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ELSEBBETH BAGER IN MEMORIAN 

Elsebeth Bager in memoriam 
2/4 1919 - 7/2 2004 

AV LARS SVENSSON 

Elsebeth Bager (i mitten) hade alltid tidfor medlemmarna i Malmo Kulturhistoriska Forening. 
Heir i samkvam pd foreningens jullunch den 9 december dr 2000 pa Restaurang Ribersborg i 

— Foto: Rita Rohlin Abrahamsson. 

Den 7 februari 2004 avled Elsebeth Bager, hangiven medlem och mangarig, driftig 
och engagerad och varmt uppskattad styrelsemedlem i Malmo Kulturhistoriska 
Forening. Redan 1950' blev hon medlem, 1978 valdes hon in i styrelsen. Aren 
1990-1999 var hon ordforande och huvudredaktor for foreningens arsskrift 
Elbogen och den nya skriftserien Gryps. Ar 2000 avgick hon ur styrelsen. I Elbogen 
medverkade hon ocksa — frill 1975 till 2005 (postumt) — som skribent med en 
rad kulturhistoriskt vardefulla artiklar rorande bl.a. kyrkor, klader, malningar, bygg-
nadshistoria, hushall i en handelsgard pa 1700-talet, slakthistoria och lantbruk men 
ocksa dagsaktuella projekt som Mollevangenprojektet (se bibliografin Over hennes 
tryckta skrifter sid. 9 ff.). Atskilliga av artiklarna hailer hog vetenskaplig klass och 
har kraut en betydande forskningsinsats. 
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ELSEBBETH BAGER IN MEMORIAN 

Elsebeth Bagers favoritarhundradet var 1700-talet, upplysningens, fornuftets, 
samhallsnyttans, naturvetenskapernas, ekonomins, resornas och reseskildringarnas, 
postillornas, urkundsutgivningens, tillfallestryckens, den periodiska litteraturens, de 
larda sallskapens och akademiernas tidevarv, det arhundrade, da ocksa var vitterhet 
och tryckerinaring fick sin forsta glansperiod. Hon aterkommer i en rad artiklar 
till Malmobon Haquin Bager (1711-72), den framsynte men standigt processande 
handelsmannen, som publicerade atskilliga ekonomiska artiklar men som är mest 
ihagkommen som forfattare av dalig, rimmad vers. Den forsta uppsatsen om honom 
skrev hon 1974 (sadan han framtrader i Dagligt Allehanda2) och den sista (om hans 
bibliotek) som hon holl pa med anda in i det sista och som publiceras postumt i 
detta nummer av Elbogen. Sin forskning bedrev hon i huvudsak vid Stadsarkivet i 
Malmo, som hon ofta besokte — under vissa perioder nastan dagligen. Kunnighet, 
klarhet, skarpa, akribi och valformulerat sprak utmarkte henne bade som skribent 
och talare. 

Hon var ocksa intresserad av slaktforskning och var vat fortrogen med bade makens 
slakt Bager och sin egen slakt Bille. 

Elsebeth Bager foddes den 2 april 1919 i Valdemarsvik. Hon vaxte upp som yngst 
i en syskonskara med 3 broder i Djursholm. Efter studentexamen pa latinlinjen 
1937 vid Djursholms samskola paborjade hon studier vid Stockholms hogskola, 
som emellertid avbrots 1941, da hon ingick aktenskap med Erland Bager, som var 
officer med kaptens grad. 1945 flyttade det unga paret till Skane och fideikommisset 
Petersborg strax soder om Malmo, som maken da overtog efter sin farbroder som 
var barnlos. 

Pa Petersborg agnade sig Elsebeth som hemmarbetande hustru i forsta hand 
at barnen focIda 1942, 1946, 1949 men ocksa at allehanda sysslor pa fideikomis-
set. Bl. a. bistod hon maken med bokforingen och hjalpte till i fideikommissets 
handelstradgard, som emellertid upphorde pa 1950-talet. Under 1960-talet foljde 
hon kurser vid folkuniversitetet och 1968 — da barnen var vuxna — skrev hon 
in sig vid Lunds universitet och avlade dar en fil. kand.-examen 1974 i engelska, 
litteraturhistoria och etnologi med s. k. spets, dvs. 1/2 extra betyg (som bonus for 
skicklighet), i samtliga amnen. 

Elsebeth Bagers varma intresse for hembygden, historia och kulturhistoria kom 
henne att tidigt tillsammans med maken Erland engagera sig i Oxie harads hem-
bygdsforenings, vars ordforande hon var 1989-92. Hon skrev ocksa flera bidrag i 
foreningens arsskrift. For sina kulturinsatser inom Oxie harad tilldelades hon Oxie 
harads hembygdsforenings diplom 1995 och Bunkeflo Gilles kulturpris 2004 "for 
sin mangariga historiska och kulturella gaming". 

Utover sin forskargarning var Elsebeth — pa 1970-talet — ocksa politiskt enga-
gerad, bl. a. i byggnadsnamnden. Hon bedrev ocksa ocksa en intensiv och uppskattad 
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forelasningsverksamhet i foreningar, pa alderdomshem o.d. Hon engagerade sig ocksa 
i ideella hjalporganisationer. Hon blev pa 1970-talet medlem i Radda Barnen och var 
1975-83 ordfOrande i foreningen i Malmo och styrelsemedlem i riksforbundet. 

I manga 1r var Elsebeth Bager medlem av Rotarys Inner Wheel och 1970-71 var 
hon varldspresident i forbundet, en post som bara kan innehas ett ar. Under detta 
ar, berattar Kristina Lindell i sin minnesartikel4, utrattade hon emellertid ofattbart 
mycket. Hon upprattade ett omfattande natverk av kontakter genom brevvaxling, 
moten, konferenser och resor Over hela varlden. I Indien anordnades konferenser om 
skolor, vattentillgang, lakarstation och kvinnornas stallning, i Manitoba om indian-
barnens utbildning och forhallanden, pa Nya Zeeland om maori, ett polynesiskt 
speak. Pa Ceylon holls moten med buddister och en botanisk tradgard planerades. 
Till moten som arrangerades i Sidney kom klubbar fran hela Australien. 

Elsebeth Bager lamnade ordforandeposten da jag valdes in i styrelsen ar 2000, 
sa jag upplevde henne aldrig som styrelseordforande. Men styrelsemedlemmar som 
arbetat tillsammans med henne har berattat5  att hon ledde ordforandeskapet med 
skicklighet och stort allvar men ands lattsamt och med glimten i ogat. Hon intres-
serade sig for medlemmarna, gav kloka rad och engagerade sig i smart som stort. 

Sjalv Nide jag karma Elsebeth Bager for cirka 10 ar sedan. Jag holt en kurs i hand-
skriftslasning pa Stadsarkivet och efter forsta lektionen drojde sig Elsebeth kvar for att 
be om hjalp med lasningen (och betydelsen) av ett par ord i ett 1700-talsdokument. 
Nagra ord gick till hennes fortjusning att tolka omgaende, men ett var omojligt att pa 
staende fot klara av, varfor jag jag bad att fa lana dokumentet och aterkomma. Efter 
att i lugn och ro last handlingen hemma kunde kunde jag tyda ordet och skickade 
ett skriftligt svar. Vid nasta lektion fick jag da av Elsebeth som tack en bok som 
hon givit ut om Vastra Klagstorp. Och da jag berattade att jag blev sarskilt glad for 
bokgavan, eftersom jag vaxt upp i Vastra Klagstorp under mina gymnasiear, fann vi 
en beroringspunkt som gjorde oss till verkligt goda vanner. 

Da Elsebeth holt pa med sin utgava av Clara Bagers dagbok fran 1836 bad hon 
om hjalp med nagra stallen i handskriften, varfor jag flera ganger besokte henne 
ute pa Petersborg. Det var som att komma till en annan varld med vagar, ansenliga 
ekonomibyggnader och forradshus, brygghus och vattentorn, en stor lummig park 
och ett framfor en stor grasmatta belaget boningshus byggt 1799 men restaurerat 
och moderniserat pa 1900-talet, dar Elsebeth sjalv, fortjust och tacksam Over besok 
och hjalp, tog emot pa trappan med terriern Honda och visade in i studiekamma-
ren, som rymde en del av hennes stora bibliotek vasentligen omfattande humaniora 
(svensk, dansk, engelsk och fransk skonlitteratur, en dryg hyllmeter 1700-talstryck, 
litteraturhistoria, historia, heraldik, konsthistoria, etnologi och folkliv) men ocksa 
skrifter om matlagning, lanthushallning, tradgardskonst och botanik. 

Malmo Kulturhistoriska Forening hyser den storsta tacksamhet for vad Elsebeth 

7 
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Bager utrattat for foreningen. Vi kommer att med gladje och beundran minnas 
henne for hennes starka personliga engagemang, arbetsgladje, intellektuella spanst 
och omfattande bildning, arnabla Ott och generositet. 

For sitt mangariga och fortjanstfulla styrelsearbete utsags Elsebeth Bager till heders-
ordforande pa arsmotet 2001. 

Noter 
I forteckningen over nya medlemmar i Malmo fornminnesforenings arsskrift 1951, sid. 166, upp-
tas endast maken Erland Bagers namn, men sannolikt blev Elsebeth samtidigt familjemedlem. 

2  Sveriges forsta dagligen utkommande tidning utgiven i Stockholm 1769-1849. 
3  Erland Bagers farbror, Oscar Bager, tillhorde stiftarna av foreningen. 
4  Kristina Lindell, [Minnesord om] Elsebeth Bager. I: Sydsvenska Dagbladet 22/2 2004, sid. A 30. 

Ingmar Billberg och Anders Reisnert, Minnesord. Elsebeth Bager. I: Sydsvenska Dagbladet 19/3 
2004, sid. A 23. 

De biografiska upplysningarna bygger pa intervjuer gjorda med Peter Bager i januari 2005. 
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ELSEBBETH BAGERS TRYCKTA SKRIFTER 

Elsebeth Bagers tryckta skrifter 
En bibliografi sammanstalld 

AV LARS SVENSSON 

Forkortningar: 
MKFA = Malmo kulturhistoriska forenings arsskrift 
MFT = Malmo fornminnesforenings tidskrift 
MFA = Malmo fornminnesforenings arsskrift 
SDS = Sydsvenska Dagbladet 
tr. = tryckt 
Arg. = Argang 

1974 
Haquin Bager sadan han framtrader i Dagligt Allehanda. 

Duplicerad seminarieuppsats. Lund 1974.60 sid. 	 [1 

1976 
Haquin Bager. Handelsman och skriftstallare. 

MFA 1975 (tr. 1976), s. 12-40. Ill. — Arg. 43. 	 [2 

1979 
Foredrag vid Bunkeflo nya kyrkas 80-arsjubileum. 

Elbogen 1979:3, s. 2-9. III. — MFT. Arg. 9 
	

[3 

1983 
Triangelnbiblioteket. 

[Ang. forslaget till nytt huvudbibliotek i Triangelnomradet.] 
SDS 12/12 1983, s. 2. 	 [4 

Mollevangenprojektet. 
Elbogen 1983:3, s. 119-123. Ill. — MFT. Arg. 13 	 [5 
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1986 

Kalkmilningarna i Bunkeflo gamla kyrka. Helgonlegender och kvinnoin-
flytande. 

Elbogen 1986:1, s. 25-45. III. — MFT. Arg. 16. 	 [6 

Slakten Gagge och Bunkeflo medeltidskyrka. 
Elbogen 1986:3, s. 139-140. Ill. — MFT. Arg. 16. 	 [7 

1987 

Hushall i en handelsgard [Haquin Bagers] i Malmo pa I 700-talet. 
Elbogen 1987: 1, s. 39-47. — MFT. Arg. 17. 	 [8 

Naffentorpsgardens vaggmalningar. 
Elbogen 1987:3, s. 135-141. Ill. — MFT. Arg. 17. 	 [9 

1988 
Bunkeflo, medeltidskyrkan och den nya kyrkan. Historik och beskrivning. 

Oxie harads hembygdsforenings arsbok 1988.96 s. Ill. Register. 	 [10 

"Delad gladje dr dubbel gladje" [om Teschska palatset, dvs. Apoteket Lejonet 
i Malmo]. 

Elbogen 1988:4, s. 196-198. Ill. — MFT. Arg. 18. 	 [11 

1989 

Mollorna. 
Vastra Klagstorp och Klagshamn. Tva varldar? 
Oxie harads hembygdsforenings arsbok 1989, s. 24-26. Ill. 	 [12 

Beredskapstiden. 
Vastra Klagstorp och Klagshamn. Tva varldar? 
Oxie harads hembygdsforenings arsbok 1989, s. 43-45. Ill. 	 [13 

En stadsbo [Haquin Bager] om bonder och jordbruk i Sickle pa 1700-talet. 
Motsattning och samverkan. Nya bidrag till Malmo historia. Festskrift till 
Einar Bager pa 100-arsdagen 19 april 1987. Utg. av Malmo fornminnesfor-
ening och Malmo forskonings- och planteringsforening. Malmo (tr. Lund) 
1989, s. 77-94. Ill. 
Aven publicerad (utan illustrationer) is Fosie. Fran socken till inkorporering 
(se nr 25), s. 191-211. 	 [14 

1991 
Atergang till arsskrift. 

Elbogen 1990 (tr. 1991), s. 5. — MFA. Arg. 58. 	 [15 
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Gladjeamnen och bekymmer. Haquin Bager om sina plantagejordar i Malmo. 
Elbogen 1990 (tr. 1991), s. 23-37. Kartor. — MFA. Arg. 58. 	 [16 

Haquin Bagers "Skalderum". 
Elbogen 1990 (tr. 1991), s. 129-138. Ill — MFA. Arg. 58. 	 [17 

Arrie. Gamla och nya kyrkan. Historik och beskrivning. 
Oxie harads kyrkor. 
Oxie harads hembygdsforenings arsbok 1990:1. 31 sid. Ill. 	 [18 

1992 
Catharinetorp—Katrinetorp. Fralsehemman i Vintrie blir storgard pa ut-
markerna. 

Elbogen 1991 (tr. 1992), s. 37-65. III. Karta. — MFA. Arg. 59. 
Aven publicerad is Fosie. Fran socken till inkoporering (se nr 26), s. 227- 
250. 	 [19 

1993 
Pilevall i Oxie harad. 

Resa i Oxie Harad. 
Oxie harads hembygdsforenings arsbok 1993, s. 12-17. Ill. 	 [20 

1994 
Om inkvartering, otukt, alfiske och fasjuka. Glimtar fran Malmo ar 1750. 

Elbogen 1994, s. 65-86. Ill. Karta. — MFA. Arg. 62. 	 [21 

1995 
"I historiens lustgard med Einar Bager". Tal hallet vid invigningen av 
utstallningen pa Malmo museum den 1 oktober 1995. 

Elbogen 1995, s. 7-10. Ill. — MFA. Arg. 63. 	 [22 

Ur Malmo hallstamplingsbok. Nagot om hur man var kladd i staden ar 1740. 
Elbogen 1995, s.111-130. Ill. — MFA. Arg. 63. 	 [23 

1996 
Slakten Bager. 

I historiens lustgard med Einar Bager. Red.: Anders Reisnert och Magnus 
Waldeborn. Malmo 1996, s. 39-54. III. 	 [24 

1997 
En stadsbo [Haquin Bager] om bonder och jordbruk i Skane pa 1700-talet. 

Fosie. Fran socken till inkorporering. En artikelsamling. [Utg. av] Malmo 
stadsdelsforvaltning i samverkan med Malmo fornminnesforening, Limhamns 
museiforening och Malmo museer (Malmo 1997), s. 191-211. — Jamfor 
nr 14. 	 [25 
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Catharinetorp—Katrinetorp. Fralsehemman i Vintrie blir storgard pa ut-
markerna. 

Fosie. Fran socken till inkorporering. En artikelsamling. [Utg. av] 
Malmo stadsdelsforvaltning i samverkan med Malmo fornminnesforening, 
Limhamns museiforening och Malmo museer (Malmo 1997), s. 227-250. 
— Jamfor nr 19. 	 [26 

1998 
Helge Andersson: 1923-1997. [Minnesord] 

Elbogen 1997 (tr. 1998), s. 7. Ill. — MFA. Argang 65. 	 [27 

Stora slagsmal och flyttning av hus. Ett brew fran New York ar 1837. 
Elbogen 1997 (tr. 1998), s. 83-88. Ill. — MFA. Argang 65. 	 [28 

1999 

Sege vattenkvarn. 
Elbogen 1998 (tr. 1999), s. 53-73. Ill. Karta. — MFA. Argang 66. 	[29 

2000 

Den stora stolden hos borgmastare Hegardt. 
Elbogen 1999 (tr. 2000), s. 92-107. Ill. Karta. — MFA. [Argang 67.] 	[30 

2001 

Malmo for 100 ar sedan. Malmo fornminnesforenings bildsamling fran 
forra seklet [tillsamman med Ingmar Billberg, Anders Reisnert och Lars 
Svensson]. 

Elbogen 2000 (tr. 2001), s. 5-60. Ill. — MFA. [Argang 68.] 
	

[31 

2001 

Oxie harads hembygdsforening 1931-2001. En oversikt. 
[Texten ar bl. a. hamtad fran tidigare jubileumsoversikter av Ernst Frostin 
och Elsebeth Bager.] Jorden vi arvde. Om livet i Oxie Harad och girdarna 
i Hokopinge. 
Oxie harads hembygdsforenings arsbok 2000-2001, s. 7-12. 	 [32 

2002 

Dagbok for Clara R. Bager. Den 29 April 1836. 
Elbogen 2001 (tr. 2002), s. 27-42. Ill. — MFA. [Argang 69.] 

	
[33 
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2005 

Sasom i en spegel. Om ett 1700-talsbibliotek [Haquin Bagers] i Malmo. 
Elbogen 2004 (tr. 2005), s. 15-54. III. — MFA. Argang 72. 

Utgivningsarbeten 
Vastra Klagstorp och Klagshamn. Tva varldar? En kyrkby — ett industri-
samhalle. Red.: Elsebeth Bager, Erland Hakansson och Sigvard Tyge. 

Oxie harads hembygdsforenings arsbok 1989. 104 s. Ill. 

[Huvudredaktor for] Elbogen. Malmo Fornminnesforenings arsskrift 
1991-1999. 

Johan Peter Bagers reseminnen. En ung mans dagboksanteckningar fran en 
resa till Hamburg och England 1840. Red.: Elsebeth Bager, Hans Ersgard. 
Malmo (tr. Lund) 1999. 

Elbogen Malmo Fornminnesforening. Gryps 6. 

Jamfor nr 28 och 33. 

[34 

[35 

[36 

[37 
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Sasom i en spegel 
Om ett 1700-talsbibliotek i Malmo 

AV ELSEBETH BAGER t 

Fiirord 
Elsebeth Bager borjade skriva pa en uppsats om Haquin Bagers bibliotek for minga ar 
sedan. Uppsatsen, som under arens lopp bearbetats, kompletterats och andrats, arbetade 
hon med anda till slutet av sin levnad. Den publiceras har efter den senaste, nagon gang 
den nast senaste versionen. I nagra fall har skrifter, klassificerade av EB i hennes kartotek 
over Haquin Bagers bibliotek, medtagits. Uppsatsen har, trots att EB ej hann aysluta den, 
stort bok- och kulturhistoriskt varde. Hon har i sin uppsats inte bara velat dokumentera ett 
1700-talsbibliotek utan ocksa dess tillkomst. 

I den pa Malmo stadsarkiv forvarade bouppteckningen` efter Haquin Bager listas hans 
backer under 191 nummer. Bokforteckningen har av EB grovt systematiserats efter amne 
(biblar, psalmbocker, andlig litteratur, juridik, handel, ekonomi, lantbruk, skolbocker, 
lexica osv.). Av Haquins boksamling, som skingrades efter hans dod, ar endast en bibel 
bevarad. Den finns nu pa Petersborg. Trots att titlarna i bouppteckningen i regel ar ofull-
standiga eller starkt forkortade och forfattarnamnet ofta utelamnat, har EB — ofta med 
hjalp av bockernas format som anges i bouppteckningen for samtliga Nicker utom for dem 
pa kontoret — medelst Lunds universitetsbiblioteks katalog och bibliografisk litteratur 
lyckats identifiera atskilliga av bockerna. Nagra anonyma texter har jag identifierat medelst 
sokfunktionen i Libris2. Flertalet av skrifterna är tryckta mellan 1730 och 1760. Det finns 
emellertid ocksa atskilliga 1600-talstryck. 

Nagra redaktionella upplysningar. Texten foljer i stort Elsebeth Bagers maskinskrivna 
manuskript, som saknar rubriker. Varje titel i bouppteckningen star i regel pa egen rad. 
Efter blankrad foljer en bibliografisk beskrivning av den identifierade texten. Darefter ges 
— efter blankrad eller i not — kommentarer om skriften och/eller forfattaren, om de ar 
identifierade. Citat i den lopande texten har i gorligaste man kontrollerats mot original-
texten. Vissa anmarkningar har hamtats fran EB:s utforliga kartotek Over Haquin Bagers 
boksamling. Dispositionen har delvis andrats. Samhoriga amnen behandlas sa langt det 
gar pa ett stalle. And& detaljerade biografiska upplysningar har strukits. Forldarande till-
lagg i texten, som inte gjorts av EB, har satts i hakparentes. Not, som inte skrivits av EB, 
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signeras LS, som ocksa yak bilder och svarar for bildtexter. Bouppteckningens ortografi 
har bibehallits. Upplost forkortning har kursiverats. De lopande siffrorna i hakparentes dr 
inte identiska med nummerna i bouppteckningen. Bokformaten kvarto, oktav och duodes 
skrivs 4:o, 8:o och 12:o. I titlar hamtade ur databasen Svensk bibliografi 1700-1829 aterges 
formatet folio med 2:o. Boktitlar har kontrollerats mot framfor alit Collijns 1600-talsbib-
liografi, den nationalbibliografiska specialdatabasen 1700-1829, SAOB:s kallforteckning, 
Hjalmar Linnstrom, Svenskt boklexikon. 1-2 (1883-84) och databaserna Lovisa och Libris. 
Boktitlarnas stavning foljer modern bibliografisk praxis. Uppenbar felaktighet i tryckt bok-
titel markeras med "sic" (lat.: (det star) sa). Biografiska upplysningar har — savida ej annat 
anges — hamtats fran herdaminnen, biografiska lexikon och gangse uppslagsverk, sarskilt 
Nordisk Familjebok, Svensk Uppslagsbok och Nationalencyklopedin. 

Sist i uppsatsen har jag — for att ge en sa fullstandig bild av Haquin Bagers bibliotek 
som mojligt — under rubriken "Tillagg" kompletterat EB:s manuskript efter bouppteck-
ningen och EB:s kartotek med ett urval Nicker fran olika genrer som EB ej Kann behandla. 
Uppsatsen ayslutas med ett register. — Lars Svensson 
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Fig. 1. Bockerna, som fiirtecknas i Haquin Bagers bouppteckningfiyin 1782 dr ordnade efter 
format. Bokforteckningen borjar med folianter (Rocker In folio): 
1. st. Swansk Bibel utan Nummer. — Foto: Wolfgang Gerlach. 
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Att en manniskas bibliotek är en spegel av henne sjalv ar en truism. Det kanns en 
smula som att kika genom nyckelhalet, nar man borjar analysera och dra slutled-
ningar av de titlar, som radar upp sig pa bokhyllorna. Det ar i handelsmannen 
Haquin Bagers bibliotek i Malmo jag tanker titta in. Nar Bager avled 1782 blev det 
endast en fragmentarisk bouppteckning. Han hade namligen bestamt att alit hans 
losore skulle saljas pa auktion. Man har emellertid listat hans bocker och noterat 
vilka bocker, som stod pa Ostergatan 1-5, dar han bodde, och vilka som forvara-
des pa hans kontor vid Lilla Torg. Nar jag for manga ar sedan fick denna lista over 
hans bocker i min hand, tycktes alit vara ett enda sammelsurium och det blev en 
intressant och fascinerande uppgift att forsoka identifiera titlar och forfattare och 
att systematisera hans bokbestand och annu mer fascinerande att forsoka saga det 
i relation till hans liv. 

Haquin Bager foddes i Malmo 1711, det aret, da pesten borjade dra fram Over 
Sverige och familjens bostad pa Ostergatan brann. Familjen lainnade da Malmo 
och flyttade ut pa landet till Haquins morfar i Svedala, kyrkoherden Peder Lorch 
(1656-1717).3  

Det var tur i oturen att man hamnade pa landet, eftersom Malinos stadsportar 
stangdes under pesten, och man kunde varken to sig in eller ut ur staden. Sadeshan-
deln med bonderna blev totalt fiirhindrad. David Bager, Haquins far, kunde dar-
emot i Svedala fritt kopa in sad hos bonderna och forvaringsrum fanns i svarfaderns 
tiondelada. 

1713 flyttade Haquins foraldrar tillbaka till Malmo. Pesten var Over och det 
brunna huset skulle ateruppbyggas. Man lamnade emellertid kvar den lille sonen 
hos morfar, som sag till att dottersonen fick lara sig lasa, skriva och rakna. Morfar 
hade en tid varit larare vid Malmo Latinskola, sa man kan formoda att han kunde 
undervisa barn. Peder Lorch var ankeman sedan 1703 och Haquin kom att bli ett 
sallskap och en kalla till gladje for sin morfar, begavad och vetgirig som han var. 

Litteratur — sarskilt religios — fliretradesvis fran 
Peder Lorchs bibliotek 
I 1700-talets bibliotek upptogs en ansenlig del av religiosa skrifter. Med en morfar 
som var kyrkoherde ar det inte markligt att Haquin hade en hel del religios lit-
teratur, aven sadant som han sjalv ej kunde anvanda. Fran Peder Lorch kommer 
sakert: 

[1] 	1. st. Swansk Bibel utan Nummer. Folio. 

Biblia thet ar, All then helga skrifft pa swensko, effter thens hogvplyste [...] 
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Fig. 2. Karl X Gustays Bibel med skolgossen Haquins namnteckning pa titelsidan: 
Haquinus (atiniserad form) D. Bager. — Foto: Woltang Gerlach. 
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doct. Martini Lutheri version, och forre bibliens text, oforandradt. Stock-
holm 1655. 2:o. 

Bibeln [aven kallad Karl X Gustays bibel] dr vackert inbunden och tryckt av Igna-
tius Meurer. Den ar marklig sa till vida som det pa forsta bladet med barnslig stil 
star Haquinus D. Bager. En enda markering finns i bibeln. Det galler Jesu Syraks 
Book 25:te kapitlet, vers 33 och 34, som markerats med klammer i marginalen: 

Sasom man icke skal gifwa watnena rwm, 
sa skal man ey heller lata quinnone sin wilia: 
Wil hon icke wara effter tijn hand, 
sa skil henne ifra tigh. 

Det dr tyvarr omojligt att saga, vem som har ansett detta vara sa sant och riktigt, att 
man varit tvungen att markera det. 

[2] Confessio fidei [pa svenska], dvs. trosbekannelsen [antagen pa Uppsala mote 
1593]. Lund 1675. 4:o. 

[3] Evangelier och Epistlar pa Latin och Grekiska. 8:o. 

[Flera utgavor utkom under 1600-talet, den forsta 1621.] 

[4] Propheternes Skrifter, jemte nya Testamentet. Folio. 
[5] 1. st. Latinsk Theologiae. 8:o. 
[6] 1. st. Dansk Kyrckio ordinants. 8:o. 
[7] 1. Dansk Hus och Kyrkobok. 
[8] 1 st. Dansk Andelig bok. 
[9] 1. st. Dansk Psalmbok. 8:o. 
[10] Arendts Paradijs Lustgard. 4:o. 

[Johann Arndts Paradijs Lustgard utkom i en mangd uppl. Forsta kanda svenska 
oversattningen ar tryckt 1646. J. Arndt (1555-1621) luthersk teolog och reforma-
tor.] 

[11] Arendts Sanna Christendom. 8:o. 

[Johann Arndts Fyra backer om een sann christendom at en av varldens mest spridda 
uppbyggelsebocker. Svensk oversattning pa uppdrag av Carl Carlsson Gyllenhielm 
1647/48. Forsta uppl. av det tyska originalet 1606.] 
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[12] Quirsfeldts Ortegards Sallskap. 8:o. 

Quirsfeld, Johann, Joh. Quirsfalds Himmelske ortegardzsallskap. [...] Pa 
wart swenska sprak, uthtolkat of Andrea Pet. Amnelio. 

[Forsta sv. uppl. tr. 1690 i hog duodes i Wasterahs. Oktav vanlig i upplagor under 
1700-talet. Forfattaren tysk psalmdiktare (1642-1686).] 

De senare bockerna dr alla fyllda av mystik och katolsk fromhet. "Laran var intet 
och livet alit, den religiosa betraktelsens mal var den saliga foreningen med Kristus, 
hans inneboende i den helgade sjalen."4  De forebadar pietismen, som omkring 
1700 kom fran Tyskland till Sverige. 

Fran Peder Lorchs bibliotek kommer troligen ocksa: 

[13] Ognatarar. 8:o. 

Warnmark, Petrus Olofson, Ogne-tarar, eller en botfardig syndares anger okk 
ruelse ofwer ett ogudaktigt lefwerne. Lund 1695. 8:o. 

[Forfattaren (1660-1709) var regementspastor, avled i Goteborg.] 

[14] Atskillige Lik Predikningar. 4:o. 
[15] 1. bundt med forordningar, Lik Predikningar, och andra amnen. 4:o. 
[16] 1. st. Dansk Lik Predikan. Folio. 
[17] 1. st. dansk Lik Predikan. 4:o. 
[18] Brockmans Hus-postilla. 4:o. 

Jesper Brochmand (1585-1682), biskop pa Sjalland, framst'a'ende dogmatiker. 
Hans "Huspostil" [Sabbati sanctificatio (Sabbathens helliggjorelse) 1635-38] hade 
under 150 ar ett stort inflytande. [Den omtrycktes fram till 1760 minst 10 ganger 
och var annu in pa 1800-talet (omtryckt 1862) "en bland den danska allmogen 
mycket spridd uppbyggelsebok" (NF)]. 

For ovrigt agde han tva exemplar av: 

[19] Scriwers Sidle Skatt i 4 band. 6 delar. 4:o. 

M[agister] Christian Scriver's [...] Siale-skatt [...] ofwersatt af Antonio Miin-
chenberg. Stockholm och Norrkoping 1723-27. 4:o. 

21 



SASOM I EN SPEGEL 

Christian Scriver (1609-1693), tysk teolog, kyrkoherde, overhovpredikant, var en 
banbrytare for pietismen. Hans "Seelenschatz" utkom i en mangd uppl. och raknas 
som den klassiska lutherska uppbyggelseboken. 

Han agde ocksa: 

[20] Guds warck och hwila Spegels. 4:o. 

Haquin Spegels Guds werk och hwila dr anonymt utgiven 1685. Boken dr en hyll-
ning till naturen, som Gud skapade den. Den utkom i manga upplagor. 1705 och 
1725 ars uppl. har kvartoformat. Rid. (1645-1714) arkebiskop, psalmdiktare. 

[21] Hallanders Sanna Lycksalighet. 8:o. 

Hallander, Stephan Jonsson, 0 menniska [...] betanck hwaruti then sanna 
lycksaligheten bestar, och strafwa ther efter, medan nadens don annu star 
oppen. Westerns 1743. 8 

[Fifa{ pastor vid garnisonen i Malmo, dod 1708. Aldre upplagor Lund 1708, 
Stockholm 1725.] 

[22] Andeligit Rok-Alltare. 8:o. 

[Mojligen: Thet Malmoiske bibliske andelige rook-altar eller manuale. 
Malmo 1690. 12:0.] 

[23] Forklaring ofwer Christi Historia pa Swenska. 4:o. 

[Mojligen: Luther, Martin, Doct. Martini Lutheri Passionspredikningar, 
innehallande en grundelig och harlig forklaring ofwer hela war herres och 
fralsares Jesu Christi oskyldiga och dyra pinos och lidandes historia. [...] Af 
tyskan pa swenska spraket ofwersatte [av Isaac Salmoon]. Stockholm 1817. 
— Forsta sv. uppl. 1726. 4:o.] 

Han hade naturligtvis ocksa: 

[24] Sions Sanger. 8:o. 

Herrnhutarnas beromda sangbok, Sions stinger (1-2) trycktes i Stockholm 1743-45. 
— Omkring ar 1740 hade pietismen krossats och eftertraddes av herrnhutismen. 
Den forsta evangeliska brodraforsamlingen bildades 1727 i Herrnhut och ledare 
blev greve Ludwig von Zinzendorf. Rorelsen vann anhangare i Stockholm, Gote-
borg och aven Ska'ne. 
Aven nedanstaende 2 kronikor har Haquin troligen stiftat bekantskap med hos sin 
morfar: 
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[25] En gammal skrefwen Cronicka pa Danska. Folio. 

Kan vara Saxos5. 

[26] En gammal Swensk Cronicka. Folio. 

[Mojligen: Joannis Magni Swea och Gotha Cronika [...] Aldraforst pi ith-
skillige tijder och rum vthgingen pi latin, och nu pa swenska vthtilkat aff 
Erico Schrodero. Stockholm 1620. 2:o.] 

[Titeln for tankarna till Olaus Petris svenska kronika, som skrevs pa 1530-40-talet 
men trycktes forsta gingen 1818. Den spriddes dock i ett stort antal ayskrifter.] 

Backer troligen efter Haquins svarfar 
Haquin Bagers svarfar, som kom fran Lubeck och aldrig larde sig flytande svens-
ka, bade naturligtvis tyska bocker, sarskilt religiosa, for sadana fanns i alla hem. 
Haquins tyska religiosa litteratur kommer troligen frin Diedrich &Ascher: 

[27] Tyska Evangelii med Passionspredikningar. 4:o. 
[28] Nya Testamentet pa Tyska. 8:o. 
[29] Evangelierna och Epistlarna pi Tyska 8:o. 
[30] 1. st. Tysk Historia ofwer fordrifwne Lutheraner. 
[31] 1. st. Tysk Postilla. 4:o. 
[32] Tyska Psalmbiicker. 8:o. [Nr 56, 67, 100, 101 i bouppt.] 
[33] 8 st. tyska andliga bicker. Folio, 4:o, 8:o. 

[NT 5, 15, 23, 35, 72, 105, 110, 119 i bouppt.] 
[34] Gottholds Zufalliger Andachten. 8:o. 

Gottholds Zufalliger Andachten vier hundert [...] zum siebenden mahl auss-
gefertiget von M[agister] Christian Scriver. Leipzig 1686. 

[Gotthold dr pseudonym for Christian Scriver [om denne se nr 19]. Boken utkom 
i atskilliga uppl., i svensk oversattning 1727: 

Gottholds fyra hundrade tilfelleliga betrachtelser. Norrkoping 1727. 8:o. 

Enligt Bygden ar oversattaren Nils Rosen, adlad von Rosenstein, och oversattningen 
granskad av Anton Miinchenberg. Westerlund & Setterdahl, Linkopings stiffs her-
daminne 2:128, och Linnstrom, Svenskt Boklexikon, anger diremot MUnchenberg 
som oversittare.] 
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Skolgag pa Barseback fideikommiss 
Haquins fader, David Hakansson Bager, hade en kusin, Anna Catharina Franckesen 
(1671-1729), som var bosatt pa Barseback fideikommiss. Hon hade 16-arig blivit 
gift med Johan Lang, som 1682 hade kopt Barseback och 1691 blivit adlad Langen-
hielm. Han avled 1716. Nar sa oversten Lorentz Christofer Stobee 1717 blev kallad 
till Karl XII i Lund och fick i uppdrag att anlagga befastningar tangs kusten vid 
Barseback, uppstod tycke mellan Anna Catharina Langenhielm och Lorentz, som 
var ankeman sedan nagot ar. De gifte sig den 6 oktober 1717 i Malmo troligen 
hemma hos David Bager, som var hennes narmaste slakting. 

Nagot mer an en manad senare dog Haquins morfar (10 nov. 1717) och man 
behoyde ordna for Haquins fortsatta undervisning. Hans mor var sjuklig och tidvis 
sangliggande och i hemmet fanns en tvaarig syster och en 2 manader gammal bror. 
Det var vanligt hos adeln och det hogre borgerskapet att sanda ivag sina soner till 
slaktingar for att bli uppfostrade. Darfor foil det sig naturligt for Anna Catharina 
Stobee att e bjuda sig att to hand om Haquin och lata honom informeras (fa under-
visning) pa Barseback tillsammans med den 2 ar aldre Samuel Anders Stobee och 
dennes syst r Ursula Catharina. 

Pa Barse ack tilibringade Haquin nagra larorika och roliga ar. Barnen fick en god 
undervisni g, men tyvarr har det inte gatt att fa fram namn pa informatorerna. 

Det var spannande varld Haquin nu hade hamnat i och fantastiskt for honom 
att direkt an kallan fa hora overste Stobee beratta minnen fran kriget i Ryss-
land, om si a moten med tsar Peter och om sin fangenskap i S:t Petersburg och 
Arkangelsk ch inte minst om den aventyrliga flykten fran Arkangelsk. 

Haquin om till Barseback troligen i januari 1718. Karl XII bodde da i Lund hos 
hans mors usin, teologie professor Martin Hegardt. Kungen besokte sakerligen 
Barseback ch Stobee och besag Stobei forsvarsanlaggningar vid Oresund. Kungen 
lamnade L nd i mars, aterkom i maj och lamnade definitivt Lund den 11 juni Id 5 
pa morgon n for att liksom Stobee bege sig mot Norge. 

Om boc er i Haquins bibliotek, som han eventuellt kan ha anvant pa Barseback, 
se sid. 32 ff 

Haquin annade pa Barseback till dess hans studiekamrat Anders Stobee den 13 
mars 1721 krevs in vid Lunds universitet. Nagra manader senare skrevs en annan 
gosse in, n-  ligen den 13-arige Olaus J. Dahlin. Denne hade egentligen planerat 
att lasa me icin och var gast hos med. prof Kilian Stobxus, som var en avlagsen 
slakting till II ahlin. Sakerligen har de tre unga gossarna traffats, bade pa Barseback 
och i Lund. 

• 
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Skolgil ng i Malmo 
I 10 ars tid hade Haquin levat pa den skanska landsbygden men nu var det slut 
pa det lantliv han bade trivts sa bra med och som han hela livet kom att alska. Nu 
skulle han pa allvar lara kanna fastningen Malmo, som var helt invallad, med tva in-
gangsportar och fylld med of cerare och soldater, som var inkvarterade i privathem, 
eftersom inga kaserner fanns. 

Hans vidare skolgang skulle emellertid planeras. Hans far bade 1717 salt tva 
tunnor 61 till en herr Borlen, som hade blivit anstalld vid Latinskolan. David Bager 
hade aldrig fatt betalt for det olet och kom nu att tanka pa Borlen och fragade 
honom, om han ville undervisa den 10-arige Haquin. De enda amnen Jons Borten 
beharskade var kristendom och kyrkohistoria, viktiga amnen i och for sig, men 
inte riktigt vad en blivande handelsman skulle utbildas i. Borlen hade bara som 
larare haft sin far, kyrkoherde i Borlunda, och endast studerat Hafenreffer och 
nagot kyrkohistoria [och da val i Erici Benzelii Breviarium historiae ecclesiasticae 
tryckt 1695 och oversatt till svenska 1717] och hade dad& ej fatt nagra kyrkliga 
befattningar. Men han satte Haquin till att studera Hafenreffer. I Haquins bibliotek 
fanns foljaktligen: 

[35] Compendium Doctrinae Coelestris. 8:o. 

Hafenreffer, Matthias, Compendium doctrinae caelestis ex locis theologicis 
[...]. Stockholmix 1612. 8:o. 

[Boken, som utkom i en mangd upplagor under 1600-talet — den forsta i Sverige 
1612 — ar en] "forkortning av den gamle Tubingerprofessorn Haffenreffers dog-
matik, vilken envis som synden och bestandig som frestelsen, mot vilka den gav rad 
och rustning, arida till arhundradets slut ha sig kvar i skolorna".6  

[36] 1. st. Kyrckjo Historia pa Tyska. 4:o 

Kan Haquin mojligen ha f'att efter sin tyske svarfar. Jamfor sid. 23. 

Jons Borlen avpolletterades efter 3/4 ar och arvoderades med 6 daler silvermynt for 
undervisningen. Haquin skrevs nu i stallet in i Latinskolan (24 september 1722). 
Det var inte mycket battre. Att lasa i den smutsiga, dragiga och morka gamla Latin-
skolan forfaller ha varit rena katastrofen for Haquin. Undervisningen borjade U. 7 
och skoldagen slutade inte forran kl. 17.00. Han togs snabbt ur den och David lat 
sedan sonen undervisas av skickliga informatorer. 
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HandeA utbildning. Resor. Litteratur our handel och 
ekonom (jamPr sid. 45) 

Till sin sto a gladje markte David, att hans sons lust stod till handel och den under-
visningen u. g sig David sjalv an. Men allra roligast for Haquin var nar hans far, som 
tidigare ha e varit lantjagmastare, larde honom rida, fakta och jaga. De var ofta ute 
pa jakt till ammans och Haquin larde nu kanna malmotrakten 

Fran 1725 skickades han med Davids fartyg ut till hamnarna runt Ostersjon, 
atfoljd av -n bodbetjant, som skulle to hand om honom, lara upp honom och 
introducer honom. Vintertid lag sjofarten nere och da var han hemma. Vid be-
sok i Stoc olm var han ofta och rorde sig som ung elegant pa Skeppsbron bland 
likasinnad , jamnariga blivande handelsman och besokte naringsstallen i Gamla 
stan. Hans favoritstalle var Storkallaren. 

Ar 1727 om den 20-arige Carl Linnaeus till Lund. Staden var liten. Professorer- 
nas antal 	lagt och det fanns ingen professor i botanik. Dad& blev Linnxus 
inkvartera. hos doktor Kilian Stobxus d. a. (kusin till Lorentz Christofer Stobee 
pa Barseba k). Linnxus tillbringade hela vintern i Lund och nog yore det markligt, 
om inte de 16-arige Haquin hade traffat honom, lyssnat, lart och lagt pa minnet. 

Haquin sate de nordtyska staderna, bl. a. Hamburg. Sa smaningom blev sjore-
sorna langr- och gick till de stora staderna. Tyvarr har han inte skrivit om sina resor 
for sa vitt i to 

[37] 1. st. Dag Book Ofwer reser. 8:o 

har forfatt is av honom spiv. Den koptes pa auktion av borgmastare Dahlstrom 
och ar sed forsvunnen. 

I Lissab n har han sakert haft att Ora med Anders Bachmanson (1697-1772, 
adlad Nor. encrantz 1743), som var svensk konsul dar 1724-34. Denne hade i 
nastan tio arbetat med ett stort upplagt ekonomiskt verk, vars forsta och enda del 
utkom 173 1 . Bachmanson var pa den tiden en utpraglad merkantilist, som prisade 
manufaktu erna men hade ej lika mycket till livers for lantnaringarna. Haquin var 
ocksa mer tilist men holl styvt pa lantnaringarna. Bachmansons asikt att det 
var kopma nen som genom export av rikets overflod ledde penningstrommen in i 
landet7, bo ha passat Haquin som handen i handsken och han skaffade sig: 

[38] Bac anssons Handels, och Hus Hilds warcks Hemligheter. Folio. 

Arc a oeconomiae et commercii, eller Handelens och hushalnings-warkets 
hem igheter. [...] Af Andreas Bachmanson. Stockholm 1730. 2:o. 

[Detta ar d t forsta stora systematiska merkantilistiska arbetet pa svenska.] 

26 



SASOM I EN SPEGEL 

Senare i livet skaffade sig Haquin av samma fOrfattare: 

[39] Anmarckning ofwer utkomne skrifter. 4:o. 

Nordencrantz, Anders, Anmarkning wid atskillige utkomne skrifter, an-
gaende rattegangers forminskning och forkortande. Stockholm 1756. 4:o. 

med tanke pa alla rattegangar, som Haquin blev involverad i kan man forsta, att 
han skaffade sig den boken. 

I borjan av 1730-talet skickades Haquin pa en regelratt handelsutbildning forst till 
England och sedan till Holland. Man vet inte var han gick i handelslara, kanske i 
London eller Liverpool, men val att han med storogd fortjusning insupit varldssta-
dens atmosfar, gatt pa kaffehus och pubar, roat sig och studerat den internationella 
handeln och aven livet pa landsbygden, dar har blev slagen av hur rationellt det 
engelska jordbruket bedrevs bade nar det galler odlingssatt och tekniska innova-
tioner, ideer som han tog med sig hem. Han skaffade sig: 

[40] Englands fordel och winning, genom utlandska handelen. 4:o. 

Englands benefit and advantage, by forraign trade plainly demonstrated 
by Tho. Mun [...] Englands fordel och winning, genom utlandska hande-
len utforligen forklarad. I swenska spraket ofwersatt utaf N. H. D. [Nils 
Hufvedsson Dal (1690-1740)]. Stockholm 1732. 4:o. 

och: 

[41] Engelands Skatt kammare. 8:o. 

Engelands skatt-kammare genom den utlandske handelen; som utwisar 
hwilka wetenskaper, aro nodige for en kopman, jamte handelens grund, 
ward, ratta drift och nytta. Stockholm 1745. 8:o. 

Samma bok som 40 [men oversattningen enligt sid. 2 av David Silvius.8] 

Det var kanske studietiden i London, som inspirerade honom att skaffa sig: 

[42] Locks tankar om werldselig regering. 8:o. 

Locke, John, Oforgripelige tankar om werldslig regerings ratta ursprung, 
grantsor och andamal; ofwersatte ifran engelskan of Hans Harmens. Stock-
holm 1726. 8:o. 

[Aven med annan titel: Johan Lockes Oforgripelige tankar om werldslig 
regerings [osv.]] 
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John Locke (1632-1704), engelsk filosof, medlem av whig-partiet, ansag att fler-
talets vilja skulle vara lag. Han paverkade bl. a. Voltaire. 

Efter England fortsatte Haquins utbildning i Holland, i Amsterdam. Dar traffade 
han den jamnarige Peter Momma9, som 1733 hade anstallning pa ett boktryck-
eri, blev van med honom och skrev 1745 i Mommas Stockholms Veckoblad. En 
bok, som trycktes i Amsterdam 1732 och som kanske vackte minnen fran tiden pa 
Barseback, var: 

[43] Konung Carl den 12. Historia pi fransyska. 8:o. 

Voltaire, Francois de, Historie de Charles XII, roi de Suede. Amsterdam 
1732. 

Aktenskap och handelsman i Malmo 
Ar 1733 brat det polska tronfoljdskriget ut och det ar troligt, att Haquin da atervande 
hem. 1735 var han i varje fall tillbaka i Malmo, kladd efter sista modet, elegant och 
varldsvan. Han skulle nu planera sin etablering som handelsman och gifta sig med 
handelsmannen Diedrich Solschers enda barn, dottern Anna Catharina. Hans far 
gav honom en stor summa pengar i brollopsgava och i april kopte Haquin fastig-
heten 27 pa Ostergatan for 4.200 daler av Lars Nilssons anka, madame Engela 
Akerholm. Huset renoverades och inreddes. Nar alit var nagorlunda fardigt ansokte 
Haquin om burskap for spannmalshandel och nagot kramhandel. Enligt en ny lag 
skulle emellertid alla som sate burskap underga examen och till examinatorer ut-
sags handelsmannen Joran Riber och Mathias Morsing. 

Haquin berattade, att han forvarvat egen erfarenhet under de tio ar han rest 
utrikes och att han dessutom tjanat hemma hos sin fader. Riber och Morsing fra-
gade efter en skriftlig forklaring fran den i vars tjanst han "lart och tijant", dvs. hans 
fader. Haquin ansag, att detta var en dum fraga och det sade han ocksa. Man kan 
halla med honom, for i den lilla staden har naturligtvis alla vetat vad han sysslat 
med. Men examinatorerna blev mycket upprorda och menade, att de ej kunde 
fullfolja examinationen om Haquin overfoll dem med otidigheter. Det fanns ingen 
anledning till hans "oanstandiga utlatelser". Haquin svarade, att han ej menat att 
chikanera dem och att han skulle skaffa en utlatelse fran sin fader. 

Nu ville man riktigt satta at Haquin och forhoret fortsatte i atskilliga dagar. De 
bada examinatorerna ansag, att Haquin gav and& vidlyftiga svar och att han ej 
visade dem tillborlig respekt. Slutligen var man fardig med forhoret. 
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David Bagers intyg om sonens utbildning ar daterat den 10 oktober 1735. 
David dr iskallt hovlig men ironi och irritation praglar intyget. Han skriver att 
han i egenskap av fader ej kan beromma sin son lika mycket som en framling 
men att sonen redan innan 1734 ars forordning (om examen) utkom "wafit redan 
utij sin funktion sa habil och mogen" som man kan onska. David skriver surt att 
examinatorerna sjalva endast har gjort fa och mindre "resor till inrikes Stader" och 
"ganska sallan rest [till] utrijkes orter". Hans "kare Son" har bade pa in- och utrikes 
resor alltid varit hans "noje och goda Satisfaction". Han har vidare sant honom till 
utrikes orter for att informeras i bokhalleri och for att lara kanna frammande orter 
och seder. Trots att det inte tillkommer David att beromma sin son, vill han ands 
lovorda honom for lydnad, vordnad, trohet och karlek. 

Den 6 oktober installde sig Haquin infor Magistraten for att fa veta utgangen av 
examinationen. Riber och Morsing menade, att han ej forstod sig pa kramhandel, 
eftersom han ej hade Ian den handeln. Daremot fann de, att han med sakerhet 
kunde antagas till grov- och spannmalshandel. De hade velat Mamma at honom 
for hans overlagsenhet och Haquin havdade inf.& Magistraten, att de hade visat hat 
och avund mot honom. 

Haquin gifte sig hosten 1735 och borjade sitt liv som handelsman. Han forsag 
sig naturligtvis med nodvandig litteratur och den skall tas upp i samband med att 
han senare inrattade sitt kontor vid Lilla Torg. 

Vad han emellertid absolut behovde var: 

[44] 1. st. Swensk bref stallare. 8:o. 

En kort doch tydelig bref-stallare, at med godt sammanhang concipera och 
forfatta allehanda slags bref, skrifter, suppliquer och contracter med mera, 
samt ratt distinguera dem, med de wanlige skiljeteknen, punct, colon, 
semicolon, comma &c. Sasom ock upteckning pa de titlar, som ofwer och 
under bref och andre skrifter, samt pa utanskriften, efter den nu for tiden 
wanlige curial-styl brukas til alla riksens collegier och ratter, jarnwal hogre 
och nedrigare stands-personer. Med en bifogad orda-lista, pa de latinske, 
frantzOske och italienske ord och juridiske termer, som mast aro bruke-
lige uti swanska bref och skrifter. I anledning of Frants Henning Schadens 
expedite Brief-Steller, efter den styl, som har i Swerige ar brukelig. Forfattad 
of J. B. Stockholm 1729. 8:o. 

Det ar nagot annat det an dagens faxande. [Forfattaren dr Johan Biurman (1698-
1746), se Bygden, sid. 836. Forfattarnamnet ar utsatt i foljande upplagor (jamfor 
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Fig. 3. Titelsidan i andra upplagan av Johan Biurmans "Bref-Stallare (1739) med ortografi 
och ordalydelse som avviker nagotfilm den i fbrsta upplagan fran 1729 och medforfat-
tarnamnet utskrivet, inte bara initialerna som i fifrsta upplagan. — Lagg miirke till att 
viktigare ord tidsenligt skrivits med versal (stor begynnelsebokstav) och att namn och 
lanord satts med antikva, den raka, latinska tryckstilen, medan ovrig text dr satt med 
fraktur, den brutna, s. k. tyska eller gotiska tryckstilen, som dominerade i svenskt tryck 
till langt in pa 1800-talet. Viss litteratur, som psalmbocker, katekeser och almanackor, 
trycktes med tysk tryckstil iinda in pa 1900-talet. — Foto: WolAang Gerlach. 

30 



&ISOM I EN SPEGEL 

fig. 3). — Boken är forsedd med ett — for att vara pa den tiden — anmarknings-
vart fylligt sakregister.] 

Biurman ger anvisningar for vad man skall to med i alla sorters brev och vilken 
tonen i breven skall vara, men formuleringen Par man sjalv sta for. Han forklarar 
t. o. m. hur ett karleksbrev bor utformas och vem vet, kanske har det gett Haquin 
impulser, nar han skrivit till sin fastmo. 

"Karleks-Brev Nora til hurtiga och sinrika alskare, som artigt, och med angenama 
infellen, yttra sina tankar. Man begynner med sielfwa saken, samt de motiver och 
orsaker, som gifwa der til anledning, och liksom twinga, en att betyga den uprichtiga 
karlek man hyser for den person, antingen i anseende til dess skionhet, dygder och 
andra qualiteter, eller ock alla tilsammans; hwilket alt bor skie med en kort, lifachtig 
och sinnrik skrifart, och pa ett angenamt satt sluta brefwet med nagot, som beveker 
och rorer dess hierta till arkanslo av det xstime [aktning] och wordnad man for 
henne hafwer, samt formar ett onskeligit swar, med betygande af karlek tillbaka." 
(sid. 41) 

Boken bygger pa Frants Henning Schadens Expedite Brief-Steller, som aven 
den fanns i Haquins bibliotek, kanske ett ary efter hans tyske svarfar, Diedrich 
Solscher: 

[45] 1. st. Tysk Bref stallare. 8:o. 

En viktig bok aft ha var ocksa: 

[46] Hedengrans Orda Register Ofwer Kungliga forordningar. 4:o. 

Hedengran, Petter, Alphabetiskt orderegister ofwer alla kongelige och andra 
forordningar, resolutioner, forklaringar, publicationer och notificationer, 
hwad namn the hafwa kunna, som ifran borjan af ahr 1719 til 1728 ahrs slut 
aro utaf trycket utgangne. Stockholm 1729. 4:o. 

Han agde vidare 2 tyska bocker om handel och 2 om handelskorrespondens och 
5 "oekonomiska" ['ticker, samtliga i oktav och i bokforteckningen utan titel eller 
forfattarnamn. 

Det forsta barnet foddes 1736 och dog 1737. Sedan foddes det barn praktiskt 
taget varje ar. Manga dog. Haquins svarfar avled 1741 och hans far 1742. Kanske 
behtivde Haquin: 

[47] Sherlocks Betracktelser ofwer &den. 4:o. 

Den larda engelandarens doctor [William] Sherlocks Betrachtelser ofwer 
&den, ofwersatte pa swenska [av Carl Gyllenborg]. Lund 1731. 4:o. 
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Skolbiicker och ordbocker 
Av Haquins 13 barn nadde 5 vuxen alder, 3 gossar och 2 flickor. Det var inte tal om 
att skriva in sonerna i Latinskolan. Den hade Haquin sett nog av och dad& blev 
det informatorer och/eller privatskolor, som kom ifraga. Det bekymrade honom, 
att det i Malmo inte fanns nagon larare i italienska. Haquins egna skolbocker fanns 
kvar. Han tycks aldrig ha gjort sig av med en bok. Foljande skolbocker är forteck-
nade i bouppteckningen. Vissa kan Haquin ha anvant i Svedala eller pa Barseback 
eller for informatorer, vissa har anvants av Haquins barn: 

[48] Grammatista Philosofans. 8:o. 

[Rydelius Andreas,] Grammatista Philosofans [seu colloquia et sermones]. 
8:o. [Lund 1714.] 

[Andreas Rydelius (1671-1738), filosof, teolog, professor, biskop, cartesian och 
utilist, skicklig latinist men nydanare genom att anvanda modersmalet i stallet for 
latin i vetenskapliga arbeten.] 

[49] Historien om Engeland. 8:o. 

[Sannolikt: Aldranyaste historien om Engeland; ifran ar 1677 dl 1739 ars 
slut: sasom fortsattning af fiarde capitlet uti baron Samuel Pufendorffs 
inledning til historien af de fornamsta riken och stater uti Europa, upsatt af 
Hinric Julius Voltemat. Stockholm 1744. 8:o.] 

[Henrik Julius Voltemat (1723-1765), historisk skriftstallare, bl. a. docent i histo-
ria i Uppsala, gav ut atskilliga kompendier aysedda for laroverksungdom. Se t.ex. 
nr 57, 58.] 

[50] Summarisk beskrifning ofwer Franckrike pa fransyska. 8:o. 

[51] [4 exemplar av] Pepliers Gramaire. 8:o. [Nr 90, 118, 150, 159 i bouppt.] 

Herrn Des Pepliers Fransoska grammatica. Forswanskad och forbattrad efter 
de baste fransyska scribenters larda anmarkningar. Stockholm 1742. 8:o. 

Mycket anvand skolbok. Oversattningen dr enligt Lorenzo Hammarskold (sid. 37) 
gjord av N. Rosen von Rosenstein. 

[52] Tyska sprakmastaren. 8:o. 

Giese, Albert, Then tyske sprakmastaren, hvilken pa thet tydeligaste larer, 
huru en hvar [...] svenska och tyska spraken [...] kan lara. Stockholm 1730. 
8:o. 
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[53] Telemaque pa franska. 8:o. 

Les aventures de Telemaque, fils d'Ulysse, nouv. adition] corrigee & enrichie 
de belles remarques suedoises. Stockholm & Upsala 1743. 8:o. 

[Rilelon, Francois de Salignac de la Mothe (1651-1715), fransk kyrkoman, peda-
gog och forfattare. Boken är en bildningsroman och en imitation av Odyssens 
berattelse om Telemachos och "fick stor betydelse for 1700-talets pedagogik" 
(NE). Boken publicerades pa franska ar 1699 (utan forfattarens vetskap). Forsta 
fullstandiga upplagan utkom 1717. Svenska oversattningar kom 1721 och 1723.] 

[54] Telemacks handelser. 4:o. 

Fenelon, Francois de Salignac de la Mothe, Telemacks Ulysses sons han 
delser under resan at upsoka desz fader, beskrefne til underwisning for her-
tigen af Bourgogne utaf desz praeceptor i Franckrijke den widt-beromde 
erkie-biskopen hertigen af Cambray herr France de Salignac. Stockholm 
1721. 4:o. 

[Oversattarens foretal undertecknat "D. G.". Gratulationsvers till oversattaren 
stalld till Granatenflycht [Didrik].] 

[55] Tunelds Geographie. 8:o. 

Inledning til geographien ofwer Swerige upstald af Eric Tuneld. Stockholm 
1741. 8:o. 

[Eric Tuneld (till 1738 Tunelius, 1709-1788), geograf, kanslist i Riksarkivet 
1738-51. Hans bok dr lattfattligt uppstalld, kort, koncis och patriotisle och van 
forsta standardverk i amnet geografi.] 

[56] 1. st. tysk geographie bok. 8:o. 

Kan vara av Tuneld. Hans "Inledning till geographien" oversattes namligen till 
tyska 1749. 

[57] Gjenwag till Alla staters Historia. 8:o. 

Voltemat, Henrik Julius, Gienwag til de fornamsta europaeiska staters histo-
ria till 1739 ars slut. Uppsala 1741. 

Boken, som utkom i manga upplagor, är uppstalld i fragor och sear och mycket 
omfattande. [Om Henrik Julius Voltemat se nr 49.] 
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[58] Anwisning till Stats Historien. 8:o. 

Voltemat, Henrik Julius, Anwisning till hela stats-historien. Stockholm och 
Upsala 1742. 8:o. — Detta dr en forkortad upplaga av 57". 

[59] Hubners Inledning till politiska Historien. 8:o. [Nr 139, 163 i bouppt.] 

Herr Johann Habners Kortta inledning til then politiska historien, begyn-
narom til Bodo utur alla IX. delarna af herr auctoren sielf i ett band samman-
dragen: men nu for then largiriga ungdomen pa wart modersmal til trycket 
befordrad. Stockholm 1721. 8:o. 

[Johann Hubner (1668-1731) tysk skolman, rektor i Hamburg. Oversattningen ar 
gjord av Canutus Nicolai Lenxus (foretalet).] Boken, uppstalld i katekesform med 
fragor och svar, utkom i flera upplagor. 

[60] Hubners Geographie pa tyska uti 3. Thomer. 8:o. 

Kurtze Fragen aus der neuen and alten Geographie. 5 ed. Leipzig 1695. 
— Utkom i talrika upplagor under 1700-talet. 

[61] Himmelswag pa danska resp. tyska. 8:o. [Nr 146, 147 i bouppt.] 

Boken utkom aven i svensk oversattning: 

Hoefer, Johann Cyriacus, Himmels-wag. Thet ar huru ett barn, vti 24. 
timmar kan lara, huru thet skal helfwetet vndwika, och salig warda. Inne-
fattande vti sig 735 fragor och swar. Hwar vtinnan alle then christeliga larans 
tros-artiklar, korteligen aro sammandragne. [...] Af tyskan pa wart swenska 
speak ofwersatt af N. Schilgreen. Norrkoping 1725. 12:o. 

[Schillgren, Nils (1696-1732). Forsta. uppl., tryckt i Norrkoping 1724, ej antraf-
fad.] 

[62] 1. st. fransysk och tysk bok om underwisning for ungdomen. 8:o. 
[63] 1. st. Latinsk och Swansk ordabok. 8:o. 
[64] 1. st. ordabok pa Latin och Swanska. 8:o. 
[65] Pomaei Latinska och tyska Lexikon. 4:o. 

[Mojligen: Pomey, Francois Antoine, Novum lexicon manuale Latinoger-
manicum [...] Neues lateinisch und deutsches Handlexicon zum Nutzen 
der studierenden Jugend [... ] mit einem neuen Anhange vieler Worter und 
Redensarten vermehret [...]. Augsburg 1777. 
— Francois Antoine Pomey (1619-1673), beromd lexikograf.] 

34 



SASOM I EN SPEGEL 

[66] Liber Memorialis. 8:o. 

[4 bocker i oktav kan komma i fraga: 

Dahnert, Johann Carl, Liber memorialis germanico—latino—svecicus. Hol-
miae 1746. 8:o. — Senare omarb. uppl. trycktes 1775. Bada uppl. med 
varianttitlar: Vocabularium eller tysk, latinsk och svensk orda-bok. Deutsch, 
lateinisch and schwedisches Vocabularium oder Worter-Buch. 

Christophori Cellarii Latinitatis probatae & exercitiae liber memorialis na-
turali ordine dispositus. [Stockholm] 1699. 8:o. — Cellarius, Christoph 
(1638-1707), tysk polyhistor. Flera uppl. utkom pa 1700-talet. — Jamfor 
nr 70. Se Hammarskold, sid. 53. 

Ekblad, Carl P., Liber memorialis latinus, eller Latinsk minnes-bok, som 
forestaller orden under deras stam- och slagte-ord, hwilka folja i alphabetisk 
ordning. Vasteras 1764. 8:o. 

Sjogren, 1-15kan [1727-1815], Liber memorialis latino-suecanus, 	Det 
ar, latinsk och swensk minnes bok, innehallande latinska stamorden, och 
nagra de brukligaste derivata [...] til begynnares tjenst kartligen forfattad, af 
Hikan Sjogren. Stockholm 1771. 8:o.] 

[67] Donaten. 8:o. 

[Donat, benamning pa "den senlat. grammatikern 1Elius Donatus skrift De octo 
partibus orationis [om de atta ordklasserna] c. 350), hvilken annu fram pa 1700-
talet var en flitigt anvand larobok vid den forsta undervisningen latinsk grammatik; 
appellativt om exemplar, edition 1. bearbetning af denna skrift, med I. utan tanke 
pa Rai*. ; elementar (latinsk) formlara" (SAOB D, spalt 1963 f.).] 

[68] Orbis pictus. 8:o. 

[Johann Amos Comenius Orbis sensualium pictus [Sinnevarlden i bilder] var ett 
illustrationsverk — bilder med beskrivande text. Det utkom 1658 och vann stor 
spridning och gav Comenius (1592-1670, tjeck, teolog, pedagog) internationell 
ryktbarhet. Den aldsta antraffade svenska utgavan ar tryckt 1683 (i oktav). Vem 
som gjort den svenska oversattningen dr okant. Det kan emellertid anmarkas att 
Johannes Gezelius d. a. har utgivit Orbis 1684 och 1689. Redan 1680 lar Gezelius 
ha utgivit en upplaga, som forstorts av eld. Aven en upplaga frAn 1682 skall ha 
existerat men forkommit. Det kan tillfogas att Gezelius ocksa utgivit och oyersatt 
(till grekiska) Comenius Janua linguarum (1648).12  Under 1700-talet utkom boken 
i flera upplagor.] 
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[69] 1. st. fransysk, Latinsk och tysk Lexicon. 4 :o. 

[70] Cellarii latinska Gramatica. 8:o. 

[Cellarius latinska grammatik utkom i atskilliga upplagor, pa svenska forsta gingen 
1722 med titeln: 

En latt giord latinsk grammatica, eller: Kort, doch fullkomlig anledning til 
thet latinska spraket [...] Pa tyskan af Christophoro Cellario forfattad men 
ungdomen til stone nytto pa swenska ofwersatt. Denna grammatica har wid 
narwarande nya uplaggning blifwit ftirbattrad, och effter mangas astundan 
forokt med utwalda laro-sprak och sententiis. Stockholm 1722. 8:o.13] 

Litteratur om barnuppfostran 
Haquin ville alltid Oita sig in i allt han sysslade med och nar han hade fatt barn 
gallde det att to reda pa hur sadana skulle uppfostras. Bra att ha var darfor: 

[71] 1. st. tysk bok om upfostran. 8:o. 

och: 

[72] Rambacks Barne hand bok pa tyska. 8:o. 

Rambach, Johann Jacob, D. Joh. Jac. Rambachs [...] Erbauliches Hand-
btichlein fur Kinder. Leipzig 1735-1736. 12:o. 

[Johann Jacob Rambach (1693-1735, tysk teolog och pietist, skrev manga uppbyg-
gelseskrifter som oversattes till svenska.] 

Senare skaffade han sig av samma forfattare: 

[73] Underwisning om foraldrars plickt wid barna upfostran. 8:o. 

Grundelig och tydelig underwisning om foraldrars och informatorers plikt 
wid barnaupfostran, utgifwen af doct. Joh. Jac. Rambach [...] nu pa swenska 
spraket ofwersatt af Sven Sarensten. Stockholm. 1752 8:o. 

Invald i Knutsgillet 
Den 20 juni 1744 valdes Haquin in i Knutsgillet och det dr narmast sjalvklart att 
han agde: 

[74] Flensburgs berattelse om Sankte Knuts Gillet. 8:o. 

Kort berattelse om det sa kallade Knuts gilldet, besynnerligen det, som nu i 
Malmo florerar [...] Framgifwen af Wilh. Flensburg. Lund 1743. 8:o. 

Om W. Flensburg (1695-1755), se Leif Ljungberg i MFA 1968, sid. 27 
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Vitter litteratur — sarskilt satirisk (jamfor Poesi sid. 44) 

Haquin tyckte om satir. Han hade i sin ago: 

[75] Then Swenska Argus. 8:o. 

Moralisk veckoskrift, utgiven 1732-1734 av Olof Dahlin [adlad 1752 von 
Dalin]. 

[76] Gullivers Reser. 8:o 

av Jonathan Swift 1726, svensk oversattning 1744 av Olof Bid. Renhorn (dedik.): 

Capitain Lemuel Gullivers resor. 1-2. Stockholm 1744 45. 8:o. 

[77] Holbergs Moraliska Tanckar. 8:o. 

som Ludvig Holberg gav ut 1744 och som var en "bestseller" bland borgerskapet, 
trots (eller kanske for att) Stockholms konsistorium vine forbjuda en svensk oversatt-
ning." Holberg gar i dessa sina essayer hart at bade Luther och paven. An i dag kan 
man med noje lasa dem. [Svensk oversattning kom 1782. 8:o.] 

[78] Nils Klims underjordiska resa. 8:o. 

skrev Holberg pa latin [Nicolaii Klimii iter Subterraneum] och lat utge i Leipzig 
1741. 

Latin var inte Haquins starka sida, sa han fick invarita en svensk oversattning: 

[Nicolai Klimii resa uti den underjordiska werlden. Stockholm. 1746. 8:o. 
[Oversattningen enligt Bygden gjord av Chr. G. Roman.] 

Den betecknas som en satirisk reseroman, blev makta popular och oversattes till 
manga sprak, markligt nog sist till danska. 

Ludvig Holberg forefaller ha varit Haquins favoritforfattare och han uttikar sitt 
bibliotek med: 

[79] Peder Pars. 8:o. 

Originalet utgivet 1719-20, svensk utgava 30 ar senare: 

Baron Ludvig Holbergs Poema heroico-comicum, angaende den berom-
lige Peder Parses hjelte-bedrifter, fran danskan ofwersatt of E. Z. P[lantin]. 
Stockholm 1750. 8:o. 
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Holberg sager sjalv, att det ar en stor berattande dikt med en mangd figurer i en rad 
omvaxlande komiska situationer. Den ar burlesk och vanligt satirisk. Man skrattar 
hogt, nar man laser om Peder Pars resa fran Kalundborg till Aars (Aarhus), dar han 
amnar besoka sin fastmo och hur han vinddrives till Als. Om synen pa tidningar: 

"Jeg seer ey meget, hvad man lxrer of Aviser: 
Det meste er jo Logn." (Peder Paars' 5  209) 

Om synen pa kvinnor: 

"Lad dem studere, som har beste Sindsens Gayer, 
Lad dem regiere, som et Huus kand forestaae, 
Den som bequemmest er, lad den ved Roret staae. 
Skal A, skiont hun er viis, fordi hun er en Qvinde, 
Fordi hun gaar med Sidon, fordommes til at spinde. 
Skal B, som er en Nar, en Drukkenbolt, et Faar, 
Strax Mester vxre, just for han med Buxer gaar." 
(Peder Paars'5  211) 

Och man far ett litet annat perspektiv pa Haquin som en man med humor och 
sinne for situationskomik och stilla satir. 

Reseskildringar 
Att Ora resor for bildning. handelskontakter eller upptackter, att skriva om resor 
och, inte minst, att lasa om resor var populart under 1700-talet. Haquin var inget 
undantag. I 10 ar var han pa handels- och laroresor och han laste garna bocker om 
resor. Man skrev romaner om resor for att ge utlopp at kritik och satir mot det 
etablerade samhallet. Har har redan namnts bl. a. Peder Paars, Niels Klim, Gulliver 
och T616maque, men Haquin hade ocksa andra bocker om resor och bland dem 
naturligtvis: 

[80] Linnxi Skanska resa. 8:o. 

som gjordes 1749. Boken utkom 2 ar senare: 

Carl Linnxi . [...] Skanska resa, pa hoga ofwerhetens befallning forrattad ar 
1749. Stockholm 1751. 8:o. 

[81] Linnei Resa till heliga landet. 8:o. 

Fredric Hasselquists [...] Iter Palxstinum eller Resa til Heliga landet, forrat-
tad ifran ar 1749 til 1752, med beskrifningar, ron, anmarkningar, dyer de 
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CARL LINNIEI, 
ARCHIAT. REG. ET  MED. PROF. VPSAL. 

6ga 	fmerbetetil 
Zeratininq 

Prrdttab r 1749. 

Mbn Aninktninga 
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Occonomien Naturalier, Antiquiteter 
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Fig. 4. Haquin Bagers boksamling inneholl nanga reseskildringar, 
Ill a. Dimes Skanska resa. — Foto: Wolfgang Gerlach. 

markvardigaste naturalier, pa hennes kongl. maj:ts befallning, utgifven of 
Carl Linnxus. Stockholm 1757. 8:o 

Resan foretogs 1749-1752 av Linnelarjungen och naturforskaren Fredrik Hassel-
quist (1722-1752), med. dr, som lyckades utverka en del stipendier och fick gratis 
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batresa till Smyrna, som han lamnade for att forst resa till Egypten och darifran 
till Palestina. Det dr en fascinerande lasning. Man kan bl. a. lasa om en ormtjus-
erska, som kom till Hasselquist med 4 ormar, varav en var en huggorm. Och hon 
hanterade dem med sina bara hander "som vara fruentimmer gora med sin snot--
band" (sid. 70). Nar ormarna slingrade sig ur flaskan, som hon forvarade dem i, 
tog hon "sina ormar med all sagtmodighet ifran sin kropp, utan at de gjorde Urine 
nagot ondt och korde dem in i det rum [flaskan] som skulle bli deras graf" (sid. 71). 
Hasselquist hapnar och har forvissat sig om, att gifttanderna ej klippts bort. Han 
beskriver den enorma karavan till Mecka, som han sag avga, och han blev vittne 
till forsaljning av svarta slavar, mest kvinnor. Naturligtvis samlar och beskriver han 
vaxter och djur, som han stoter 

Palestina var fullt av kloster, olika religioners kyrkor, moskeer, kristna kultplat-
ser och pilgrimer. Det är en intressant lasning som bakgrund till dagens situation 
i Palestina och Egypten. Hasselquist skickade hem en hel del insamlat material 
men sjalv kom han aldrig hem igen. Han dog i Smyrna av tbc med 14.000 daler 
kopparmynt i skulder. AlIt hade varit dyrt i de Lander han hade besokt och pengar 
hade han lariat av svenske konsuln Anders Rydelius i Smyrna, som ville behalla de 
samlingar, som Hasselquist hade hoppats fa to med sig hem. Linne hemma i Sverige 
blev mycket bekymrad.lv hade inga pengar att betala Rydelius men han lycka-
des forma Lovisa Ulrika att betala skulden. SA kom Hasselquists kvarlAtenskap till 
Sverige, dar Linne kunde ordna och katalogisera materialet och ge ut boken. 

[82] Dagbok Ofwer en Ostindisk resa. 8:o. 

I bouppteckningen anges inte nagon forfattare, men det ar troligen Linnelarjungen 
Pehr Osbeck (1723-1805) som asyftas [och inte C. G. Ekeberg] och hans resa till 
Kina: 

Dagbok ofwer en ostindisk resa wren 1750, 1751, 1752. Med anmarkningar 
uti naturkunnigheten, frammande folkslags speak, seder, hushallning, m.m. 
Pa fleras astundan utgifwen of Pehr Osbeck. Jaime 12 tabeller och afledne 
skepps-predikanten Torens bref. Stockholm 1757. 8:o. 

Osbecks fard, som borjade i Goteborg den 18/11 1750 ombord pa skeppet Prins 
Carl, gick Over Spanien, som han inglende beskriver, via Canarieoarna till Java, 
dit han anlande i juli 1751. I augusti ankrade skeppet i inloppet till cantonfloden 
Boca Tiger (Tigermunnen). "Efter 5 manader och 4 dagars resa ifran Cadiz kom-
mo wi antligen till Huam-pu [...] hwarest alla Europeiska skepp blifwa liggande 
medan handelen drifwes i Canton" (sid. 115 f.). "Efter fyra manaders och 10 
dagars wistande uti China [4/1 1752] lyftades andteligen wart sa wal som det andra 
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Swenska skeppets ankare, til hemresan" (sid. 365). Den 26 juni ankrade man "in-
nom Elfsborgs slatt" (sid. 311). 

Inte minst intressanta ar de brev, som skeppspredikanten Olof Toren skrev till 
Linne och som ar bifogade i slutet av boken. 

Haquin beklagade djupt, att han inte hade haft pengar att satsa i Ostindiska 
kompaniet. 

Nar Linne var i Lund sokte han forgaves efter en bok av fransmannen de 
Tournefort, Institutiones rei herbariae, dar Tournefort beskriver sin vaxtsystern 
baserat pa antalet kronblad. Jag tror att Linne inspirerat Haquin att skaffa sig: 

[83] Rese Beskrivning dyer Lewanten. 8:o. 

Utdrag of Tourneforts rese-beskrifning dyer Levanten innehallande det som 
egenteligen rarer Turkiske kejsaredomets regerings-satt, samt des invanares 
gudstienst, seder och hushallning m.m. Ofvers. [af Johan Fredr. Grundel]. 
Stockholm 1772. 8:o. 

Den franske botanisten Joseph Pitton de Tournefort (1656-1798) foretog talrika 
och omfattande botaniska forskningsfarder. Bl. a. besokte han 1700-02, tillsam-
mans med tecknaren Aubret pa uppdrag av Ludvig XIV Kreta, Egeiska barna, 
Mindre Mien, Armenien och Georgien. 

Ytterligare en resebeskrivning fanns i biblioteket: 

[84] Harleman dagbok. 8:o. 

Harleman, Carl, Dag-bok ofwer en ifran Stockholm igenom atskillige rikets 
landskaper gjord resa, ar 1749. Stockholm 1749. 8:o. 

Harleman dedicerar sin skrift till greve Carl Piper pa Angso. Han beskriver, hur ilia 
det star till med vara skogar, hur forodande svedjebruket ar och hur man hanterar 
och har hanterat alla ekar. Haquin ansag, att om man fallde ett trad, borde man 
plantera ett nytt. Kanske hade han Tart av Harleman. 

Lantbrukslitteratur cianoir sid. 45) 

I borjan pa 1740-talet kom Haquins mor i besittning av en "plantagejord" som 
hon, pa Haquins inradan, arrenderade ut till "planteuren" Moller i 4 ar, sa att 
Haquin sjalv skulle fa tid att lara sig mer om praktiskt jordbruk. 

Ute pa stadens falad hade han 12 far. Ingen annan hade sa manga och han im- 
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porterade far fran England. Det gallde emellertid att veta hur faren skulle skotas. 
Darfur skaffade han sig eller arvde: 

[85] Swanska fora herdens wagwisare. 8:o. 

Alstromer Jonas'', Den swanska wardande fora-herdens trogne wag-wisare 
til en god fara-skiertzel, jemte et bihang om potatoes eller jordparon, samt 
alm- wild- apal- och eke-trans planterande. Stockholm 1727. 12:o. 

och: 

[86] Engelska Akermannen. 8:o. 

[Serenius, Jacob'7], Engelska aker-mannen och fora-herden, eller Akerbruks-
konsten och far-skiotslen, sa wal efter philosophiske principer som sielfwa 
praxin, af de witraste engelske scribenter utdragen, med atskillige historiske 
och topographiske anmarkningar ofwer konunga-riket England. Stockholm 
1727. 8:o. 

och: 

[87] Bihang till Engelska Akermannen. 8:o. 

[Serenius Jacob], Bihang til Engelske akermannen och Para-herden. Stock-
holm 1743. 8:o. 

For sina odlingar behovde han: 

[88] Berattelse om Lins plantering. 4:o. 

Directeuren Stephen Bennets'8  Berattelse om lins planterande, beredande, 
spinning, wafnad och ofriga tilberedning, til allman nytta genom trycket 
utgifwen. Stockholm 1738. 4:o. 

[89] Tankar om Tobaks planteringens nytta och skada. 4:o. 

Tankar'9, om tobaks-planteringens nytta och skada. Forfattade af v. B. 
Stockholm 1748. 4:o. 

Jorden skulle ju ocksa skotas val och da passade: 

[90] Swen [sic!] Biornsons jord Marg. 8:o. 

[Bennet, Stephen,] Sten Biornsons Jordmarg, eller Trogna bonde-laro, huru 
aker och ang battre bora skotas, odemarker och wretar uptagas, hagn och 
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stagn [stangsel] hielpas, afwel och boskap okas [...] i synnerhet, almogen til 
nytta, framgifwen. Stockholm 1745. 8:o. 

Sten Biornson ar enligt Bygden pseudonym for Stephen Bennet. Boken utkom i 
nya upplagor 1748 och 1774.] 

[91] Aker och angz ratta indelning. 8:o. 

[Poll, Carl Otto, von,] Aker och angs raga indelning, til arhallande af mera 
spanmal, boskaps foder och bete i riket; giodslens ratta nyttjande derwid; 
sadens af- och inbargande. Stockholm 1757. 8:o. 

[Texten slutar: Christen Och Valsinnad Patriot, dvs. ordens initialbokstaver i nam-
net: Carl Otto von Poll. Se Bygden och Hebbe, Den svenska lantbrukslitteraturen 
1:83 (nr 561). Boken kom ut i nya upplagor 1776, 1777.] 

[92] Harmens Fore Lasningar Om jordens frucktbarhet. 8:o. 

Harmens, Gustaf, Professoren Gustav Harmens Forelasningar om jordens 
frucktbarhet och grunden till akerbruket. Lund 1758. 8:o. 

Gustaf Harmens (1699-1774), fran borjan jurist, sedermera professor i medicin 
och experimentalfilosofi, var gift med en syssling till Haquin, Margareta Hegardt. 
Om Harmens se Johannesson i Lunds universitets historia 2: 262 ff. 

[93] Carlessons Husbands Lexicon. 8:o. 

Carleson, Car1,2° Hushals-lexicon, hwaruti det fornamsta, som angar jor-
dens behoriga skjotande, efter alphabetisk ordning, dr sammanletat af Carl 
Carleson. Stockholm 1756. 8:o. — [Ny upplaga utkom 1769.] 

Hushallslexikonet agnas enbart jordbruk i artiklar fran agnar till artor. 

[94] Bergs [sic!] inledning till Almanna hushallningen. 8:o. 

Berch, Anders, Inledning til almanna hushalningen, innefattande grunden 
til politie, oeconomie och cameral wetenskaperne. Til deras tianst, som bi-
wista de almanne forelasningar inrattad, af Anders Berch. Stockholm 1747. 
8:o. 

Berch21  hade av hattpartiet overraskande utnamnts till professor i ekonomi vid 
Uppsala universitet 1741. Det var den forsta ekonomiprofessuren i Sverige och en 
av de forsta i Europa. Boken dr forfattad till deras tjanst som "biwista de almanne 
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forelasningar". Den är skriven pa svenska och forblev i attio ar den den enda svens-
ka laroboken i ekonomi 

Man borjade mer och mer lamna latinet, nagot som aven Haquin pladerade for. 
Han menade, att Nicker skulle kunna lasas av alla, inte bara av latinkunniga. 

Berchs bok ar redigt uppstalld och behandlar i mycket koncis form "hushall-
ningen" i ett land, t. ex. stadsplanering, bostader och renhallning. 

Egentligen Ilk den samma problem, som vi sysslar med idag. Sopsortering ar t. 
ex. inget nytt. Berch skriver om gators och latriners rensande, att det skall skotas av 
vissa ansvariga personer och "nar tianliga stallen utom staden" har utsetts "sa kan 
hwart slag af orenlighet, da det Mlles oblandat ifran annat som gor det onyttigt, 
tiana til sina nodwandiga behof, antingen til godsel for jordbruk, saltpetters siuderi, 
fyllning och ojamn marks planerande, &c. och saledes bidraga till warkets under-
hallande igenom sadane nyttigheters forsaljande" (sid. 114 f.). 

Han skriver om vikten av ren luft och rent vatten, om skolor, sjuka och fattiga, 
om vikten av att i stone stader halla skjutsvagnar, vilka "vissa tider om ahret [boi] 
synas och besiktigas, det bristfallige ayskaffas och det som finns i godt stand med 
wissa teckn markas, til bewis at allmanheten kan wars saker darom" (sid. 136). 

Han skriver om jordbruk och fiske och, inte minst, om handel. 
Nar det gallde jordbruk och boskapsskotsel hade Haquin inte mycket att lara 

av Berch. Han hade sjalv 1745 publicerat en skrift, tryckt hos Peter Momma pa 
Kungliga tryckeriet, med sa avancerade rad om hur jordbruk bar skotas, att vissa av 
hans forslag inte kom att borja anvandas, forran ett gott stycke in pa 1800-talet. 

Tilliegg 
Har slutar Elsebeth Bagers manuskript. For att ge en sa fullstandig bild av Haquins biblio-
tek som mojligt sa har jag kompletterat manuskriptet efter bouppteckningen och Elsebeth 
Bagers kartotek Over boksamlingens titlar och forfattare. Samtliga Nicker i kartoteket och 
bouppteckningen upptages dock inte nedan utan endast ett urval fran olika genrer. Titlarna 
aterges i regel efter specialdatabasen Svensk Bibliografi 1700-1829. Hur titlarna skrivs i 
bouppteckningen forbigas. Anmarkningar om de olika texterna eller forfattama ges bara i 
undantagsfall. 

Poesi (jarnfdr Vitter litteratur sid. 37f) 

[95] Hielte bref, och nagre andre sinrike poetiske dikter, pa tyska sammanskrefne 
af Christian von Hofmanswaldau, och nu mera forswenskade [av C. G. 
()sterling]. Stockholm 1700. 8:o. 

[96] Samling af verser pa swenska. Stockholm 1751. 

[Kungl. privil. utfardat for utgivaren Abraham Sahlstedt 11. 12 1750 (d. 1).] 
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Tidskrifter 
[97] Den swanska Mercurius utg. of Carl Christoffer Gjorwell. Stockholm 1755-

1761. 8:o. 

[Carl Christoffer Gjorwell (1731-1811), betydande publicist och forlaggare, sar-
skilt av tidskrifter och historiska samlingsverk. I hans forlagskatalog fran 1804 upp-
tas 217 arbeten. I manadsskriften Den svenska Mercurius, som ocksa utkom ken 
1763-65, fick litteraturkritik och recensioner (aven av kontinental bokutgivning) 
for forsta gangen storre omfattning an eljest i svensk (och europeisk) press. Se Lind-
roth, Svensk lardomshistoria. Frihetstiden, sid. 86 ff., Svensson, Om 1700-talets bok-
produktion, sid. 73.] 

[98] Den walmenande patrioten [utg. av J. F. Kryger (1707-1777)]. 
Stockholm 1751. 4:o. 

Handel och ekonomi (jamflir sid. 26f.) 

[99] Gyllenhook, Carl Gustaf [1715-49] Kort genwag doch tydelig anledning till 
det swenska bruksbokhalleriet; hwarutinnan en ny begynnare som allenast 
Tart raknekonsten, sielf kan lara sig at sluta bruks- och andra hufwudbocker, 
och tienar afwen bruks-patroner och bok-hallare til en oforlikelig stor 
oplysning, genstig och lindring i arbetet; [...] nu forsta gangen i dags-liuset 
framgifwes. At Christian GodwilliG.22  Stockholm 1741. 4:o. 

Lantbrukslitteratur (jamfor sid. 41 ff.) 

[100] [Hjortsberg Larsson, Jonas] Berattelse om et forsokt och beprofwadt satt och 
medel, at arhalla ymnog sades-waxt och skord pa mager aker, samt at befria 
saden ifran sades-masken. Stockholm 1757. 4:o. 

[101 Swenska red-dejan eller walofwada hushallerskan, huru den ma skiota och 
warda den boskap och de foglar, som hon är answarig fore; styra sina inne-
syszlor, och drags omsorg for lin och hampa, kal och krydder. [...] Och med 
en bifogad tilokning eller en for alla menniskior wal inrattad sundhets-bok, 
til trycket befordrad. Stockholm 1743. 

[102] Boije, Carl Gustaf, Sakra ron och paliteliga medel til walmago och formo-
genhet, eller Den igenom manga ars egna forsok forfarna swenska landthus-
hallaren, uti hwilken tilkanna gifwes det fornamsta som en landtman bor 
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weta och forsta, til en indragtig landthushallnings inrattande och wardande. 
Stockholm 1756. 8:o. 

Juridik. Forordningar. Taxor 
[103] Ehrenstrale David [adlad 1746, forut Nehrman], Then swenska juris-pru-

dentia civilis, efter Sweriges rikes ar 1734 antagna lag forbattrad, af David 
Nehrman. Stockholm 1746. 4:o. [Av. uppl. 1756.] 

[104] Ehrenstrale David [adlad 1746, forut Nehrman] , Inledning til then swenska 
processum civilem, efter Sweriges rikes aldre och nyare stadgar, forfattad och 
vpsatt af David Nehrman. Lund 1732. 4:o. 

[105] Ehrenstrale David [adlad 1746, forut Nehrman], Forelasningar ofwer gifter-
mals balken, halne wid kongl. academien i Lund af David Nehrman. 1747. 
4:o. 

[106] [2 exemplar av] Stalhammar, Otto Fredrik, Swenska justitix- och politix-
warket, af riksens almanna lag, regerings-form, aldre brukelige och nyare 
kongl. stadgar, forordningar, privilegier, resolutioner och bref sammandragit 
[...] under alphabetisk ordning forestaldt. Stockholm 1749. 4:o. [Nr 4, 5 i 
bouppt.] 

[107] [Forsta och andra tomen av] Stiernman, Anders Anton, von, Samling utaf 
kongl. bref, stadgar och forordningar &c. angaende Sweriges rikes com-
merce, politie och oeconomie uti gemen, ifran ahr 1523. in til narwarande 
tid. 1-6. Stockholm 1747-75. — [Nr 6, 7 i bouppt.] 

[108] [7 tomer med register till de 4 forsta av] Utdrag utur alle ifran den 7. decemb. 
1718./1791 utkomne publique handlingar. Stockholm. 1-15. 1742-1829. 
4:o. 

[Del 1-4 utg. av Reinhold Gustaf Modee, 4 genom hans anka H.E. Lindhielm, 
som ocksa utgav 5-7 (foretalen).] 

[109] Colling, Lars Johan, Tilokning pa registret ofwer Sweriges rikes lag, som ar 
1734, pa riksdagen ar antagen, och 1736 tryckt. Hwilken tilokning ar sam-
mandragen och forfattad af Lars Johan Colling. Stockholm 1737. 4:o. 

[110] Swanska SioLagen. 8:o. 

Mojligen: Sweriges rijkes sio-lag. Stockholm 1667. 4:o. 
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[111] Swenska Kyrckio Lagen. 4:o. 

Troligen: Kyrckio-lag och ordning, som [...] herr Carl then elofte, Sweriges, 
Gothes och Wandes konung, etc. etc. ihr 1686 hafwer lathit forfatta. Stock-
holm [1687]. 4:o. 

[112] 1720 Ars Kongl. Skraordning. 4:o. 
[113] 1776 Ars Landtulls och Accis Taxa. 4:o. 
[114] 1719 Ars Siotulls taxa. 4:o. 
[115] 1756 Ars Siotulls taxa. 4:o. 
[116] gamla danska forordningar. 4:o. 

Liikarbiicker 
[117] Beynon, Elias d.y., Den barmhertige samariten det ar Walmeent radh och 

underrattelse, huruledes man allahanda menniskians in- och utwartes siuk-
dommar och bracklighet medh ringa, oanseenlige, doch godfundne lake-
dommar hielpa skall, den fattigom och sardeles pa landet boendom till nytta 
och gagn beskrifwit. [...]. Saint och ett kort uttag aff Johan Guffers lillas 
[sic!] Huus-apoteek af samma innehald. Stockholm 1709. 12:o. 

[Overs. [enligt Bygden] av Lars Roberg (1664-1742). — Det tyska originalet Barm-
herziger Samariter trycktes i Nurnberg 1680. Svensk oversattning 1697.] 

[118] Endter, Christian Ernst, Christian Ernst Endters [...] Utforliga berattelse, 
om the smartefulla ledamot-krampor, sasom: gickt, podagra, chiragra, [...] 
och hwad therhos widhangigt dr. Bewist genom manga sannferdiga witnes-
bord, och Gudi til ahro, samt them nodlidandom til nytto, i dagsliuset fram-
gifwit, och pa auctoris bekostnad til trycket befordrad uti Hamburg 1741. 
Sedermera forswenskad af K. Bildt. Goteborg 1750. 8:o. 

[119] Henrik Schmits Lege bok. 8:o. 

Henrik Smid eller Smith ca 1490-1563), dansk lakare och forfattare, %cid 
i Malmo. Hans medicinska smaskrifter samlades och gays ut 1577 under 
titeln "Lzgebog" och gays ut i atskilliga upplagor. — Kalla: Gunnar Carl-
quist i Svensk Uppslagsbok. 
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Sjiivilsen och skeppsvilsen 
[120] Rajalin, Thomas von, Nodig vnderrattelse om skiepz-byggeriet och der utaf 

harflytande hognodige och siowisendet samt taklingen tilhorige propor-
tioner efter hoga wederborandes befallning beskrifwen pa swanska och med 
nodige figurer forklarat af Thomas Rajalin. Karlskrona 1728. 4:o. 

[121] Theorien af navigation, eller Styrmans-konsten, utmarkt genom de forsta 
och lattaste grunder af mathematiquen, jemte nodige regler, figurer och 
tabeller, hwilka uti practiquen brukelige aro. Forfattad, af Carl Friedrich 
Hauswolff [...]. Stockholm 1756. 4:o. 

[122] Minsson, Johan, Een nyttig sio-book, som klarligen uthwijser rata siofarten 
i Oster-sign [...] Medh destilhorige wisza, richtige och forbatrade 	och 
paszkort [...] korteligen sammansatt aff Johan Minszon, fordom alderstyr-
man och capitain under kongl. ammiralitetet. A trycket andra gingen uplagd 
och forfardigat aff Jacob Joranszon Fors. Stockholm 1677. 4:o. — Boken 
utkom i flera upplagor. 

[123] 1. st. tysk Navigations bok. 4:o. 

[124] 1 st. Sjornerkes bok. 
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Noter 
' Bouppteckningar och arfskiften i Malmo 1782 (sid. 26-27, 77-82). Malmo stadsarkiv. 

LS 
2  LIBRIS dr ett vid Kungliga biblioteket inrattat, med sokfunktion forsett centralt data-

system for svenska universitets- och forskningsbibliotek med specialdatabaser inom olika 
amnesomraden. — LS 

3  Peder Lorch, efternamnet aven skrivet Lorich, var da 56 ar och ankling sedan 9 ar. Han 
hade blivit student i Lund 1674 och kallats till Svedala 1681 pa rekommendation av 
borgmastare Tornschiar i Malmo. 

4  Lindroth, Sten, Svensk lardomshistoria. Stormaktstiden, sid. 123. 
Saxo Grammaticus danska rikshistoria i 16 bocker, Gesta danorum, Danernas bedrifter, 
skriven pa latin i borjan pa 1200-talet, har oversatts bl.a till danska av Anders Sorensen 
Vedel (1575). — LS 

6  Jamfor Levertin, Johan Wellander, sid. 11. — Matthias Hafenreffer (1561-1619), tysk 
luthersk teolog, vars handbok i teologi i sin helhet eller i sammandrag anvandes vid uni-
versitet och gymnasier i Sverige och Danmark under hela 1600-talet. 

7  Lindroth, Svensk lardomshistoria. Frihetstiden, sid. 103. — LS 
8  David Silvius (1663-1732), ambetsman, politiker, kommerserad. Var med och utar-

betade 1723 ars Riksdagsordning. 
9  Peter Momma (1711-1772), boktryckare och tidningsutgivare. 

10  Lindroth, Svensk liirdomshistoria. Frihetstiden, s. 132 f. 
11  Levertin, Johan Wellander, s. 18. 
12  Se Collijn, Sveri ges bibliografi. 1600-talet, sid. 183, och Lars Svensson, Ett fall av 

spriikvdrd under 1600-talet, sid. 7 med not 162. — LS 
13  Se Hammarskold, sid. 55. 
14  Lindroth, Svensk lardomshistoria. Frihetstiden, sid. 504 f 
15  Edition: Ludvi g Holbergs samlede skrifier. 2. Udg. of Carl S. Petersen. Kobenhavn 1914. 

— LS 
16  Jonas Alstromer (1685-1761), industriidkare och foregangsman inom lantbruket. Han 

startade en rad industrier, bl.a. Alingsas manufakturverk, och ivrade for farskotseln och 
forbattrad kreatursavel. !fir 1724 borjade han som forste svensk odla potatis i storre skala 
pa garden Nolhaga utanf6r Alingsas. Kalla: NE. — LS 

17  Jacob Serenius (1700-176), kyrkoman, politiker, legationsprast i London pa 1720- och 
30-talen, biskop i Strangnas 1763, i dag kanske mest kand for sina lexikografiska ar-
beten: Dictionarium anglo-svethico-latinum (1734), Dictionarium suethico-anglo-latinum 
(1741), An english and swedish dictionary. 2 ed. (1757). Om Serenius se Hebbe, Den 
svenska lantbrukslitteraturen 1:76 (nr 518,518 a), Ingers, Bonden i svensk historia 2: 102, 
Lena Rogstrom, Jacob Serenius lexikografiska insats. — LS 

18  Stephen Bennet (1691-1757), brittisk-svensk yllemanufakturist, 1723 anstalld vid in-
rattandet av Alingsas manufakturverk; inrattade vid Flors linnefabrik en spinnskola som 
fick betydelse for linslojdens utveckling i Halsingland. Kalla: NE. Se aven Hebbe, Den 
svenska lantbrukslitteraturen 1: 136 (nr 970). — LS 
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19  Se Hebbe, Den svenska lantbrukslitteraturen 1: 142 (nr 1022). 
20  Carl Carleson (1703-1761), skriftstallare, ambetsman, utgav bl. a. veckotidskriften Sedo-

larande Mercurius och en antologi aldre svenska dikter. Se Lindroth, Svensk lardomshis-
toria. Frihetstiden, sid. 106. 

21  Om Anders Berch (1711-1774] se Ingers 2:105, Lindroth, Svensk liirdomshistoria. 
Frihetstiden, sid. 98 ff., Heckscher, Sveriges ekonomiska historia Pan Gustav Vasa, sid. 
826 

22  Versalerna utgor initialbokstaverna i Carl Gustaf Gyllenhook. — LS 
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Fig 1. Sally — med kansla for Ride. 

EN MEDELTIDA KLADESPLOMB I PILDAMMSPARXEN 

En medeitida idadespiomb 
i Piida-mmsparken 

AV INGMAR BILLBERG 

Inledning 
Inspirationen till denna lilla artikel dr frin en sondagspromenad i Pildammsparken 
sommaren 2002 med hunden Sally. Hon var da 9 ir gammal och det ger ju ett 
behagligt tempo for ett stilla flanerande pa grusgingar och over grasmattor. Vid 
Galateaparken, mot Baltiska vagen, alldeles mellan den praktfulla bokhacken och 
det norr dar om staende stora tradet, fann Sally en spannande doft. Som vanligt kan 

koppelhillaren inte visa samma doftin-
tresse men man star ju och vantar och 
later hunden fa sin nyfikenhet stillad. 
I bland fastnar blicken och man stir-
rar ner i marken utan att egentligen se 
nigot. Fast den har gingen glimmade 
nagot runt och grant till. Vid ett nar-
mare betraktande kunde det snabbt 
konstateras att foremilet hade en klar 
alderdomlig pragel. Efter rengoring 
och en viss konservering kunde det 
ocksi konstateras att fyndet var en 
kladesplomb frin staden Gottingen 

och att den borde kunna dateras till slutet av 1400-talet. 
Utan att har direkt komma med nigon trolig forklaring till hur en medeltida 

kladesplomb hade hamnat i Pildammsparken gav detta en lite allman nyfikenhet 
pi kladesplomber i Malmoomridet. Hur manga finns det i vira samlingar? Pa vilka 
arkeologiska undersokningar har de patraffats? Hur minga kan vi faststalla tillverk-
ningsort far? 

Vid en genomging av fyndkatalogen kunde det konstateras att 8 stycken klades-
plomber hade pitraffats inom den medeltida staden alltifrin 1930-talet och till 
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vara dagars arkeologiska ut-
gravningar. Den kan ocksa 
konstateras att flertalet kan 
betraktas som losfynd. Det 
finns bara tva kladesplomber 
som hittills kan dateras uti-
fran ett jamforbart arkeolo-
giskt material. Det ena kom-
mer fran de arkeologiska 
undersokningarna i kvarteret 
Neptun och den andra fran 
kvarteret Tranan. En tredje 
kladesplomb ar praglad med 
artalet 1654 men ska i ovrigt 
betraktas som ett losfynd. 

ar fran staden Leyden i hol- 

Fig 2. Kliidesplomb med ursprung fran Gottingen. Med 
avbildning av ett kront G pa ena sidan och med en 
vapenskold med tva liggande lejon pa den andra. 
Patraffad i Pildammsparken 2002. 

Ursprungsort for de identifierade kladesplomberna 
landska och den tyska staden Gottingen. 

Bakgrund 
Under tidig medeltid borjade en mera industriell kladesproduktion. Fram for allt 
i Flandern uppstod centra for vaverier och en mycket omfattande kladesindustri. 
Det fanns ocksa i Flandern en grund for den fackmassiga arbetsprocessen for att 
kladets framstallning skulle bli rationell. 

Ull av hog kvalitet importerades, forpackad i stora sackar a ca 165 kg, fran Eng-
land, som under tidig medeltid var den dominerande producenten. Vid 1300-talets 
mitt hade den engelska ullexporten beraknats till 4.620 ton per ar. Marin finns 
det ocksa bevarat ett sigill, fran ullhandlarna i Westminster, som vicar 2 korslagda 
nycklar omgivna av fyra ullsackar. 

Kring denna omfattande handel med klade var naturligtvis ocksa Hansan in-
volverad. Skanemarknaden kan ge ett intryck av att bara ha rort fiskhandel, fiskrens 
och lerbottnar. Bevisligen sa har ett flertal andra handelsaktiviteter och varor fore-
kommit pa marknaden. Omnamnandet av en kladesbod pa Skanemarknaden, som 
tillhorde Leyden, finns belagd fran ar 1360. Da det gallde mattenheter och kladets 
skarningar var Hansan, tillsammans med tillverkningsorterna, med och upprattade 
foreskrifter. Da ullen hade forvandlats till klade skulle detta delas upp. I princip 
skars kladet i stycken med langden 44 alnar (24,5 meter) for ett stycke och 22 alnar 
for ett halvstycke. Stycken lades ihop till packar, 20 eller 24 i varje packe, enligt 
Hansans regler, och darefter sveptes hela packen in i en slagduk. 
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EN MEDELTIDA KLADESPLOMB I PILDAMMSPARKEN 

Mence 

Fig. 3. De viktigaste centrerna for kladesexport under 1300-1500-talen efter Jette R. Orduna 
1995, sid. 114. 

Blyplomber 
Redan tidigt under 1900-talet uppmarksammade man blyplomber av olika typer 
och utseende vid arkeologiska undersokningar. Under wren 1907-09 genomfordes 
stora arkeologiska undersokningar av Skanors borg av Otto Rydbeck. I det stora 
fyndmaterialet fanns bl.a. tre kladesplomber. En kladesplomb visar ett tjurhuvud 
som Rydbeck antog ha sitt ursprung i tyska delstaten Mecklenburg, det andra visar 
ett sthende lejon och kors med otydliga majuskler, formodligen fran belgiska Ypres, 
och det tredje avbildar ett trad med en olaslig inskrift. 

Forutom de tre kladesplomberna utmarkte Skanorsmaterialet sig med ett 1000-
tal mycket standardiserade blymarken som Rydbeck kategoriserade som avgifts-
eller skattemarken. Markena ar till formen fyrkantiga eller runda och cirka en 
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kvadratcentimeter i diameter. De 
fiesta ar praglade med bokstaver, 
bomarken eller andra symboliska 
tecken. 
I motboken for Skanemarknaden 
och i en arsavrakning fran mark-
naden ar 1494 raknas Hera olika 
blymarken upp. Battecken eller 
"skudetegn" gallde de som korde 
pramar, batar och fartyg, vagn-
tecken eller "vogntegn" for de 
som korde karror och vagnar och 
"vragertegn" for de fiskare som 

fiskade med drivgarn. Marknadstecken, "markidtegn", kan vara kvitto pa olika 
avgifter som handelsmannen eller andra besokare fick erlagga for att kunna bedriva 
kopenskap pa marknaden. 

Kladesplomber 
Under 1300-talet borjade de olika produktionsorterna att forse sina kladesforpack-
ningar med kladesplomber i bly. Dessa klamdes fast pa tygstycket och fick en stam-
pel som kunde identifiera tillverkningsorten. Ofta var det stadens officiella vapen 
som anvandes som forlaga, men det forekommer ocksa sigill, som idag ar svara att 
knyta till en viss ort. Det finns ocksa plomber som formodligen kan kopplas till 
olika kladmakargillen. De stora kladeshallarna hade Hera kontrollstationer och de 
olika tygstyckena kunde alltsa ha ett flertal olika plomber, vilka stod for en kvalitets-
kontroll. Detta hade betydelse da det blir viktigt att bevisa kladets ursprungsort. 
Exempelvis lyckades staden Leyden i stort sett a monopol pa den danska klades-
marknaden i slutet av 1400-talet. Det gjorde ocksa att andra tillverkare forsokte 
kopiera Leydens stadsvapen, de korslagda nycklarna, pa sina plomber. For staden 
Gottingen borjade man forst under 1400-talets sista del att marka kladet med 
plomber. Pa den ena sidan fanns ett kront G, pa den andra en vapenskold och 
omskriften S NOW PANNI GOTTIG, som kan utlasas som en kladesplomb for 
det nya kladesmakargillet i Gottingen, vilket betyder att det naturligtvis har funnits 
ett aldre gille. 

Det ar i Danmark och England som man under den senare tiden har bedrivet en 
nagon mer omfattande inventering och genomgang av kladesplomber. Pa dansk sida 
ar det framfor allt Niels Knud Liebgott, som utifran de arkeologiska undersokningar-
na i Dragor, borjade med en oversiktlig inventering for Danmark. Vid den arkeo- 

Fig. 4. 
Kliidesplomb patraffad vid un-
dersokningar i kvarteret Nep-
tun. Ett mycket blandat find-
material ger an sa Lange utifi-dn 
strategrafin en datering till 
1400-talet. MHM 5211. 
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Fig. 5. Kladesplomb pdtraffad vid undersokningarna i kvarteret Tranan. Har var ocksa ett om-
gravt. findmaterial Kladesplomben ptltraffades nastan vid bottemanden, vilketPrsvarar 
dateringen. MHM 6094. 

logiska undersokningen patraffades 5 plomber, daterade genom mynt till andra 
halften av 1300-talet. For tva av plomberna gar det att bestamma ursprungsort. 
Sigillen visar ett staende lejon over en fransk lilja med en omskrift MON, vilket 
betyder att bada kommer fran den tyska staden Roermond i Limburg. 

Ar 1995 foljdes Liebgotts arbeten upp med en uppsats av Jette R Orduna, Mid-
delalderlige kladeplomber. Har behandlas det danska materialet till sin omfattning 
och datering. For Skanes del, och da enbart for lundaomradet, har Claes Wahloo 
publicerat de kladesplomber som har patraffats dar. I Kulturens medeltida samlingar 
finns 7 kladesplomber utstallda (enl. uppgift fran Tommy Christensen), av dessa 
kommer 3 stycken fran Leyden, 2 fran Gottingen 
och 1 fran belgiska Tournai. Har galler i stort sett 
samma som for Malmos vidkommande, att manga 
dr patraffade som losfynd. 

Med en viss besvikelse kunde det konstateras att 
det inom den medeltida staden Malmo enbart hade 
patraffats 8 kladesplomber, men sa gav en rund-
fragning pa avdelningen om de senaste arens even-
tuella fynd av kladesplomber en mera spannande 
bild. Inte mindre an 13 kladesplomber har patraf- 
fats vid undersokningarna for Oresundsforbin- 

Fig.6 Den flitigt Pekommande 
delsen och Citytunneln. For tva av dessa kan man 	Widesplomben fran sta- 
sakerstalla tillverkningsort — hollandska Deventer 	den Leyden. Losfimd fran 
och tyska Torgau. En genomgang behovs for att se 	Malmo. MHM 460. 
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om fler gar att identifiera till tillverkningsplats. Nagot som oath ska papekas ar att 
de fiesta dr patraffade i byn Bunkeflo inom toften for gard 2 och det betyder att 
har finns ett bra underlag for en datering i jamforelse med annat arkeologiskt mate-
rial. 

sa aterkommer vi till den inledande hundpromenaden. Vad Or nu en kladesplomb 
fran medeltiden i Pildamsparken? Spannande och rat unikt hade det forstas varit, 
om man kunde placera det som ett fynd tillhorande den medeltida bebyggelsen 
Ovre Malmo. Nagra alternativ till varfor foremilet lag sa ytligt, kan vara att det 
kommit pa plats vid arbetet med Baltiska utstallningens tillkomst 1914, men mera 
troligt dr, att det varit med bland de jordtransporter som gjordes da Pildamsparken 
anlades i borjan av 1920-talet. 
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MUSIKKONSERVATORIET/MUSIKHoGSKOLAN I MALMo 

Musikkonservatoriet/ 
Musikhogskoian i Malmo 

En historik sammanstalld 
AV GUNNAR SOQVIST 

Pa 1890-talet hade man i Helsingborg och Malmo gjort forsok att starta musik-
konservatorier, men dessa foretag stannade vid ansatser. Det var forst 1907 som 
Malmo fick det konservatorium, som vid sitt 75-arsjubileum som statlig institution 
kunde flytta in i egen byggnad, enkom uppford for andamalet. 

Tiden fram till forstatligandet 1971 kan man i grova drag sarskilja i tre utveck-
lingsskeden: 
I. Ett inledande fran 1907 fram till 1927, en framgangsrik borjan foljd av en 

nedgangsperiod sammanfallande med krigs- och efterkrigsdepression. 
II. En mellanperiod till 1958, da de s.k. "garanterna" med musikdir. Ferdinand 

Lindgren i ledningen blaste nytt liv i verksamheten och med sma medel och 
mycken lararidealism holl den flytande med standigt okande elevantal. 

III. "Stiftelsetiden" 1958-1971, da konservatoriet med ny ledning i intim kontakt 
med Kungl. Musikaliska Akademien byggde upp en institution, som efterhand 
vann myndigheternas fortroende och slutligen fick status som statlig musik-
hogskola. 

Det var en rad valutbildade inflyttade italienska och tyska musiker, som kom 
att satta sin pragel pa musiklivet i Malmo med omnejd under 1900-talets forsta 
decennier. Med sin egen utbildning som bakgrund foil det sig naturligt for dem 
att omsatta sina konservatorieerfarenheter i den nya miljon. I slutet av september 
1907 gays en presentationskonsert i Knutssalen i Malmo radhus av de larare i in-
strumentala amnen och sang, som den 1 oktober startade konservatoriets verksam-
het. Konserter gays aven i Helsingborg och Lund. 

I en recension framholl Sydsvenskans musikanmalare W. S. (William Smith) 
"att den nya musikanstalten lyckats forvarfva pa skilda omraden verkligt dugande 
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formigor" och fortsatte: "Det ar anmalarens ringa mening att Malmo med sin rika 
slattbygd mycket val kan 'bara' ett konservatorium. Stadens musiklif kan icke annat 
an vinna pa den okade kunskap och darmed det okade intresse som befintligheten 
av en dylik musikskola gifvetvis maste hafva till IWO. Ja, det synes rent ut icke vara 
mojligt for musiklifvet i Malmo att kristallisera ut sig till fasta former utan en dylik 
fast punkt. 

Tanken att har i staden grunda en fast musikskola maste darfor i och for sig of 
hvarje verkligt musikintresserad omfattas med en sympati, infor hvilken de smi 
synpunkterna maste vika. Konsten ar i verklig mening internationell, och det kom-
mer harvid mindre an pa, om ledaren ar svensk eller italienare, an att saken skotes 
efter goda principer. Och da ingen svensk velat gora springet i det ()Linda, skola vi 
med noje understodja en annans forsok." 

Iniativtagare och ledare var flojtisten Giovanni Tronchi. Undervisningen omfattade 
vid starten piano, violin, orgel, kontrabas, sang, korsang, musiklara och harmoni-
lara. Bland de forsta lararna finner man bl. a. violinisten Giovanni Turicchia, pianis-
ten Carl Schaeffer, singaren Johannes Elmblad och organisten Christian Nilsson i 
S:t Johannes. Elevantalet utgjorde forsta terminen 25 och skulle till varterminens 
slut vaxa till 54. 

Fran den forsta tiden fram till 1930 saknas protokoll och egentligt arkiv. Andi 
ar det ganska latt att bilda sig en uppfattning om Tronchiepoken tack vare den 
samling av program och tidningsurklipp, som familjen Vecchi stallt till forfogande. 
Dessa "klippbocker" speglar ambitionerna och de utomordentligt fina insatser, som 
denna spelglada invandrarskara gjorde for att Moja och utveckla det skinska musik-
livet med Odd Fellow-huset vid Engelbrektsgatan som undervisningslokal. Under 
det forsta aret gays dar itta s.k. musikforedrag, a man i ord och ton presenterade 
olika tonsattare. De foljdes av liknande musikforedrag de ndrmaste aren. 

Det i svenskt musikliv si bekanta namnet Vecchi namndes forsta gingen i okto-
ber 1908 vid en lararkonsert av pianotrion Carl Schaeffer, Giovanni Turicchia och 
Gottardo Vecchi. Denna larartrio skulle sedan flitigt konsertera i Malmo och pi 
olika platser i Skine fram till 1911, di Turicchia tilltradde en tjanst som konsert-
mastare i Kungl. hovkapellet i Stockholm och Schaeffer itervande till Berlin. Reper-
toaren var omfattande med de wienerldassicistiska standardverken, Mendelssohns, 
Brahms, Smetanas och Berwalds trios. 

Tidigt lierade sig ystadsapotekaren Salomon Smith med dem och bitradde med 
viola i pianokvartetterna. Som exempel kan namnas, att vid en konsert i Ystad 1909 

gays Haydns "kejsarkvartett" med apotekarens medverkan, och ett programblad 
frin samma ar upplyser om att herrar Tronchi, Turicchia och Smith samverkat i 
Beethovens D-durserenad op. 25 for flojt, violin och viola. 
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I konservatoriets arsberattelse 1910 anges Tronchi som initiativtagare till Mal-
mo Kammarmusikforening, och det finns skal att anta att kammarmusikentusias-
ten Salomon Smith, nar han inbjods som violast att medverka vid konservatoriets 
musikaftnar 1909, fick to del av planerna. Han hade tidigare initierat en kammar-
musikforening i hemstaden Ystad och bleu nu den drivande kraften vid grundandet 
1910. Fram till 1920 medverkade han standigt med sin viola i olika strakkvartetter 
som leddes av Giovanni Turicchia, Ernesto Ballarini och Carl Maull. 

I uppsatserna "Vital kammarmusikforening" (Elbogen 2001) och "Kammar-
musik i Malmo" (Elbogen 2003) har jag tidigare framhallit musikkonservatoriets 
betydande insatser i det offentliga musicerandet i staden. 

En ny pianotrio, "Malmo-trion" bildades 1914 av Ernesto Ballarini, Gottardo 
Vecchi och John Heintze, Hilding Rosenbergs pianolarare vid konservatoriet 1910. 
Under fyra ar skulle denna ensemble konsertera flitigt och framgangsrikt, sedan den 
debuterat i Par Bricolls konsertsal, Stadt Hamburg, den 28/1 1914 med Schuberts 
Ess-durtrio och Bruchs c-molltrio op 5. 

"Staden har med denna trio verkligen fatt en solistensemble — den forsta! — av 
verkligt konsertant slag, och dess musiklif kan icke annat an skorda vinst daraf. In-
tresset for detta foretag syntes dess battre ocksa vara lifligt redan vid detta forsta for-
sok. Brikollsalen var mycket valbesatt och tillfredsstallelsen med konserten tydligt-
vis sadan att den lofvade det basta for fortsattningen" skrev W. S. i en recension i 
Sydsvenskan som toppades av ett tvaspaltsfoto av trion. 

Vid sidan av sin larargarning vid konservatoriet hann man alltsa med att in-
studera och med korta mellanrum framfora en imponerande mangd kammarmusik 
och finna publik for den. Som namnt medverkade man vid grundandet av Malmo 
Kammarmusikforening och svarade dar under de forsta decennierna for de fiesta 
musikaftnarna. Konservatorielararna medverkade ocksa vid orkesterkonserter, t. ex. 
med Akademiska kapellet i Lund, som vid sin "Populara symfonikonsert i univer-
sitetets aula (25/2 1909) dirigerades av Alfred Berg med konsertmastarna Hrr G. 
Turicchia (violin) och G. Vecchi (violoncell) fran Konservatoriet i Malmo". 

Symfoniorkester i Malmo 
Giovanni Tronchi tog ocksa initiativ till bildandet av en symfoniorkester i Malmo. 
I ett osignerat pressklipp fran 1911 i Sydsvenskan laser man: "Orkesterns upp-
hovsman, hr Tronchi, har i sin egenskap av Malmo Musikkonservatoriums ledare 
bakom sig en synnerligen fortjenstfull verksamhet for den musikaliska bildningens 
hojande inom vart samhalle och provinsen. Fran ringa borjan har han ryckt upp 
konservatoriet till att bli en of vart lands framsta musikaliska bildningsanstalter. En 
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viss grad af officiellt erkannande har ocksa kommit konservatoriet till del genom 
det arsanslag a 1.000 kr., som konservatoriet erhaller af Malmo stadsfullmaktige". 

Orkesterverksamheten omfattade inte mindre an 16 konserter under sasongen. 
Redan foljande ar overtar den nyinflyttade hovkapellmastaren Richard Henneberg 
ledningen och 42-mannaorkestern ger under hans forsta sasong 30 "Henneberg-
konserter". 1914 aterkommer Tronchi med en konkurrerande orkester for att ge 
dagliga konserter under Baltiska utstallningen, men han hade overskattat publik-
intresset och tvingades efter 8 konserter att avbryta den planerade konsertserien. 
Aven Henneberg-konserterna som skett med Tronchi-musiker, tog ett slut i och 
med konserten den 25 april 1915, och orkesterns upplostes for en tid. 

Uppbrott och kris 
I konservatoriets arsredogorelse betecknas 1914/15 som "ett krisar och en \rand-
punkt i konservatoriets historia". Tronchi som var reservofficer i den italienska 
armen lamnade MaImo for att installa sig efter krigsutbrottet. Han overlamnade 
ledningen av konservatoriet till klarinettisten Romeo Galli, aven det ett namn i 
svenskt musikliv. 

Tva sedermera kanda namn finner man i ett elevkonsertprogram fran den 28/3 
1915. Da spelade John Fernstrom och Viking Dahl strakstanamorna i Reissigers 
pianotrio d-moll, op 25. Signaturen Bgn (overlarare Karl Berggren) i Arbetet utgick 
fran publikens ljudliga bifall och noterade: "Sarskilt galler detta de bada elever, som 
producerade sig pa violin och violoncell. Den forsta av dessa hade redan hunnit 
tillagna sig en vacker teknik som — sedan strakforingen aven hunnit litet stone 
fasthet — uppfyller ran stora ansprak pa valljud, och violoncelleleven overraskade 
med en for en elev pa hans stadium ovanligt ren intonation och med en forvanande 
energisk strakforing; dessutom en saker memorering." 

Det blev ganska snart klart, att Tronchi inte amnade atervanda till Malmo, och 
konservatoriet overlats till Romeo Galli, Ernesto Ballarini, Turicchias eftertradare 
som violinlarare, Christian Nilsson och organisten Herman Akerberg. 

Det forsta decenniet 
I konservatoriets 10-arsoversikt namndes att sammanlagt 565 elever undervisats 
under denna period. De kammarmusicerande 'drama hade gett 80 konserter och 
36 elevuppvisningar hade visat undervisningsresultaten. Verk av i det narmaste 200 
tonsattare hade presenterats — en imponerande repertoarbredd. Bland de svenska 
tonsattarna forekom Sjogren flest ganger, medan Beethoven, Mozart, Chopin, Liszt 
och Bach i nu namnd ordning toppade listan Over icke-svenska tonsattare. Kon- 
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servatoriet sammanfattade sin insats pa foljande salt: "Det program, som utfor-
des vid ovan namnda introduktionskonsert, angav i stort sett de riktlinjer, som 
undervisningen foljt under det gangna decenniet och framgent kommer att folja. 
De klassiska mastarnas verk, vilka lamna det sakraste fundamentet for en gedigen 
musikalisk standpunkt och skarpa blicken for musikens hogsta varden, intaga vid 
studierna den framskjutna plats, som med dem rata tillkommer, utan att dad& 
undantranga mera betydande verk av senare tiders musikalisk uppfattning och 
smak. Ensidighet i studieriktning har man omsorgsfidlt sOkt undvika; musikaliska 
verk fran alla kulturland ha stadse statt pa programmen for saval lararkonserterna 
som elevernas musikforedrag och terminsuppvisningar." 

Efterkrigstid 
Svarigheterna hopade sig och verksamheten hangde pa en sic& trad under den fol.-
jande tioarsperioden. Ledarkvartetten skingrades, och ensam kvar blev Christian 
Nilsson, som varit med sedan 1907. Han holl verksamheten igang till 1923, da 
Anders Persson och den tidigare pianolararen John Heintze overtog ledningen. 
Men efter Anders Perssons frinfalle blev situationen ater prekar. Men vid denna 
tidpunkt, da konservatoriet framtid stod pa spel, fanns en raddning Mom rack-
hall. 

Sydsvenska Dagbladet (27/1 1929) fir i fOljande aysnitt belysa utvecklingen: 

"Ovissheten och oron bidrogo i sin man att lagga hamsko pa det hela. Och sa ebbade 
planerna ut, schemat tunnade av, elevkretsen minskades — tills det hela en dag med 
den siste ledarens, musikdir. Anders Persson, franfalle av sig sjalvt dog ut. Vad dar-
emot inte avled, var sjalva iden. Den fick snarare mera vingkraft genom det olyckliga 
Ode, som drabbat det forsta forsoket att klada den i vardagsskrud. Efter initiativ av 
ordforande och vice ordforande i Musikerforbundets harvarande avdelning stallde 
sig atta ledamoter av organisationen som garanter for ett nytt forsok. Och sa kom 
det sig, att pa hosten 1927 ett nytt konservatorium uppstod, vars stravanden redan 
nu synas vara sa stadgade, att man tryggt kan forutse, att fortsattningen for vara 
forhallanden ligger synnerligen lycklig. 

De atta garanternas syfte var i forsta hand, att det musikaliska laroverket skulle 
kunna lamna en komplett utbildning i allt det, som till organistexamen kan for-
dras. Vidare horde behovet av habila orkestermusiker, pa vilka kraven bli alit storre, 
kunna tillfredsstallas med enbart genomgaende av konservatoriets kurser. Och slut-
ligen skulle — som en toppunkt i det hela — aven den rena virtuosutrustningen saval 
i fraga om pianospel och betraffande hanterandet av violin och sangstamma kunna 
har hamtas. [...] 
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Men det vasentligaste av alit — namligen fortroende — vann konservatoriet redan 
vid sin start. Forsta terminen raknade salunda ej mindre an 144 elever, och kretsen 
har sedermera vidgats, sa att for narvarande sammanlagt 196 begagnat sig av under-
visningen i skilda arnnen." 

Ny ledning 
De svara tiderna traffade ocksa verksamheten. 1930 overtog fyra av de tidigare 
"garanterna", musikdirektorema Ferdinand Lindgren, Fredrik Jansson och Yngve 
Nor& samt violinisten Albin Holen ledningen, tecknade ett Pan pa 2.000 kronor 
och ikladde sig betalningsansvar for lopande utgifter. Vid en omorganisation 1934 
blev Ferdinand Lindgren konservatoriedirektor, och genom aldrig sviktande entu-
siasm lotsades konservatoriet genom krisen. Efter ett mellanspel i lokaler pa Stadt 
Hamburgsgatan 6 flyttade man in i lokaler vid Ostergatan 7. Kungl. Musikaliska 
Akademiens sekreterare, prof. Olallo Morales, antog kallelse som inspektor, och 
ledningen stravade efter att anpassa studieplaner och utbildningsmil till dem som 
gallde for Kungl. Musikaliska Akademiens konservatorium. Lararkar.  en byggdes ut, 
men anstallningsformen tedde sig aven med datida matt nagot villkorlig. Konser-
vatoriet stallde lokal och instrument (piano) till forfogande for lararna, som av 
de inkomna elevavgifterna aystod en femtedel, som finansierade lokalkostnader, 
instrumentvard och administration. Lararlonen var helt beroende av elevtillgangen, 
och lararna maste forbinda sig att inte ha "privatelever" vid sidan av konservato-
riets. Nedslitna instrument ersattes ibland genom att lararna av sina "loner" aystod 
belopp till en instrumentfond. 

1934 anfordes, att "konservatoriets elever sta pa en anmarkningsvard kunnig-
hetsniva och under den senaste trearsperioden har nara ett 40-tal elever avlagt or-
ganist- och kantorsexamen" (ocksa benarnnd "stiftsexamen"). Under 1935 hade 
konservatoriet 18 larare, bland dem den internationellt ryktbare saxofonmastaren 
Sigurd M. Rascher, som vid den tiden lamnat Tyskland och bosatt sig i Akarp, 
innan han slog sig ner i USA. 

Lokalbekymmer 
1945 konstaterades i arsberattelsen att "konservatoriets lokalfraga kvarstar olost", 
vilket i hog grad verkat hammande pa utvecklingen", men Malmo stad hade tyd-
ligen sa smaningom uppfattat nodropen. Den 1 mars 1948 kunde man flytta in i 
nyiordningstallda lokaler i gamla borgarskolan i Repslagaregatan och stadsfullmak-
tige beviljade ett belopp av 6.000 kronor for bestridande av hyra, varme och ljus. 
[...] "Elevantalet har kraftigt okat sedan de nya lokalerna tagits i bruk, och under- 
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visningen aven i ovrigt kunnat ges under pa alla satt gynnsammare forhallanden an 
tidigare varit mojligt. En uppspelningslokal star aven till forfogande, dar ayses att 
halla en serie uppspelningar for foraldrar och intresserade." 

Borjan till en ny epok 
fret 1948 blev lyckosamt aven i ett annat ayseende. Man lyckades namligen intres-
sera den uppslagsrike Allhemschefen, skeppsredaren och mecenaten Einar Hansen 
att intrada i styrelsen. Med direktor Hansens intrade i styrelsen skedde genom 
hans ingripande en upprustning av instrument och audiovisuella hjalpmedel, och 
redan 1950 namndes i verksamhetsberattelsen: "Ett nytt reglemente, med tanke 
pa konservatoriets ombildning till stiftelse, vari konservatoriets nuvarande ekono-
miska garanter till stiftelsen amna overlata konservatoriets tillgangar mot villkor att 
verksamheten bedrives som hittills och att de kvarsth i dess styrelse, dr under utar-
betning." Stiftelsetanken var alltsa vackt, men det skulle droja atta ar, finnan denna 
ombildning kunde verkstallas. 

Under tiden gjordes ett flertal fors& att fa examensratt under overinseende av 
Kungl. Musikaliska Akademien. 1951 framholl arsberattelsen: "Da malmokonser-
vatoriets undervisning numera star pa ett sa hogt plan att den i intet ayseende dr 
underlagsen musikhogskolans, bor malmokonservatoriet med det snaraste erhalla 
examensratt. Da denna examination latt kan overvakas genom av musikal. akad. 
tillsatt examensnarand, bor inga hinder mota for realiserandet av denna for musik-
livet sa vitala angelagenhet. Harigenom skulle bristen pa examinerade musiklarare 
och musikledare kunna lattas, tills inrattandet av statliga (eller halvstatliga) konser-
vatorier exempelvis i Malmo, Goteborg och Sundsvall hinna inrattas." 

I Stockholm hade man en annan syn pa den meddelade undervisningen, som i 
vitala teoriamnen skilde sig fran KMH-modellen. I Malmo twang den daliga ekono-
min att driva undervisningen i musikhistoria och formlara, musik- och gehorslara, 
dirigering och instrumentation, ensemble- och orkesterspel och sprakundervisning 
(italienska) i studiecirkelform i samverkan med Sveriges Kyrkliga Studieforbund. 
Dessa studiecirklar, som stod oppna aven for icke yrkesinriktade elever, hade val 
kvalificerade ledare, och resultaten tycks ha varit goda, vilket framgir av avlagda 
tentamensprov vid KMH, dit konservatoriets elever hanvisades for examination 
som privatister. Denna studiecirkelverksamhet skulle utvidgas till andra annnen och 
bests till 1962, da reell forelasningsverksamhet kunde genomforas. 

1953 knots musikkonsulenten vid Malmo skolor, musikdirektor Olof Huh, till 
verksamheten som dess forste larare i Amin metodik och skolsangsmetodik jamte 
ovningsundervisning i skola, ett engagemang som skulle fa betydande verkningar 
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for konservatoriets urveckling och goodwill i fortsattningen. Samtidig fordes fragan 
om musiklararkandidaternas praktisk-pedagogiska utbildning pa tal. Enligt gal-
lande bestammelser gjorde alla privatister denna s.k. provarskurs vid KMH, vilket 
naturligtvis fordyrade deras utbildning aysevart. En framstallning gjordes, i vilken 
man dels pekade pa konservatoriets resurser att sjalv ordna denna provarskurs, dels 
framholl malmoelevernas redan stora utbildningskostnader. 

Ett halvsekelsjubileum som liit tala om sig 
1957 celebrerades konservatoriets 50-arsjubileum "genom anordnandet av en ita-
liensk musikvecka i Malmo och en elevkonsert i Knutssalen i radhuset med efter-
foljande bankett, vartill musikaliska akademiens preses, musikhogskolans direktor, 
landshovdingen, italienska ambassadradet och italienska konsuler i Malmo Helsing-
borg, Aurelio Tronchi (son till grundaren), Malmo stadsfullmaktiges presidium 
m fl inbjudits. Staden anslog 1200 kronor som bidrag till jubileumsfirandet. Den 
storstilade musikveckan mojliggjordes endast tack vare direktor Einar Hansens 
storslagna insats och utgjorde ett mycket stort evenemang i Malmo. Jubileet upp-
marksammades ocksa i Italien genom anordnandet av svensk-italiensk musik-
vecka i Milano, genom radioreportage och bl a genom instiftandet av en Giovanni 
Tronchi-medalj gjordes Malmo Musikkonservatorium till foremal for en smick-
rande uppmarksamhet. Den minnesskrift som utgays i anledning av jubileet jamte 
veckans musikprogram vittnar om musikveckans fornama upplaggning och konst-
narliga halt." 

Festkonserten i Konserthusstiftelsen "dirigerades" av namnde Aurelio Tronchi, 
som bl. a. hade betydande svarigheter att samordna sina intentioner med Jussi Bjor-
lings i de italienska ariorna. Vid en andra konsert, dirigerad av Sten-Ake Axelson, 
med helitalienskt program var Guido Vecchi solist i cellokonserter av Boccherini 
och Malipiero. I Stadsteaterns Boheme-forestallning gastspelade Jussi Bjorling i en, 
i en annan Aureliana Beltrami och Nicola Filacuridi fran La Scala i Milano. Quar-
tetto Italianos konsert i Knutssalen blev en stralande final pa en musikvecka, som 
utom de namnda evenemangen bjudit pa en konstutstallning pa Malmo museum: 
Italienskt 50-tal, en grupputstallning av 12 italienska konstnarer med vernissage pa 
musikveckans forsta dag och i anslutning till utstallningen ett foredrag av intenden-
ten Bo Lindwall: "Konstresa i modernt Italien" med efterfoljande italiensk maltid i 
Riddarsalen i Malmohus slott. 

Den 22-23 november 1957 inspekterade KMHa direktor Bertil Carlberg verk-
samheten och vid sammantraffandet med styrelsen "gav ordf inspektor en oriente-
ring i konservatoriets hittillsvarande och tilltankta organisation. Konservatoriet har 
bedrivit sin verksamhet som ett halvprivat foretag med staden som sasom anslags- 
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givare och fyra ekonomiska garanter sasom juridiska agare till konservatoriets in-
strument och inventarier. Da det varit de ekonomiska garanternas stravan att bevara 
konservatoriet och knyta det narmare till staden och staten ha de medverkat till en 
ombildning av konservatoriets ledning som syftar till en omorganisation av verk-
samheten sa upplagd att den kan folja de bestammelser som komma att galla for 
musikhogskolan i tillampliga delar, samt verka for att genom anslag, anskaffande 
av lampliga lokaler och pa annat satt fora verksamheten framat. Den nya styrelsen 
har med garanterna overenskommit om en overlatelse av instrument, inventarier, 
bibliotek m.m. Nar nu garanterna overlamnar ledningen i andra Milder tacka vi 
dem for vad som nedlagts under de gingna aren till konservatoriets forkovran och 
for att de velat foras verksamheten vidare genom en ny ledning. Nya stadgar och 
reglementen kommer att utarbetas. [...]" 

Stiftelsen bildas 
Styrelsen beslot att konservatoriets namn skulle andras till: Stiftelsen Malmo Musik-
konservatorium och Malmo Musikskola. 

En protokollsanteckning fran ett lararkollegium den 12 maj 1958 anger att "kon-
servatoriets ledning fran den 1 juli overlatits till en nybildad stiftelse. [.. .] Dess sty-
relse och stiftare aro: Direktor Einar Hansen, ordf., Intendent Olof Hult. v. ordf., 
Intendent Arne Wannerfeldt, sekr., musikdir. Ferdinand Lindgren, verkst. direktor, 
och ledameoter kapellmastare Sten-Ake Axelson, dr Bengt Andreas, musikdir. Yngve 
Noren, kammarmusiker Albin Holen, kantor Gote Strandsjo och musikdir. Fredrik 
Jansson. 

Stiftelsens ordf. kommer att vid ett sammantrade med konservatoriets lararekar 
att narmare redogora for stiftelsens riktlinjer for verksamheten. Stiftelsen har for-
klarat sig villig att i samband med overtagandet inlosa de personliga kontantutlagg 
som lararna investerat i lararkarens instrumentinkop, samt overtaga betalningsan-
svaret for den resterande avbetalningssumman." 

Verksamheten ombildas 
Den verksamhet som stiftelsen hade overtagit var som namnet antyder en musik-
skola, jamforlig med de kommunala musikskolor, som sedan nagot decennium 
vuxit fram runt om i landet, med en yrkesinriktad pabyggnad: konservatorielinjer 
for blivande musiklarare, kyrkomusiker, sangare och instrumentalister. Enligt stif-
telsens arsberattelse 1959/60 hade konservatoriet 385 elever, av vilka 47 horde 
hemma pa konservatorielinjerna. 
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Aven med 385 elever var trangboddheten i lokalerna pa Repslagargatan 8 mycket 
besvarande. Stiftelseordforanden som sedan 1948 kunnat folja utvecklingen pa 

nara hall var angelagen att framfor alit satsa pa konservatorielinjerna. Behovet av 
en stiftelsens musikskola hade efterhand minskat, sedan Malmo, efter en utredning 
av Olof Hult, skolornas musikkonsulent, och Gunnar Sjoqvist fatt en kommunal 
musikskola som var i stark utveckling under 50-talet. Dartill kom att stiftelsens 
lararloner var laga i jamforelse med kommunens. De senare reglerades genom cen-
trala avtal. En gransdragning mellan konservatorium och musikskola var svar att 
genomfora i den radande lokalsituationen, och till forhyrning av lampliga under-
visningsrum fanns inga pengar. 

Konservatorielinjerna i nya lokaler 
An en gang tradde Einar Hansen emellan — tidigare hade han i brydsamma situa-
tioner visat sitt stora intresse for verksamheten genom att donera flyglar, en Starup-
orgel, som numera tjanar som ovningsinstrument, bandspelare och uppspelnings-
apparatur och inte minst genom att finansiera 50-arsjubileet. 

Lordagen den 7 mars 1959 Mils invigningskonsert i hans Villa Fridhemsborg 
vid Limhamnsvagen i narvaro av konservatoriets inspektor, prof. Bertil Carlberg. 
Denna patriciervilla fran 1916 med sina karakteristiska statyer pa taket, fina hays-
utsikt och omgivande park stalldes kostnadsfritt till forfogande, och konservatoriets 
budget behovde inte heller belastas med kostnader for uppvarmning eller lokalvard. 

Fridhemsborg. — Foto: Jerker Sjoqvist. 
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T.o.m. expeditionspersonal, nattvakt och fastighetsskotsel ingick i atagandet. Frid-
hemsborg med sina 22 rum och magnifika salong skulle fram till inflyttningen i 
musikhogskolans nybyggnad 1982 bli konservatoriets centralpunkt. 

Denna forandring hade forberetts vid diskussioner mellan Bertil Carlberg, Einar 
Hansen och Olof Hult, och Carlberg hade darvid klartgjort, att en radikal omor-
ganisation av verksamheten var nodsakad for att KMA skulle kunna sanktionera 
den. Efter att i 25 ar ha varit konservatoriets direktor och i 32 larare vid institu-
tionen onskade Ferdinand Lindgren lamna sina befattningar. Pa styrelsens anmo-
dan accepterade han att tills vidare kvarsta i styrelsen. Till hans eftertradare utsags 
folkskollarare Gunnar Sjoqvist, som vid sidan av den egna skolmusikverksamheten 
var musikkonsulent i ABF:s Malmoavdelning. Sedan den kommunala musiksko-
lans start hade han som fritidssysselsattning administrerat den forberedande under-
visningen och blockflojtspelet pa lagstadiet. Sjoqvist tilltradde sin befattning den 
1 juni 1959. 

Den nya ledningen 
Konservatoriets ledning kom att ligga i styrelsens arbetsutskott: intendenten 
Olof Hult, ordf. forsakringsdir. Arne Wannerfeldt, sekr. kantor Gote Strandsjo 
(lararkarens representant) och konservatoriedir. Gunnar Sjoqvist. 

I sin verksamhetsberattelse for 1959/60 noteras inledningsvis: "I sin stravan att 
inratta en av stat och kommun erkand institution for hogre musikutbildning har 
stiftelsen kunnat gladja sig at ett alit storre fortroende fran Kungliga Musikaliska 
Akademiens sida. Med dess medgivande har vid konservatoriet under varen kunnat 
anordnas de skriftliga proven i vissa examensamnen, vilka tidigare endast kunnat 
fullgoras vid musikhogskolan. Det dr ocksd van att notera, att stiftelsens framstall-
ning hos Kungl.Maj:t om ran att fa anordna provarskurs beviljats." Det begarda 
bemyndigandet erholls i konseljen den 10/6 1960. 

Som tidigare nanants skedde undervisningen i vissa teoretiska arnnen i studiecir-
kelform. I och med att studierna blev helt yrkesinriktade och speciella, maste denna 
utbildning laggas om till forelasningar, aysedd endast for konservatoriets elever. 
Vid omlaggningen tradde Malmo stad emellan och anslog 15.600 kronor. Staden 
arrangerade ocksa en konferens, i vilken Inspektor, foretradare for staden, nagra av 
stadens riksdagsman fran olika partier och konservatoriestyrelsen debatterade kon-
servatoriets anslagsfragor. 

Statligt bidrag 
"Till arets forelasningsverksamhet har Kungl. Maj:t (15/12 1961) beviljat ett an-
slag ur lotterimedelsfonden a 20.000 honor. Det i statsverkspropositionen 1962 
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upptagna beloppet a 120.000 kronor till konservatoriets verksamhet for 1962/63 
har bifallits av riksdagen. Vidare far de musikstuderande i Malmo studentsociala 
formaner som musikhogskolans och goteborgskonservatoriets elever". 

Detta forsta statliga bidrag hojdes foljande ar till 132.000 kronor. I sitt utlatande 
over den av malmoriksdagsmannen vackta motionen om ett anslag av 188.000 
kronor i enlighet med Inspektors yttrande framholl statsutskottet "onskvardheten 
av att de statsunderstodda konservatoriernas utbildningsverksamhet med tanke pa 
den framtradande bristen pa musiklarare i landet skall kunna fortsattas och ut-
trycker forhoppningar att storre mojligheter till anslagshojning skall foreligga ett 
kommande budgetar". 

Examination pa forsok 
Arsredogorelsen 1963/64 pekade pa ett stort framsteg: "Som en av de viktigaste 
handelserna i konservatoriets 57-iriga historia vill styrelsen beteckna det konselj-
beslut, som den 20 mars 1964 gav stiftelsen tillstand att under musikaliska akade-
miens overinseende forsoksvis anordna musiklararexamen samt hogre organist- och 
kantorsexamina vid konservatoriet. Examinationen agde rum den 22-23 maj, vid 
vilket tillfalle tre musiklarare och tre kyrkomusiker avlade sina examina med goda 
betyg. [...] 

For det kommande aret hojdes statsbidraget till 182.000 kronor. Styrelsen [...] 
uttrycker forhoppningen om att detta sa snart som mojligt ska Pa sadana propor-
tioner att elevantalet ska kunna hojas till minst 75. Detta ar en forutsattning for 
att sadan kollektiv verksamhet som korsang och orkesterspel ska kunna drivas med 
full effektivitet. Ett okat anslag skulle ocksa ge konservatoriets utmarkta lararkrafter 
en mot deras kompetens svarande arvodering. Bristen pa undervisningsmateriel är 
kannbar, notbibliotek och diskotek at synnerligen bristfalliga, och institutionsbib-
liotek saknas helt." 

Ett stort steg framat 
Arsredogorelsen for 1965/66 kunde ansla ljusare tongangar. "Det gangna arbetsaret 
har i flera ayseenden varit betydelsefullt for konservatoriets utveckling. Det statliga 
bidraget, som hojts fran 182.000 kronor till 490.000 kronor, har mojligtgjort en 
utbyggnad och effektivisering av undervisningen, i det att flera amnen kunnat ges 
storre utrymme pa arbetsordningen. Slutligen har administrationen vunnit i stadga 
genom att direktoren beretts heltidsanstallning, en halvtidstjanst som biblioteksbi-
trade inrattats och en vaktmastare nyanstallts". 
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Konservatoriet hade 75 studerande fordelade pa musiklararklass (19), kyrko-
musikerklass (14) och sang-/instrumentalklasser (42). I och med att musikskolan 
avvecklades antog stiftelsen namnet Stiftelsen Malmo Musikkonservatorium Vid 
avvecklingen av konservatoriets musikskola kunde samtliga larare och elever over-
foras till den kommunala musikskolan. 

Musikkonservatorium for Sydsverige 
Verksamhetsaret 1965/66 blev ett genombrottsar for malmokonservatoriet. I och 
med att statsbidraget fick den anforda storleksordningen stod det klart att stats-
makterna i valet mellan att forlagga en statlig institution for hogre musikutbildning 
till Malmo eller Lund valt det forra alternativet. I regleringsbrevet for 1965/66 
forordades ett samarbete mellan konservatoriet och Lunds universitet betraffande 
ett universitetslektorat i musikhistoria. 

Sa sent som vid projekteringen av musikhogskolans nybygge fanns ett alterna-
tivt forslag i ritningarna. Tyvarr kom denna projekterade lokalsamhorighet inte 
till stand, den strandade pa en kompakt motvilja fran musikvetarnas sida. For ett 
samgaende, som tedde sig naturligt i Stockholm och Goteborg, farms inget gehor i 
Lund, dar narheten till &riga humanistiska institutioner vagde tyngre an samvaron 
med den praktiska musikutovningen och tillgangen till ett val utbyggt diskotek och 
notbibliotek. 

Konservatoriet blir musikhogskola 
1965 ars musikutbildningskommitte avlamnade sina betankanden "Musikutbild-
ning i Sverige I/II" (SOU 1968:15, 1968:49) och efter remissbehandling avgav 
Kungl. Maj:t den for konservatoriet sa betydelsefulla propositionen nr 25/1970, 
genom vilken staten skulle overta huvudmannaskapet och ansvaret for en perma-
nentning av den verksamhet som stiftelsen sa malmedvetet byggt upp. Samtidigt 
tillsattes en 'organisationskommitte for hogre musikutbildning' (OMUS). 

En av de viktigaste uppgifterna for OMUS var att utforma villkor och regler 
for tilltrade till den hogre musikutbildningen, behorighetskrav, meritvardering och 
sjalva intagningsforfarandet. OMUS skulle precisera utbildningsmalet, foresla for-
andringar och forenklingar av de davarande formerna for examination och overvaga 
om och i vilka former intyg eller betyg skulle forekomma. [...1" 

Utredningsarbetet borjar 
I en skrivelse 4/9 1970 anholl OMUS om en preciserad redovisning av problem be-
traffande ekonomi och administration. I svarsskrivelsen lamnade stiftelsens styrelse 
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inledningsvis en kort historik over stiftelsens verksamhet, vari bl. a. framholls att 
konservatoriet, sedan det 1964 fatt examensratt examinerat 45 musiklarare och 59 
musikpedagoger, 27 hade avlagt hogre organistexamen och 26 hogre kantorsexa-
men. Man framholl vidare: 

"Vid overtagandet av konservatoriet anstallde stiftelsens styrelse med musikaliska 
akademiens godkannande nagra av de larare, som varit knutna redan till den gamla 
verksamheten. Med Kungl. Maj:ts medgivande erholl direktoren, fern larare och en 
kontorsskrivare lonegradsplacerade heltidsanstallningar fr o m den 1/7 1965, och 
namnda befattningshavare inplacerades i enlighet med Kungl. Maj:ts beslut i det 
statliga pensionssystemet fr o m 1/7 1967. 

I detta sammanhang onskar styrelsen aktualisera den framstallning ang. pen-
sionsformaner for befattningshavare vid musikkonservatorierna i Goteborg och 
Malmo som gjorts till Kungl. Maj:t den 28/10 1969. Styrelsen hemstaller i namnda 
framstallning att befattningshavarna vid berakning av tjanstear far tillgodorakna sig 
den tid de varit anstallda vid konservatoriet. [.. .] Styrelsen vill aven understryka 
sitt ansvar mot konservatoriets samtliga anstallda, som ofta med stora personliga 
uppoffringar tagit verksam och betydelsefull del i institutionens uppbyggnad, och 
forutsattningar att dessa vid konservatoriets forstatligande garanteras fortsatt anstall-
ningstrygghet. 

I samband med att en statlig musikhogskola ersatter det av stiftelsen administre-
rade konservatoriet forklarar stiftelsens styrelse beredd att overlata de instrument, 
musikalier och inventarier som genom statliga bidrag tillforts institutionen till den 
nya musikhogskolan. For den egendom som tillforts konservatoriet genom stiftel-
sens forsorg eller genom donationer hemstaller styrelsen, att staten efter vardering 
till stiftelsen aysatter ett belopp, aysett att utgora grundplaten till en stipendiefond 
vid den nya musikhogskolan." 

I ett styrelseprotokoll 28/9 1970 fran ett sammantrade med OMUS presidium 
besvarades skrivelsen positivt, som senare bekraftades i OMUS anslagsframstall-
ning. 

I denna foreslogs, att konservatoriet forstatligades fran den 1.1.1971, att medel 
anvisades for antagning av 10 musiklararelever utover den davarande kvoten, att 
en vaktmastartjanst skulle inrattas och personalen anstallas pa e. o. tjanster utan 
ansokning. Vidare skulle rektor anstallas och pensionsfragorna losas, vilket ocksa 
blev beslut. 

Som inlosensumma upptogs 50.000 kronor. Detta belopp bildade vid forstat-
ligandet grundplaten till en stipendiefond, till vilken dir. Einar Hansen donerade 
ytterligare 50.000 kronor. Styrelsen anholl 24.6.1971 att konservatoriets direktor, 
Gunnar Sjelqvist, forordnades som rektor for Musikhogskolan i Malmo under tiden 
1.7.71-30.6.74, vilket ocksa blev Kungl. Maj:ts beslut. 
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Stiftelsens nya uppgifter 
I sina nya stadgar har stiftelsen som uppgift "att framja musikkultur och musikin-
tresse" och "skall i enlighet med utfardade bestammelser och donationsforeskrifter 
forvalta och utdela stipendier och premier ur de fonder, vilka ar knutna till f d mu-
sikkonservatoriet". Sedan direktor Einar Hansen ir 1981 tillfort sin fond ytterligare 
100.000 kronor utgeor det forvaltade fondkapitalet: 

Einar Hansens o/e Konservatoriets Musikfond 205.000:- 
Karin och Arne Wannerfeldts Premiefond 7.000:- 
Musikdir. Ferdinand Lindgrens Premiefond 3.000:- 
Prof. Gunnar Sjoqvists Stipendiefond 28.662:55 

Summa Kronor 244.662:55 

Av rantemedel har hittills utdelats till stipendier och forskningsbidrag ca 150.000 
kronor. 

Stiftelsens styrelse 1982: Olof Hult, ordf., Bengt Hall v. ordf., Gunnar Sjoqvist, 
sekr. och direktor, Bengt Andreas, Carl Bengtsson, Gote Strandsjo, Arne Wanner-
feldt och Hans Astrand. 

Musikkonservatoriet/musikhogskolan har under wren ihigkommits av en ling rad 
givare, som till bibliotek och instrumentforrid overlamnat aldre, ofta sviratkomliga 
musikalier. Sarskilt vardefull var Dagmar och Harald Kempes omfattande samling 
av studiepartitur, noter, tidskrifter och bocker, foretradesvis om och av 1900-talets 
experimentella musik. 

Triingboddheten ett dterkommande problem 
Lokalbekymren har varit stiftelsens och hogskolestyrelsens eviga foljeslagare. Redan 
1962 antecknades i ett styrelseprotokoll att de studerandes ovningsmojligheter 
miste forbattras, och genom musikskolans avveckling kunde lokalerna i Repslagare-
gatan helt disponeras for detta andamil. Hostterminen 1967 ljudisolerades ovnings-
rummen, vilket medforde en aysevard forbattring. Som tidigare namnts fick kon-
servatorielinjerna disponera Over den stora villan vid Limhamnsvagen frin 1959. 
Den 26/4 1968 bestamde sig staten for att betala hyra for Villa Fridhemsborg och 
anvisade 66.000 kronor for andamilet. Da hade konservatoriet bott hyresfritt sedan 
inflyttningen och haft forminer som namnts i tidigare sammanhang. 

Vid en konferens 4/6 1969 i Stockholm vid Kungl. Musikaliska Akademien, for-
anledd av den forsenade musikutbildningspropositionen rekommenderades "Gote-
borgs Musik Konservatorium och Malmo Musik Konservatorium att framhava sin 
intagningsstatistik och att gemensamt inkomma med forslag till utvecklingsgang 
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betraffande utbildning och lokalfragor. Betraffande lokalsituationen forvantade 
departementet att Kungl. Byggnadsstyrelsen i en nara framtid skulle lagga fram 
forslag for de bada konservatorierna." 

En temporar lattnad i lokalsituationen uppkom i och med att Berittehus, en 
andra villa i Fridhemsborgs narhet tillhorig Einar Hansen, forhyrdes av Byggnads-
styrelsen. I detta vackra hus kunde all teoriundervisning fa plats, och dit forlades 
ocksa all forelasningsverksamhet 1973/75. 

Nar musikhogskolan genom hogskolereformen blev en del av Lunds universitet, 
aktualiserades lokalfragan i universitetsstyrelsen, som foreslog en nybyggnad i an-
knytning till Lararhogskolan vid Ystadvagen i Malmo. Lokalprogram fanns redan 
utarbetat av OMUS, och i den lokalkommitte, som sedan universitetet tillsatte, 
uppgjordes det forslag som skulle forverkligas, nar regeringen anslagit de nodvan-
diga medlen. 

LUM (Lunds Universitet Meddelar) 1980:2 kunde rapportera: 

"Ett besked som gar i dur: 40 miljoner till en ny musikhogskola. 
Regeringen har i dagarna gett Byggnadsstyrelsen i uppdrag att projektera en storre 
nybyggnad for musikutbildningen vid fore detta lararhogskolan an den som tidigare 
planerats. Den nu beslutade utbyggnaden ska kunna rymma 350 studerande. Den 
kommer att kosta cirka 40 miljoner kronor och beraknas kunna tas i bruk under 
hostterminen 1982." 

I mitten av juni 1982 skedde inflyttningen, och det nya lasaret borjade program-
enligt i det nya huset. Med pa flyttlasset fran Fridhemsborg fanns ocksa den stora 
Bruno Liljefors-tavlan, skankt av Einar Hansen. I biblioteket fann man ett blick- 
fang for denna monumentalmalning, dar den kan paminna om en tid, da konser-
vatoriestiftelsens tankar liksom svanarna lyfte till hogre rymder. 

Denna och andra artiklar i Elbogen av Gunnar Sjoqvist om musik i Malmo aterfinns i utfor-
lig natversion (www.kammarmusik.de.vu) med uppgifter om vem som spelade vad. 
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Cirkus Brazil Jack 
AV GoitAN SVEDBERG 

Carmen är forst ut av artisterna. En stralkastare tiinds, dess vita finger 
pekar mot draperiet och plotsligt är hon clan kliidd som en spansk flamen-
codanths. En hiist med ryttare kommer efter. 
Musiken spelar, publiken klappar med, steg for steg upprepar de samma 
steg — hasten och dansosen. 

" Ett klassiskt nummer”, sager Trolle Rhodin som fbljer upptradandet 
fran en plats maw ingangen. 'jag sag det fbrstas inte spiv,  men jag har 
last att mina moifbraldrar uppforde samma nummer for 70 ar sedan pa 
den har cirkusen. 

Odet skulle fora Max Rhodin runt i Sverige under manga ar — som fiolspelare, 
sangare och magiker — innan han till slut kom att landa pa cirkus som Brazil Jack. 
Men hans karriar borjade och slutade i Malmo. Det var har han fortjanade sin 
forsta tvaoring som gatumusikant, och det var har han blev svensk medborgare nar 
han avlade trohetsed till Sverige pa lansstyrelsen i Malmo ar 1909. Mot slutet av 
sitt liv vardades han pa Katolska kyrkans sjukhem, men avled i hemmet pa Kulladal 
1952. Han ar begravd pa kyrkogarden i Fosie. Vid hans sida ligger sonen Trolle sr. 
Som utsmyckning framfor graven finns en liten manege i form av en rund metall-
skiva. I manegen sprang tidigare ocksa en liten hast, men den blev senare stolen och 
har inte ersatts. 

Max blev den forste av familjen Rhodin som slog sig ner i Sverige. Det skulle bli 
fler. Anknytningen till Malmo som i borjan var los starktes efterhand och nu raknas 
Cirkus Brazil Jack som stadens egen cirkus. 

En dag ar 1886 steg den 15-arige Max Rhodin av farjan i Malmo med sin fiol 
under armen. Hans foraldrar hade tidigare inackorderat honom hos en formogen 
bekant vid namn Sjelle utanfor Kopenhamn. Tanken var att Sjelle skulle to hand 
om Max medan foraldrarna var pa en langre turne i Holland. Nu bar det sig inte 
battre an att Sjelle gick i konkurs och inte langre kunde klara av nagra ekonomiska 
ataganden. Trots erbjudande fran skolan att fortsatta studera dar gratis tills vidare 
sa valde Max att slum. Han var en duktig fiolspelare och tankte forsoka forsorja sig 

77 



CIRKUS BRAZIL JACK 

som gatumusikant. Darfor satte han kurs mot Sverige. Pa fickan hade han 30 kro-
nor och under armen fiolen. Debuten gjorde han i Arlov. Den forsta peng som han 
tjanade var en tvloring. Framgangen gav honom blodad tand. Innan dagen var slut 
bade han spelat ihop sex kronor. Dagen efter begav han sig till Lomma. Att spela i 
storstaden Malmo vagade han sig inte pa i borjan. 

Barndomsdren 
Max Rhodin foddes bokstavligt talat in i underhallningsvarlden. Fadern var dansk, 
Max Alexander, av sig sjalv utnamnd till trolleriprofessor. Professorn upptradde som 
illusionist och reste runt i hela norra Europa. Den 28 september 1871 befann han 
sig i Bergen i Norge och dar foddes den dagen lille Max. Mamman hette Theresia 
Margarethe Welcher men bade artistnamnet Theresia Rombello. Enligt vad Max 
sjalv senare berattat kom hon ursprungligen fran Santos i Brasilien. 

Hemmet lag pa Romersgade i Kopenhamn. Eftersom mamma Theresia var 
katolik skickades lille Max till katolska skolan i Ordrup. N fritiden larde han sig 
spela fiol men ocksa att Ora spannande skuggbilder, tva olika typer av kunskap han 
senare skulle anvanda pa scen. Men den forsta fodkroken blev alltsa att anvanda sin 
fiol som gatumusikant. 

Han forde ett minst sagt ambulerande liv i Sverige. Bland annat levde han i flera 
ar med zigenare och forestallde deras prins i olika sammanhang. Han var ocksa 
trubadur pa Stockholmsutstallningen. En tid spelade han fiol i manegen pa en 
cirkus och bade da bland annat till uppgift att ackompanjera en vacker lindansos 
upptradande. Hon hette egentligen Hedvig Jensen men bade tagit sig artistnamnet 
Elvira Madigan och skulle kort darefter ga en valdsam dod till motes. 

Brazil Jack 
1899 blev Max Rhodin Brazil Jack. Det skedde Over en enda kvall. Forst exekverade 
han Mozart, Haydn, Mascagni och andra storheter pa sin fiol, sedan bytte han om 
och besatte tva roller i pantomimen "Falskspelaren fran San Francisco". Motspelare 
var en viss Ernst Lagstrom, som i de har sammanhangen gick under artistnamnet 
"Masterskytten Texas Tom". Lagstrom bade ett brokigt forflutet som sjoman, soldat 
i den italienska Afrikakaren, konstskytt, boxare och allt mojligt annat. I alla fall 
enligt egen utsago. Nu turnerade han och Max Rhodin tillsammans i olika teatrar. 

Vid en forestallning i Norrland sagades Rhodin av en recensent som inte drog sig 
for att kalla honom for bade byspelman och humbug. "Han hor battre hemma pa 
cirkus an pa teatern", avrundade kritikern. Och sa blev det. Max Rhodin lamnade 
teatern for cirkusvarlden. Pa vagen fick Max Rhodin to ett steg tillbaka till forman 

78 



1930 
Cirkusdirektoren Brazil 
Jack hette egentli gen Carl 
Max Alexander Rhodin 
och var en verklig profil 
i den svenska cirkusviirl-
den. — Foto: Sydsvens-
kan Bild. 

1964 
Brazil Jacks son, Trolle sr, forde cirkustraditionen vidare i 
familjen. Heir poserar han med 'Vigra kameler i samband 
med arets turne. — Foto: Sydsvenskan Bild. 

1966 
Trolle Rhodin sr tog steget ut i den interna-
tionella cirkusvarlden med 1Zinga utlancls-
turneer och sitt engagemang i USA. Heir 
iir han i Las Vegas med hustrun Ingeborg. 
— Foto: Sydsvenskan Bild. 
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for Brazil Jack. Namnet, stilen, kladseln och forestglningen var forstas inspirerat av 
Texas Tom och Buffalo Bill som turnerade med sin Wild West Show sedan 1883, 
aven i Europa. 

Cirkus Brazil Jack reste runt i Sverige, Norge och Danmark fram till 1916, ibland 
i samarbete med en annan cirkus och da under det gemensamma namnet Cirkus 
London. Sedan tog det slut. Cirkusen gjorde konkurs och trots tappra fors& att fa 
igang den igen under olika namn lyckades det inte. Till slut gav Brazil Jack upp och 
startade tivoli i stglet. 

Tivoli pd Siidra Forstadsgatan 
Pa Sodra Forstadsgatan hall han show med trolleri och kortkonster. Men konkurren-
sen var hard och for att locka publik in i lokalen anvande man sig av en man som 
stod utanfor och delade ut reklamlappar. Brazil Jack funderade mycket Over hur 
man skulle kunna forbattra marknadsforingen. Iden med en vacker kvinna i folk-
drakt forkastades som and& traditionell. Det var da den djarva tanken fliddes. 
En svart man skulle man ha som inkastare! Men en sadan fanns inte pa den tiden 
i Malmo. Brazil kande daremot en sadan i Kopenhamn, en viss Sam, som var an-
stgld pa herrekiperingsaffaren "Den hvide Filip". Kanske kunde han lockas Over? 
Brazil och hans kompanjon Frich reste over tillsammans — Frich skulle arida Over 
for att traffa sin hustru som var i Danmark. 

Pa vagen Over drabbades Brazil av betankligheter. 
— Tank om inte Sam stiller upp, sa han. Hill utkik du ocksa om du ser nagon neger. 
Man anvande ordet neger pa 1910-talet utan att det for den skull hade nedsattande 
innebord. I Kopenhamn skildes de. 

Pa \rag till herrekiperingsaffaren fick Brazil syn pa en annan svart man. 
" En vink fran forsynen", tankte han. Den har gentlemannen talade danska och 

hade inte ails nagot emot tanken att sta pa en gata i Malmo och dela ut flygblad. 
Han fick lite pengar i forskott och de bestamde att de skulle ses nere vid Malmofar-
jan. Brazil fortsatte till "Den hvide Filip". Det visade sig att Sam inte var dar. Han 
hade fan sparken. 

Vid det har laget borjade Brazil fa "kalla flitter" nar det gallde den forste mannen 
han hyrt. Tank om denne helt sonika skulle behalla respengarna och forsvinna. For 
sakerhets skull sate Brazil upp Sam hemma och overtalade honom att folja med, 
vilket inte var sa svart med tanke pa att denne ju var arbetslos. 

Nar de kom ner till farjan verkade Brazils farhagor besannade. Dar fanns ingen. 
Dom dad& om hans forvaning nar baten lade till i Malmo och hans man stod pa 
kajen och vantade. Nu hade Brazil plotsligt tva svarta man anstallda. 
— Vad gora och vad saga till Frich? undrade han. 
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Ni anar sakert fortsattningen. Med kvallsbaten kom Frich i sallskap, inte bara 
med sin hustru, utan ocksa med ytterligare en svart man. Na, det loste sig. Brazil 
tillverkade bastkjolar och larde mannen fakta med sablar. sa uppstod en "dicta neger-
karavan fran Afrika". Mycket uppskattat pa den tiden. 

Valiiventyr 
En gang fick han syn pl en notis i tidningen om att en dod val flutit i land utanfor 
Falkenberg. Affarsmannen i Brazil vaknade omedelbart. Han skulle kopa valen, 
frakta den till Kockums i Malmo, forevisa den for allmanheten mot betalning for 
att sedan frakta den till Kopenhamn och Ora om manovern. Sagt och gjort. Brazil 
akte till Falkenberg och kopte valen av de fiskare som hittat den. Priset var 400 kro-
nor vilket var en aysevard summa pengar. Nu skulle den bogseras till Malmo. Valen 
var 20 meter ring och vagde 40 ton. Det tog tre dagar innan de fick en bogserbat pa 
plats. Problemet var att stranden var for langgrund och alla kablar for korta. Baten 
fick atervanda tomhant till Malmo. 

Det var hogsommar och valen hade biirjat ruttna. Stanken lade sig Over Falken-
berg. Stadsfiskalen kravde att valen skulle bort annars skulle han spranga den i 
luften. Tusentals fIglar "jobbade" samtidigt med att forsoka ata upp A. mycket som 
mojligt av den. Det bleu en kapplopning med tiden. Brazil forsokte dela valen i tre 
delar och frakta den pa tag. Det misslyckades. Han forsokte till slut koka tran av 
den for forsaljning. Det misslyckades ocksa eftersom han inte hittade nagon som 
kunde utfora jobbet. Han erbjod skelettet till ett museum i Goteborg. PI museet 
var man intresserade, men det stupade pa att de inte sjalva vill frakta den till Gote-
borg och Ora ren den och vid det har lager vagade inte Brazil visa sig i Falkenberg 
langre utan stannade i Malmo och skotte alla forhandlingar dariffin. 

Till slut gav Brazil Jack upp. Han skrev en visa om historien som han lyckades 
salja till ett forlag. PI sa vis fick han i alla fall tillbaka lite av de pengar han lagt ut 
pa valaventyret. 

Cirkus pa nytt 
Men familjen Ale inte slappa tanken pa cirkus. Den 29 augusti 1941 var Rhodin 
titer ett namn i cirkusvarlden. DI var det premiar pa Rorsjoplatsen i Malmo. Zoo 
Cirkus kallade man sig och det var Brazil Jacks 25-arige son Trolle som upptradde 
som direktor, ivrigt pahejad av sin mor Iris. Taltet bade han sytt sjalv av lakansvav 
som han kopt billigt fran en man som han traffat pa en krog i Stockholm. 
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1984 
Diana Rhodin siktade redan fian boljan pa 
att ga i mamma Ingeborgs fotspar och bli 
konstryttare. 
— Foto: Thorbjern Carlson. 
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1955 
Med Trolle Rhodin sr kom de exotiska djuren 
pa allvar in i familjens cirkus. Trolle Rhodin 
med chimpansen Cheeta. 
— Sydsvenskan 

1985 
Diana Rhodin dr mest kand for sins hastar men kan ocksa 
kela med djur som elefanter niir det behays. 
— Sydsvenskan Bild. Foto: Tommy Bergquist. 
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Man skall vara snail mot barn 
Brazil Jack hade manga barn. I ett forsta aktenskap atta stycken och med Iris fyra: 
Ola Trollheimen, kallad Trolle, Teddy, dottern Lillebil och Jack. Kanske lag det 
flitiga barnalstrandet bakom ett av Brazil Jacks mer famosa pastaenden: "Man ska 
vara snail mot barn. De kan vara ens egna." 

Av barnen i den andra kullen var det bara Teddy som inte hamnade hos cirkusen 
som vuxen. Han blev i stallet framstaende dansare pa Operabaletten i Stockholm 
och senare balettchef i Malmo innan han till slut startade en dansstudio, ocksa det 
i Malmo. 

Vinterkvarter 
Samma ar som Zoo Cirkus hade premiar borjade familjen planera att flytta till en 
gard i utkanten av Malmo. Den nutida fastighetsbeteckningen ar Trollkarlen 7. 
Runt omkring har fastigheterna ocksa namn som minner om cirkus. Hai- finns saval 
kvarteret Cirkusprinsessan som Domptoren och Jongloren. 

Nu heter omradet Soderkulla, men i borjan av 40-talet kallades det Kulladal eller 
rent av Mariedal och var ren landsbygd. Utanfor familjen Rhodins hus fanns pa den 
tiden bara akrar och Munkhattegatan var annu inte utlagd. Anlaggningen koptes 
fran en konkurrent — cirkusfamiljen Orlando. Agaren Henning Orlando bade borjat 
sin karriar som anstalld hos Cirkus Madigan och sedan tagit over den. Hogkvarteret 
i Malmo som han nu slide kallade han Gaddagarden. Henning Orlando dog 1945, 
samma ar som han slide sin gard, och ligger aven han begravd pa Fosie kyrkogard. 

Tidigare hade vinterkvarter upprdttats dar arets turn6 tog slut. Man hyrde en 
lada eller liknande av nagon bonde och stallade in djuren. Nu fick man en fast 
punkt i tillvaron. "Fran hemmet kunde vi se ralsbussen vid Kulladals station, pa 
vdg till Skanor", berattar Trolle jr. Omradet bestod av huvudbyggnad, ridhus, stall 
och den grona hallen. Man bade massor av djur. De fanns dels pa garden, dels hos 
grannen Olsson. Det var zebror, hastar, tjurar, kameler och dromedarer. De byggde 
ocksa en bassang for sjolejon. En period fanns dar ocksa lejon och tigrar. 

"En gang rakade nagra av vara zebror trilla ner i bassangen", berattar Trolle jr. 
"Vi hade ett forfarligt sja att fa upp dem och folk i massor samlades utanfor for 

att titta." Det betydde ocksa att folk i omradet fick en ny attraktion. Pa natterna 
kunde de vakna av ljudet fran rytande lejon och tigrar. 

Vilda exotiska djur 
En av de forsta Itgarder Trolle sr genomforde nar han drog igang Zoo Cirkus var 
namligen att satsa pa exotiska djur. Kallar man sig Zoo Cirkus krays det ju Pastan. 
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Fram till dess hade den har typen av djur inte varit sa vanliga i Sverige. 
Trolle sr lyckades i mars 1945, trots brinnande krig, fa over sjolejon, hastar och 

en grupp pa fem elefanter och med dem dressoren Hugo Schmitt fran Hagenbeck i 
Hamburg. En anledning till den tyska beredvilligheten var att man var radd att dju-
ren skulle skadas vid de allierades bombningar. Kontakter med tyskarna hade famil-
jen Rhodin sedan Trolles hustru Ingeborg tidigare turnerat med Cirkus Hagenbeck 
som konstryttare. Efter kriget kom besked att all tysk egendom skulle beslagtas. I 
det har fallet var det elefanterna som var aktuella. Hugo Schmitt blev bestort vid 
tanken pa vad hans alskade elefanter skulle kunna raka ut for. Sa i februari 1947 
tog han promenad genom Malmo. Pa Hamngatan gick han fram till forste baste 
polisman och kiverlamnade elefanterna med hanvisning till att det rorde sig om 
svenska statens egendom. Polismannen blev forst perplex, sedan radd oar han sag 
vad det gallde. Elefanterna blev ocksa oroliga oar deras skotare borjade avlagsna sig. 
De rorde pa sig, en fick se sin egen spegelbild och krossade skyltfonstret, medan en 
annan borjade boja trafikskyltar med snabeln. De alltmer desperata polismannen 
forsokte gripa Hugo Schmitt vilket bara fick till NO att elefanterna trumpetade 
ilsket och stallde sig runt sin skotare for att skydda honom. Det lugnade ner sig sa 
smaningom, men handelsen gav eko, inte minst i dagstidningarna. "Losa elefanter 
spred skrack pa Hamngatan" hade Sydsvenskan som rubrik pa sin artikel dagen 
clarpa. 

"Ack, elefanter maste behandlas med karlek", forklarade Schmitt for tidningens 
reporter. "Jag alskar mina djur och kan inte Minna dem ifran mig utan vidare." 

Till slut saldes elefanterna till Schmitts stora missnoje, men Trolle Rhodin sr gav 
inte upp tanken pa att satsa pa vilda, exotiska djur. En dag fick han for sig att skaffa 
isbjornar. Han vande sig till en djurhandlare i Danmark som han visste ordnade 
sadant och berattade att han vill ha fatt i isbjorn. 

"Hur manga?", undrade djurhandlaren. 
Trolle som visste att isbjornar var en bristvara — de var farliga och skulle ju 

f'angas anda uppe vid Spetsbergen — svarade att han tog dem det gick att fa tag i. 
Efter en tid ringde djurhandlaren och meddelade att 42 isbjornar fanns for avhamt-
ning. Trolle blev chockad men fanns sig snart. Han lyckades fa fatt i en dress& i 
Tjeckoslovakien av alla stallen, som tranade isbjornarna i grupper om sex i varje 
och sedan kunde Trolle hyra ut "fardigdresserade grupper med isbjornar " till olika 
cirkusar. 

En man med visioner och ideer 
Trolle Rhodin visade sig vara en man med visioner och full av nya ideer. Under 
hans ledning turnerade Zoo Cirkus inte bara i Sverige utan besokte aven Finland, 
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Danmark och Island. Gastspelet pa Island blev mycket speciellt, eftersom det var 
forsta gangen nagonsin som en cirkus kommit till On. Men det stannade inte 
Under aren 1953-54 reste Zoo Cirkus runt i Libanon och Irak. Senare skulle det 
bli en turne genom Osteuropa med framtradande i bl. a. Moskva. Osteuropatur-
nen hade samband med en inbjudan som Trolle fick. Den var stalld till alla stone 
cirkusdirektorer och gallde en internationell cirkusfestival i Warszawa. Det har var 
1956, mitt under Ungernkrisen och det kalla krigets tid, och samtliga direktorer 
fran vast uteblev. Utom Trolle som akte ner. 

"Det har besoket skulle min far fa nytta av i manga ar efterat", sa hans son Trolle 
jr. Min far knot manga vardefulla kontakter som han senare kunde utnyttja. 

Ett resultat blev bland annat Osteuropaturnen, som kom att omfatta upptradan-
den i Polen, Ungern, Sovjetunionen och Osttyskland. Cirkusen var borta i fyra ar, 
men en annandag pask var man tillbaka i Malmo med taltet uppslaget pa en aker 
vid Dalaplan. 

Det borjade bli tuffare tider for cirkus i Sverige. Den 1 januari 1960 forbjods 
vilda djur i manegen, branschen kande av konkurrensen fran det okande TV-tittan-
det och kostnadslaget blev alit mera besvarligt. Kanske var det dad& som Trolle 
sr efter sin turne i Osteuropa genast fortsatt att resa utrikes, forst till Finland och 
sedan till Bryssel. Men aven dar stone han pa svarigheter. Inbordeskriget i det som 
da precis varit Belgiska Kongo rasade med belgiska sympatier pa ena sidan och 
FN:s pa den andra. Stora svenska FN-trupper i Kongo vackte ogillande och ledde 
till demonstrationer mot cirkusen i Bryssel. Det var darfor en luttrad man som 
atervande till Malmo for att inleda 1964 ars turne. En overraskning lurade dock 
runt hornet. 

En dag nar sallskapet befann sig i smalandska Hultsfred gled en limousin fram 
till cirkusvagnen. Ut klev chefen for varldens storsta cirkus — John Ringling North, 
direktor for Ringling Brothers. North hade ocksa haft problem, hans cirkus gick 
inte sa bra som forvantat och behovde fornyelse, nya ideer och framfor alit nya 
artister. Sadana fanns i Osteuropa och for att hitta dem behavdes en man med 
kontakter — Trolle Rhodin, som efter nagra inledande vaga protester blev foretagets 
artistbokare och fick en hel del att sta i. Nar det var som mest hade Trolle sr hand 
om tva cirkusar, tva isrevyer, tva shower i Las Vegas och en Broadwaymusical. 
Medan Trolle sr gjorde karriar i USA vaxte hans barn upp i Malmo, med helt 
annan inriktning. 

Visserligen red Trolle jr till skolan pa gamla Fosievagen nar han borjade dar 1961, 
men det satte froken snart stopp for. 

"Du maste larnna hasten hemma", sa hon nar det gatt ett par veckor. "Jag kan 
ju inte fa in barnen till lektionerna. Alla star dar ute och beundrar din fina last." 
Trolle jr ar fodd 1954, hans bror Carlo 1956 och system Diana 1957. Nar Trolle sr 
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bestamde sig for att dra igang i Sverige igen och trummade ihop hustrun Ingeborg 
och barnen, var det bara Diana som hade satsat pa cirkus. Hon hade sina hastar pa 
garden och jobbade ihop med Cirkus Benneweis ett ar, tva ar med Cirkus Althoff 
och tva ar med Cirkus Knie. Trolle jr holl pa med musik och Carlo spelade fotboll 
ndr han inte jobbade pa sin billackeringsfirma. 

Premidren var an en gang i Malmo. Mamma Ingeborg, en gang skicklig konstryt-
tare, satt i kassan och tog betalt. Nar forestallningen kom igang kunde hon ocksa ga 
in och gladjas at dottern Dianas konstnummer med favorithasten Baby III, son till 
hennes egen Baby II. 

Cirkus Brazil Jack var en blandning av gammalt och nytt. Den drevs av unga 
manniskor, men ambitionen var att forvalta arvet efter farfar, att Ora cirkus lite 
grand som pa hans tid. Vanligt, med inriktning pa barnfamiljerna. 

Diana hade hand om djuren, Carlo tekniken och Trolle jr det administrativa. 
Deras kusin Toni Rhodin, son till Teddy Rhodin, var ocksa med i ganget. 

Inf.& starten var Trolle jr och hans far nere i Paris pa cirkusfestival for att Leta 
lampliga artister. 

"Det var da jag sag Carmen", sager Trolle. "Hon var valdigt skicklig lindansos 
och bade jag och min far kom overens om att hon passade bra in i var cirkus som 
har en traditionell profil." 

Carmen gick inte pa linan. Hon dansade verkligen pa den, till klassisk musik, 
ibland till och med pa ta. Askadare beskrev det som vackert och poetiskt. Kanske 
var det nagot mer an bara yrkesintresse fran Trolles sida redan &á mot den mork-
lockiga rumanska skonheten. Nar kontraktstiden pa Brazil Jack gick ut valde hon 
att stanna kvar i Sverige, med Trolle. Att bli kar i chefen ar alltid kansligt, dven pa 
cirkus. 

"Men i det har fallet var det inget smussel", sager Trolle. "Vara kanslor for var-
andra var uppenbara for alla. Det sa inte klick precis. Det var mer en kansla som 
vaxte fram och som gjorde det omojligt att skiljas ndr det var dags." Romansen var 
ett faktum. 

Nu kom Carmen mangsidighet val till pass. Ndr hon yak att stanna hos Brazil 
Jack kunde hon inte langre byta cirkus. I stallet fick hon byta program. Och Carmen 
har genom aren gatt pa bade spand och slak lina, jonglerat, upptratt i trapets, balan-
serat pa rullande klot, varit ryttarinna och visat upp sina dresserade duvor. 

Det ar manga tradar som loper samman i kombinationen Carmen Lupascu —
Trolle Rhodin jr. 

"Jag ar den sjunde generationen cirkusartist i min familj", har Carmen berattat. 
Hon ar uppvaxt i Bukarest och fostrad i den statliga rumanska cirkusskolan. En 
stor del av sitt liv har hon tillbringat i husvagn. Hennes foraldrar agde inte ens ett 
vanligt hus. Hon var till och med fodd i en husvagn. Formodligen inte lika elegant 
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2004— Trolle Rhodin jr och hans hustru Carmen driver dagens upplaga av Cirkus Brazil 
Jack. — Foto: Erik Miirtensson. 

2004 — Brazil Jack iir en cirkus med egen profil 2004 — Den jiirde generationen 
Forvandlingskonstnarerna Zagorsky fran Vitryssland Rhodin fines redan i manegen. Har är 
är bade cirkus, revy, magi och humor. 	 det Max Rhodin som visar sina konster. 
— Foto: Erik Martensson. 	 — Foto: Erik Martensson. 
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som dagens moderna cirkusvagn som ar utrustad med bade dusch, toalett och TV i 
det lilla vardagsrummet. 

1982-98 korde syskonen Rhodin sin cirkus, med vaxlande framgang. Publik 
hade man inga problem att fa. Det var vane att fa det att ga runt ekonomiskt. 1997 
dog Trolle sr och da trottnade syskonen. Mamman deltog i cirkusen fram till och 
med ar 2001. 

Nu drivs cirkusen av Trolle jr och Carmen. Trolle skoter organiserandet av tur-
neerna fran hemmet i Malmo. I ftor blev det 125 platser, fran Lappland i norr till 
Skane i soder. Under vintern ar alla samlade och lever normalt Svenssonliv i villan 
pa Soderkulla. 
"Fast hemma har man sina vardagsrutiner med hushallet, gar pa ICA och handlar, 
jag blir snabbt uttrakad", sager Carmen. Nar sasongen 141 borjar reser hon i vag. 
Ofta foljer sonerna ocksa med. Att de ska ga i foraldrarnas fotspar aven senare i livet 
verkar givet. Men medan Max trivs i manegen, ar storebror Trolle III mer inriktad 
pa de tekniska och logistiska problem som maste losas ndr man ska riva, frakta och 
bygga upp en cirkus med 45 anstallda fran olika lander, djur och material, pa de 
manga platser man besoker under en sasong. 

Carmen skoter det praktiska ute pa faltet vilket innefattar alit fran forhandlingar 
med den lokala polisen till uppkop av ho av bonder langs vagen. 

Ett stort ogonblick i Carmens och Brazil Jacks historia var ndr hon for tva ar 
sedan bjods in till cirkusfestivalen i Monte Carlo — branschens motsvarighet till 
filmens Oscarsgala. Carmen satt i festivaljuryn tillsammans med Monacos furst 
Rainer och prinsessan Caroline. Det var forsta gangen nagonsin som en svensk 
cirkus fick vara med i ett sadant fint sammanhang. 

"Konkurrensen om publiken har blivit mycket hardare pa senare ar", sager 
Carmen. "Men jag tror ands pa cirkusens framtid." 
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2004 
Carmen Rhodin upptrdder. — Foto: Erik Martensson. 
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Som symbol for Malmo Koggprojektet 
anvandes Malmos sigill som visar en 
kogg. Sigillstampen anvandes forsta 
gangen vid Malmos bekrafielse av 
freden mellan Erik av Pommern och 
Hertig Henrik av Slesvig den 14 nov 
1417. 

TVA KOGGAR MALMO REDD 

Tva koggar pa Malmo redd 
Av SvEN ROSBORN 

Det hande sig i slutet av 1250-talet att kung Hikon Hakonson av Norge drog ner i 
Oresund med sin stora krigsflotta. I Kopenhamn tvingade han den danske kungen 
Kristoffer till underkastelse. Han hjalpte sedan kungen i dennes kamp mot den 
trilskande arkebiskopen Jakob Erlandsen i Lund: 

"Medens Hakon Hakonson lag ved Kobenhavn, lod han tage en kogge ved 
Malmhaugar, som hr Jon, broder til wrkebisp Jacob, ejede. Der var om bord mind, 
der havde vxrit i (sjOrovaren) Jarmirs folge. Kong Hakon lod Danerne selv fx1de 
deres dom, om dette var ransmxnd eller kiibmxnd; nogle blev da halshuggede, og 
andre straffedes pa anden vis."... "Kong Hakon beholdt koggen og brugte den siden 
til hestekogge." 

Detta dr forsta gingen som Malmo nere vid havet omtalas, dartill med en namn-
form som ayslojar namnets ursprung, sandho-
gama. Kung Hakon Hakonson har sagts vara 
den siste vikingakungen i Norden. Den flotta 
som han anvande sig av i Oresund var ocksa 
mycket riktigt av en traditionell vikingatyp. 
Det var pa langskepp, eller snackor, som man-
nen fran norr fardades. Mr man saledes stal ett 
av arkebiskopens brors skepp pa Malmo redd 
var detta ett mote mellan gammalt och nytt, 
mellan nagra snabba vikingaskepp och en trog-
seglande kogg. 

Koggarnas aldre historia ar holjd i dunkel. 
Nagra menar, med stor grad av sannolikhet, 
att denna skeppstyp gar tillbaka pa arabernas 
skeppsbyggnadsteknik. Via Spanien har skepps-
konstruktionen spritt sig norrut. Det var den 
tyska Hansan som tacksamt anammade skepps- 
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typen. Den hade namligen rya fordelar. Jamfort med de traditionella skeppen i 
norra Europa kunde en kogg to valdiga mangder med last. Genom sin klumpiga 
och "stela" form kunde man dessutom forvandla ett skepp till en borg, liknande de 
som i tusentals fanns uppe pa land. Langsamheten hos koggarna kompenserades pa 
detta satt med full rage. Med armborst, spjut och tralclubbor kunde en besattning 
effektivt jaga bort varje angripare som seglade traditionella skepp. 

Koggarna skulle komma att bli den tyska Hansans varumarke. Detta aterspeglas 
inte minst i alla de tyska stadssigill som bevarats till vara dagar. Hdr finns skepps-
typen rikligt avbildad. Tur dr det. Det markliga dr namligen att trots att koggar 
fanns i tusentals har endast fa bevarats som vrakrester. I de bevarade, skrivna kal-
lorna fran medeltiden finns Keller inga ndrmare beskrivningar av just koggar. Varfor 
skulle man under medeltiden &Isla black och pergament pa att beskriva sidant som 
nastan alla kande till. For oss som vill forsta historien ar dad& sigillens vittnesbord 
av enorm betydelse. Inga vrak berattar namligen om hur koggarna sag ut ovan 
Back. 

Ett marinarkeologiskt fnd 
Havet gommer mycket av vart kultur-
arv. Speciellt Ostersjon och Oresund 
upp till Venomradet ar rikt pa sjo-
fynd. Ja, man kan faktiskt rubricerad 
detta enorma vattenmagasin som ett av 
varldens rikare museimagasin. Tack vare 
den laga salthalten kan inte den skadli-
ga skeppsmasken leva i denna vatten-
reservoar. De organiska foremal som en 
gang hamnat pa botten har darfor ofta 
bevarats pa ett forunderligt bra salt. 

En av de storsta skeppskyrkogardarna 
i Norden dr Falsterbohalvon. Har finns 
nu som da forradiska undervattens-
revlar av sand som hela tiden req. sig. 
Har fanns under forntiden och under 
medeltiden dessutom en av Norden 
viktigaste internationella handelsplatser. 
Halormarknaden omtalas pa 1100-talet 
i Faringasagan som en av de storsta och 
dess efterfoljare, Skanorsmarknaden 

En stor tennkanna bargas fran vraket till 
Skanorskoggen. Genom samarbete med bl.a. 
Malmo kulturmiljo lir det mojligt att visa 
ett flertal marinarkeologiska fiind i det nya 
medeltidscentret. 
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En av de miinga kanonkulor 
av sten som upptagits Fran 
koggvraket vid Skanor. 
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som startade i slutet av 1100-talet, blev en av norra 
Europas storsta fiskmarknader. 

Det sager sig sjalvt att en sadan historisk aktivitet 
har lamnat mangder med spar efter sig. Ar 1981 star-
tade dad& en ideell forening marinarkeologiska dyk-
ningar runt Falsterbohalvon. Ar 1993 bildades stiftel-
sen Fotevikens Maritima Centrum som tva ar senare 
skapade Fotevikens Museum. Kannetecknande for 
verksamheten var det maritima kulturarvet, dvs. kul-
turarvet som det ayspeglas i omraden dar hav moter 
land. Efter att ha byggt upp marinarkeologin i sodra 
Sverige overlamnade Fotevikens Museum ar 1999 det 
marinarkeologiska ansvaret till Malmo kulturmiljo for 
att man sjalva battre skulle ha tid att kunna koncen-
trera sig pa sjalva levandegorandet av kulturarvet. 

Det var under de arliga sommarundersokningarna 
som museets dykare ar 1992 upptackte ett valbeva-
rat vrak pa fyra meters djup utanfor Skanors hamn. 
Sanden hade tillfalligt flyttat sig och ett stort traskrov 
hade borjat dyka upp. Aren 1993-1995 undersoktes 

och dokumenterades skeppslamningen i en regelratt marinarkeologisk undersok-
ning. En specialbyggd undersokningsflotte i tva vaningar lag dessa ar forankrad 
invid fyndet. Flotten blev sodra Sveriges storsta marinarkeologiska bas. 

Av skeppet aterstod de partier som en ging legat under vattenlinjen. Vid forlis-
ningen har styrbordssidan gravt sig ner i sanden och denna sida ar darfor mycket 
valbevarad. Akterstaven ar likasa bevarad i hela sin langd. Genom att de olika bord-
planken varit inhuggna i staven i olika vinklar, har man haft en unik mojlighet att 
rekonstruera aven skeppssidorna. Vraket har en gang varit en kogg. Fyndet som 
sadant var en sensation. Koggvrak är namligen inte speciellt rikligt forekommande, 
och definitivt inte sa valbevarade som detta. Med sin kollangd pa 18,4 meter, sin 
maximala bredd pa 8,0 meter och totallangden 29 meter ar den i dag varldens stors-
ta patraffade kogg. 

Hur ser en kogg ut? 
En kogg var en datidens "varsting" inom skeppsbyggartekniken. Genom Liibecks 
etablering pa 1150-talet och sammanslutningen av staderna i norra Tyskland till ett 
Hansaforbund, overtog Hansan snabbt kommandot nar det gallde handeln over 
haven i norra Europa. For Hansan gallde det att Ora skeppen sa lastrymliga att 
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Sjosdttningen av kopian till Skanorskoggen den 29 maj 2001 drog en enorm publik. 

stora vinster kunde uppnas. Langden pa koggarna verkar ha legat pa runt tjugo 
meter, de var breda och hoga och lastdryga. En enda kogg kunde to upp emot 80 
ton last. Det behovdes verkligen ordentligt med lastutrymme. I bevarade raken-
skaper for aren 1398-1400 infordes enbart till Lubeck fran Malmo 32600, 27800 
respektive 29100 stora tunnor med sill. Lubeck var endast en av de manga stader 
som cla handlade med Malmo. Dessa silltransporter har dessutom skett under en 
begransad period under tidig host. Bilden av koggtrangsel pa Malmo redd at nog sa 
tydlig! Hur har da inte situationen vid samma tid varit i Skanor och Falsterbo? 

Koggarna hade ett flat bottenparti, vilket gjorde det mojligt for skeppen att 
vid ebb bli staende utan att valta. Den flata bottnen var byggd i s.k. kravellteknik 
(bordsplankorna lag bredvid varandra). De hoga sidorna var daremot klinkbyggda 
(plankorna overlappade delvis varandra). En kogg bade dessutom raka stavar och 
den forde endast ett segel, alltsa en s.k. raseglare. Av de arkeologiska fynd som gjorts 
kan man se att detaljer som t.ex. stavvinklar etc. overensstammer sa val att vi kan 
saga att man har star inf.& en narmast "industriproducerad" produkt. Varje ar har 
sadana har skepp byggts i hundratals i hamnarna utmed den sodra Ostersjokusten. 
Man maste med fog anvanda ett ord som nara ansluter till var tids industribegrepp 
for att forsta situationen. Tank pa de tusentals manniskor som under medeltiden 
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varit anstallda for detta arbete, tank pa vilken produktionsplanering och transport-
planering som fordrats. I varje kogg har funnits tiotusentals langa jarnspikar med 
stora huvuden men ocksa tiotusentals, specialtillverkade platbrickor anvanda for 
att halla fast tatningslisterna. Malmen skulle brytas och den skulle forvandlas till 
jarnprodukter vilka skulle transporteras langa vagar till varven vid kusterna. Ektra 
skulle &Has och transporteras langa strackor. Darti11 kommer allt krokvuxet tra som 
anvandes till spanten. Pa varven skulle stockarna sagas upp for hand till plankor, 
har skulle allt sammanfogas och segel och rep tillverkas. Det otroliga ar att nastan 
inga skriftliga kallor finns bevarade som berattar om denna enorma, medeltida in-
dustri! 

Det forsta omnamnandet av en kogg at aret 1206 under en tysk undsattningsaktion 
till Riga. Av arkeologiska fynd kan namnas ett koggvrak som gravts fram i nordvastra 
Jylland. Andra fyndplatser for koggar i Danmark dr Kolding, Vejbystrand och den 
s.k. Lille Kreme-koggen. I Norge finns koggfynd fran Selloerne och i Sverige t. ex. 
Helgeandsholmen, Mollosund och Bossholmen vid Oskarshamn. Kannetecknande 
for nastan alla ar att ytterst sma rester finns bevarade. Ett unikt fynd av en mycket 
val bibehallen kogg gjordes daremot ar 1962 i Bremen hamn. Denna kogg dr 23,5 
meter lang och 7,5 meter bred. 40 spant bygger invandigt upp ett konstruktions-
skelett till vilket bordplankorna dr &sta. Hojden midskepps dr 5,3 meter och i det 
pabyggda akterkastellet 7,5 meter. Skeppet är genom s.k. arsringsdatering daterat 
till ca aret 1380. 

Forskning om koggar dr ett spannande och langtifran ayslutat kapitel i var nor-
diska historia. Genom fyndet och dateringen av Bremenkoggen hade man fatt en 
tamligen saker bild av koggarnas detaljutseende, trodde man. En fullskalekopia 
byggdes och sjoegenskaperna kunde pa detta sat testas. Resultaten visade att hon dr 
mycket sjovardig men har tamligen daliga segelegenskaper. Skepparen pa en medel-
tida kogg har helt enkelt for sin seglats varit tvungen att avvakta bra wader med rata 
vindar. Men var denna bild riktig! Var koggarna sa daliga seglare? 

Skanorskoggens konstruktion skapade i borjan huvudbry for forskarna pa Fote-
vikens Museum. Eftersom hela formgivningen exakt kunde rekonstrueras fran bot-
tenparti till vattenlinje, framkom det snart att skeppet haft en valdigt markant och 
smacker indragning av skrovsidorna i akterpartiet. Hon har nastan haft samma 
form som de avancerade och snabbseglande klipperskeppen pa 1800-talet. Jamfort 
med den betydligt klumpigare Bremenkoggen horde hon dad& vara yngre. Genom 
arsringsdatering kunde vrakets alder sakerstallas. En provserie har angett byggaret 
till 1390 och en tankbar tillverkningsplats till Mecklenburgomradet, en annan till 
strax efter mitten av 1380-talet. Skeppet har alltsa varit i stort sett samtida med 
Bremenkoggen men med en helt avvikande skrovform i akterpartiet! 
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Projektet Malmo Kogg 
Fotevikens Museum blev ar 1998 uppvaktat av politiker fran Malmo stad. Man 
ville starta ett lika framgangsrikt arbetsloshetsprojekt i Malmo som Foteviken hade 
drivit i sitt s.k. Vikingareservat. Bjorn Jakobsen och forfattaren foreslog da att man 
skulle bygga en eller flera koggar. Projektet skulle kunna uppfylla manga syften. 
Arbetssaande skulle kunna komma in i en social arbetsplatsgemenskap och man 
skulle fa ta aktiv del av ett levande kulturarv. Malmo skulle fa en eller flera varlds-
unika symboler som markerade stadens storhet under medeltiden. Turister skulle 
fa ett unikt besoksmal i staden och skolbarnen skulle kunna fa ett vardefullt peda-
gogiskt redskap. 

Projektet varade fram till ar 2003. Som utlovat och med en slutbudget som 
stamde med den ursprungliga levererade Fotevikens Museum som huvudentre-
prenor tva koggar. Marinarkeolog Harry Alopeaus pa Fotevikens Museum hade 
fatt det stora ansvaret att ta fram anvandbara rekonstruktionsritningar men ocksa 
att overvaka de historiska aspekterna under byggprocessen. Under de ar som pro-
jektet varade har flera hundra arbetssokande i Malmo varit delaktiga. Projektet blev 
snabbt ett av stadens mer vallyckade satsningar for arbetslosa. Se har hur historia 
framgangsrikt kan anvandas i ett betydelsefullt socialt sammanhang. 

For projekt Malmo Kogg var det emellertid mycket viktigt att forutom en kopia 
av den valdiga Skanorskoggen ocksa kunna visa upp en kopia av en mera ordinal. 
kogg. Om inte skulle den aterskapade bilden av datidens sjofart bli helt missvisande. 
Genom nara samarbete med Nationalmuseet i Danmark och professor Fred Hocker 
lyckades det att rekonstruera just ett sadant mindre skepp. Detta ar en kopia utifran 
ett hollandskt vrak fran staden Almere nara Amsterdam. Det var aret 1986 som en 
mangd aldre tra patrailades vid rorgravning i ett nyanlagt bostadsomrade i Almere. 
Schakten fylldes igen men fyndet kom till de arkeologiska myndigheternas Urine-
dom. Institutet for skepps- och undervattensarkeologi var snabbt pa platsen och 
redan pa varen samma ar gjordes en kontrollgravning. Det visade sig att omfattande 
lamningar efter ett medeltida skepp fortfarande doldes under mark. Skeppet fri-
lades, dokumenterades noggrant och sonderplockades for konservering. 

Detta unikt valbevarade fynd visade sig vara en kogg. Merparten av skrovet ar 
kvar i full hojd. Akterstaven och rodret saknades dock. Konditionen hos tract ar 
utmarkt. Skrovets totala langd uppgar till runt 16 meter och bredden midskepps till 
drygt fyra meter. De atta kraftiga ekborden bildar en 1,7 meter hog skrovsida upp 
till relingen. Almerekoggen ar, jamfort med andra koggfynd, relativt smal. Detta 
kan kanske forklaras av att hon anpassats for flodtrafik. Yngre skeppstyper fran 
Holland ar namligen just smala och langa for att battre kunna trafikera det system 
av kanaler och slussar som under 1400-talet borjade byggas i landet. 
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Nar byggdes Almerekoggen? En dendroanalys har tyvarr inte kunnat ge nagot 
exakt artal. Skor och keramikforemal visar pa sent 1300-tal — 1400-tal. Dess-
utom finns tre silvermynt, varav det yngsta ar praglat ar 1420. Nar skeppet sjiink 
ar givetvis ocksa omojligt att saga nagot om. Det bevarade skeppsvirket har dock 
reparerats flera ganger under skeppets livstid. 

Viktualiebroderna 
Kan man pa nagot satt vaga placera in Skanorskoggen i ett speciellt historiskt sam-
manhang? Skeppets stora dimensioner berattar ju att det kanske bor ha haft en 
annan funktion an som en farkost for att transportera sill i. Vad är det egentligen 
for ett skepp som i dag ater ligger tackt under sanden i Skanor och som i kopieform 
ligger vid kaj i Malmo hamn? Tre viktiga faktorer Or en tolkning av det historiska 
skeendet majligt: dateringen av skeppet till runt ar 1390, storleken och det faktum 
att det varit kraftigt bestyckat. 

En dag i borjan av dykningarna pa vraket kom plotsligt en marinarkeolog upp 
med en kanonkula av sten. Detta fynd skulle snart foljas av flera liknande. Ur kalk-
sten har man finhuggit runda stenkulor. Fyra olika dimensioner kunde dokumente-
ras. Samtliga fynd gjordes direkt utanfor styrbords sida. Kanonkulorna bar alltsa ha 
forvarats i nagra trabehallare uppe pa clack och sedan fallit i vattnet utanfor sjalva 
skeppet ndr detta lagt sig pa sidan. Av kanonerna fanns inga spar. Dessa har givetvis 
kunnat bargas, eventuellt ligger flagon kvar djupt nedsjunken i sanden. 

Skanorskoggen ar faktiskt ett av varldens aldsta Linda skepp som har fort 
kanoner ombord. Bruket av krut kom till Norden strax efter mitten av 1300-talet. 
Liibeckarna hade t.ex. ar 1360 bittert fa erfara krutets verkningar. Detta ar tog det 
namligen eld i stadens krutforrad. Av nagon marklig anledning hade man placerat 
detta invid stadens radhus vilket vid explosionen raserades. I sjokampen mellan 
Valdemar Atterdag och tyska hansan utanfor Helsingborg ar 1362 ska enligt vissa 
kallor kungens son ha omkommit eller skadats svart av en stenkula fran en kanon. 
Malmoborgaren Henrik Smith skrev i sin arskronika pa 1500-talet: "Ar 1362. 
Slogis de Vendiske skib med kongens skiib y sewn, der bleff kong Valdemars son 
hertug Christoffer slagen med en sten, saa hand tog sin clod deraff." 

Den politiska arenan i Norden vid tidpunkten for Skanorskoggens byggande 
var mycket blodig. Drottning Margrete av Danmark satt som harskare i Danmark 
och Norge och hon gjorde genom sin dode man, kung Hakon av Norge, krav dven 
pa Sveriges tron. Hilton var ju son till den landsforvisade svenske kungen Magnus 
Eriksson. Nu satt i stallet Albrekt av Mecklenburg pa den svenska tronen. Ar 1389 
besegrade Margrete kung Albrekt i ett stort slag vid Asle invid Falkoping. Albrekt 
och hans son fordes som fa'ngar till Lindholmens slott i Skane. Samtidigt foil Sver- 
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ige for de danska trupperna. Endast 
Stockholm holls av Albrekts tyskar. 
For att undsatta staden med livs-
medel bildades i Rostock och Wismar 
ett maktigt broderskap med namnet 
Viktualiebroderna. Ordet viktualier 
betyder livsmedel. Man aysag att 
sjovagen forse det instangda Stock-
holm med mat. De tva tyska ham-
narna kom nu att bli pirathamnar for 
alla som ville bedriva sjoroveri mot 
Danmark. Med valspriket "Gottes 
Freunde, aller Welt Feinde" pabor-
jades .en enorm kaparverksamhet i 
hela ostersjon. Varje ar utsandes fran 
dessa hamnar mer an hundra sjoro-
varskepp med over femtusen pirater 
ombord. 

De nordiska farvattnen och kust-
staderna blev hart atsatta. Det gick 
t.o.m. sa langt att man under ett ar 
tvingades stanga fiskmarknaden i Ska-
nor, en av Europas storsta handels-
platser. Det var ofta fragan om stone, 
samordnade militaraktioner. sa kunde 
t.ex. en mecklenburgsk Hotta ar 1393 
attackera och plundra den maktiga 
handelsstaden Bergen i Norge. Aret 

efter slog man till mot Malmo och nedbrande enligt en tysk kronika staden "till 
grunden". Det finns ocksa uppgifter om att man ska ha attackerat Skanor. For de 
&riga Hansastaderna var emellertid kriget forodande. Man slot dad& ar 1395 pa 
Lindholmens borg utanfor Malmo fred med drottning Margrete varefter Albrekt 
lOsslapptes ur sitt sleanska fangelse. 

Det ar med stor sannolikhet i detta historiska sammanhang som Skanorskoggen 
ska inpassas. Vi har har ett betydande skepp, troligtvis byggt i sodra Ostersjoregio-
nen sannolikt av de mecklenburgska viktualiebroderna; ett skepp som fort kanoner 
och som medvetet bar ha byggts for att anvandas i den radande politiska situatio-
nen. Skeppet skulle armed ocksa vara Nordens aldsta bevarade piratskepp, vilket 
ju inte gor historien mindre spannande. 
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Nordens storsta medeltidsprojekt 
Den 29 maj 2001 sjosattes kopian av Skanorskoggen invid Kockums vary i Malmo. 
Malmo hade fist en ny, historisk stadssymbol. Ett ar senare moue kopian av den 
hollandska koggen vattenytan for forsta gingen. Nu vidtog det filmodiga och tids-
kravande arbetet med att bygga upp kastellen, resa mast, rigga skeppen m.m. Ar 
2004 kunde skeppen for forsta gingen angora sin nuvarande kajplats i Malmo 
langst ute pi Skeppsbron. De kom frin Kockums och forflyttningen var riktigt 
teatralisk. En otrolig dimma lade sig namligen over hamnen, sikten var bara ett 
tiotal meter. Kockumsbron gick upp men den vantande delegationen vid kajen sag 
absolut ingenting, endast broklockans klamtande hordes. sa plotsligt brot forkas-
tenet tjockan invid kajen. Tio minuter darefter svann dimman som ett trollslag. 
Forvinade arbetare pi den nya hamnbron sag nu tva medeltida koggar ligga forti5j-
da i anslutning till deras arbetsplats. Skeppens ankomst var vardigt spokskeppet 
"Den flygande hollandaren". 

Kopian av Skanorskoggen, vats namn ar "Tvekamp of Elbogen", vid kaj invid Koggmuseet pa 
Skeppsbron. 

Den 23 maj 2004 oppnade det nya medeltidsmuseet pi Skeppsbron. Fotevikens 
Museum har av Malmo stad fitt uppdraget att har bygga upp och utveckla en his-
torisk publikattraktion, ett historiskt museum som ska minna om Malmos stolta 
tid, da skeppen och havet var den framsta kontakten med omvarlden. 
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Carl Sonnenstein Wendt och 
Malmo stads arkiv 

Historien om en arkivforskare som 
fick rymma till Amerika 

— Av AKE NORSTRoM - 

Inledning 
Malmo stadsarkiv forvarar en for svenska stader unik samling av pergaments- och pap-
persbrev fran aldre tid. Antalet kungliga privilegie- och donationsbrev m.m. pa pergament 
fran tiden fore 1600 ar 46, varav 2 fran 1300-talet, 20 fran 1400-talet och resterande fran 
1500-talet. Det aldsta kungliga privilegiebrevet ar fran 1353 och utfardat av den svenske 
kungen Magnus Eriksson. Inkluderas aven andra an kungliga brev blir antalet pergaments-
brev fran samma tid 84. Under 1500-talet borjade det billigare pappret att anvandas vid 
upprattande av officiella handlingar istallet for pergament. Antalet kungliga brev pa papper 
fran tiden fore 1600 ar 88, varav endast 4 fran 1400-talet. Det totala antalet brev pa papper 
i magistratens arkiv fran samma tid ar narmare 400. Dartill kan namnas Malmo medeltida 
minnesbok paborjad 1420 med ayskrifter av for staden viktiga urkunder, en stadsbok med 
protokoll paborjad 1503, en bytingsdomboksserie fr.o.m. 1577, 336 bouppteckningar fran 
aren 1546-1599, kyrkliga rakenskaper och rakenskaper rorande magistratens loneformaner 
m.m. fran samma arhundrande Sammanfattningsvis kan konstateras att det ar tamligen 
skralt med kallmaterial fran 1300- och 1400-talet. Det lilla som finns gar att aterfinna i 
danska riksarkivet och tillhor framst Kungliga Kansliets arkivbildning. Daremot finns ett 
ovanligt rikt kallmaterial fran 1500-talet, da Malmo var Danmarks nast storsta stad och ett 
viktigt politiskt och ekonomiskt centra i det datida danska riket. 

Denna artikel behandlar Carl Johan Sonnenstein Wendt, fodd i Goteborgs Gustavi 
domkyrkoforsamling den 21 oktober 1820, och hans detaljerade forteckning Over stadens 
arkiv fran den danska tiden (t.o.m. 1657). Den s.k. Sonnenstein Wendtska katalogen, som 
upprattades 1861, utgor fortfarande en viktig informationskalla vid forskning i Malmos 
aldre historia. Hur och varfor fick Sonnenstein Wendt sin uppdrag att ordna och forteckna 
arkivet i radhuset och varfor ayslutade han aldrig sitt uppdrag? Detta ar nagra av de fragor 
som kommer att besvaras. 
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Sonnenstein Wendts uppvaxt och bakgrund 
Fadern hette Johan Severin Sonnenstein och var jurist. Han foddes 1791 i Strom-
stad och var notarie och senare domare vid Goteborgs radhusratt och avancerade 
snabbt till ordforande i kamnarsratten och titular borgmastare. Han avled i Gote-
borg redan 1824. Dodsorsaken var enligt dodboken tvinsot.' Modern hette Fred-
rica Elisabeth Bundsen och var fodd i Stromstad 1793 och avled i lungsot 1835 i 
Gustavi domkyrkoforsamling.2  Carl blev saledes faderlos redan som trearing och 
var endast fjorton ar nar han forlorade sin mor. Han hade da tre syskon, en 18 arig 
syster och rya broder, 12 och 16 ar gamla. Trots sin framstaende samhallsstallning 
tycks fadern inte ha lamnat nagon formogenhet efter sig. Av bouppteckningen efter 
modern framgar att familjen levde i ekonomisk misar. Vid dodsfallet fanns endast 
9 riksdaler i kontanter och hennes tre fingerringar var pantsatta. Skulderna uppgick 
till 351 riksdaler, varav landskamreren och juristen Carl Engelblom var den storsta 
borgenaren, som awn fick sta for begravningskostnaderna. Men trots den svara 
ekonomiska belagenheten hade modern ands hjalp av en piga, som hade 10 daler 
att krava av dodsboet for obetald Ion och kostpengar.3  Sannolikt blev den forald-
ralosa syskonskaran fosterhemsplacerade hos slaktingar. Av det senare tillagget till 
Carls efternamn kan man utga ifran att han blev fosterbarn hos en familj Wendt i 
Goteborg. 

Ar 1850 flyttade Sonnenstein Wendt fran Lund till Kristianstad och kom till 
Malmo i oktober 1854.4  I flyttningsattesten fran Kristianstad benamns han som 
handelsbokhallare och sags vara till levernet landfbr en hedrande minder.' I Mal-
mo borjade han sin bana som bokhandlare i kompanjonskap med Snallpostens 
grundare, fil. dr. Bernhard Cronholm (1813-1871).6  Ar 1861 sammanstallde han 
och gav ut Malmos forsta adresskalender, som innehaller en 16 sidor lang historik 
om "Stadens forsta uppkomst och &len". 1862 fick han anstallning vid Statens Jarn-
vagar som byraskrivare vid tredje trafikdistriktet. Anders Ulrik Isberg (1826-1900) 
var cla redan anstalld dar som jarnvagskamrer.7  Det dr inte omojligt att de kande 
varandra redan innan de blivit kollegor. Bada var intresserade av historia och hade 
kanske traffats under sina forskningar i radhusarkivet. Isberg agnade en stor del 
av sin fritid at sin Malmoforskning och bans excerpter har senare publicerats av 
sonen, stadsarkivarien Anders Ulrik Isberg (1867-1940). Sonnenstein Wendt levde 
ogift i en lagenhet pa tva rum vid Norra Vallgatan.8  Av konkursbouppteckningen 
att doma var bostaden ganska enkelt men typiskt borgerligt inredd. Dar fanns bl.a. 
ett bokskap, en bokhylla, ett skrivbord med skrivstol, en emmastol och sju andra 
stolar, en soffa med tva soffdynor, ett bord med duk, en chiffonje, en skank och ett 
kladskap. De obligatoriska spottkopparna saknades inte heller. Porslinet vardera-
des till endast 3 riksdaler, varav tva tallrikar av glas uppges tillhora nagon annan.9  
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Sonnenstein Wendt bade sin bostad pa nuvarande Norra Vallgatan 76 (det Ill& tvavaningshuset 
med vindsflinster). — Fotografi okand. 

Troligen var han regelbundet hembjuden hos gifta vanner eller intog sina maltider 
pa lokal. 

Sonnenstein Wendt var en allmanbildad man och flitig bokkopare. Han var 
forfattare till "Ordbok till svenska, danska och finska farmakopeerna" (1855), "Malmo 
kalender for 1861" och bl.a. till en artikel om reformatorerna i Malmo i verket 
"Kirkehistoriske samlinger".1° Av bokhandlare J. A. Ljunggrens rakning i konkurs-
bouppteckningen efter Sonnenstein Wendt framgar att han var mycket jarnvags-
intresserad och en riktig tabellbitare. Den inkopta litteraturen bestar till stor del av 
tyska jarnvagskalendrar och almanackor (pa tyska). Denna vurm for jarnvagar och 
tagresande delade han for ovrigt med vannen Cronholm, som i sin tidning Snall-
posten propagerade for att stambanan skulle borja i Malmo och dras genom Skane 
upp till Jonkoping."Sonnenstein Wendt kopte aven historiska och kyrkohistoriska 
standardverk pa svenska, t.ex. Reuterdahls kyrkohistoria och Fryxells Beriitteiser 
ur svenska historien, danska adelskalendrar och delar av verket Svenska Akademiens 
handlinganu 

Uppdraget 
Den 6 november 1860 ingav Sonnenstein Wendt ett forslag till magistraten om att 
fa ordna och forteckna stadens aldre arkivbestand och inleder sin skrivelse med att 
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han, efter att ha fatt magistratssekreterarens tillstand, "under en langre tid genom-
Ott" handlingarna fran den danska tiden fram till 1658.13  Ljungbergs uppgift att 
detta skett under "vii/ 10 ars tid" kan inte stamma eftersom han forst 1854 kom 
till Malmo, och det sannolikt drojde ytterligare nagra ar innan han var tillrackligt 
valetablerad for att fa fri tillgang till stadens arkiv." Av samma skrivelse framgar 
aven att han beviljats tillstand att forska i radhusarkivet for att samla material "till 
en stadens historia". Detta syftar sannolikt pa den 16 sidor langa inledningen om 
Malmos uppkomst och historia i 1861 ars adresskalender. Denna innehaller Itskil-
liga detaljer om stadens privilegier m.m. som bekraftar detta antagande. Sannolikt 
var det under detta arbete i arkivet som han fick iden till sitt arkivprojekt. 

Sonnenstein Wendt havdar i sin skrivelse att arkivet befann sig "i ett helt och hal-
let oordnat skick" och att han dad& tvingades utfora vissa ordningsarbeten, innan 
det egentliga arbetet kunde paborjas. De losa (ej inbundna) arkivhandlingarna upp-
ges ha forvarats i drygt 300 konvolut. Uppgiften om tillstandet i arkivet stammer 
val med bibelforskaren och kyrkohistorikern Henrik Reuterdahls uppgifter om 
forhallandena nara 20 ar tidigare. Da han paborjade sina forskningar i juli 1842 
fann han arkivet vara i sadant skick, pa grund av "dets Flytninger ogadskillige Forand-
ringer", att en grundligare genomgang av arkivets historiskt intressanta handlingar 

Stortorget som det sag ut pa Sonnenstein Wendts tid (1864). Bilden dr tagen fran sydvast och 
visar torgets utseende fore dess stora ombyggnad. Till vi nster lansresidenset och Nib fibergs hus. 
— Fotografi Otto Post(?). 
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var omojlig." Vid 1700-talets mitt forvarades arkivet i radhusets forsta vaning i ett 
litet arkivrum med traskap. Det till radstugurummet i radhusets sodra del ar 1792 
flyttade arkivet, fick i september 1801 i all hast undanforslas da rummet behovdes 
i samband med en bal till Gustav IV Adolfs och bans drottning Fredrikas ara. Efter 
flera nya flyttningar hamnande det vid 1800-talets borjan i borgmastare Nord- 

Notis om ftra kopman som den 28 november 1457 anmalde hos borgmastare och rad i Malmo 
att de blivit "grebne, bastede, bundethe, rowede ok jfra taghet thes ratte gotz" (gripna, slagna, 
bundna, rovade och friz'ntagna sitt rattnatiga gods) pa sjon. Nagot senare blev samma sjarovare 
upptackta niir de lade till vid Malmo redd. De fick darfor ge sig ut till sjoss igen men blev upp-
hunna och gripna av nagra Malmoborgare utanfor Skanor. Sjorovarna domdes i narvaro av 
byfogden Henric Dringenberg till halshuggning. Straffet verkstalldes vid Blosshogen vaster om 
staden och sjorovarnas huvuden sattes i ayskriickande syfte upp pa stakar vid stranden. Registrum 
ville Malmoyghe, folio 37. 

lindhs privata bostad, och ar 1813 aterfordes det till radhuset. Fram till 1864 kom 
arkivet att forvaras i ett for andamalet inrett rum i norra delen av nybyggnaden, 
intill den s.k. radhussalen." 

Sonnenstein Wendt argumenterar i sin framstallan med stor skicklighet for be-
hovet av att ordna och forteckna arkivets aldre handlingsbestand. Han papekar att 
atskilliga handlingar har forsvunnit pa grund av den bristfalliga kontrollen och 
dokumentationen av arkivets innehall, men "De illdre befintliga registraturernas ofull-
stiindighet och summariska beskaffenhet ger det inte mojligt att med bestamdhet angifiv 
hvarje sddant dokument". Som ett sarskilt anmarkningsvart exempel pa en sadan 
forlust namner han stadens aldsta kopiebok: "Lunds universitets-Bibliotek[...] fbr-
varar bland sina samlingar en Pergaments Codex i folio, som har titeln: Registrum 
villa Malmogiensis. Det ar en ar 1420 pa &dad och sedermera fortsatt samling, dell 
of Malmo stads privilegier och stadsratter, dell of andra for staden i hog grad vigtiga 
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handlingar, hvartill originalen nu till en stor del /fro Prlorade. Denna pergaments Co-
dex tjenade under den aldre tiden iinda till 1658 slom en slags lagbok for det dagliga 
rattsskipandet och lag for detta andamal stadse pa Magistratens bord". Handskriften 
skall ha lanats av historieprofessorn i Lund Sven Lagerbring och aldrig lamnats 
tillbaka utan pa okanda vagar hamnat i universitetsbiblioteket i samma stad. Efter 
att ha varit borta i omkring 150 ar, aterfordes den 1904 till stadsarkivet efter en 
framstallan till Kungl. Maj:t av stadsarkivarie Isberg. I andra fall togs handlingar 
hem av radhusets tjansteman. Ar 1728 kravde magistraten borgmastareankan Lo-
rich pa handlingar som bevisligen tillhorde staden." Reuterdahl uppger att Erik av 
Pommerns privilegiebrev fran 1429, som gav borgmastarna i Malmo rag att pa sin 
ambetsdrakt bara 'gull" och 'Argylt", for manga ar sedan kommit i privata 
och overlamnats till honom omkring 1840. Da han inte visste dens ratta hemvist, 
skanktes det till universitetsbiblioteket i Lund. Tack vare att han vid sin forskning i 
Malmo radhusarkiv 1842 fann det vara registrerat clar, kunde det slutligen aterlam-
nas.18 

Under 1800-taIet fick det historiska medvetandet och historieforskningen ett 
stort uppsving, som kan sattas i samband med romantiken och de nationella ro-
relserna i Europa efter franska revolutionen. Historisterna i Tyskland havdade att 
varje tid maste bedornas utifran sina egna forutsattningar. Historikerns viktigaste 
uppgift ar att faststalla konkreta handelseforlopp och forsoka aterskapa nagot av 
den tidsanda, som dessa handelser varit en del ay. For detta kravdes kallmaterial 
och en medveten kallkritisk hallning. Aven arkivens stora betydelse for historie-
forskningen uppmarksammades och for den nationella historieskrivningen viktiga 
kallserier borjade excerperas och publiceras i de fiesta europeiska Under." Men dven 
hembygdshistoria och stadshistoria borjade bli foremal for forskning. Sonnenstein 
Wendts initiativ att tillgangliggora stadens arkiv for den historiska forskningen lag 
onekligen i tiden. 

Sonnenstein Wendt framhaller i sin framstallan till magistraten, handlingarnas 
stora betydelse som historiskt kallmaterial och sager sig under sitt ordningsarbete 
ha kommit till insikt om att arkivet innehiller "en stor mangd vigtiga och i hog grad 
intressanta handlingar, icke allenast v'enande till upplysning for stadens historia och 
topografi, utan afven for landets och nordens historia i allmanhet". Kopplingen till den 
gemensamma nordiska historien var i allra hogsta grad aktuell vid denna tid. Den 
s.k. skandinavismen hade vind i seglen vid de nordiska universiteten och i liberala 
kretsar. Cronholm var en av dem som odlade kontakter pa andra sidan Sundet och 
som dromde om ett forenat Norden. Det var ingen slump att Reuterdahl valde att 
publicera sin artikel Om Malmo radhusarkiv pa danska i en dansk historisk publika-
tion. Hans aysikt var att for danska historiker och en historieintresserad allmanhet 
lyfta fram hittills okanda och outnyttjade viktiga kallor till den danska historien. I 
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sin medeltidsforskning utforde han omfattande inventeringar efter samtida kallma-
terial i arkiv och bibliotek, och anvande sig av moderna kallkritiska metoder i sin 
tolkning av dessa kallor.2° 

Sannolikt pa magistratens begaran specificerar Sonnenstein Wendt uppdraget i 
en skrivelse daterad 9 november samma ar (1860). Han erbjuder sig att "fidlstandigt 
ordna och registrera stadens vardefidla arkif", och lamnar aven ett konkret forslag 
till systematisering. Arkivet skulle uppdelas i tva stora huvudgrupper: 7f.'firsta avdel-
ningen" omfattande handlingar tillkomna under den danska tiden och littererade 
med rod skrift; "andra avdelningen" omfattande handlingar fr.o.m. 1658 fram till 
hans egen samtid, littrerade med bla skrift. Genom valet av dessa farger pa blacket 
forelag ingen risk for sammanblandning med aldre littera i svart black.21  

Sonnensteins Wendts serieindelning har skett med utgangspunkt ifran en all-
man bedomning av brevutfardarens status, handlingarnas innehall och historiska 
varde; kungliga stadganden, privilegier och resolutioner i enskilda arenden (signum 
A) kommer fore enskilda personers skrivelser; som i sin tur delas in i historiskt in-
tressanta (signum B) och mindre intressanta brev (signum C), varav de sistnamnda 
inte ansags behova registreras utan endast ordnas kronologiskt (sistnamnda serie 
har senare kommit att inordnas under signum B). Katalogen är forsedd med utfor-
liga namn- och sakregister. 

Katalogen innehaller inte bara uppgifter om stadsarkivets pergaments- och aldre 
pappersbrev. Aven donationshandlingar, dombocker, bouppteckningar, rakenska- 
per, kopiebocker etc. har fortecknats i katalogen under egna signa. Nar original eller 
vidimationer av urkunder saknas har han i stallet fortecknat i stadens kopiebocker 
forekommande ayskrifter av dessa. For varje urkund anges vem som ar utfardare, 
var och nal detta skett, forekomsten av sigill och en kort beskrivning av urkundens 
huvudsakliga innehall (regest). Han har aven noterat i vilket fysiskt skick sigillen 
befann sig i och forekomsten av tomma sigillremsor etc. 

Sonnenstein Wendt begarde 500 riksdaler for detta arbete, vilket han med tanke 
pa arbetets omfattning (minst 50 000 losa handlingar) och svarighetsgrad ansag 
vara synnerligen skaligt. Han ber aven magistraten betanka "att en arkets registre-
ringfor den aldre tiden svarli gen kan verkstallas of nagon annan On den, som at dylika 
Prhallanden egnat sarskildt studium, och att det tillfiille, som nu erbjuder sig att dertill 
erhalla en lamplig person, icke nar som hellst kan blifiia att parakna". 

Fallet Johan Otto Friberg 
Sonnenstein Wendt hade nar han gjorde sin framstallan till magistraten sedan lang 
haft fri tinging till stadens arkiv och till och med fria hander att utfora vissa forbe-
redande ordningsarbeten. Detta visar vilket stort fortroende som magistraten hyste 
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for honom. Anders Ulrik Isberg 	som sedan atskilliga ar umgicks i magistrats- 
kretsar och var val hemmastadd i stadens arkiv, var antagligen den som oppnade 
dorrarna for honom. Att det knappast var nagot sjalvIdart att utomstaende fick 
forska i arkivet pa egen hand, visar ett samtida ayslag pa en sadan begaran. 

Rine radhuskanslisten och amatorhistorikern Johan Otto Friberg begarde i april 
1850, med hanvisning till 2 § 4 mom. Tryckfrihetsforordningen, 'att under som-
marmanaderne i hiirvarande archiv (medges tillfalle att) fiellbordafbreniimndePrteck-
ning och genomlasa de anforda dombikkerna".22  Friberg hade for aysikt att fortsatta 
den forteckning Over stadens diplom som Henrik Reuterdahl publicerade i Dansk 
Historisk Tidskrift 1843, vilken endast omfattade perioden fram till ar 1557. Han 
ville aven ga igenom samtliga dombocker fran aren 1727 till och med 1799, och 
gora ayskrifter av dem. Men da han for sitt arbetes skull inte kunde vara pa plats 
nagon langre tid, ville han lana hem en dombok at gangen, och forsakrade att dessa 
skulle "med storsta aktsamhet Prvaras och med all mojlig skyndsamhet dterstallas". 
Som resultat av magistratens tillmotesgaende, utlovas "en fidistiindig Registratur" 
Over sistnamnda handlingar, som enligt honom "skulle med viilvilja emottagas of 
historiska forskarne say i I 	denna som andra sidan Sundet". 

I 2 § 4 mom. tryckfrihetsforordningen regleras ratten att vid domstolar och all-
manna verk "genast och utan tidsutdrilgt"ges tillfalle att sjalv skriva av handlingar 
eller mot faststalld avgift erhalla en bevittnad ayskrift. Ratten att pa stallet sjalv 
utfora sin forskning kunde endast nekas om "dervid betydande hinder wore". Enligt 
magistratens utslag i maj samma ar (1850) beviljades Friberg varken tillstand att 
vistas pa egen hand i arkivet eller lana hem arkivhandlingar. Skalet var att magistrats-
sekreteraren var den enda tjanstemannen som hade yard om arkivet, och han kunde 
inte "tilPrbindas att uppehiilla sig uti det fran hans Embetsrum afikiljda archiwet 
under den obestiimda tid Sokanden der skulk vilja i upgifiie afieendet anstalla forsk-
ningar uti aldre handlingar". Magistraten havdade saledes att "be0ande hinder" 
forelag i enlighet med tryckfrihetsforordningen. Fribergs begaran att fa lana hem 
dessa handlingar maste aven for datida forhallanden ha tett sig magstark. I vanliga 
fall var det bara stadssekreteraren (magistratssekreteraren) och borgmastarna, som 
fick to med sig arkivhandlingar hem till sin bostad. De forstnamnda lanade titt 
som tatt hem protokollen for att renskriva sina kladdar till utslag och resolutioner. 
Daremot var Friberg valkommen att bestalla ayskrifter mot sedvanlig losenavgift. 
Magistraten beviljade saledes inte heller flagon befrielse fran denna avgift. Detta 
beslut overklagades av Friberg till Kunglig. Befallningshavande, som dock i sin 
tur hanvisade till hovratten som den raga instansen. Den snava behandlingen av 
Friberg ar marklig med tanke pa att han under aren 1843-1854 varit anstalld som 
radhuskanslist. Ar 1842 gay han ut sin bok Malmo Stads Historia och Beskrifiling, 
som raknas som det forsta historiska verket om Malmo. Ljungberg ansag dock inte 

108 



Fredrik II brev av den 21 februari 1565 enligt vilket 
han skanker kronans tionde fran Oxie socken till de fat-
ti ga i Malmo Hospital mot att dess foresandare fOrbin-
der sig att Ulla en god man till sockenprast. 
Littra: A80. 
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denna bok vittna om nagon storre fortrogenhet med stadens urkunder.23  Av Son-
nenstein Wendts uppgift i sin skrivelse till magistraten den 19 janari 1861 framgar, 
att magister Bernhard Cronholm innehade "en stor bok i folio inbunden i perga-
ment, som han kopt ph' Rudhus Canslisten Fribergs auktion, hvilken bevisligen tillhOrt 
stadens arkiv." Denna uppges innehalla ayskrifter av brev ufardade av Kristian IV 
(1577-1648), och bor ayse brevboken benamnd "Konge Brefte", med ayskrifter fran 
bl.a. 1600-talets borjan (volym D1:3 i magistratens arkiv). Auktionen Mr ha agt 
rum pa stadens auktionsverk med anledning av Fribergs personliga konkurs 1852. 
Detta indikerar onekligen att magistraten hade alga erfarenheter av Friberg fran 
hans tid som anstalld med fri tillgang till vardefullt arkivmaterial. 

Privilegie- och donationsbeicker fran 1700-talet 
Sonnenstein Wendt var ingalunda helt utlamnad at de svarlasta originalen pa perga-
ment eller papper for att kunna forteckna arkivet. Det fanns gott om kopiebocker 
fran 1600- och 1700-talet, som bundits in och forsetts med innehallsforteckning 
och sammanfattande beskrivningar av urkundernas innehall och tillkomstsituation. 
De initiativ som under 1700-talet togs for att skapa ordning och reda i stadens arkiv 
och Ora ayskrifter av dess urkunder, var helt och hallet administrativt motiverade. 
Ar 1721 vackte advokatfiskalen Petter Silfiverschiold fragan varfor inte nagra av-
skrifter gjorts Over stadens akter och dokument, trots att hovratten redan 1719 
kravde detta i en skrivelse.24  Ar 
1758 begarde den av Kungl. 
kanslikollegiet tillsatta handels-
kommissionen extrakt av alla 
for staden gallande handels- och 
stapelstadsprivilegier. Med an-
ledning av detta utforde stads-
sekreterare Falkman emellertid 
en forteckning Over flera andra 
kungliga privilegier och resolu-
tioner, som det kunde vara bra 
att ha tinging till. Efter att ett 
band remitterats for synpunk-
ter till bl.a. stadens aldste och 
handlandesocieteten, skickades 
det med 13 ark och en forteck-
ning till handelskommissionen 
i Stockholm. Handelsmannen 
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Avskrifi av Pregiiende originaldokument i pergament (se sid. 109) i den 1741 paborjade kopie-
boken over donationer. Sid. 9 i "S:t Peders Kyrkias, Skolans, Hospitalets och Stadsens fattigas 
afikrefiie fimdationer (donationer]': Magistraten i Malmo, D1:5. 
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Haquin Bager vine att aven handlingarna och kartan over de projekterade stenbro-
arna skulle inga i denna redovisning. Falkmans arbete vackte handlandesocietetens 
stora uppskattning, som i sitt remissvar till magistraten foreslog att han skulle er-
Ulla 80 daler silvermynt for sitt "myckna besvar".25  

ter 1741 diskuterar stadens styresman behovet av battre ordning och reda betraf-
fande de ekonomiskt och juridiskt viktiga privilegie- och donations- urkunderna. 
Latinskolan, barnhuset, hospitalet, stadens fattiga och i viss man aven S:t Petri 
forsamling baserade sin existens och ekonomi pa kungliga privilegier och dona-
tioner fran privatpersoner, och de urkunder i form av sigillerade pergamentsbrev 
som inneholl uppgifter om dessa formaner och rattigheter uppges vara till "siegfwa 
stilen mycket oliiselige samt of allder snart fbrmulltnade".26  De aldsta annu bevarade 
urkunderna har tillkommit i samband med reformationen, da en betydande del av 
kyrkans egna resurser for sociala andamal konfiskerats av staten. Det behovdes en 
genomgang av dessa for att i detalj reda ut vilka arrenden och rantor som skulle 
betalas och till vilka andamal. For att fa battre overblick over donationerna och 
slippa anvanda de gamla svartolkade pergamentsbreven, beslutade magistraten att 
en vidimerad renskrift skulle utforas i en inbunden och folierad bok. Denna "bok" 
skulle aven forses med en sammanfattande innehallsbeskrivning av de ayskrivna 
urkunderna (regest). Detta renskriftsarbete skulle ersattas med fyra ore skilling 
silvermynt per ord.27  Att de i kopieboken verkstallda ayskrifterna ansags ha samma 
bevisvarde som originalen framgar av ett pa forsta sidan intaget bestyrkande. Det 
framhalls att om nagot "original afflireniimde handlingar, antingen genom allder 

Ur Sonnenstein Wendts ka-
talog: "Pa pergament. Sigillet 
qvarhangande. Under star: 
"Domino rege presente", och 
bakpd med gammal hand: 
"Gamble Koning Cristerns 
breff om wragh". — Enligt 
regalratten var forlista skepp 
och vrakgods som patraffades 
i vattnet eller lungs med stran-
derrza kungens egendom. Den 
som hittade vrakgods skulle 
anmala detta till fogden pa 
narmaste kungsgard. 1457 ger 
kung Kristian Maim& borgare 
ratti ghet att sjalva barga sina 
skepp &era& i Danmark och 
Norge. 
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I juli 1794 begarde bokbindare Gustav 
Adolf Lange betalt for inbindning av 
den suit pa tre privilegiebocker som enligt 
magistratens beslut pabodades 1792. 
Bokbindare Lange avled i Malmo Caroli 
forsamling 1806 
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och formulltning, eller annat tillfiille, skulle 
framdeles saknas eller fOrkomma, kunna, sdsom 
under behorigt Inseende samlade och med origi-
nalen jilmnPrde, fullt witsord och trowardighet 
tillagnas, hwilket nu warande Magistrats Perso-
ner, med deras egenhandiga namns underskrifi-
ter, betyga och stadfdsta. Malmo Radhus den 23 
Sept. 1758':28  

I februari 1792 beslutade magistraten att 
Ora en ayskrift av bl.a. de ar 1657, 1741 och 
1758 paborjade donations- och urkundsbock-
erna. Behovet av en sadan ayskrift motiveras 
med att: "Som the i Stadens Privilegie- och Do-
nations backer antecknade documenter aro for 
Staden hogst angelagna att hafiva i fbrwar, och 
thet mojeligen kunde handa at ndgon of thesse 
backer wid ndgot wadeligit tillfdlle, eller el fast 
kunde forkomma, hwarigenom Staden blifwa 

forsatt i storsta firlagenhet".29  Darigenom skulle "ett Exemplar ma wara i behall i 
fall thet andra skulle fbrolyckas". Detta ayskriftsarbete skulle ske hemma hos och 
under overinseende av stadssekreterare Nobelius, av nagon for uppgiften lamplig 
person. Det var stadssekreteraren som var narmast ansvarig for stadens arkiv och 
dad& naturligt att just han fick detta uppdrag. Ett forsta band kom att foljas av 
ytterligare tva som sammantaget innehaller ayskrifter av urkunder fran aren 1353-
1798. Samtliga volymer innehaller kronologiska regester. I april 1794 kvitterade 
stadssekreteraren ut 22 daler silvermynt och 36 ore for ayskriften. Ddremot var 

man inte lika villig att betala den av bokbindare Lange begarda ersattningen pa 31 
daler och 36 ore.30  

Sonnenstein Wendt bar framforallt alit ha haft stor nytta av 1741 ars donations-
bok och de tre ar 1792 paborjade privilegie- och donationsbockerna. Dessa voly-
mer innehaller kronologiska innehallsforteckningar med kortfattade beskrivningar 
av urkundernas innehall. Vid en jamforelse blir det uppenbart att han anvande sig 
av regesterna i dessa kopiebocker nar han upprattade sin katalog. Inte alla urkunder 
som finns medtagna i breybockerna gar att aterfinna i Sonnenstein Wendts katalog 
och vice versa. Detta beror sakert pa arkivforluster under mellanliggande tid. Att 
han inte bara anvande sig av sentida ayskrifter utan aven gjorde noggranna kontrol-
ler mot originalen ar uppenbart. Katalogen innehaller som redan namnts notiser 

om originalbrevens och sigillens fysiska skick och dessutom urkunder som inte gar 
att aterfinna i breybockerna. 
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Hur blev resultatet? 
Sonnenstein Wendt kom aldrig att slutfora sitt uppdrag. Enligt den ursprungliga 
planen skulle han 	gt ordna och registrera stadens vardefulla arkif" omfat- 
tande arkivmaterial fram till sin egen tid. I januari 1861 godkande magistraten och 
"stadens narvarande inveinare" det foreslagna arkivprojektet och arvodet pa 500 riks-
daler "i den man arbetet fortskrider". Det beslutades aven att ett andamalsenligt skip 
skulle inforskaffas for handlingar av storre vikt.31  Redan efter en minad begarde 
Sonnenstein Wendt att fl 340 riksdaler utbetalt fran stadskassan, vilket aven bevil-
jas.32  Katalogen omfattar i stort satt perioden fram till 1658, dvs. den danska tiden. 
Stadsarkivarien Leif Ljungberg har senare upprattat en kompletterande forteckning 
Over arkivhandlingar fran aren 1483-1658 .33  

Malmos forste stadsarkivarie Anders Ulrik Isberg har gett katalogen ett gott be-
tyg. Strax efter att ha tilltratt sin tjanst i mars 1903 paborjade han ordnandet och 
fortecknandet av radhusrattens och magistratens arkiv. I en tidningsartikel fran 
1904 sager han sig ha haft god hjalp av Sonnenstein Wendts katalog i detta arbete, 
men framhaller Wen att vissa i denna registrerade iddre vardefidla handlingar inte 
gatt att aterfinna i arkivet.34  Nagon forklaring till dessa arkivforluster ges inte, men 
mojligen har katalogen ironiskt nog tjanat som en vagvisare for klafingriga perso- 
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ner. Om Sonnensteins Wendts arbete skriver Ljungberg: "Denna katalog eller arkiv-
forteckning dr yard ett mycket hogt betyg. Den kannetecknas av reda i uppstallningen, 
regesterna har utarbetats med koncis klarhet, varjamte ett kombinerat sak- och person-
register Or den an mera anvandbar"." Ljungberg framhaller att katalogen kommer 
till stor anvandning i forskarsalen. Vid denna tid (1950-talet) besoktes stadsarkivet 
framfor alit av en liten exldusiv grupp av historiker och publicister, som agnade sig 
at aldre historia. 

Konkurs och flykt till Amerika 
Anledningen till att Sonnenstein Wendt begarde forskott pa sitt arvode redan efter 
en manad, var sannolikt att han var i desperat behov av pengar. Forskottet kunde 
dock motiveras med att han redan utfort ett omfattande ordningsarbete i arkivet. 
Fern ar senare stod Sonnenstein Wendt inf.& en personlig katastrof. Ljungberg skri-
ver att han ar 1866 bradstortat gay sig ivag till Amerika och att hans vidare Elden 
dar ar okanda. Han skriver awn att Sonnenstein Wendt lange lidit av ekonomiska 
problem men daremot inget om den brottsliga garningen. Den 22 oktober 1866 
begardes han i konkurs av sin hyresvard juveleraren G. Dahlgren, som han sedan 
1 oktober 1865 var skyldig for hyran. Han hade da for nagon tid sedan sparliist 
fbrsvunneenligt hyresvarden. Radhusratten bifoll konkursansokan da "veterligt 
att Jernvagsbyritsekreteraren C. Sonnenstein Wendt ar ur riket fizren och anledning dr 
firhanden att Want skettfor undgaende av borgenarers kraf" ." Nar detta skedde var 
Sonnenstein Wendt redan efterlyst och hans egendom forsatt i kvarstad pa begaran 
fran hans arbetsgivare.37  Som byraskrivare vid Statens Jarnvagars tredje trafikdi-
strikt, hade han under sin chefs franvaro under perioden 1 juni till 5 september 
1866 utkvitterat 1674 riksdaler, som han sedan inte redovisat utan stoppat i egen 
ficka. Skulden till de Ovriga 14 borgenarerna var 8620 riksdaler. Till de storsta 
fordringsagarna horde nagra handlande i Malmo, som lanat ut pengar mot revers 
och gatt i borgen for lan i Torna, Bara och Harjagers haraders sparbank.38  Vannen 
Bernhard Cronholms krav harrorde fran tre reverser fran vardera aren 1864-66, om 
sammanlagt 691 riksdaler. 

Men Sonnenstein Wendt hade aven skulder for varor och tjanster, t.ex. kap pa 
lopande rakning av kidder, stearinljus och backer. Vardshusidkaren och agaren av 
hotell Svea J. P. Aberg, kravde 147 riksdaler for logi, kaffe och frukost under pe-
rioden fran 1 maj till 20 september 1866. Det kan tyckas markligt att Sonnenstein 
Wendt tog in pa hotell i sin egen hemstad men antagligen vagade han inte bo kvar 
hemma pa grund av sin stora hyresskuld. De aldsta rakningarna 1r fran 1858 och 
borgensforbindelserna fran 1861, vilket tyder pa att hans skulder har sitt ursprung 
fran den tid da han var verksam som bokhandlare och utgivare av Malmo adress- 
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kalender. Den sistnamnda publikationen gay han ut pa eget forlag, vilket sannolikt 
innebar ett betydande ekonomiskt risktagande. Det skulle droja ytterligare sex ar 
innan en ny adresskalender gays ut i Malmo. Enligt 1866 ars arvodesstat hade 
Sonnenstein Wendt en manadslon pa 175 riksdaler. Det forskingrade beloppet 
motsvarade saledes drygt 9 manadsloner. 

Det dr uppenbart att Sonnenstein Wendt redan da han atog sig att ordna och 
forteckna stadens arkiv var i stort behov av de pengar som detta uppdrag medforde. 
Han bar ha forsvunnit till Amerika nagon gang kring september—oktober 1866. 
AlIt tyder pa att denna flykt var val planerad, och att reskassan utgjordes av de 
fran arbetsgivaren forskingrade pengarna. Man kan forestalla sig den angest och 
ensamhet som han maste ha kant under sin vistelse pa hotell Svea, dar han gick 
under namnet Hr. sekter Wendt. I den overgivna, fullt moblerade lagenheten, pa-
traffades en sigillsamling, som dock endast varderades till 20 riksdaler. Aven hans 
van jarnvagskamreren Anders Ulrik Isberg hade en sigillsamling, som senare kom 
att skankas till Malmo museum av en av sonerna." Detta att dga en sigillsamling, 
garna uppklistrad pa karta i ett album, var inget unikt for en epok som praglades av 
historieromantik, nostalgi och samlarvurm. Men det dr svart att i fallet Sonnenstein 
Wendt tanka bort det faktum att han haft fri tillgang till arkivet i radhuset och alla 
mojligheter att bygga upp en egen samling darifran. Naturligtvis har det inte i sa 
fall inte rort sig om nagra spektakulara rariteter fran Linda urkunder och aldsta tid 
utan snarare sigill fran enskilda personers suppliker m.m. bland inneliggande hand-
lingar fran senare tid. Annars hade knappast samlingen kunnat saljas pa exekutiv 
auktion i Malmo for 62 riksdaler till en handlande Z. L. Martinsson." 

Sammanfattning 
Sonnenstein Wendts katalog utgiir annu idag, tillsammans med senare upprattade 
arkivforteckningar och Lauritz Weibulls urkundsbok, ett viktigt hjalpmedel for var 
kannedom om Malmo stadsarkivs aldsta handlingsbestand. Den tillkom under en 
epok som kannetecknas av vaxande historiskt medvetande och professionalisering 
av historieamnet. Detta uppsving for historieintresset okade aven behovet av val-
strukturerade och fortecknade arkiv. Aven om en av drivkrafterna bakom hans pro-
jekt att ordna och forteckna radhusarkivet var behovet av pengar, finns det ingen 
anledning att betvivla att han hade ett genuint historieintresse. Detta framgar inte 
minst av hans utforliga inledning om stadens historia i 1861 ars adresskalender, 
och av hans boksamling. Katalogen ar utford med stor noggrannhet och konse-
kvens och sannolikt med den danska och svenska diplomatarieutgivningen som 
forebild. Sonnenstein Wendt har inte saknat tillgang till goda hjalpmedel i form av 
kopiebocker fran 1700-talet, som bar ha varit till stor nytta vid beskrivningen av 
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urkundernas innehall. Dessa s.k privilegie- och urkundsbocker har dels tillkommit 
for att forbattra kannedomen om stadens egendom, handelsrattigheter, kungliga 
privilegier, stiftelser och institutioner, dels som sakerhet ifall de gamla originalur-
kunderna skulle forstoras eller forsvinna ur arkivet. Med tanke pa den daliga for-
varingen och kontrollen Over hanteringen av handlingarna dr magistratens angslan 
fullt forstaelig. Nagon medvetenhet om pergamentsbrevens stora betydelse som 
primarkalla for den historiska forskningen kan inte sparas under 1700-talet hos 
magistraten. Eftersom ayskrifterna i kopiebockerna vidimerades och bade samma 
rattskraft som originalen, behovde inte de svartydda och hanteringsmassigt otymp-
liga privilegiebreven utsattas for onodigt slitage. Sonnenstein Wendts 'catalog utgor 
den forsta i stort satt heltackande redovisningen av arkivet fran den danska tiden, 
som dessutom tillkommit for att tillgangliggora dess innehall for den historiska 
forskningen. Den innehaller bl.a. vardefulla upplysningar om sigillbestandet sa som 
det forholl sig pa Sonnenstein Wendts tid. Anledningen till att katalogen inte som 
planerat kom att ornfatta handlingar fram till bans egen tid var sannolikt arbe-
tets omfattning: den arliga tillvaxten av handlingar okar alltmer under den svenska 
tiden. Eftersom han redan 1861 kunde utkvittera 340 av det beviljade arvodet pa 
500 riksdaler i forskott, fanns inte heller langre nagot ekonomiskt motiv att fullfkilja 
arbetet. Det kan tyckas markligt att en man med Sonnenstein Wendts bakgrund 
och sociala kontaktnat Rode& till grov brottslighet genom forskingring, men up-
penbarligen sag han ingen annan utvag ur sin ekonomiskt ohallbara situation an att 
forsoka skapa sig en ny framtid i Amerika. 
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Nytt om antikvariskt 
2004 

Under ett antal ar har nytt om antikvariskt inte rapporterats till Elbogens lasare. 
Detta har sin framsta grund i en intensiv och stor arkeologisk verksamhet och med 
detta ocksa en kraftig arbetsbelastning. Nu kommer en presentation av ar 2004 ars 
verksamhet. De olika sammanstallningarna har tillkommit till storsta delen med 
stor hjalp fran ett flertal av Malmo Kulturmiljos medarbetare. 

Under 2004 har Malmo Kulturmiljo genomfort en mangd varierande uppdrag, 
fran ett stort antal arkeologiska undersokningar till uppdrag som har galls bygg-
nader, kulturmiljo och marinarkeologi. Ett urval av arets uppdrag presenteras liar. 
Samtidigt pagar utgivningen av rapporterna fran projektet Oresundsforbindelsen 
och arbetet med Citytunnelprojektets rapporter har gatt in i en intensiv fas. 

De senaste 10 arens arkeologiska undersokningar har lett till en betydande kun-
skapstillvaxt och arkeologin har ocksa alit oftare synts i media. Det har lett till ett 
iikat intresse for arkeologin. Projektet Arkeologi for alla ar ett led i att hitta nya satt 
att mita detta intresse. 

Arkeologi for alla 
I projektet Arkeologi for alla ar malet au na ett brett spektrum av samhallsgrupper 
for att stimulera till reflektion kring historien. Tanken ar att locka manniskor att 
fundera over hur det forflutna paverkar oss i dag och styr var framtid. I detta ingar 
bl.a. att visa hur kunskapen om det forflutna skapas genom arkeologers arbete. Pro-
jektet ar en del av Malmo stads handlingsplan Valfiird for alb — det dubbla atagan-
det och loper Over en trearsperiod. Stadsvandringar i samband med undersaningen 
i kvarteret Liljan, arkeologiaftnar vid undersokningarna i Hyllie och Vintrie och 
program for skolor i undersokningarnas naromraden ar nagra av de aktiviteter som 
ingar i projektet. 

Spur efter helig kiilla i Fredriksberg 
Vid Fredriksbergs gard, dar Yttre Ringvagen moter motorvagen till Ystad, planeras 
en utbyggnad av Fosie industriomrade. Tack vare tidigare arkeologiska undersok- 
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ningar infor byggandet av dessa motorvagar hade vi foraningar om vad som skulle 
kunna dyka upp. Omradet som valdes ut for undersokning ligger till stora delar 
kring en utdikad vatmark, som pa aldre kartor kallas Killang. Namnet tolkar vi som 
angen med en eller Hera kallor. I aldre tider kunde kallor inga i kulten och man kan 
ha offrat foremal till, for oss °Undo., hogre makter. De fynd och lamningar som 
patraffades tyder pa att Killang uppfattades som en helig plats under stenaldern. 
Bland fynden finns ett stort antal hela och delar av flintyxor, keramik och en yxtill-
verkningsplats med mycket stora mangder avfall. De fiesta dr fran den aldre delen 
av bondestenalder (ca 4200-3000 f. Kr.). Manga foremal har lagts ned i kanten av 
Killang och man kan tanka sig att just kallsprangen har fatt manniskorna att for-
knippa platsen med liv och fruktbarhet. N'a'gra urnebrandgravar fran bronsaldern 
patraffades intill Yttre Ringvagen. Undersokningen resulterade dven i att spar efter 
Hera hus, gropar och brunnar fran aldre jarnalder framkom. I en av brunnarna stod 
en trastege alltjamt kvar. Tract var kraftigt formultnat och konsistensen var nagot 
hardare an smor. Att det overhuvudtaget fanns nagot kvar av stegen har vi den fuk-
tiga brunnen att tacka for. 

Giirdsliimningar i Ohlsgdrden 
I Fosie by undersoktes lamningar efter de historiska gardarna nr 16-18. Gardarna 
nr 16 och nr 18 har delvis undersokts tidigare, dels i samband med utbyggnaden av 
Fosie industriomrade och dels vid byggandet av Arrievagen. Av de tre gardarna var 
nr 18 den mest valbevarade med ett kulturlager som varierade mellan 0,5 och 1,5 
meter. Stolphal, lergolv och syllstensrader fran Hera generationer hus undersoktes. 
De aldsta dateras till 1200-tal och det yngsta till 1500-tal. I de aldsta lagren fore-
kom fynd fran 1000-talet men inga spar efter hus. Mojligen har husen fran byns 
aldsta tid legat inom en annan del av toften. Stora mangder fynd framkom, dari-
bland ett 60-tal mynt, ett blybleck med runor och en liten nyckel till ett 

Kvarteret Liljan — fran sillmarknad till fogdegard 
Under slutet av 1960-talet fanns det planer pa att bredda Grabrodersgatan och 
Engelbrektsgatan. Husen i hornet av Vastergatan och Grabrodersgatan revs for att 
man ville ge plats at den vaxande trafiken till och fran Kockumsvarvet. Planerna 
forverkligades dock aldrig och marken anvandes i stallet som parkeringsplats. Men 
nu ska Riksbyggen uppfora bostader pa tomten och dad& utfordes en arkeolo-
gisk undersokning i kvarteret 2004. Den genomfordes som ett samarbete mellan 
Malmo Kulturmiljo och Riksantikvarieambetets avdelning for arkeologiska under-
sokningar UV Syd. 
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Forhoppningen var att undersokningen skulle ge ny kunskap om Maim& histo-
ria. Hur omvandlades omradet for den medeltida sillmarknaden till permanent be-
byggelse och hur vaxte kvarteren fram langs den medeltida huvudgatan, den langa 
Adelgatan? Lamningarna efter storre stenhus pa tomten kan vara delar av den gard 
som kung Erik av Pommern ar 1433 gav till riksradet och adelsmannen Axel Peder-
sen Thott. Nar uppfordes garden och vad kan hushallsavfallet saga om livet man 
levde? 

Undersokningen visade att kvarteret Liljan var en del av den medeltida fisk-
marknaden. Pa tomten patraffades flera lerbottnar, konstruktioner som kan kopp-
las till sillhanteringen. Deras sammansattning tyder pa att de nyttjats under ling tid 
men att de periodvis varit overgivna da de anvandes sasongsvis. Strax efter ar 1300 
anlades den forsta bebyggelsen i omradet. 

Det star klart att garden utmed Vastergatan uppfordes i borjan av 1400-ta-
let. Under en tid agdes garden av Axel Pedersen Thott, som ocksa var fogde over 

I mitten av tomten i hornet av Grabrodersgatan och Vastergatan patraffades en triikallare. Kalla-
rens vaggar hade rasat in over golvet, men trappstegen var i det narmaste intakta. Trakiillaren 
verkar ha tillhort det gardskomplex som hittats utmed Vastergatan. Tidigare har mint Tyra 
liknande kallare undersokts i Malmo. — Foto: Lindsay Lloyd-Smith. 
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Skanemarknaden. Garden fungerade da som ett representativt och administrativt 
centrum for fogdeambetet. Fynden visar dock att majoriteten av manniskorna som 
uppeholl sig dar var tjanstefolk. 

Vag 101 — bebyggelsen fore Fosie och Lockarp kartlagd 
I Lockarp forbereder Gatukontoret en omlaggning av vag 101 samt en tvarfor-
bindelse till Kaglinge. Den nya strackningen kommer att bli en fortsattning pa 
Arrievagen och ska ansluta till den befintliga vag 101 soder om Kaglinge. Mellan 
byarna Lockarp och Fosie har Malmo Kulturmiljo undersokt boplatsomraden fran 
aldre och yngre jarnalder, dar idag Fosie industriby ligger. De omfattande arkeo-
logiska undersokningarna har resultat i att vi till stora delar kan rekonstruera den 
jarnaldersbebyggelse som har foregatt byarna Fosie och Lockarp. Det var dad& in-
tressant att to reda pa om det har funnits en lika intensiv bebyggelse aven soder om 
Lockarps by. Resultaten fran undersokningen visar pa en lagre bebyggelseintensitet 
med betydligt farre gardar i detta omrade. Sparen efter tva hus bedomer vi vara fran 
yngre jarnalder. Fynd fran bronsalder och aldre jarnalder framkom ocksa. Under-
sokningen styrker hypotesen att omradet mellan byarna Fosie och Lockarp har 
utgjort ett karnomrade under jarnaldern och att det är denna bebyggelse som sa 
smaningom utvecklats till de byar som finns idag. 

Vikingatida silvermynt och hallbyggnad i Kampinge 
Infor byggandet av bostadshus i Kam-
pinge, Vellinge kommun, undersoktes en 
boplats med lamningar fran brons- och 
jarnalder. Bland sparen efter 15 huskon-
struktioner utmarker sig en storre hall-
byggnad pa cirka 160 kvm. Intill hall-
byggnaden, i en liten sanka, patraffades 
en silverten och ett ovanligt mynt med 
hjalp av en metalldetektor. Myntet har 
praglats med Karl den stores (742-814) 
Dorestadmynt som forebild och endast 
ett fatal mynt av denna typ är kanda. 
Fynden i Kampinge forstarker teorin 
om att en forntida kommunikationsled 
kan ha gatt Over Falsterbonaset. For att 
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undvika den kritiska passagen till sjoss kan man har latit vissa transporter ga over 
land. I detta sammanhang har IC:impinge ett mycket strategiskt lage, inte langt fran 
Foteviken som var en viktig hamn, sa viktig att den forstarktes med en pilsparr 
under 1000-talet. 

Svartolkade stolphii lsrader i Bunkeflostrand 
Mellan Bunkeflostrand och Klagshamn planeras en omfattande bostadsutbyggnad. 
I samband harmed undersoktes ett stort omrade aster om Klagshamnsvagen och 
soder om Naffentorpsvagen. De arkeologiska undersokningarna paborjades redan 
2003 och forra arets forundersokning syftade till att fa storre klarhet i de stolphals-
rader som patraffats vid utredningen. Undersokningen resulterade i fler stolphal och 
langre rader men de monster de bildar dr alltjamt svartolkat. Stolphalens datering ar 
annu inte sakerstalld, men vi bedomer att de dr fran bondestenaldern (4200-1800 
f.Kr.). I matjorden kring stolphalen patraffades mycket eldskadad flinta och delar 
av flintyxor. Formodligen kommer en del av fragetecknen att ratas ut i samband 
med den ayslutande undersokningen under 2005. 

Jarndldersbebyggelse och gravar i Gyllins triedgardar 
I Husie planeras ett stort bostadsomrade pa platsen som tidigare var Gyllins tract-
gardar. Under 2004 utfordes en arkeologisk utredning Mom delar av omradet. De 
resterande delarna kommer att utredas under 2005. Inom omradet har det fram-
kommit bebyggelselamningar fran aldre jarnalder med gropar, brunnar och spar 
av hus. En halvcirkelformad ranna utgor troligen resterna av en kantranna runt 
en mindre gravhog. I en av groparna lag ett larben fran en mannish bland diverse 
fynd fran aldre jarnalder. Det ar inte ovanligt att man finner just skelettdelar fran 
manniskor i gropar, tillsammans med sadant som vi uppfattar som vanligt hushills-
avfall. 

Marinarkeologi 
En fiskare som vid flera tillfallen fastnat med sina nat i ett vrak inrapporterade 
dess position. Vid en narmare besiktning av det s.k. Vartanvraket visade det sig att 
vraket var av medeltida ursprung. 

Vraket dr till delar tackt med sand. De synliga delarna mater cirka 6 x 8 meter 
och ar sammanfogade i kravellteknik, vilket innebar att bordplankorna ligger kant 
i kant. Denna teknik kom i bruk efter vikingatiden. Ett datering med hjalp av ek- 
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virkets arsringar visade att traden ursprungligen vuxit i vastra Skane eller pa ostra 
Sjalland och blivit avverkade omkring ar 1280, vilket sannolikt motsvarar skeppets 
byggnadsar. Eftersom hela vraket inte ar synligt ar det svart att saga nagot om 
skeppstyp, funktion och storlek. Utifran marten pa den synliga delen samt den vat 
tilltagna tjockleken pa spant och bord kan vi anta att vi har att Ora med ett storre 
skepp. En skeppstyp som savg tidsmassigt som skeppstekniskt skulle kunna passa 
in pa det nyligen upptackta vraket ar den rekonstruerade koggen i Malmo. 

Ett storre gdre trastocksankare patraffades pa stranden i hojd med Flommens 
golfbana i Falsterbo. Ankaret som ar tillverkad i smitt jam har en langd av nara 
2,5 m och en bredd mellan flyna pa 1,7 m. Ankaret ar i relativt bra skick for-
utom att den tvargaende trastocken saknas. Utifran typologiska sardrag kan ankaret 
dateras till 1700-talets mitt eller dess andra halft. Men hur kan ett cirka 250 kg 
tungt ankare plotsligt ligga pa en strand? Svaret kom genom ett telefonsamtal nagra 
veckor senare. En gdre man bosatt i Falsterbo kom ihag att det pa 1940-talet fanns 
ett sjomarke pa platsen for ankarfyndet. For att battre kunna sta emot vader och 
vind hade man dragit ett antal stag fran sjiimarket, som sedan sakrades i lika manga 
nedgravda ankare. 

OVRIGT KULTURMILJOARBETE 

Kyrkoantikvariskt 
Under aret har ett stort antal kyrkoantikvariska uppdrag genomforts. Ett av de mer 
intressanta utfordes i Vastra Klagstorps kyrka dar de tva starkt vittrade kritstenslejo-
nen restaurerades av stenhuggare Mats Johansson i Dalby. Skulpturerna, som fram 
till 1983 var inmurade i kyrkogardsmuren, har nu plats i kyrkans vapenhus. De ro-
manska lejonen som tillskrivits den kande medeltidsmastaren Marten stenhuggare 
eller mojligen en av honom narstaende larjunge ar nu placerade pa nytillverkade 
kalkstensplattor. 

Tligvinden pa Malmo stadsteater 
Tagvinden, eller scenvinden som den ocksa kallas, ar den del av scenen dar byte 
av dekor, fonder, belysning och liknande sker under forestallningen. Tagvinden pa 
Malmo Stadsteater ar unikt utformad av Knut Strom vid slutet av 1930-talet. Efter 
dom i lansratten har Stadsfastigheter fatt tillstand, i strid mot byggnadsminnesfor-
klaringen fran 1994, att bygga om stora scenens tagvind. Lansstyrelsen har dock 
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stalk krav pa att en dokumentation av t'agyinden och de manuellt reglerade lin-
gangarna gors innan moderniseringen till ett datoriserat system genomfors. Doku-
mentationsarbetet har gjorts av avdelningens byggnadsantikvarier tillsammans med 
filmare Anders Ottosson, Ottosson media, och resulterat i en film, fotografier saint 

en skriftlig sammanstallning. 

Acetylenpaviljongen titer i Pildammsparken 
Baltiska utstallningen i Malmo agde rum 1914 pa det omrade som idag utgor 
Pildammsparken. Vid utstallningens slut revs eller flyttades byggnader och pavil-
jonger. Under 2003 och 2004 har arbeten pagatt med att aterborda den sa kallade 
Acetylenpaviljongen till Malmo. Paviljongen var utstallningsmonter at Svenska 
Karbidkontoret i Goteborg och har sedan 1914 statt vid Idrottsplatsen i Ystad, dar 
den nu hotades av rivning. Projektet att aterborda paviljongen till Malmo var ett 
samarbete mellan Gatukontoret, Fritidsforvaltningen och Stadsfastigheter. Malmo 
Kulturmiljo har bistatt med byggnadsantikvarisk kunskap. Det primara har varit 

Acetylenpaviljongen lir tillbaka i Pildammsparken och har blivit klubbhus at Malmo Korpens 
bouleklubb. — Foto: Olga Schlyter. 

125 



Dokumentation av Torups slott, april 2004. 
— Foto: Olga Schlyter. 

NYTT OM ANTIKVARISKT 2004 

att aterfora Acetylenpaviljong-
en till Pildammsparken och 
att med varsam hand anpassa 
byggnaden till den nya funk-
tionen som klubbhus at Mal-
mo Korpens bouleklubb. 

Torup 
Under 2003 och 2004 har 
Malmo Kulturmiljos byggnads-
antikvarier pa uppdrag av 
Malmo Stads Fastighetskontor 
sammanstallt och uppdaterat 
material om Torups slott. En 
oversikt over byggnadens aldre 
historia har gjorts, liksom re-
konstruktioner. Arbetets tyngd-
punkt har legat pa beskrivning 
av slottets exterior och inte-
rior i dagslaget, med fokus pa 
material, forandringar, skador 
med mera. Aven sentida tek-
niska installationer har redovi-
sats. Arbetet har inneburit en genomgang av skanska och nationella arkiv rorande 
uppgifter om godsets drift och historia. Aven relevant litteratur har sammanstallts 
i en litteraturlista. 

Med anledning av planerna pa en golfbana mellan Torups slott och Bara tal-
on har Malmo Kulturmiljo, pa uppdrag av Professional Golfers' Association of 
Sweden, genomfort en utredning som syftar till att identifiera och beskriva omra-
dets kulturmiljovarden. Utredningen omfattar saval fornlamningar som landskaps-
historia och byggnadsantikvariska perspektiv. Spangholmens gird utgor ett tydligt 
exempel pa godsdriftens utveckling pa skanska gods under 1800-talet och framhalls 
som en sarskilt vardefull kulturmiljo. 

Staystensudde, Trelleborg 
Infor planerad bostadsbebyggelse vid Staystensudde, vaster om Trelleborg, har en 
kulturmiljoutredning utforts som en del i planprocessen. Utredningen, som utforts 
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pa uppdrag av Trelleborgs kommun, pekar bland annat pa hur betydelsefullt det 
tidiga 1800-talets enskifte var for de kulturhistoriska drag som dr framtradande i 

dagens landskap. 

Vag 17 forbifart Marieholm 
I samband med arkeologiska forundersokningar inf.& en ny strackning av vag 17 
forbi Marieholm i Eslovs kommun har Malmo Kulturmiljo bearbetat och analyserat 
historiskt kartmaterial fran 1700-talet. Arbetet innebar bland annat fordjupad 
kunskap om fornlamningssituationen i omradet men ocksa om Nas by som annu 
pa 1700-talet lag invid Trollenas slott. De arkeologiska undersokningarna utfors av 
Riksantikvarieambetets avdelning for arkeologiska undersokningar UV Syd. 

Ingmar Billberg 
stadsantikvarie 
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Nytt om arkivaliskt 
2_004 

For att mojliggora framtida forskning om var tids forhallanden ar en av Stadsarkivets 
viktigaste uppgifter att kontrollera och tillse att dagens myndigheter skoter doku-
mentationen av sin verksamhet. Under 2004 koncentrerade vi oss pa stadsdelsfor-
valtningarna i Malmo dit manga av stadens stora och tunga uppgifter som yard 
och omsorg, skola med mera dr forlagda. Stadsarkivet har ocksa slutit ett avtal om 
kontinuerliga leveranser av de senaste decenniernas arkivhandlingar fran stadens 
sceninstitutioner, Malmo Opera- och Musikteater, Symfoniorkestern, Dramatiska 
Teatern och Skanes Dansteater. I dessa arkiv ingar ocksa ett mycket fornamligt 
bildmaterial. 

Stadsarkivets nuvarande magasin dr fyllda och under aret har projekteringen av 
en ny arkivdepai Frihamnen gjorts fat-dig och ombyggnadsarbetena paborjades i 
december 2004. Vi berdknar att kunna to det nya magasinet i bruk under hosten 
2005. 

Viktiga arkivleveranser under 2004 har varit Tullverket med 130 hyllmeter 
handlingar fran 1833 och framat samt Slottsstadens och Kirsebergs forsamlingars 
arkiv. Bland enskilda arkiv kan namnas Bindgarnsfabriken i Limhamn, Foreningen 
Sveriges sjofart och sjiiforsvars lokalavdelning i Malmo samt Amaranterordens 
arkiv. Under aret har totalt 326 hyllmeter handlingar tagits emot och den totala 
mangden i Stadsarkivet uppgar nu till drygt 13000 hyllmeter. 

Stadsarkivet har under 2004 besokts av drygt 7000 personer vilket dr en okning 
med 2 %. Den totala oppettiden har varit 2111 timmar. Under aret har 3471 skrift-
liga drenden besvarats vilket dr en okning med 13 %. Hemsidan har haft 22 600 
besok. 

De mikrofilmer av handlingar fran hela f. d. Malmohus lan som tidigare funnits 
pa Stadsbiblioteket har overforts till Stadsarkivet. Detta innebar att man pa Stads-
arkivet nu har tillgang till kyrkobocker, bouppteckningar, mantalslangder, monster-

rullor och en hel del annat fran ett betydligt stone omrade an tidigare. Kyrkobocker 
fran hela landet gors efter hand tillgangliga via datorer i forskarsalen vilket gor att 

man kan sldktforska pa Malmo stadsarkiv oaysett var i landet man har sina rotter. 
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Under 2004 har Stadsarkivet gjort aldre maskinskrivna personregister over bland 
annat Malinos kyrkobocker som tidigare endast fanns tillgangliga i forskarsalen 
sokbara over natet genom att Ora dem till PDF-filer. De finns under rubriken 
"PDF-arkivet" pa Stadsarkivets hemsida www.malmo.seistadsarkivet. 

Ett personregister Over bouppteckningar for perioden 1546-1970 är nu fardig-
stalk till och med 1967. Ett personregister Over konkurser for aren 1680-1905 har 
fardigstallts under aret. 

Till de viktigaste forteckningsarbetena under 2004 hor fardigstallandet av Malmo 
radhusratt for perioden fram till 1947. Tiden 1948-1971 ar sedan tidigare fardig-
fortecknad. 

Arkivpedagogisk verksamhet 
Under aret har genomforts totalt 184 timmars undervisning for 990 skolelever och 
studenter. 

Stadsarkivet har under aret medverkat i lararutbildningen vid Malmo hogskola 
inom amnena Historia, Samhallsorienterande amnen samt Religion, dar undervis-
ningen delvis är helt forlagd till Stadsarkivet. Ovriga kurser vid hogskolan har varit 
Stadens historia, Historia med kulturanalys, Miljovetenskap och Maklarutbildning 
(sokning av uppgifter om fastigheter). Totalt medverkar Stadsarkivet i 5 kurser som 
ges av Malmo hogskola. 

Stadsarkivet har under aret arrangerat 8 allmanna program i form av forelas-
ningar och kurser samt haft Oppet hus pa Arkivens dag i november. Pa Malmofes-
tivalen bade vi ett talc med information och utstallningar tillsammans med Malmo 
Kulturmiljo och Malmo Idrottsmuseum. 

Goran Larsson 
stadsarkivarie 
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MairnO Kuiturhistoriska Forenings 
verksamhetsberatteise 

Arsmiite 
Ordinarie arsmote holls tisdagen den 8 april 2003 pa restaurang Arstiderna i 
Kockska huset med cirka 50 narvarande medlemmar. Efter arsmoteshandlingarna 
boll bitradande stadsantikvarien Anders Reisnert ett uppskattat foredrag om det 
Kockska huset. Darefter foljde mahid i Gillessalen och Rita Abrahamsson och Lars 
Svensson bjtid pa piano- och sangunderhallning. 

Styrelsen 
Efter arsmotet 2003 har styrelsen sammantratt sex ganger: den 20 maj, den 4 sep-
tember, den 25 november 2003, den 28 januari, den 9 mars och den 31 mars 
2004. 

Styrelsen har haft foljande samman-sattning: Goran Larsson, ordforande, 
Peter Bager, vice ordforande, Ingmar Billberg, kassaforvaltare, Rita Abrahamsson, 
sekreterare, Gunnar Ericson, Lenah Faxe, Gunilla Konradsson, Anders Reisnert, 
Carl-Axel Stevelius och Lars Svensson 

Revisorer 
Nils-Axel Mansson och Elisabeth Nordgren med Johnny Ekdahl och Birgitta Akes-
son som suppleanter. 

Utflykter, foredrag m. m. 
Tisdagen den 25 mars talade arkeologen Kristina Gidlov om "Den dolda monu-
mentalplatsen" — en utgravning vid Almhov i Bunkeflostrand. 

Lordagen den 17 maj anordnades en varutfard till Helsingborg och Dunkers 
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Kulturhus med forsta anhalt vid Ronneberga backar, dar Goran Larsson berattade 
om slaget vid Landskrona 1677. Efter maltiden visade Peter Carelli Kaman och 
Mariakyrkan. 

Torsdagen den 4 september aterupptogs traditionen att avhalla gemensamt mote 
med foreningen Gamla Lund. Motet agde rum pa Restaurang Glasklart varvid en 
Ian kvallsbuffet avnjots i Sigma huset i Malmo. Forfattaren Bjorn Ranelid gav sin 
syn pa forhallandet mellan metropolerna Malmo och Lund. Ingmar Billberg berat-
tade om pagaende arkeologiska undersokningar i staden. 

Lordagen den 8 november avholls "Arkivens dag" dar foreningen deltog for att 
sprida information om foreningens verksamhet samt for att salja foreningens bocker 
och kartor. Vid detta tillfalle var Carl Osterman och Carl-Axel Stevelius behjalpliga 
med att to hand om besokarna. 

Lordagen den 6 december samlades medlemmarna till jullunch pa restaurang 
Ribersborg. Dar presenterades Gryps nr 9 "Malmokvinnor" av Margareta Schenlaer, 
forfattarinnan bakom denna publikation. 

Publiceringsverksamhet 
Arsboken 2002 utkom hosten 2003. 
Gryps nr 8 "Med Malmo i minnet" utkom i april, Gryps nr 9 "Malmokvinnor" i 
december 2003. 

Malmo stadsarkiv 
Foreningen har under aret haft medlemmar som bisittare pa Malmo stadsarkiv tis-
dagar 15.30-19 och varannan lordag 9-13. Carl-Axel Stevelius har varit behjalplig 
med kontakterna. 

Kommitteer 
Redaktionskommitten, som bestatt av Rita Abrahamsson, Ingmar Billberg, An-
ders Reisnert och Lars Svensson, har avhallit ett flertal moten varvid dels inkomna 
manuskript behandlats, dels tryckningsforfarande diskuterats. 

Programkommitt6n bestaende av ordforanden, Anders Reisnert samt Gunilla 
Konradsson med adjungerade ledamoter har forberett arets aktiviteter. 

Stipendiekommitten bestaende av Goran Larsson, Ingmar Billberg, Anders 
Reisnert och Lars Svensson har sammantratt och diskuterat inkomna stipendie-
ansokningar. 
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Styrelsen beslot att ur Folke Malmbergs och Birgit Slangerups fond utdela sti-
pendier till: 

Anders Hogberg for tryckning av "Guidebok for flinta", 25 000 kr. 
Peter Billing for forskning om Percy Nilsson och Hugo Aberg, 30 000 kr. 
Goran Svedberg och Erik Martensson For dokumentation om cirkus Brazil Jack, 
20 000 kr. 

Leif Ljungbergs stiftelse 
Sammantraden har hanks i samband med styrelsens sammantraden. 

Donation 
Genom testamente har en stone donation erhallits fran medlemmen Anna-Stina 
Jonssons clOdsbo. 

Medlemmar 
Foreningens medlemsantal (inklusive foreningar och institutioner som vi utbyter 
arsbocker med) under 2003 uppgick till 916 varav 103 dr utbytesforeningar och 
institutioner samt 148 dr stodjande familjemedlemmar. Den tidigare styrelseleda-
moten Kjell Asp avled i december 2003. Elsebeth Bager, foreningens ordforande 
1990-1999, utsedd till hedersordforande 2001, avled i februari 2004. 

Styrelsen 
Malmo Kulturhistoriska Forening 
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Bli medlem i 
Ma11116 Kulturhistoriska FOrening 

Malmo Kulturhistoriska Forening har till uppgift att 

framja forskning och kunskap om Malmo historia och kulturliv 
under saval dansk som svensk tid 

- verka for god miljovard och byggnadsvard 
genom publiceringsverksamhet Ora stadens forflutna levande. 

Varje medlem erhaller arsskriften "Elbogen" gratis. 
Aldre arsskrifter kan forvarvas genom stadsarkivet. 
Arsavgiften 125 kronor insattes a postgiro 3 79 25-5. 
Familjemedlem 25 kronor. 

Foreningen ger ocksa ut en skriftserie med namnet Gryps. 
De senast utgivna bockerna dr: 

Nr 7 
"Pa Kongl. Priwilegierade Theatern i Malmo". 

Av Ragnar Gustafson 

Nr 8 
"Med Malmo i minnet" 

Jubileumsbok for Malmo Stadsarkiv 

Nr 9 
"Malmokvinnor" 

av Margareta Schenlaer 

Kan bestallas genom bokhandel — eller kopas direkt 
pa Stadsarkivet i Malmo. 

Besok garna var hemsida www.elbogen.nu  

Malmo Kulturhistoriska FOrening 
Isbergs gata 13 • 21119 Malmo • Tel 040-97 97 64 
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