MMF 4551:30, nål i ben, N Vallgatan. 
MMF 4166, nål i ben, Söderbergs saml. 
MMF1046b, nål i ben, Kungsparken. 
MMF 2120, nål i ben, Östergatan. 
MMF F4323, nål i ben, Malmö. 
MHM 173, nål i ben, Citadellshamnen. 
MHM 4548:2, nål i ben, Oxiegården v, östra. 
MHM 4548:13, nål i ben, Oxiegården v, östra. 
MHM 4548:21, nål i ben, Oxiegården v, östra. 
MHM 4550:216, nål i ben, Oxiegården v, östra. 
MHM 4550:114, nål i ben, Oxiegården v, östra. 
MHM 4550:18, nål i ben, Oxiegården v, östra. 
MHM 4550:86, nål i ben, Oxiegården v, östra. 
MHM 4550:159, nål i ben, Oxiegården v, östra. 
MHM 4550:164, nål i ben, Oxiegården v, östra. 
MHM 5212:105, nål i ben, Kv von Conow. 
MHM 5212:129, nål i ben, Kv von Conow. 
MHM 5212:479, nål i ben, Kv von Conow. 
MHM 5212:91, nål i ben, Kv von Conow. 
MHM 5223:487, nål i ben, Kv Biet. 
MHM 5223:626, nål i ben, Kv Biet. 
MHM 5223:521, nål i ben, Kv Biet. 
MHM 5881:80, nål i ben, Kv Mullvaden. 
MHM 5881:81, nål i ben, Kv Mullvaden. 
MHM 5881:82, nål i ben, Kv Mullvaden. 
MHM 5975:2048, nål i ben, Kv Humle. 
MHM 5975:?, nål i ben 4 stycken, Kv Humle. 
MHM 5989:374, nål i ben, Kv Oscar. 
MHM 5989:99, nål i ben, Kv Oscar. 
MHM 5989:91, nål i ben, Kv Oscar. 
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MHM 6060:68, nål i ben, Oxie kyrkby. 
MHM 6060:73, nål i ben, Oxie kyrkby. 
MHM 6060:77, nål i ben, Oxie kyrkby. 
MHM 6060:78, nål i ben, Oxie kyrkby. 
MHM 6062:83, nål i ben, Oxiegården. 
MHM 6062:87, nål i ben, Oxiegården. 
MHM 6062:154, nål i ben 2 stycken, Oxiegården. 
MHM 6062:325, nål i ben, Oxiegården. 
MHM 6062:326, nål i ben, Oxiegården. 
MHM 6203:423, nål i ben, Kv Söderport. 
MHM 6317:222, nål i ben, Kv Västerport. 
MHM 6525:234, nål i ben, Kv C Mortensen. 
MHM 6724:165, nål i ben, Kv Söderport. 
MHM 6740:238, nål i ben, Kv Diana. 
MHM 6825:64, nål i ben, Kv St Gertrud. 
MHM 6984:170, nål i ben, Kv Gyllenstjärna. 
MHM 6984:94, nål i ben, Kv Gyllenstjärna. 
MHM 7174:11, nål i ben, Kv Liljan. 
MHM 7174:26, nål i ben, Kv Liljan. 
MHM 4550:90, nål i ben 2 stycken, Oxiegården västra. 
MHM 6102:11, nål i ben/fragment, Fiskaregatan. 
MHM 5975:?, nål i ben, 2 stycken, Kv Humle. 
MHM 6724:32, nål i ben ornerad, Kv Söderport. 
MHM 6724:7, nål i ben ornerad, Kv Söderport. 
MHM 4549:14, nål i ben/fragment, Oxiegården västra. 
MHM 4550:130, nål i ben/förarbete, Oxiegården västra. 
MMF 2020, nål i brons, Malmö. 
MMF 4168, nål i brons, Malmö. 
MMF 2430, nål i brons, Malmö. 
MMF 2024, nål i brons, Malmö 
MMF 2023, nål i brons, Malmö 
MMF 2022, nål i brons, Malmö 
MMF 2021, nål i brons, Malmö. 
MMF F4074:3, nål i brons, Norra Vallgatan. 
MMF 1952, nål i brons, Malmö. 
MHM 5212:429, nål i brons, Kv von Conow. 
MHM 6094:1810, nål i brons, Kv Tranan. 
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MHM 6094:641, nål i brons, Kv Tranan. 
MHM 6094:1891, nål i brons, Kv Tranan. 
MHM 6094:1372, nål i brons, Kv Tranan. 
MHM 6094:881, nål i brons, Kv Tranan. 
MHM 6094:952, nål i brons, Kv Tranan. 
MHM 6525:279, nål i brons, Kv C Mortensen. 
MHM 6674:118, nål i brons, Kv Fisken. 
MMF F3983, nål i brons 2 stycken, Malmö. 
MHM 5212:193, nål i järn, Kv von Conow. 
MHM 6062:300, nål i järn, Oxiegården. 
MHM 6062:300, nål i järn, Oxiegården. 
MHM 6317:15, nål i järn, Kv Västerport. 
MHM 6525:310, nål i järn, Kv C Mortensen. 
MHM 6724:352, nål i järn, Kv Söderport. 
MHM 6984:88, nål i järn, Kv Gyllenstjärna. 
MHM 6102:65, nål, Fiskaregatan. 
MHM 6062:333, nål i ben, 2 stycken, Oxiegården. 
MHM 6060:76, nålfragment i järn, Oxie kyrkby. 
MMF 24234, nålfragment, Sege å. 
MMF 25153, nålhus, Kv Gyllenstjerna. 
MMF 4551, nålhus, Norra vallgatan. 
MHM 5212:436, nålhus, Kv von Conow. 
MHM 5212:80, nålhus ?, Kv von Conow. 
MHM 6724:38, nålhus i ben, Kv Söderport. 

Fingerborgar 
MMF 27519:16, fingerborg, Slottsholmen. 
MMF 6326, fingerborg, Apoteket lejonets tomt. 
MHM 2396:2, fingerborg, Kv Österport. 
MHM 6070, fingerborg, Engelbrektsgatan. 
MHM 6094:171, fingerborg, Kv Tranan. 
MHM 6094:40, fingerborg, Kv Tranan. 
MHM 6094: 223, fingerborg. Kv Tranan. 
MHM 6094: 1871, fingerborg. Kv Tranan. 
MHM 6094: 859, fingerborg. Kv Tranan. 
MHM 6094: 1145, fingerborg. Kv Tranan. 
MHM 6094: 1203, fingerborg. Kv Tranan. 
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MHM 6094: 364, fingerborg. Kv Tranan. 
MHM 6094: 164, fingerborg. Kv Tranan. 
MHM 6094: 925, fingerborg. Kv Tranan. 
MHM 6094: 306, fingerborg. Kv Tranan. 
MHM 6102:12, fingerborg, Fiskaregatan. 
MHM 6102:13, fingerborg, Fiskaregatan. 
MHM 6102:48, fingerborg, Fiskaregatan. 
MHM 6102:6, fingerborg, Fiskaregatan. 
MHM 6117:116, fingerborg, Fosie K:a. 
MHM 6280, fingerborg, Kv Biet. 
MHM 6317:207, fingerborg, Kv Västerport. 
MHM 6674:145, fingerborg, Kv Fisken. 
MHM 6740:121, fingerborg, Kv Diana. 
MHM 6740:500, fingerborg, Kv Diana. 
MHM 6984:108, fingerborg, Kv Gyllenstjärna. 
MHM 6984:194, fingerborg, Kv Gyllenstjärna. 
MHM 6984:109, fingerborg, Kv Gyllenstjärna. 
MHM 7312, fingerborg, Kv Wannagården. 
MHM 6094, fingerborg 2 stycken, Kv Tranan. 
MHM 6094:68, fingerborg, fragment, Kv Tranan. 
MHM 5211, fingerborg, Kv Neptun. 

Glättstenar 
MHM 5212:619, glättben, Kv von Conow. 
MHM 	glättsten, Oxiegården, v. östra. 
MHM 4548:55, glättsten, Oxiegården v, östra. 
MHM 4550:61, glättsten, Oxiegården västra. 
MHM 4550:146, glättsten, Oxiegården västra. 
MHM 5212:396, glättsten, Kv von Conow. 
MHM 5212:30, glättsten, Kv von Conow. 
MHM 5989:441, glättsten, Kv Oscar. 

Sländtrissor och tenar 
MHM 6724:46, sländten, Kv Söderport. 
MMF 2135, sländtrissa, Malmö. 
MMF 1705, sländtrissa, Borreby. 
MMF -, sländtrissa 8 stycken (omärkta), Malmö. 
MMF 22592:314, sländtrissa, Kv Jörgen Kock. 
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MMF 22592:515, sländtrissa, Kv Jörgen Kock. 
MMF F2786, sländtrissa, Malmö 
MMF F4074, sländtrissa, Norra Vallgatan. 
MHM 4548:3, sländtrissa, Oxiegården v, östra. 
MHM 4548:13, sländtrissa, Oxiegården v, östra. 
MHM 4548:18, sländtrissa, Oxiegården v, östra. 
MHM 4548:35, sländtrissa, Oxiegården v, östra. 
MHM 4550:67, sländtrissa, Oxiegården västra. 
MHM 4550:37, sländtrissa, Oxiegården västra. 
MHM 4550:119, sländtrissa, Oxiegården västra. 
MHM 4550:112, sländtrissa, Oxiegården västra. 
MHM 4551:26, sländtrissa, Oxiegården västra. 
MHM 5212:419, sländtrissa, Kv von Conow. 
MHM 5212:81, sländtrissa, Kv von Conow. 
MHM 5223:292, sländtrissa, Kv Biet. 
MHM 5827:377, sländtrissa, Kv Rundelen. 
MHM 5827:410, sländtrissa, Kv Rundelen. 
MHM 5975:1439, sländtrissa, Kv Humle. 
MHM 6060:157, sländtrissa, Oxie Kyrkby. 
MHM 6060:163, sländtrissa, Oxie Kyrkby. 
MHM 6060:131, sländtrissa, Oxie Kyrkby A-B. 
MHM 6060:163, sländtrissa, Oxie Kyrkby A-B. 
MHM 6060:288, sländtrissa, Oxie Kyrkby A-B. 
MHM 6060:157, sländtrissa, Oxie Kyrkby A-B. 
MHM 6062:107, sländtrissa, Oxiegården. 
MHM 6062:323, sländtrissa, Oxiegården. 
MHM 6062:325, sländtrissa, Oxiegården. 
MHM 6102:24, sländtrissa, Fiskaregatan. 
MHM 6317:157, sländtrissa, Kv Västerport. 
MHM 6317:183, sländtrissa, Kv Västerport. 
MHM 6525:406, sländtrissa, Kv C Mortensen. 
MHM 5975:2261, sländtrissa i ben, Kv Humle. 
MHM 6674:436, sländtrissa i C-gods, Kv Fisken. 
MHM 6674:504, sländtrissa i C-gods, Kv Fisken. 
MHM 6062:335, sländtrissa förarbete, Oxiegården. 

Tvinningsredskap/påtningsredskap - Tinbl-bein 
MMF 18640:231, tvinningsredskap, Kv von Conow. 
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MMF 19347:2, tvinningsredskap, Kv Humle. 
MHM 4549:116, tvinningsredskap, Oxiegården västra. 
MHM 4550:45, tvinningsredskap, Oxiegården västra. 
MHM 4552:82, tvinningsredskap, Oxiegården västra. 
MHM 5975:2295, tvinningsredskap, Kv Humle. 
MHM 5975:2296, tvinningsredskap, Kv Humle. 
MHM 6060:74, tvinningsredskap, Oxie kyrkby. 
MHM 6984:29, tvinningsredskap, Kv Gyllenstjärna. 
MHM 6740:484, tvinningsredskap?, Kv Diana. 
MHM 739, tvinningsredskap, Naffentorp. 
MHM 740, tvinningsredskap, Naffentorp 
MHM 742, rvinningsredskap, Naffentorp 
MHM 859, tvinningsredskap, Naffentorp 

[Vävtyngder, vävsvärd och vävkam 
MHM 6525:3, vävsvärd? i trä, Kv C Mortensen. 
MHM 2214, vävkamsfragment, Västra Skrävlinge. 
MMF 5978, vävtyngd, Kv Lejonet. 
MHM 4550:18, vävtyngd, Oxiegården västra. 
MHM 5975:2286, vävtyngd, Kv Humle. 
MHM 5975:2287, vävtyngd, Kv Humle. 
MHM 6060:147, vävtyngd fragment, Oxie kyrkby A-B. 
MHM 6060:203, vävtyngd fragment, Oxie kyrkby A-B. 
MHM 6060:239, vävtyngd fragment, Oxie kyrkby A-B. 
MHM 4548:2, vävtyngd/sten?, Oxiegården v, östra. 
MHM 4548:22, vävtyngd fragment, Oxiegården v, östra. 
MHM 4548:31, vävtyngd fragment, Oxiegården v, östra. 
MHM 4548:33, vävtyngds fragment 25 stycken?, Oxiegården v, östra. 
MHM 4548:39, vävtyngds fragment 3 stycken, Oxiegården v, östra. 
MHM 4548:35, vävtyngds fragment 7 stycken, Oxiegården v, östra. 

Övrigt 
MHM 5975:1723, knapp i skiffer, Kv Humle. 
MHM 6525:193, linhäckla, Kv C Mortensen. 
MHM 4551, odefinierbart benföremål, Norra Vallgatan. 
MHM 6740:397, vasskorg, Kv Diana. 
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Litteratur och otryckta källor 
Allmän information 
Malmö museers fyndkataloger, med beskrivningar om material, allmänna förklaringar, 
fyndförhållanden, teckningar, foto m m har varit till stor hjälp för hela artikeln, men 
framför allt i anknytning till det medeltida materialet där fyndkatalogen ingående be-
skriver de olika föremålen. Dessa katalogkort har haft avgörande betydelse genom hela 
artikeln, men upprepas inte vidare vid varje tillfälle när denna använts, mer än att katalog-
numret är noterat inom parentes i den löpande texten. 

Inledning 
I avsnittet om "Behovet av skinn och tyg", har följande skrifter anlitats, Kropp och kläder 
- klädedräktens konsthistoria (1987), Från hudar och skinn till vävda kläder under fornti-
den, (1998) och Jordbrukets första femtusen år (1999). Under rubriken "De arkeologiska 
fynden och andra källor till kunskap om textilhantverk" har Från hudar och skinn till 
vävda kläder under forntiden, (1998) och Agnes Geijers böcker Det textila arbetet i Nor-
den under forntiden och medeltiden (1953) samt Ur textilkonstens Historia (1972) hjälpt 
till att utreda dessa frågeställningar. Vid "Forskning kring förhistoriska textilier" är föl-
jande publikationer av största intresse för denna artikel; Nordeuropeiska textilierfiam till 
1000 e. Kr. (1992), Det textila arbetet i Norden under forntiden och medeltiden (1953), 
Ur textilkonstens Historia (1972), Olddanske tekstiler (1950), The Högom find and other 
migration period textiles and costumes in Scandinavia (1991), Textile Production at 16-22 
Coppergate, (1997), Jordbrukets första femtusen år (1999) samt Eva Anderssons doktors-
avhandling som direkt rör Malmös förhållanden (1999 uppdelad i sex skrifter). För 
referens till övriga textilhistoriska böcker i detta ämne, se bibliografi nedan. 

Äldre Stenåldern 
Till denna period har framför allt fyra böcker bidragit med fakta kring förhållandena i 
området vid denna tid och allmänt textilhistoriska fakta. Malmö Stads historia (del 1 
1977), Föresundsförbindelsen (2000) och Malmö arkeologi (2000) och Jordbrukets första 
femtusen år, (1999). 

Yngre Stenåldern 
Tankarna kring skinn och möjligheten att dessa dekorerats eller färgats, har komplette-
rats med information från följande böcker. Carl Linnaeus två publikationer, Lapplands 
resa år 1732 - her Lapponicum (Faksimil, 1977) och Flora Oeconomica. (Faksimil 1971) 
samt Jordbrukets första femtusen år, (1999). Angående beskrivningen av det lilla 
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textilfragmentet som hittats vid en utgrävning vid Petersborg har fakta hämtats från 
boken Föresundsförbindelsen (2000). Malmö Stads historia (del 1 1977) och Malmö ar-
keologi (2000) har bidragit med viktiga pusselbitar till förhållandena i området under 
denna period. 

Bronsåldern 
Till den inledande texten om bronsålderns begravningsseder och bronssmyckenas an-
vändning har böckerna Arkeologi i Sverige del 2 (1982) och Malmö Stadshistoria del 1 
(1971) lämnat viktiga upplysningar. Citatet om hängkärlen är också hämtade från den 
sistnämnda publikationen, katalognummer till kärlet SHM 10656. Till kapitlet om 
bronsåldersdräkten och de danska fynden har följande fyra böcker och artiklar varit till 
hjälp; Ur textilkonstens Historia (1972), Okklanske tekstiler (1950), Eldsberga kvinnan 
och hennes dräkt (Halland nr 78 1995) och Jordbrukets första femtusen år (1999). Avsnit-
tet om det textila/läderaktiga fyndet från Kristineberg har uppgifter hämtats från boken 
Kristineberg, en gravplats under 4500 år (2000) och ullens hantering från Jordbrukets 
första femtusen år (1999). Vid diskussionen kring linhanteringens förutsättningar under 
bronsåldern har tre böcker kompletterat mina egna funderingar; öresundsftrbindelsen 
Svågerup 8 A, (2001), Föresundsförbindelsen (2000) och artikeln A deposition of Bark 
Vessels, Flax and Opium Poppy from 2500 BP in Sallerup, Southern Sweden (1995). 

Järnåldern 
Till det inledande stycket om järnålderns textilier och periodisering har följande böcker 
lämnat viktig information; Nordeuropeiska textilier fram till 1000 e. K(1992), Mosefolket 
(1971), Ur textilkonstens Historia (1972) och Jernalderens dragt (1962). Rörande det 
allmänt historiska och arkeologiska förhållandena i området har framför allt tre böcker 
anlitats; Malmö Stads historia (del 1 1977), Föresundsförbindelsen (2000) och Malmö 
arkeologi (2000). Från boken Jordbrukets första femtusen år (1999) har fakta hämtats 
kring omständigheterna kring textilproduktionen från 500 f. Kr. - 100 e. Kr. I anslut-
ning till beskrivningarna om järnsylar och skinnhantering har publikationerna Malmö 
Stads historia (del 1 1977) och Jordbruketsftrsta femtusen år (1999) anlitats. Uppgifterna 
kring textilfragmentet från Burlöv har lämnats av arkeolog Elisabeth Rudebeck. Fynd-
omständigheterna kring Kristinebergstygerna har hämtats från boken Kristineberg, en 
gravplats under 4500 år (2000). Medan Malmö Stads historia (del 1 1977) bidragit med 
fakta kring Husie och Hinby fynden. Till fyndförhållandena kring grophusen i Fosie har 
publikationerna Föresundsförbindelsen ( 2000) och Textilproduktion i arkeologisk kontext 
(1999) lämnat viktig information. Jordbruketsfbrsta femtusen år (1999) har lämnat upp-
gifter kring tårens förädling och rapporten öresundsfbrbindelsen Svågerup 8 A (2001) 
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visar på mårans förekomst via makrofossil analyser från perioden. Angående rester av 
linfrö i Fosie har boken Föresundsförbindelsen (2000) studerats och fakta kring produk-
tionen av linnetyger från perioden har hämtats från Nordeuropeiska textilier fram till 
1000 e. K(1992). Till avsnittet om segeltillverking har skriften The common thread (1999) 
varit till hjälp tillsammans med egna jämförande studier av segel i Whitby Museums 
arkiv och en rekonstruerad fiskeskuta i Whitby hamn. Jordbrukets första femtusen år 
(1999) har bidragit med fakta kring ullkammar och vävsvärd, medan arkeolog Elisabeth 
Rudebeck lämnat information om textilfyndet från Lockarp. Angående förhållandena 
kring Birka fynden har Det textila arbetet i Norden under forntiden och medeltiden (1953) 
ur Nordisk Kultur studerats och Eva Anderssons avhandling (sex stycken artiklar/skrif-
ter 1999) har bidragit med viktig information kring de textilhistoriska förhållandena i 
Löddeköpinge, Fosie och Oxie. Slutligen för denna period har fakta kring nålhusen 
hämtats från artikeln Nålar och nålhus i Malmöya nr 4 (1986). 

Medeltid 
Från det inledande avsnittet om Malmö som stad och kyrkans textilier under medelti-
den har hämtats information från följande böcker; Malmö Stads historia (del 1 1977), 
Föresundsförbindelsen ( 2000), Malmö arkeologi (2000) samt Kyrkliga textilier i Malmö -
från medeltid till barock (2000). Rörande förhållandena kring borgarnas bostäder i kvar-
teret St Gertrud har artikeln Fattig och rik i senmedeltidens Malmö (1989) bidrag med 
viktig fakta. Under rubriken "Inhemskt tillverkade och importerade ylletyger" har fram-
för allt fyra publikationer lämnat betydelsefull fakta rörande förhållanden med handeln 
av tyger; Ull och ylle (1943), Malmö stads urkundsbok - Diplomatarium Civitatis 
Malmogiensis (1917), Malmö Stads historia (del 1 1977) och Malmös handel med Hansan 
under medeltiden (1999). Angående färgningstraditionerna under medeltiden har Kul-
turhistoriskt Lexikon för Nordisk medeltid (1982) varit den viktigaste källan. Vid avnittet 
"Ullgarn, stickning och nålbindning" har beskrivningarna kring handeln med ull häm-
tat uppgifter från Kulturhistoriskt Lexikon för Nordisk medeltid (1982) och Ur textilkonstens 
Historia, 1972. Texten rörande nålbindning har byggt upp kring egna praktiska experi-
ment efter medeltida fynd och artikeln Lundavanten (1945) samt boken Cordage and 
Raw Fibre from 16-22 Coppergate (1989). Angående stickningstraditionen i Malmö har 
egna tätstickade prover och material från Kulturhistoriskt Lexikon för Nordisk medeltid 
(1982) och Ull och ylle (1943) bidragit med information. Från överskriften "Textila 
fragment - lin och linne" har framför allt tre publikationer anlitats när det gäller handeln 
med linne; Malmö stads urkundsbok - Diplomatarium Civitatis Malmogiensis (1917), 
Malmö Stads historia (del 1 1977) och Kulturhistoriskt LexikonJör Nordisk medeltid (1982). 
Information om linnevävningen i Malmö har hämtats från Ernst Fischers bok Linvävar- 
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ämbetet i Malmö och det skånska linneväveriet (1959). Medeltida sovvanor har studerats 
i Kulturhistoriskt Lexikon för Nordisk medeltid (1982). Medan fyndomständigheterna i 
Lund har inhämtats från Medeltida textilbndfiån Lund, (1970) och jämförande studier 
från London via Textiles and Clothing 1150-1450. (2001). Under rubriken "Textila frag-
ment av siden" refereras främst till artikeln från förra årets Elbogen, Kyrkliga textilier i 
Malmö - från medeltid till barock (2000). Historiska synpunkter på byxpungen i siden 
har hämtats från boken Kropp och kläder - klädedräktens konsthistoria (1987). Vid avsnit-
tet om "Övriga textila fragment samt drep och rep" har fakta kring förkolnade 
textilfragment studerats i boken Textiles and Clothing 1150-1450 (2001), medan jämfö-
relsen med tagel har iakttagits i artikeln Medeltida textind från Lund, (1970). Kom-
pletterande fakta till beskrivningen av drev och rep har hämtats från publikationerna; 
Kulturhistoriskt Lexikon förNordisk medeltid (1982), Diplomatarium Civitatis Malmogiensis 
(1917) och Medeltida textilhoid från Lund, (1970). Under rubriken "Sländtrissor, tenar 
och påtningsredskap" har fakta kring spinnredskapens medeltida historia inhämtats från 
Kulturhistoriskt Lexikon för Nordisk medeltid (1982) och Så vävde de, Handvävning i 
Sverige och andra länder (1976). Medan funderingarna kring sländtrissornas vikter kon-
tra garnkvaliteter har skett vid egna tester av spinning, Sländspinning med ull i vikingtid 
och nutid (1999) och Textile Production at 16-22 Coppergate (1997). Föresundsförbindelsen 
(2000) likväl som Textilproduktion i arkeologisk kontext... (1999) har hjälpt till att få 
fram information om upphittade Tinbl-bein från arkeologiska utgrävningar. Vid "Den 
textila produktionen - vävningen" har Eva Anderssons avhandling (1999) bidragit med 
viktig information rörande vävproduktionen i Oxie. Den horisontella vävens utveckling 
har främst studerats via böckerna Kulturhistoriskt Lexikon för Nordisk medeltid (1982) 
och Så vävde de, Handvävning i Sverige och andra länder (1976). Under den sista rubri-
ken "Nålar, nålhus, fingerborgar och glättstenar" har information om medeltida söm-
mar och stygn inhämtats från boken Textile Production at 16-22 Coppergate (1997). 
Slutsatser angående spetsiga nålars användning i Oxie har nåtts via skriften Textilpro-
duktion i arkeologisk kontext... (1999). Medan information om medeltida historik kring 
knappnålens, fingerborgens och glättstenens användning erhållits genom Kulturhisto-
riskt Lexikon för Nordisk medeltid (1982). 
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Otryckta källor 
Malmö Museers fyndkatalog och katalogkort över medeltida textilhantverk. 
Muntliga uppgifter från arkeologer Elisabeth Rudebeck, Per Sarnäs och Chatarina 

Ödman. 
Egna praktiska experiment med olika textila tekniker. 
Whitby Museum, studier av segel. 

Tack till 
Malmös textilhistoriska trilogi har kunnat slutföras, tack vare många hjälpsamma och 
entusiastiska personer och mecenater. Jag vill framför allt tacka Malmö Fornminnes-
förening via fonderna Folke Malmbergs och Birgit Slangerup-Malmbergsminne, IK 
Foundation & Company, London samt Malmö Kulturmiljö som alla generöst bidragit 
till att projektet kunnat slutföras. Även största tänkbara• tack till min man Lars Hansen 
och vännen Carl-Filip Mannerstråle, Färlöv för många goda historiska råd och språk-
mässiga förbättringar till texten. Ingmar Billberg vid Malmö Kulturmiljö har precis som 
vid de två tidigare artiklarna, ständigt stöttat mina ideer om att teckna ner Malmös 
textila historia. När det rör det Medeltida materialet, har främst Chatarina Ödman 
hjälpt mig att få en heltäckande bild kring de textila förhållandena genom fyndkatalogen. 
Stort tack också till Elisabeth Rudebeck som har lämnat värdefull information rörande 
de förhistoriska katalogiserade fynden och Per Sarnäs som bidragit med viktiga uppgif-
ter kring utgrävningar och fyndförhållanden - alla tre från Malmö Kulturmiljö. Fram-
plockning av litteratur i ämnet via Sölvesborgs bibliotek, är jag precis som tidigare år ett 
stort tack skyldig Birgit Nilsson, Sandvik. Liksom vännerna och fårentusiasterna Dagny 
och Ragnar Edberg, Pålsboda, har vänligen lånat ut rekonstruerade historiska ylletyger 
för bildskapande hos fotograf Lars Andersson. En viktig del av artikeln har varit de 
nyskapande illustrationer som ska försöka ge nya dimensioner till detta ganska svår-
fångade ämne av fragmentariska tygrester. Helen Hodgson från North Yorkshire i Eng-
land har med sitt personliga konstnärsskap förvandlat flätningar, tuskaft, kypert och 
gåsögon till vackra, böljande och detaljerade textila tankar. Slutligen är det en ära för 
mig att Gunnar Brusewitz i Rimbo skildringar av vardagligt liv i Malmö under järnålder 
och medeltid har hjälpt till att förgylla min artikel. 
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Från bakgårdar till sotgårdar 
- ett brev som vittnar om sin tid 

Av ARNE WITTSTRAND 

21/12 1950 

Käre Sten Eiler 
Du vet inte vad Din artikel i Byggmästaren gjort mig gott, det högsta beröm man kan få för 
sitt arbete är när det gives av en fackman. Jag sprang intefrån Malmö utan stannade där och 
försökte få något sammanhängande helt ut av alla de små dagliga uppgifter som mötte och 
försökte efter bästa förmåga ständigt övervinna det oändliga konservativa motståndet i alla 
kommunala instanser mot allt nytt. Det tog många år t ex attfa> genomfört öppet byggnads-
sätt i stället för det gamla sättet med kringbyggda kvarter och gårdshus i alla gränser. De som 
nu göra stadsplaner ha det lättare - det har gått in i medvetandet hos alla att man nu skall 
bygga glest och luftigt. Men övergångstiden under 20-talet - gud bevare oss. Man var missio-
när utan lagbud till stöd som nu. Därför blev också många planer kompromisser. Nu ligger 
de där och vittnar om sin tid.' 

...och dess mottagare Steen Eiler Ras-
mussen, arkitekt och professor vid Kust-
akademiet i Köpenhamn. 

Brevets författare Erik Bälow Hiibe, pensione-
rad 1:e stadsingenjör i Malmö... 

145 



FRÅN BAKGÅRDAR TILL SOLGÅRDAR 

Så inleder Erik Biilow Hiibe ett brev till vännen och professorn vid Kunstakademiet i 
Köpenhamn Steen Eiler Rasmussen. Denne hade då nyligen skrivit en artikel i tidskrif-
ten Byggmästaren om stadsplaneringen i Malmö mellan 1921-46 då Billow Hube som 
1:e stadsingenjör ansvarade för alla stadsplaner.2  

Brevet vittnar om den stora förändring som skedde när det gamla sättet att bygga ut 
städerna i tätt sammanhållna och slutna kvarter frångicks. 

Erik Billow Hube beskriver det som en missionärsgärning att få genomfört ett öppet 
byggnadssätt. Det kan vara svårt att förstå i våra dagar, när få vet vad det vill säga att leva 
med med utedass, soptunnor och råttor i mörka bakgårdar. Tvärtom har numera trånga 
gränder och gårdsrum blivit attraktiva miljöer med boutiquer och uteserveringar. Smitto-
samma sjukdomar har heller inte utgjort ett dödligt hot mot alla och envar under de 
senaste generationerna. Under Billow Hiibes tid var tuberkulos med dödlig utgång ännu 
vanlig i Sverige. Själv höll Biilow Hube på att stryka med i en annan av den tidens 
obotliga farsoter strax innan han kom till Malmö, nämligen spanska sjukan, vars döds-
offer räknades i millioner vid slutet av första världskriget. 

En stadsplan före sin tid 
Att sjukdom kunde smitta var känt långt tillbaka i tiden, men inte exakt hur smittan 
överfördes. När koleran bröt ut i Köpenhamn 1853 hade vetenskapen nått så långt, att 
läkarna kunde påvisa ett samband mellan bostadsträngsel och dödlighet. Steen Eiler 
Rasmussen beskriver i sin bok "Kobenhavn" hur epidemin avstannade, när invånarna i 
de tätast befolkade stadsdelarna evakuerades till tältläger utanför stadsbebyggelsen. Kö-
penhamns läkare kämpade bokstavligen på barrikaderna mot farsoten som tog 5 000 liv 
i staden. När faran var avvärjd beslutade läkarföreningen att insamlade penningmedel 
skulle användas i förbyggande syfte. Så kom Lxgeforeningens Boliger på Österbro till 
som ett exempel på en billig men sund och funktionell bostadsmiljö. 

Brumleby, som området kallas, utformades som en öppen bebyggelse med två vå-
ningar höga och 45 meter långa parallella huskroppar orienterade i nordost/sydväst. 
Mellan de odekorerade husen finns enkelt utförda körytor och planteringar. Sol, friska 
vindar och grönska ersatte dunklet, fukten och instängdheten som annars präglade en-
kelt folks bostäder. Lxgeforeningens Boliger står idag som en idyll i kontrast mot de 
omgivande tätt bebyggda kvarteren på Österbro. Köpenhamn hade en sammanträngd 
bebyggelse innanför befästningsvallarna redan före massinvandringen till städerna un-
der industrialismen. Traditionen att bygga tätt fortsatte även när vallarna revs på 1850-
talet. Där vallarna legat växte de ökända brokvarteren upp genom det spekulations-
byggeri som florerade under decennierna efter Brumlebys tillkomst. Mönstret var likar- 
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Gatubild i Brumlebys uppfört 
1853-72. 

Legefbreningens Boli ger Brumleby utformades 1853 av M G Bindesboll med en öppen bebyggelseplan. 
(Rasmussen 1969) 
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tat i dåtidens större städer i Europa och USA under den period av ekonomisk liberalism 
som rådde. 

Overgång från ett slutet till ett öppet samhälle 
När ångmaskinerna under denna tid ersatte muskelkraften blev förändringar i samhälle 
och miljö hastiga och påtagliga på ett helt nytt sätt. Genom ångkraften kunde fabriker 
och verkstäder fritt växa fram på andra ställen än vid vattenhjul. Tidigare oändligt mö-
dosamma och utdragna arbeten som vägbygge och hamnanläggning blev möjliga i osedd 
omfattning. Schaktning och transporter banade väg för ångbåtar och tåg och omvänt. 
En ny folkvandringstid inleddes när jordbrukets mekanisering tvingade landsbygdens 
befolkning att söka ny försörjning i städerna eller emigrera. Mängder av folk, varor och 
ideer sattes i rörelse, de slutna lokalsamhällenas ramar sprängdes. Från 13 000 invånare 

Spekulationsbyggeriets baksida. Bakgård på 
Pister Farimagsgade på (Österbro. 

Jämförande bild från Kornettgatan i Rörsjö-
staden i Malmö med bebyggelse i enlighet med 
1874 års byggnadsstadga för rikets städer. 
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tredubblades Malmös befolkning från 1850 till 1890 och ökade därefter lika mycket till 
innan första världskriget. När skråväsendet upphävdes 1846 i Sverige försvann även 
plikten att hålla anställda med bostäder (Aren 1980). Näringsfriheten som infördes i 
Sverige 1864 öppnade för fri företagsamhet med finansiell hjälp av stora överskott, sär-
skilt från godsen, via nyinrättade banker och hypotek. Även bostäder kunde finansieras 
på detta nya vis och blev en vara på marknaden. Tidigare begränsningar i form av skrån, 
burskap och stadsprivilegier hade sopats undan. Vem som helst som förfogade över en 
summa pengar tillräckligt länge för att bygga hus för dem, kunde göra det. I korthet var 
detta bakgrunden till det så kallade spekulationsbyggandet. 

I Sverige blev följderna inte så avskräckande som i storstäderna utomlands. Här rådde 
delvis andra förhållanden, men tidsandan satte sina spår även i Malmö. Bakgårdarna i 
Köpenhamns brokvarter fick paralleller även på denna sidan Sundet, fast i mindre skala 
i Rörsjöstaden. 

Esplanader och bakgårdar 
Rörsjöstaden byggdes i enlighet med bygg-
nadsstadgan 1874, den första som gällde för 
hela landet. Dessförinnan hade endast olika 
lokala byggnadsordningar styrt byggande i 
städerna. Byggnadsstadgan var främst inrik-
tad på den tidens nybebyggelse utanför de 
gamla stadskärnorna, som i fallet Rörsjö-
staden. Enligt byggnadsstadgan borde stads-
planerna främja sundheten genom att föra in 
ljus och frisk luft i bebyggelsen med hjälp av 
breda gator och planteringar, särskilt nämns 
esplanader, gator med en bred trädplanterad 
mittremsa. Gator i allmänhet skulle göras 
minst 18 meter breda och ju bredare gator, 
desto större hushöjder tillät stadgan. Bygg-
nader fick uppföras till en höjd som var nå-
got större än gatans bredd, men maximalt i 
fem vånigar. Med tiden blev det praxis att en 
butiksvåning i bottenplanet fick byggas där-
utöver, alltså totalt sex våningar. Det kunde 
bli byggnadshöjder på över 20 meter med den 

Trånga bakgårdar i kvarteret Flora i 
Malmö kontrasterar mot den trädplan-
terade esplanaden Kungsgatan i bildens 
övre del, allt byggt i enlighet med bygg-
nadsstadgan från 1874. 
©Malmö stadsbyggnadskontor 
Foto: Metria maj-98 
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Det fanns en motsägelse mellan spekulationsbygge-
riets mörka och trånga bakgårdsbostäder och den 
tidens ideal 4us och luft, vilket dessa rader av Strind-
berg speglar (ur "Esplanadsystemet", 1883): 

- Vad skall ni bygga här min vän? 
Skall här bli nya Villastaden? 
-Här skall ej byggas upp igen; 
Här röjes blottftr Esplanaden! 

-Ha! Tidens sed: att riva hus! 
Men bygga upp? - Det är förskräckligt! 
-Här rivs för att få luft och ljus; 
Är kanske inte det tillräckligt? 

(Anshelm Schultzberg (1862-1945) 
Rivning av Gamla Barnhuset, 1886 

NM 3285, Nationalmuseum Stockholm 

tidens våningshöjder. Särskilt i gårdshusen blev en del bostäder på så vis mörka och 
osunda. Byggnadsstadgans intentioner fick inte helt genomslag, eftersom den var en 
författning och inte en lag. Tomtägare kunde inte tvingas till efterlevnad, då de kunde 
stödja sig på civillagstiftningen? 

När Wilow Hiibe blev 1:e stadsingenjör i Malmö 1921 hade byggnadsstadgan kom-
pletterats med en stadsplanelag 1907, som tillät att man i stadsplan kunde bestämma 
om bebyggelse skulle vara sluten eller öppen. Genom lag kunde man alltså redan då 
tvinga fram ett öppet bebyggelsesätt, men hänsyn till ägarnas önskemål förde oftast 
ändå till en annan utformning. Det gick nämligen att bygga mer på tomten på det 
gamla sättet med sluten bebyggelse, alltså med sammanbyggda hus längs gatan och gårds-
hus innanför. 

Slutna kvarter med gröna gårdar 
Med stöd av lagstiftningen vidgades gradvis stadsplaneringen under årtiondena kring 
sekelskiftet 1900 från att mest handla om tomtindelning till att påverka bebyggelsen i 
allt fler avseenden. Stadsplanering blev mer och mer en fråga för särskilda yrkesmän. 
Bulow Hiibe var utbildad vid den tekniska högskolan ETH i Ziirich. I Malmö hade 
byggenskapen i decennier hämtat nya intryck från kontinenten. Därifrån kom olika 
iller vid denna tid om hur staden skulle formas för att bringa invånarna hälsa, gemen-
skap och harmoni. Ofta handlade det om att på olika sätt föra in ljus och grönska i 
stadsbilden. I de så kallade storgårdskvarteren bibehölls den slutna bebyggelseformen 
längs gatorna, men gårdshus förbjöds genom bestämmelser i stadsplanen. Några sådana 
kvarter byggdes i Malmö vid Kungsgatans östra del, trots att Biflow Hilbe klagar på att 
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det inte gick att tvinga fram sådana stora vackert planterade gårdar i kvarteren som då 
kom till stånd i Köpenhamn. Den typ av lägre sluten bebyggelse som kv Öda är exem-
pel på är ändå ett stort steg mot en bättre bostadsmiljö jämfört med de tätexploaterade 
kvarteren vid Pilstorpsplatsen och Davidshallstorg som Bulow Hube planerat 2 år tidi-
gare. 

Kvarteren öppnas 
Sättet att arrangera husen i parallella längor, som användes i Lxgeforeningens boliger, 
sågs sällan i stadsplaner i början av 1900-talet. Då hämtades förebilder gärna från med- 

Genom 1907 års stadsplanelag 
kunde gårdshus förbjudas i kvar-
teren Hunden och Vargen mellan 
Fersens väg och Davidshallstorg i 
stadsplanen från 1924. 
©Malmö Stadsbyggnadskontor 
Foto: Metria maj -98 

Sluten bebyggelse med planterad 
gård, ett s k gårdskvarter, i kv öda 
mellan Kungsgatan och Förenings-
gatan. Stadsplan från 1926 enligt 
1907 års stadsplanelag. 
©Malmö Stadsbyggnadskontor 
Foto: Metria maj -98 
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Västra Sorgenfris öppna bebyggelse 
enligt stadsplan från 1927. 
©Malmö Stadsbyggnadskontor 
Foto: Metria maj -98 

I Västra Sorgenfri fitllrnljde Biilow 
Häbe en äldre avsikt att bygga en 
trädgårdsstad med låga hus inbäd-
dade i grönska. Han utformade dock 
stadsplanen på ett nytt sätt med fri-
liggande byggnadslängor. 

eltida stadsmiljöer eller från engelska och tyska trädgårdsstäder. Det är främst de senare 
som 1907 års stadsplanelag banade väg för i Sverige, men även parallella längor i 
Lxgeforeningens stil kunde med stöd i den lagen föreskrivas i stadsplanerna under be-
teckningen "öppet bebyggelsesätt". 

I Malmö var 130low Hiibe tidigt framme med parallellhus i Västra Sorgenfri kring 
Mäster Eriks plan, "något som var helt nytt för Malmö" (Malmö stadsbebyggelse 1989). 
Kvarteren började bebyggas i slutet av 20-talet enligt en stadsplan från 1927. Ungefär 
samtidigt uppfördes de första båda parallella längorna av planerade fyra mellan Kapell-
gatan och Nikolaigatan, även där efter en plan av honom (Kulturhistorisk Byggnads- 
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inventering i Malmö 1983). Bilov Hilbes 
efterträdare i Malmö, Gunnar Lindman 
räknar Billov Hilbe till föregångsmännen 
i Sverige för ett öppet bebyggelsesätt 
(Svensk Uppslagsbok 1949), vilket är riktigt 
i fråga om lamell- och parallellhusplaner. 

Änggården i Göteborg av Alfred Lilien-
berg 1924 kan väljas som exempel från 
denna period på en stadsplan med öppet 
bebyggelsesätt men utan användning av 
parallellhus, det ena förutsätter alltså inte 
det andra. 

Man skulle gärna vilja veta litet närmare 
vad Biilow Hilbe menade när han i sitt 
brev skrev "utan lagbud till stöd som nu". 
Det räckte uppenbarligen inte med 1907 
års stadsplanelag för att få byggmästarna 
att bygga öppet. Kanske tänkte han på att 
myndigheternas ställning under 30- och 
40-talet hade stärkts gentemot exploatö-
rerna genom ny lagstiftning och de nya 
statliga bostadslånen. Dessa krävde att lä-
genheterna skulle vara solbelysta ett visst 
antal timmar, vilket drev fram ett öppet 
bebyggelsesätt. 

Biilow Hiibe missionerade för det nya 
bebyggelsesättet i Teknisk Tidskrift 1931.5  
En förändring, skrev han, hade inträtt på 
hyresmarknaden i och med ett begyn-
nande överskott på bostäder. Spekulations-
byggmästarna ville inte längre veta av norr-
tomter för bostadsbyggen eftersom lägen-
heterna var svåra att hyra ut, folk ville bo 
åt söder. Solljus i lägenheterna hade bör-
jat uppskattas av allmänheten, liksom rik-
lig tillgång till ljus och luft i bostaden. 
Detta var svårt att uppnå med de slutna 

Skiss från februari 1923 av Biilow Hiibe till ny 
utformning av Pildammsparken.4  Söder om 
parken i mitten är några parallella huslängor med 
gavlarna vända mot parken antydda. I ett senare 
planförslag för Pildammsparken från 1926 är 
samma lamellhus vid Roskildevägen tydligt ut-
ritade. (Pehrsson s.183-184). De byggdes dock 
först på 1940-talet. 

Parallellhusen vid Kapellgatan. I en tidningsan-
mälan av projektet anmärks på att taken inte är 
platta, vilket kunde förväntats av en modern 
bebyggelse. 
Byggmästaren, Allmänna upplagan 1929. 
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kvarteren i det rådande byggnadsskicket. Man kunde nu hoppas på en bättre förståelse 
för ett mera öppet byggnadssätt, så som man vid lamellbyggnads-systemet kunde se 
utomlands med i längor sammanförda fria byggnadskroppar, skilda åt av gator, öppna 
gårdar eller planteringar. "Die Stadt ohne Höfe", staden utan gårdar, hade blivit ett 
slagord i Tyskland. Exploateringen vid sådan bebyggelse blev något lägre, men Bulow 
Hube visar med ett räkneexempel en måttlig hyresökning på endast tre procent jämfört 
med att bygga slutna kvarter. Artikeln illustreras med tre exempel på öppna bebyggelser 
i Malmö: Hästhagen, Kapellgatan och Lönngatan. Hästhagen var ingen parallellhus-
plan, utan bestod av ett tjugotal vinkelhus, varav endast tre vid Carl Herslowsgatan blev 
byggda. 

Tidsandan märks i namn som Solgårdarna och Solhus på bostadsrättsföreningarna 
vid Kapellgatan och i senare namn som Friluftstaden. 

Lamellhus vid Lönngatan 
efter stadsplan fiån 1930 av 
Biilow 

De parallella husen på Ros-
kildevägen vid Pildamms-
parken som syns på skissen på 
s. 153. 
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Utsnitt av Biilow Hiibes översiktsplan över Malmö med befintlig (mestadelshillsla kvarter) och planerad 
bebyggelse. Planen presenterades vid Svenska kommunal-tekniska föreningens årskongress i Malmö 
1934. (Malmö stadsplan 1935.) Sifferhänvisningarna är inlagda för denna artikel. 

Exempel på sluten kvartersbebyggelse, som nämns i denna artikel. 
A. Kv Flora (stadsplan 1872), B. Kv Hunden och Vargen (stpl 1924), C. Kv Öda (stel 1926). 
Exempel på öppen kvartersbebyggelse, som nämns i denna artikel: 
1. Västra Sorgenfri (stpl 1927), 2. Kapellgatan (stpl 1929), 3. Lönngatan (stpl 1930). 4. Ribersborg 
(började bebyggas 1937-38), 5. Rönneholm (byggdes under 30-40-talen, ungefär norr om V Rönne-
holmsvägen), 6 Kronborg längs Roskiklevägen (byggdesfrån 1944), 7. Biilow Hiibesftrslag till stadsplan 
för Mellanheden 1946 omarbetades i stora delar i en ny plan 1949 av Gunnar Lindman. 

Ribersborg från sjösidan efter 
Biilow Hiibes stadsplan 1936 
med Hans Westman som med-
hjälpare. (Tägil 1996) 
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Men det var inte bara längtan efter ljus och luft spelade en roll när den nya öppna 
stadsbilden tog form. Cykeln, spårvagnen och bilen gjorde att man inte längre behövde 
bygga tätt för att hålla nere avstånden. Muskelkraft satte heller inga gränser längre för 
gatubyggande och grävning för avlopp i maskinernas tidevarv. 

Vid en kongress i Malmö 1934 presenterade EBH en omfattande plan för nybebyg-
gelse av hela staden (bild s. 155), där ambitionerna till en öppen bebyggelse tydligt 
framgår.6  Ribersborg, Slottsstaden och Roskildevägen framträder i stort sett så som de 
långt senare blev förverkligade. Söder om Köpenhamnsvägen och i dess västra del skiljer 
sig emellertid dagens verklighet från planen. Där omformades stadsbilden av Biilow 
Htibes efterträdare Gunnar Lindman. 

Parallellhuskvarteren vid Ribersborg och vid Roskildevägen öppnar sig mot stora parker, 
Öresundsparken resp. Pildammsparken. Jämfört med tidigare representerar dessa två 
områden en utveckling av stadsplaneringen, genom bebyggelsens direkta samband med 
ett större grönområde. I Mellanheden från slutet av 40-talet är steget taget fullt ut. Där 
ingår en central parkyta, i ett medvetet planerat samspel med områdets bebyggelse. Den 
gradvisa stadsutbyggnaden kvarter för kvarter ersattes vid denna tid av hela bostadsom-
råden som uppfördes i ett sammanhang. Det hade blivit möjligt genom att kommu-
nerna i en ny byggnadslag 1947 fick "planmonopol", dvs. kommunerna gavs möjlighet 
att lägga fast utbyggnaden i tid och rum oavsett vem som ägde marken. Till detta kräv-
des byggherrar av en annan storlek än tidigare och bl a bildades MKB som landets första 
kommunala bostadsbolag. Malmö lyftes under slutet av fyrtiotalet fram som en folk-
hemmets mönsterstad och som ett nationellt exempel. 

Slutet på Billow Habes brev 1950 till Steen Eiler Rasmussen lyder: 

Nu har Din vänliga artikel öppnat ögonen på folk att något blivit gjort - stadsplanearbete 
är inte "spectacular" som stora off byggnader t.ex. och det märks inte mycket vad som göres, 
gata lägges till gata och stadsdelarna växa upp så småningom under ögonen på folk utan att 
de se dem. Ribersborg syns visserligen - apropos R(ibersborg) - silhuetten kontrollerades från 
bogserbåt i Öresund innan planen lades fram. Men det övriga - det framstod som helt natur-
ligt, de vackra husen (som mest är jävli gal) hade de och de arkitekterna byggt och ehuru mot-
villigt rättat sig efter mitt självpåtagna stadsarkitektskap, men i övrigt inget märkvärdigt. 
Du förstår alltså att jag är mycket glad och stolt över att Du påpekat sammanhanget och mitt 
stadsplanearbetes betydelse för Malmös nuvarande gestaltning. Jag märker det också bland 
kollegorna här uppe (i Växjö) som icke kände mitt arbete i detalj utan mer betraktade mig 
som stadsingenjör=gatubyggare och mätningsman, det har blivit en annan ton och en viss 
respekt för gubben. Heder och tack för Din väntjänst käre Steen Eiler. 

Din tillgivne 
Erik BH 
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Noter 
Namnet Bfilow Hiibe skrivs i artikeln så som det står i stadsplaner och tjänsteskrivelser 
under Biilow Hiibes tid. I samtida omnämnande tidningsartiklar stavas namnet ofta 
Billow-Habe. Det senare skrivsättet är det som används idag av familjen och som är det 
gängse bland nutida referenser. 

Artikeln har tillkommit med stöd från Elna Bengtssons fond för vetenskaplig forsk- 
ning om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och stadsmiljöer. 

Malmö stadsbyggnadskontor har välvilligt ställt flygbilderna till förfogande samt sva-
rat för reproduceringen av bild på sid 153. 

1  Brevet är återgivet efter en kopia, bevarad av Staffan Billow-Häbe i Växjö. 

2  Byggmästaren 1950/9 och 12. 
3 
 1 de kvarter som redan fanns när byggnadsstadgan trädde i kraft 1874 tillät stadgan att 

de regler som tidigare hade styrt bebyggelsen fortsatt kunde få tillämpas. I Malmös fall 

var det en byggnadsordning från 1862. Enligt den fick man bygga upp till en höjd som 
var 5/4 av gatubredden, dock högst 4 våningar. I en ny byggnadsordning 1904 bestäm-
des den största byggnadshöjden till 25 meter i de gamla stadsdelarna, fortfarande dock 
maximalt 5/4 av gatubredden. Vid torg och öppna platser räknade man sig dessas mått 
tillgodo. Av okänd anledning bortsåg byggnadsnämnden inte sällan från att byggnads-
höjden skulle anpassas efter gatubredden i den gamla stadskärnan. Följden var att man 
fick en alldeles för hög bebyggelse i förhållande till de gamla gatorna, som var avpassade 
efter den lägre bebyggelse, som fanns före industrialismens tid. I den gamla stadsbebyg-
gelsen förvärrades därmed bostadsförhållandena i många fall, där nu himmelsljuset krymp-
tes inte bara på gårdssidan utan även på gatusidan. Det gick inte minst ut över de äldre 
och därmed oftast sämre byggda husen. 
4 
 Skissförslaget hade utarbetats med biträde av länsarkitetken Nils Blanck, som kommit 
till Malmö samtidigt med Billow Htibe och var i samma ålder. Förslaget utarbetades på 
uppdrag av Drätselkammaren,och tillstyrktes av byggnadsnämnden (Protokoll den 7 febr. 

1923 Nr. 34. Skissen finns bevarad i form av fotokopia arkiverad i rum S-3235 Malmö 

Gatukontor) Två av de parallella huskropparna är dock inritade med blyerts på foto-
kopian, varför skissen bör tolkas med försiktighet avseende tankar om parallellhus-
bebyggelse redan vid den tidpunkten. 
5 23 maj s 307 ff 
6 
 Bakgrunden till den omfattande planen kan vara BN:s beslut 1928 att ge Stadsingenjörs- 

kontoret uppdrag att upprätta en av Drätselkammaren önskad "översiktsplan över för 
bebyggelse lämpliga, mindre lämpliga och olämpliga områden å stadens ytterområden". 
(BN:s protokoll 7/3 nr 201) 
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Vita[ kammarmusikförening 
EN KRÖNIKA SAMMANSTÄLLD AV GUNNAR SJÖQVIST, 

FÖRENINGENS VERKSTÄLLANDE LEDAMOT 1975-2000 

Salomon Smiths Kammarmusikförening intar en unik ställning i svenskt musikliv. Ingen 
annan svensk konsertinstitution för intim musik kan uppvisa en sådan ålder. Vid 
millennieskiftet kunde föreningen se tillbaka på en obruten 90-årig verksamhet med 
syfte att - som det angavs i de ursprungliga stadgarnas § 1 - "genom såväl enskilt som i 
synnerhet offentligt utförande av kammarmusik inom Södra Sveriges större samhällen, 
företrädesvis i Malmö, Ystad och Lund väcka och underhålla intresset för denna konst-
art". Att intresse för kammarmusikspel fanns i Malmö, visade bl.a "privatkvartetten" 
Cyr&i, Malmström, Strömberg, Lycell, som under många år sammanhöll sin stråkkvar-
tett. Dessa herrar kom i fortsättningen att höra till de tongivande vid bildandet av en 
lokal kammarmusikförening. 

Men den drivande kraften vid grundandet var ystadsapotekaren Salomon Smith, som 
tillsammans med violoncellisten Franz Neruda — en av ledarna för den från 1868 verk-
samma köpenhamnska Kammermusikforeningen — i september 1910 kallade till ett 
konstituerande sammanträde i "Hotel Kramers hörna". I detta deltog med Salomon 
Smith som ordf, Alfred Cyrål, Sven Malmström, Carl Maull, Carl Schzffer, William 
Smith, Nils Georg Strömberg, Giovanni Tronchi, Giovanni Turicchia, Gottardo Vecchi, 
Nils Åberg och Herman Österdahl. För en äldre generation musikintresserade malmö-
bor är de flesta namnen bekanta. Kvartetten Schxffer, Tronchi, Turicchia och Vecchi 
(far till Guido) hörde till lärarstaben vid det 1907 grundade musikkonservatoriet i Malmö, 
violinisten/kapellmästaren Carl Maull och musikdirektören Nils Georg Strömberg var 
också framstående musiker. Kammarskrivare William Smith (signaturen W.S.) var musik-
anmälare i Sydsvenska Dagbladet Snällposten, där Österdahl var redaktionssekreterare. 

Malmö Kammarmusikförening arrangerade sin första konsert i slutet av oktober 1910, 
då Giovanni Turicchia, Sven Malmström, Salomon Smith och Gottardo Vecchi debute-
rade med bl a Haydns Ess-durkvartett op 33:2. Under säsongen 1910/11 arrangerades 
7 konserter och interna spelaftnar. Antalet abonnemang ökade från 52 till 81 under 
säsongen 1911/12, vartill kom lösbiljetter. 

Riktig vind i seglen fick föreningen, sedan Clara Lachman, Salomon Smith och Nils 
Georg Strömberg i september 1918 riktat en "Wördsam inbjudan" till stadens promi-
nenser att teckna bidrag till en kammarmusikfond. Den kom att uppgå till 130 000 
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Handskrivet programblad till en av kammarmusikföreningens första konserter. 

Salomon Smiths kammarmusikförenings arkiv. 
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kronor, vartill en fond å 10 000 kronor skulle utgöra föreningens rörelsekapital. Fonden 
överlämnades till Malmö stad 1920. Samma år sammanslogs föreningen med Ystads 
Kammarmusikförening (apotekaren Salomon Smiths skapelse i hemstaden) och änd-
rade namn till Sydsvenska Kammarmusikföreningen. 

Under några år kring 1920 arrangerade den outtröttlige Salomon Smith i sällskap 
med andra musiker konsertturneer i södra och mellersta Sverige. Säsongen 1920/21 
gavs inte mindre än sammanlagt 138 konserter på ett 40-tal platser. Men depressionen 
efter första världskriget gjorde verksamheten mindre lönsam. Inför säsongen 1921/22 
hade Salomon Smith räknat med att kunna placera 182 konserter på 57 olika platser. 
Efter alla återbud fullföljdes 74 konserter, och i fortsättningen blev det endast skåne-
städerna som begagnade sig av utbudet - ofta av nybildade, lokala kammarmusik-
föreningar. Under ganska lång tid kom Malmö, Lund, Ystad och Trelleborg att bilda 
"stomme" i föreningens verksamhet. 

Salomon Smiths namn blir föreningens 
Av det anförda, som meddelats efter N G Strömbergs 'Anteckningar över Musiklivet i 
Malmö 1820-1928 ..." framgår, att Salomon Smith ansågs ha spelat så stor roll för verk-
samheten, att styrelsen vid uppvaktningen på hans 75-årsdag 1928 beslutat, att fören-
ingen skulle bära hans namn. I en minnesartikel i Musikrevy 1960:7 och i en intervju i 
Sydsvenska Dagbladets Årsbok 1971: Musik i Skåne har föreningens dåvarande ordfö-
rande Sten Broman tecknat ett porträtt av Salomon "som en storsvensk grand-seigneur 
med kammarmusik som enda varaktiga lidelse i livet", ett porträtt som av andra bedö-
mare betecknats som en illasinnad karikatyr, vad avser musikern Salomon. 

Mera nyanserad var Jarl Ingelf i uppsatsen "Musikälskaren Salomon Smith" i Ystads 
fornminnesförenings skrift Ystadi ana 1980. Ingelf visar, att Salomon Smiths kammar-
musikintresse gick tillbaka till 1870-talet, då denne tillsammans med August Körling 
och några andra entusiaster bildade en stråkkvartett, som efter en god middag musicerade 
i Apoteksgården varje lördagskväll. I en gästbok fördes noggranna protokoll på deltagare 
och de framförda verken, och bara under perioden 1900-1920 spelades inte mindre än 
520 verk av 128 kompositörer. Inom parentes kan nämnas, att Salomon Smith under 
studieåren i Stockholm ägnat en del av sina studier åt studenternas musikliv, och Ingelfs 
underrubrik "Från farmaceut till storsångare" må tala för sig själv. Han uppträdde ofta 
som bassolist, t ex vid Beethoven-jubileet 1927 i Malmö, då han med stor stämprakt 
sjöng "Guds lov i naturen" efter att med en yvig handrörelse fått publiken att resa sig. 

1890 invaldes Salomon Smith i Kungl. Musikaliska Akademien, och efter den riksbe-
kanta fondinsamlingen kunde han 1921 glädja sig åt en utnämning till professor musices, 
en unik utmärkelse. 
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Det torde bli svårt att i detalj redovisa föreningens konsertverksamhet före 1928. 

Verksamhetsberättelserna lämnar endast summariska uppgifter om medverkande och 
program. Att det spelats t.ex. stråkkvartetter av Haydn och Mozart får man veta, men 
inte vilka verk. Möjligen kan eventuella annonser eller tidningsomnämnanden ge be-
sked. En uppgift för dem, som en gång skall skriva om 100-årsjubileet? Det bör fram-
hållas, att även om lokala krafter svarade för flertalet konserter, finner man bland gäs-
tande ensembler Göteborgskvartetten, Kjellströmskvartetten, Breuning-kvartetten från 
Köpenhamn, Buxbaum-kvartetten från Wien och Meredyll-kvartetten från London för 
att nämna några. Repertoaren domineras av wienerklassicisterna, men man har också 
visat intresse för den samtida musiken. I Malmö gavs under de första 20 säsongerna ca 
130 konserter. 

Med tonvikt på stråkkvartetter 
Från 1928 fram till nuet är det lättare att kartlägga verksamheten, eftersom samtliga 
programblad från Malmö/Lund finns i föreningens arkiv. Från 1976 har dessutom press-
klipp och recensioner tillvaratagits. Till 90-årsjubileet sammanställdes förteckningar över: 
1. samtliga konserter med angivande av tidpunkt, medverkande, program; 
2. medverkande namngivna ensembler kronologiskt ordnade; 
3. repertoar, spelad när och av vem. 

Dessa uppgifter, som kontnuerligt aktualiserats finns numera tillgängliga i Malmö 
Stadsarkiv. 

Det skulle föra för långt att mera 
ingående redogöra för alla de 
högtidsstunder, som föreningen 
haft nöjet bereda sina många intres-
serade lyssnare. Inte minst har vid 
sidan av stråkkvartetterna enskilda 
artister såsom t ex pianisterna Brita 
Hjort, Hilda Waldeland, Tom 
Ernst och Izolda Lindberg-Suslak 
samlat framstående lokala artister 
omkring sig i duo-, trio- och kvar-
tettspel. Man behöver bara nämna 
Pianokvartetten av 1948, bildad av 
Brita Hjort, Charles Senderowitz, 
Sten Broman och Guido Vecchi, 
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eller den s k HSB-trion, dvs. Brita Hjort, Charles 
Senderowitz och Erling Blondal Bengtsson bland 
många andra för att väcka roliga minnen. Natur-
ligtvis har Bkeserkvintetten af 1932 inspirerat 
MSO-musikerna till efterföljd och liksom gitarr-
professorn vid Musikhögskolan i Malmö Per-Olof 
Johnson själv och med sina studenter getts ut-
rymme i generalprogrammen. Ganska tidigt 
blev piano- och romansaftnar sparsamt fö-
rekommande inslag i föreningens verksam-
het, eftersom utbudet ändå var stort i sta-
den. Musik för stråkar — och i begränsad 
omfattning för blåsare — kom att bliva för-
härskande. Tonvikten kom att läggas vid 
stråkkvartettrepertoaren. 	 Salomon Smith 1853-1938. 

Några glimtar 
Vid starten 1910 grundade Giovanni Turicchia en stråkkvartett tillsammans Gottardo 
Vecchi och "amatörerna" Sven Malmström och Salomon Smith. När Turicchia 1912 
blev konsertmästare i Kungl. Hovkapellet, övertog violinisten Ernesto Ballarini, lärare 
vid dåvarande musikkonservatoriet, hans plats i kvartetten, tills att han vid krigsutbrot-
tet hemkallades till Italien. Det blev violinisten/kapellmästaren Carl Maull som fram till 
1930-talet blev den som med olika musiker av äldre årgång höll det lokala kvartettspelet 
vid liv. För en uppblomstring svarade en ny generation musiker med violinisten/viola-
sten Gunnar Andersson som drivande kraft under fyra decennier. 

Under 1934 bildade Mario Galli, Felix Cruce, Gunnar Andersson och Guido Vecchi 
Malmökvartetten, som vid sin debut i kammarmusikföreningen bl.a. framförde Carl 
Nielsens f-mollkvartett. 

Malmöxemplet smittade, ty året därpå bildade universitetskapellmästaren Gerhard 
Lundqvist med Erik Ekelund, Sten Broman och Gösta Lundqvist Lundakvartetten, 1939 
ombildad till Skånekvartetten, av Gunnar Andersson, Erik Ekelund, Sten Broman och 
Charlie Cöster. Den sistnämnde efterträddes 1942 av Gunnar Ek. 

Från 1952 bildade malmöorkesterns alla konsertmästare stråkkvartetter, tex. Jaroslav 
Suchy Suchy-kvartetten med Erik Ekelund, Gunnar Andersson och Gino Filippini. Den 
följdes 1956 av Konvicka-kvartetten och 1970 av Sveinbjörnsson-kvartetten. Det bör kan- 
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ske nämnas, att flera stråkkvartetter från Musikhögskolan i Malmö beretts tillfälle att 
presentera sig, senast den nybildade Indrakvartetten med verk av Bäck, Ravel och Brahms. 

Kammarmusikföreningen har under sin långa verksamhetstid ganska väl speglat såväl 
nordiskt som kontinentalt kammarmusicerande vid presentation av ensembler och re-
pertoar. Utom tidigare nämnda svenska kvartetter gästades vi 1944 av Wolf-kvartetten 
från Göteborg och Garaguly-kvartetten från Stockholm. Från huvudstaden kom också 
Kyndelkvartetten, Ivan Ericson-kvartetten och Fresk-kvartetten för att nämna några från 
efterkrigstiden. Under de sista decennierna har bl.a. Zetterqvistkvartetten, Lysell-kvartet-
ten, Tale-kvartetten och Yggdrasil-kvartetten varit mycket uppskattade gäster. 

Från 1950- och 1960-talen minns man bland de danska gästerna Koppel-kvartetten 
och familjen Telmanyi som kvartett och kvintett, senare kom Kobenhavns Strygekvartet 
på årliga besök, ända tills ensemblen efter många års förnämligt samspel upplöstes på 
grund av violasten Mogens Bruuns frånfälle. Jean Sibelius-kvartetten och Sibelius-Aka-
demi-Kvartetten har under åren gästat oss vid flera tillfällen. Från Norge engagerades på 
1990-talet den utmärkta Vertavokvartetten. 

Bland gästande utomnordiska kvartetter (ett 80-tal sedan 1930) bör nämnas storhe-
ter som Budapestkvartetten, Quartetto Italiano och Kolisch-, Vegh-, Vlach-, Amadeus- och 
Tanjejevkvartetterna. Under 1960-talet besöktes föreningen årligen av Benthien-kvartet-
ten från Hamburg, och från 1978 har Brnokvartetten kunnat räkna sig som stamkvartett 
i Malmö/Lund, ofta även i Landskrona. Den har utökat sin repertoar med verk av Wik-
manson, Berwald, Rosenberg och Fernström och inledde jubileumssäsongen 2000-2001 
med Berwalds Ess-durkvartett. Chilingiriankvartetten och The Lark Quartet hör till 1990-
talets mest uppmärksammade gästspel. De förra kunde samordnas med kammarmusik-
seminarier vid Musikhögskolan i Malmö, de senare med ett par Rikskonsertturn&r. 

Runt 400 tonsättares verk har spelats. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Brahms, Dvorak, Debussy, Hindemith, Bartök och Sjostakovitj dominerar verklistan, 
vad gäller utomnordisk tonkonst, medan Berwald, Stenhammar och Carl Nielsen är 
mest representerade bland våra närmaste. Man vill gärna framhålla, att samtida verk fått 
ganska stort utrymme i repertoaren, åtskilliga i uruppförande. 

Under knapphetens kalla stjärna... 
Den i inledningen nämnda kammarmusikfonden å 130 000 kronor var 1920 ett avse-
värt kapital, med dagens ränteavkastning däremot relativt blygsam. Fondens placering i 
långtidslöpande statsobligationer med 3% årsränta var givetvis säker men sett ur dagens 
perspektiv förödande. Gagekostnader och övriga utgifter har som bekant fått helt andra 
proportioner bara sedan ett kvartsekel tillbaka. Utan kommunalt och statligt stöd skulle 
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Carl Maull 
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föreningen inte kunna bedriva sin verksamhet. Sammanlagda bidrag är fn 125 000 kro-
nor. 

Under det senaste halvseklet har kammarmusikföreningens styrelse letts bl.a. av borg-
mästaren Thomas Munck af Rosenschöld, tonsättaren Sten Broman och konserthus-
cheferna Olof Hult, Ingvar Cederberg och Gunilla von Bahr. Föreningens mångårige 
intendent och vd kantor Harry Orsin efterträddes 1975 av Gunnar Sjöqvist, konserva-
toriedirektör och sedermera rektor för Musikhögskolan i Malmö. Beteckningen vd änd-
rades då på dennes begäran till verkställande ledamot. Som sådan kvarstod han till 
millennieskiftet och hade då för föreningens arkiv sammanställt den långa raden pro-
gram med data, ensembler och framförda verk 1910-2000. 

Föreningens styrelse från år 2000: Ture Leideman, ordförande, Lars Marm&i, kassa-
förvaltare, Paul-Christian Sjöberg, verkställande ledamot, Roland Tungsten, sekreterare, 
och Johan Åkesson. MSO representeras av Anders Franz&i, Gunnar Jansson, P.K. Sven-
sen och Klas-Göran Wahlgren. 

Samarbete med MSO 
Det samarbete med MSO, som inletts under Olof Hults chefstid, utökades sedan MSO 
inflyttat i det nya konserthuset. Av hänsyn till de bättre bussförbindelserna bytte 
kammarmusikföreningen sin mångåriga konsertlokal från Landstingssalen i Rådhuset 
till Skandiasalen i konserthuset. 

I detta samarbete, där kammarmusikföreningen svarar för arrangemang, program-
tryck, -kommentarer, pressnotiser m m, gavs med stor framgång bl.a. somrarna 1980 

och 1981 fem resp åtta "rådhuskonserter" och 1995 fem speciella Sjostakovitj-aftnar i 
konsthallen, då den ryska Sjostakovitj-kvartetten som prominenta gäster framförde den 
ryske mästarens samtliga stråkkvartetter. 
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Nytt arkivatiskt /om 
Av GÖRAN LARSSON 

Året inleddes med byte på posten som stadsarkivarie. Birgit Bender som innehaft tjäns-
ten sedan 1984 lämnade över till Göran Larsson som tidigare tjänstgjort vid Landsarki-
vet i Lund. 

Stadsarkivet har under en lång följd av år satsat på att utveckla den utåtriktade verk-
samheten. Detta har gjorts genom utställningar, publikationer samt ett ökat samarbete 
med skolan och högskolan. Under 2001 kröntes detta arbete med att Stadsarkivet inför 
2002 beviljades medel till en heltidstjänst som arkivlektor/pedagog. Detta innebär möj-
ligheter att bedriva ett målmedvetet arkivpedagogiskt utvecklingsarbete riktat mot grund-
skola, gymnasium och högskola. Målet är att kunna erbjuda en verksamhet anpassad för 
de olika nivåerna där graden av eget forskningsarbete ökar. I detta arbete sker även en 
samverkan med Landsarkivet i Lund och Skånes Arkivförbund. 

Samarbetet med Malmö högskola sker även genom en direkt medverkan i olika kur-
ser. Kursen i "Modern socialhistoria och arkivkunskap för släktforskning" (20p) är hu-
vudsakligen förlagd till Stadsarkivet och personal därifrån anlitas som lärare. Diskussio-
ner pågår om närmare medverkan i lärarutbildningen från hösten 2002. Om arkiv-
institutionerna skall kunna spela en större roll inom undervisningen i skolan är det 
naturligtvis att största vikt att de blivande lärarna tidigt får en kontakt med arkiven och 
ser vilka möjligheter som står till buds. 

Stadsarkivet fick under året mottaga en förnämlig utmärkelse genom att tilldelas Sve-
riges Släktforskarförbunds nyinstiftade pris för "Årets arkiv" ur släktforskarsynpunkt. 
Motiveringen lyder: "dels för sin höga ambitionsnivå när det gäller framtagning av per-
sonregister till kyrkoböcker och bouppteckningar, dels för sina satsningar på utbildning 
och kurser, samt för sitt nära samarbete med lokala släktforskar- och hembygdsföreningar". 
Priset delades ut på Bok-och biblioteksmässan i Göteborg och var en mycket uppmunt-
rande bekräftelse på att vårt arbete uppskattas av våra brukare. 

En ny arbetsuppgift som tillkommit under året är tillhandahållandet av moderna 
bouppteckningar. Från Malmö tingsrätt levererades bouppteckningarna för åren 1971-
2001. För att klara de många efterfrågningarna i detta material organiserades en särskild 
grupp som handlägger dessa ärenden enligt ett särskilt schema. 
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Tillsyn och rådgivning 
Under året har arbetet med att finna lösningar för digital långtidslagring fortsatt tillsam-
mans med stadens IT-avdelning. En målsättning är att digital information skall finnas 
direkt tillgänglig för forskarna via terminaler på Stadsarkivet. Detta arbete är långtifrån 
avslutat och kommer att fortsätta under 2002. I övrigt har tillsynsarbetet inriktats på att 
skapa en överblick över de olika stadsdelarnas arkivbildning som underlag för att utar-
beta gemensamma rutiner för arkivbildningen. 

Bevara och vårda 
Under året levererades 357 hm arkivhandlingar av skiftande slag. Ungefär hälften ut-
gjordes av arkiv från tingsrätten och kyrkan. En leverans från Malmö stadsteater inne-
håller bland annat handlingar från Ingmar Bergmans tid som regissör vid teatern. 24 
arkiv har förtecknats och närmare 5.000 ritningar har registrerats. Arbetet med att slutför-
teckna det stora arkivet efter Kockums varv fortsätter och inom en snar framtid har alla 
skeppsritningar levererats till Stadsarkivet. Detta sker efterhand som båtarna tas ur drift. 
En grupp av pensionerade kockumsmedarbetare möts varje vecka på Stadsarkivet och 
registrerar foton ur varvets mycket omfattande fotosamling. Utan denna hjälp vore 
identifieringen av dessa foton omöjlig. Gruppens vida kunskaper om arbetet på varvet 
inom olika avdelningar är också av stor hjälp för det övriga förteckningsarbetet. Mikrofilm-
enheten filmade under året 384 volymer ur kyrko- och judiciella arkiv från Stadsarkivet 
och Landsarkivet i Lund. 

Forskarservice och utåtriktad verksamhet 
Antalet personer som besökt Stadsarkivet för att forska, få utbildning eller information 
uppgår till omkring 6.700 personer vilket är en liten ökning från fjolåret. I genomsnitt 
besöktes Stadsarkivet av 24 personer per dag. Av dessa besökare kan knappt 1.700 hän-
föras till skola/högskola. Besökarna beställde fram 2.600 volymer och till sitt förfogande 
har de 34.019 mikrokort. Antalet skriftliga ärenden har åter ökat och uppgick under 
2001 till 2.578. 

Två utställningar arrangerades under året. Den första var en dansk utställning som 
kompletterades med skånskt material. Temat var stadsmusikanter, en dansk och skånsk 
företeelse utan motsvarighet i Sverige. Utställningen kompletterades även med musikin-
strument ur Kulturens i Lund samlingar. Den andra utställningen visade exempel ur 
Stadsarkivets bestånd av malmöarkitekters arkiv. Bland dessa kan nämnas Sigfrid Pers- 
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son, skaparen av Friluftsstaden, ett av funktionalismens mera lyckade exempel. En sär-
skild avdelning handlade om icke realiserade stadsbyggnadsprojekt. Visionerna säger väl 
så mycket om tidsandan som de förverkligade projekten. 

Samarbetet med Landsarkivet i Lund och Skånes arkivförbund om en gemensam 
programverksamhet har fortsatt under året. Under rubriken "Nytta och nöje i arkiven" 
har erbjudits ett rikt och varierat program med föreläsningar, workshops och studiebe-
sök. Malmö stadsarkiv stod för 27 programpunkter under året och dessa besöktes av 
totalt 543 personer. Bland arrangemangen fanns en dag om dokumentärfilm som an-
ordnades i samarbete med Skånes hembygdsförbund. 

Under året var det efterlängtad premiär på Malmö stads nya hemsida. Inom denna får 
varje institution själv kontroll över sin egen hemsida och möjlighet att lägga in det 
material man önskar utan att behöva gå några omvägar. Stadsarkivets hemsida blev 
omgående populär och en mätning i slutet av året visade att den hade flest besök av alla 
inom kulturområdet. 

Besöksantalet på Arkivens dag den 10 november var betydligt högre än föregående år 
och man kunde bland annat se smakprov ur malmöfilmer, bekanta sig med Stadsarkivets 
bilddatabas samt få råd om hur man själv tar hand om sina fotografier och filmer. Årets 
tema var "kärlek i arkiven" och på en rundtur i arkivmagasinen visades exempel på 
kärlekens följder i domstolsarkiven men också på dess mera sympatiska uttryck i form 
av kärleksbrev i enskilda arkiv. 
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Bliv medlem i 

Malmö Kulturhistoriska Förening 

Malmö Kulturhistoriska Förening har till uppgift 

att främja forskning och kunskap om Malmö historia och kulturliv 
under såväl dansk som svensk tid 

- att verka för god miljövård och byggnadsvård 
- att genom publiceringsverksamhet göra stadens förflutna levande. 

Varje medlem erhåller årsskriften "Elbogen" gratis. 
Äldre årsskrifter kan förvärvas genom stadsarkivet. 

Årsavgiften 125 kronor insättes å postgiro 3 79 25-5. 
Familjemedlem 25 kronor. 

Föreningen ger också ut skrifter under namnet Gryps. 
Senast utkomna bok är Gryps nr 7, 

"På Kongl. Priwilegierade Theatern i Malmö". 

Kännaren av malmöitiskt teaterliv Ragnar Gustafson är författaren bakom denna publikation 
som innehåller en unik samling teateraffischer från åren 1809-1811 i en storlek nära 

originalens. Boken inleds med en skildring av Malmö Teaters tillkomst år 1809 varefter själva 
affischdelen följer. Varje affisch kompletteras med ett förtydligande av vad som gömmer sig 
bakom texterna varefter boken avslutas med ensemblebeskrivningar. Med boken följer också 

faksimiler dels av ett Utdrag af Protocollet hållit vid Bolagsstämman uti Theater och 
Värdshus-Byggnaden vid Gustaf Adolphs Torg i Malmö den 15 juni 1807, dels av en Prolog 

till firande av Hans Maj:t Konungens Höga Namnsdag den 28 januari 1811. 
Boken är utgiven i 500 exemplar kan beställas genom bokhandel ( ISBN 91-631-1057-1) 

eller köpas direkt på stadsarkivet i Malmö. 
Medlemspris: 175 kronor. 

Malmö Kulturhistoriska Förening 
Lilla Torg 9, 211 34 Malmö 

Tel 040-97 97 64 
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Malmö Industri lotteri 
AV INGMAR BILLBERG 

Malmö industrilotteri har sitt ursprung i Malmö industriförening som bildades år 1856. 
En av de drivande personerna bakom bildandet var Malmös första stadsarkitekt William 
Klein som från sitt ursprungsland Danmark etablerade sig i Malmö vid den här tiden. 
Ritläraren A. F. Markman var den som enligt ett protokoll tog upp frågan om ett lotteri 
år 1861. Man kan av de bevarade handlingarna konstatera att lotteriet bildades år 1863. 
I de stadgar som stadfästes i november 1864 angavs att syftet med lotteriet var "att 
uppmuntra Svenska slöjdidkare samt åstadkomma en innerligare samverkan mellan slöjd 
och konst". Under de första åren ställdes vinsterna ut i olika lokaler i Malmö. Många 
produkter beställdes direkt av tillverkarna. Exempelvis öl och vinglas från Kosta glas-
bruk. År 1865 beslöt man också att lotteriet skulle deltaga i industriutställningen i Stock-
holm 1866 med olika exempel på vad lotteriet lät framställa eller köpte in. Även vid den 
Nordiska konst-och industriutställningen i Köpenhamn 1872 var man representerad. 
Lotteriets Malmö anknytning var inte någon begränsning utan man beställde varor från 
flera av den tidens liksom nu berömda industrier som Rörstrand, Gustavberg och Kosta. 

I november 1868 får lotteriet ett negativt beslut från regeringen. I beslutet framställs 
lotteriet att mera driva ett spel med penningvärden än att befrämja smak och konstsinne 
inom hantverk och slöjd. Följden av detta blir att lotteriet läggs ner efter flera försök till 
överklagning och uppvaktningar, år 1873. Lotteriet som företeelse hade emellertid kom-
mit för att stanna. Riksdagen tar upp frågan igen 1890 och är positiva till inrättande av 
industrilotteri. I oktober 1893 utfärdas stadgar och Malmö industrilotteri kan ånnyo 
påbörja sin verksamhet. 

Lotternas antal var 12000 och detta fördelades i sex dragningar. Detta innebar att var 
4:e lott gav vinst. Av inkomsterna från lotteriet har i stort sett 76 % använts till vinst-
inköp. Sedan 1927 finns industrilotteriet i fastigheten i hörnet av Engelbrektsgatan och 
Larochegatan. Lotteriet fortsätter att vissa sina utställningar på andra industriutställningar. 
Även på Baltiska utställningen 1914 var industrilotteriet representerat. Efter detta har 
enbart vinstutställningar varit i industilotteriets egna lokaler. 

Malmö industrilotteri finns idag kvar i samma lokaler som man flyttade in i 1927. 
Lotteriet fungerar fortfarande efter tankar som etablerades i begynnelsen med att främja 
hantverk och slöjd. Många är de Malmöbor som har köpt lotter i industrilotteriet och i 
många hem finns lotteriets vinster placerade. I dag är Malmö industrilotteri landets 
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äldsta i sitt slag. Bilagt i denna årsskrift finns en broschyr om Malmö industrilotteri och 
vi hoppas att många sluter upp så att Malmö industrilotteri även i fortsättningen kan 
verka i samma anda som grundades för 140 år sedan. 

En av vinsterna från år 1962. Sittgrupp med byrå. Vinsten var utställd 
i Industrilotteriets lokaler på Larochegatan. 

L 

Vinst år 1914. Matrumsmöbel i polerad mahogny med inläggningar. Ritat av Louis Nilsson. Skåp, 
sidebord, matbord och 12 stolar klädda med buffelhud, tillverkade av J Hultberg. Rödlakansmatta, 
Elsie Svensson, Lund. Fönster med glasmålning av Anders Nilsson, Lund. Gipstak från Edw Notini, 
Malmö, efter ritning av Louis Nilsson. Vinsterna var utställda i landstingssalen på Rådhuset i Malmö. 
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Till Bengt Berggrens minne 

Det var arkitekten Sture Kelfve som nominerade Bengt Berggren till en suppleantplats i 
Fornminnesföreningens styrelse. Han hade, sa han på sitt milda sätt, en kollega på arkitekt-
kontoret som var både bildad och klok. Och som hade ett genuint lokalt kulturhisto-
riskt intresse. Stures omdöme var kristallklart. Och Bengt kom, sågs och vann allas våra 
hjärtan. Året var 1978, och det var dags för generationsskifte i Fornminnesföreningen. 
Helge Andersson blev sekreterare, Bengt Salomonsson, Sven Rosborn och Elsebeth Bager 
tog plats i styrelsen — och Bengt och Britt Norstadius blev suppleanter. Bengt gjorde 
entre i den alltsedan 1909 av malmöitiskt borgerskap baktunga styrelsen. I den skulle 
hans Bellevuebakgrund i och för sig passa väl in, men denne liberalt sinnade malmöbo 
hade samtidigt en befriande, charmerande och humorfylld distans till den ibland alltför 
dogmatiska traditionalismen och lokalpatriotismen. Valet av den nya styrelsen blev 
också början till ett mycket livaktigt, stimulerande och engagerat decennium i 
Fornminnesföreningens historia. Om detta kan mycket berättas, men här och nu skall 
Bengt Berggrens insatser framhållas. För utan Bengt hade många av de otaliga id&r och 
hugskott vid styrelsesammanträdena på Stadsarkivet på Östergatan hamnat i pappers-
korgen eller mellan stolarna. Han både såg utmaningarna och hade tålamodet att för-
verkliga dem. 

Bengt var arkitekt från KTH och hade sedan 1950-talets slut arbetat hos malmö-
arkitekten Bror Thornberg och från 1974 som delägare på Kelfve & Thornbergs kontor, 
där två av efterkrigstidens bästa malmöarkitekter med sparsmakad känsla för både form 
och funktion förenats i en gemensam arkitektbyrå. 

Tillsammans med Sven Rosborn och Bengt Salomonsson tog Bengt på sig ansvaret 
för föreningens vår- och höstutflykter. De traditionella vårutfärderna på Kristi Him-
melsfärdsdag genomfördes efter väl förberedda tidsschemata, som möjliggjorts genom 
reseledarnas rekognosceringsfärder till resmålen. Utfärdsdeltagarna kunde utgå ifrån att 
tidsplanen skulle hållas! 

Vid årsmötet 1982 efterträdde Bengt Berggren trotjänaren Helge Andersson som 
sekreterare. Därmed tog han också med sina reducerade arbetskrafter på sig en stor 
arbetsbörda, som samtidigt måste ha inneburit att han drog ned på sina insatser som 
arkitekt. Han trädde också in som medredaktör för årsboken Elbogen, som sedan 1980 
kom ut som en sammanläggningsvolym med fyra häften om året. Bengts säkra och 
rutinerade känsla för formspråk gjorde honom till en effektiv och stilsäker arkitekt också 
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på det typografiska området. Det fanns en enkel och klar balans mellan text och bild i 
varje nummer av Elbogen av Bengts redaktion. 

Tyvärr lämnade oss den gemensamme vännen Bengt Salomonsson i förtid, och Sven 
Rosborn övergick till andra arbetsuppgifter, men Bengt var den som i hög grad förval-
tade arvet. Utöver de årliga publikationerna utkom under dessa år bl.a. Ludvig Berckhan 
Falkmans Minnen från Malmö och Festskriften Motsättning och samverkan till Einar 
Bagers 100-årsdag. Fornminnesföreningen startade också den nya skriftserien Gryps, 
uppkallad efter den äldsta, filologiskt belagda språkformen på det malmöitiska vapnet, 
Gripen. Också i denna skriftseries prematura stadium var Bengt en drivande kraft. 

Det har när dessa rader skrives redan gått ett solvarv sedan Bengt gick bort efter en 
längre tids sjukdom. Alla vi som under det glada 80-talet arbetade med Bengt som 
styrelsekamrat och som aktiv föreningsmedlem, alla vi ser honom framför oss, där han 
både står och verkar i bakgrunden, lutad på sin käpp och med axelväskan på magen. Esse 
non videri var också hans livsdevis. Och han hade nog helst velat att hans insatser skulle 
förbigås med tystnad. 

Men äras den som äras bör! Det känns nämligen mycket tomt efter Bengt. Föreningen 
stannar i minnet av en trogen och trägen arbetare i vingården, och vi, hans vänner, som 
går kvar här i jordelivet, vi bevarar minnet av en sällsamt varm, tillgiven och vänsäll 
människa. 

Kjell Å Modier 
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Några rättelser 
Elbogens läsare är en välinformerad skara, det märks inte minst då och då på samtal man 
får i samband med boktryckning. 

I Elbogen 2000 har ett par fel smugit sig in under kapitelrubriken "Malmö - för 100 
år sedan" i de av undertecknad kommenterade bilderna. 

På sidan 17 beskriver jag hur apoteket Fläkta Öm 1903 flyttar över till Valhalla-
palatsets hörnbutik. Mitt misstag är uppenbart då bilden är tagen 1907 och Fläkta Örn 
altjämnt låg kvar vid Stortorget. En uppmärksam läsare påpekar att mellan 1903 och 
1907 fanns färghandeln Nordström & Sjögren i de aktuella lokalerna i Valhallapalatset. 
Efter en brand på vinden, i strå- och filthattsfabrikens lager i september 1904, ansåg 
man möjligen att tillverkning av färg och brandfarliga lösningsmedel inte var lämpligt 
att hantera i lokalerna. Hur som helst flyttade färghandeln ut från hörnbutiken 1907 
och det är först därefter som Fläkta Öm kunde ta de aktuella lokalerna i besittning. 
Nordström & Sjögren flyttning blev geografiskt kort. Företaget etablerade sig nämligen 
snett över Östra Tullgatan, ungefär där Royalbiografen i dag visar film. 

Då jag skev artikeln fanns fortfarande Spies resebyrå i Vallhallapalatsets hörnlokal. Så 
är emellertid inte fallet längre. I dag, i april år 2002, står lokalerna tomma i väntan på 
nya hyresgäster. 

En annan uppmärksam läsare har noterat att jag på sidan 52 inledningsvis korrekt 
kallat "Koloniområdet vid Pildammarna" men att jag av outgrundlig anledning på nästa 
rad kallar samma område Johannes. Självfallet skall det här vara "Pildammskolonin" och 
inget annat. På sidan 54 har dessutom tryckfelsnisse varit framme. Den "förfalskade" 
bilden med luftskeppet Hansa inkopierad kan naturligtvis återfinnas på sidan 56 i Rag-
nar Gustfsons bok "Malmöbilden kvartseldet före Baltiskan och inte som helt felaktigt 
angivits, i boken "Malmöbilden kvartsseklet efter Baltiskan". På nämnda sida i den se-
nare skriften finner man en nog så intressant bild tagen från Pauli kyrkas torn med bl a 
Dahlgrenska stiftelsen i bakgrunden. 

Anders Reisnert 
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Elbogen 
Malmö Fornminnesförening 
Verksamhetsberättelse /000 

Årsmöte 
Ordinarie årsmöte hölls onsdagen den 12 april 2000 på restaurang Kungsparken, med 
cirka 70 närvarande medlemmar. Efter årsmöteshandlingarna höll direktör Henning 
Bender, Bornholm, ett uppskattat föredrag om Historiens betydelse för förhållandet 
mellan danskar och svenskar - myter och verklighet. Därefter följde måltid på restau-
rang Kungsparken. 

Styrelsen 
Efter årsmötet 2000 har styrelsen sammanträtt sex gånger: den 2 maj, den 5 juni, den 13 
september, den 22 november 2000, den 30 januari och den 20 mars 2001. Styrelsen har 
haft följande sammansättning: Jan Hain, ordförande Ulla Hårde, vice ordförande Ing-
mar Billberg, kassaförvaltare Rita Abrahamsson, sekreterare Kjell Asp Elsebeth Bager 
Peter Bager Birgit Bender Lenah Faxe Anders Reisnert Carl-Axel Stevelius Lars Svensson 
Vid junimötet deltog Peter Billing som adjungerad styrelseledamot. Revisorer Nils-Axel 
Månsson och Thomas Boström med Åke Ysberg och Krister Sjögren som suppleanter. 

Utflykter, föredrag m. m. 
Fredagen den 25 februari bjöds medlemmarna in till Renässans-utställning på Malmö 
museer. Torsdagen den 16 mars berättade och visade Peter Billing Malmö Högskola och 
Ulla Hårde talade om nybyggnationen i Västra Hamn-området med utgångspunkt i 
Bo01. 

Lördagen den 2o maj anordnades en vårutfärd med buss till Kämpinge för besök i 
Bärnstensmuseet och Kjell Asp dukade upp kaffe på ängarna varefter lunch intogs på 
Sillarökeriet i Skanör. På återresan kördes via Foteviken och Elsebeth Bager berättade 
om slaget vid Foteviken 1134. 

Lördagen den 21 oktober medverkade föreningen vid "Släktforskardagen" på Stads-
arkivet där Elsebeth Bager, Kjell Asp och Carl-Axel Stevelius medverkade. 
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Lördagen den 11 november avhölls "Arkivens dag" där föreningen deltog för att sprida 
information om föreningens verksamhet samt för att sälja föreningens böcker och kar-
tor. Vid detta tillfälle var Kjell Asp och Carl-Axel Stevelius samt Marianne Linder och 
Marianne Andersson behjälpliga med att ta hand om besökarna. 

Land- och By symposiet avhölls på Hven fredagen den 27 oktober till söndagen den 29 
oktober 2000. Vid detta symposium som innehöll 17 föredrag om arkeologiska forsk-
ningsresultat från Sverige och Danmark höll föreningens kassör Ingmar Billberg ett fö-
redrag om Malmös fxrgemxnd. Vid symposiet deltog Anders Reisnert och Rita 
Abrahamsson som inbjudna gäster. En del av det presenterade materialet under dessa 
dagar är utlovat att som skrifter ingå i kommande årsböcker. Tisdagen den 28 november 
kunde medlemmarna besöka Malmö Stadsarkiv för att deltaga "Bakom kulisserna". 

Lördagen den 9 december samlades ett åttiotal medlemmar på restaurang Ribersborg. 
Ordföranden informerade om vårprogrammet och redogjorde också för diskussionerna 
som föregått det föreslagna namnbytet på föreningen till Malmö Kultur-historiska för-
ening vilket kommer att behandlas på kommande årsmöte 2001. Vidare informerade 
ordförande om Gryps nr 7, en publikation som görs i samarbete med Malmö Förskönings-
och planteringsförening. Ragnar Gustafson är författare till boken som skall handla om 
en unik samling Teateraffischer från Kongl. Priwiligierade Theatern i Malmö vid 1800-
talets början. Härefter intogs en måltid och till kaffet höll Landskapsarkitekten Eva 
Sundström ett illustrativt föredrag om Parkerna i Malmö. Hon berättade också kort om 
historiken kring Ribersborg samt informerade om de planerade områdena på BoOL 
Mötet avslutades med att en Malmökarta från 1875 delades ut till de närvarande. 

Publiceringsverksamhet 
Årsboken 1999 utkom tyvärr försenad hösten 2000. 

Malmö stadsarkiv 
Föreningen har under året haft medlemmar som bisittare på Malmö stadsarkiv tisdagar 
15.30-19 och varannan lördag 9-13 och Carl-Axel Stevelius har varit behjälplig med 
kontakterna. 

Kommitte'er 
Redaktionskommittén har bestått av Rita Abrahamsson, Ingmar Billberg, Anders Reisnert 
samt Lars Svensson och har avhållit ett flertal möten varvid dels inkomna manuskript 
behandlats och tryckningsförfarande diskuterats. 
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Programkommittén bestående av ordföranden, sekreteraren och Kjell Asp samt ad-
jungerade ledamöter har förberett årets aktiviteter. 

Stipendiekommittén bestående av Elsebeth Bager, Ingmar Billberg, Ulla Hårde samt 
Anders Reisnert har hållit två sammanträden vid vilka diskuterats stipendieansökningarna. 
Styrelsen beslöt att ur Folke Malmbergs och Birgit Slangerups fond utdela stipendier 
till: 

Ingrid Andersson: Äldre textilarbeterskors försörjningsför-hållande runt förra sekel-
skiftet" 27 000 kr. 
Cecilia Jansson: Arbete med Abraham Eckerholms dagbok. 12 000 kr. 
Anders Högberg: "Lövknivar - flintteknologi i yngre bronsåldern" 22 000 kr. 
Viveka Hansen: "Fyra sekel Malmötextil - 1650 till 2000" 26 000 kr. 
Göte Nilsson Schönborg.• Analys och dokumentation av jordfunnet kinesiskt porslin 
från Skåne och Köpenhamnsregionen. 4 000 kr. 
Göran Olsson: "Hot mot kamp för en ren stadsmiljö - Vattenföroreningen i Malmö 
1850-1908" 15 000 kr. 
Ingrid Bergenstråble: "Skateholm - en senmesolitisk boplats i Södra Skåne" 10 000 kr. 

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 2000 uppgick till 839 (familjemedlemmar oräknade). 

Styrelsen 
Elbogen Malmö Fornminnesförening 
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