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MINNESRUNA oVER INGMAR BILLBERG 

Minnesruna over Ingmar Biliberg 
15/12 1946 - 15/4 2005 

AV GORAN LARSSON OCH ANDERS REISNERT 

Ingmar Billberg hade alltid en mjuk och niira relation bade med sing kollegor och med fore-
ningens medlemmar. Har berattar han karleksfillt om pagaende arkeologiska utgravningar i 
Vdstra hamnen pa hostmotet 2003 som avholls i Si gmahuset. — Foto: Rita Rohlin 

Malmo har forlorat en Stadsantikvarie och Malmo Kulturhistoriska forening en Icar 
medarbetare. Den 15 april 2005 lamnade Ingmar Billberg oss efter en langre tids 
sjukdom. Han hade nagra dagar dessforinnan haft gladje av att se i tryck den sista 
artikeln som han hann publicera, namligen "En medeltida kladesplomb i Pildamms-
parken". Lite belatet konstaterade han att det var forsta &igen som en hund, i detta 
fallet en Golden-retriver vid namn Sally, spelat huvudrollen i en artikel i Elbogen. 

Genom stadsantikvarie Ingmar Billbergs bonging har Malmo forlorat en manniska 
som genom en inte endast yrkesmassigt utan aven en omfattande ideell insats djupt 
engagerade sig for sin stad och dess historia. Ingmar blev redan i slutet av 1960-talet 
medlem i Malmo Fornminnesforening (nu Malmo Kulturhistoriska Forening) och 
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satt sedan 1994 i dess styrelse. Han var redan tidigare medlem i redaktionen for 
foreningens Arsbok, Elbogen, dar han kom att medverka med ett stort antal artiklar 
i skilda airmen. Som medlem i redaktionen hade han mAnga och kloka isikter och 
han tog med gladje pa sig det bade tunga och ofta otacksamma jobbet som styrelsens 
icassor. En bibliografi Over hans samlade forfattarskap presenteras langre fram i detta 
nummer av Elbogen. Hans insatser for foreningen har varit bade omfattande och 
uppskattade. 

Ett av Ingmars stora intressen var sjofart i vid bemarkelse. Malmo hamn och 
dess historia lag honom varmt om hjartat och Ingmar var en av initiativtagarna till 
bildandet av Varvshistoriska foreningen i Malmo och han blev en sjalvklar medlem 
i den forsta styrelsen. Han gick med sedvanligt engagemang in for uppgiften men 
tyvarr satte sjukdomen and& snart hinder i vagen. Det ar dad& man med bade 
varme och vemod kan konstatera att hans sista publicerade alster behandlar just 
Malmo hamn. Uppsatsen ar postumt publicerad i denna utgava av Elbogen. 

Under senare ar kan man tydligt se hur Ingmars intresse for de marina inslagen i 
kulturmiljon tikade, ett intresse som han grundlade under sin militartjanstgoring vid 
Flottan. Under hans senare yrkeskarriar fick detta intresse en praktisk anknytning 
till arbetet, han blev en varm foresprAkare for marinarkeologin och kom att Leda 
omorganiseringen av den skanska verksamheten inom detta omrade. 

Ingmar Billberg foddes i Malmo 1946 och var pa alla sag en dicta son av Malmo, 
en stad han alskade och verkade i under hela sitt liv. Han var under hela sitt liv 
sin hemstad trogen och agnade sig At att utforska och skildra dess historia i tal och 
skrift. 

I aktenskapet med Siv foddes pojkarna Martin och Kristian och strax fore julen 
2004 fick han uppleva gladjen att bli farfar. De senare wren delade han med sin sambo 
Tinna och genom henne kunde Ingmar addera tva "dottrar" till familjeskaran. 

Efter att ha tagit en handelsexamen arbetade Ingmar pa Fruktimporten vid 
Gibraltargatan, i den nyligen rivna trabyggnaden. I foretaget Scaniabilar larde han 
sig ett idogt knapande med ekonomi och budgetarbete, en kunskap som kom val till 
pass aven i den arkeologiska vardagen. Som arkeolog kom Ingmar att skorda sina 
storsta yrkesframgAngar och det var detta amne som intresserade honom mest. Han 
utbildades vid Lunds universitet och undervisades vid arkeologiska institutionen av 
legendariska larare som Mats P Malmer och Erik Cinthio. De forsta arkeologiska 
undersokningar utforde han for Riksantikvarieambetets UV-syd, Malmo museum och 
Kulturen i Lund. Som anstalld vid Kulturen arbetade han vid PK-banksgravningen 
1974, som da var en av Sveriges forsta moderna utgravningar. Har medverkade han 
dven vid publiceringen av resultaten. 

Ar 1975 fick han 'Ater arbete som arkeolog vid davarande Stadshistoriska avdelningen 
vid Malmo museum. Som medarbetare i Malmo museums organisation kom han 
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i kontakt med manga olika arbetsuppgifter. Undersokningar av bade forhistoriska 
boplatser och medeltida stadsgravningar genomfordes liksom utstallningsarbeten, 
publiceringar och ekonomisk planering. Han arbetade som faltarkeolog i samband 
med att Malmo forverkligade miljonprogrammets valdiga byggnationer. Som platschef 
kom Ingmar att leda stora undersokningar i exempelvis Kvarteret Dubbelknappen 
i Fosie och Kvarteret Tranan pa Gamla Vaster. 

Da Thomas Romberg blev stadsantikvarie avancerade Ingmar till bitradande 
stadsantikvarie med ansvar for de arkeologiska undersokningarna Mom Malmo 
stad. Han nyttjade ocksa fulls ut sina ekonomiska kunskaper som han forvarvat vid 
Scaniabilar. 

Slutet av 1990-talet var en kraftigt omvalvande tid for Malmo. Principbeslutet 
om att bygga en fast forbindelse Over Oresund togs 1994 och kom att innebara 
stora forandringar for staden. Den planerade anslutningen till Oresundsbron kom 
att laggas genom en av de fornlamningstataste omradena i Sverige och Ingmar fick 
rollen att initiera, planera och leda en av Sveriges storsta arkeologiska undersokningar 
genom tiderna. 

Som stadsantikvarie och chef for Malmo KulturmiljO fran och med 1999 ledde 
Ingmar och utarbetade organisationen for nista stora linjeprojekt, de arkeologiska 
undersokningarna id& Citytunneln. Ingmars mangsidighet kom har val till pass. 
Ena stunden forhandlade han med foretradare for Vagverket, nasta stund guidade 
han riksantikvarien eller kulturministern och nista stund gav han anvisningar for 

hur gravmaskinister skulle utfora sin schaktningar. 
Tyvarr fick han inte se nagon av dessa tva stora projekt helt ayslutade men bada 

uppdragen skotte han med glans och sa lange han hade mojlighet deltog han aktivt 
i arbetet. 

Ingmar var latt att arbeta med och byggde upp ett bra och stabilt kontaktnat i 
Malmo bland exploatorer och forvaltningar. Hans ivriga nyttjande av stadsarkivets 
gommor var valkant och han var en valsedd gast i arkivet. Men ocksa &riga kultur-
institutioner frekventerade han garna och samarbetet med Kulturnamnden och 
Kulturdirektoren lag honom varmt om hjartat. 

Under Ingmars tid som stadsantikvarie i Malmo byggdes ett brett och m‘ingbottnat 
kontaktnat upp i Sverige, bade vid Riksantikvarieambetet, Lunds universitet och 
lansmuseerna. Han deltog i flera forskningsprojekt vid Lunds universitet, dar 
bland andra det sk Ystadprojektet och Odegardsprojektet i Ostergotland speciellt 
kan narrmas. Till Danmark hade Ingmar en aldrig sinande karlek. Jag minns med 
varme de forsta resorna som vi tillsammans gjorde for att bygga natverk bland unga 
kollegor i vart sodra grannland. De samarbetsformer som Ingmar utvecklade, bade 
i Danmark och Sverige, byggde pa kollegialt fortroende och en tiara relation, vilken 

ofta utvecklades till varm personlig vanskap. 
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Ingmars stora intresse for Malinos historia tog sig manga uttryck, alit fran artiklar 
i Elbogen och skilda vetenskapliga skrifter, till den stora gladje han visade Over att 
MFF vunnit guld. Det senare var inte bara ett uttryck for lokalpatriotism utan 
ocksa resultatet av ett genuint idrottsintresse, som ocksa kom till uttryck i ett alit 
bredare samarbete med Malmo Idrottsmuseum. Ingmar trivdes i foreningslivet och 
uppskattade speciellt sin styrelsepost i Malmo Kulturhistoriska forening men han var 
ocksa medlem av andra anrika sammanslutningar som exempelvis Knutsgillet. 

I hans efterlamnade papper finns skisser och planer pa olika arbeten som berorde 
Malmo men tyvarr fick han inte tiden att utfora dessa. 

Ingmar var en bra chef, trevlig kollega, men ocksa ett starkt stod, en god lyssnare 
och en for oss mycket icar van. Med varme och tacksamhet minns vi Ingmars stora 
insatser for att levandegora Malmos historia. 

For Malmo Kulturhistoriska Forening 
Goran Larsson och Anders Reisnert 
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INGMAR BILLBERGS TRYCKTA SKRIFTER 

Ingmar Bi [[bergs tryckta skrifter 
En bibliograf sammanstalld 

AV LARS SVENSSON 

Forkortningar: 
et al. = med flera (eg.: och andra) 
MKFA = Malmo kulturhistoriska forenings arsskrift 
MFT = Malmo fornminnesforenings tidskrift 
MFA = Malmo fornminnesforenings arsskrift 
SDS = Sydsvenska Dagbladet 
tr. = tryckt 
Arg. = Argang 

1976 
Metallhantverk [tills. med Kjell Bergman]. 

Uppgravt forflutet for PKbanken i Lund. En investering i arkeologi. Anders W. 
Martensson sammanstallde och redigerade. [Utg. av] Kultur historiska Museet i 
Lund. Archaeologica Lundensia 7. Lund 1976, s. 199-212. Ill. Litt. 	[1 

1976 
Degelanalys med atomabsorption. 

Uppgravt forflutet for PKbanken i Lund. En investering i arkeologi Anders 
W. Martensson sammanstallde och redigerade. [Utg. av] Kultur historiska 
Museet i Lund. 
Archaeologica Lundensia 7. Lund 1976, s. 213. 	 [2 

1976 
Hastutrustning [tills. med Kjell Bergman]. 

Uppgravt forflutet for PKbanken i Lund. En investering i arkeologi. An-
ders W. Martensson sammanstallde och redigerade. [Utg. av] Kulturhistor-
iska Museet i Lund. Archaeologica Lundensia 7. Lund 1976, s. 229-231. 
Ill. Litt. 	 [3 
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1976 
Vapen [tills. med Kjell Bergman]. 

Uppgravt forflutet for PKbanken i Lund. En investering i arkeologi. An-
ders W. Martensson sammanstallde och redigerade. [Utg. av] Kulturhistor-
iska Museet i Lund. Archaeologica Lundensia 7. Lund 1976, s. 387-396. 
Ill. Litt. 	 [4 

1979 
Fiskarna vid Banerskajen [tills. med Per-Inge Lindquist]. 

Kring Malmohus. Malmo Museum. Arsbok 1979, s. 48-61. Ill. Litt. 	[5 

1979 
Grayskopor i medeltida industriomrade. 

Malmoya 1.1979, s. 23-26. Ill. 	 [6 

1979 
Tegelgardar i Malmo under medeltiden. 

Malmoya 1.1979 s. 30-32. Ill. Litt. 	 [7 

1981 
Malmobyars historia [tills. med Anders Reisnert och Sven Rosborn]. 

Elbogen 1980 (tr. 1981), s. 42-46. Ill. — MFT. Argang 10: 1-4. 
Aven publicerad i: Fosie. Fran socken till inkorporering, s. 6-12 (se nr 44) 	[8 

1981 
Vikingatid och medeltid runt det medeltida Malmo. Byomrade och 
bebyggelsekontinuitet. 

META (Medeltidsarkeologisk tidskrift) 1981:3-4, s. 32-36. III. 	 [9 

1981 
Aktuellt om antikvariskt. Tegelugn i Malmo. 

Ale: Historisk tidskrift for Ska'nland 1981:4, s. 25 f. Ill. 	 [10 

1982 
En medeltida tegelugn i Malmo. 

Bebyggelsehistorisk tidskrift 3.1982, s. 205-213. Ill. Litt. [med Abstract 
(s. 6) och eng. Summary: A medieval brick kiln in Malmo] 

	
[11 
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1982 

Data som komplement vid grophusundersokningar. 
Gardens udvikling fra jernalderen til nyere tid... Beretning fra 7. Odense-
Symposium 28. — 30. april 1982 udg. of Henrik Thrane og Torben Gaon-
gaard Jeppesen. Odense universitet, Historisk Institut 1982, s. 156-161. 
Ill. Litt. 	 [12 

1982 
Kniv med figurer. 

Malmoya 2. 1982, s. 32-34. Ill. Litt [s. 56]. 	 [13 

1983 
Uttjant bebyggelse [Sodra Rorsjogrand]. Oljemalning 1983. 

[Utstallningskatalog,] Nils Artur Nilsson. Portratt av Malmoby nader. 
[Utg. av] Malmo Museum 1983, s. 2-5. Ill. 	 [14 

1986 
Metallhantverkets etablering. Databerarbetning av verkstadsavfall fran en 
tomtgravning i Lund. 

Land og by i Middelaldern 4. Symposium d. 25-27 oktober 1985 pa 
Bjodstrup Gl. Skole. [Danmark]: Planlzgningsgruppen bag Land og by i 
middelalderen 1986, s. 35-44. Ill. Litt. 	 [15 

1986 
Platskontinuitet och bebyggelseutveckling pa landsbygden under medeltiden. 

Det sydsvenska kulturlandskapets forandringar under 6000 Ir. Ystadspro-
jektet. En utstallning om manniskan och miljon ur ett tvarvetenskapligt 
perspektiv. Report series, University of Lund. Institute of Archaeology. 26. 
Lund 1986, s. 50-54. Ill. 	 [16 

1986 
Pottemagerstredet. 

Malmoya 4. 1986, s. 11-14. Ill. Litt. [s. 71]. 	 [17 

1986 
Grytor och fat. 

Malmoya 4. 1986, s. 15-18. Ill. Litt. [s. 71]. 	 [18 
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1987 

Fran trattbagare till fajans. Text: Ingmar Billberg. Foto: Lena Wilhelmsson. 
Ritningar: Jorgen Kling. Malmo: Stadsantikvariska avd., Malmo museer, 
1987. 159 s. Ill 

Malmoya 5. 	 [19 

1989 
Inland — kustland. Bebyggelse och resursutnyttjande for tva medeltida byar 
Mom Ystadsomradet. 

By, huvudgard och kyrka. Studier i Ystadsomradets medeltid. Redaktorer: 
Hans Andersson & Mats Anglert [engelsk oversattning: Alan Crozier]. Lund 
studies in medieval archaeology. 5. Stockholm 1989, s. 15-48. III. Litt. [for 
hela boken, s 291-302]. 	 [20 

1989 
Byar och bonder under vikingatiden. 

Vikingarna. Malmo Stadsmuseum, Malmo museer. Malmo 1989, s. 69-73. 
Ill. [vissa i fkrg] — Jamfor nr 21. 	 [21 

1989 
La cultura e gli insediamenti contadini durante it periodo dei Vichonghi. 

I vichinghi: mostra archeologica / a cura dei Musei di Malmo; [redattore 
del catalogo: Bjorn Andersson]; [traduzione del catalogo: Marco Mugelli; 
con la collaborazione di Sergio Salvi] Firenze: Giunti; Malmo: Malmo Stads-
museum, 1989, s. 79-83. 
[Oversattning av nr 20 infor utstallning: "Firenze, Spedale degli Innocenti, 
2 dicembre 1989 — 28 gennaio 1990."] 

	
[22 

1989 
Nagra krukmakare i 1600-talets Malmo. 

Motsattning och samverkan. Nya bidrag till Malmo historia. Festskrift till 
Einar Bager pa 100-arsdagen, 19 april 1987 [redaktion: Bengt Berggren, 
Kjell A. Mod&r]. Utgiven av Malmo fornminnesforening och Malmo for- 
skonings- och planteringsforening. Malmo (tr. Lund) 1989, s. 45-52. Ill. 	[23 

1991 
Nytt om antikvariskt [ar 1989]. 

Elbogen 1990 (tr. 1991), s. 181-185. — MFA. Argang 58. 	 [24 
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1991 

Prestigefyllt broprojekt. 
Kulturmiljovard 1991:2, s. 55 f. Ill. 	 [25 

1992 

Nytt om antikvariskt [ar 1990]. 
Elbogen 1991 (tr. 1992), s. 179-186. Ill. — MFA. Argang 59. 	 [26 

1992 
En offermosse som kravde statligt offer. 

Kulturmiljovard 5-6.1991 (tr. 1992), s. 31. Ill. 	 [27 

1993 
Settlement, rural [in Scandinavia during prehistoric times and the medieval 
period]. 

Medieval Scandinavia. An encyclopedia. Phillip Pulsiano editor. Advisers 
Goran Hallberg ... Garland encyclopedias of the Middle Ages. Vol. 1. 

Garland reference library of the humanities. Vol. 934. New York: London 
Garland 1993, s. 573-577. Ill. 	 [28 

1993 
Malmo under 1200-talet [tills. med Anders Reisnert]. Forord. 

Elbogen 1993, s. 114-115. — MFA. Argang 61. 	 [29 

1993 
Nytt om antikvariskt [ar 1991]. 

Elbogen 1992 (tr. 1993), s. 155-164. Ill. — MFA. Arging 60. 	 [30 

1993 
Malmo under 1200-talet. Det reglerade marknadsomradet. 

Elbogen 1993, s. 116-127. Ill. Litt. — MFA. Argang 61. 	 [31 

1993 
Arkeologisk verksamhet vid Malmo museer. 

Sarskilda arkeologiska utredningar. Metodkonferensen i Orebro 1992 
[redaktor: Bjorn Varenius]. Rapport RAA (Riksantikvarieambetet) 1993:4. 
Stockholm 1993, s. 43-48. Ill. 	 [32 
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1994 

Excavations in the medieval centre of Malmo and in the surrounding area: 
museum archaeology in practise. 

Museum archaeology in Europe. Proceedings of a conference held at the 
British Museum 15-17th October 1992. Edited by David Gaimster. The 
Museum Archaeologist. Vol. 19. Oxbow monograph 39. Oxford: Oxbow 
Books 1994, s. 85-93. Ill. 	 [33 

1994 
Nytt om antikvariskt aren 1992 och 1993 

Elbogen 1994, s. 184-191. Ill. — MFA. Argang 62. 	 [34 

1995 
Nytt om antikvariskt ar 1994. 

Elbogen 1995, s. 197-199. — MFA. Argang 63. 	 [35 

1996 
Arkeologen Einar Bager 

I historiens lustgard med Einar Bager [red.: Anders Reisnert och Magnus 
Waldeborn]. Malmo museer. Malmo 1996, sid. 73-77. Ill. 	 [36 

1996 
Hur kom man till utstallningen? [Nordiska industri- och slojdutstallningen i 
Malmo 1896] 

Allt ljus pa Malmo [se nr 74], s. 91-96. Ill. Litt 
	

[37 

1996 
Den stora utstallningen [Nordiska industri- och slojdutstallningen i Malmo 
1896] 

Allt ljus pa Malmo [se nr 74], s. 97-158. Ill. Litt. 	 [38 

1996 
Lantbruksmotet 1896. 

Allt ljus pa Malmo [se nr 74], s. 227-241. Ill. Litt. 	 [39 

1996 
Oresundsforbindelsen: Arendet. 

Bulletin for arkeologisk forskning i Sydsverige 2-3.1996, s. 28-30. 	[40 
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1996 
Oresundsforbindelsen: Det organiserade landskapet. 

Bulletin for arkeologisk forskning i Sydsverige 2-3.1996, s. 46-47. 	[41 

1996 
Det organiserade landskapet. 

Oresundsforbindelsen och arkeologi. Projektprogram och undersokning-
splaner for arkeologiska slutundersokningar. [1] Redaktion: Ingmar Billerg 
et al. Makmo: Stadsantikvariska avd., Malmo museer, 1996, s. 17-21. Litt. 
[for hela boken s. 95 ff.]. 	 [42 

1997 
Oresundsforbindelse med det forgangna 

Limhamniana 39,1997, s. 32-36. 	 [43 

1997 
Tre parker. Kungsparken, Slottsparken & Pildammsparken i Malmo // The 
great parks of Malmo. [Editing: Ragnar Edberg. Illustrators and iconogra-
phers: Peter Larsson and Lena Svensson. Authors: Ingmar Billberg, Ragnar 
Edberg, and Lars Hansen. Translation: Mark Wells.] Malmo 1997. 39 s. Ill. 

IK pocket guide. The explorer's handbook [med svensk och engelsk text]. 	[44 

1997 
Malmobyars historia [tills. med Anders Reisnert och Sven Rosborn]. 

Fosie. Fran socken till inkorporering. En artikelsamling. [Utg. avJ [Fosie 
stadsdelsforvaltning i samverkan med Malmo fornminnesforening, Lim-
hamns museiforening och Malmo museer. [Redaktion: Jurgen Lindemann.] 
Malmo 1997, s. 6-12. 
Av publicerad i Elbogen 1980 (tr. 1981), s. 42-46 (se nr 8). 	 [45 

1997 
Nytt om antikvariskt [ar] 1995. 

Elbogen 1996 (tr. 1997), s. 157-162. Ill. — MFA. Argit' lg 64. 	 [46 

1998 
Hundratals arkeologer har kartlagt Oresundsomradet. 

Popular arkeologi 3.1998, s. 13. Ill. 	 [47 
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1998 

Nytt om antikvariskt [ar] 1996. 
Elbogen 1997 (tr. 1998), s. 133-139. — MFA. Argang 65. 	 [48 

1999 
Nytt om antikvariskt [ar] 1997. 

Elbogen 1998 (tr. 1999), s. 193-198. — MFA. Argang 66. 	 [49 

1999 
Malmo arkeologi: Malmo & Archaeology: historia, geologi, natur, fakta, int-
ressanta platser, karta, vykort. [Editing: Ragnar Edberg and Lars Hansen. Il-
lustrators: C. C. Dahlberg ... Authors: Ingmar Billberg ... Translation: Mark 
Wells.] Malmo 2001. 51 s. Ill. 

IK Pocket guide. The Explorer's handbook [med svensk och engelsk text]. 	[50 

2000 
Vagar till kunskap. 

Foresundsforbindelsen. PI pa vag mot det forflutna. Nils Bjorhem (red.) 
Med illustrationer av Ake Arenhill. Malmo: Stadsantikvariska avdelningen. 
Kultur Malmo, 2000, s. 10 f 

2000 
Arendet. 

Foresundsforbindelsen. Pa pa vag mot det forflutna. Nils Bjorhem (red.) 
Med illustrationer av Ake Arenhill. Malmo: Stadsantikvariska avdelningen. 
Kultur Malmo, 2000, s. 23-27. 

2000 
Medeltid. 

Foresundsforbindelsen. Pa pa vag mot det forflutna. Nils Bjorhem (red.) 
Med illustrationer av Ake Arenhill. Malmo: Stadsantikvariska avdelningen. 
Kultur Malmo, 2000, s. 217. 

2000 
Myntskatt. 

Foresundsforbindelsen. Pa pa vag mot det forflutna. Nils Bjorhem (red.) 
Med illustrationer av Ake Arenhill. Malmo: Stadsantikvariska avdelningen. 
Kultur Malmo, 2000, s. 221. 

[51 

[52 

[53 

[54 
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2000 
Bunkeflo gamla kyrka. 

Foresundsforbindelsen. Pa pa vag mot det forflutna. Nils Bjorhem (red.) 
Med illustrationer av Ake Arenhill. Malmo: Stadsantikvariska avdelningen. 
Kultur Malmo, 2000, s. 225. 

2000 
Kvarnby dammar [tills. med Nina Nohra]. 

Foresundsforbindelsen. Pa pa vag mot det forflutna. Nils Bjorhem (red.) 
Med illustrationer av Ake Arenhill. Malmo: Stadsantikvariska avdelningen. 
Kultur Malmo, 2000, s. 235. 

2000 
En socken i tva harader. 

Foresundsforbindelsen. Pa pa vag mot det forflutna. Nils Bjorhem (red.) 
Med illustrationer av Ake Arenhill. Malmo: Stadsantikvariska avdelningen. 
Kultur Malmo, 2000, s. 237. 

2000 
Synliga granser. 

Foresundsforbindelsen. Pa pa vag mot det forflutna. Nils Bjorhem (red.) 
Med illustrationer av Ake Arenhill. Malmo: Stadsantikvariska avdelningen, 
Kultur Malmo, 2000, s. 255. 

2001 
Malmo — for 100 ar sedan [tills. med Elsebeth Bager et al.]. 

Elbogen 2000 (tr. 2001), s. 5-60. — MFA. [Arging 601 

2001 
Malmo och dess omland. Nagra tankar kring handeln mellan Malmo och 
dess omland under medeltiden 

Fran stad till land. En medeltidsarkeologisk resa tillagnad Hans Andersson. 
Redaktorer: Anders Andren, Lars Ersgard och Jes Wienberg. Lund studies in 
medieval archaeology. 29. Stockholm: Almqvist & Wiksell 2001, s.147-152. 
Ill. Litt. 

2002 
Malmo ar 1300. 

S:t Jorgen mitt i medeltiden. Malmoya 7. Malmo Kulturmiljo. Malmo 
2002, s. 7-11. Ill. 

[55 

[56 

[57 

[58 

[59 

[60 

[61 
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2002 
Lembkeska garden fran Malmo till Lund. 

S:t jorgen mitt i medeltiden. Malmoya 7. Malmo Kulturmiljo. Malmo 2002, 
s. 69-75. Ill. 	 [62 

2002 
Malmo industrilotteri. 

Elbogen 2001 (tr. 2002), s. 171-172. Ill. — MKFA. [Argang 69.] 	[63 

2002 
Kalmarunionen — Erik av Pommern och Malmo. 

Spraket forbinder/Sproget forbinder. En bok om forstaelse mellan grannfolk 
[projektledare Grethe Lindhe]. Malmo: Stadskontoret 2002, s. 26 f Ill. 
[Anmarkning: Svenskt-danskt laromedel for gymnasieskolan] 

	
[64 

2002 
Sammansvarjningen i Malmo 1658. 

Spraket forbinder/Sproget forbinder. En bok om forstaelse mellan grannfolk 
[projektledare Grethe Lindhe]. Malmo: Stadskontoret 2002, s. 31 f. Ill. 
[Anmarkning: Svenskt-danskt laromedel for gymnasieskolan] 

	
[65 

2002 
Stormningen av Malmo 1677. 

Spraket forbinder/Sproget forbinder. En bok om forstaelse mellan grannfolk 
[projektledare Grethe Lindhe]. Malmo: Stadskontoret 2002, s. 37 f III. 
[Anmarkning: Svenskt-danskt laromedel for gymnasieskolan] 

	
[66 

2002 
Jordbruket forandras. Enskiftet i MalmOomradet. 

Spraket forbinder/Sproget forbinder. En bok om forstaelse mellan grannfolk 
[projektledare Grethe Lindhe]. Malmo: Stadskontoret 2002, s. 43. III. 
[Anmarkning: Svenskt-danskt laromedel for gymnasieskolan] 

	
[67 

2004 
Vrakgods. 

Elbogen 2003 (tr. 2004), s. 19-27. Ill. Litt. — MKFA. Argang 71. 	[68 

2004 
Da och nu: Historien upprepar sig. 

Vart Malmo 2004, argang 37, nr 3, s. 26. III. 	 [69 
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2004 
DI och nu: Malmo pa hojden. 

Vart Malmo 2004, arging 37, nr 6, s. 19. Ill. 	 [70 

2005 
Da och nu: Adelgatan for 500 1r sedan. 

Van Malmo 2005, argang 38, nr 1 s. 14. 	 [71 

2005 
Minnesord. Elsebeth Bager [tills. med Anders Reisnert] 

Sydsvenska Dagbladet 19/3 2004, s. A 23. 	 [72 

2005 
En medeltida kladesplomb i Pildammsparken. 

Elbogen 2004 (tr. 2005), s. 55-60. Ill. Litt. — MKFA. Arging 72. 	[73 

2005 
Nytt om antikvariskt [ar] 2004. 

Elbogen 2004 (tr. 2005), s. 119-128. Ill. — MKFA. Argang 72. 	[74 

Utgivningsarbeten 
Ingmar Billberg har deltagit som projektansvarig och medlem i redaktionskomit-
ten for ett stort antal publikationer och rapporter utgivna av Malmo Kulturmiljo 
(tidigare Stads- och kulturhistoriska avd., Stadsantikvariska avd., Malmo museer). 
I egenskap av projektansvarig har han ocksa — med nagot undantag — till varje hit-
tills (2005) utgiven publikation skrivit ett forord (det senaste daterat april 2005). 
Nedan upptas endast verk i Rapportserien som han sjalv (tillsammans med andra) 
utgivit eller varit huvudredaktor for. 

1996 
Alit ljus pa Malmo. Nordiska industri- och slojdutstallningen i Malmo ar 
1896. Ett hundrairsminne [redaktion: Ingmar Billberg, Lars Jorwall, Bengt 
Lill enberg] . 

Elbogen Malmo Fornminnesforening. Gryps. 5. Malmo 1996. 273 sid. Ill. 
Bil. Jamfor nr 36-38. 	 [75 

1996 
Oresundsforbindelsen och arkeologi. Projektprogram och undersoknings- 
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planer for arkeologiska slutundersokningar. [1.] Redaktion: Ingmar Bill-
berg et al. Malmo: Stadsantikvariska avd., Malmo museer, 1996. 

101 s. Litt. Kartor [11]. 	 [76 

1998 
Oresundsforbindelsen och arkeologi. Projektprogram och undersoknings-
planer for arkeologiska slutundersokningar. 2. Redaktion: Ingmar Billberg 
et al. Malmo: Stadsantikvariska avd., Malmo museer, 1998. 

84 s. Litt. Kartor [12]. 	 [77 

1999 
Rapport over arkeologiska forundersokningar. Oresundsforbindelsen II. 
Ingmar Billberg & Bjorn Magnusson Staaf (red.). 140 sid. Ill. Kartbilaga [16 
vikta kartblad]. CD. Malmo 1999. 

Rapport 7. Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmo. 	 [78 

Noter 
' For benagen hjalp med litteratursokning och stort tillmotesgaende tackar jag varmt bibliotekarie 

Befit Bjorhem, stadsantikvarie Anders Reisnert och enhetschef Chatarina Odman, Malmo Kultur-
miljo, samt arkivarie Gertie Svensson, Malmo museer. 
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MALMo HAMN 

Malmo Hamn 
Bakgrund och utveckling 

AV INGMAR BILLBERG t 

Artikeln har sammanstallts efter Ingmars bonging av Anders Reisnert och Mimmi Tegner. Den sista 
bilden har pa eget initiativ lagts till som en illustration av Ingmars engagemang for att historiska spar 
ska bevaras mitt ibland det nya, for att de kan vacka nyfikenhet och tankar om vad som skett i det 
forflutna. 

*** 

"Item skall jngen gesth selye sith godz wdij skib eller paa bryggen. 
Han skallPsth skybbe thet wpp i syth herbergere oc sallieth sithen, wndentagith 
korn, tonner oc fdrsk syldh. Hwo thet icke gor, bode konningen iij marck oc 
staden iij marck." 

Ur kung Hans privilegiebrev for Malmo 16/2 1487' 

Detta dr det forsta skiftliga omnamnandet dar forekomsten av en skeppsbrygga 
i Malmo - och hur varorna ska hanteras vid lastning och lossning mera utforligt 
behandlas. En farjebro i Malmo finns omnamnd i det skriftliga kallmaterialet redan 
ar 1390.2  Foljande artikel kommer att ge en oversiktlig beskrivning Over Malmo 
hamns historiska utveckling med en koncentration till det sena 1800-talet och 
1900-talets hamn och fartygstrafik. 

Frdn skeppsbrygga till hamn 
Malmo som hamnstad as en illa vald plats, har fanns ingen naturlig hamn och 
vattendjupet var ringa. Arida blev Malmo en av de stone omlastningsplatserna for 
Hansans transporter av sill och andra varor under 1300-talets slut. I det ovan angivna 
privilegiebrevet framgar det, att det ar 1487 fanns en skeppsbrygga i Malmo. Andra 
skriftliga kallor visar att det redan i slutet av 1300-talet fanns en form av brygga 
benamnd Farjebron. 

I det aldre kartmaterialet — och aven i det skriftliga kallmaterialet finns angivet 
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Fig. 2. Detalj av kartan visar ett fartyg som ligger 
pa Malmo redd med - som det verkar - en ank-
ringstross pa nagot av ankringskaren. I ovrigt Or det 
fdrjemannens mindre btltar som transporterar pas-
sagerare till ellerfill?? Malmo. 

MALMO HAMN 

Fig. I. Stadsplan over Malmo med hamnbryggan, sannolikt fiyin 1675. Kungliga Biblioteket, 
Kopenhamn. Kartan som Or tryckt fines i flera versioner, varav en pa Malmo Stadsbibliotek och 
ytterligare en pa Kungliga Biblioteket i Kopenhamn. 

tre revlar, belagna pa Malmo redd, som har begransat narmandet till farjebron. Det 
finns ocksa beskrivet att storre fartyg inte kunde laggas narmare staden an cirka 1200 
meter.' I olika kallmaterial forekommer tre namngivna ankringskar som har varit 
belagna pa Malmo redd: Kalven, Kon och Blidan. Har skedde lastning och lossning 

fran fartygen till eller fran pramar 
for transport till skeppsbryggan och 
for vidare transporter in i staden. 

Figur 1 visar olika fartyg pa Malmo 
redd och skeppsbryggans anslutning 
till strandmuren. Pa en detalj fran 
samma karta (figur 2) framtrader 
smabatar, som troligen ar faxjeman-
nens, samt ett storre fartyg &dr en tross 
ar utritad, sa att det verkar som att far-
tyget är fortojt vid ett ankringskar. 

En tidig och bra avbildning av 
Malmos skeppsbrygga finns ater-
given i den gravyr som visar Karl 
X Gustays intag i Malmo i mars 
ar 1658. Danmark hade forlorat 
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kriget mot Sverige och i fredsuppgi5relsen i Roskilde fick Danmark avtrada Skane, 
Halland och Blekinge till Sverige. Den pa gravyren avbildade skeppsbryggan kom 
att fungera en ling tid framat. 

Fig. 3. Del av Erik Dahlbergs gravyr over Karl X Gustays inag i Malmo mars 1658 ear 
skeppsbyggan ar atergiven. Ur Pufendorf De Regibus a Carolo Gustavo Sveciae rege gestic. 

Efter 1658 stagnerade MaImos utveckling. En ekonomisk tillbakagang foljer av 
den svenska tullen utstrackas till Sickles kust och naturligtvis paverkar de skinska 
krigen hela landskapets utveckling. 

Vi far ga fram till 1770-talet innan det pa allvar borjar ske nagot mera omfattande 
arbete med en utvidgning av den befintliga hamnanlaggningen. Utbyggnadsplanerna 
som nu pa allvar fors fram utmynnar i ett forslag for hamnens forbattrande fardigstallt 
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ar 1775. Samma ar pablirjas anlaggandet av en ny vagbrytare vaster om den gamla 
skeppsbryggan. Pa 1780-talet byggs den ostra delen om som da delvis ar pa samma 
plats som den ursprungliga aldre skeppsbryggan. En enkel form av mudderverk 

Fig. 4. Specialkarta over Malmo hamn 1811. Krigsarkivet, Stockholm. 
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anvands for att skapa en fordjupad hamnbassang sa att aven nagot storre fartyg ska 
kunna komma in till kajerna. 

En specialkarta Over Malmo hamn fran ar 1811 är yard att kommentera ytter-
ligare. Kartan uppvisar bade ett flertal detaljer som ar vasentliga for hamnens vidare 
utbyggnad, och speglar situationen i det tidiga 1800-talets Malmo. Pa kartan framgar 
att de bada vagbrytarna i vaster och Oster har byggts fardiga. Man har ocksa skapat 
ett antal tomter pa den ostra delen av kajen. Ankringskaren, Koen och Kalfven ar 
utmarkta och kommenterade att de syns vid dagligt vatten pa vastra sidan. Pa kartan 
finns ocksa andra kar utmarkta som mycket val under flagon period kan ha fungerat 
som ankringskar. Den fordjupning av hamnen som sker med hjalp av mudderverk 
ar pa kartan angiven sasom bathamn. 

Mellan hamnen och de vattenforande delarna som tidigare ingick i forsvarsanlagg-
ningarna kring staden byggdes en kanal som paborjas ar 1803. Kanalen bor ungefar 
ha varit placerad i delar av det som idag ar Suellshamnen. Har fanns en svangbro for 
gaende och en dubbel vindbrygga for ovrig trafik. Tanken var ocksa att kanalen med 
sina slussportar skulle kunna anvandas som skeppsdocka. Kanalen blev fardig ar 1805, 
och under kung Gustaf IV Adoifs vistelse i Malmo blev kanalen under kanonsalut 
invigd genom att en jakt gick igenom kanalen. Dock skottes invigningen sa daligt att 
Hera av askadarna traffades av forladdningen. Senare visade det sig att kanalen inte 
kunde anvandas sasom skeppsdocka. Fortsattningsvis blev kanalen enbart anvand 
for vinterupplaggning for armen och flottans fartyg och av smarre koffardifartyg4. 
Pa kartan syns ocksa langst ut pa Skeppsbron det batteri med sex kanoner som var 
uppstallda for hamnens forsvar. 

I mars 1808 hade Danmark forklarat krig mot Sverige, fred slots forst i januari 
1814 i Kiel. Ett flertal storre och mindre incidenter intraffade mellan danska och 
svenska orlogsfartyg under krigsaren, och fartyg kapades pa Malmo redd av danska 
orlogsfartyg. 

Utvidgningen av hamnen fortsatter i en alit storre omfattning. Utfyllnader sker 
langs med de tidigare ostra och vastra kajarmarna och Malmos medeltida strandlinje 
kommer alit mer i skuggan av den nya hamnutbyggnaden. Det som framtrader tydligt 
ar den triangulara form som utfyllnadsomradena skapar i ett vastligt och ett ostiigt 
omrade som inte bara kommer att utgora grunden for formen av utfyllnadsomraden 
utan ocksa ha ett inflytande pa hamnens olika verksamheter. Samtidigt kommer 
detta att utgora stadens siluett mot Oresund for en ling tid framat. Har laggs ocksa 
grunden for hamnens olika verksamheter i en vastlig och en ostlig del. Den vastra 
delen kommer att upptaga stora delar av varvsomradet under en lang period medan 
den ostra delen koncentreras kring passagerartrafik, industrihamn och frihamn. 

Allt fler och framfor alit stone fartyg far mojlighet att anlopa hamnen. Detta 
underlattas genom det utokade vattendjupet da ett angdrivet mudderverk inskaffas 
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just for detta andamil. Tidigare hade de enkla mudderverken anvant hastar som 
kraftkalla. Det angdrivna mudderverket Kraften inkoptes ar 1839 med en maskin-
styrka pa 10 hkr.4 

Under slutet av 1800-talet blir yttre hamnen forstorad och granitkajerna 
tillkommer. I slutet av 1700-talet hade hamnen enbart ett djup pa cirka 2.0 meter, 
men genom utbyggnader och muddringar sa okades djupet till Over 6.0 meter ar 
1891. 

Stadens befolkning hade vuxit fran cirka 4000 i slutet av 1700-talet till 
cirka 70 000 i slutet av 1800-talet. Att den inre hamnen fortsatt skulle vara ett 
kommunikationscentrum blir ytterligare forstarkt da den nya jarnvagen anlaggs pa 
1850-talet. Malmo Centralstation blir placerad strax intill inre hamnen. Jarnvagen 
byggs ut pa kajerna for att pa sa satt fa snabba transporter fran fartygen och 
vidare ut i landet (figur 5). Ytterligare anlaggs jarnvagen till Limhamn och en ny 
stationsbyggnad, Malmo Vastra, tillkommer ocksa i anslutning till hamnen. 

Fig. 5. Karta over hamnen 1890, beskuren. Malmo Stadsarkiv. 

26 



Fig 6 Foto over invigningen av Frihamnen 27/91922. Det 
Or dekorerat vid Magasin IL Foto frin Hamnflirvaltningens 
arkiv, Malmo Stadsarkiv. 

MALMO HAMN 

I slutet av 1800-talet hade fartygstrafiken okat i en sidan omfattning att en ny 
utbyggnad av hamnen blev akut. Man utlyste en pristavling om anlaggandet av en 
ny hamn norr om jarnvagsomridet som ()dui skulle innehilla ett farjelage for den 
planerade tagfarjeforbindelsen med Kopenhamn. ter 1892 ar bedomningarna klara. 
Men det drojde till ar 1897 innan utbyggnadsplanerna blir godkanda av staden. 
Arbetet med den nya hamnbassangen, Nyhamnen, paborjades samma ar. 

Angfarjans tillaggsplats planerades separat och arbetet med denna paborjades 
redan ar 1894. I planen frin ar 1892 fanns ocksi ett andra farjelage inplanerat som 
blev fardigt till ar 1903. 

Bide Industrihamnen och Frihamnen blev officiellt invigda och oppnade for 
trafik av H. M. Kung Gustaf V i september ar 1922. Dessa utbyggnader av de olika 
hamnarna gjorde Malmo hamn till landets tredje storsta hamn. 

Flera olika skal spelar in 
for att de vantade progno-
serna pi godstrafiken inte 
infrias. De bida varldskrigen 
och och claimed samman-
hangande inskrankningar i 
varldsekonomin ledde till att 
tidigare handelspartners for-
svinner fran export- och im-
portsidan. Forandringar i den 
handelspolitiska maktbalan-
sen gjorde att tyngdpunkten 
for den internationella han-
deln forskjuts frin Vasteuro-
pa till den amerikanska ost-
kusten. Den forvantade upp-
gingen blev istallet en ling-
varig stagnation, och under 

en ling foljd av ar visade hamnen pi hoga driftsunderskott. 
Efterfrigan pi fartyg okade dock och denna utveckling var positiv for svenska 

rederier och svenska fartyg, vilka tog plats i den internationella linjetrafiken. For den 
inrikes sjdarten var utvecklingen den omvanda, med en kraftig nedging. 

Depressionstiden under 1930-talet ledde till stor arbetsloshet och under ar 1932 
beviljade stadsfullmaktige i Malmo — som en insats mot arbetslosheten — medel for 
ett forsta anlaggande av en oljehamn nordvast om centralhamnen (figur 6). 

Under de sista krigsaren paborjades mycket arbete med nya kajer, kranar och 
magasin, framforallt i Industrihamnen och Nyhamnen. 
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Efter andra varldskriget kom trafiken snabbt igang. Under 1950-talet okade 
oljeimporten och kolimporten minskade drastiskt. Ar 1945 paborjades utvidgningen 
av Industrihamnen med stora utfyllnadsomraden. Den vaxande energiforbrukningen 
betydde, att det ar 1955 fanns behov av en ny Oljehamn. Dessa anlaggningsarbeten 
paborjades samma ar och den nya Oljehamnen anlades norr om Industrihamnen. 

Fig. 7. 
Flygfito flan 1960-talet. 
Den nya Oljehamnen anlagd pa 
u6lld mark norr om industri 
och frihamnen. Foto fidn Hamn-
flirvaltningens arkiv ar 1961, 
Malmo Stadsarkiv. 

Flyttandet av Oljehamnen till ett nytt lage oppnade mojligheten for en vidare 
utveckling av Kockums varvsomrade. Mom omradet for den gamla Oljehamnen 
anlades sa smaningom Kockums stora torrdocka. 

Under 1960 —1990 har utfyllnaden norr ut i Oresund fortsatt i oforminskad 
takt. Behovet av en ny djuphamn lostes aren 1984/85. Da anlades Malmos nya 
djuphamn, Swede Harbour, norr om Industrihamnen. 

I borjan av 2004 invallades ett nytt omrade i Oresund som omfattar cirka 50 
ha. Inom detta omrade kommer utfyllnad att ske med bland annat alit det Over-
skottsmaterial som framkommer vid anlaggningsarbetena for Citytunneln under 
Malmo. 

Hamnens verksamheter 
Under aldre tid var det via Skeppsbryggan som alit gods och passagerartrafik 
passerade. Det at forst med hamnanlaggningen och tillkomsten av byggbara 
ytor under 1800-talets borjan som det skedde en planerad styrning av hamnens 
verksamheter. Till exempel hade den ostra kajen, Skeppsbron, en viss godshantering 
men i ovrigt dominerade passagerartrafiken. Den vastra kajen, Hjalmarekajen, 
dominerades av godstrafiken. Har kommer ocksa kol- och koksforetagen att placera 
sina upplagsplatser under 1800-talet. 
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Fig. 8. Karta over Malmo hamn 1961. 

En av de storre forandringarna av 1700-talets anlaggning sker vid 1800-talets 
mitt. Da anla.ggs en fordamningslinje vaster om den befintliga vagbrytaren. Efter 
utfyllnader skapas ett omrade pa cirka 35 hektar for nytt andamal. Staden vill 
naturligtvis ha en okad handelsverksamhet men man resonerade aven kring att en 
varvsrorelse skulle gynna stadens utveckling. Den danske skeppsbyggmastare Hans 
Julius Bonnesen (1829-1888) blev kontrakterad av staden for att etablera en mindre 
varvsrorelse. 

Ar 1857 ombildades det Bonnenska Varvet till aktiebolag, och man byggde pa detta 
omrade en torrdocka, en torrdocka som fortfarande ar intakt och anvandbar. I nulaget 
ar dockan landets aldsta torrdocka for fartyg i civil produktion och hela omradet 
kring dockan ar fortfarande en av landets bast bevarade aldre varysmiljoer. 

H. J. Bonnesen ar den forsta namngivna skeppsbyggaren med koppling till ett 
vary i Malmo, och det ar darmed den tidigaste sakra uppgiften om varvsverksamhet i 
staden. For en aldre verksamhet far man nyttja de fa arkivaliska uppgifter som finns. 
Uppgifter frin 1500-talet och framat namnger skepp som har tillhort Malmo, men 
det behover ju inte betyda att de har blivit byggda i Malmo. Pa den tidigare omtalade 
kartan fran ar 1811 (figur 4), finns en stapelbadd markerad. Denna stapelbadd 
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Fig. 9. Malmo hamn ar 1860. U6llnadsomrlidet pabiidades i mitten av 1800-talet. Ur Kockums 
Mekaniska Verkstad AB 1840-1940, sid. 192. 

fanns kvar i Suellshamnen till langt fram pa 1900-talet. Det verkar hogst troligt att 
stapelbadden aven har utnyttjats till fartygsbygge. Kant fran skriftligt kallmaterial ar 
att ar 1842 gick en vid hamnen byggd skonertbrigg "Solide" av stapeln.5  

Av nagon anledning fungerade samarbetet mellan Bonnesen och staden inte 
tillfredsstallande. Nar Frans Henrik Kockum kopte en tomt 1870 i Vastra Hamnen 
fick han samtidigt lofte fran staden att pa angransande tomter etablera ett repara-
tionsvary och fartygsbaddar. 

Kockums mekaniska verkstad grundades ar 1840 vid nuvarande Davidhalls torg, 
dar Frans Henrik Kockum (1802-1875) lat uppfora gjuteri och verkstadsbyggnader. 
Under 1850-talet inriktades produktionen mot tillverkning av vagnar till jarnvagen. 
Anlaggande av jarnvagslinjer underlattade transporter och leveranser av jarnvagsvagnar 
och andra produkter. Aven reparationsarbeten pa mindre batar utfordes. For att fa 
transporter och mindre batar upp till verkstadsomradet anvandes det 1805-07 
ombyggda vallgrayssystemet, till vilken den gravda Verkstadskanalen anslots. 
Omkring ar 1870 beslot sig Kockum for att satsa pa fartygsproduktion och under 
aret paborjades flyttningen till Viistra Hamnen. Ar 1873 gled det forsta fartyget av 
stapelbadden, S/S Tage Sylvan, och ytterliggare 602 fartyg kom aft bli sjosatta innan 
fartygsproduktionen upphorde. Efter beslutet 1870 om att satsa pa fartygsproduktion 
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utvidgades omradet. Det tillkom ocksa ett antal nya verkstader och fartygsbaddar. 
Omradet anslots till jarnvagen och varvskanalen fardigstalldes. 

Fig. 10. Foto frtin sekelskifiet 1900. Varvskanalen med C. A. Anderssons vary. 
Fotograf Fagercrantz, Malmo. 

Just fran varvskanalen finns ett foto som ndrnner ett annat vary, C A Anderssons Vary. 
Mycket ar inte kant om hur large verksamheten pagick eller dess omfattningen. En 
av de fa bevarade bilderna fran detta vary ar ett aldre foto, (figur 10), som maste ha 
tagits fran vaster vid varvskanalen. Fotot visar ett antal segelfartyg som ligger inne 
for kolhalning, och i bakgrunden syns ett angfartyg pa en stapelbadd. At Niger pa 
bilden kan man urskilja byggnaderna frin Malmo Stora Walskvarn. Kvarnen grundas 
ar 1881, och de aldre byggnaderna är uppforda ar 1902. Av aktiviteten att doma 
pagar arbeten pa Anderssons vary men fortfarande ar varvets kopplingar till annan 
verksamhet bom varvsomradet °Lind liksom under vilken tidsperiod det existerade, 
med undantag for slutet av 1800-talet och in i borjan av 1900-talet. 

Den okade konkurrensen inom varvsnaringen under slutet av 1800-talet drabbade 
Wen Kockums. Det ar vid denna tid som samarbetet med den svenska Marinen 
inleddes. Ar 1875 levererades det forsta marina fartyget, torpedbaten Torpedo. Aret 
efter levererades ytterligare tva torpedbatar, denna gang till den danska Marinen. 
Under hela slutet av 1800-talet byggdes olika typer av militara fartyg. Ar 1902 och 
ar 1904 ar vi framme vid de stora skeppen. Da levererar Kockums pansarskeppen 
Tapperheten och Manligheten till den svenska Marinen. Under forsta varldskriget 
borjade Kockums ()dui att bygga ubatar. Ett flertal andra marina fartyg lopte av 
stapelbaddarna men framfor allt var det byggandet av ubatar och utvecklandet av 
ubatsvapnet som utvecklades till nagot av en Kockums-specialitet. 
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Fig. 11. En rad av tankfartyg by xdes pa Kockums under 1930-
talet. Till hbger skymtas en av u-batarna till Svenska Marinen. 
Foto flan Atelier Otto Ohms samling, Malmo Museers arkiv. 
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Det vastra hamnomradet kom under slutet av 1800-talet och hela 1900-talet 
att domineras av varvsindustrin. Flera olika utfyllnader skedde kontinuerligt och 
varvsomradet vaxte mycket snabbt. En ny torrdocka byggdes i borjan av 1900-talet 
och under 1940-talet planerade Kockums en storre utbyggnad. Efter flera turer blev 
utbyggnadsomradet en realitet och i januari 1945 undertecknas avtalet mellan Kock-
urns och staden gallande en 
ny varvsbassang och nya 
stapelbaddar. Norra varvs-
bassangen stod fardig 1948 
och i borjan av 1940-talet 
fortsatte utbyggnaden av 
den nya Oljehamnen norr 
om Industrihamnen. Nar 
val Den nya Oljehamnen 
hade tagits i bruk frigjordes 
stora ytor norr om varvs-
omradet. Ar 1958 blev sa 
alla avtal klara, bade for 
det gamla Oljehamnsomra-
det och vidare utfyllnader, 
och annu en ny torrdocka 
byggs. Den storsta fartygsstorleken som byggdes ar 1960 var pa 40 000 ton for att 
till 1965 ha vaxt till 80 000 ton. 

Under 1970-talet uppfordes annu en stor torrdocka och 1974 restes den stora bock-
kranen. I oktober 1974 blev det forsta fartyget pa 355 000 ton fardigt for 
sjosattning. 

/*/ 

Fig. 12. Hdr bogserar Malmo Bogserbolags bogserbrit "Sj ollen" ut 
en tanker fran Kockums 1980. Foto fran Malmo Stadsarkiv. 

Ar 1986 lades den 
civila fartygsproduk-
tionen ner och den ci-
vila varvsverksamheten 
upphorde. Byggandet 
av ubatar till svenska 
Marinen fortsatte dock 
fram till ar 2000. Delar 
av denna produktion 
skedde i samarbete med 
Orlogsvarvet i Karls-
krona. Under en kort 
period fick Kockums 
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en ersattningsindustri i form av SAAB:s bilfabrik, men denna upphorde efter nigot ir. 
Malmo stad tog over lokalema, vilka nyttjas av Malmomassans iterkommande aktivite-
ter. Under ir 2000 planerades omridet for bostadsbyggande och iret efter invigdes de 
forsta delarna till bostadsbyggande genom bomassan BO 01. Den stora bockkranen 
sildes, monterades ned och skeppades till Korea At- 2003. 

Fiirjan till Kopenhamn 
Tag 
Med jarnvagens utbyggnad mot soder oppnades intresset for en tigfarjeforbindelse for 
gods- och persontrafiken mellan Malmo och Kopenhamn. Initiativet togs av danska 
intressenter och det var de danska statsbanorna (DSB) som startade forbindelsen. 
Trafiken kom iging ir 1892 och trafiken upprattholls med en dansk farja. Som 
tidigare nanints fanns det dock ett stort intresse for en tigfarjeforbindelse aven frin 
Ma'mos sida. Vid Nyhamnens planering aktualiserade man frigan si att ett nytt 
farjelage kunde pa' borjas ir 1894. 

Den forsta tagfarjan som borjar trafikera linjen var dansk med namnet Kopenhamn. 
En tid senare kom ocksi en svensk tigfarja i drift, tagfarjan Malmo. 

ter 1945 sjosattes tagfarjan Malmohus. Denna helt vita farja blev efter krigets 
slut nagot av en symbol for trafiken Over Oresund. Tillaggsplatsen i det befriade 
Kopenhamn lag i Frihamnen. For att na det centrala Kopenhamn fick resenarema 
to tag till Huvudbangirden. Minga var de passagerare som enbart tog farjan fram 
och tillbaka och avnjot det goda koket i farjans smakfulla restaurang. Ar 1975 gick 
Malmohus med passagerare for sista gingen men hon gick i trafik fram till 1985, 

Fig 13. Fotofran 1967. Tre generationers ta'gflidor. Till &ger ligger MIS Malmohus 1948-1986 
I mitten S/S Konung Gustav V 1910-1968 och till vanster M/S Finnpartner 1966. Foto fran 
Malmo Stadsarkiv. 
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da enbart med godsvagnar. En degradering tyckte manga, sarskillt da den tidigare 
helvita farjan blev malad svart, nagot som ytterligare forstarkte den negativa kanslan. 
Ar 1986 saldes Malmohus till Oslo dar ett forsok gjordes att ha farjan som teaterbat. 
Detta foll dock inte val ut, utan Malmohus skrotades ar 1988 i Spanien. 

Passagerartrafiken 
Malmo — Kopenhamn 
Av tradition har tillaggsplatsen for passagerartrafiken mellan Malmo och Kopenhamn 
varit vid ostra sidan av Skeppsbron. Denna del av den inre hamnen kan ses som 
en direkt fortsattning pa den medeltida skeppsbryggan. Efter att ha dominerats av 
farjeman och pramkarlar och stone segelfartyg kom under borjan av 1800-talet 
angfartygen i trafik pa linjen. Den forsta angbaten, hjulangaren Caledonia, borjade 
redan ar 1819 trafikera sundet. I Malmo grundas ett bolag for att konkurrera med de 
danska redarna. Bolaget bestallde angbaten Malmo som forst kom i trafik 1838. Ar 
1872 bildas ytterligare ett bolag, Angfartygsbolaget Kopenhamn-Malmo i konkurrens 
med de tidigare. Med kanalbaten Arboga 1, omdopt till Lund, upprattholls trafiken 
pa Kopenhamn. Under aren 1874 och 1875 kom tva nya fartyg i trafik vilka skulle 
inga i Oresundsflottan under en mycket ling tid, hjulangarna Gefion och Gylfe. 

Den okande resandestrommen gjorde att den styckegodshantering som ditintills 
agt rum pa skeppsbron kom att flyttas for att ge plats till persontrafiken med det 
standigt utokade antalet fartyg och linjer. Utfyllnaderna och utbyggnaden av hamnen 
skedde at Oster efter ett likartat triangulart planerande som for den vastra delen. Har 
placeras huvudpostkontor, tull och ett flertal speditionsfirmor. 

Under 1870-talet gick flera av de etablerade rederiverksamheterna samman men aven 
nya etablerades. Konkurrensen om Oresundstrafikens passagerare blev alit hardare och 
armed togs i stort sett hela Skeppsbron i ansprak for Kopenhamnstrafiken. Mthiga av 
linjerna gick ocksa till Tyskland sa kombinationen Malmo-Kopenhamn-Lubeck var 
vanligt. Det ar 1870 bildade De Forenede Oresundske Dampskibs-Intressentselskaber 
bade ocksa ingaren Malmo i trafik, byggd ar 1869. Inredningen var av hog kvalitet. 
Aktersalongens mobler var gjorda i vain& med rod schagg och vaggarna i salongen var 
vitlackerade med guldlister. Ar 1873 inskaffades ytterliggare ett fartyg, en hjulangare 
byggd i Skottland med namnet Lorne. Insatt i Oresundstrafiken blev hon omdopt 
till just Oresund. Konkurrensen och ett vikande resandeunderlag gjorde dock att de 
bada bolagen blev upplosta. 

I april 1874 overtog De Forenede Dampskibsselskab A/S (DFDS) samtliga 
konkurrerande fartyg och bildade en Oresundsavdelning med olika linjer Over 
Oresund. Man utrangerade fartyg och satte in nybyggda i stallet, ar 1882 Hven 
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Fig. 14. Kopenhamnsbaten vid kaj i Malmo hamn pa slutet 
av 1930-talet. Foto fran Otto Ohms samling Malmo Museers 
arkiv. 
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och Saltholm och 1884 Helfingborg.I och med att DFDS tog over trafiken betydde 
detta ocksa att Oresundstrafiken var heft dominerad av ett danskt rederi. Under 
ar 1895 ansags Oresundstrafiken osaker och DFDS planerade da att avveckla sitt 
engagemang. 

Pa danskt initiativ, genom Joachim Prahl, bildades ett svensk danskt konsortium. 
Intressenter fran Malmo var bland andra F. H. Kockum och Gottfried Beijer. Ar 1900 
bildades Svenska Rederiaktiebolaget Oresund och Dampskibsselskabet Oresund A/S 
som ett gemensamt bolag for Oresundstrafiken. Det bestamdes ocksa att de bada 
landernas flaggfarger skulle samsas i rederiflaggan. 

De fartyg som overtogs fran konkurrenterna, fordelades i bolaget sa att Gylfe, 
Hven och Malmo forde svensk flagg och Gefion, Saltholm och Hehingborg forde 
dansk flagg. Skorstenarna pa de svenska fartygen var malade gula medan de danska 
var roda. 

Det forsta fartyg som det nya rederiet bestallde var angaren Oresund som byggdes 
pa Kockums ar 1905.7  Ar 1908 sattes nasta nya fartyg in, angaren Sverige byggd i 
Kopenhamn. I juli ar 1912 kompletterades fartygsinnehavet med ytterliggare ett 
nybygge, angaren Halsingborg, aven denna kolstrackt i Kopenhamn. Infor Baltiska 
utstallningen i Malmo 5x 1914 sjosattes angaren Malmo medan Hjulangaren Gylfe 
saldes ar 1923. Daremot restaurerades Gefion och var i trafik fram till ar 1931. Det 
gamla fartyget Sverige hade salts ar 1917 och ar 1929 kom ett nybyggt Sverige i 
trafik. 

I samband med Olcande kusttrafik under 1930-talet, fram for allt pa den danska 
sidan, inforskaffades en minde flotta med sma motorfartyg for denna kusttrafik. Se-
nare bestalldes Tyra nybyggen, Gefion och Gylfe ar 1933 och Kirsten Pill och Den lille 
havfrue 1935. Ar 1935 sat-
tes annu ett nybygge i tra- 
fik som foretradesvis seg-
lade pa Ven. Fartyget var ett 
motorfartyg och fick nam-
net Sankt Ibb. 

Under andra varldskriget 
lag i stort sett all trafik mot 
Kopenhamn nere. Efter kri- 
get tog resandet ater fart och 
passagerarnas antal olcade 
drastiskt. Ar 1955 sattes den 
nya Kopenhamnsbaten Ab-
salon i drift och fram till 
1962 hade hela den aldre 
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flottan skiftats ut och ersatts med Gripen, Oresund och Omen. Passagerarunderlaget 
gjorde det mojligt for ett flertal andra rederier, att efter andra varldskriget, paborja 
trafik over sundet.8  

Ar 1957 startade Nya KOpenhamnslinjen passagerartrafik mellan Malmo och 
Kopenhamn. I slutet av 1950-talet andrades namnet till Centrumlinjen. Tax-free 
forsaljningen var framgangsrik och finansierade till stora delar trafiken. Genom 
samarbete med olika affarer, fram for allt vid tillaggsplatsen Havnegade i Kopenhamn, 
kunde man genom inkop fa fribiljetter till resan med Centrumlinjen. Fribiljetter 
skickades ocksa ut som reklam till hushallen i Malmo. 

Ett annat rederi som provade lyckan var Sund-linjen. Denna linjes existens var 
dock synnerligen kortvarig och trafiken varade bara under ett veckoslut i oktober 
1967. En annan dagslanda var bolaget som chartrade S/S Marieholm. Affarsiden var 
att i nostalgins tecken locka passagerare till en angbatsresa Over Oresund. Vad jag 
vet kom aldrig nagon regelratt passagerartrafik i gang. Marieholm blev emellertid 
liggande i flera ar med slagsida i Nyhamnen. Orange-linjen, var mera lyckosam i sin 
satsning och var i trafik mellan aren 1959-61. 

Till denna serie av rederier ska fogas den som startades som en bilfarja mellan 
Malmo eel' Kastrup.-Ar 1959 borjade bilfdrjan Kastrup transportera passagerare och 
bilar med overfartstiden 85 minuter. Bilfarjan hade sin tillaggsplats vid sidan om 
tagfdrjelaget. Flera olika farjor sattes in men ar 1968 upphorde trafiken. Da hade 
konkurrensen fran bilfdrjorna mellan Limhamn och Drag& som startade ar 1960 
blivit for stor. 

Ar 1963 borjade de forsta flygbatarna att transportera passagerare Over Oresund 
genom rederiet Sundsfart. Detta rederi hade ocksa varit delaktigta i inledningen av 
rederiet Centrumlinjen. Tva flygbatar, eller snarare barplansbatar, var nybyggda i 
Norge. Att komma Over Oresund med dessa tog enbart 35 minuter mot de vanliga 
batarnas 1 timma och 50 minuter. Ytterligare en barplansbat inhyrdes ar 1964. Ar 
1965 overtog Oresundsbolaget denna trafiken. En annan konkurrent i flygbatstrafiken 
var Rederi AB Nor& som under namnet Gigant Foil i borjan av 1970-talet startade 
flygbatstrafik. De ursprungligt bestallda barplansbatarna kom aldrig i trafik utan 
ersattes av tre norska barplansbatar. Dessa var da varldens storsta barplansbatar med 
plats for 250 passagerare. Priset for overfarten var mycket lagt och resandestrommen 
var stor. Oresundsbolaget chartrade batarna under en kort period men efter detta tog 
Gigant Foil Over batarna igen och fortsatte med trafiken fram till 1976. 

En annan lite udda satsning gjordes av Centrumlinjen 1972 med tva svavare, Alpha 
och Beta, som skulle konkurrera med flygbatstrafiken. Forsoket foll inte sa val ut 
och trafiken upphorde efter en sasong och 1975 lades Centrumlinjen net Efter ett 
par fors& till rekonstruktion av foretaget forsvann bolaget och batarna definitivt ar 
1978 da Oresundsbolaget kOpte foretaget. Ar 1975 tog Oresundsbolaget Absalon ur 
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drift och darefter Gripen, Oresund och Omen under det foljande aret. Under denna 
period satsade Oresundsbolaget i stallet pa att bygga ut sin flygbatsflotta. 

I mars 1982 startade ett nytt rederi passagerartrafik med stora batar igen. Det var 
Malmo—Kopenhamn linjen, ofta forkortat MK-Line, som med fartyget Hannover 
forsokte konkurrera med flygbatarna. Ar 1986 borjar rederiet Copenhagen-line 
ocksa trafik med katamaranen Opal. Tre ar senare gick de bada rederierna samman 
till ett bolag men verksamheten upphorde 1991. De manga problemen med installda 
flygbatar och den dyra resekostnaden gjorde att kritiken mot forbindelsen var stor. 
Fram for alit vintertid med is i Oresund gjorde att manga flygbatsavgangar blev 
installda. 

Rederiet Gripen-linjen bildades for att med storre batar kunna uppratthalla trafiken 
dven vintertid och samtidigt skulle resan bli som fort, med restaurang och cafeteria. 
Rederiet hade privata intressenter, men Malmo kommun stod som ekonomisk garant 
for projektet. Efter forhandlingar om olika fartyg blev det till slut Oresundsbolagets 
tidigare fartyg Gripen som 1984 blev inkopt och aterbordat till Malmo. Fartyget 
blev omdopt till Gripen av Malmo. Det ar mojligt att man med detta ocksa tankte 
sig en nostalgisk resa till 1960- och 1970-talen. Rederiet blev emellertid kortvarigt. 
Kostnaderna var stora och verksamheten upphorde redan under ar 1985. 

Just de stundtals daliga forbindelserna gjorde att ett annat bolag var intresserad 
av att starta en snabb linje mellan Malmo och Kopenhamn, namligen SAS. De hade 
behov av snabba transporter for passagerare mellan flygplatsen Sturup i Sleine och 
Kastrup vid Kopenhamn. Man startade verksamheten under 1r 1984. Fran borjan var 
det tva svavare som skulle kunna skiita transporten en bra bit upp pa land i Kastrup. 
Senare ersattes dock svdvarna med katamaraner. SAS organiserade sa att passagerare 
med flyg fran Kastrup kunde checka in for flygresan redan i Malmo hamn. Trafiken 
upphorde da Oresundsbron blev fardig under ar 2000. 

Den enda konkurrenten till Oresundsbolaget var rederi AB Pilen som med 
billigare overfarter bedrev en framgangsrik verksamhet med flygbatar. Verksamheten 
startade ar 1991 och en storre katamaran, Delfinen, var den barande delen i rederiets 
flotta. Man chartrade ocksa in katamaranen Tjelden, som sattes in under hogsasong. 
Rederiet upphorde med trafiken under hosten ar 2000. Flygbatar ar egentligen en 
felaktig benamning pa fartygen. Barplansbatarna blir undan for undan ersatta av 
stone katamaraner. Att benamningen flygbatar finns kvar ar val narmast en symbolisk 
benamning for att visa pa hastighet och med den flygplans-liknande bestallningen 
av mat och dryck eller vad man eventuellt via den begransade tax-free handeln ville 
kopa. 

Perioden 1960-1970 kannetecknades av en omfattande fartygstrafik av ett flertal 
olika rederi. Inre hamnen sjod av fartyg och det fanns inga svarigheter aft for en lag 
biljettkostnad komma Over till Kopenhamn. Antalet resande steg mycket kraftigt 
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fran att ar 1950 ha varit 1 000 000 till 4 226 000 ar 1974. Samma forhallande radde 
i viss man ocksa under 1980- och 90-talen med olika mindre rederier som forsokte 
konkurrera om resenarerna med olika medel: Billiga resor, snabba resor eller med 
langsammare resa och restaurang. 

I oktober 2000 Or Pilen sin sista tur och den 30 april 2002 gick den sista flygbaten 
over Oresund. Det sista rederiet att uppge trafiken blev Oresundsbolaget. Rederiet 
hann upleva ett 100-arsjubileum vilket ar mer an vad man kan saga om manga av 
de andra. Men sommaren 2004 borjade en ny farja — Turasund — att Ora tre dagliga 
turer till Kopenhamn, en verksamhet som fortsatte sommaren 2005. Resenarer som 
inte har brattom och som kan tankas vilja lagga tid pa en sjoresa med god mat och 
vad dar tillhor kan ater segla Over Sundet — och lata bilen stanna hemma. 

Hamnens senare utveckling 
Sedan 1970-talet har hamnen genomgatt stora forandringar. Storre och storre 
omraden har tagits i ansprak genom utfyllnad och hamnen har vuxit ut i Oresund. 

Fig. 15. Karta over Malmo hamn 2004/2005. Underlag Malmo Stadsbyggnadskontor. 
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Verksamheter som under tidigare perioder var placerade i inre hamnen eller nyhamnen 
finns nu utflyttade i avlagset belagna delar av utfyllnadsomradena. Hanteringen av 
gods har blivit en sluten process i container eller direkt in i lagerlokaler. Den tidigare 
hanteringen av varor med upplag pa kajerna har forsvunnit. Med detta forsvann ocksa 
mojligheten att lara Lima den mangd fartyg, med namn, flaggor och ursprungslander 
mycket lingt borta fran Malmo. Aven dofterna fran kajernas olika varor, som exotiska 
kryddor, gummi med mera forsvann. Den inre hamnens sjudande liv var borta. Av 
1970-talets intensiva fartygstrafik till Kopenhamn aterstar inget. Inre hamnen idag 
dr en ode, och da det gaiter fartyg, overgiven del av hamnkomplexet. I ett historiskt 
perspektiv har Oresundsbron skapat mojligheten att torrskodd komma over Oresund, 
nagot som inte har fungerat sedan cirka 6000 f. Kr. da Oresund bildas. Samtidigt 
har det historiskt enda sattet att komma Over Oresund med bat forsvunnit, och nu 
ersatts med tag, buss eller Oil. Kvar finns hamnbassanger och kajer som ska fa en 
annan funktion och verksamhet. Pa det tidigare varvsomradet planeras och uppfors 
nu bostader. Malmos nya hogskola har redan etablerats pa den vastra sidan mellan 
varvsbassangen och inre hamnen. Har byggs idag nya lokaler och en del av de aldre 
magasinen och verkstaderna har istallet blivit undervisningslokaler. 

Fig. 16. Stora Dockan i maj 2005. Pd ostra sidan uppfors bostdder och dockan har gjorts om 
till smdbatshamn. Foto: Mimmi Tegner. 
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Noter 
En nutidig overszttelse kunne lyde: "Ligeledes skal ingen gist szlge sine varer fra skibet eller pa 
bryggen. Han skal forst skubbe det op til sit herberg og siden hen szlge det [der]; dog undtaget 
korn, temmer og ferske sild. Den der ikke ger dette, ma bode 3 Mk. til kongen og 3 Mk til 
staden." (DGK IV:25, s.82, § 10) 

2 Olsen 1995, sid 59 
3 Ibid. Sid 58 
4 Falkman 1986, sid 71 
4 Edlund sid 77 
5 Falkman 1986, sid 79 
6 En C. A. Andersson liar pa denna tid ett anggarveri i Landskrona, men det ar oklart om dar ar 

nagon anknytning till verksamheten i Malmo. Fotografen Leon. Fagercrantz overtog sin faders 
atelier da denne dog i januari 1902. I boken "Svenska Industrien 1907" — dar i huvudsaken an-
vander uppgifter fran 1904 och fram omnamnas verksamheten inte. 

7 Billberg 2003, sid 19 if. Bager et al. 2000, sid 5 
8 Jacobsson 1975, sid 106 
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Inledning 
I Malmo stadsarkiv finns ett rikt juridiskt kallmaterial fran 1500-talet som ger en 
fascinerande inblick i enskilda manniskooden. Den som tar del av kallomas berattelser 
om svek, arekrankning, vald, stold, bedrageri och otrohet kan onekligen kanna igen 
sig. Samma sociala och allmanmanskliga problem som finns idag, utgjorde aven en 
del av 1500-talets verklighet. Inte ens problemet med vinddrivna och kriminellt 
belastade ungdomar saknas. Det skildrade maste naturligtvis anda tolkas och forstas 
utifran sina egna historiska forutsattningar. Det man sarskilt bor halla i minnet ar 
religionens stora betydelse for manniskors satt att tanka och agera. En annan skillnad 
mot idag ar att slaktbanden var mycket starka och att de valdsbrott som begicks 
ofta bade sin bakgrund i krankningar av den egna eller slaktens ara. Vara dagars 
skarpa gransdragning mellan privat och offentligt existerade inte haler. Den sociala 
kontrollen, som kunde vara mycket nargingen, utgjorde tvastom ett naturligt inslag 
i manniskornas vardagsliv. 

I denna artikel kommer rattskipningen och arbetet vid domstolarna under 1500-
talet att skildras. Forst fr.o.m. delta arhundrade har det bevarats ett domstolsmaterial 
som gar det mojligt att i detalj folja bytingets och radhusrattens arbete. Malmo 
utgjorde vid denna tid aven en av det datida Danmarks absolut mest betydelsefulla 
stader och rattskipningen i denna stad var sannolikt aven i viss man normgivande 
for hela Sicane. 

De olika typerna av mal och arenden beskrivs med en kort inledning om 
lagstiftning och rattspraxis, som foljs av ett eller Hera rattegangsreferat. Underlaget 
till rattegangsreferaten har hamtats ur Selskabet for udgivelse of kilder til Dansk 
histories utgivning av domstolsmaterial i Malmo stadsarkiv. Namn har atergivits 
med den stavning som finns i namnregistren till dessa volymer. 

DI den tidigmoderna epokens rattssystem utgjorde ett resultat av en lang historisk 
utveckling, som kan sparas anda till 1200-talet, dr det oundvikligt med historiska 
aterblickar i de narmast foljande aysnitten om lagstiftning och domstolsvasende. 

Nagra redaktionella anmarkningar 
Ordagrant chat aterges bokstaysratt i antikva och omgivet av citattecken. Forkortningar 
har upplosts och kursiverats. I rattegangsreferaten har flertalet citerade textpartier 
atergivits med modern svenska. I ovrigt anvands den ursprungliga terminologien och 
den danska stavningen i kallmaterialet. Detta innebar bl.a. att "stadsskrivaren" kallas 
"byskrivaren" o.s.v. Hanvisningar till kungligt brev sker genom angivande av sign 
enligt Sonnenstein Wendts katalog (t.ex. Al for Magnus Erikssons privilegiebrev 
fran 1353). 
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Malmo som handels- och sjofartsstad 
Vid 1500-talet var Malmo med sina narmare 5000 invanare en av Danmarks storsta 
stader. Den aldsta beskrivningen av Malmo gar att aterfinna pa latin i biskop Mogens 
Madsens "Kort beskrivning av nagra skanska stader" fran 1500-talets slut (senast 
1587). Delar av denna text kom senare att inga i fjarde bandet av Civitates orbis 
terrarum som publicerades i KOIn 1588. Madsens text har oversatts av Birger Edmar 
(MFA 1939). I sin beskrivning av Malmo framhaller Mogens Madsen att staden trots 
sin ringa alder maste betraktas som Sickles huvudstad. Malmo var enligt Madsen 
kant for sift starkt befasta slott och sina statliga byggnader, som inte bade sin like i 
nagon annan sick' isk stad. Staden var omgiven av murverk och mot landsidan Wen 
av vallgravar. En av de mest trafikerade portarna ledde till slottet och den andra till 
en i havet utskjutande palbro, dar smarre fartyg lade till. Pa grund av att stranden 
var sa langgrund fick stone skepp lagga till langt ut i Sundet och varor inforas till 
bryggan med primar. I soder var staden omgiven av tradgardar, djurinhangnader 
och fiskdammar. Genom den sodra och ostra porten fraktades stora mangder av 
jordbruksprodukter, kreatur, tra och kol. Den vastra porten anvandes fra.mst for 
silltransporter under sillfiskeperioden (24 augusti till 9 oktober), da det enligt 
Madsen halls marknad varje dag. Han berommer aven stadens sta'tliga radhus vid 
nuvarande Stortorget och dess pa samma plats belagna vattenreservoar, som genom 
vattenledningar sags forsorja hela grannskapet med vatten. 

Malmo lag mitt i det danska rikets mest expansiva omrade och konkurrerade 
framgangsrikt som handels- och sjofartsstad med Kopenhamn. Staden paverkades 
starkt av de danska kungarnas konflikter med Hansan och av oresundsomradets 
vaxande betydelse som kalla for tullinkomster. Kraftfulla borgmastare som Hans 
Mikkelsen och Jorgen Kock spelade en viktig roll aven rikspolitiskt. Malmo spelade 
aven en betydande roll i den danska reformationens historia. En av forgrundsgestalterna 
var Claus Mortensen, som 1527 fick borgmastare och rads tillatelse att halla sin forsta 
evangeliska predikan i Malmo. Den tidiga danska reformationsrorelsen var mycket 
radikal och gav, liksom i Kopenhamn och Stralsund, upphov bl.a. till bildstormning. 
Flera religiosa handbocker och skater kom att tryckas i Malmo och staden fick alien 
ett eget prastseminarium. 

Skanemarknaden och Oresundssjofarten spelade en avgorande roll for stadens 
snabba ekonomiska utveckling. Under 1500-talet femdubblades antalet fartyg som 
passerade Oresund. Huvuddelen av skeppen kom fran Nederlanderna och bland de 
utlandska importartiklarna marks framst korn och skeppsbyggnadsmaterial fran de 
baltiska staterna, dvs. timmer, tjara och Nampa. 

Hansaforbundets formaga att exploatera den rika tillgangen pa sill i Oster-
sjon hade flera orsaker. Tillgingen till det hogkvalitativa Liineburgersaltet och en 
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overlagsen teknik for konservering av sillen (insaltningsteknik, tunntillverkning) 
spelade stor roll. Det var aven Hansan som urvecklade koggen, som var ett fartyg 
med stor lastkapacitet. En annan viktig faktor var den avancerade handelsratt och 
bokforingsteknik, som urvecklats inom Hansan. Pa grund av de manga religiosa 
hogtiderna med forbud mot att ata kott var marknaden for insaltad sill enorm. 

Under 1400-talet borjade Hansan att pa allvar fa konkurrens av hollandska 
och engelska kopman, som bedrev direkthandel med de baltiska staderna. Klade-
och palsvaruomsattningen forsvann i stor utstrackning fran Skanemarknaden. 
Liineburgersaltet fick konkurrens av det franska hayssaltet och hollandarna, som 
konstruerat en ny typ av skepp med mojlighet att utfora insaltningen av sillen till 
sjoss, borjade bedriva sillfiske i stor skala pa Nordsjon. 

Under hela senmedeltiden och 1500-talet kom standigt nya klagomal fran 
kopstaderna om att tyska och hollandska kopman handlade direkt med bonder och 
godsagare pa landsbygden. Att aven danska bonder, skeppare och Lipman bedrev 
direkthandel med de tyska ostersjostaderna, framgar av de standigt upprepade 
forbuden mot sadan handel. 

De utlandska kopmannen halls under strang uppsikt i kopstaderna, och deras 
handel omgardades av en rad restriktioner. De fick endast bedriva handel i stora 
partier med stadens egna kopman. Den som kopte jordbruksprodukter eller andra 
varor pa landsbygden fick betala biker och varorna konfiskerades. 

Av Magnus Erikssons privilegiebrev for Malmo fran 1353 framgar att frammande 
kopman, som stannade Over vintern, s.k. vinterliggare, skulle betala samma skatt som 
stadens egna borgare. I gengald hade dessa till skillnad fran mer tillfalliga besolcare 
ratt att aga eget hus och saga upp handelsbod i staden. Utlandska kopman, som kom 
sjoledes for att bedriva handel pa stadens marknadsplats, var tvungna att stanna viss 
tid innan de fick 'atm ankar och lanana staden. De fick inte Keller Ora affarer ombord 
pa skeppen eller vid bryggan i hamnen. Varorna skulle forst transporteras till den 
borgare som boll med logi och forvaras pa dennes loft eller gird. Undantag gallde 
dock for vissa skrymmande varor sasom kom, tomma tunnor eller tunnor med sill. 
Det var aven forbjudet att exponera varorna pa gatan eller i husvardens bodlucka. 
Daremot var det tillatet att sato, upp en skylt utanfor huset som visade vilka varor 
som fanns till forsaljning. Ingen inforsel av varor fick ske annat an under dagtid, 
och all utforsel av handelsvaror skulle ske genom Fiskestradet och Grabrodersstradet 
och gatorna daremellan. 

Dessa restriktioner syftade till att ge stadens styresman kontroll over handeln 
och forhindra att utlandska kopman forsokte smita fran tullen, som var en 
viktig inkomstkalla for bade kungen och staden. Stadens egna borgare, som var 
befriade fran inrikestull, fick daremot fara ut i Sundet och Ora affarer ombord pa 
handelsfartygen. 
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Sleanemarknaden, som inbegrep en rad skanska stader, has mellan den 24 augusti 
och 9 oktober, da sillen gick till som bast i ostersjon. Malmo hade dessutom ran 
att halla marknad mellan den 28 juni och 2 juli. Under denna tid lattade man pa 
handelsrestriktionerna och utlandska hantverkare tillats att tillfalligt etablera sig som 
naringsidkare. Enligt fiskelageratten fick utlandska ktittmanglare, skraddare och 
andra endast bedriva sin ndring och detaljhandel pa vissa bestamda platser. Under 
Skinemarknaden var det aven tillatet for utlanningar att bedriva fiske. 

Under marknadstiden strommade stora mangder av manniskor till for att salja eller 
kopa. Marknaden utgjorde ett fesdigt avbrott i den gra vardagen med mojligheter till 
moten mellan manniskor. Stadens krogar var fella med folk och det tyska 'Met flodade. 
Nya affars- och vanskapsforbindelser knots och aktenskapskontrakt gjordes upp. De 
av stadens husagare som hade mojlighet, erbjod harbarge mot betalning eller hyrde 
ut bodar till frammande kopman. Det var saledes goda tider for stadens besuttna 
borgerskap. Den kungliga fredslagstiftningen gallde med skarpta ordningsregler och 
forbud mot att bars vapen. Boterna var hoga for den som brut mot dessa pabud. 

Pa grund av kallaget ar det inte mojligt att veta hur stor del av stadens invanare 
som var inflyttade fran udandet eller ovriga Danmark. Andelen kopman med tysk och 
hollandsk bakgrund var sannolikt betydande. Bevarade stadsbocker, bouppteckningar 
och rakenskaper indikerar aven att inslaget av inflyttade borgare, gesaller och 
tjanstefolk fran ovriga Danmark var mycket stort under 1500-talet. Detta kan 
forklaras dels av de politiskt oroliga tiderna (t.ex. under Grevefejden), dels av Malinos 
attraktionskraft som provinshuvudstad, pa den narboende landsbygdsbefolkningen 
och andra staler i dess grannskap. 

I Malmo fanns bade ett tyskt och ett danskt kompani. Dessa sammanslutningar 
av kopman, s.k. gillen, samverkade med stadens styresmdn for att reglera handeln 
men spelade aven en viktig social roll. Detta galler aven Knutsgillet, som var tippet 
for alla kopman med gott anseende och inte minst formaga att betala den dryga 
medlemsavgiften. En tecken pa den status som dess gillesbroder atnjot ar att en 
varjemalsed fran sex broder i Knutsgillet vagde lika tungt som 3 x 12 edgardsman 
i ratten. 

I Malmo fanns tidvis aven sarskilda kompanihus for Rostock, och forbindelserna 
med de nordtyska Hansastaderna var mycket livliga. 

Forutom en stor kopmannakdr var hantverksnaringen val foretradd. Detta framgar' 
inte minst av det stora antalet skraordningar som bevarats till var tid. Samtliga utom 
tunnbindaregesallernas lag faststalldes pa 1400-talet. 

Rau-skidlor och lagstifi-ning 
Under 1500-talet borjade monarkerna i Vast- och Nordeuropa att pa allvar havda sin 
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stallning som suverana harskare. Med bl.a. stod av en alit rikare och sjalvmedvetnare 
borgarklass krossades den katolska kyrkan och de forsta stegen mot den moderna 
nationalstaten togs. Det pagick ett intensivt lagstiftningsarbete. Domstolsvasendet 
och rattegangsprocessen reformerades och det folkliga inflytandet over rattsskipningen 
minskade. Samhallet militariserades och bl. a. i Malmo inrattades en garnison som 
vid behov aven anvandes i jakten pa brottslingar. Vid 1400-talets slut borjade lagarna 
komma ut i tryck i Vasteuropa. 

Den danska lagstiftningen utgor en del av en gemensam europeisk rattstradition. 
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Fig. 1. Konstnaren och Malmoforskaren Einar Bagers teckning firestallande Stortorget, som 
det skulk kunna ha tett sig vid 1500-talets slut och under 1600-talet. Einar Bagers "historiska 
fantasier" var ofta a underbyggda genom egen firskning. Malmo museer. 

Under senmedeltid.en och 1500-talet fick den romerska ratten okad betydelse. 
Furstens roll som lagstiftare och garant for samhallsfreden framhalls med skarpa i den 
rattsliga litteraturen fran tidig medeltid. Enligt den romerska rattens grundprinciper 
skulle en lag kunna tillampas pa alla i samhallet. Lagar skilde sig pa sa satt fran 
privilegier, som riktade sig till vissa grupper sasom rikets adel eller en viss stad. Lagen 
skulle aven vara skriftlig sa att den till skillnad fran den muntliga rattstraditionen 
gick att kontrollera och andra. Den fick inte utformas hur som heist utan vissa 
kriterier skulle vara uppfyllda. Lagarna skulle vara hederliga och rattvisa, mojliga att 
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genomdriva och tillampa och kunna forstas av var och en. De skulle vara forenliga 
med landets sedviinjor och befolkningens allmanna nytta. Lagar som alltfor mycket 
avvek fran dessa normer hade svart att vinna acceptans hos befolkningen. Ett for 
nordiska forhallanden tidigt exempel pa hur dessa ideal kunde formuleras gar att 
finna i Jyllandslagens forord fran 1200-talet. 

Redan under 1200-talet gjordes de forsta forsaken att skapa en for hela det danska 
riket gemensam lag. Motstandet var emellertid kompakt fran landskapens sida, som 
envist hall fast vid sina egna lagar. En gemensam lag infordes i Danmark forst 1683 
genom Kristian V:s "Danske Lov". Norge fick daremot en for hela riket gallande 
lag redan 1276 och Sverige vid 1300-talets mitt, genom Magnus Erikssons landslag 
resp. stadslag. 

Skt2nelagen ar en av Nordens aldsta landskapslagar. Lagens karntext bestir av en 
pa privat initiativ tillkommen uppteckning av Skanes muntliga rattstradition. Den 
utgor inte nagon lag i egentlig mening utan ar en rattsbok med uppteckningar av den 
muntligt traderade sedvaneratten i Skine. Den innehiller aven kungliga forordningar 
som antingen inarbetats i den ursprungliga texten eller lagts till som supplement. Pa 
sa satt har Skinelagens tillkomst kunnat tidsbestammas till mellan 1202 och 1216. 
Markligt nog har inte alltid aldre stadganden utmonstrats ndr nya lagregler inforts, 
vilket medfort att lagsamlingen innehaller motstridiga bestammelser. Den ar inte 
heller lika valredigerad som den kungligt sanktionerade Jyllandslagen. 

Upphovsman till denna lagsamling var sakerligen nagon rattslard inom kyrkan, 
som var angelagen om att sprida kannedom om den romerska och kanoniska 
ratten. Denna hade, med kunglig sanktion, borjat vinna insteg i den danska 
rattstillampningen redan vid vikingatidens slut. Till denna nya lagstiftning hor 
t.ex. Valdemar Sejrs forordning om jarnbord. Forordningen tillkom kort tid efter 
paven Innocentius III ar 1215 utfardade forbud mot anvandandet av jarnbord som 
bevismedel vid brottmalsprocesser. Vid jarnbord tvingades den domda att to i eller 
ga pa glodhett jam. Den som inte klarade provet utan svara brannskador, falldes for 
brottet (gudsdom). I stallet for jarnbord infordes namnd som bevismedel. Ett annat, 
mindre tilltalande resultat av inflytandet fran den kanoniska ratten, var att pinligt 
forhor (tortyr) infordes vid rannsakning av vissa grovre brott. 

Till Skanelagen hor aven den s.k. skdnska staekratten vars aldsta bevarade handskrift 
tillkommit nagon gang under senare delen av 1300-talet. I lagen kallas stadens 
invanare "bonde", "odalbonde" etc. och nagot rad finns inte omnamnt. Darfur anses 
det sannolikt att lagen tillkommit nagon gang under 1200-talets forsta halft. Den 
fran kontinenten overtagna organisationen av stadsforvaltningen infordes forst vid 
1200-talets slut i de danska kopstadema.1  I de bada aldsta bevarade handskrifterna 
namns Lund, i en annan handskrift Helsingborg och i en bevarad handskrift fran 
1400-talets borjan finns Malmo onmarnnt, den s.k. Malmo birkeret. Att lagen 

47 



LAGAR, BROTT OCH STRAFF I 1500-TALETS MALM6 

ursprungligen varit aysedd for Lund, som annu vid dess tillkomst var Skanes frarnsta 
stad, framgar bl.a. av att stadslagen inte innehaller nagra bestammelser om sillfiske 
eller sjiifart. Den innehaller inte heller nagon handelsratt av betydelse. Sannolikt var 
den for stadernas del endast aysedd att utgora ett komplement till Skanelagen. 

Lagens skanska benamning biarkeriit (yngre form birkeret) anses av Holmback 
och Wess6n vara av samma ursprung som den vid 1200-talets slut tillkomna svenska 
birkeratten (byarkerat efter Bjorko). Flera hundra ar efter att Birka overgivits har 
birkeratten fatt beteckna ett stadsliknande samhalle med egen jurisdiktion. 

Drottning Margaretas och Erik av Pommerns fiskelageratt ar sannolikt fran 1400-
talets borjan och finns i olika ayskrifter for Skanor och Falsterbo respektive Malmo. 
Stadgarna for Malmo kallas Modbogen, och gaide for stadens borgare, utlandska 
kopman, fiskare och andra som besokte Skanemarknaden. Denna lastes upp vid 
bursprak for allmanheten nar marknaden oppnade i mitten av augusti. 

Skanelagen ar bevarad i ett stort antal handskrifter. De tva aldsta ar fran 
borjan av 1300-talet. Dessa ar runhandskriften "Codex Runicus" (AM 28 8:o) i 
universitetsbibilioteket i Kopenhamn och den sa kallade "Hadorphska" handskriften 
(B 76) i Kungliga Biblioteket i Stockholm. Codex Runicus innehaller en forntida 
granslaggning mellan Sverige och Danmark, som anses ha en vastgotsk laghandskrift 
som Ulla. Forutom de tva namnda handskrifterna, ar ytterligare fern handskrifter 
fran 1300-talet och omkring 30 handskrifter fran 1400-talet bevarade. Arkebiskop 
Andreas Sunesen (dod 1228) gjorde en fri oversattning till latin av lagsamlingen 
nagon gang mellan aren 1206 och 1215. Den aldsta bevarade handskriften av 
Sunesens bearbetning ar fran omkring ar 1300. Den latinska versionen innehaller 
kommentarer och moraliska omdomen som saknas i forlagan. 

Skanelagen har tillampats i samtliga danska landskap pa ostra sidan om Oresund 
langt in pa 1600-talet. 

Jyllandslagen (Jydske lov) anvandes i Skane som subsidiar (alternativ) rattskalla 
vid sidan om Skanelagen. Lagen antogs pa landstinget i Viborg 1241 och vissa 
omstandigheter talar for att den kan ha varit aysedd for hela Danmark. Da den till 
skillnad fran Skanelagen tillkom pa kungligt initiativ, kan den betraktas som en lag 
i modern mening. Jydske Lov utgays pa lagtyska i Lubeck 1486 och pa danska och 
latin i Ribe 1504. 

Kopstadslagstifi-ning och kungliga privilegier 
Kopstaderna utgjorde en viktig inkomstkalla och militar stodjepunkt for kungamakten. 
Lagstiftningen i staderna avvek pa vasentliga punkter fran den ratt som tillampades 
pa landsbygden. Pa handelsrattens omrade tillampades internationella regler som 
bl.a. utvecklats inorn Hansan. Kungens ratt att utfarda lagar for staderna grundade 

48 



ttie buiptinto ritonrcvlRf1paa rah!' 
oci) . Itufft i .roo.bogrytt oc hunt 

bogrytmffircf firt) ft (lifter. of .1114i OfrUtr 

(UM oft) r.tfligt)t go:rig-mt. 

LAGAR, BROTT OCH STRAFF I 1500—TALETS MALMO 

Fig. 2. Ar 1652 skdnkte Ewerdt Wi4'ang en lagsamling i kvartoformat till magistrates. Boken 
innehdller flera lagar och flirordningar tryckta 1505-1590. Det svarta skinnbandet har flirsetts 
med ett par vackra silverspiinnen och agarens initialer "EWF.7 bokens borjan aterfinns Skanekgen 
i originaltryckfiy2n 1505 au Gottfrid av Ghemen. Omkring clr 1489 flyttade han till Kopenhamn 
fran Holland. Han raknas som en av de fiirsta boktryckarna i Danmark. 

sig sannolikt pa att dessa vaxt fram pa kunglig mark eller vid platser med kunglig 
strandratt (det sistnamnda gaiter t.ex. Malmo). Nar stadema under hogmedeltiden 
utvecklats till sjalvstandiga ekonomiska och politiska maktcentra, kunde de inleda 
forhandlingar med kungamakten for att utverka skriftliga skydds- och privilegiebrev. 
Parterna var atminstone i teorin jamstallda. Staden underkastade sig "frivilligt" 
genom att erkanna kungens rat att ta ut skatter och avgifter, rekvirera soldater och 
utkrava dagsverken fran borgerskapet, mot att dessa beviljades "skydd och beskarm", 
handelsmonopol, tullfrihet och viss ran till sjalvstyre. 

Den privatrattsliga karaktaren framgar aven av att varje ny kung antingen skulle 
fornya, utvidga eller helt enkelt bekrafta tidigare kungars privilegier. Mer eller mindre 
likalydande privilegiebrev kunde utfardas for olika stader samtidigt. Det forekom 
Wen att kungen helt enkelt hanvisade till en annan stads privilegier som gallande 
Wen for den aktuella staden. Att erhalla ett privilegiebrev av kungen utgjorde under 
alla omstandigheter en viktig markering av stadens sjalvstandiga stallning. Ett tecken 
pa Malmos ledande staining ar att staden vid flera tlllfallen kring sekelskiftet 1500 
fick ta emot kungliga brev med regler rorande handel och hantverk, som aven var 
aysedda an galla for andra stader i Skane eller riket (t.ex. A26, A30, A31). 

Under 1500-talet borjade kungarna betrakta sig som suverana representanter for 
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Fig. 3. Denna upplaga av Jyllandslagen utgor en bearbetning av 1590 ars utgava av lagen. 
Artalet 1652 ar inpragkit i det svarta skinnbandet. "Den Rette Judske Lowbog, som er offiterseet 
1,] Corrigerit ocforbedrit, of det Exemplar, som ANNO M D. LXXXX er udgangen. Oc nu 
paa ny igien oplagt 1..] Prentet i Kobenhajfiz, AffPeder Hake. .. .1 ANN° M DC. XLII." Det 
faktum att Jyllandslagen ansags mer lattbebriplig och kern ut i fler utgavor an Skanelagen, kan 
ha bidragit till att den fi:o.m. 1500-talet fick alit stiirre betydelse i den dagliga rattsskipningen 
i Skrine. 
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en allsmaktig stat med ran att ensidigt upphava tidigare kungars stadsprivilegier. 
Dessa kom att successivt ersattas av en lagstiftning, som uttryckligen var aysedd att 
galla for samtliga rikets kopstader. 

Kristoffer av Bayern bekraftelse pa Malmos privilegier fran november 1440 
(A9) utgor ett intressant exempel pa hur det kunde ga till nar en stad fick sina 
gamla privilegier bekraftade av en ny kung. Kristoffer hade precis finnan den 
danska tronen och skulle ett ar senare aven bli kung i Sverige. I november namnda 
ar uppvaktades han pa slottet i Helsingborg av borgmastare och rad i Malmo. 
Radets arende var att fa staden Malmos privilegier bekraftade av den nytilltradde 
kungen. I detta syfte hade de tagit med sig vissa kungliga urkunder. Forutom den 
aysatte foretradaren Erik av Pommerns brev (A3) bor aven Magnus Erikssons stora 
privilegiebrev fran 1353 (Al) och Valdemar Atterdags fran 1360 (A2) ha varit av 
intresse i sammanhanget. Av Kristoffer av Bayern svar pa radets begaran framgar 
att radet hade latit kungen fa "se oc hore" Malmos gamla privilegier med alla dess 
artiklar. Kanske var det Malmos byskrivare som fick idka hoglasning for kungen. 
En kontroll av urkundernas akthet med sigill och alit bor aven ha skett. Som ett 
resultat av denna uppvaktning fran stadens representanter utfardade Kristoffer 
av Bayern ett brev (A9) den 14 november dar det framgar, att hans foretradare 
pa tronen Erik av Pommerns privilegier Wen fortsattningsvis skulle vara gallande 
(det viktigaste brevet utfardades 1415, A3). Dagen innan hade han utfardat en 
annat brev (A8) rorande nagra egna foreskrifter for Malmo. Detta brev inne-
hiller bl.a. forbud mot att rids omkring pa gator och torg med spand armborst, en 
uppmaning till utlandska kopman att betala "winterleye oc sommerleye", dvs. en 
slags skatt for ratten att bedriva borgerlig naring i staden. Det stadgas aven an inga 
kompanier eller gillen fick bildas utan fogdens och borgmastare och rads samtycke. 
Ingen av dessa f'ataliga artiklar utgjorde nagon nyhet, men den bristfalliga atlydnaden 
gjorde det sakert nodvandigt med en paminnelse. Kungen forbehaller sig aven ratten 
art i framtiden andra pa dessa stadganden eller infora nya. 

Magnus Erikssons privilegiebrev fran 1353 (Al) 
Det aldsta bevarade privilegiebrevet for Malmo utfardades pa Latin ar 1353 av den 
svenske kungen Magnus Eriksson, som vid 	aven var Skanes harskare. Detta 
brev ar Malmo stadsarkivs aldsta handling. I detta sammanhang ska endast tva artiklar 
behandlas. Den ena ayser hur uppborden av stadens skatt (den s.k. midsommargalden) 
skulle ga till. Tva radman och tva andra valbetrodda man skulle, under byfogdens 
overinseende, utses till uppbordsman. Uppborden skulle ske genom hembesok hos 
det skattebetalande borgerskapet. Dessa fick tre veckor pa sig att dels roja upp bland 
svartbyggen, ruckel, godselhogar och avtraden som spred obehaglig lukt och som 
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Fig. 4. Kristoffer av Bayern bekrafielse den 14 november 1440 av Maim& da gallande privilegier. 
Malmo stadsarkivs pergamentsbrevsamling, A9. 

kunde forsvara framkomligheten for uppbordsmannen, dels att skaffa fram pengar. 
Resultatet av denna uppbord skulle sedan redovisas offentligt vid narmast foljande 
byting. Den som inte kunde betala sin skatt fick betala boter. 

En annan artikel i privilegiebrevet behandlar problemet med fattiga personer 
som inte hade rid att fullfolja sin sak mot en gripen tjuv pi grund av kostnaderna 
i samband med haktning. Den gripnes uppehalle i det kungliga haktet skulle inte 
langre betalas av malsagaren utan finansieras genom en skatt pa en skink penning 
som skulle betalas varje piskdag respektive juldag. Men om den haktade blev friad av 
bytinget fick staden bota 9 mark till kronan. Bada dessa artiklar iterfinns for ovrigt 
aven i Valdemar Atterdags privilegiebrev for Malmo frin 1360. 
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Fig 5. KungHans sigillmed kontrasigillpa dess 
baksida pa 1487 ars stora privilegiebrev. 
Malmo stadsarkivs pergamentsbrevsamling, 
litt. 22. 
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Kung Hans stora privilegiebrev fran  1487 (A22) 
Unionskungen Hans (1455-1513), som blev regent i Danmark 1481 och som tva 
ar senare bekraftade Malmos gamla privilegier, utfardade 1487 det storsta och mest 
innehallsrika privilegiebrev som nagonsin kommit Malmo till del. Kungen var vid 
tiden for dess tillkomst politiskt relativt svag och i behov av bundsforvanter. Han 

var hart pressad av hogadeln, som vid 
trontilltradet tvingat fram en lingtgaende 
handfastning och inom kungafamiljen 
pagick en maktkamp om hertigdomena 
Slesvig och Holstein. I detta lage utgjorde 
en allians med stadema en mojlighet for 
kungen att forstarka sina positioner. Mal-
mos forhandlingslage gentemot kungen-
bor saledes ha varit gott. 1487 'ars privile-
giebrev brukar aven betecknas som stads-
lag. Brevet bestir i sjalv verket av tva perga-
ment som halls samman av svarta, vita och 
roda silkessnoddar, i vilka kungens stora 
sigill i rott vax fasts. Det oversta brevet 
innehiller framst bestammelser rorande 
stadens forvaltning och handel; det un-
dersta straffrattsliga regler samt ordnings-
foreskrifter. Lagen utgor en bearbetning av 
bestammelserna i Kopenhamns stadsratt 
fran 1443. I privilegiebrevet finns atskil-
liga paragrafer som bar spar av paverkan 
fran den svenska stadsratten. 

Grov oversattning till nutida svenska 
Vi Hans, med Guds nad, Danmarks, Norges, Vendes och Gotes konung, utvald 
till Sverige, hertig i Slesvig och i Holstein, Stormern och Ditmarskens hertig, 
greve i Oldenburg och Delmenthorst, gor alla veterligt, att vi av var synnerliga 
gunst och nad, sa att var kopstad ma ytterligare bebyggas och forbattras, och 
Vara kara borgare och undersatar ma desto villigare betala sin stadsskatt och 
andra kungliga palagor, som det sig bor, ha unnat och givit, och unna och ge 
vi namnda borgare och undersatar, nu varande och kommande, sadan frihet 
och privilegier, som har efter skrivit star. 

Forst: ingen man far stalla sopor pa gatan eller framfor sin &kr eller gird, 
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som kommer fran hans gird, hus eller stall, langre an tre dagar vid forlust av 
tre mark till kungen och staden. 

Vidare, ingen far ha sitt hemlighus narmare staden eller i granden, an som 
skaligt ar. Den som har det i sin gard ska grava ned det i jorden, sa att ingen 
dalig lukt sprids i staden, i granderna eller till hans grannar. Den som bryter 
mot detta, skall bota till kungen tre mark och till staden tre mark och till 
grannen tre mark, om han darpa karar, och skall riva den byggnad som han 
byggt for nara honom. 

Vidare, ingen ma bygga narmare sin granne an vad hans tomt medger, vare 
sig med hus eller med stenlaggning eller nagon annan byggnad, an vad fogden, 
borgmastare och rad anser ratt och skaligt. Den som bryter mot detta skall 
Nita till kungen tre mark och staden tre mark och riva det som han byggt. 

Vidare, den som patraffas med oratt aln, oratt skappa, karma, pund, 
besmer eller nagot annat falskt matt, han skall mista sin huvudlott och lamna 
staden. 

Vidare har vi av var synnerliga gunst och nad beviljat vara borgmastare 
och radman i vara kopstader att vara skattefria for deras omak och trogna 
tjanst med undantag av andra arbetsuppgifter, som de som borgare i staden 
skall fullgora. 

Vidare, dor nagon mans kopsven eller hushallerska i kopstaden, som inte 
har nagra arvingar i staden eller dess narmaste omgivning, da skall radet to 
hans gods i forvar under fogdens asyn eller vetskap, tills de ratta arvingarna 
infinner sig med tillracklig bevisning inom dag och ar; da skall godset fritt 
och obehindrat overlamnas i fogdens narvaro, och arvingarna skall ge tre mark 
till kungen om de ar bosatta inom riket. Ar de bosatta utanfor riket, di skall 
de ge kungen tre mark, som forut ar namnt, och radet var tionde penning. 
Kommer ingen arvinge inom dag och ar, da ar kungen hans arvinge och godset 
skall overlamnas till kungens fogde eller till den kungen vill ge det till; dock 
tillkommer radet var tionde penning, som tidigare namnts. 

Vidare, blir nagon man i staden, vem det vara ma, frammande man eller 
stadsbo, nagonstans slagen, tagen i upptuktelse eller orattfardigt behandlad, 
da ska de narmaste grannarna, om de ar vittnen till handelsen, oaysett om det 
ar dag eller natt, eller vad klockan ar, strax ingripa for att radda den som oratt 
sker. Ser nagon pa utan att vilja ingripa, da botas darfor 10 mark, halften till 
kungen och halften till staden, allteftersom hur stor eller liten saken 

Vidare, den som hotar, utmanar eller sager upp vanskapen med nagon, 
som ar borgare, och som inte vill lata sig noja med skipad rats, den mannen 
ska satta borgen for, att han den andre inte vill skada eller lata flagon skada 
utforas pa hans vagnar. Vill han inte stalla borgen, da skall han sattas i stadens 
hakte, tills han kommer pa battre tankar, om det framfors klagomal hos fogde 
och borgmastare. 

Vidare, den som blir falld for nagot brott, han skall betala borer till den 

54 



LAGAR, BROW OCH STRAFE I 1500-TALETS MALMO 

som lidit skada och darnast betala biter till kungen och staden, efter brottets 
grovlek. 

Vidare, den som begat.' ett brott i staden och undkommer utan att betala 
biker, hans namn skall vara uppskrivet i staden bok, tills han betalat biker 
for sin gaming. Blir han gripen, da skall han ocksi torteras, efter hur stort 
brottet ar, oaysett det ar stort eller litet. 

Vidare, inget testamente skall fullgoras, forran den dode mannens gald 
betalats till dem, som i staden finns och darpa kraver, och som bevislig gald 
at. 

Vidare den som nagon man eller kvinna slar ihjal i staden, han far ge sitt 
liv for liv, nar han blir gripen. 

Vidare blir nagon lytt av sar eller av slag, da skall det undersokas av fogden, 
borgmastare och rid; da skall det bOtas efter skadans storlek. 

Vidare, finns det flagon dire som begir brott och inte han nigot att battra 
och bota med, han skall ilaggas biter och torteras av fogden, borgmastare 
och radman efter brottets art. 

Vidare, den som hugger hand eller fot av nagon eller sticker ut ogonen 
i vrede eller forakt, da ar det halslos gaming och huvudlotten tas i kungligt 
forvar. 

Vidare, den som ger flagon annan ett slag med kapp eller tra, sten, pil, 
eller ben, utan att han blir sirad eller lemlastad, botar till honom, som lider 
skada, 6 mark och till kungen och staden vardera 3 mark. 

Vidare, den som brutalt misshandlar nagon, skall bota till honom, som 
skadan fick 40 mark, och kungen och staden vardera 20 mark. 

Vidare, den som ger nagon annan ett slag eller drar honom i hiret eller griper 
honom illa om hans nasa eller kindben eller pi ett annat stalle vid hans midja 
eller river sonder hans kidder med hinder, svard eller kniv eller knuffar honom 
i gyttjan eller stir omkull honom med vredgat sinne, skall bota till honom som 
lider skada 3 mark, och kungen och staden vardera lika mycket. 

Vidare, den som fir hugg och slag i dobbelspel av dem, som spelar med 
honom, och den som slir honom, skall inte betala biker till den som blir 
slagen, utan skall bota till kungen och staden efter sitt brott. Blir nagon 
ihjalslagen under spel, skall han jordas under galgen, och den som slir ihjal 
honom skall ge liv for liv. 

Vidare, den som gir in pi nagon annan mans gird eller i hans hus och i 
ilska slit husbonden eller ocksi husfrun eller nagon av deras tjanstefolk eller 
flagon, som forestir deras hus eller gird, han skall mista sin hals och hans 
huvudlott overgar i kungen ago. 

Vidare, den som skjuter i flagon mans gird eller hus med armborst eller 
spjut eller kastar yxa eller sten eller annat vapen, som han vill skada folk med, 
blir nagon skadad eller drapt, da dr det halslos gaming. Samma ran galler om 
nagon man blir sirad eller ihjalslagen pi sitt eget skepp. 
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Vidare, den som knuffar nagon i vattnet med vilje och med vredgat sinne, 
han skall bota till honom 6 mark, och 6 mark till kungen och staden vardera 
lika mycket. 

Vidare, den som griper och hindrar nagon ogarningsman under hans flykt, 
da skall han overlamna honom till fogden, och den som griper honom bor 
for sits besvar fa nagot av hans egendom allt efter fogdens, borgmastares och 
radmans beslut. 

Vidare, den som bryter mot torgfriden under den dag, som torghandel ar, 
skall i biter betala till den som lidit skada 40 mark och kungen och staden 
vardera lika mycket. Och denna frid skall rada fran det att solen gar upp om 
morgonen till dess att solen gar ner om aftonen. 

Vidare, griper nagon gast eller annan framling en tjuv i en kopstad, da skall 
han stalla honom inf.& ratta och fa honom domd for sin forbrytelse. Vill han 
ta med sig honom bort fran staden, da krays fogdens och radets tillatelse, och 
darefter kan han fora honom vart han vill. 

Vidare, den som slar kungens eller stadens vaktare av forakt om natten, han 
skall domas att mista sin hals och hans huvudlott over& i kungens ago. Vill 
han bevisa att han ar oskyldig, da skall han varja sig med 12 mans ed eller ta 
sits straff, som forut ar namnt. 

Vidare, finner vaktarna nagon pa gatan, sedan klockan slagit 9, da skall 
han foras bort till sin bostad. Har han ingen bostad, da skall han stalla borgen 
eller sattas i stadens hakte till nasta dag och sedan fOrklara, varfor han befann 
sig pa gatan. 

Vidare, vilken yngling eller man som heist, som kvinna eller ungmo valdtar 
i staden, han ska forlora sin hals. 

Vidare, var och en som kallar flagon skurk eller andra nedsattande ord i 
vredesmod eller av dryckenskap, skall Nita till honom 3 mark och kungen och 
staden vardera lika mycket. Vill han varja sig, skall detta ske med 12 mans ed 
eller skall han betala Niter som forut ar sagt. 

Vidare, kallar flagon man eller kvinna nagon hederlig man, yngling eller 
kvinna eller flicka, sadana som oskyldiga ar, tjuv, forradare eller nagot, som ara 
galler, och kan det inte bevisa, han skall betala biker till den som han sa, kallar, 
tva ganger 40 mark och hederliga mans nad och kungen och staden vardera 40 
mark. Kan han inte betala, skall han slas i halsjarn [vid skampalen] eller gora 
upp med fogden, borgmastare och rad, sa han blir overens med dem. 

Vidare, finns nagon and kvinna som skymfligen sager om nagon hederlig 
man eller kvinna sadant som hon ingalunda kan bevisa, skall hon pryglas och 
hoppa fran skampalen och ledas med stadens stenar ut ur staden, och hennes 
egendom skall kungen och staden taga. 

Harmed forbjuder vi alla vara fogdar och ambetsman och alla andra av vara 
forenamnda borgare i Malmo att har emot bryta eller bryta lata eller pa nagot 
satt begs flagon oforratt under var kungliga hamnd eller nad. 
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Fig. 6 Kristian II. Tavlan firms pd 
Malmo Slott. Portriitt av L. A. Ring. 
Foto: Malmo museer. 
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Tryckta forordningar o. d. 
De danska kungarna utfardade i samrad med sina riksrad pa herremoten stadgar och 
forordningar, som gradvis kompletterade och ersatte aldre lagstiftning i lanciskapslagar 
och stadsprivilegier. Detta lagstiftningsarbete var sarskilt intensivt under 1500-talet. 
Forordningarna kunde ga under beteckningen "ordinans" (ordning) eller "recess" 
(lat. recessus,'beslue, 'avtal'). Forordningarna kungjordes i allmanhet genom oppna 
brev eller missiv. Vid landstingen fanns tingsridare som hade till uppgift att rida runt 
till de olika haradena for att kungora kungliga brev och befallningar. 

Boktryckarkonstens frammarsch medforde en mycket viktig forandring. Fr.o.m. 
1500-talet borjade de kungliga forordningarna regelmassigt tryckas for att sa 
snabbt och effektivt som mojligt kunna spridas till rikets forvaltningsorgan och 
domstolar. 

Kristian II som lagstiftare 
Kristian II, kung i Danmark 1513-1523, var starkt praglad av den nya tidens furste-
ideal. Med renassansen aterupptacktes arvet fran antiken och romarriket. Det var en 
blomstringstid for konsten och vetenskapen. Geografiska upptackter och teknologiska 
framsteg gav upphov till hogkonjunktur och blomstrande handel. I likhet med 
sin far Hans, forsokte Kristian II bryta kyrkans makt genom att fa kontroll over 
tillsattningen av biskopar. For att na sina maktpolitiska mal bildade han aven en 
allians med de ledande skikten Mom stadernas borgarklass och forsokte begransa 

de adliga och kyrkliga lansinnehavarnas makt. I 
likhet med andra furstar i Europa stravade han 
efter att effektivisera den centrala forvaltningen 
och skatteuppborden. Till hogadelns ftirtret 
rekryterade han garna lagbordiga man till 
statsforvaltningen, som var helt beroende av 
kungens personliga valvilja. 

Danmark var fortfarande ett valkungadome 
vilket betydde, att varje ny tronfoljare var tvungen 
att satta sitt sigill under en s.k. "handfxstning", 
dvs. ett slags kontrakt mellan den blivande 
regenten och dens undersatar. Handfastningen 
var aysedd att forhindra maktmissbruk. De 
olika samhallsklassernas gamla privilegier och 
rattigheter skulle bekraftas. I likhet med nutida 
grundlagar inneholl handfastningen aven regler 
for hur skatter och nya lagar skulle beslutas. 
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Fig. 7. Detta tryckta exemplar av Kristian 	recess frlin 1557 harformodligen kommit direkt 
fran det kungliga kansliet i Kopenhamn. Den tryckta lagen har fir  sakerhets skull forsetts med 
rikssigillet. Magistraten i Malmo, E1:1 (A75). 

Rent teoretiskt hade folket raft att gora uppror om kungen grovt overtradde sina 
befogenheter eller agnade sig at maktmissbruk, vilket aven Kristian II bittert skulle 
fa erfara. 

Ett av de viktigaste maktmedlen for en furste var ratten att stifta lagar. Pa detta 
omrade var Kristian II bide framsynt och visionar. Han anses ha varit starkt paverkad 
av sina borgerliga radgivare, inte minst den rikt begavade affarskvinnan Sigbrit, mor 
till kungens alskarinna Dyveke, och den Malmoitiske borgmastaren Hans Mikkelsen. 
Som forebild tjanade framst den moderna hollandska lagstiftningen (Sigbrits 
hemland). Denna utgjorde i sin tur en bearbetning av den tyska lagstiftningen 
Sachsenspiegel. Hans Mikkelsens goda kunskaper om den danska stadsratten var 
sakerligen av stor betydelse vid utformningen av lagens detaljer. 

Ar 1522 utfardades en gemensam lag for hela riket, Kristian II:s varldsliga 
ordinantia. Den tidigare nagot oklara instansordningen blev for forsta gingen 
ordentligt faststalld. Det framholls att inga mal fick tas upp i kungens rattarting 
innan de behandlats i de understallda rattsinstanserna haradsting och landsting. 
Adeln hade dock som tidigare rat att vadja till landstinget direkt for att domas av 
sina standsbroder. Lagen inneholl Wen nagra andra viktiga reformer av rattsvasendet. 
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Bytingens traditionella namnd, som representerade stadens borgare, skulle ersattas 
av en av kungen utsedd s.k. skultus (overborgmastare) samt fyra borgmastare och 
sju radman. Detta gynnade naturligtvis stadernas elit av formogna kopman och 
medforde att den urgamla ratten att domas av sina jamlikar blev ordentligt naggad 
i kanten. Reformen innebar aven en okad kontroll over rattsskipningen och dess 
intakter — inte minst biker — fran kungamaktens sida. 

Vidare stalldes krav pa uppforande av tingshus. Domstolsforhandlingarna agde i 
allmanhet rum ute i det fria. Avsikten med denna reform var att begransa publiken 
till de narmast berorda och pa sa satt skapa battre ordning under rattegangarna. 
Hade reformen hunnit genomforas skulle det ha medfort en inskrankning av 
medborgarnas urgamla ratt till kontroll och insyn. En ny rattsinstans skapades aven 
mellan landstinget och kungen rattarting med uppgift att doma i bade andliga 
och varldsliga mil. Denna domstol skulle forlaggas till Roskilde och bests av fyra 
universitetsutbildade jurister, som skulle vara kunniga i sa'val den kanoniska som 
den romerska ratten. 

Den nya lagstiftningen var klart bonde- och borgarvanlig. Bade det kyrkliga och 
adliga fralset fick sina privilegier inskrankta. Adelns rattigheter over sina landbonder 
inskranktes och det gamla forbudet mot handel med utlandska kopman pa 
marknadsplatser och i smahamnar pa landsbygden, framstalldes med storre skarpa 
an tidigare. Korn fick t.ex. endast saljas i Kopenhamn och Malmo saint i nagra andra 
sarskilt angivna stader. Av brandsakerhetsskal foreskrevs att stadernas hus skulle vara 
murade och ha gaveln valid mot gatan. Den som ville bygga var skyldig att vanda 
sig till skultus och borgmastarna for att fa sina planer godkanda. Rireskrifterna kan 
betraktas som foregangare till bestammelserna om bygglov i modern tid. 

Trots att reformerna i manga fall var valmotiverade och framsynta, vackte de 
hatskt motstand bland inflytelserika personer inom framforallt kyrkan och adeln. 
Man reagerade dels mot inskrankningen av gamla privilegier, dels mot att lagarna 
inte som bruldigt antagits av riksradet och landstingen. De jyllandska riksraden och 
lansherrarna var de forsta som i enlighet med handfastningens bestammelser sade 
upp sin trohet mot kungen. Detta skedde i Viborg den 20 januari 1523. Samma ar 
upphorde aven Kristian II:s lagar att galls. Kungens storsta misstag som lagstiftare 
var att lagarna inte var tillrackligt forankrade hos dem de berorde och att de inte stod 
i samklang med det allmanna rattsmedvetandet och gallande praxis. 

Hotet mot rdttssdkerheten 
Det var inte bara lagarna som skulle vara rattvisa utan aven domstolarnas ledamoter. 
Olaus Magnus, Sveriges siste utvalde katolske arkebiskop och en rattslard prelat, 
raknar i sin Historia om de nordiska folken (1555) upp tre goda egenskaper hos en 
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rattridig domare: 1) att han vet att skilja mellan ratt och oratt och vill doma vad 
ratt ar och intet annat, av vad skal det vara ma, 2) att han forstir och av hela sin 
sjal vill verkstalla och utfora detta, 3) att han ratt och Hart avkunnar sitt utslag och 
pabjuder dess verkstallande. 

Olaus Magnus framhiller siledes vikten av att ratten ar kompetent och opartisk. 
Till en domares viktigaste uppgifter horde t.ex. att undersoka om vittnena kan ha 
mutats eller var javiga pi grund av "blodsband, fruktan, gunst eller hat".2  Aven om 
forhandlingarna vid de lokala domstolarna leddes av en representant for centralmakten, 
var det folkiiga inflytandet betydande. Till de grundlaggande rattigheterna horde att 
&ma av sina jambordiga. I haradsratten bestod namnden siledes av bonder och i 
bytinget av borgare. Ahorarna utgjordes i minga fall av slaktingar, vanner och grannar 
till parterna eller namnden. Det kunde t.o.m. forekomma att en person som satt i 
namnden aven upptradde som part eller vittne. Denna sammanblandning av olika 
roller innebar naturligtvis en fara ur rattssakerhetssynpunkt. 

Likhet infor lagen var en annan viktig princip som lag isidosattes i ett samhalle 
som praglades av enorma klassklyftor och sarrattigheter for de privilegierade klasserna. 
Sarskilt i mil ndr en underlydande blev instamd av sin husbonde. Olaus Magnus 
ansig att makten alltid sokte sitt och skulle betraktas som misstankt da "den vill 
alit hvad man anser den kunna"3. Rorde det sig om en rattvis sak skulle den fattige 
bitradas av ett ombud, som hade tillrackliga kunskaper om hur en process skulle 
foras. Detta stolid under rattegingen var inte minst viktigt di den egendomslosa delen 
av befolkningen inte var representerad i domstolen. 

Rattegingarna stordes ofta av hogljudda kommentarer och brik bland ihorarna. 
Olaus Magnus framhiller vikten av att domstolen inte later sig piverkas eftersom 
"folket dr stravt och otuktat". Detta var sarskilt angelaget "vid upprorda och 
stormiga rattegingar, di de stridiga kanslorna yttra sig i ideligt skriande som stor 
forhandlingarnas gang. Vid sidana tillfallen gripes domaren latt of vedervilja och 
fasa, sa att han i forvirringen ej vet, hur han visligen bor doma, ej heller sakforaren, 
hur han bor tala."4  Det var inte heller ovanligt att parterna vadjade till ahorarna for 
att saga domaren under press. 

Olaus Magnus foresprikar milda domar, sarskilt i komplicerade mil och nar 
bevisningen var bristfallig. Generellt satt domdes ofta mildare an vad som framgar 
av lagens bokstay. 

Kvinnorna och ratten 
Kvinnor stod under stone delen av sitt liv under en mans milsmans- och formyn-
derskap. Som ogift var det i allmanhet fadern, som gift maken och om hon blev 
anka fick hon valja en formyndare, som skulle svara eden inf.& borgmastare och 
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rad. Men formynderskapet innebar inte att kvinnor inte kunde upptrada i ratten 

som sjalvstandiga aktorer. Detta framgar inte minst av tvistemalet rorande Mette 
och Mats Guldsmed (se nedan sid. 90 ff.). Mette infinner sig vid ett tillfalle pa 
bytinget till och med som ombud for sin make. Sannolikt var det inte ovanligt att 
kopmanhustrur tog aktiv deli sin makes affarer eller bedrev egen affarsverksamhet. 
Det forekommer att kvinnor upptrader som malsagande i brottmal och som karande 
i tvistemal, men de dr klart underrepresenterade i dessa roller5. Daremot ar de kraftigt 
overrepresenterade som tilltalade i trolldoms-, sedlighets- och i viss man arekrank-
ningsmal. I arekrankningsmalet mot Anne Hans Vefvers hustru vagrar maken 
uttrycklingen att svara for hennes handlingar infor bytinget. Darefter upptrader 
hon pa egen hand som svarande (se nedan sid. 87). Vid mokrankning var fadern 
malsagande och vid horsbrott av gift kvinna, den forfordelade maken. 

Vilka lagar gallde i Malmo? 
I stads- eller bytingsbockerna for Malmo ges endast i yttersta undantag nagon 
hanvisning till lagen. I nagra fa fall hanvisas till Skanelagen och kung Hans stadsratt, 
dock utan narmare angivande av lagrum. I aldre tid kunde olika rattskallor anvandas 
parallellt, och nya forordningar kompletterade aldre lagstiftning utan att helt 
ersatta denna. Detta medforde att det under senmedeltiden och 1500-talet skapats 
ett svaroverskadligt lapptacke av kungliga forordningar, privilegielagstiftning och 
"ayskrifter av ayskrifter" av skanelagen, den skariska stadsratten samt Modbogen. 
Det finns aven manga exempel pa att ayskrifterna inte alltid var sa val utforda. 

Mycket talar for att de for Malmo utfardade privilegiebreven utgjorde huvud-
kallan room handels- och straffrattens omrade och Skanelagen Mom familje-
och egendomsratten. Under marknadstid, da storre naringsfrihet och skarpta 
ordningsforeskrifter gallde, tillampades Modbogen. 

En klar fingervisning om vilka rattskallor som varit aktuella vid en viss tidpunkt 
ger de ayskrifter med koppling till borgmastare och rad i Malmo, som bevarats till 
var tid. 

Ar 1420 infordes den forsta anteckningen i Registrum ville Malmoyghe, som dr en 

av Nordens aldsta bevarade minnes- eller kopiebocker. I denna har olika byskrivare 
gjort ayskrifter av privilegiebrev, lagar, skraordningar, anteckningar om donationer 
och for staden viktigare handelser, t. ex. Stortorgets anlaggande 1540. Kopieboken 
innehaller aven en ofullstandig ayskrift av Modbogen och av kung Hans stadslag 
for Malmo. 

En annan kopiebok med lagar och forordningar upprattades 1590. Denna 
tycks uteslutande ha tillkommit for att anvandas som referens vid rattsskipningen. 
Kopieboken innehaller en ayskrift av Skanelagen, som enligt Schlyter6  bade dr 
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ofullstandig och slarvigt utford. Den yngsta kopieboken fran tiden fore 1600 ar 
borgmastare Cornelius Villumsens lagsamling daterad 1597. 

Att vissa lagar aterkommer i flera kopiebocker maste betyda att dessa haft storre 
aktualitet an andra vid bytinget. I kopiebockerna fran 1590-talet har ayskriften av 
Skanelagen kompletterats med en omfattande ordlista for att underlatta lasforstaelsen. 
Dessa ordlistor Over alderdomliga och "formorkade" ord ger en intressant inblick i 
hur mycket spraket forandrats under de nara 400 ar som passerat sedan Slthielagens 
tillkomst. Redan det faktum att lagen var sa svartolkad medforde att den modernare 
Jyllandslagen borjade anvandas aven i Slane som subsidiar rattskalla. 

Under 1500-talet utfardades en mangd kungliga forordningar som gallde for hela 
riket. Att inte dessa aterfinns i kopiebockerna forklaras av att de var latt tillgangliga i 
tryckt form. Dessa innehaller bl.a. kompletterande foreskrifter rorande domstolarnas 
arbete, eds- och brevformular, straffrattsliga regler och overfiodsforordningar. 

Foljande lagar och forordningar aterfinns i mint tva av de tre aktuella kopie-
bockerna. Dessa utgjorde sannolikt aven rattsskipningens huvudkallor i Malmo: 
1. Skanelagen 
2. Skanska stadsratten (Malmo birkeratt) 
3. Valdemar Atterdags privilegier for Malmo 1360 
4. Modbogen 
5. Erik av Pommerns privilegier for Malmo 1415 
6. Kristoffer av Bayerns privilegier for Malmo 1440 
7. Kung Hans stadslag for Malmo 1487 

Domstolarna 
Bytinget intog samma roll i staderna som haradsratt pa landet. Denna domstol har 
sannolikt uppstatt i samband med att vissa marknadsplatser och fiskelagen under 
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kungligt beskydd utvecklats till stader med egen lagstiftning och jurisdiktion. Under 
medeltiden hade stadernas byting till skillnad fran haradsratterna pa landet aven 
kompetens att doma i vissa grova brottmal med dodsstraff som pafoljd. Denna 
rattighet grundade sig pa byfogdens stallning som kungligt ombud och pa sarskilda 
privilegier. Da en fastare instansordning infordes under 1500-talet, inskranktes 
rattigheten. Det var bara Kopenhamn, Malmo och Ribe som enligt en forordning fran 
1586 fick behalla sin raft att doma i mal som tillhorde landstingets kompetensomrade. 
Den som inte var nojd med bytingets utslag kunde vadja till kungens rafsteting. 

Landstinget hade befogenhet att tolka och forandra lagen, sa att den battre over-
ensstamde med det allmanna rattsmedvetandet och utvecklingen i samhallet. Alla 
egendomsagande samhallsldasser var representerade. Fran varje kopstad deltog t.ex. 
tva eller flera borgare. Landstinget utgjorde aven ett maktigt politiskt organ med 
befogenhet att valja kungar och godta skatter och utskrivning av soldater. Dessa 
befogenheter kringskars dock successivt under senmedeltiden och landstinget 
forvandlades alltmer till ett administrativt verktyg for kungamakten eller riksradet. 

Bytinget i Malmo namns forsta gingen i Magnus Erikssons privilegiebrev fran 1353, 
men bor ha inrattats i samband med aft Malmo blev stad nagon gang under andra 
halften av 1200-talet. Av samma kalla framgar aven att ingen av Malmos borgare 
fick stallas inf.& ratta nagon annan instans an vid Malmo byting. 

I bytinget satt byfogden, ett varierande antal borgmastare och radman samt 
tingman (namnden). Under 1500-talets andra halft bitraddes byfogden ofta av tva 
s.k. "weddemestere". 

Namndemannainstitutionen har sitt ursprung i kung Valdemar Sejrs jarnbords-
forordning. En femtonmannanamnd skulle vid vissa grovre brottmal utses av den 
karande. De tolv som aterstod nar den tilltalade valt bort tre, skulle femton dagar 
efter andra tinget filla eller fria den tilltalade. 

Den partsammansatta namnden utvecklades sa smaningom till en namnd, som 
enligt 1551 och 1558 ars recesser skulle utses av byfogden. Namnd var obligatoriskt 
i mal rorande stold, forfalskning, trolldom, valcisbrott, drap och valdtakt samt vid 
vissa tvistemal. De s.k. tingmannen valdes for ett ar i sander och satt ofta flera ar i 
NO. Tingmannen deltog aktivt under byfogdens ledning vid forundersokning av 
brottmal. 

Under andra halften av 1500-talet utsags en ny 15-mannanamnd for varje mal 
fran den narvarande tingsmenigheten. I vissa fall kunde namndemannen aven valjas 
fran grannskapet till det intraffade brottet (galler t.ex. vid haxprocesser). Antalet 
namndsledamoter varierar dock hogst patagligt och har som det tycks i vissa fall 
anpassats efter antalet medverkande radman. Radmannens viktigaste uppgift var 
antagligen att bitrada byfogden med att rubricera malet, tolka lagen och faststalla 
straffet. 
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Bytinget sammantradde pa torget sittande pa stockar. I aldre tid var torget belaget 
vid Ostergatan pa Sydsvenska Dagbladets gamla tomt och fr.o.m. mitten av 1500-
talet pa det da nyanlagda Stortorget. Var vadret daligt flyttades forhandlingarna 
inomhus. Ordinarie rattegangsdag infoll pa mandagar. 

I radhusratten fattade borgmastare och rad beslut i mal och arenden rorande 
ary och testamente, formyndarskap, skuldfordrings- och handelsmal samt i inskriv-
ningsarenden. Byfogden deltog sannolikt framst som ordforande i mal da kronan 
hade del i boterna, men vanligtvis fyllde nagon av borgmastarna denna funktion. 

Tullbodsratten. Enligt den medeltida marknads- och fiskelageratten ansags det som 
ett sarskilt grovt brott att bega vald eller stjala under marknadstid. 

Under Skinemarknaden var staden full av besokande bonder, kopman och adels-
man, med drangar och tjanare. Marknaden drog naturligtvis aven till sig kriminella 
element, som i skydd av den allmanna trangseln kunde agna sig at stolder. 

Under marknadstiden var det kungen, som genom sin garnison ansvarade for den 
allmanna sakerheten och som darfor aven hade ran till stadens andel av boterna vid 

Fig. 9. Bytinget sammantradde pa Stortorget sittande i en brkant pa tvd stockar, som klyvts pa 
mitten. Teckning av Einar Bager, Malmo muster. 
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drip och botfallning av utlanningar. Att tiara vapen eller tillhygge var forbjudet och 
handeln fick endast aga rum under strangt kontrollerade former vid fulls dagsljus pa 
torget. Da det inte langre fanns flagon plats pa torget, overflyttades rattsskipningen 
till tullboden. Det var dit manniskor forst kom for att visa upp sitt pass och sina 
varor och det var darifran de lamnade staden. Ordforande i tullbodsratten var stadens 
tullare, som periodvis var identisk med stadens byfogde. Som bisittare skulle han 
\raja nagra av stadens borgmastare och radman. Tullbodsratten fungerade sannolikt 
i forsta hand som rannsakningsdomstol. Av tingbockerna framgar, att vittnesbrev 
ofta utfardats vid tullboden i mil som sedan avgjorts vid bytinget. 

Tullboden inrattades i kungens gird under 1400-talet, dar Malmohus nu ligger. 
Av utrymmesskal flyttades den ar 1500 till en byggnad strax innanfor farjeporten 
mitt for nuvarande Suellsgatan, da den fick overges pa grund av sitt daliga slack. I 
stallet fick tullbodsratten tillfalligt inhysas i raidhuset. 

Rattens tjanare 
Byfogden fungerade som kungens ombud och ansvarade for den allmanna ordningen 
och for att skatter, tullavgifter och biter drevs in och redovisades till kronan. Som 
bytingets ordforande skulle han beordra atgarder som haktning, rannsakning, 
tillsattande av namnd och verkstallande av straff. Byfogden var aven medlem av 
stadens rad och tjanstgjorde i allmanhet som kungens tullare. Han fungerade 
bade som forundersokningsledare och rattens ordforande. Det var aven vanligt att 
delar av namnden deltog i forundersokningsarbetet. Nagon skarp grans mellan 
forundersokning och rattegang existerade inte. Det var i regel samma personer som 
undersokte brottsplatsen, forhorde, granskade bevisforemal och avkunnade dom. 

Tidvis pagick en hard maktkamp mellan staden och kungen om byfogdens 
kompetensomrade och befogenheter. Kristian III (av Bayern) fastslog 1446 i ett oppet 
brev att borgarna skulle avlagga ed infor bade byfogden och borgmastare och rad. 
Enligt ett kungligt beslut fran 1590 fick ingen annan an byfogden halla tullbodsratt 
under hostmarknaden och han hade raft till halften av boterna i vissa 

Borgmastare och rad utgjorde, som redan berorts, bade forvaltningsorgan och 
domstol. Att vara borgmastare eller radman var ett kommunalt fortroendeuppdrag. 
Nagon Ion utgick inte men daremot en rad formaner sasom skattefrihet, andel 
i Niter och acciser samt i vinsten fran radhuskallaren, som hade ensamratt att 
servera utlandskt 61 och yin. Radsledarnoterna hade aven ran att halls boskap 
och odla pa stadens jord, den s.k. radmansvangen. Radet representerade staden 
i forbindelser med andra stader och furstar, ansvarade for underhallet av stadens 
forsvarsanordningar, beslutade i "bygglovsarenden", kontrollerade handeln, t.ex. att 
ratt matt och vikter anvandes, utsag alderman i hantverksskrana och faststallde deras 
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Fig. 10. I Kristoffer av Bayern brev Ain den 18 oktober 1446 regleras ftrhallandena mellan 
byfogde, borgmastare och rad i Malmo. Av brevet fiamgar bl.a. att byfogden, liksom i Skanor 
och Falsterbo, hade ensamratt till boter under Sktinemarknaden. Under ovrig tid pa aret skulk 
boterna delas mellan byfogden och staden enligt galknde stadsprivilegier. Borgmastare och rad 
fick inte heller utvidga sitt kompetensomrade loan att forst radgora med byfogden. Gall& det 
nagot av betydelse for riket i sin helhet kravdes kungens medgivande. 
Malmo stadsarkivs pergamentsbrevsamling, Al 1. 

statuter (skraordningar), bar upp skatter och avgifter, svarade for lag och ordning 
och fungerade som domstol. Radet rekryterades framst ur stadens kopmannaelit. 
Hantverkarna var i de fiesta fall varken las- eller skrivkunniga och var mer bundna 
av sitt arbete an kopmannen. 

Ra'det hade sedan 1300-talet ratt att komplettera sig sjalvt nar luckor uppstod bland 
de tjanstgorande radmannen. Enligt Kristian II:s stadslag skulle Tyra borgmastare utses 
ur en krets av 30 valrenommerade borgare ur kopmannaklassen. De av borgerskapet 
utsedda borgmastarna skulle enligt gammal sedvana svara trohetsed till kungen. Att 
aven borgare utanfor radmannakretsen kunde valjas till borgmastare, var en datida 
nyhet. Kristian II:s hogt betrodde radgivare och huvudforfattare till lagen, Hans 
Mikkelsen, som varit borgmastare i Malmo, vine pa detta sag komma at klickvaldet 
i staderna. Redan vid Kristian II:s fall 1523 atergick allt till det gamla. Fredrik I 
beslutade 1526 att Malmo skulle ha 4 borgmastare och 12 radman (A53). Efter en tid 
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minskades antalet aterigen till 8 och pa grund av langvariga vakanser kunde antalet 
bli annu farre. Enligt Marko Lamberg ar Malmo den enda nordiska stad, dar det 
finns belagg for att tva av radmannen, har fungerat som s.k. "weddemestere".7  Dessa 
har haft till uppgift att vara byfogdens bisittare vid behandlingen av framst brottmal 
och officiella vittnen i samband med bouppteckning och arvsskifte. 

Byskrivaren ansvarade for allt skrivarbete pa radhuset och bytinget. Han 
kopierade viktigare utga'ende brev och gjorde anteckningar om stadens privilegier 
och egendom, bevittnade handlingar och forde protokoll over vittnesforhor och 

gr, 	*pi 
v  

ev,„, 4,-'43 3,0 	ect?(VH 

fp • yavpaijr 4,  71* 	1-0 

Fig. 11. 'bland hande det att byskrivaren glomde att skriva in en rattshandling i stadsboken. Pa 
den samtida kippen fran 1550-talet har fiiljande skrivits: "Her laue braes breffue paa bonusis 
gordtt skulle her indskriffuis." Bonus (Bonaventura) Richter var radman i Malmo. Den andra 
personen var Herr Lave Brahe pa Krageholm. — Radhusratten i Malmo 1, AlAA:2. 

domar. Byskrivaren hade enligt Kristian II:s stadslag raft att to betalt for sitt arbete. 
Avgiften for ett pergamentsbrev var 2 mark, ett vittnesbrev 2 skilling och lika mycket 
for ett stamningsbrev. Men att dessa "brevpenninge" kunde utgora ett problem for 
fattigt folk, framgar av en kunglig forordning Fran 1576. Byskrivarna hade namligen 
sjalvsvaldigt hojt avgifterna langt Over den sedvanliga taxan. Darfur faststalldes en 
prislista for olika typer av handlingar. En intressant detalj i sammanhanget ar att ett 
dombrev pa pergament skulle kosta en daler, medan en motsvarande handling pa 
papper bara en mark, dvs. en tredjedel sa mycket. Ett pergamentsbrev ansags Lange 
ha storre rattskraft an ett pappersbrev. 

Bland stadens radman rekryterades aven stadens kilmnar, som hade ansvar for 
skatteuppborden och dess redovisning. Till denna syssla horde aven uppborden 
av stadens del av boterna och forvaltningen av dess offentliga byggnader. I Malmo 
fanns under wren 1512 till 1520 en radman vid namn Lyder van Freden. Denne 
forde, under sin tid som karnnar 1517-1520, en rakenskapsbok som bevarats till 
vara dagar i stadsarkivet. van Freden hann for ovrigt avlida, innan offentlig revision 
av rakenskaperna hunnit verkstallas infor borgmastare och rad den 20 juli 1520. 
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Lagfliring och riittegangsftrfarande 
Saimningdelgays muntligen av en av stadens bysvenner vid den stamdes troskel. Detta 
skulle ske i narvaro av nagra av hans grannar. Den som holl sig undan en delgivning 
fick ytterligare besok av stamningsmannen. Efter det tredje besoket ansags han ha 
blivit laga delgiven. Den som inte infann sig pa nagot av de tre foljande tingen efter 
att ha delgivits, forlorade males. Infann han sig inte forran till andra tinget fick han 
betala boter, och kom han forst till tredje tinget dubblerades boterna. Den som 
stamde nagon som inte var bosatt i staden och forlorade mMet, var skyldig att betala 
den svarandes uppehalle. 

Hdktning. Det var varje medborgares plikt att visa vaksamhet mot framlingar 
och ingripa mot brottslingar. Enligt landskapslagarna hade var och en tau att gripa 
en tjuv och att halla honom fingen i sitt hem. Detta kunde naturligtvis missbrukas 
och privatpersoners raft att frihetsberova pa blotta misstanken kom att inskrankas 
under senmedeltiden. Ar 1516 utfardade Kristian II ett tippet brev med forbud mot 
att utan tillstand "griibe, basthe och bindhe" en tjuv (A40). Nar nagon togs pa bar 
gaming skulle detta anmalas till byfogden eller borgmastare och rad. En besokande 
kopman fick under vissa villkor ta med sig tjuven for att stalla honom infor ratta i 
sin hemstad. I Malmo gallde att den som greps for nagot brott var skyldig att skaffa 
sig borgen. I jakt pa borgensman skulle han foras langs tva av stadens stone allmanna 
gator. Var ingen beredd att betala borgenssumman, sattes brottslingen in i stadens 
hakte i radhuset eller i den kungliga tullboden (jamfor Al, A2). 

For att ett vittnesPrhor skulle vara giltigt, kravdes att minst tva personer forhordes 
var for sig vid samma rattegangstillfalle, och att vittnesmalen var samstammiga. 
Fann ratten att vittnena kom med olika uppgifter gallde det att undersoka om 
nagon vittnat falskt. I allmanhet forsokte man Wen kalla in nya vittnen. Den som 
upprepade ganger svor falskt forlorade tva fingrar och fick aldrig mera vittna inf.& 
en domstol. Vittnesmal skulle nedtecknas ordagrant i ett bevittnat brev. Visade det 
sig att vittnesmalet var falskt skulle byskrivaren Ora en anteckning om detta pa 
vittnesbrevet. Enligt 1547 och 1558 recesser fick tortyr endast anvandas vid forhor 
av personer som tidigare &hints till doden for nagot grovt brott. Ett erkannande 
under pagaende rannsakning eller i haktet gick inte att ta tillbaka. 

I aldre tid gallde en strangt formaliserad bevisordning, som inte tog nagon 
hansyn till materiella fakta, dvs. vad som verkligen agt rum. Bevisbordan lag pa den 
tilltalade, som var skyldig att rentva sig antingen genom edgang med mededsman 
eller jarnbord, beroende pa brottets art och vad lag eller praxis foreskrev. Ju grovre 
brottet var, desto fler mededsmand kravdes for att svara sig fri fran en anklagelse 
(12, 24 etc). Mededsmannens uppgift var att ga i god for den tilltalades allmanna 
trovardighet. Fr.o.m. 1200-talet overgick man gradvis till en inkvisitorisk process 
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med materiell bevisning genom syn av brottsplats, vittnesforhor m.m. Men i mal 
dar ingen eller endast ofullstandig materiell bevisning kunde presteras, titian den 
tilltalade att svara sig fri genom edgang med mededsman. Att begs mened betraktades 
som en forbrytelse mot Gud som kunde leda till evig fortappelse. Men enligt 1537 
ars recess utgjorde det ett stort problem att mindre nograknade personer skaffade sig 
det faststallda antalet edgardsman genom att bjuda pa al pa krogen. Domstolarna 
uppmanades att noga prova dessa mans allmanna tillforlitlighet innan de godkandes. 
Straffet for mened var avhuggning av de tva fingrar som anvandes vid svarandet av 
eden. De som begatt mened var for all framtid forbjudna att vittna eller begs ed, 
och bade inte langre nagon mojlighet att rentva sig infor domstol. 

Det var namndens uppgift an fria eller falla den tilltalade pa grundval av framlagda 
bevis och vittnesmal. Efter domslut skulle dombrev utfardas och beseglas av byfogden 
samt de "VIII beste Tingmend". Sju dagar fore verkstallande av dodsstraff skulle den 
domde ges tillfale att traffa en prast och fa nattvarden. 

Protokoll och skriftliga handlingar 
I adre tid fordes inga protokoll over ma och arenden, utan by- och haradstingen 
utfardade brev pa vad som avhandlats vid ratten. Det var sedan upp till var och en 
att forvara dessa handlingar pa ett betryggande satt. I ett samhalle dar fa kunde 
lasa och skriva fanns ett sedvanemassigt utvecklat system for bevittnande av olika 
rattshandlingar (t.ex. slutande av avtal). Da ting vanligen halls i fullt dagsljus pa 
torget eller tingsplatsen och saledes kunde beskadas av stora folkskaror, forlitade 
man sig pa det kollektiva minnet. 

Ju mer las- och skrivkunnigheten spred sig, desto hogre blev kraven pa skriftlighet 
vid domstolarna. Denna utveckling tog fart E.o.m. andra halften av 1300-talet och 
under 1500-talet lamnas upprepade foreskrifter om domstolarnas skyldigheter att 
dokumentera sin rattsvardande verksamhet. 

Enligt 1522 ars s.k. varldsliga ordinantia stadgas att alla domar skulle registreras 
"uti Stadtzens Bagger oc Registere". Detta ansags nodvandigt for att undvika att 
samma mil togs upp Hera ganger eller att jamforbara rattsfall behandlades pa ett 
inkonsekvent satt. Stadsboken var alltsa aysedd att anvandas som kontrollmedel och 
referens i den domande verksamheten, och den skulle hallas tillganglig pa radhuset. 
I 1537 ars kopenhamnska recess stadgas att byfogden och byskrivaren skulle fora var 
sift register aver alla som blivit instamda far brott och darvid botfallda. Avsikten med 
forandet av dubbla boteslangder var att byfogden behovde bevaka kungens andel av 
boterna, och byskrivarna stadens. Boterna utgjorde inte minst far kungamakten en 
viktig inkomstkalla. Kristian III: s recesser fran 1551 och 1558 ger lite mer detaljer: 
det skulle finnas en tingbok dar alla domar, skotebrev, vittnesbrev och "alle andre 
merckelige Breffue" infordes. 
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Uppenbarligen var det vanligt att byskrivaren forvarade tingboken hemma, 
for det framhalls att denna skulle "inleggis udi god Forwaring" i radhuset. Aven 
kopieboken Over alla av borgmastare och rad viktigare utfardade brev, skulle forvaras 
pa samma stalk. Av Magnus Erikssons stadslag framgar art stadens sigill, lagbok 
och privilegiebrev skulle forvaras i ett rum eller en kista med tva nycklar, som skulle 
innehas av den tyska respektive svenska borgmastaren. Till stadens handlingar horde 
aven tankeboken, dvs. en kombinerad protokolls- och minnesbok Over borgmastare 
och rads sammantraden, saint en borgerskapslangd. 

I den s.k. allmanna stadsratten for Danmark fran 1400-talets borjan, som 
tillkommit med den svenska stadslagen som forebild, finns en liknande foreskrift. 
Stadens sigill, bocker och brev skulle forvaras i en kista med tva nycklar. Dessa 
nycklar skulle anfortros tva av stadens mest betrodda man med egen fastighet. Ar 
1578 utfardade Fredrik II ett oppet brev om protokollforing. I brevet klagas det Over 
art vittnesforhor och domar ofta aterges pa ett felaktigt eller ofullstandigt satt. Detta 
oskick utgjorde ett allvarligt hot mot den enskildes rattssakerhet och dennes "lif, ere 
oc guods". Darfor uppmanades skrivarna art inte lagga sina kladdanteckningar pa hog, 
utan genast fora in dem i tingboken. Dessutom skulle det antecknade omedelbart 
lasas upp for de berorda, sa att rattelse kunde ske. Darefter fick inga andringar eller 
tillagg goras. Den skrivare som inte follde dessa foreskrifter skulle aysattas och straffas 
for sin ohorsamhet. Den som olagligen andrade i rattegangshandlingar skulle domas 
till &den for forfalskning. Den formella utformningen av aldre stads- och tingbocker 
visar att dessa snarare dr art betrakta som kopiebocker Over dom- och vittnesbrev 
etc. an protokoll i egentlig mening. 

MaImos stadsbocker och tingbocker 
Fr.o.m. 1503 finns stadsbocker med ayskrifter av och protokoll Over olika typer av 
forvaltningsarenden och rattshandlingar. Den enda luckan i serien av stadsbocker 
under 1500-talet dr for aren 1576-1586. Sannolikt har det funnits en stadsbok redan 
fore denna tid. Enligt kung Hans stadsratt for Malmo fran 1487 skulle den som 
begar ett brott i staden och undkommer utan art betala biker, skrivas upp i stadens 
bok ("stadzens bogh"). Samma stadga aterfinns aven i Kopenhamns stadsratt fran 
1443. Att inte Registrum Mlle Malmoyghe fungerat som stadsbok framgar med all 
onskvard tydlighet av dess innehall. Forst i samband med Hans Lauritzen Warbergs 
utnamning till byskrivare 1577, fick staden sin forsta tingbok. Fore denna tid 
registrerades bytingets mil och arenden i stadsboken. Som redan namnts foreskrivs 
i 1551 och 1558 ars recesser att tingsskrivarna skulle fora en "Tinngbog". Av nedan 
refererade tvistemal rorande Mette och Mats Guldsmed fran 1550-talet framgar, 
att det i Malmo funnits en speciell tingbok for tullbodsratten, benamnd "toldbode 
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register", som nu ar fOrlorad. Daremot refereras det ofta i stads- och bytingsbockerna 
till vad som behandlats i tullbodsratten. 

Sigill och bomiirken 
I Malmo stadsarkiv finns en samling dokument fran senmedeltiden och 1500-talet, 
som beseglats med ett eller flera, mer eller mindre praktfulla sigill. Sigillet spelade 
under aldre tid samma roll som namnteckningen idag. De brevutfardare och vittnen 
som hangde sitt sigill under ett dokument, var kollektivt ansvariga for dess innehall 
och gav dokumentet dess rattskraft. 

Bruket av sigill kom till Norden i slutet av 1000-talet, da kristendomen och 

Fig. 12. Einar Bagers avritning av ett sigill Fig. 13. Bild av ori ginalsi gillftan 1546. 
pa ett fastebrev fran 1525. — I Einar Bagers Stadsarkivets pergamentsbrevsamling, litt. 
samling 3:3. 	 D1. 
Fran den beriimde borgmiistaren och kunglige myntmiistarenJorgen Kocks (1487-1556) sigillstamp 
finns ett avtryck bevarat pa ett fastebrev fran 1525, som utgor ett typiskt exempel pa ett borgerligt 
sigillftan denna tid. Att bomarket inramats i en skold visar att dess innehavare var en man med 
hog samhallsstallning och sociala ambitioner. Efter att ha adlats 1526 skaffade sig Jorgen Kock 
ett nytt sigill med en heraldisk symbol i steilletfOr bomiirke. 

skrivkonsten fick sitt genombrott. Inte foram pa 1300-talet hade sigillet spritt sig 
till stadernas valbargade skikt av kopman och hantverkare. 

Sigillavtrycket astadkoms med hjalp av en sigillstamp eller signetring med negativ 
bild, som pressades mot en upphettad vaxidump. Denna fastes pa en remsa eller 
ett snorband under pergamentsbrevets nedre, dubbelvikta kant (besegling). Under 
1400-talet blev det vanligt att tillsluta/forsegla pappers- brev med hjalp av vaxsigill. 

71 



LAGAR, BROTT OCH STRAFF I 1500-TALETS MALMO 

Avtrycket kunde aven fastas nedanfor texten eller pa brevets baksida. Vid medeltidens 
slut borjade det dyra vaxet bytas ut mot lack. 

Nar sigillstampen inte anvandes, Mils den inlast i en kista eller i ett lonnfack. 
Den som forlorade sin stamp skulle kungora detta vid tinget och skaffa sig en ny 
med annorlunda bildinnehall. Risken for missbruk och urkundsforfalskning var 
annars uppenbar. Nar en person avled forstordes stampen och det var allman sed 
att slanga resterna i graven. 

Sigillet var starkt symbolladdat och skvallrade om innehavarens makt och 
samhallsstallning. Kungar, biskopar och vissa andra storman forfogade Over bade 
officiella praktfulla sigill, som var knutna till ambetet, och Hera personliga sigill. 
"Sekret" (lat. sigillum secretum) anvandes vid besegling av brev med kansligt innehall. 
Sekret av mindre format kunde Wen anvandas som kontrasigill. Ett avtryck gjordes 
da pa baksidan av ett storre sigills vaxklump. Eftersom en ratt utford besegling med 
kontrasigill kravde tinging till tva olika stampar, uppnaddes storre trygghet mot 
forfalskning. 

Reglerna for hur ett sigill fick se ut var relativt strikta. De dr regelmassigt forsedda 
med en omskrift i form ett kantband eller en textslinga med ordet "Sigillum" eller 
"Segl" och innehavarens namn och titel. I mitten aterfinns bildinnehallet och da 
omskrift saknas, innehavarens initialer. Adliga personers sigill dr ofta av hog kvalitet 
och forsedda med dttens vapenskold. Borgerliga sigill dr i allmanhet mindre och 
enklare. Bilden bestir ofta av ett bomarke eller en gilles- eller hantverkssymbol, t.ex. 
ett skyddshelgon. Ett detaljrikt sigill var svarare att forva)da eller forfalska an ett sigill 
med enklare bildinnehall. 

Till skillnad fran sigillet utgjorde bomarket var mans egendom redan under tidig 
medeltid. Det bestod av ett antal raka streck, vinklar eller halvcirklar, aysedda att 
kunna ristas pa t.ex. bruksforemal. Ej skrivkunniga personer anvande sitt bomarke 
for att underteckna handlingar. N landsbygden var bomarket tiara knutet till 
ett hemman och i staden till en viss slakt. Manga fruktlosa fors& har gjorts att 
tolka figurinnehallet i bomarken. Ursprungligen har sannolikt tecknen yaks av en 
slump och sa smaningom har vissa grundformer utvecklats. Manga bomarken har 
med smarre andringar eller tillagg kunnat kerfinnas i samma slakt i generationer. 
Bomarken har pa sa satt varit till stor hjalp inom den geneaologiska forskningen. 

Drip 
Under forkristen tid var det en sjalvklar rattighet att hamnas pa draparen eller nagon 
i hans familj. Ett sadant agerande ansags nodvandigt for att aterupprdtta slaktens ara. 
Inte minst de islandska sagorna bar vittnesbord om blodiga slaktfejder, som kunde 
paga i generationer. Under vissa forutsattningar kunde aven iittebot accepteras i 
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form av klader, boskap eller pengar. I sjalv begreppet attebot lag att slakten hade ett 
kollektivt ansvar for att boterna blev betalda till den draptes narmaste anhoriga. Att 
to emot biker betraktades lange som mindre hedersamt an att utkrava hamnd. 

Med kungamaktens och kyrkans okade makt och inflytande efter vikingatidens 
slut borjade det betraktas som ett allvarligt brott mot samhallsfreden och det kristna 
karleksbudskapet att doda en manniska. Nya foreskrifter om drip kom art inga i den 
kungliga fredslagstiftningen. Vissa begransningar infordes aven for garningsmannens 
ran att Ora upp med den draptes familj utan inblandning av de rattsvardande 
myndigheterna. Dessa mal lydde nu under allmant Ital. 

Drip av vile, dvs. som skett planenligt och oprovocerat, fick inte sonas genom 
boter. Draparen skulle istallet lagforas och dorms till halshuggning eller hangning. 
Aven drip under vissa religiosa hogtidsdagar eller pa vissa platser, t.ex. i nagons 
bostad, pa torg, marknadsplats, tingsplats eller i kyrka, raknades som urbota mil. I 
dessa fall skulle garningsmannens egendom beslagtas och delas mellan kungen och 
den draptes anhoriga. 

Oaysett om draper var urbota eller kunde sonas med boter gallde art om draparen 
inte sjalvmant installde sig till tredje tinget for att fa sitt brott provat, forklarades 
han som fiedlos och utstottes ur all samhallelig gemenskap. 

Fredloshetsstraffet var ett uttryck for svarigheterna att i praktiken verkstalla 
domar. Pa landsbygden saknades ofta exekutiva maktmedel art eftersoka och gripa 
den utpekade garningsmannen, som darmed hade goda mojligheter art fly. Darfor 
lades ett stort ansvar pa vittnen och andra som fatt kannedom om brottet och som 
eventuellt hade mojlighet att ingripa for art tillfangata draparen. Den som inte gjorde 
det domdes till hoga boter (den kungliga 40-marksboten). Nar fredloshet lysts pa 
tinget var det fritt fram att ostraffat rana eller rentav doda den domde. Den som 
gav en fredlos skydd i sitt hem eller fick betala boter. Draparens enda mojlighet att 
klara sig var art fly utomlands eller gamma sig i de stora skogarna. 

Under 1500-talet fick den statliga valdsapparaten betydligt storre resurser for sin 
exekutiva verksamhet. En rymmande drapare pa landsbygden riskerade saledes art 
bli jagad av kungens man fran narmast belagna kungsgard. Staderna hade i sin tur 
till skillnad fran landsbygden, en egen ordningsmakt med byfogde och bysvenner, 
och i vissa fall fanns aven, som i Malmo, en garnison. Saledes fanns battre resurser 
for ett snabbt ingripande mot en garningsman. Men av Malmos tingbocker framgar 
art en betydande andel, kanske narmare halften, lyckats fly nar de fick sin dom. 

Skedde draper av vaela eller i nodvarn, skulle borer betalas. I dessa fall hade den 
draptes anhoriga inte raft art avvisa ett seriost erbjudande om forlikning fran draparen 
eller dennes slakt. Botesbeloppet var 32 mark enligt Malmo birkeratt fran 1414, och 
3 x 18 mark enligt 1537 ars Kopenhamnska recess. Dessutom skulle en tillaggsbot 
("gorsum", eg. obytbar Ova) utga till den draptes slakt enligt overenskommelse. 
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Boterna skulle i forsta hand betalas av garningsmannen personligen. Denna 
begransning av attens ansvar for boterna hade inforts redan genom kung Knut 
Valdemarssons stadga om mandril, m.m. fran ar 1200, vilken ingir som ett tillagg 
i Skinelagen. 

Om driparen valde att fly istallet for att installa sig till tinget, var slakten skyldig 
att betala tvi tredjedelar av botesbeloppet och hans egendom overgick i kungens 
ago. Driparen forblev fredlos, om han inte lyckades utverka kungens tillatelse att 
itervanda hem. Men kungen hade endast raft att benida, om den draptes anhoriga 
gav sitt medgivande. Vid benidning utgick en sarskild avgift till kungen. 

Boterna skulle fordelas med en tredjedel till vardera arvingen samt slakten pa 
fadernet respektive modernet. Nar fyra av de tolv utnaranda representanterna for 
slakten tagit emot sin tredjedel ("sal", eg. overlamnande) av bEsterna, fick de ga ed 
pa att for evigt bevara den uppnadda freden (partiell trygghetsed). For att inte den 
draptes slakt skulle karma sig krankt av att ha tagit emot !Doter, pabjed lagen att tolv 
av garningsmannens slaktingar forst skulle svara en si kallad jamlikhetsed, vari de 
forsakrade, att de sjalv hade gjort detsamma om de varit i motpartens stalk. Den 
ingingna freden — "tryggd och orfeyde" — offentliggjordes pi tinget efter uppvisande 
av vittnesbrev. 

Enligt Valdemar Sejrs stadga om jarnbordens ayskaffande skulle den tilltalade 
kallas till ett forsta ting for rannsakning. Vid andra tinget utsag byfogden femton 
man frin den samlade tingmenigheten. Narnnden skulle sedan antingen fria eller 
falla i milet. 

I det foljande ges tvi exempel pa dripmil vid Malmo byting frin slutet av 
1500-talet. Dessa visar att en inkvisitorisk rattsprocess tillampats. Brottsplats och 
mordvapen har synats och samtliga vittnen till didet har omedelbart forhorts. I hada 
fallen har aven den medicinska sakkunskapen (stadens bardskarare) konsulterats 
for faststallande av dodsorsak. I det forsta milet kunde konstateras, att de tre 
garningsmannen var for sig tillfogat offret ett dodligt sar. Darmed kunde samtliga 
garningsman fallas for urbotamal och dorms till &den. 

I det andra milet rorande nagra bagarsvenner, ansigs den dodliga utgingen ha 
berott pi att den sirade inte foljt bardskararens instruktioner gallande sarvard och 
forband. Pifoljden blev dad& endast biker. Garningsmannen hade aven varit utsatt 
for hot och befunnit sig i en trangd situation. 

I bida har refererade rattsfall anmaldes dodsfallet omedelbart till i grannskapet 
boende ledamoter av bytinget. Dessa har i sin tur forhorts sig om det intraffade och 
slagit larm till byfogden, som paborjat en forundersokning under medverkan av bl.a. 
narboende namndsledamoter, radman och vaktare. 

74 



c) 0:4-14-e Mow 40 **9 ar 

4,f• 2 

5
.,a4-2 Oe444.,...1 z 

r o-r+e (-44.8.9 , y ..mop 	 fr  

LAGAR, BROTT OCH STRAFF I 1500—TALETS MAL/s415 

Mordet pa Christoffer Timmermand 1590 
Den 19 januari 1590 utsags en femtonmannanamnd for att Boma om mordet pa 
Christoffer Timmermand. Vid forsta rattegangen den 9 januari kallades tre kvinnor 
som vittnen. Brottet hade begatts hemma hos Christiern Lauritsen, som var bryggare 
och salde of i kanna for avhamtning. 

Enligt Kirstine Kannestober hade Christoffer Timmermand en kvall knackat pa 
hos Christiern Lauritsen. Nar han slapptes in satte han sig pa vardens sang och bad 
om att fa kopa 01 for en skilling. Christiern bade da svarat: "Du kommer alltid pa 
aftonen och besvarar mig, jag vet inte om jag vill tala det". Christiern hade sedan 

Fig 14. Notis fidn 1590 i tingboken (fol. 64vJ om utseende av 15-mannandmnd for startande 
av forundersokning och rattegang rorande mordet pd Christoffer Timmerman. Namndeman: 
"Hans Kellesmed, Anders Bager, Per Skredder, Knud Jacobsson, Niels Kremer, Engilbrit 
Skredder, Jost Holdtwig, Oluff Kleensmedt, Anders Knifsmedt, Jurgen Brecht, Lille Jurgen, 
Per Falster [i margen med invisningstecken], Per Schrifuer, Knud Tomissen, Gert Rebslaar, 
Jacob Claussen." — Bytinget i Malmo, A1:1. 

gett Christoffer nagra knytnayslag sa han foil till golvet. Och av vardens inneboende 
Lauritz Simonsen fick han en olsejdel av tra i huvudet. Efter en stund, di ljuset 
slocknat i stugan, var alla tre ute pa gatan. 

Christierns piga Anne Rasmusdotter var mer utforlig i sitt vittnesmal. Nar 
Christoffer sent pa kvallen bankade pa dorren svarade vardinnan enligt Anne: "Jag 
slapper inte in nagon i afton". Da sade maken "Jag vill sjalv se vem som besoker oss 
i afton" och gick for att oppna. Efter att Christoffer satt sig i sangen, lagt en skilling 
pa bordet och bett om 61 for den, hade Christiern sagt: "Du bar kommit hit tre 
ganger och bankat pa min dory nar du varit full, jag tanker inte tala det och kommer 
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du en fjarde gang da ska du fa en tusans djavlars afton". Pa det svarade Christoffer: 
"Vill du ha nagot, sa ska du a det" [ungefar: tigger du stryk, sa...]. Christiern hade 
da rest sig upp och givit Christoffer nagra knytnaysslag. 

Christierns inneboende Lauritz Simonsen ingrep och slog Christoffer i huvudet 
med en trasejdel full med 01. Darefter slockande ljuset i stugan, och Christoffer 
slapades ut pa gatan. Nar han borjade svara eder over sina angripare borjade 
Christiern jaga honom med en yxa. Christoffer flydde da genom Skomakaregatan i 
riktning mot muren vid Soderport, dar han blev upphunnen och fick ett yxhugg i 
ryggen. Nar Christoffer fall ihop ropade han: "Jag har fart nog". Och en smedsven, 
som antagligen narvarat under hela handelseforloppet ropade: "Nej du ska fa mer" 
och stack en dolk i honom. Anne Rasmusdotter hade redan tidigare vittnat infor 
byfogden och Hera av tingmannen om att samtliga tre garningsman rusat ut pa gatan 
efter Christoffer. 

Biritte Rasmusdotters gav enligt protokollet den detaljrikaste och bast samman-
hangande skildringen av handelseforloppet. Nar Christoffer lade en skilling pa bordet 
och begarde 01 for den sade Christiern, att han inte ville salja 61 den aftonen. Da lade 
Lauritz fram tva skillingar pa bordet och sa: "Se, har far du tva skillingar, 'at ass fa 
01 for dem". Nar vittnet och Christierns hustru gick ut for att hamta 01 slocknade 
ljuset av vinddraget fran dorren. 

Kvinnorna horde sedan Lauritz ropa att Christoffer bar kniv och ndr de atervande 
med Olen pagick ett vilt slagsmal i stugan. Biritte sprang da forskrackt hem. Nar 
hon atervande for att hamta sin kvarglomda kappa, var Christiern och Lauritz kvar i 
stugan och Christoffer lag pa golvet. Hon horde Christiern saga: "Han [Christoffer] 
har snokat runt har tre kvallar men lar knappast Ora det en kvall till", och Lauritz 
svara: "Jag tror visst han har fatt sa mycket [stryk] i kvall att han knappast dr i skick 
att komma tillbaka i morgon". Nar hustrun horde detta utropade hon fortvivlat: 
"Oh Christiern, ni horde ha besinnat er". Att Christoffer bunk kniv framgick inte 
av de andra kvinnornas vittnesmal. 

Av stadsvaktmastaren Bonde Weijers vittnesmal vid bytingets forhandling den 16 
februari framgick att han patraffat Christoffer halvdlid utanfor radmannen David 
Pattersens dorr vid Ostergatan (gamla stadsarkivets tomt). Christoffer klagade enligt 
Weijer mest Over sina sar pa ryggen men orkade inte redogora for vad som ham. 
Weijer tillkallade vaktare som tog med honom till en bardskarare. 

Darefter sokte han upp Christiern Lauritsen i hans stuga, som enligt Weijer var 
blek som ett lik i ansiktet. Ndr det visade sig att aven Lauritz var dal., sa han till denne 
"Hor du stallbroder, du har ju en gang forvisats fran Malmo for diva skurkstrack, dr 
du liar nu igen? Och utan tvivel at du skyldig till Christoffer Timmermands skada". 
Till Christiern sa han "Hat ni misshandlat Christoffer, han dr utanfor David Patersens 
hus och skyller er for det?". Darefter uppmanade han dem att frivilligt anmala sitt 
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brott hos namnda radman. Christiern hade da ilsket undrat om Christoffer behovde 
sig ytterligare en omgang. Christoffer avled sannolikt kort tid darefter. 

Nar byfogden beordrade likbesiktning hade kroppen redan hunnit laggas i en kista. 
Det gallde att noga undersoka siren for att kunna faststalla vem som var skyldig till 
det dodliga saret. De tva bardskararna, som undersokte liket, patraffade tre djupa 
sir som tillfogats med vardera dolk, kniv och yxa. Det kunde enligt Bonde Weijer 
konstateras, att samtliga sir var dodliga. Alla tre garningsmannen var (farmed lika 
skyldiga till drapet. Christoffers kniv visade sig vara avbruten och satt sa hart i skidan, 
att den endast med svarighet gick att dra upp. Det faktum att han inte haft nagot eget 
vapen att forsvara sig med, utgjorde en forsvarande omstandighet for forovarna. 

Vaktarna Christiern Nielsen Bager och Christiern Valentin (Valentinsen) gjorde 
en makaber iakttagelse i saraband med likbesiktningen, som sannolikt verkstalldes 
sent pa kvallen eller natten. Nar kroppen lyftes ur kistan var munnen stangd. Det var 
den aven nar Christiern Lauritsen infor byfogden erkande att han slagit Christoffer 
i huvudet med en yxa. Men da Lauritz svor falskt och fornekade sina garningar 
oppnades munnen pa liket. Nar det forstnamnda vittnet tog lyktan och holl den 
framfor munnen pa liket, blev Lauritz forskrackt och tystnade. Denna handelse 
tolkades som bevis pa att Lauritz svurit falskt. 

Med hjalp av den for drip haktade Christiern Lauritzens vittnesmal passade ratten 
pa att oskadliggora en for stadens hederliga borgerskap mindre onskvard person. 
Det ovan namnda vittnet till drapet Anne Rasmusdotter instamdes den 16 februari 
till bytinget for sedlighetsbrott. Christiern pastod att Anne genom sitt losaktiga 
leverne orsakat den konflikt som ledde till Christoffers dod. Mellan raderna antyds 
att drapet utgjorde finalen pa ett svartsjukedrama med Christoffer och Lauritz som 
konkurrenter om Annes gunst. 

Lauritz anklagade Anne for sexuella narmanden och pastod sig lange ha velat bli 
av med henne. Vittnet Jacob Clausen beskyllde i sin tur Anne for att ha lockat upp 
hans bryggarsven pa sitt loft 10 eller 15 ganger. Ratten domde Anne till spostraff 
och utvisning ur staden for all framtid. 

Christiern skyllde aven ifran sig pa Lauritz och dennes losaktighet. Han skulle ha 
gett en hora en mark och druckit "festneer (forlovningsol) med henne. Nar horan 
sedan forsvann, tvingades Christiern hustru for husfridens skull ersatta Lauritz for 
penningforlusten. Och han forsakrade att han lange velat bli kvitt honom. Lauritz 
hade vid den aktuella mordnatten burit en los kniv i sina byxor, som Christiern 
enligt egen uppgift bett honom lagga ifran sig. 

Dom avkunnades den 23 februari. Da de tre forovarna Christiern Lauritsen, Lauritz 
Simonsen och smedsvennen utan att ha befunnit sig i nodvarn diktat Christoffer pa 
oppen gata i skydd av morkret (pa natten), domdes de till lagens strangaste straffi 
halshuggning varefter huvudet spikades fast pa en pale. Da smedsvennen lyckades 
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rymma ur haktet forklarades han fredlos och bytinget forklarade, att straffet skulle 
verkstallas var an han patraffades. 

Niels Bentsens dod i september 15889  
Da bagarsvennen Niels Bentsen avlidit av ett tippet sar efter ett slagsmal, paborjades 
ett halvar senare, den 24 februari 1589, en rattegang med en15-mannanamnd. 

I tingboken refereras till ett vittnesmal fran den 2 september 1588. Enligt Daa 
Mortensen hade han och bagarsvennen Jens Andersen en dag varit pa vag fran 
Stortorget till husbonden och arbetsgivaren Peder Bagers hus. Nar de hunnit till 
orgelmastarens hus vid hornet av Kyrkogatan och Kalendegatan (tingsrattens tomt), 
fick Jens syn pa en annan bagarsven pa kyrkogarden och ropade: 'Dar kommer Niels 
Bentsen", som da svarade: "Guds pina, har kommer jag, vill du ha stryk din usla 
hund". "Jag tror du är oforskarnd" replikerade da Jens i sin tur. 

Darefter gick Niels till attack och gav Jens ett knytnaysslag. Nar han sedan 
forsokte dra sig undan, narmade sig Niels pa ett hotfullt satt. Jens drog da fram en 
kniv och gav Niels ett hugg med den. Men Daa gick emellan och lyckades skilja 
slagskamparna at. 

Darefter fortsatte Daa och Jens sin promenad hemat. Nar de hunnit till rad-
mannen David Patersens hus pa Ostergatan, kom en piga springande och gjorde 
Daa uppmarksam pa att Niels fatt ett stort sar som biocide ymnigt. Nar Daa fick 
Hart for sig hur illa stalk det var med Niels, fick de brattom hem till husbonden 
bagarmastaren Peder Bager. 

Pouel Bysvend, Jurgen Kornmaaler, Lauritz Skinder och Jens Bleeg vittnade infor 
ratten, att de av Jens Andersen och Christoffer Bager ombetts att forhandla med 
faltskaren master Jacob om lakararvodet. Nar de kom hem till Christoffer Bager boll 
master Jacob pa att lagga bandage pa Niels, och nar han var fardig med sin patient 
kunde forhandlingarna borja. Det visade sig inte vara mojligt att komma overens 
om ett arvode, sa nar bardskararen lamnat dem overgick mannen i stallet till att 
forhora Niels Bentsen om knivslagsmilet. 

Nar Pouel Bysvend fragade Niels hur han madde svarade han: "Det ser ni val hur 
det är fatt, har ligger jag!". Jens Andersen hade da sagt: "Du vet mycket val att det var 
du som overfoll mig och slog mig i ansiktet". Pa detta svarade Niels Bentsen: "Ja, jag 
vet att jag overfoll dig och gjorde dig orate. Bysvennen Povel, som sannolikt agerade 
pa uppdrag av sin overordnade byfogden, menade att: "eftersom ni dr ambetsbroder 
begar du val inte skinnpengar av honom" (ersattning for sarskada). Niels vande sig 
da till Jens och sa: "Nagra skinnpengar begar jag inte men vill du ge mig en daler 
som jag kan kopa mig nagot som jag har behov av, vill jag vara tillfreds med dig". 
Jens och Niels forldarade sedan i ovan namnda vittnens narvaro sig vara forlikta for 
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tid och evighet. Aven om Niels senare avled av sitt sir, skulle hans slaktingar inte 
kunna Ora ansprak pa ytterligare Niter. Den ingangna freden bekraftades genom 
att Jens och Niels fattade varandras Under och de fyra narvarande vittnena lade sina 
Under ovanpa deras. Efter denna ceremoni overlamnade Jens tre mark penningar 
till Niels, som omedelbart gav husets piga tva skillingar till en halv kanna pryssing 
(01 fran Danzig). 

Styrkt av sitt 01 forklarade Niels, att bardskararen begart for mycket betalt for sin 
salva och lakedryck, och att han vid ett tidigare tillfalle sjalv lyckats behandla ett 
varre sar an det nuvarande. Detta var sakert ett odesdigert beslut. Atta dagar senare 
var Niels dod. 

Med anledning av Niels Bentsens clod infann sig master Jacob Bardsker den 16 
september 1588 vid tullboden for att vittna. Bardskararen menade att Niels varit 
en ovanligt besvarlig patient. Vid ett hembesok visade det sig att Niels tagit av sitt 
bandage och att han vagrat to den ordinerade lakedrycken. Han havdade dessutom 
att saret i sig inte varit dodligt. Om Niels bara hade follt givna ordinationer, hade 
han med Guds hjalp klarat sig. Jacob Bardsker tyckte att Niels betedde sig pa ett 
destruktivt satt, som om han inte satte nagot storre varde pa sitt liv. Darefter kallades 
master Jacobs son, Hans Bardsker, som vittne. Hans berattade att nar master Jakob 
lagt sitt bandage, rev Niels av det och forklarade att han kunde lagga ett battre 
sjalv. Aven Jacobs son menade att Niels inte verkade satta na'got storre varde pa 
sitt liv utan att det snarare verkade som om "vile werre aff med sit liiff". Niels 
knivsar blev sannolikt svart infekterat och den direkta dodsorsaken kan ha varit 
blodforgiftning. 

Slutligen tillfragades de vid bytinget narvarande om nagon hade nagra ytterligare 
upplysningar av betydelse for rattens bedomning av malet. Da inga nya vittnen 
anmalde sig avkunnade 15-mannanamnden sin dom. Jens Andersen domdes att till 
bot och battling betala biter till Niels Bentsens slakt och vanner och kungens fogde 
enligt lagens bestammelser. Den ovan namnda overenskommelsen om att Jens slakt 
inte skulle fa nagra ytterligare biter om denne avled avvisade ratten som stridande 
mot gallande lag. 

Den 15 september 1589 infann sig Jens Andersen i Asum i Fars harad till bytinget 
som befullmaktigat ombud for den avlidnes slakt pa modernet och intygade att full 
mansbot betalats och att "trogd" (forsakran om atalseftergift) och frihet frin all 
hamnd utlovats for all framtid. Den som efter detta hamnades for sin drapte slakting 
skulle domas for urbotamal, dvs. till (Loden. Samma dag installde sig Peder Nielsen 
Skredder som ombud for slakten pa fadernesidan och intygade att de ratt sin del av 
boterna och dad& kunde ge den &rade Jens Andersen sin trygghetsforsakran. 
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Anders Matsens dad 1552° 
Enligt ett brew utfardat av borgmastare och rad infann sig Jens Ingelsson till bytinget 
den 21 oktober 1552 for att soka nad for sin bror Anders Inge'smalls rakning, for 
drapet pa Anders Matsen, kallad Hellekande, som varit bosatt i Malmo. Jens var fran 
Sjalland och befullmaktigat ombud for sin fader. Med anledning av art hans bror 
Anders Ingelsen oaysiktligt slagit ihjal Anders Mattsson, bad han bytinget om nad 
for dennes rakning. Efter detta dad hade Anders Ingelsen haktats och slagits i jam. 
Brodern lovade pa sin fars och sina slaktingars vagnar, att de efter fattig formaga 
skulle betala sa mycket borer som de formadde. Tingmannen beviljade i fullkomlig 
enighet denna bon om nad och forvandling av straffet till biker. Bakgrunden var att 
Anders Matsen hade tvingat sig pa Jens Ingelsen for att dricka med honom. Efter ett 
tag hade han hade blivit valdsam, och drapet hade skett under nodvarn. Bytinget 
konstaterade att den drapte sjalv var orsak till sin dod och utdomde 20 joachimstaler 
(storre mynt med silver fran Joachimstal slaget fran 1518) for den draptes barn samt 
10 joachimstaler till kungen och staden for fredskop. 

Inga slaktingar eller vanner infann sig for att to tillvara de efterlevande barnens raft. 
Jens fick pa sin fars vagnar svara vid sin "hals, frid, ere" art han den 2 februari foljande 
ar skulle betala 10 joachimstaler, och ytterligare 10 joachimstaler till kommande 
pask samt slutligen 10 joachimstaler pa mikaelidagen (29 september). Nar boterna 
betalats utlovade bytinget pa den draptes och dennes barns och slaktingars vagnar, 
full trygghet fran hamnd eller vidare krav pa gottgorelse. 

Den 14 november 1558, dvs. sex ar senare, infann sig en annan bror till draparen 
pa bytinget for att vinna bekraftelse pa fredskopet. Den numera avgangna byfogden 
Valentin Kohler hade infunnit sig vid ratten for att vittna om att de adomda boterna 
var betalda. Bytinget kunde dad& lysa fred Over draparens slaktingar, och en fast 
och evig vanskap skulle rada mellan parterna och deras slaktingar. 

Stold 
Den som begick stold blev behandlad med storsta tankbara stranghet. Enligt lagarna 
i bade Danmark och Sverige rackte det att stjala for en halv mark for att bli dornd 
till &den. For en halv mark kunde man under 1500-talet t.ex. kopa ett par gamla 
byxor eller fyra stenkrus eller en hale tunna malt. Dodsstraffet kunde dock genom 
benadning forvandlas till forvisning, nagot som sannolikt var vanligt forekommande 
vid forstagangsforbrytelse. Den for var tids synsatt orimligt harda lagstiftningen pa 
omradet maste sattas in i sitt historiska sammanhang for att bli nagodunda begriplig. 
I aldre tid saknades en effektiv ordningsmakt och mojlighet att pa ett effektivt Ott lasa 
in och skydda personliga agodelar. Det var dad& nOdvandigt med sa ayskrackande 
straff som mojligt. 
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Enligt Jyllandslagen och Skanska stadsratten skulle den som tog en tjuv pa bar 
gaming, binda tjuvgodset pa hans rygg och fora honom till tinget. Han skulle aven 
ta med sig tva vittnen. Den som inte forde tjuven till tinget utan istallet forvarade 
honom hemma hos sig, kunde oaysett om den gripne var skyldig eller ej &Inas till 
40 mark i Niter for valdforelse. 

Stor vikt lades vid allmanhetens vaksamhet och beredvillighet att gripa tjuvar. 
Detta var inte minst angelaget under marknadstider, da manga manniskor trangdes 
pa torget for att ta del av ett stort overflOd av lattillgangliga varor. 

Den som nekades att Leta efter sin stulna egendom hos en misstankt person, skulle 
tillkalla tva eller tre grannar och bege sig till tinget for att begara husrannsakan. 
Domdes den misstankte for tjuvnadsbrott fick han betala tjuvgodsets dubbla varde 
i 

Kungens ombud pa landstinget kunde enligt Jyllandslagen lata avratta en tjuv som 
tagits pa bar gaming utan foreglende rattegang, "fordi hans Gerning har domt han, 
og han hxnger han for Rettens og Kongens Magts Skyld og ikke of Hcevn". I Malmo, 
vars byting hade rat att doma i mal med dodsstraff som pafoljd, var det byfogden 
som i sin egenskap av kungens ombud beslutade om straffets verkstallande. I sadana 
fall har endast en notering om straffets verkstallande gjorts i tingboken. 

Den som stal for mindre an en halv mark botfalldes och kunde bli brannmarkt i 
ansiktet. Dessutom skulle garningsmannen betala tre mark till kungen och det dubbla 
beloppet till den bestulne. I stallet for brannmarkning kunde han fa ett Ora ayskuret 
och pa sa sat stamplas som tjuv for all framtid. Om en straffmarkt tjuv begick en ny 
stold kunde han &Inas till doden oaysett vardet pa det stulna. Och forutom biter 
till den bestulne overgick den avrattades kvarlatenskap till kungen. 

En stoldliga i Malmo 15771  
Den 7 juni 1557 forhorde bytinget tva unga pojkar vid namn Michel Rassmusen 
och Christiern Jacobsen, som hade stulit linklader pa Jens Schriffuers loft i Malmo 
och som tillangatagits och hangts. Dessa pojkar var hart kriminellt belastade och 
ingick i en liga med kontakter i saval Skane som Kopenhamn. 

Forst bekande Michel pa sin sjals salighet att han, Christiern Jacobsen och Jurgen, 
som hangdes i Lund, hos biskopen Tyge Asmundsen stulit tva eller tre par lakan 
och en kappa. 

Darefter bekande Michel att han statt ute pa gatan och hallit vakt nar kidder stulits 
uppe pa Jens Skrifvers loft. Ett par lakan saldes sedan av Jacob Kock och en kvinna 
slide skjortan. Michel bekande aven att den ena kappan gravdes ner i en godselhog 
pa Radmansvangen och den andra gomdes vid stranden. 

Michel och Christiern bekande aven att de stulit sex skjortor pa Westre gade i 
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Fig. 15. Karta over dritida Danmark fran 1590 av Braun-Hogenberg. Malmo museer.. 

Kopenhamn vid den roda garden nast intill rantemastarens gird. Dessa skjortor slides 
till en skraddare. Michel hade aven stulit 13 gamla daler fran en bonde pa Roskilde 
marknad. For dessa pengar hade han sedan kopt 01 pa en horkrog. 

En annan ung man vid namn Rasmus Jorgensen, som var focld pa Jylland, bekande 
att aven han varit med pa Jens Schriffuers loft, dar de ovan namnda plaggen blivit 
stulna. Av stadens bok framgar att borgmastare och rad &nide honom till forvisning 
fran staden for evigt. 

Jens Rasmusens och Michel Baadsmands inbrott och odd 15772  
Mandagen den 23 september 1577 inleddes en range vid namn Jens Rasmusen info!. 
bytinget. Han var en ung man, som gripits for stold av byfogden Jorgen Jensen 
Bornholm. Jens hade stulit pengar ur master Jorgen Bardskers kassakista och tre 
dagar tidigare rannsakats infor tullboden av Kunglig Majt:s tullare Peder Jude. Han 
hade da bekant att han utfort stolden tillsammans med Michel Baadsmand, som var 
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i tjanst hos Jorgen Bardsker. Michel Baadsmand hade tagit en bock och klattrat in 
genom fonstret i Jorgen Bardskers bostad, och brutit upp locket till en penningkista 
med hjalp av en yxa. Under tiden bade Jens statt vakt ute pa gatan. Av det stulna 
beloppet bade Jens Fitt 20 mark. 

Som ytterligare bevis anfordes, att Jens haft nagra myntstycken pa sig nar han greps, 
som pa sannolika grunder kunde harledas till den bestulne bardskararen. Jens vadjade 
till bytinget att han "for Guds skyld" skulle benadas, men byfogden yrkade pa lagens 
strangaste straff enligt "landsens lowg" (Skinelagen). Detta motiverade han med 
att Jens var misstankt for brottet av manga. Byfogden fick som han ville: namnden 
domde Jens pa hans egen bekannelse till "til galge och gren" (hangning). 

Forfalskning av guldsmedsarbeten 
I takt med att forgyllningstekniken spred sig fran Orienten till Europa pa 1400-talet, 
borjade forfalskade guldsmedsarbeten komma ut pa marknaden. Massingsskedar eller 
andra foremal i koppar forsags med en belaggning av upphettad kvicksilverlosning 
(forkvickning), som penslades pa foremalet. I 1537 ars Kopenhamnska recess uppges 
att de forkvickade foremalen sedan salufordes som akta silver for mangdubbelt hogre 
belopp an de var varda. I forordningen stadgas att guldsmederna skulle lata stampla 
sina fardiga arbeten med stadens stampel och sin egen mastarstampel. Guldsmeden 
fick inte utfora sift arbete "udi hemmelige Wraaer eller Winclder, men skall sidde 
fore obne Wynduer, saa huer Mandt kandt see huess hand handler" (i det fordolda 
utan vid sin oppna bodlucka sa att alla kan se hur arbetet utfores). 

Anders Tromslager och en forfalskningsliga 15773  
Anders Tromslager, som varit forlagd vid Malmo garnison, greps i juli 1577 efter 
att ha brutit sig ut ur tullbodshaktet. Han bade av Frans Hansen Guldsmed kopt 
en massingssked, som overdragits med kvicksilver och salts som dicta silversked. 
Drygt en manad fore denna handelse bade tva andra ynglingar gripits for samma 
brott. De bade salt flera forsilvrade massningsskedar for minst tre eller fyra mark 
(en massingssked kostade ungefar 1/4  mark). Detta bade skett utan Frans Hansen 
Guldsmeds vetskap. 

En annan kumpan i denna staid- och forfalskningsliga var Jacob Kock, som statt 
for sjalva arbetet med forgyllning och stampling. Det framgar inte av protokollet om 
man kommit Over den officiella stampen for markning av guldsmedsarbeten eller 
lyckats tillverka en forfalskad kopia. Anders Tromslager greps sannolikt vid ungefar 
samma tid som de andra brottslingarna och sattes i kungens hakte i tullboden. 

Vid gripandet uppgav Anders Tromslager att han tagit sig ut pa egen hand genom 
att bryta upp en halvrutten dorrpost. Han bade forst flytt till Landskrona, dar 
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Fig. 16 Landskrona fdstning. Detalj ur Braun Hogenbergs Civitates orbis terrarum, Köln 
1594. 

han greps pa order av byfogden i Malmo och sparrades in pa slottsfangelset. Han 
lyckades dock rymma och befria en beryktad tjuv och medfange. Senare greps han i 
Laholm och sattes i fangsligt forvar pa slottet dal% Under fogden i Laholm sannolikt 
plagsamma forhor angav han flera personer ur sitt inte obetydliga kontaktnat av 
bedragare, tjuvar och halare. I forhoret bekande Anders att han var stallbroder med 
den okande tjuven Jacob Hansen och att han tre ganger raddats fran galgen av Jacob 
Kocks hustru. 

Forhoret resulterade i att han tillsammans med ett "foljebrev" overlainnades till 
fogden i Malmo for rannsakning. Angiveriet raddade honom dock inte fran en 
dodsdom. Anders Tromslager begarde att i stallet for hangning fa avrattas pa ett 
mer hedrande satt med svard. Detta beviljades av hans tidigare chef pa Malmohus, 
slottsherren Bjorn Kaas, byfogden Jurgen Bornholm och nagra av radmannen. 

Ur byfogden i Laholms Prhor med Anders Tromslager" 
"Forst bestoed fornefnde Anders Tromslager, adt then fange, som Bidder paa 
Laugholm [Laholms] sloth, wid naffn Jacob Hansen tog 24 marck fraa een 
skomager aff Landskrone vdi Baadstedt [Bastad] marckind och, sagde hand, 
fick een liden dreng samme pendinge, for the icke skulle findis paa hannom, 
adt hand skulle lide ther nogit for, om hand bleff randsagit." 
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Fig. 17. Silverskedfdn 1500-talets fbrra halft, tillverkad av 
guldsmeden Jacob Nielsen (Nurse) och stampla med mastarens 
bomarke och Maim& kontrollmarke (en kront nyckel). Malmo 
museer. 
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Arekriinkning 
Skvaller och fortal har i alla tider utgjort en del av vardagslivet. I aldre tid spelade 
begrepp som heder och ara en viktig roll i det sociala livet. Ingen hederlig man eller 
kvinna ville ga i borgen for, Ora affarer eller gifta bort sina barn med en arelos 
person. En sadan forbindelse kunde skada slaktens anseende. Den som tillvitades 
nagot var tvungen att rentva sig genom att krava upprattelse. Dad& utgjorde det en 
formildrande omstandighet vid valdsbrott. Att kalla flagon tjuv eller tjuvgodsgommare 
var ett grovt brott. Skedde det utanfor tinget blev pafoljden tre mark, om den tilltalade 
inte kunde varja sig med 12-mannaed. Detsamma gallde om nagon av de narvarande 
under sittande ting kallades "tjuv" utan att saken togs upp i ratten. I Magnus Erikssons 
privilegiebrev for Malmo tillkommer en stadga som ror spridande av illvilligt skvaller 
och fortal i allmanhet. For sadana brott utdomdes skamstraff. Man fick slita spo vid 
kaken och kvinnor bara stadens stenar (se fig. 20). 

I Hans stadsratt for Malmo sker en uppdelning av arekrankningsbrottet i 
tre svarighetsgrader. Endast kvinnor kunde atalas for den lindrigaste formen av 
arekrankning (3). Tydligen var det lagstiftarens uppfattning att dessa brott var sarskilt 
vanligt forekommande bland kvinnor. 
De olika graderna av arekrankning enligt kung Hans stadslag var: 
1) Arekrankning i hastigt mod pa krogen under rusets inverkan: 

Den man eller kvinna som under rusets inverkan och i stridens hetta kallade 
nagon skalm, skurk eller liknande skulle Nita 3 mark till malsagaren, kungen 
och staden, eller varja sig med 12-mannaed. 
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Fig. 18. Handflingsel Malmo Museer. 
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2) Grovt arekrankande tillvitelser: 
Om nagon man eller kvinna kallade en hederlig och oskyldig person for tjuv, 
forradare eller nagot som gallde ara och inte bade nagra bevis, skulle botas 
2 x 40 mark till malsagaren och 40 mark till vardera kungen och staden. Den 
som inte kunde betala sina Niter skulle fjattras vid skampalen och utsattas for 
kroppsstraff 

3) Da kvinna sprider illvilliga rykten av lindrigare slag an ovan: 
Om nagon and kvinna uttalade sig illvilligt och krankande om sadant som inte 
kunde bevisas, skulle hon piskas in pa bara kroppen med spo eller ris. Darefter 
skulle hon hoppa fran skampalen och lopa gatlopp med stadens stenar runt 
axlarna och hennes egendom overgick i kungens ago. 

Remmert Prilop Vefver stammer Anne Hans Vefvers hustru, for drekriinkning 15895  
Den 24 februari 1589 stod Anne Hans Vefvers infor bytinget, med anledning av 
Remmert Prilop Vefvers och Adam Andersen Vefvers stamning. Vavaren Remmert, 
som hade sin bostad vid kyrkogarden, uppgav att han blivit anklagad for att vara 
tjuv under pagiende gudstjanst i stadens kyrka (S:t Petri). Just som Herr Jacob laste 
evangeliet vid altaret, hade Anne rusat fram till honom och sagt: "Staar du her din 
skelm och din tiuff, skam skall thu faa din secke fluff" Hon hade aven latit forsta, 
att om hon fick syn pa honom i kyrkan nagon av de narmaste atta dagarna skulle 

hon jaga ut honom med sin kvast. Jep 
Pedersen Guldsmed och Peder Skrifver 
kunde intyga med sin ed att Remmerts 
vittnesmal var sant. 

Det var inte forsta &gen som Anne 
kallat honom for tjuv. Mojligen pa 
Annes uppmaning, steg darefter Gert 
Vefver fram och vittnade infer bytinget. 
Gert hade vid ett tillfalle haft Remmert 
och Anne som garter i sitt hem. Nar de 
satt till bords hade de borjat grala, och 
Remmert hade plotsligt strackt sig Over 
en annan gast och farit ut med handen 
mot henne. Anne halide da en hel kanna 

01 Over Remmert med kommentaren: "Skam skalthu faa din secke tiuff". Remmert 
hade da svarat: "Det loigstu, din kag bore" (dar gag du din hora, dvs. hora som 
straffats pa kiken). Remmert tog ut "skudsmaal" mot Anne, d.v.s. hon forelades att 
vid senast garde tinget bevisa att anklagelserna mot honom var sanna. 
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Aven Adam tog ut skudsmaal mot Anne. Hon hade namligen pastatt att han inte 
kunde vittna mot henne eftersom han skickat ett brev som "liger i Peder Hattemagers 
taske", och som visar att han dr en drabs man. Men vid ett forhor med Peder 
Hattemager sade sig denne inte ha nagra negativt att saga om Adam. De hade bott 
tillsammans under ling tid och sedan varit goda grannar, och han hade alltid visat 
sig som en arlig och palitlig man. 

Den 3 mars kungjordes det andra tinget i Remmerts och Adams mil mot Anne, 
och den 14 april det tredje tinget utan att nagon infunnit sig vid bytinget for att 
bekrafta Annes beskyllningar eller uttala sig om de karandes allmanna vandel. 

Vid det fjarde tinget, den 28 april, begarde Anne ytterligare 14 dagars respit for 
att skaffa fram vittnen, vilket beviljades. 

Den 14 maj begarde bade Remmert och Adam, vilka da satt i rdtten som tingmdri, 
att dom skulle &Has. Det skulle droja anda till den 6 juli innan Anne domdes for sina 
brott. Da Annes make, som tydligen trottnat pa sin gralsjuka hustru, och meddelat 
domstolen att han i fortsattningen vagrade att svara for hennes handlingar, fick hon 
installa sig ensam vid bytinget. 

I protokollet fran detta sista rittegangstillfalle konstateras att Anne "... haffuer 
fortaldtt och offuerskield gott folck thilforn, huercken spared predicanter eller andre, 
endog ther er mildelige bleffuen handlett med hende for gott folckis skriffuelsze 
och bonn skyld paa the tider vdj forhaabingh, hun skulle sig anderledes thereffther 
schaad och skicked, oc hun her nu inted haffde, huormed hun Adam Veffuer sligtt 
offuerbeuisze kunde, ey heller lod sig anderledis Mare end med stiffue och traszige 
ordtt, saa att bemelte Adam ey ville sagen affstaa foruden dom"16  (fortalat och skallt 
ut hederligt folk fon., och varken skonat praster eller andra trots att hon behandlats 
med overseende efter gott folks skrivelse och begaran, i forhoppning att hon skulle 
battra sig, men da hon inte gjort det och inga bevis hade mot Adam Veffuer, och 
inget annat hordes fran henne an overmodiga och harda ord, sa ville ovannamnde 
Adam inte to tillbaka sin talan utan fa henne &Ind). 

Anne Hans Vefvers hustru domdes under hanvisning till stadens privilegier av 
1487 (kung Hans stadslag) till hogsta mojliga boter for arekrankning. I malet mot 
saval Remmert Prilop Vefver som Adam Andersen Vefver domdes hon att betala 
40 mark vardera till malsagarna, kungen och staden (summa 240 mark). Da hon 
naturligtvis inte kunde betala denna enorma botessumma, vilket yal knappast heller 
var meningen, omvandlades straffet istallet till foryisning ur staden med forbud mot 
att nagonsin atervanda. Om hon trots det atervande skulle hon straffas for samma 
brott pa nytt. 
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Fig. 19. Jan Massys: "Vrolijk Gezelschap 1564" (Ett muntert sallskap 1564). 
Kunsthistorisches Museum, Wien. 

Anne Nielsdatter anklagar Johanne Softens for arekrankning vid tullboden 155817  
Den 19 september 1558 infann sig en fattig flicka fran Jylland som hette Anne 
Nielsdatter till tullbodsratten. Med sig hade hon en annan kvinna fran samma 
landskap vid namn Johanne Softens, som hon anklagade for att ha spridit onda 
rykten om henne. Hon kunde med tre samtidigt narvarande goda och palitliga 
man styrka, att Johanne anklagat henne for att ha haft sexuellt umgange med sin 
farbror. Dessa man bade kant Anne sedan barndomen och kunde intyga att hon var 
en arlig, from och sedesam kvinna och att hennes foraldrar var arliga och fromma 
manniskor. Detta kunde aven intygas genom brev och sigill fran atskilliga andra om 
sa skulle behovas. 

Daremot var den anklagade land som en slarvig och losaktig kvinna, som overgivit 
sin dicta man. Nar Johanne tillfragades av borgmastaren, som vid detta tillfalle tj anst-
gjorde vid tullbodsratten i tullarens stalle, om hon hade nagot moraliskt nedsattande 
att saga om Anne, fornekade hon detta med bestarndhet. Johanne menade att hon 
aldrig nagonsin, varken oppet eller i hemlighet tillvitat henne nagot och inte heller 
haft nagot skal att gora det. Da de bada jyllandskorna sannolikt endast vistades tillfal- 
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Fig 20. Stadens stenar, somforvarades vidskamptden, var ett straffiedskap som anvandes pd kvinnor som 
gjort si gskyldi ga till sedlighetsbrott eller iirekriinkning. Stenarna var sammanfigade av en kedja eller rep 
och var aysedda att beiras over axlarna. Kvinnornafick ofta borja med att "springe affkaghen" dvs. hoppa 
nerfi•lin skampalen. — Foto: Henrik Hultgren, Stockholms stadsmuseum. 

Ur Olaus Magnus Historia om de nordiska folken: 
"En kvinna, som enligt sex mans vittnesmtil blifvit betradd med aktenskapsbrott, garftrlusti g sin 
morgongafiv och alit det hon medfort i boet. Detta tillfaller mannen 	Om fiitfdraren icke dr 
i stand attgalda boterna, da skola de tvli stenarna, om hvilka ofivn talats, hangas Over kvinnans 
skuldror och hon sjillf tvingas att i alias asyn genom gator och torg slitpa fttPraren efier sig i ett 
rep, som fa'stats vid den manliga lemmen, och darpa afivth ja sig sitt medborgarskap i staden, som 
hon sedan aldrig mera far betriida. "18  

ligt i Malmo med anledning av Skanemarknaden, avgjordes inte malet vid tullboden 
utan borgmastaren utfardade ett oppet brev om de vittnesmal och forhor som skett. 
Detta brev kunde sedan anvandas vid tinget i det egna haradet. 

Kopmanskap och handelsratt 
Kopstadernas handel var mycket hart reglerad. De detaljerade foreskrifterna syftade 
i forsta hand till att koncentrera handeln till kopstader och vissa marknadsplatser. 
Pa sa salt underlattades pris- och varukontrollen samt uppborden av tull och accis. 

Av Malmo birkeratt framgar att kop maste ingas med vittnen. I kung Hans stadslag 
for Malmo framhalls, att den som ingatt en overenskommelse om ett kop och skalat 
pa affaren, sedan var skyldig att sta for detta kop och betala det uppgjorda priset for 
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varan. Enligt den svenska stadslagen skulle kopet bekraftas med handslag, tva vitt-
nen och det kunde aven bli aktuellt att betala handpenning. Handeln skulle enligt 
birkeratten bedrivas i fullt dagsljus och pa ratt torgdag. Det fanns aven restriktioner 
mot att gora upp affarer pa skepp och bryggor eller i varumagasin. Redan under 
senmedeltiden var det vanligt att kopebrev utfardades i samband med affarstransak- 
tioner av olika slag. Dessa utstalldes av saljaren till koparen som bevis pa laga atkomst 
av varorna och eventuellt fullgjord betalning, samt bevittnades av tva narvarande 
vittnen. Aven skuldebrev och kvittenser var vanligt forekommande. 

Den som inte betalade sina skulder kunde efter anmalan fran borgenaren alaggas 
att Ora det inom viss tid av borgmastare och rad. Hjalpte inte detta skulle tva 
varderingsman utses for att vardera galdenarens tillgangar och erbjuda borgenaren 
ersattning ur den galdbundnes egendom. Ville inte borgenaren ha nagot av det 
aktuella godset, var varderingsmannen skyldiga att sjalva ersatta honom i reda pengar. 
Varderingsmannen fick da behalla det beslagtagna godset. Men ville inte heller 
dessa ha godset skulle tva nya varderingsman utses. De ersatta varderingsmannen 
fick da betala 3 mark i biker som skulle delas mellan staden och kungen. N sa satt 
behovde inte staden ansvara for nagot beslagtaget gods. Formodligen var det inte 
nagon attraktiv syssla att vara varderingsman. 

Saknades utmatningsbara tillgangar i ett avdOmt skuldfordringsmal, skulle den 
galdbundne overlamna sig till sin borgenar, som sedan hade ratt att halla honom 
fangen och eventuellt anvanda honom som arbetskraft, tills han lyckats Ora sig 
skuldfri. Galdenaren fick dock inte behandlas sa illa att bans halsa var i fara. 

I Kristian II:s s.k. varldsliga recess fran 1522 lamnas foreskrifter om insaltningen 
av sill, som anda sedan fiskelagerattens tillkomst varit reglerad i detalj. Da foljande 
rattegingsreferat behandlar ett tvistemal om betalningen for ett sillparti som tydligen 
med mindre gott resultat genomgatt denna process, kan det finnas skal att helt kort 
behandla detta. All sill som var aysedd for forsaljning skulle lagras i atta dagar efter 
insaltningen. Innan silltunnan fick tillslutas skulle saltlaken lianas av och tunnan 
fyllas pa med ny sill ("forhoffuis") anda upp till locket. Kopmannen (agaren av sillen) 
fick ga ed pa att han foljt gallande foreskrifter, innan stadens marke for fullgod vara 
brandes in i den tillslutna silltunnan. Den som fuskade med denna hantering och 
senare fick sin sill kasserad, var sjalv ansvarig for sin skada. 

Tvisten mellan Mette och Mats Guldsmed och Hans Nielssen om obetalda Idn och betal-
ningen for en silleverans19  
7 oktober 1552. Mette och Mats Guldsmed stammer Hans Nielssen inf.& radhusratten 
for en obetald silleverans. 

Borgaren och kopmannen i Kopenhamn Hans Nielssen installde sig den 7 oktober 
1552 vid radhusratten i Malmo. Han hade instamts av Mats Guldsmeds hustru Mette, 
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som havdade att hon inte Part full betalning for tva taster sill (sannlikt 24 tunnor), 
som han pa hennes uppdrag for nagot ar sedan fraktat pa ett skepp till Stettin. 

Hans Nielssen medgav att han tagit med sig Mettes sill pa sin egen sillfrakt till 
Stettin, som sedan salts till kopmannen Jacob Verdelman i Stettin. Denne hade 
foreglende host vittnat infor tullbodsratten i Malmo om att sillen hade tagit skada 
under transporten da Mette hade "verit mitt wthi tonderne kast oc styrt mett tru oc 
icke laugt, saa att en part aff hennde bleff vrags vrag oc breent"2° (varit mitt bland 
[sill] tunnorna och flyttat runt och styrt om med dem, och inte sett till aft den odugliga 
delen av sillpartiet blev kasserat och brant). Hon hade alltsa, enligt Hans Nielssen, 
sjalv orsakat den uppkomna skadan genom sin vardslosa hantering av sillen. 

Det framgick aven att han inte tagit emot nagra pengar for Mettes sill, utan dessa 
hade hon utan mellanhander fatt av Jacob Verdelman personligen. Hans Nielssen 
hade bara godhetsfullt och utan ersattning hjalpt Mette att frakta hennes sill. Ratten 
ansag dad& att Hans inte langre behovde svara i detta mal. Men da Mette vagrade 
att godta Hans ed pa vad som sagts infor tullbodsratten forra hosten, forelades han 
att av Jacob Verdelman skaffa fram ett vittnesbrev om det intraffade. 

4ftbruari 1555. Denna gang var det Hans Nielssens tur att stamma Mats Guldsmed 
och hans hustru for en skuld pa 35 daler i enlighet med skriftligt fordringsbevis. 

Mats erkande utan omsvep sin skuld men ansag sig inte ha nagon anledning att 
betala sa Lange inte Hans Nielssen inte gav honom full ersattning for den silleverans 
som fraktats till Stettin. Hans Nielssen upprepade da vad som sagts vid foregaende 
rattegangstillfalle (se ovan) och visade fram ett beseglat pappersbrev fran den nu 
avlidne Jacob Verdelmans bror, som redogjort for vad som hans med Mettes sill 
for borgmastare och rad i Stettin. Av detta brev framgick att endast fyra tunnor (av 
sammanlagt 24?) innehallit sill av godtagbar kvalitet, medan resten hade blivit "vraiig 
oc vrags" och Pitt brannas. For dessa tunnor hade Mette fatt 74 daler. Mette och 
Matts menade daremot att de bara fatt 50 daler. Ratten konstaterade slutligen att 
ingen av parterna presterat nagon nojaktig bevisning och Hans Nielssen forelades 
att aterkomma med det sjobrev som Jacob Verdelman utfardat och skickat till Hans 
Nielssen. 

8 ft bruari 1555. Fyra dagar senare instamdes Hans Nielssen aterigen fran 
Kopenhamn till radhusratten i Malmo av Matts Guldsmed, som hade skaffat sig 
tva vittnen om vad som hant efter det att silltunnorna lossats pa bryggan i Stettin. 
Dessa var skepparen Rasmus Laffuenfar och hans batsman Niels Laffuenfar. Rasmus 
bekande vid sin ed och sin sjals salighet, att bade Hans och Mettes/Mats silltunnor 
hade fyllts pa med sill fran en tunna som tillhorde de sistnamnda. Darefter hade 
samtliga tunnor, sanar som pa en eller tva, stamplats som fullgod vara. Han hade 
inte heller sett nagra tecken pa att nagra andra tunnor skulle ha innehallit skamd 
sill. Samtliga tunnor hade sedan forvarats i ett gemensamt magasin. Batsmannen 
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kunde endast bekrafta sin formans vittnesmal men visste inget om stamplingen av 
silltunnorna som fullgod vara. 

30 september 1555. Hans Nielssen stammer Mette Mats Guldsmed for en skuld 
pa 70 joachimstaler. 

Hans kunde dels visa upp en skriftlig skuldforbindelse med Mettes sigill, dels 
ett brev om denna skuld, som utfardats med anledning av Mettes vittnesmal inf.& 
borgmastare och rad i Stralsund. Hans Nielssen klagade Over Mettes sat att forhala 
aterbetalningen och Over vilket avbrack som detta vallat honom. Mette svarade som 
vanligt att hon visst var villig att betala nar hon fatt hela summan for de tva laster 
sill som salts pa hennes uppdrag i Stettin. Hans Nielssen framholl i sin tur att en del 
av sillen inte kunnat saljas pa grund av dess daliga kvalitet. Mette svarade med att 
hanvisa till skepparens vittnesmal om att i stort Ott samtliga tunnor med sill varit 
saljbara. Nagot som talade for att sa varit fallet, var skepparens uppgift om att aven 
Hans Nielssens tunnor hade fyllts pa med sill fran en av Mettes silltunnor. Detta 
horde i sa fall aven ha smittat ner den forstnamndes sillparti. Da framlade Hans det 
sjobrev som Jacob Verdelman skickat till honom om forsaljningen av Mettes sill. Av 
detta brev framgick att sillen salts for 74 daler. Ord stod mot ord utan att nagon av 

Fig. 21. Karta over gamla Stettin, publicerad i Braun-Hogenbergs Civitates orbis terrarum, 
KoIn 1594. 
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parterna kunde prestera nagon avgorande bevisning. Parterna uppmanades saledes av 
radhusratten att aterkomma med besked om hur manga tunnor sill som fatt brannas 
som otjanlig och vad som verkligen betalats ut och till vem. 

15 mars 1557. Borgmastaren Valentin KiesIler kallades till radhusratten for att 
med stod av uppgifterna i "toldbode register" vittna om vad som avhandlats vid 
tullboden for ca sju ar sedan mellan Mette Mats Guldsmed och Jacob Verdelman. 
Borgmastaren hade vid det aktuella tillfallet tjanstgjort som byfogde och ordforande 
i tullbodsratten. Mette hade da saint Jacob Verdelman for att hon inte ansag sig ha 
fan full betalning av honom for sin sill. Pa detta hade Jacob svarat att en del av sillen 
varit av sa dalig kvalitet att den inte kunnat saljas. Denna sill hade han varit tvungen 
att skicka till Sydtyskland for destruktion genom branning. Daremot hade han 
betalat 50 jockumsdaler for den del av sillpartiet som kunnat saljas. Jacob forelades 
att skaffa fram skriftlig bevisning pa det destruerade sillpartiet. Men Verdelman 
aterkom aldrig med nagon bevisning, trots att han vid ett flertal tillfallen besokt 
Malmo. Daremot bade enligt Mettes och Matts vittnesmal Hans Nielsen betalat 
22 daler i skadestand, for att dom tvingats skicka ivag en skuta till Stettin for att to 
reda pa vad som ham med deras sill. De hade aven fatt 5 1/2  gyllen for varje osald 
silltunna av namnda kopman. Denne pastod i sin tur att Mette och Mats aven fatt 
27 daler och 8 skilling av Jacob Verdelman, men dessa pengar utgjorde enligt Mette 
och Mats betalning for mar och andra varor. 

Av andra i stadsboken forekommande notiser om obetalda skulder kan man sluta 
sig till, att Mette och Mats handelsverksamhet inte kan ha varit sarskilt lysande. 
Uppenbarligen har de systematiskt utnyttjat oklarheterna i denna tvist for att slippa 
betala de penninglan de fatt av Hans Nielsen. De forsokte aven gora denne ansvarig 
for den betalning som inte gick att utverka fran Jacob Verdelman eller hans slakt. 

Kbp och pantsiittning av fastighet 
Kop och pantsattning av fast egendom har sedan urminnes tider varit foremal for 
samhallets kontroll. Den som ville salja eller forpanta en fastighet var tvungen att 
styrka sin aganderatt. Vackte nagon Mom tre ar talan mot en forsaljning, var det 
saljarens och inte koparens skyldighet att med hjalp av kopeavtal (fastebrev) bevisa 
sin aganderatt. Darefter overgick bevisbordan pa koparen. 

Forsaljning av fastighet skulle enligt Jyllandslagen ske med minst sju vittnen 
och kopet fullfoljas med skotning. Vid denna ceremoni lade saljaren lite jord fran 
tomten pa koparens kappa, som bolls utbredd av narvarande vittnen. Vid forsaljning 
av fast egendom bade slakten alltid forkopsratt. Koparen var skyldig ("lovbudt") att 
vid fyra olika ting uppbjuda fastigheten till saljarens slakt. Fadernearvd egendom 
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skulle bjudas till faderneslakten och modernearvd till den slakten. Aven grannar och 
pantinnehavare hade viss forkopsratt. Infann sig ingen till tinget med forkopsratt, 
kunde kopet fullfoljas genom utfardade av fastebrev. Fastebrevet utgjorde en 
foregangare till vara dagars lagfart. Det inneholl bl. a. uppgifter om kopare och 
saljare, egendomens omfattning och belagenhet, kopeskilling samt tid och plats for 
affirens uppgorande. Till fastebrevet, som skulle upprattas pa pergament, bifogades 
ofta ett kope- eller bytesbrev. Som vittnen (fasteman) fungerade borgmastare och 
rid, kompletterade med ett antal borgare. Det lagstadgade antalet var 12. Uppbud 
och skotning skulle aven aga rum vid pantsattning ("pantskodning"). Det var dad& 
naturligt att den som behovde pengar och ville belana sin fastighet, i forsta hand 
vande sig till slakten. Fullfoljdes en forsaljning eller pantsattning utan foregiende 
uppbudsforfarande och stadfastelse vid tinget ogiltigforklarades forsaljningen och 
den felande fick betala Niter. 

Kristian III utfardade ar 1551 (A72) och 1553 (A73) en forordning for Malmo 
om att all forsaljning, pantsattning och donering av fast egendom skulle aga rum vid 
bytinget eller pa radhuset, for att aga laga kraft samt inskrivas i stadsboken. Detta 
var ingen nyhet utan overensstamde med gallande regler. Men da det i brevet sags att 
det forekom att bedragare forsokte salja eller forpanta samma egendom flera ganger, 
utfardades detta oppna brev sannolikt pa borgmastares och rads begaran. 

Ar 1525 (A52) och 1556 (A74) fick borgmastare och rad i Malmo to emot kungliga 
brev om bebyggande av forfallna och ode gardar. Enligt dessa brev stod manga gardar 
i Malmo tomma eller saknade bofasta, som kunde betala skatt till kronan och staden. 
Kungen befallde dad& agarna att betala fastighetsskatt. Forfallna hus skulle rustas upp 
och tomter som saknade boningshus, bebyggas inom tre k. Av Fredrik I:s brev fran 
1525 framgar att de tomt- och husagare som inte horsammade denna befallning, fick 
sin fastighet konfiskerad av kronan. Borgmastare och rid gays fullmakt att erbjuda 
sadana tomter till seriosa kopare genom "skodning" pa bytinget. De pengar som 
inflot vid forsaljningen skulle delas mellan kronan och staden. 

Den 18 december 1525 utfardade Malmo byting pa borgmastare Jep Nielsen 
begaran ett fastebrev pa en gird belagen pa sodra sidan av Adelgatan, som han kept 
av dominikanerklostret i Lund. 

Faderskap 
Det datida samhallets installning till utomaktenskapliga barn har nara saraband 
med uppfattningen, att sexualitet och barnalstrande var nagot som endast horde 
aktenskapet till. Kvinnan skulle enligt kyrkans lara och samhallets normer vara orord 
nar hon gick i brudsang. Bade mannen och kvinnan gjorde sig skyldig till horsbrott, 
om en sexuell forbindelse inleddes utan foreglende trolovning eller giftermal. 
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Men forbindelsen kunde dock legaliseras i efterhand, vilket aven medforde en klar 
forbattring av det utomaktenskapliga barnets rattsliga stallning. Skedde inte detta 
gick barnet i manga fall en mark framtid till motes och fick, enligt Olaus Magnus 
(1555), bara "skammens marke pa sitt anlete och i sitt hjarta, i det att han menar 
sig aldrig kunna komma till nagon dra, ehuru han vet, att det brott, som raknats 
och alltfort raknas honom till last, icke ar hans utan moderns'. Moderns brott mot 
Guds bud raknades saledes aven som barnets brott. 

Det utomaktenskapliga barnet hade enligt Skanelagen arvsratt efter sin moder och 
sina syskon. Daremot kravdes ett faderskapserkannande for att barnet aven skulle 
fa drya sin fader. Detta kunde ske genom att barnet tillforsakrades en gava, som 
tingslystes i vittnens narvaro. Hade inte fadern sjalv vardnaden om det tingslysta 
barnet, fick det niija sig med den erhallna gavan efter faderns dad. Men fanns inga 
andra brostarvingar till fadern, arvde det utomaktenskapliga barnet som vilken 
brostarvinge som heist. Fick fadern senare inomaktenskapliga barn, reducerades 
arvslotten till halften i forhallande till de &riga barnen. 

Jorgen Vefvere bract vid eden tzar han fiirsiikte svara sig fri fran faderskapet till Margrete 
Vognsdatters barn i juli 155422  
Med anledning av att Jurgen Vefvere fornekade att han var far till Margrete Vogndatters 
barn Slade bytinget den 21 maj honom att styrka detta med ed. Margrete och hennes 
narmaste slaktingar hade uppenbarligen misslyckats med att fa honom att to pa sig 
faderskapet frivilligt. For att nagon skulle kunna svara sig fri i faderskapsmal kravdes 
enligt Skanelagen an 24 man gick i god for den tilltalades trovardighet. 

Den 2 juli samma ar installde sig Jorgen till bytinget utan att ha nagra edgardsman 
med sig. Jorgen forklarade att de man som lovat ga ed blivit avradda och nu inte 
langre ville uppfylla sitt lofte. Han kande inte heller nagra andra som ville stgle 
stalla upp som edgardsman. 

Da Jorgen, trots att han fact gott om tid pa sig, inte lyckats hitta nagra som ville ga 
ed for honom, falldes han i malet mot Margrete och hennes slaktingar. Faderskapet 
faststalldes darmed genom dom och Jurgen uppmanades att pa basta salt uppfylla sina 
forpliktelser mot modern och hennes barn. Rent allmant gallde enligt Skanelagen att 
den som inledde ett forhallande med en kvinna "i londom" skulle Nita 6 mark till 
hennes giftoman, d.v.s. fadern eller narmaste slakting. Boterna var inte i forsta hand 
aysedda for modern eller barnet, utan utgjorde ersattning for slaktens forlorade ara. 
Men sannolikt stalldes aven krav pa nagon form av underhall till barnen. 

Fem ar senate (14 augusti 1559) infann sig Jurgen till bytinget for att tinglysa gavor 
till Margretes barn. Med sig hade han Margretes morbror Peder Michelsen och dennes 
son Rasmus Jensen, bada fran Vintrie. Inf.& tinget bekraftade Jurgen att han skankt 
10 daler till de tre barnen, och darutover 2 pund kopparmynt till flickorna Margrete 
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och Inger. Dessa skulle hallas "erlige oc vel". Sonen Hans tillforsakrades fri bostad, 
underhall och skolgang tills han fyllde 12 ar. Eftersom pojken var det enda av barnen 
som genom bytingets forsorg garanterades fritt "opholld", var han antagligen det 
forstfodda, utomaktenskapliga barnet. (For inomaktenskapligt forlda barn utgjorde 
faderns forsorjningsplikt en sjalvklarhet.) Att Margrete i detta sammanhang kallas 
"hustru" i protokollet tyder pa att Jurgen och Margrete latit fasta (trolova) sig med 
guldringar. Anledningen till att Jurgen vande sig till ratten for att tinglysa gavor 
awn till de &riga barnen, kan ha varit att dessa pengar utgjorde ett fortida uttag pa 
arv, som skulle avraknas vid ett framtida boskifte. Jorgens tingslysning bekraftades 
"mett samblit hand" av de narvarande vittnena Niels Erlandsen och Rasmus Lollik 
Hanssen i Langegertsstrede. 

Ary 
I en kopiebok fran 1590, som innehaller ayskrifter av lagar och kungliga forordningar, 
finns en grafisk framstallning av arvsreglerna enligt Skanelagen. 

I bildens mitt (se nedan) finns en stor cirkel med texten "mortuiis", symboliserande 
den avlidne. Nedanfor finns tva cirklar, en for saner respektive dottrar med bokstaven 
A, som star for forsta klassens arvingar. Dottrar arvde endast halften sa mycket som 
saner. Var samtliga barn avlidna intradde i stallet eventuella barnbarn (F/S, S/F) 
som arvingar. Fanns det ett barnbarn i den ena slaktgrenen och Hera barnbarn i den 
andra, arvde det forstnamnda barnbarnet lika mycket som sina kusiner (i den andra 
slaktgrenen) sammanlagt. 

Fanns inga arvingar i rakt nedstigande linje (descendenter) intradde foraldrar och 
syskon som arvingar. Narmast att arva var fadern (B), som uteslut bade modern (C) 
och den avlidnes syskon (D/E) fran arv. Var fadern avliden arvde modern och den 
Bodes syskon varsin lott. Darefter var farfar/farmor (IK) och morfar/mormor (KL), 
farbror/faster o.s.v. lika nara till ary (ascendenter/bakarv). 

Vid bakarv, d.v.s. ary i rat uppatstigande led (av foraldrar o.dyl.), arvde kvinnor 
och man lika mycket. Nagon bortre grans fanns inte. Daremot kunde mer avlagsna 
slaktingar a svarigheter att bevisa sitt slaktskap. 

Det framhalls i Skanelagen att ingen fick arva mer an vad lagen tillat. Om nagon 
i en syskonkull gynnades med stora gavor eller egendom under en foralders livstid, 
skulle detta raknas som fortida ary och dras ifran vid ett framtida arvsskifte. Skulder 
skulle alltid betalas ur det oskiftade boet, och hogst halften av huvudlotten fick 
skankas eller testamenteras bort. 

Kvinnan gifte sig till halva losoret och den fasta egendom som mannen sjalv 
forvarvat. Om en gift man dog och efterlamnade son och dotter, arvde hustrun lika 
stor lott som sin son medan dottern bara fick halv lott. Men fanns endast dottrar, 
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Fig. 22. Grafisk framstallning av arvsordningen enligt Skdnelagen. 
Magistraten i Malmo, D1:2. 
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fick modern lika stor lott som varje enskild dotter. Var aktenskapet barnlost, arvde 
hon halften av mannens forvarvade fasta egendom samt av losoret. Den andra 
lotten arvde mannens slakt. Men hon hade ratt att forst to det guld hon gift sig till, 
sangklader och vissa andra kladespersedlar. 

Redan under medeltiden alag det borgmastare och rad att bevaka att laga arvsskifte 
foretogs efter personer som avled i staden. En inte obetydlig andel av Malinos invanare 
var invandrare eller inflyttade fran mer avlagsna delar i det datida danska riket. I 
det fall den avlidne saknade nara slaktingar i staden, gallde det att bevaka att inte 
mindre nograknade arbetsgivare, husvardar eller tjanare tog for sig av de efterlamnade 
tillgangarna. Saknades arvingar pa nara hall togs den avlidnes tillhorigheter i forvar 
under ett ar. Anmalde sig ingen arvinge under denna tid, blev diidsboet kungens 
egendom. Men om nagon infann sig till byfogden och kunde bevisa sitt slaktskap, 
skulle egendomen utlamnas mot en avgift pa tre mark till kungen. Var arvingarna 
bosatta i utlandet, skulle dessa aven betala en I 0-procentig arvsskatt. 

Borgmastare och rad hade aven ansvar for att formyndare utsags for ankor och 
barn. En nybliven anka skulle inom fjorton dagar valja sig en "werye" (formyndare, 
eg.: forsvarare), som innan han fick tilltrada var tvungen att svara en trohetsed inf.& 
borgmastare och rad. 

Nar flagon avled skulle dennes tillgangar fortecknas i narvaro av tva av stadens 
radman, de s.k. vedemastarna. Malmo radhusratts serie av bouppteckningar borjar 
ar 1546. I serien ingar blott en spillra av alla bouppteckningar som en gang funnits. 
Det var framst i de fall staden hade egna ekonomiska intressen att bevaka, som 
bouppteckningen bevarats i stadens arkiv. Sjalva arvsskiftet var en angelagenhet for 
dodsbodelagarna sjalva. Men efter arvsskiftet skulle dodsbodelagarna infinna sig pa 
radhuset och intyga att de tagit emot sin fella arvslott och inte hade nagra ytterligare 
kray. Detta var av betydelse for att undvika framtida tvister mellan arvtagarna. Var 
det ett betydande dodsbo utfardades ett oppet vittnesbrev; i &riga fall registrerades 
endast forrattningen i stadsboken. De aldsta bouppteckningarna skiljer sig inte pa 
nagot avgorande satt fran senare tiders ayseende innehall eller disposition. Bland 
bilagorna patraffas bl.a. testamenten, utdrag ur kopmannarakenskaper, skuldsedlar 
och intyg om innestaende arv. 

Marine Jensdatter (paltekone) bouppteckning och testamente 155423  
I Marine Jensdatters testamente kallas byrskrivaren Jens Laurensen "husherre" 
(hyresvard). Hon avled senast i november 1554, da en bouppteckning upprattades. 
Marine var ensamstaende och saknade brostarvingar. Da hon ville gynna sina mest 
narstlende oaysett slaktskap, lat hon ar 1554 uppratta ett testamente. 

I testamentet omnamns en syster i Alborg, och en systerson som var borgmastare 
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Szby pa Jylland. Marine bedrev jordbruk 
och mojligen aven fiske i liten Skala. Hon 
betalade landgille till sin husherre Jens 
Laurensen (2 mark) fram till Mikaeli 
(29 september). Mojligen arrenderade 
hon Jens lonejord pa Ra'dmansvarigen. 
Att Marine gick under smeknamnet 
"paltekone" tyder pa att hon aven 
handlade med begagnade kidder. 

Det till bouppteckningen bilagda 
testamentet24  visar att Marines tillgangar 
till storsta delen bestod av lan till en 
rad personer ur hennes van- och be-
kantskapskrets. I bouppteckningen 
varderades hennes tillgangar till endast 
34 mark och skulderna till 9 mark. 
Enligt testamentet skulle bade hennes 
syster i Alborg och systerson i Szby fa 36 
mark. Av de utestaende fordringarna pa 
sammanlagt 187 mark efterskankte hon 
drygt 51 mark. Hennes sjgasorjare fick 
12 mark och 20 mark reserverade hon till 
sin begravning. Enligt bouppteckningen 
kostade begravningen 13 12/16 mark. 
Till sin van Marine Jacob Guldsmed gav 
hon sin ko "som hon sjalv har hand om, 
for Guds skull till sina sma barn for all 
den godhet, som hon visat mig". 

Forsta sidan ur Marine Jensdatter 
(paltekone) testamente 
Delta ar det som jag Marine Jensdatter, 
som kallas paltekone, tillstar som min 
vilja och vill att det skall handlas, om 
Gud kallar mig fran denna usla varld; 
sa att jag inte orsakar tvist och trata och 
jag med desta stone ro och gott samvete 
kan larnna denna varlden, andra till gott 
exempel. 

Fig. 23. Marine "paltekones" testamente. 
kielhusratten i Malmo 1, F2A:1, nr. 10. 
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Fig. 24. Marine paltekones" bouppteckning 
Riidhusratten i Malmo 1, F2A:1, nr. 10. 

Forst ar Karine Hunters skyldig mig 
20 daler, som jag lanat henne. 8 av dessa 
vill jag skanka henne for Guds skull. De 
andra 12 ma hon betala. Dessa ger jag 
min systerson, som ar borgmastare i Sazby 
pa Jylland. 

Dar nast dr Barbara Settils skyldig mig 
12 [daler], som jag lanat henne pa 12 
forgyllda par spannen och pa 2 guldkragar. 
Dessa 12 daler ger jag min kara syster 
Johanne Jensdatter i Alborg formanen att 
krava. 

Forsta sidan ur Marine Jensdatter (palte-
kones) bouppteckning 
[Marine] Paltekonis gotts werderitt oc soltt 
wttj Valenntin Kolers, Niels Ipssonn oc 
Jens Thorssonns offueruerilse fredagen for 
Catharine 1554 [23 november]. Verderings 
folck: Hans Hickebergs, Marine Jacob 
Guldsmids oc Cissze: 
Enn rod gammel enge/ske 

kiortill for 	 10 marc 
Enn gamill blaa kiortil 	4 marc 4 sk. 
Enn troie 	 1 marc 
Vdj rede penninge [i kontanter] 	28 sk 
Vttj mallier oc knappe, 

2 solffringe oc andit smot, 
2 1/2  lod 	 3 '/2 marc 4 sk. 

7 sillegarnn, 
stockit 6 sk. er 	2 1/2  marc 2 sk. 

It teppitt oc ith hionde 	12 sk. 
23' marc 6 sk.25  [summan utjamnad] 

Fadersarvet efter Bo Sj,:ellandsfare26  
Den 3 mars 1542 infann sig borgaren 
Anders Aagesen pa radhuset och tillkan-
nagav att han gjort ett skifte mellan sig och 
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Fig. 25. Allmogebrollop av Pieter Bruegel 
Kunsthistorisches Museum, Wien. 
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sina styvbarn — tva pojkar och en flicka — av deras innestaende fadersarv, sa att var 
och en av dem skulle fa 20 danska mark nar de nadde myndig alder. Hans Hesse 
Skomager, Oluff Holgersen, Anders Madsen och Henning Grydestober svor eden 
som borgensman for det hos styvfadern innestiende arvet. Men tydligen gick dessa 
pengar upp i rok for sju ar senare, narmare bestamt den 18 januari 1549, infann 
sig tre av de Tyra borgensmannen vid radhusratten. De upptradde narmast som 
vittnen till att borgmastare Jens Clausen overenskommit med Anders Aagesen om 
att styvbarnen istallet for de ovan namnda pengarna skulle arva en bryggningsap-
parat och ett klaffbord. Styvfadern fick dock behalla sin dispositionsratt Over dessa 
bruksforemal under sex ar, sannolikt i avvaktan pa att det yngsta barnet uppnadde 
myndig alder. Om borgmastaren, som gatt i personlig borgen for det innesthende 
arvet skulle avlida fore denna tid, overgick ansvaret for borgensforbindelsen pa hans 
legala arvingar. Men hann daremot styvfadern avlida fore denna tid overgick ansvaret 
pa de av radhusratten forordnade formyndarna. 

A ktenskap och dess upplosning 
Redan av Jyllandslagen framgar hur ett aktenskap ma ingas for att vara rattsligt 
giltigt. Friaren skulle vanda sig till kvinnans far for att begara hennes hand. Hade 
fadern och modern avlidit, var en vuxen son eller nagon annan slaking efter faststalld 
turordning hennes "vxrge" (giftoman). 

Fastningen skulle enligt kung Hans s.k. allmanna stadslag (1443) ske i narvaro av 12 
personer och innan natten infoll. Kvinnan kunde inte tvingas in i ett aktenskap, utan 
det kravdes hennes fria vilja och samtycke. Men gifte hon sig utan att forst radgora med 
sin giftoman konfiskerades hennes egendom av slakten. Den som under aktenskapslofte 

lockade nagon kvinna 
till sexuellt umgange 
och blev lagford av 
hennes malsman, fick 
Nita 40 mark och blev 
utvisad Erin staden, 
om han inte kunde 
varjasigmed 12 mans 
ed. 

Av Malmo birke-
rat framgar att ak-
tenskap skulle ingas 
genom guldfastning 
och vigsel med past 
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samt vittnen. Brollop fick hallas i hogst tva dagar med uppdukning av hogst 30 fat. 
Ville nagon ha ett annu overdadigare brollop, kravdes borgmastare och rads synnerliga 
tillstand. Det var forst efter det att brudgummen och bruden haft sin brollopsnatt, 
som aktenskapet ansags fullganget. Da stod hustrun under sin makes malsmanskap 
och da intradde aven full egendomsgemenskap mellan makarna. 

Av 1582 ars ordonnans framgar att brollop skulle foregas av trolovning och 
lysning fran predikstolen i kyrkan under tre sondagar i foljd. Darefter var det for 
sent att vacka talan om aktenskapshinder. Att inleda den sexuella samlevnaden under 
trolovningstiden var forbjudet. I sadana fall kunde prasten forelagga paret att infinna 
sig till kyrkan for vigsel inom viss tid. Upprepat trots mot prastens kallelse kunde 
leda till bannlysning, dvs. paret uteslots ur den kristna gemenskapen och fick inte 
langre gifta sig med varandra. 

Da aktenskapet betraktades som ett av Gud instiftat heligt sakrament och syftande 
till livslang trohet mellan makarna, radde en mycket restriktiv installning till 
skilsmassa. I aldre tid gallde endast horsbrott som skilsmassoorsak. Enligt Skanelagen 
kunde en man forskjuta sin hustru och to ifran henne sin egendom, om han med 
tva vittnen kunde bevisa att hon begatt hor. Men han fick inte lov att gifta om sig, 
sa lange hon var i livet. Saledes rorde det sig snarare om hemskillnad an skilsmassa 
i egentlig mening. 

Enligt 1582 ars ordonnans kunde aven kvinnor lata lagfora sin akta halft for 
otrohet. Men det rackte inte med eget erkannande, eftersom det tydligen inte var 
ovanligt, att olyckligt gifta anmalde sig sjalva for att fa sits aktenskap upplost. Om 
den forfordelade parten fortsatte den aktenskapliga samlevnaden trots sin vetskap 
om makens horsbrott, gick det inte langre att vacka talan vid tinget. Den som blivit 
lagligen skild var tvungen att fa kungens tillatelse for att fa gifta om sig. Men det 
kravdes tre ar av arlig och god kristen vandel for att fa denna ratt provad. Den felande 
parten i ett skilsmassofall fick daremot aldrig lov att gifta om sig. 

Andra skal till skilsmassa var om maken av okand anledning varit forsvunnen 
under tre ar eller borta i krig eller affarer eller dyligt under sju ar. Kunde inte maken 
fullgora sina aktenskapliga forpliktelser pa grund av impotens utgjorde aven detta 
skilsmassoskal, vilket ocksa var fallet vid tyrannisk behandling och grov misshandel. 
Efter reformationen behandlades aktenskapsmal av domkapitlet men avdomdes av 
varldslig domstol. 

Malet mellan remsmidarsvennen Jorgen Wogen och Johanne Olufsdatter i maj 155127  
Tre man fran Vintrie och en fran Bunkeflo infann sig med sin slakting Johanne 
Olufsdatter for att vacka talan mot Jurgen Wogen, som anklagades for att under 
aktenskapslofte ha inlett sexuellt umgange med henne. Jurgen erkande men fornekade 

102 



LAGAR, BROTT OCH STRAFF I I500-TALETS MALM6 

samtidigt att han lovat att gifta sig med henne. Han framholl aven att han efter basta 
formaga bidragit till deras gemensamma barns forsorjning. Johanne i sin tur svor "saa 
Gud hielpe" pa att Jurgen bade inf.& henne sjalv och hennes mor lovat att legalisera 
deras forhallande och menade, att han borde domas for den vanara och skam som 
hon ra'tt lida for hans skull. Borgmastare och rad konstaterade att denna typ av mil 
borde avgiiras av superintendenten och domkapitlet i Lund. 

Millet mellan guldsmeden Melkior Mickelsen och hans hustru i augusti 155128  
Den 14 augusti 1551 infann sig Melkior Guldsmidt till radhuset i sallskap med 
komministern i S:t Petri Didrik Mortensen, och Follmer Guldsmidt, borgare i 
Malmo, for att vittna om det skriftliga "tilbud" maken givit sin forlupna hustru 
Anne Olufsdatter. Melkior hade bett komministern och Follmer att medla mellan 
honom och hans hustru, som lamnat honom for att leva med en annan man som 
hon fin barn med. Melkior hade genom sina ombud latit halsa att om Anne ville 
atervanda hem och vara honom trogen, horsam och lydig, sa var han beredd att ta 
henne till nader igen och behandla henne som sin lagvigda hustru. Men detta kunde 
endast ske under forutsattning att hon lamnade bort sift utomaktenskapliga barn. 
Anne sade varken ja eller nej till denna forsoningsinvit, utan begarde atta dagars 
betanketid. Nu hade en hel manad forflutit utan att nagot svar avhorts. Daremot 
hade det berattats att Anne sagt aft hon "wille beffalle hannom then onde =nth( 
(att den onde gott kunde ta honom). 

Mallet mellan Knud Siellandsfare och Anne UlIs i augusti 155329  
I augusti 1553 infann sig Knud Siellandsfare och hans maka Anne Ulls till ratten 
for att ta ut hemskillnad. Byskrivaren, tva radman och tre andra medborgare hade 
fatt i uppdrag av borgmastare och rad att makla fred mellan paret. I protokollet 
konstateras att medlarna "mett ingen lempe eller fliit kunde forenne eller sambere 
thennom att ville bliffue lennger tilsammenn eller y noger hande maade tilhaabe 
fordraugis kunde oc ingelunde villde effther thenne dag soige entigen huss eller hiem, 
diisk eller dug, seng eller sede oc ey hide eller vndgielle men huer andenn lenger vtti 
nogenn hande maade" (med inga medel formatt forena dem och att de varken vile 
dela hus eller hem, matbord eller duk, sang eller sate och ej i fortsattningen tvingas 
leva tillsammans). De domdes dad& till hemskillnad och bodelning. Makarna 
fick behalla sin personliga egendom och skulle i fortsattningen svara for sina egna 
skulder. Knud fick behalla sin andel i ett saltutvinningsverk och annat som han agde 
i Jylland och annorstades samt visst losore, bl.a. en sang med sangldader, en kanna, 
en gryta, en bankdyna och den basta kistan etc. Anna fick overta gard och boskap 
samt en pantsatt bryggkittel. 

103 



LAGAR, BROTT OCH STRAFF I 1500-TALETS MALMo 

Knud och Anne fattade pa rattens uppmaning varandras hander och forklarade 
sig nojda med uppgorelsen. Da makarna aven fortsattningsvis var gifta, formanades 
de att inte begs hor under hemskillnaden, dvs. inleda nagot med nagon annan. Den 
som gjorde det skulle straffas for horsbrott. Om inte samlevnaden senare aterupptogs, 
kunde Knud och Anne inte arva varandra. 

Biter 
Folk har domts till Niter sedan urminnes tider. I aldsta tid betalde garningsmannen 
eller dennes slakt sannolikt "bot" direkt till den karande eller dennes slakt. rioter togs 
av hansyn till den botfalldes slakt endast ut av losoret. Aven kungen hade i egenskap 
av hogste overvakare av samhallsfreden ratt att to ut boter. Tre- och fyrtiomarks-
boten betecknades som kungens ran (justitia regis). Vid brott med fredloshet 
eller dodsstraff som pafoljd (urbotanzal), konfiskerades den domdes gods av 
kungens ombud. Aven staden hade ratt till del i boterna enligt den skinska stads-
ratten och Malmos aldsta kungliga privilegier. Vid tillfogande av sarskada skulle 
garningsmannen betala 3 x 40 mark till respektive offret, kungen och staden. Under 
medeltiden inskranktes mojligheten att Boma till 'Doter vid svarare brott, t. ex. drap. 
Biter utdomdes for arekrankning, olaga frihetsberovande och brott mot handels- och 
ordningsbestammelser i stad. Var den botfallde medellos forvandlades botesstraffet 
till kroppsaga eller stympning beroende pa brottets svarighetsgrad. I Malmo tycks 
en av radmannen ha ansvarat for indrivningen av Niter. Vid domstolarna uppratta-
des en sakoreslangd med uppgifter om utdomda och betalade biker. Maim& aldsta 
sakoreslangd omfattar aren 1527-1535. 

Att de aldre sakoreslangderna ofta innehaller fylliga referat Over de botfallda malen 
framgar av foljande referat (i A.U. Isbergs ayskrift) fran 1538: 

"1538 S:t Anne dag mandagen den 9 dec. botade Per Stub skomakaregesall 
100 danska mark till konungen och staden att utgivas med halften till 
nasdcommande pask [paskdagen den 6 april 1539] och med ovriga 50 mark 
till S:t Hans dag tisdagen 24 juni 1539, dad& att han varit i flock och folje 
och misshandlat sin egen matmor, Niels skomakares Kirstine i hennes eget 
hus och vid samma tillfalle overfallit borgmastaren Matts Skrivare och sarat 
honom och sa nar stuckit honom ihjal; for boterna borgade en for alla alla for 
en; gamle Rasmus skomakare, Soffren Skomakare, Anders Hansen skomakare, 
Torsten Skomakare, och Jens Nielsen skomakare, alla borgare i staden; boterna 
hade Per Stub tillfullo betalt."3° 
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TAPETMALNINGEN I MATSALEN PA KATRINETORP 

Tapetmajningen i matsalen 
pa Katrinetorp 

Framtagning, konservering och restaurering 
AV CHRISTINA GRABE 

Fig. 1. Katrinetorps Ord. 

Inledning 
Strax soder om Malmo ligger landeriet Katrinetorp. Anlaggningen dr en av de bast 
bevarade av sitt slag i Malmoomradet och paborjades ar 1800. Sjalva huvudbygg-
naden, vars matsalsmalningar har skall behandlas, stod klar 1813. Invandigt finns 
malningar bevarade fran husets uppforande. De dr med stor sannolikhet gjorda av 
dekorationsmalaren Christian Laurentius Gernandt (1765-1825). Malningarna dr 

inte signerade, men eftersom Gernandt var den ende dekorationsmalaren i Malmo 
vid denna tid dr det med all sannolikhet han som utfort dem. Likheter med annat 
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maleri som tillskrivs Gernandt tyder ocksa pa detta. Typiskt for Gernandt var illu-
sionsmaleriet (Forsman 1991 sid 66 ff). 

Varje rum pa Katrinetorp har sin speciella karaktar med malningar i olika tek-
niker. 

Det finns limfargsmalning pa mur, oljefargsmalade linnevaystapeter och limfargs-
malade papperstapeter. 

Jag och min arbetsgivare konservator Lars Sandberg har haft nojet med att jobba med 
konservering av malningarna i olika omgangar sedan 1997. Malsattningen har varit att 
byggnaden i stort skall fa sitt ursprungliga utseende tillbaka. Konserveringsarbetena 
bestalldes av Fastighetskontorets lantbruksbyra men har till storsta del finansierats 
med bidrag fran Malmo Forskonings- och Planteringsforening. 

Denna artikel kommer att behandla hur framtagningen och konserveringen av 
malningarna i matsalen gjordes och nagot om de farger Gernandt har anvant. 

Fig. 2. Norra vaggen vid kakelugnen. Av den ursprungliga tapeten 
finns romber med lejonhuvuden och en meanderbard utsparade. 
Ett framtagningsprov har gjorts vid meanderbdrden. 

Fig. 3. Ostra vaggen. Odesgudinnorna, en av tre bevarade antika 
scener. Ursprungli gen med bld bakgrund. 

Matsalen 
Vi hade uppdraget att to 
fram den ursprungliga 
malningen pa vaggarna 
i matsalen under varen 
2003. Matsalen dr ett so-
ligt rum ca 6,5 x 4,5 m 
stort med tre fonster at 
soder och tradgarden. Det 
dr hogt i tak, ca 3,5 m 
och pa norrsidan star en 
hog pelarkakelugn. Vi-
dare har rummet dubbla 
spegeldorrar, som leder 
till den stora salongen i 
norr, kabinettet i vaster 
och in till ett litet rum, 
som troligen fungerat som 
sovrum, i ost. Liksom i de 
fiesta av husets rum finns 
en takmalning i limfarg 
pa puts. Denna ar tidigare 
konserverad av oss. 

Fore konserveringen var 
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Fig. 4. Ostra vaggen. Partiet ovanfbr dorren 
Miler pa att frilaggas. 
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tapeterna i rummet till storsta delen overmalade med en beigerosa plastfarg. Dock 
har man sparat nagra motiv av den ursprungliga malningen. Hogst upp pa tapeterna 
finns romber med lejonhuvuden. Dessa loper som en bard runt vaggarna. Vidare 
finns en bit meanderbard sparad Over kakelugnen. (Fig. 2.) Pa vaggarna hade man, 
i den beiga overmalningen, sparat ut tre antika scener i brunt pa svart botten likt 
inramade tavlor. Dessa finns pa vast-, norr- och ostvaggen och forestaller Fruktbar-
hetsgudinnorna, Gracerna och Odesgudinnorna. (Fig. 3.) Rummet har en brost-
ningslist som loper ca 75 cm fran golvet. Pa sockeln under brostningslisten fanns fore 
konserveringen en overmalad medaljongtapet av sammet. 

Framtagning 
Var huvuduppgift var att ta fram originalmalningen, komplettera och rekonstruera 
den sa att rummet aterfar sitt ursprungliga utseende. 

Konserveringen ar alltsa i detta fall mycket en restaurering. Det visade sig 
att det fanns tre overmalningsskikt Over originalmalningen. Overst och syn-
lig lag den beigerosa plastfargen som hade blivit rollad pa. Under denna fanns 
ytterligare en morkare lilaaktig plastfarg och under denna en vitgul oljefarg 
innan originalmalningen. Under sockelns medaljongtapet fanns ytterligare nagra 
lager taperer. 

Den ursprungliga tapeten i rummet 
bestar av en glen obehandlad jutevav 
som ar uppspand pa vaggen med hjalp 
av tralister. Tekniken ar saledes ett slags 
spannramsmetod. Man har alltsa spi-
kat fast tunna tralister i putsen i over-
och underkant, langs hornen, vid fons-
terfoder och dorrar for att Pasta jutevaven 
i dessa med spik. Pa vaven har man sedan 
klistrat stora lumppappersark, 53 x 58 cm, 
sa att de overlappar varandra med nagra 
cm. Pappret ar tjockt och kraftigt. Det 
har inte varit meningen att jutedukens 
struktur skulle synas igenom. Pappret har sedermera malats med limfarg. 

Olika medel provades for att ta bort den plastbaserade overmalningen. Vi provade 
att manuellt skrapa bort overliggande farglager, att losa med losningsmedel, med 
varme och med olika fargborttagningsmedel. Det som fungerade bast tyckte vi var 
fargborttagningsmedel. Medlet pafordes med pensel och fick sitta pa nagra timmar 
med en plastfolie ovanpa, for att inte avdunsta. Sedan skrapades fargen forsiktigt 
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Fig. 5. I nordostra hornet saknades partiellt tapeten. Synli g 
iir den underliggande jutevaven. 
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bort. Oljefargsrester lostes med aceton. Sedan torkades malningen av med vatten 
for att fa bort rester av fargborttagningsmedlet. 

Under senare overmalningar framkom vackra malade klarroda draperier som 
hanger ner fran taket i horisontella vader mot en turkosbla botten. (Fig. 4.) Sma tofsar 
hanger i draperiernas nedre kant. Draperierna är fasta i varandra med en imiterad 
tygklut. Mellan dessa är romberna med lejonhuvudena i placerade. 

Gernandt har tankt sig att ljuset faller in fran fonstersidan och har malat skuggor 
och ljusdagrar darefter. 

Framtagningen av de roda draperierna gick relativt last. Fargen var ganska talig och 
inte sa kanslig for vatten. Hat var det enklast att forst ta bort plastfargen och sedan lagga 
pa ett nytt lager fargborttagningsmedel for att a bort oljefargen. Varre var det med 
den bla bottenfargen som var lattloslig i vatten. Har gallde det att undvika att torka 
for mycket med vatten och att inte lagga pa for mycket av fargborttagningsmedlet, 
sa att oljefargen blev kladdig och smetig. Det var ocksa svart att ta fram de tofsar 

som hangde ner fran de roda 
draperierna. 

Alltefiersom framtagningen 
framskred upptackte vi att 
tapeten lappats och lagats pa 
minga stallen. Aldre lagningar 
utforda med lumppapper som 
klistrats pa originalet och sena- 
re lagningar med makulerings-
papper forekommer. Pa en del 
stallen saknades stone partier av 
originaltapeten. (Fig. 5.) I rum-
mets nordostra horn har ett star- 
re parti ersatts med nytt papper 
och pa sydsidan finns det bara 
originalmalning kvar mellan det 
ostra och det mellersta fonstret. 
Resten av vaggen har tapetse-
rats med makuleringspapper. 
N sockeln under brostnings-
listen finns, under tapetlager, en 
stank marmorering bevarad. 
Marmoreringen gar i rosa och 
ockra toner med inslag av gront 
och Blatt. Pa denna finns pen- 
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Fig. 5. Nordostra delen av rummet efter framtagning 
och retuschering. Partiet under brostningslisten har inte 
dtgiirdats. 
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selstank i en engelskrod farg. 
Sydsidans marmorering gick 
att ta fram och har partiellt 
kompletterats med nytt papper 
pa de stallen det saknades. I 
ovriga rummet har marmore-
ringen malats over med en svar-
loslig oljefarg. 

Skador och atgarder 
Jutevaven var tamligen intakt. 
Dock behovde vaven spannas 
om i sydvastra hornet, dar lis- 
ten delvis hade slappt och mil-
ningensytavarknoligochojamn. 
Jutevaven fick kantforstarkas 
och nya brader sattes upp i hor-
net for att kunna fasta duken i. 
Pappret fick lossas fran vaven och klistrades sedan fast igen efter det att vaven spants. 
Som lim anvande vi grovt ragmjol. (2 dl ragmji51 blotlades i 11 vatten, vilket kokades 
upp och fick svalna. Recept efter Ingrid Hemgren, RAA). 

I motsatta hornet, det nordostra, fanns ett stone parti dar originaltapeten sakna-
des. Har hade man lagat med annat papper som delvis tackte originalet och delvis 
var ganska ojamnt. Vi beslot att ta bort det och upptackte da en lagning som gjorts 
i jutevaven med gasvay. Denna hade blivit sa knolig att vi tog bort den och lagade 
vaven. Sedan klistrades nytt lumppapper pa. 

En mangd hal efter spikar och andra upphangningsanordningar fanns Over hela 
tapeten. Dessa lappades med bitar av lumppapper medan aldre lagningar som inte 
var for storande fick sitta kvar. Sedan retuscherades malningen dels med gouache-
farg dels med limfarg baserad pa torrpigment och cellulosalim. (Fig. 5.) Den senate 
anvandes framst till rekonstruktion av maleriet pa nytt papper och till den bla 
bakgrundsfargen. 

Marmoreringen under brostningslisten har inte kunnat tas fram pa nordvaggen 
och stOrre delar av vast- och ostvaggen. Fargen man malat Over marmoreringen med 
gick inte att losa pa samma ski som &rig malning. Har fick vi istallet rekonstruera 
marmoreringen. (Fig. 6.) 

Vi har ocksa tagit fram en gragron originalfarg pa snickerierna. Den var dock sa 
fragmentarisk att vi valde att mala ett nytt fargskikt utanpa originalet. 
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Limflirg 
Limfarg är en fargtyp som har 
anvants sedan medeltiden och 
som nyttjades kommersiellt 
fram till mitten av 1900-talet 
pa storre ytor inomhus sasom 
vaggar, tak och spiselmurar. Far-
gen har jamn matt yta, tacker 
mycket bra och ger en vacker 
ljusbrytande lyster. Bindemed-
let bestar av animaliskt eller 
vegetabiliskt lim. Det anima- 
liska limmet har av tradition 
varit det vanligaste. Malaren 
kokte sjalv sitt lim av slakte-
riavfall. 

Om limlosningen dr for svag smetar fargen. Ar den for stark kan den dra loss 
underliggande fargskikt. Vi anvande oss av en limfarg gjord pa cellulosalim da detta 
lira inte ar sa starkt och eftersom vi inte ville riskera dragningar i det aldre fargskiktet. 
Dessutom dr det lag att arbeta med. Gernandt anvande sig troligen av en limfarg 
baserad pa animaliskt lim. Hudlim gjord av djurhudar var av battre kvalitet an ett 
Inn gjort av djurben. 

Fargen bereds sedan genom att man river fargpigmenten i vatten sa att man far 
en slat fargpasta. Denna blandas sedan med lira och vatten. 

Limfarg ljusnar nar den torkar, sa det krays kunskap, erfarenhet och manga farg-
prov for att blanda till en onskad nyans. 

Nagra farganalyser har inte blivit utforda pa Katrinetorp, men eftersom det inte 
fanns sa manga pigment att tillga under tidigt 1800-tal kan man gissa sig till vilka 
pigment Gernandt kan ha anvant. 

Det viktigaste pigmenten i limfargen fran denna tid var i allmanhet jordfargerna, 
krita, svart fran kol och nagra enstaka syntetiskt framstallda pigment. 

Jordfargerna ar fargstoffer som forekommer naturligt i jorden. De bestar av metall-
foreningar som kan slammas i vatten och direkt anvandas som pigment. 

De vanligaste roda fargerna var de jarnoxidroda jordfargerna som ger en matt rod 
farg. Matsalens roda draperier ar intensiva lysande och Gernandt har troligen anvant 
sig av det syntetiskt framstallda pigmentet cinnober, en kvicksilversulfid som trots 
sin kemiska sammansattning betraktas som ogiftig. Cinnobern ger en mera intensiv 
lysande rod farg an jordfargerna och dr nast efter de roda jordfargerna ett av de 

Fig. 6 Nordostra delen av rummet. Marmoreringen under 
brostningslisten har rekonstruerats. 
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viktigaste historiska rodpigmenten. Det har anvants i Kina redan fore Kristus och 
aterfinns i romerska vaggmalningar. Redan pa 800-talet kunde pigmentet tillverkas 
syntetiskt. En mera fabriksmassig framstallning borjade pa 1700-talet och forst under 
1900-talet ersattes cinnobern med pigmentet kadmiumrott. 

Gernandt har troligen anvant sig av en ren oblandad cinnober. I draperiets 
skuggningar har han overmalat denna med en tunn jarnoxidrod farg for att fa en 
morkare klarrod ton. 

Att fa fram en bla farg som bade dr billig for att anvandas i stone skala och som 
dr stabil har varit svart. Inte forran jarnblatt eller Pariserblatt, som den ofta kallas, 
borjade tillverkas industriellt 1724, var det knappast mojligt. Visserligen fanns 
nagra bla mineralfarger sasom azurit (bergblatt), smalt (koboltglaspulver) och lapis 
lazuli (naturlig ultramarin), men dessa var valdigt dyra och anvandes knappast av 
dekorationsmalare. Koboltblatt borjade tillverkas industriellt 1807, men pigmentet 
var ocksa fOrhallandevis dyrt och anvandes dad& mest till stafflimalning. 

Eftersom malaren sjalv i stor utstrackning stod for materialkostnaden ar det troligt 
att han foredrog billiga pigment framfor dyrare. Gernandt har troligen anvant sig 
av Pariserblatt som ar bade fargstarkt och drygt. 

Slutdiskussion 
Arbetet med konserveringen av malningarna pa Katrinetorp har varit mycket 
omvaxlande och spannande men ocksa problematiskt. 

Innan vi borjade konserveringen visste vi inte riktigt vad som dolde sig bakom 
overmalningen. Uppgifter fanns om att ett smalt draperi skulle ha lopt runt rum-
met. Men att sa mycket skulle finnas kvar av originalet och att draperierna skulle 
vara sa intensiva i farg och att de faktiskt gick att plocka fram tamligen oforstorda ar 
ganska fantastiskt. Vi hade trott att vi skulle vara tvungna att rekonstruera mycket 
mer av maleriet. 

Matsalen har Pitt en helt annan karaktar i och med de intensiva fargerna. Hur 
kunde man da komma pa iden att mala over detta vackra maleri och nar gjordes det? 
Under en bakelitstrombrytare fanns den bla fargen kvar. Det innebar att man inte 
malade om forran elektricitet infordes i huset. Alltsa har malningama varit framme i 
ungefar ett sekel. Sedan tyckte man troligen att malningen var for dominerande fast 
man ville behalla delar av den, som de tre "tavlorna" och de sma lejonhuvudena. 

Katrinetorps landeri ar unikt i det hanseendet att sa mycket av maleriet fran tidigt 
1800-tal finns kvar. Man har nifojt sig med att helt enkelt mala och tapetsera Over 
originalet men ands sparat det. 

Landeriet dgs sedan 1937 av Malmo stad och forvaltas av Fastighetskontoret. Till 
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huvudbyggnaden tillhor aven en stall- och ladugardsbyggnad. Tradgarden bestir av 
en franskinspirerad barocktradgard och en engelsk parkdel. 

Numera finns restaurang/cafe i ena stallangan medan sjalva huvudbyggnaden 
kan hyras for privata festligheter och konferenser, sa har ni vagarna forbi ar det val 
van ett besok. 
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KVARNDALA GARD 

Kvarndala Ord 
AV OLOF JONSSON 

(Artikeln är sammanstalld 2001) 

Kvarndala, Vastra Klagstorp 11:38 ar en kringbyggd fyrlangad gird fran cirka 
1750. 

Den har korsvirkesstil pa mangardsbyggnaden och kullerstensbelaggning pa 
gardsplanen samt gatuport i gardens sodra langa. Garden ar en av Vastra Klagstorps 
aldsta gardar, som vid enskiftet 1805 blev bevarad pa samma plats, men garden 
moderniserades pa 1940- och 1950-talen. 

Pa gardens egendom finns en hollandarkvarn med en magasinbyggnad at norr. 
Denna byggdes upp under aren 1907-1910 genom att kvarnens hoga overbyggnad 
blev utflyttad fran Kirseberg, vilken tillkoptes av Albert Knaust. Kvarnen uppfordes 
1805 pa Backarna i Malmo med namnet Hoga MOIL Denna drevs med vind och 
vingar och vid utflyttningen till Vastra Klagstorp fortsatte kvarnen att drivas med 
vindkraft. Pa 1930-talets borjan plockades vingarna ner fran kvarnen och den drevs 
sedan med elektrisk motor. Byggnaderna som forknippades med Hoga Mona fanns 
kvar i Kirseberg till mitten av 1980-talet, da dessa revs. 

Kvarndala med tillhorande kvarn och mark pa cirka tio tunnland slides 1924 till 
Nils Martensson. Han flyttade till garden med maka och barn, efter att han tidigare 
innehaft Stora Hammars kvarn och dessforinnan Revinge kvarn. Nils Martensson 
arbetade nagra ar pa Ostra Grevie kvarn, da han ingick aktenskap ar 1910 med 
Lundbergs dotter Gerda fran Ostra Grevie. Nils Martensson avled hastigt 1940 och 
makan Gerda overtog modernaringen pa Kvarndala med hjalp av sonema Gosta, 
Ebbe och Kurt. 

Gerda och Nils Martensson var bada fodda 1886 och var gifta i trettio ar. De 
hade fyra soner, vilka numera ar avlidna. Sonen Gosta blev lantbrukare och overtog 
Kvarndala pa arrende cirka 1950 och arrenderade den av modern. Hon avled 1975 
och Gosta fortsatte att bruka garden till cirka 1990, da marken utarrenderades till 
Nils-Olof Olsson, Fadersminne. Sonen Gerhard var aldrig intresserad av lantbruket 
och inte heller av kvarnarbetet. Han flyttade hemifran efter exercisen och gifte sig 
sedan medan fadern levde. Sonen Ebbe blev byggnadssnickare och var anstalld pa 
Skanska Cementgjuteriet och senare pa Sulcus. Han hjalpte dven till med arbetet 
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Fig. 1. Kvarndala gird. 	 Fig. 2. Gatuporten i gardens sodra langa. 

Fig. 3. Kastanjetradet fran bo7jan av 1900- Fig. 4. Rickards minne. 
talet. 
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Fig. 5. "Hop Mafia" efter renovering. 
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pi Kvarndala vid vissa tillfallen. Ebbe var gift med Mortins dotter Mona fran 
Klagshamn. De bodde vid Nobeltorget i Sofielund och Ebbe avled 1990. Sonen Kurt 
blev mjolnare pi kvarnen och overtog kvarnrorelsen efter faderns bortgang. Han 
hjalpte aven till med lantbruket pa garden. Han innehade kvarnen till cirka 1970, 
da kvarndriften upphorde. Kvarnen anvandes senare till lagerforvaring at Svitaverken 
dar Kurt borjade arbeta som lagerarbetare. 

Mangirdsbyggnaden pa Kvarndala ar belagen pi gardens vastra langa dar familjen 
Martensson bodde. Den norra Wigan blev ocksi inredd till bostad med veranda 
tillbyggd pi 1900-talets borjan vid den norra sidan. Den sista hyresgasten var Ester 
Lindeblad, som var bosatt dar i femtio ir och fran borjan bodde dar med make och 
barn. Bostad var aven inredd pa gardens sydvastra flygel mellan mangirdsbyggnaden 
och dess gatuport. Hyresgaster dar har bl.a. varit Anna Dahn och senare Hans Jons-
son. Gardens ovriga langor var inredda till stall at djuren, traktor- och bilgarage, 
samt maskinhall pi girdens nordostra hOrna. Gardens tradgard anlades vaster om 
mangardsbyggnaden. Det kolossala kastanjetradet pi gardsplanen planterades i 
borjan av 1900-talet. 

Gosta Martensson arrenderade vidare smabruksgarden Rickardsminne pi fyra 
tunnland mark, vilken agdes av Sigrid Svensson. Hon avled 1963 och efter nagra 
ar sildes garden med tillhorande mark till broderna Gosta och Kurt Martensson. 
Gosta fortsatte att bruka garden till mitten av 1980-talet da marken utarrenderades 
till Hikanssons pi Slattakra gird i Ty-
gelsjo. Bostadshuset och ladugarden pa 
Rickardsminne dr uppforda 1919, efter 
brand pa den tidigare garden frin 1800-
talets borjan. Kurt Martensson bodde 
pa Rickardsminne pa 1970-talet. Han 
flyttade tillbaka till Kvarndala i borjan 
av 1980-talet och Kurt avled 1995. 

Rickardsminne sildes 1992 till Len-
nart Malmsten, for att odla orkideer 
i nybyggda vaxthus pi gardens mark. 
Namnet pa garden dr numera °Acid& 
garden. 

Gosta och Kurt Martensson slide 
kvarnen med dess magasin i borjan av 
1990-talet till nagon som i sin tur salde 
kvarnen till Dagmar och Magnus Aman. 
De har utfort en omfattande renovering 
av byggnaderna. Kvarnen som dr i sex 
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vaningar, ar numera inredd till bostad at familjen Aman medan magasinbyggnaden 
omvandlades till snickeriverkstad. 

Gosta Martensson, den siste agaren pa Kvarndala, avled ar 2000 och garden 
overtogs av Foreningen Klagshamns och Vastra Klagstorps Historia. Gosta hade 
i sitt testamente donerat garden med tillhorande mark och inventarier till histo-
rieforeningen. Gosta hade skankt manga vardefulla foremal och handlingar fran 
garden till historieforeningens samlingar. Dessa finns bevarade i foreningens lokal i 
forsamlingshemmets andra vaning. 

Kvarndala underhalls av historieforeningen med att genomga, sortera och registrera 
gardens alla inventarier, samt att ga igenom Gosta Martenssons agodelar. Gardens 
tradgard fordrar sin skotsel med hjalp av nagra medlemmar i historieforeningen. 
Gardens tillhorande mark arrenderas fortfarande av Nils-Olof Olsson pa Faders-
minne. 

Framtida forslag pa Kvarndala, Gamla Borrebacksvagen 25, ar att kunna reparera 
garden till att vara en form av hembygdsgard at Foreningen Klagshamns och 
Vastra Klagstorps Historia. Denna forening bildades 1988 med Bror Olsson som 
ordforande. 
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Linderska piundringsmaiet 
- om ett brottmal i 189o-talets Malmo 

AV JOAKIM JoRNFALK 

Inledning 
I romanen Resan hem fran ar 1895 far man genom forfattaren Ola Hanssons 
forsorg en glimt av verksamheten pa ett av de finare hotellen i Malmo. Det serveras 
champagnefrukost och sexa med ostron, och huvudpersonen njuter likor och musik 
tillsammans med vanner i hotellets kafe, innan de i gryningsljus far vidare till nasta 
naringsstalle. Ofta har nutida faktatexter om 1800-talets malmoitiska nojesliv 
ocksa fokus pa de finare salongerna, de pampiga hotellbyggnadernas historia och 
de prominenta gasternas nojen. Denna inriktning ar inte sa overraskande, eftersom 
det under 1800-talet i svenska stader skapades en omfattande borgerlig offentlighet, 
med nya sociala institutioner och ett ritualiserat umgangesliv. Borgarklassen besokte 
soareer, konserter och baler, och dessutom vaxte nojesindustrin med teatrar, 
restauranger och kafeer. Aven for den ofta trangbodda arbetarklassen erbjod publika 
lokaler som vardshus och kafeer en motesplats, men dessa institutioner kom inom 
vissa delar av arbetarklassen att fa daligt rykte.' I de mindre och mer obskyra hotellen 
och vardshusen kunde tillvaron for innehavare och garter vara hard och festerna 
mindre glamorosa. Alkoholkonsumtionen var, da som nu, en del av nojeslivet och 
i slutet 1800-talet ocksa ett Kett debattamne. 

Fredagen den 17 mars 1893 diskuterades i Malmo kommunfullmaktige brannvins-
utskankningen i staden. Kommunfullmaktige hade i oktober foregaende ar tagit 
beslut om att halvera antalet bramwinsutskankningsstallen fran 36 till 18, men denna 
fredag aktualiserades fragan aterigen. Foresprakarna for en aterging till det gamla 
antalet menade bl. a. att halveringen bade medfort oordning och svarigheter att mata 
malmobornas spritbehov. Dessutom papekade de att spritbolaget under halveringen 
salt 5.000 liter sprit mer an under motsvarande tid foregaende at Nykterhetsivrarna 
med ingenjor R. F. Berg i spetsen invande och Berg havdade att olagenheterna av 
halveringen varit fa. Enligt tidningen Arbetet (1893-03-17) framh011 Berg att: 
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Nagra krogare ha forlorat sitt brodstycke! Jag vet det, ty de ha kommit till mig 
och began tjanst. (Skratt!) Men dylika sma hansyn fa val ej afgora fragan? 

Amnet dryftades, asikter vadrades och beslut togs att aterga till ursprungliga 36 
brannvinsutskankningsstallen. 

Krogarnas overlevnadsstrategier kunde sakert vara mer forslagna an Berg anade. 
I den malmoitiska pressen rapporterades fortlopande om handelser som utspelade 
sig pa stadens hotell och naringsstallen. Forutom Sydsvenska Dagbladets rapporter 
om nyanlanda gaster till de ansedda hotellen kunde man i notiser aven lasa om de 
stokigare delarna av livet pa de mindre hotellen och restaurangerna. Dryga veckan 
efter kommunfullmaktiges diskussion ondgjorde tidningen Arbetet (1893-03-27) 
sig over oseriosa vardshusidkare och krogare i Malmo: 

Man blir mycket harmsen och upprord, a man laser i tidningarne, hur 
sjornannen utplundras i de stora utlandska sjostaderna, men man behofver ej ga 
sa langt for att finna liknande exempel. Det finns landthajar i alla sjostader. 

Nedanstaende redogorelse har fokus pa ett av de mindre vardshusen i Malmo 
under 1890-talet och dr en rekonstruktion av en handelse som utspelade sig kring 
en verksamhet som bedrevs av en dylik "landthaj". 

Fredagen den 17 mars 1893 kom tva mane in pa detektiva polisens kontor i Malmo 
och anmalde att en for dem okand sjoman, som var redlost overlastad av starka 
drycker, ungefar klockan 15 samma dag blivit bestulen pa en bars innehallande minst 
200 kronor. Den bestulne och av spritdrycker overlastade sjomannen Carl Johan 
Olsson, hemmahorande i Hagby i Kalmar lan och pa tillfallig genomresa i Malmo, 
gjorde senare samma dag sjalv en polisanmalan.' Upptakten till rattegangen, som i 
notiser i stadens tidningar benamndes Linderska plundringsmalet, hade inletts. 

Hotell Amerika 
Vintern ar 1893 var kall och sntin hade lange legat tung pa gator och torg. Malmo 
hamn hade tidvis varit fylld med is och omojlig att anlopa. Det gick dock att ana 
blidvader och torsdagen den 16 mars hade den sydliga vinden drivit ut isen bade fran 
hamnen och rannan, och baten fran Kopenhamn stavade enligt ordinarie tidtabell 
mot Malmo. Ett milt varregn hade borjat falla under natten och fortsatte aven under 
dagen att smalta kvardrojande 

Omkring klockan tva om torsdagseftermiddagen fortojdes baten i Malmo hamn 
och over landgangen klev de tre sjornannen Carl Johan Olsson, Anders Jonsson 
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Holmquist och August Peter Nilsson. Alla tre var beskankta. Holmquist var malmobo 
med adress Stora Kvarngatan 31, medan Olsson och Nilsson var nodsakade att finna 
ett tillfalligt nattlogi, innan resan gick vidare. De tre stegade darfor in mot staden och 
hotell Amerika, ett litet logi som lag i skymundan, bredvid det anrika hotell Horn 
(nuvarande Savoy) och den nagot mindre betydande grannen hotell Central. Hotell 
Amerika huserade i tvavaningshuset pa Norra Vallgatan 56, som agdes av lojtnant 
J. P. Thorell, men hyrdes och drevs som ett nykterhetsvardshus av vaktmastaren och 
vardshusidkaren Alfred Bjerken. 

Om Alfred Bjerken och hotell Amerika finns inte mycket att lasa, men i Sydsvenska 
Dagbladet (1932-04-03), minns Alfred B. Nilson nostalgiskt: 

Detta lilla oansenliga tvaviningshus med sin svassande skylt i stort matt har 
sarskilt etsat sig in i mitt minne — det forefoll mig som en dvarg med ett 
oformligt tilltaget huvud. Den melt bekante gast det nagonsin hyst var utan 
tvivel Axel Danielsson, som en vacker sommardag 1887 pa resa fran Stockholm 
tog in har i sallskap med en ung stockholmare, vid namn Nordman. Om 
hotellets stort tilltagna Amerikaskylt fascinerat denne vet jag inte — men han 
fortsatte resan efter nagon tid till det stora landet i vaster. Danielsson valde 
val detta hotell narmast av ekonomiska skal. [... ] Jag har atskilliga ar efterat 
forgaves sokt sparen av det kuriosa hotellet, oviss om var det egentligen legat. 
For nagra dagar sedan fick jag losningen pa problemet. En framatgaende 
stad ommoblerar tyvarr standigt och utrangerar de gamla husen mot nya. 
Nar Master Johansgatan for ett 40-tal ar sedan drogs ut till Norra Vallgatan, 
utplanades det lilla hotellet skoningslost fran jordens yta, sorjt och saknat av 
mahanda ingen. 

Master Johansgatan drogs 
fram till Norra Vallgatan 
omkring 1890 och kanske 
stammer det aven att ho-
tell Amerika fick stryka pa 
foten vid omlaggningen. 
Det skulle dock droja yt-
terligare nagra ar innan 
hotellet, enligt Nilssons 
antaganden, utplanades. 
Om hotellet lag i vagen 
for Master Johansgatans 
utdragning, flyttade verk-
samheten endast langre 

Kv nr 30 Squalperup, N Vallgatan. Hotel Horn. 
Foto: Malmo Museer. 
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osterut langs Norra Vallgatan. Ar 1893 hade vardshusidkaren Bjerken adress Norra 
Vallgatan 56, vilket var ungefar mitt for jarnvagsstationen.5  

Thulinska krogen. 
Till vanserframdragningen av MOsterJohansgatan, tar Alfred B. Nilson antogatt hotell Amerika 
legat. Foto: Malmo Museer. 

Deposition hos Bjerken 
Efter en kort promenad fran hamnen klev de tre beskankta synnannen in genom 
dorren till hotell Amerika. Olsson och Nilsson ordentligt rusiga, Holmquist nagot 
mindre berusad. Nilsson lamnade vid ankomsten sina pengar i forvar hos Bjerken, 
och Holmquist foreslog att Olsson borde gora detsamma. Olsson tog upp tre 
hundrakronorssedlar, varav tva var trasiga och nastan delade pa mitten, samt en 
tiokronorssedel — alit i dansk valuta — och gav dem till Alfred Bjerken, som raknade 
pengarna, lade dem i fonstret och sa: 

— Ja, har ar 310 kronor.' 
Bjerken tog dessutom en pa hotellet tillfallig besokare i armen, forde honom till 

fonstret och bad honom rakna pengarna. Bjerken lade darefter de tva trasiga sedlarna 
i den vikta hela hundrakronorssedeln, jamte tiokronorssedeln och lade dem i ett 
papperskonvolut, vilket han placerade i en av hotelldiskens lador. 

Pa hotellet uppeholl sig denna eftermiddag — forutom Bjerken, de nyanlanda 
sjoinannen och Osten som raknat pengarna — aven en telefonarbetare7  samt fyra 
emigranter, som under en vecka vistades pa hotellet. Enligt Bjerken fanns eventuellt 
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ytterligare nagra ej namngivna personer narvarande. Inalles var de minst tio personer. 
Dessutom hade Jons Linder, en f. d. provisor (dvs. apoteksbitrade), som under vintern 
ofta bott pa hotellet, varit narvarande vid sjomannens ankomst. For provisorns del 
skulle samroret med sjomannen Olsson leda till flera manaders straffarbete. 

Fiirre provisorn fans Linder 
Forre provisorn Jons Linder, uppgav senare i forhor, att de tre nyanlanda sjomannen, 
efter att ha lamnat sina pengar i forvar, stannade kvar pa hotellet. Han hade spiv 
av olika anledningar varit tvungen att lamna hotellet men hade flera ganger under 
eftermiddagen aterkommit dit. Fran hotellets serveringsrum hade han sett ett sallskap 
pa 7-8 personer uppehalla sig i ett inre rum, dar de fortarde bade 61 och vin. Bjerken 
hade tidvis ocksa vistats i det inre rummet, men kom flera ganger ut for att hamta 
mer vin. Sjomannen Olsson blev under eftermiddagen alit mer berusad och begarde, 
hela tiden i hogljudd ton, mer vin till det inre rummet. Eftermiddagen gick, kvallen 
kom och Linder spenderade, likt de senaste natterna, aven denna natt pa hotellet. 

Jons Linder, &odd den 4 augusti 1860 i Dagstorps forsamling, Malmohus lan, av 
snickaren Jons Jonsson och hans hustru Karna, blev redan som 8-aring inackorderad 
hos slaktingen och ankan Hanna Jonsson i Resliif. Han bodde hos ankan till 13-ars 
alder, da han skrevs in vid hogre elementarlaroverket i Lund. Han vistades i Lund 
till 1882, genomgick sjunde Mass, konfirmerades vid 16-ars alder och erholl vid 
avgangen fran laroverket en plats som apotekselev vid apoteket Lejonet i Malmo. Han 
tog farmacie studiosi-examen och fick darefter kortare anstallningar som provisor 
i Uppsala, Marshill i Jamtland lan, Vaxholm, Kristianstad och Hedsby i Kalmar 
lan. Senaste anstallning hade han dock som handelsbitrade pa Gleerups bokhandel 
i Lund, men sedan november 1892 gick han arbetslos. De arbetslosa manaderna 
spenderade han mestadels i Malmo.' Han skulle en vecka senare i stadens tidningar 
beskrivas som en tidigt foraldralos, puckelryggig man i 30-arsaldern, som med 
sjukligt utseende och iford rangklader led sa svart av delirium tremens att han vid 
rattegangen var oformogen att sta upp.9  

En saltad slutnota 
Det blev en kall morgon den 17:e mars. Foregaende dags fern grader hade sjunkit 
mot fryspunkten, vilka formodligen Uncles annu kyligare i den friska vinden.i° Bade 
Jons Linder och Carl Johan Olsson hade overnattat pa hotell Amerika och omkring 
klockan tio pa formiddagen traffades de tva ater. Olsson hade samma morgon 
hamtat tio kronor av sina hos Bjerken forvarade pengar och han foreslog Linder att 
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ata frukost tillsammans med honom pa hotellet. Olsson bjod pa morgonmaltiden, 
som bestod av smor och brod samt kotletter och 61. Enligt Linder var Olsson vid 
frukosten nykter och efter det att han druckit ytterligare nagra porter och 61 begav de 
sig ut i staden, formodligen var och en pa sitt hall. Nar Linder vid 12-tiden samma 
formiddag atervande till hotellet traffade han Olsson som aterfatt sina deponerade 
pengar. Olsson beskriver fem dagar senare, den 22 mars, i en angivelse signerad av 
honom sjalv foljande: 

Da jag sedan efter att hafva tillbringat ett dygn hos Bjerken aterfordrade 
mina penningar, kunde han icke formas att redovisa mer an 260 kronor och 

fornekade att han of mig mottagit Hera penningar." 

Notan som sjomannen Olsson fick av Bjerken. 
Bild pa notan hdmtad ur: Radhusratten i Malmo 2:a avd. 
db i brottm421 1893, Signum: Alda:44 brottnal, Dombok 
vid Malmo Rddstufiiriitts andra avdelning 1893, Malmo 
stadsarkiv. Foto: Joakim Jornfalk. 

Mr Alfred Bjerken ater-
lamnade pengarna, overlain-
nade han aven en nota pa 27 
kronor, for foregaende dags for-
taring. Enligt Bjerken var Ols-
son skyldig 27 kronor: 

Dessutom menade Bjerken 
att Olsson inte deponerat tre 
hundrakronorssedlar och en 
tiokronorssedel, utan tvahund-
rakronorssedlar, en femtiokro-
nors sedel och en tiokronors-
sedel, och eftersom Olsson om 
morgonen samma dag hamtat 
tio kronor och dessutom skulle 
betala notan, overlamnade 
Bjerken 223 kronor, i form av 
de tva trasiga hundrakronors-
sedlarna, tva tiokronorssedlar 
och tre silvermynt. Olsson kun-
de inte minnas att han bestallt 
dem i notan upptagna varorna, 
men Bjerken havdade senare 
under rattegangen att Olsson 
bjudit atminstone atta perso-
ner pa fortaring. 

Nar Olsson, efter att ha ater-
fatt sina pengar, traffade Jons 
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Linder, bad han honom om hjalp att vlxla de tva trasiga danska hundrakronors-
sedlarna. Linder begav sig da ut i staden med pengarna men hittade ingen som var 
villig att hjalpa honom. Efter att i tre kvart forgaves besokt flera stallen, bland andra 
hotell Horn, atervande Linder till hotell Amerika, dar Bjerken tog de trasiga sedlarna 
och gick in pa Cunardlinjens kontor, strax intill hotellet. Efter nagra minuter kom 
Bjerken tillbaka och overlamnade tva hela svenska hundrakronorssedlar till Olsson, 
med orden: 

— Laga nu att ni kommer ivag.12  
Klockan var ungefar halv tre pa eftermiddagen och i yttre serveringsrummet satt 

redan tre gaster." Snart tittade aven telefonarbetaren fran gardagens tillstallning in. 
I vantan pa att taget skulle avga anslot sjomannen Olsson sig till sallskapet for att 
bestalla 01 och kort darefter gjorde Jons Linder likasa. 

Olsson traffar en man vid namn Malmborg 
En stund tidigare hade en 30-arig man vid namn Johan Petter Malmborg stigit ut 
fran Ostra polisstationen. Aven denne mans vagar skulle senare komma att korsa 
sjomannen Olssons. Malmborg hade vid jultid under fjorton dagar bott pa hotell 
Amerika och da lart kanna provisorn Linder, som aven han vid tillfallet huserade 
men denna dag skulle Malmborg lamna Malmo for att soka arbete i Falkenberg. 

Orsaken till besoket pa polisstationen var inte sarskilt allvarlig. Malmborg hade 
efter ett hes& hos sin mor i Trelleborg kommit till Malmo med sista taget den 16:e, 
och efter att ha sovit Over hos en bekant pa Stora Kvarngatan 35 hade han pa 

fredagsmorgonen den 17:e tillsammans med schaktmastaren Johan Petter Anders-
son fran Stockholm begett sig till Ostra forstaden for att "inta fortaring" hos en 
dar boende skraddare. Efter besoket stotte Malmborg och Andersson pa en annan 
schaktmastare utanfor Ostra polisstationen. Enligt Malmborg kom han i gral med 
denne person och knuffade under dispyten till honom. Det var naturligtvis ingen 
idealisk plats att braka pa och Malmborg blev med anledning av gralet anhallen och 
intagen pa polisstationen, dar han fick stanna fram till middagstid. 

Efter frislappandet gick Malmborg till jarnvagsstationen dar han traffade jam-
vagsarbetaren Alfred Svensson, med vilken han forst drack 01 och brannvin pa A. 
W. Stenborgs utskankningsstalle och sedan at middag pa Angkoket. Efter middagen 
begav de sig till hotell Amerika dar de i sallskap med Bjerken drack mer 01 och 
brannvin i det inre rummet." 

Klockan var runt 14.30 och sjomannen Olsson, som av Bjerken uppmanats att 
ge sig av, satt pa hotellet i vantan pa att taget skulle ga. Malmborg anslot sig, efter 
forfriskningen i det inre rummet, till sallskapet i den yttre serveringslokalen, dar 
han bjod alla narvarande pa 01. Det diskuterades och Linder berattade att han i tre 
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kvart letat efter ett stalk att vaxla Olssons trasiga pengar, medan Bjerken lyckats 
vaxla dem efter nagra minuter. 

Strax fore klockan 15 gjorde Olsson och Linder sig klara att ga till jarnvagsstationen. 
Olsson hade under eftermiddagen ater fyllnat till men Bjerken ville att han skulle to 
5'uppgaende snalltag U. 3". Olsson och Linder hade redan lamnat Olssons resgods 
pa jarnvagsstationen men Linder forklarade for Bjerken att resan med snalltag skulle 
bli for dyr for Olsson. Bjerken replikerade: 

— Han har ju pengar." 
Nar paret gjorde sig redo att ga till jarnvagsstationen ville Bjerken att Linder skulle 

eskortera Olsson pa taget fram till Lund, varefter sjomannen ensam kunde fortsatta 
resan. Linder var ovillig att sjalv betala for resan till Lund, men Bjerken viskade 

— Jag betalar.16  
Linder, som visserligen hade kontanter, begarde att fa pengarna innan avresan, 

men fick reda pa att han skulle fa dem nar han kom tillbaka. Bjerken tog Olsson i 
hand och sade: 

— Nu har du rat diva pengar och vad du ska ha. Adjo med dig." 

Bestulen plijarnvagsstationen 
Strax efter det att Olsson och Linder lamnat hotell Amerika, avlagsnade sig aven 
Malmborg, vilket skulle vacka onda aningar hos nagra av de kvarvarande gasterna. 
Pa jarnvagsstationen loste Olsson en biljett till Alvesta, varefter han gick mot 
polletteringen. Vid vestibulens polletteringslucka, framfor vilken han lagt sitt bagage, 
upptackte han att luckan var stangd. Linder hade under tiden forstatt att tiden var 
knapp och att taget snart skulle avga. Enligt egen utsago ville han utnyttja sin for 
egna pengar inforskaffade biljett och han hade darfor ensam skyndat mot taget for 
att resa till Lund. Han skyndade forgaves; taget hade lamnat perrongen och han 
atervande till vestibulen dar han pa en bank fann Olsson, som svarandes uttryckte 
sitt missnoje Over att ha missat taget. Linder satte sig bredvid Olsson, som hade tagit 
upp sin bars — en gul smutsig med massingsbeslag" — for att rakna sina pengar. Efter 
nagon minut reste Linder sig och gick ut i forstaldassens vantsal men atervande till 
vestibulen och satte sig ater pa banken. 

Skildringarna av vad som darefter halide skiljer sig at. Tva av gasterna pa hotell 
Amerikai9  som sett Malmborg avlagsna sig, fattade misstankar och bestamde sig for 
att folja efter honom. Den ene gasten berattade senare i forhor, att liar de narmade 
sig jarnvagsstationen sag han Malmborg komma ut fran vestibulen barande nagot 
under rocken. Malmborg gick aysides Oster om stationshuset, men inne i vestibulen 
hade de tva gasterna sett Linder sitta bredvid Olsson och dessutom hade han, enligt 
den andre gastens utsago, en hors i hogra handen och pengar i den vanstra. 
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Val ute pa trappan igen hade de tva gasterna sett Malmborg komma tillbaka, 
fortfarande med nagot under rocken. Ungefar sex minuter senare kom Linder ut fran 
vestibulen och i handen hade han en bors, som han ute pa stationstrappan stoppade 
i hogra byxfickan. De tva gasterna sag hur Malmborg och Linder tillsammans gick 
over Wenersbron, mot Skanes Enskilda Bank vid Bruksgatan. Inne i vestibulen, mitt 

Malmo Centralstation omkring 1900. Foto: Malmo Museer. 

framfor ingangen, stod sjomannen Olsson kvar. Den ene gasten fragade Olsson om 
han hade pengarna i behall och ndr Olsson undersokte saken upptackte han att de 
var borta. Han uppmanades av de tva gasterna att atervanda till hotell Amerika for 
att reds upp saken.2° 

Provisorn Linder a sin sida uppgav i forhor att Olsson, ndr de satt pa banken 
inne i vestibulen, Hera ganger uppmanat Linder att ta hand om borsen men att 
Linder nekat. Olsson lade strax darefter den gula borsen pa Linders ena rockskort, 
varpa Linder anda tog borsen och stoppade den i egen ficka. De bagge reste sig fran 
banken och gick bort till Olssons bagage: en kista och en sack. De lade upp sacken 
pa kistan och Linder fortsatte att vandra runt i vestibulen, samtidigt som Olsson 
forsvann. Linder gick ut pa trappan for att leta efter Olsson, men istallet stelae han 
pa Malmborg, som kom fran Wenersbron. Enligt egen utsago sa Linder: 

— Det var en rolig man som lainnat borsen till mig, och jag vet inte vart han tagit 
vagen. 

Malmborg tog borsen och svarade: 
— Den dr bra att ha. Pengarna tar vi och delay. 
Linder protesterade och begarde att fa tillbaka borsen. Malmborg vagrade 

och foreslog i stallet att de skulle ta en "gaffelbit" pa restaurang Tunneln. Linder 
forklarade att han nyss ant, varfor Malmborg foreslog ett de istallet skulle dricka 
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konjak. Linder accepterade forslaget. Senare erkande Linder att han visste var Olsson 
befunnit sig.21  

Malmborg framholl i forhor att han och jarnvagsarbetaren Alfred Svensson begett 
sig till jarnvagsstationen tio minuter efter det att Olsson och Linder lamnat hotell 
Amerika. Under tiden Malmborg och Svensson suttit pa en soffa i yttre vestibulen 
hade han sett Olsson och Linder sysselsatta med att losa biljett vid biljettluckan. 
Nar Malmborg en stund senare gick ut pa trappan for att titta efter schaktmastare 
Andersson, hade Linder kommit ut med en hors i handen och fragat om Malmborg 
sett sjomannen. Malmborg undrade vad Linder ville sjomannen varpa Linder 
svarade: 

— Jag har hittat hans hors pa soffan i vantsalen. 
Malmborg hade svarat: 
— Bry dig inte om att lamna igen den, det kan vi dela. 
Varpa Linder yttrade: 
— Ja, Icor for det. 
I samma stund hade Malmborg sett sjomannen ga vid kanalen och han var salter 

pa att aven Linder sett honom. Vid Wenersbron hade Linder overlamnat borsen 
med pengarna till Malmborg, och de hade tillsammans med en, for Malmborg 
obekant fiskhandlare, begett sig till hotell Smiland for att dricka 01, varefter de utan 
fiskhandlaren fortsatte till Tunneln.22  Hur det an forholl sig med saken hade de tva 
lagt beslag pa en bors innehallande 210 kronor och Hart är aven att de begivit sig 
till restaurang Tunneln. 

Pengarna delas och Malmborg avreser 
Klockan 20.15 samma dag skulle stadsfiskalen i Malmo till sin motsvarighet i 
Falkenberg, skicka foljande telegram, dar det stod att Linder: 

erkanner att jernvagsarb. Johan Malmborg fran Trelleborg fodd 27-11-62 
dr delaktig i stolden och innehar borsen med ca 107 kr. Malmborg, som dr 
medelstor morklagd, sma bruna mustascher, brunaktig kavajkostym, brun 
ofverrock, svart rundskultig hatt, reste harifran med Vestkust-banan till Fal-
kenberg efter kl. 4.25 sallskap schaktmastaren Andersson, som ar liten loch] 
kutryggig. Malmborg bor qvarhallas, pengarne frantagas.2  

Johan Petter Malmborg, kyrkoskriven i Trelleborg, antingen i hus nr 212 eller i 
tornvaktare Bengt Anderssons hus, son till bortgangne skraddaren Jacob Malmborg 
och Margareta Malmborg, hade bott i foraldrahemmet fram till femton ars alder, 
da han konfirmerades och tog anstallning som notiskorare och extra stationskarl 
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vid Malmo —Trelleborgs jarnvag. Det var en anstallning han innehade mellan den 1 
oktober 1877 och den 1 maj 1883. Efter sex veckors arbete vid Borringe—Ostratorps 
jarnvagsanlaggning, arbetade han under sju ars tid pa stadshotellet i Trelleborg, som 
portier. Efter denna tjanst tog han Ater anstallning vid olika jarnvagsanlaggningar i 
Sicane; ett ar i Kavlinge, ett och ett halvt ar vid Malmo —Tomelilla jarnvag och sedan 
den 15 november 1892 vid Malmo—Genarps jarnvag. Dock hade han nyligen pa 
inradan av schaktmastaren J. P. Andersson lamnat denna anstallning, da Andersson 
menat att det fanns battre avlonade arbeten att fa vid nagon av jarnvagarna i narheten 
av Falkenberg. Malmborg var ogift, las- och skrivkunnig och for brott ostraffad.24  

Pa Tunneln bestallde Malmborg och Linder en kvarts flaska konjak och pengarna 
delades. Linder menade i senare forhor att han motsatt sig att stjala och dela pengarna, 
medan Malmborg framholl att det skett utan diskussion. I varje fall tog Linder en 
hundrakronorssedel och fem silvermynt och Malmborg en hundrakronorssedel och 
sju kronor och femtio ore i mynt, samt borsen. 

Nar det var dags att betala lamnade Malmborg over den ena hundralappen till 
betjanten vid disken. Linder skyndade efter Malmborg och forklarade att det inte 
gick an att betala med den stulna hundralappen och Malmborg fick pa egen begaran 
tillbaka hundralappen och betalde med andra pengar. 

Efter besoket skildes de at pa Adelgatan. Malmborg, som sade sig ha brattom, 
eftersom taget avgick klockan 16.25, gav Linder i uppdrag att aka till en pandanare 
i Ostra Forstaden for att rekvirera ett av Malmborg pantsatt ur. Malmborg gjorde 
ett kortare besok pa hotell Amerika och inne pa garden till hotellet slangde han den 
gula borsen i ett "ayskradeskarl". Tillbaka pa jarnvagsstationen traffade han Ater 
schaktmastaren Andersson och jarnvagsarbetaren Alfred Svensson. Malmborg gav 
sju kronor till Andersson, som gick och kopte en biljett at honour. Vid bagagets 
pollettering fick Andersson den stulna hundrakronorssedeln att forvara under resan; 
enligt Andersson, utan att veta hur pengarna forvarvats. De tre reste mot Falkenberg 
utan att Malmborg atersett Linder efter besoket pa Tunneln." 

Anmillan 
Linder tog efter ayskedet fran Malmborg pa Adelgatan sparvagnen ut till 
Ostra forstaden, dar han betalade tre kronor for att hamta ut klockan. Enligt 
overenskommelse skulle Malmborg fa uret pa Tunneln, men nar Linder atervande 
var Malmborg inte car. Linder skyndade till jarnyagsstation, men hann dit forst 
klockan 16.30 a taget redan avgatt.26  Linder kopte ett kuvert i en cigarrbutik, 
tog de stulna pengarna och lade dem i kuvertet, och lamnade kuvertet som poste 
restante pa postkontoret. Nar Linder aterkom till hotellet var den bestulne Olsson, 
tillsammans med de tva uppmarksamma gasterna redan dar. Den forsvunna borsen 
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diskuterades, men Bjerken sade sig tvivla pa Olssons anklagelser av Linder, och Linder 
sjalv fornekade inblandning i stolden. Bjerken forsokte trots alit forma Linder att 
erkanna. De tva gasterna anmalde handelsen hos detektiva polisens kontor och en 
stund senare blev Linder anhallen inne pa hotellet. Efter en stunds fornekande erkande 
Linder att han innehade pengarna och fick, innan han fordes till poliskontoret, folja 
polisen till postkontoret for att hannta kuvertet med pengarna." Horsagen sprids 
snabbt och i Arbetet stod dagen darpa att det pa grund av denna handelse gick rykten 
i staden om ett postran. 

Malmborg blev i sin tur anhallen vid fyratiden pa morgon, nar taget anlande i 
Falkenberg. Han forhordes och nekade, men erkande dagen darpa och skickades till 
Malmo for fortsatta forhor." 

Rattegiing pa Malmo cellf2ingelse 
Det var sakerligen ingen lukrativ verksamhet, med vilken paret Bjerken forsokte 
tjana familjens uppehalle. Vid rattegangen den 24 mars 1893 , sade Alfred Bjerken, 
enligt tidningen Arbetet (1893-03-27), att: 

Ja, jag betalar stor hyra, jag har manga barn, tva pigor och en kypare, som 
alla skola lefva af affaren, och sa far man naturligtvis drifva den sa den blir 
lonande. 

Han hade omkring fem ar tidigare gatt i konkurs och hustrun Maria Bjerken hade 
hos radhusratten ansokt om och fatt beviljat boskillnad for paret." Bjerken hade 
atta barn, varav den forstfodde dog i hjarnhinneinflammation ar 1873." Nastfodde 
sonen hade som sjoman rest till Sydamerika, medan ovriga sex barn — vid tillfallet 
mellan 12 och 23 ar gamla — bodde i Malmo. Alfred Bjerken hade vid tidpunkten 
for rattegangen ca 300 kronor i skuld hos olika handlare i staden samt ca 300 kronor 
i obetald hushyra.m 

Till rattegangen, som bolls pa Malmo cellfangelse belaget strax bredvid Malmohus, 
installde sig stadsfiskalen Nils Aschan i egenskap av aldagare och ombud for den 
icke narvarande sjomannen Carl Johan Olsson. Aschan skradde inte orden och 
menade att: 

Det var vanligt att personer som logerade a hotell "Amerika" pa inradan av 
Bjerken lemnade sina penningar i dennes forvar 	Deras vistelse a hotellet 
forstode Bjerken -att alltid Ora sa dyr som mojligt genom att forma de till 
omattlig fortaring af 01, vin och dylikt, och vid uppgorelsen gjorde han oskaliga 
afdrag a de i forvar lemnade penningarne.32  
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Bjerken a sin sida vidholl sin oskuld, men aklagaren yrkade att Bjerken maste 
forklaras skyldig och genast traria i hakte. Att Bjerken upprepade ganger under 
rattegangen uppgett att han vid ayskedet av Olsson fragat denne om "han fatt sin 
rate tydde, enligt Aschan, pa att Bjerken hade ont samvete och att han verkligen 
stulit pengarna. Bjerken bestred upprepade ganger aklagarens yrkande, men 
radhusratten meddelade att Bjerken genast skulle trada i hakte, i vantan pa fortsatta 
forhandlingar. 

Strax efter klockan 13.00 forsta rattegangsdagen fordes Bjerken till en cell. Vid 
visitation lamnade han sjalvmant Over ett ur, en portmonna och en kniv. Han fragade 
vaktkonstapeln hur lange han skulle sitta i cellen och om han fick anvanda egna 
kidder. Efter klockan 15.00, vid vaktombytet, tittade personalen till Bjerken, som da 
gick av och an i cellen. Nagon gang under den kommande dryga timmen bestamde 
Alfred Bjerken sig for att to livet av sig. Han tog en kvast som stod i cellen, stoppade 
skaftet innanfor den runt halsen knutna, nasduken och vred runt sa att nasduken 
drogs at och strop honom. Maria Bjerken hade under eftermiddagen skickat mat till 
sin man i fangelset och runt klockan 16.30, da vaktkonstapeln oppnade celldorren 
for att overlamna skaffningen, fann han Bjerken clod pa sangen.33  

Man aterupptog rattegangen den 1 april, for bl.a. vidare forhor med den fran 
Falkenberg for& Malmborg. Linder drabbades av en "nervos skakning" da han under 
rattegangen fick reda pa att Bjerken tagit sig av daga och det ar inte svart att forestaa 
sig den av abstinens redan tar& Linders vanda, ndr domen efter ytterligare tva veckor 
foil. Linder och Malmborg domdes att, for forsta resans stold, underga sex respektive 
fyra manaders straffarbete samt mista medborgerligt fortroende under tva ar. De 
skulle dven sta for utgifterna som statsverket betalat de i malet horda vittnena.34  

Avslutning 
Maria Bjerken fortsatte att driva hotell Amerika vidare och i Malmo adresskalender 
for ar 1894 ar hon katalogiserad som ankefru med nykterhetsvardshus och logis 
for resande. Verksamheten forblev nog tamligen stokig och natten till den 11 april 
gick Maria Bjerken, en dotter samt tre soner in till den pa hotellet sedan tre veckor 
boende gasten Hans Hansson for att avIcrava honom hyra for vistelsen. Inne pa 
rummet kravde de att Hansson, som vid tillfallet var berusad, skulle lamna hotellet. 
Ena sonen slog ner Hansson och knuffade honom fled& hotellets branta trappa.35 

Det gar bara att spekulera om handelsen, men kanske forsokte Maria Bjerken driva 
in pengar for att betala de femtio kronor, som aklagaren, a Olsson vdgnar, begarde 
av Alfred Bjerkens dodsbo. Maria Bjerken motsatte sig emellertid kravet med 
hanvisning till boskillnaden ar 1888 och aklagaren aystod senare yrkandet.36  Det 
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blev ingen rattssak av misshandeln, men den tilltygade drangen Hansson fick 20 
kronor i ersattning.37  

I polisens anteckningar star vidare att lasa om handelser pa hotellet: 

K1 5 efterm. kom bud till kontoret fran enkan Bjerken med anmodan om 
polisbitrade, emedan en sjoman som logerade hos henne hvar rusig samt 
uppforde sig brakigt i lokalen och ofredade andra personer. Personen blef 
af polisen afford till kontoret och befanns vara sjomannen Oscar Wilhelm 
Lundberg, Todd den 4/9  62 och hemma a Gottland, fick ga k19 e.m. 
[- - 
Arbetskarlen Nils Hansson har af konstapeln no 7 Kristersson antraffats 
kommande fran Bjerkens, ledsagad af en annan mansperson, blodande ur 
ett stone sat aver venstra ogat. Han uppgaf att han af en for honom °kind 
mansperson blifvit ofverfallen i forstugan till Bjerkens och med nagot tillhygge 
tilldelat saret, Hansson bor till Bjerkens. Han forbands af faltskar Silfver. 
Hande 11.30 kval1.38  

Ett ar efter rattegangen — pa nagra dagar nar — dog Maria Bjerken, 53 ar gammal.39  
Den totala tillgangen vid bouppteckningen uppskattades till ca 172 kronor, medan 
skulderna utgjorde omkring 938 kr. Formodligen gick hotell Amerika i graven med 
ankan Bjerken, men hotell Stockholms tidigare agare, Kersti Nilsson bedrev senare, 
under namnet hotell Skandia, nagon form av hotellverksamhet i fastigheten. 

I romanen Resan Hem njuter folk ostron och champagne pa hotell Horn. I det 
Linderska plundringsmalets verkliga resa genom nagra onyktra olycksaliga veckor 
inleder Olsson och Linder dagen med frukost bestaende av kotletter och 61 pa hotell 
Amerika — nastan vagg i vagg med hotell Horn. Bada hotellbyggnaderna blickade 
ut Over hamnen och jarnvagsstationen och strackte mer eller mindre lockande ut en 
hand at resenarer av olika slag. Handelsen pa hotell Amerika kan dock ge en antydan 
om hur vistelsen for gasterna i de mindre och billigare hotellen kunde to sig. Vissa 
vardshusidkare, som av tidningen Arbetet benamndes "landhajar", var enligt samma 
avisa, for sjomannen farligare an havets hajar. I detta fallet hamnade dock hajen och 
hans efterfoljande stim i rattvisans och angestens finmaskiga garn. 
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Noter 
1  M. Hellspong [och] 0. Lovgren, sid. 323 ff. 
2  Sjomannen Johan Alfred Nilsson, Korsgatan nr 19, och fiskhandlaren Gustaf Nilsson, Majorsgatan 

nr 31 i Malmo. 
3  Dombok 1893- och Kriminalpolisen i Malmo Detektiva polisens kladd 1892 d. 12 juni -1893 d. 

20 sept. Signum Al: 9. 
4  Vaderleksrapport, Sydsvenska Dagbladet 1893-03-16. 

Malmo stads adresskalender 1873, 1886, 1893. 
6  Enligt Anders Jonsson Holmquists vittnesmal. Dombok 1893 
7  Telefonarbetaren Fredrik Svensson - kanske anstalld pa telegrafverket som lag vagg i vagg med 

hotellet. 
Vittnesforhor med Jons Linder. Dombok 1893. 

9  Arbetet och Sydsvenska Dagbladet 1893-03-24. 
10  Vaderleksrapport, Sydsvenska Dagbladet 1893-03-17. 
11  Dombok 1893. 
12  Enligt vittnesforhor med fiskhandlaren Gustaf Nilsson. Dombok 1893. 
13  Det tre gasterna var Johan Alfred Nilsson, Gustaf Nilsson och Frans Persson. 
14  Enligt vittnesforhor med Johan Petter Malmborg. Dombok 1893. 
15  Enligt vittnesforhor med Jons Linder. Dombok 1893. 
16  Enligt vittnesforhor med Jons Linder. Dombok 1893. 
17  Enligt vittnesforhor med Frans Persson, tillfallig gast pa hotellet. Dombok 1893. 
18  Utseendet pa borsen enligt Johan Petter Malmborg. Polisforhorsprotokoll hallet pa jarnvagsstationen 

i Falkenberg den 18 mars 1893. Dombok 1893. 
19  Sjomannen Johan Alfred Nilsson och fiskhandlaren Gustaf Nilsson. 
20  Enligt vittnesforhor med sjornannen Johan Alfred Nilsson och fiskhandlaren Gustaf Nilsson. 

Enligt vittnesforhor med Jons Linder. Dombok 1893. 
22  Enligt vittnesforhor med Johan Petter Malmborg. 
23  Polisforhorsprotokoll, fran forhor hallet pa jarnvagsstationen i Falkenberg den 18 mats 1893. 

Dombok 1893. 
24  Dombok 1893. 
25  Enligt Ruth& med Linder, Malmborg och J.P Andersson. Dombok 1893. 
26  Enligt vittnesforhor med Jons Linder. Dombok 1893. 
27  Enligt vittnesforhor med Jons Linder och Gustaf Nilsson. Dombok 1893. 
28  Polisforhorsprotokoll, hallet pa jarnvagsstationen i Falkenberg den 18 mars 1893, bilaga 67 b. 

Dombok 1893. 
29  Ridhusratten i Malmo Konkursprotokoll. Signum A III a7-15 1882-1890. 
30  S:t Petri begravningsbocker 1698-1876. Signum F1:5 1861-1876. 
31  Bouppteckningsregistret 1894, nr 1893: 9929. 
32  Dombok 1893. 
33  Sydsvenska Dagbladet 1893-03-27. 
34  Arbetet 1893-04-01 och Dombok 1893. 
35  Arbetet 93-04-11. 
36  Dombok 1893. 
37  Arbetet 93-04-11. 
38  Polisvakt distriktet 1 i Malmo 1:ste polisdistriktets polisstations kladd 1892 d. 12 juni - 1893 d. 

20 sept.Signum: Al: 14. 
39  Maria Bjerken avled 1894-04-19. 
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Kallor och fiirkortningar 
Otryckta handlingar (samtliga Malmo stadsarkiv) 
Bouppteckning efter Alfred och Maria Bjerken, bouppteckningsregistret 1894, nr 1893: 9929. 
Dombok 1893 = Iticlhusratten i Malmo 2:a avd. db i brottmal 1893, Signum: Alda: 45 brottmal. 

Dombok vid Malmo Radstufvuratts andra avdelning 1893, Malmo stadsarkiv. 
Polisvaktdistrikt 1 i Malmo, Signum: A1:14, l:st distriktets polisstation kladd 1892 d. 12 juni — 1893 

d. 20 sept. 
Ridstufvuratten i Malmo, Konkursprotokoll 1887, A Illa:12. 
S:t Petri begravningsbocker 1698-1876 Signum F1:5 1861-1876. 

Tryckt litteratur 
Arbetet 1893-03-24-1894-04-14. Mikrofilm, Malmo stadsbibliotek. 
Hansson, Ola, Resan hem. Eboldagret/Omnibus 2003 [originalupplaga 1895 i tryckt version]. 
Hellspong, Mats / Lofgren, Orvar, Land och stad. Svenska samhallen och livsfbrmer frdn medeltid till 

nutid. 2 uppl. Malmo 1994. 
Nilson, A. B., "Nar Kitta i planket, knalligox och Hallingen hallde i glasen" (i: Sydsvenska Dagbladet 

1932-04-03). 

Sydsvenska Dagbladet 1893-03-18-1894-04-14. Mikrofilm, Malmo stadsbibliotek. 
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Ett Lingt provisorium 
Malmo stadsbibliotek i hotell och 

restaurang Turman 19 05-1946 

AV Bo GENTILI 

Uppsatsen ar publicerad i tidskriften Ikoner. 

Tisdagen den 12 december 1905 var en av otaliga gramulna vinterdagar i Malmo. 
Termometern visade pa tva plusgrader och man far kanske tanka sig att en och 
annan tveksam snoflinga foil pa den ivriga lilla skara som strax fore klockan tolv stod 
och vantade pa att hotel och restaurang Tunneln pa Adelgatan skulle sla upp sina 
biblioteksportar. Hur manga var de som vantade? Ja, de kan inte ha varit sa manga. 
Vid arsskiftet 1905/06 hade Malmo stadsbibliotek 94 registrerade lantagare, ska 
vi gissa att det var ett tiotal av dessa som hangde pa Wet nal biblioteket for forsta 
&igen oppnade for den lashungrande allmanheten. 

Hotell Tunneln. Teckning av Kristian Anderberg (1926). 
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Lasesalen 1915. Stliende t. v. bibliotekets firste chef Hans Emil 
Larsson. Vidfilnstret hans assistentfroken Mathilda Karlstrom. 

MALMO STADSBIBLIOTEK 

Ska vi dessutom gissa att det var bibliotekschefen sjalv Hans Emil Larsson som 
dagen till ara slog upp portarna? Eller om han uppdrog at froken Mathilda Karlstrom 
"mork och drottninglik", biblioteksassistent sedan ett halvar tillbaka, att handha det 
hogtidliga oppnandet? Froken Karlstrom hade for ovrigt — och for bibliotekets medel 
dessutom — redan innan hon tillradde sin tjanst i april 1905 foretagit en tva manader 
ling resa, dels till Kristiania dar hon studerade Deichmanska biblioteket och dels till 
Goteborg dar hon studerade stadsbiblioteket. Hans Emil Larsson hade sommaren 
1904 foretagit en vida langre resa. Han hade forutom Kristiania och Goteborg ocksa 
besokt bibliotek i Orebro, Stockholm, Berlin och Charlottenburg. 

Vad var det da som motte \Tara formodade tio besokare nar de steg in i biblioteket 
en vaning upp? Av sammanlagt sju rum stod endast tva oppna for allmanheten: 
expedition och kapprum samt lasesal. Iden om "oppna hyllor" hade annu inte vunnit 
erkannande. I expeditionen, tillika assistentens arbetsrum, fanns en disk vid vilken 
utlaningen skedde. Lantagaren letade upp vilken bok han eller hon onskade lasa i 
kortkatalogen — en tryckt katalog kom ut 1906, fyllde i sin bestallningssedel varefter 
froken Karlstrom hamtade boken i sjalva biblioteket. Sedan kunde var lantagare, 
forutsatt att han eller hon var minst femton ar gammal — barnbibliotek fanns annu 
inte — avgiftsfritt lasa boken i lasesalen eller lana hem den. 

I lasesalen, dit varje "nykter samt renligt kladd person" bade tilltrade, stod atta 
bord. "Vid vart och ett dr plats for tre personer vid varje sida, salunda for sex personer, 
och har lasesalen foljaktligen platser for 48 personer" — bibliotekschefen Hans Emil 
Larsson dr mycket utforlig ndr han redogor for forhallandena. Utefter vaggarna star 
uppslagsbocker och lexikon uppstallda samt ocksa ett antal svenska och utlandska 
tidskrifter, aldre och lopande. Dock inga dagstidningar, dessa fanns vid invigningen annu 

endast i den "laslokal for 
arbetare" pa Kaptensgatan 
4 som kommer att namnas 
nedan. 

For hemlan kravdes att 
lantagaren var bosatt i Mal-
mo samt deponerade fern 
kronor alternativt hade en 
borgensman som betala-
de skatt i staden. Efter att 
ha registrerat sig fickvar lin-
tagare tva lanefickor med 
narnn och nummer pa, ett 
gratt for skonlitteratur och 
ett rott for facklitteratur. Vid 
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11n lamnades llnefickorna i expeditionen med de utlInade bockernas bokkort i. TvA 
bocker fick vederborande Lana hem, en av vardera fack och skon. Den senare endast 
tva veckor, den forra fyra. Ett omlan beviljades. Overtidsavgift erlades 1r 1905 med 
tre ore om dagen. 

1905 ar ett markesar inte bara i MaImos utan ocksa i hela landets bibliotekshistoria. 
1905 fick Sverige sin forsta biblioteksforordning med stor symbolisk betydelse da 
folkbiblioteken nu erkandes som en samhallsangelagenhet. Trots att statsbidraget 
endast var 75 kronor — med krav pi motsvarande egeninsats — inleddes harmed en 
storstilad utveckling. Malmo var en av de stader som redan forsta 1ret ansokte om 
och fick sitt folkbiblioteksbidrag. Dock var det vid den har tidpunkten nog annu 
ingen ens i stadsfullmaktige som anade konturen av "Ljusets kalender" 97 1r senare. 
Men museet, dit biblioteket sa smaningom skulle flytta, stod sedan nagra ar nybyggt 
och nyinvigt i Slottsparken. 

Aret dessforinnan — den 8 januari 1904 — hade emellertid detta stadsfullmaktige 
beslutat att oppna ett offentligt bibliotek i Malmo och beviljat ett anslag om 6.000 
kr for Nicker och inredning. Samtidigt uppdrogs at Malmo forelasningsforening att 
under namnet Malmo biblioteks- och forelasningsforening ansvara for verksamheten. 
Efter mycket sokande fann foreningen till slut en om inte lamplig s1 Itminstone 
anvandbar lokal i en av Maim& aldsta fastigheter — uppford pa 1500-talet, det 
arevordiga hotell Tunneln pi Adelgatan 4. Tillika krog. Hit, och pa andra vaningen, 
beslot man forlagga det nya biblioteket i vantan pl battre lokaler. Ett provisorium 
som skulle vara i fyrtio ar. 

Grunden for det nya bibliotekets bokbestand utgjordes av Forelasningsforeningens 
boksamling om 1.690 band som nu rustades upp och utokades. I synnerhet kopte 
man skonlitteratur, en genre som nastan helt forsummats av Forelasningsforeningen. 
Samlingarna vaxte snabbt. Redan vid Arsskiftet 1905/06 hade de i det narmaste 
dubblerats for att vid arsskiftet 1906/07 uppg1 till 5.299 band. Mr huvudbiblioteket 
flyttade fyrtio ar senare uppgick bestandet till drygt 100.000 band. Man Er rakna 
det som varldens 1ttonde underverk att de overhuvud taget fick plats. 

1886 hade Malmo forelasningsforening oppnat en "laslokal for arbetare" 
med dagstidningar och tidskrifter. Laslokalen — inte att forvalda med Malmo 
arbetarbibliotek — lag som nanants pa Kaptensgatan i sodra Malmo, i en stadsdel 
dar flertalet av stadens arbetare bodde. I laslokalen forekom ()dui "efter en billig 
taxa servering of icke-spirituosa laskedrycker samt smorgasar". Som den var mycket 
uppskattad och talrikt besokt beslot Forelasningsforeningen att behilla laslokalen och 
hanvisa sina dagstidningslasare hit. Forst 1926 lades laslokalen ner och tidningarna 
inforlivades med biblioteket i Tunneln. 
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Malmo arbetarbibliotek — som egentligen hette Malmo arbetares bibliotek och 
laslokal — oppnade sina portar redan 1903 i davarande Folkets hus pa hornet mellan 
Skol- och Spangatorna i sodra Malmo. Arbetarbiblioteket ar salunda tva ar aldre 
an stadsbiblioteket. Det har sitt ursprung i Malmo socialdemokratiska forenings 
bibliotek upprattat redan 1885, samma ar som socialdemokratiska foreningen 
bildades, ett uttryck for den tidiga arbetarrorelsens didaktiska stravan. Wien var 
inte bara politiska utan ocksa kulturella. 

I sitt tidigaste skede var arbetarbiblioteket tippet endast for medlemmar i 
socialdemokratiska foreningen — sedan ocksa for alla fackforeningsmedlemmar, men 
fran och med 1903 star det oppet for alla. Bibliotekets forste chef hette Frithiof 
Berlin — legendarisk redan i sin livstid. Han yore yard en egen betraktelse. "Under 
den stundom kanske barska ytan dolde sig en kanslig sjal, hangiven ideella mil" 
skriver stadsbibliotekarien och Hans Emil Larssons eftertradare Folke Nosslin i sin 
karaktaristik. Frithiof Berlin forblev chef for arbetarbiblioteket till 1930, de sista tre 
aren med titeln filialforestandare. Biblioteket inforlivades 1927 med stadsbiblioteket 
och bleu filial 2. Som sadan skulle det galla anda till 1987 da det lades net 

Jag vet inte om det ar ran att talc om en antagonism mellan arbetarbiblioteket 
och stadsbiblioteket. Hur som heist hade vardera sin kategori av lantagare. For 
manga arbetare var det otankbart att besoka biblioteket pa Adelgatan — efter 
1946 i Slottsparken, for manga lantagare med borgerligt politiska varderingar var 
arbetarbiblioteket lika avlagset. Jag minns Sydsvenskans politiska tecknare Anders 
Sten som pa sin alders host lyssnade pa talbocker — vi befinner oss nu pa 1980-talet 
och talboksavdelningen delar lokaler med filial 2 — hur svart han hade att acceptera 
att ens skicka sina bestallningar till det gamla arbetarbiblioteket. 

Som faddrar till de svenska folkbiblioteken brukar man rakna nykterhetsrorelsen och 
arbetarrorelsen, ibland ocksa frikyrkorna. Arbetarrorelsen har vi redan namnt, faktiskt 
var det representanter for nykterhetsrorelsen som 1901 gjorde den framstallning till 
stadsfullmaktige som fyra ar senare skulle leda till att Malmo fick sitt stadsbibliotek. 
Tanken bakom framstallan var att biblioteket inte bara skulle hoja den allmanna 
bildningen i staden utan ocksa framja folknykterheten. Mot den bakgrunden ar 
det anmarkningsvart och lite lustigt att biblioteket kom att dela bostad med en 
av stadens mest frekventerade krogar. Den som gick till vanster i porten kom till 
biblioteket, den som gick till hoger till krogen. Man kan undra Over vilket av de 
bada etablissemangen som lockade Hest gaster fran det andra? 

Biblioteksbesokarna hade pa sin vag trapporna upp ocksa att passera hotellportieren. 
Det fanns en hiss i huset, men denna var reserverad for hotellets Oster. Pa tredje 
vaningen — vagg i vagg med lokaler dit biblioteket sa smaningom vaxte — lag 
resanderummen. Strax ovanfor hotellkoket for ovrigt. oppnade man fonstren i 
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biblioteket trangde matoset in, vilket man dad& ogarna gjorde. Sommardagarna 
kunde bli olidligt heta. Pa vintern hade man istallet det motsatta problemet. 
Centralvarme infordes forst 1924. 

Som namnts vaxte bokbestandet raskt och bockema hotade efterhand att spranga 
Tunneln. Nar golvutrymmet inte rackte till fick hyllorna vaxa pa hojden. "Vi fick 
anvanda stegar" berattar bibliotekarien Sigrid Ewe i sina minnen och fyller pa med 
en extravagant historia om bibliotekets snyggaste ben. Den ska vi inte beratta, 
konstaterar istallet att nar inte heller hojden rackte till tvingades biblioteket hyra 
externa magasinslokaler, tre inalles. Riksdagstrycket forvarades i kallaren till en 
rivningskak pa Djaknegatan. "Rattatet" kunde man har och var Lisa i kanten pa 
listorna over volymerna darifran. 

Ett annat minne fortjanar att berattas med beratterskans, bibliotekarien Ingrid 
Ramqvists egna ord. Tidigt 40-tal. Det handlar har om lansstyrelsens kallare, pa 
baksidan av Residenset. "Langt inne i detta magasinet fanns det ett underligt rum med 
jarndorrar — som ett tornrum eller en liten kammare. Och Margit Johansson och vi 
alla hade allvarliga tankar pa att, om vi blev invaderade av tyskarna som Danmark och 
Norge hade blivit, skulle vi ha nagon slags stencilerings- eller hectograferingscentral 
dar for lite underjordiska shifter. Det var ingenting som vi skamtade om utan det 
var faktiskt helt allvarligt." 

Namnda Margit Johansson — "froken Johansson som vi sade" — tycks ha styrt 
och stalk med det mesta i biblioteket. Hon hade studentmossan pa tar hon kom 
och gick, minns Ingrid Ramqvist. Hangiven antinazist naturligtvis, "det var vi 
forresten allesammans". Sjalv minns jag Margit Johansson fran mitten av 70-talet, 
nu pensionerad och utan studentmossa, nar hon tillsammans med likaledes da 
pensionerade stadsbibliotekarien Ingeborg Heintze arbetade med bibliografin 
Litteratur om Malmo (utg. 1977), antjamt ovarderlig for alla med intresse for MaImos 
historia. 

Lat oss aysluta avdelningen froken Johansson med annu ett minne fran krigsiren, 
narrnare bestamt fran 1945. Visst ar val bibliotekarier hangivna sitt uppgift! Anna-
Stina Johannesson — da i sin ungdoms fagraste var — berattar: "sa kom fredsdagen 
och all personal forsvann. Margit Johansson och jag var ensamma kvar. Det fanns 
inte en enda lantagare men vi skulle ju ha tippet i alla fall och vi maste vara dar. 
Men vi hade tagit med oss en radio som vi lyssnade pa. Man horde sorlet ute ifran 
gatorna men fick inte sja1v ga ut och deltaga." 

1950- och 60-talen brukar — med ratta — beskrivas som en guldalder i Malmo 
stadsbiblioteks historia. Malmo vaxte, ekonomin var god och det nya biblioteket 
i Slottsparken gav, tillsammans med den nya stadsteatern, stadens politiker deras 
kulturella alibi. Dock far man inte glomma att grunden till utvecklingen redan var 
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lagd och den lades pa Tunneln. Av det formodade tiotalet besolcare som vantade 
utanfor porten pa Adelgatan i december 1905 hade det fyrtio ar senare blivit 13.441 
registrerade lantagare. Antalet bucker olcade dramatiskt och biblioteket skulle snart 
vaxa ur sina ursprungliga lokaler. Redan 1914 overtog man en lagenhet om tva rum 
pa tredje vaningen i samma hus. 1934 ytterligare ett rum — personalen fick da sitt 
lunchrum. Som namnts tvingades man senare hyra magasinslokaler ocksa utanfor 
Tunneln. Oppna hyllor infOrdes 1922. 

Bibliotekets oppettider f'ar, med tanke pa den begransade personalen, anses for 
generosa. 1905 Mil bibliotekschefen och hans assistent oppet enligt foljande: vintertid 
vardagar 12.00-15.00 och 18.00-21.00, dessutom sondagar 17.00-19.00. Inskrankt 
oppet under sommaren, men pa grund av efterfragan utokat till tva timmar varje 
tisdag till fredag. Efterhand som personalen blev fler okade ocksa oppethallandet 

for att 1946 — i det nya 
biblioteket i Slottsparken 
— uppga till 52 timmar i 
veckan vintertid. 

Nar biblioteksassisten-
ten froken Mathilda Karl-
strom hastigt och alltfor 
tidigt dog 1914 hade per-
sonalen pa huvudbibliote-
ket olcat till 6 personer. Ar 
1946 var man sammanlagt 
38, bibliotekschefen hade 
fait titeln stadsbiblioteka-
rie och harskade nu, forut-
om Over huvudbiblioteket 
ocksa Over inte mindre 
an sex filialer samt ett sjuk-
husbibliotek. Storst bland 
filialemavar narnnda num- 

mer tva, som samma ar som huvudbiblioteket binnacle Tunneln flyttade in i stadens 
nya Folkets hus vid Nobeltorget. 

Barnbiblioteket har sin egen historia med ursprung i Baltiska utstallningen 1914 
— formodligen det storsta arrangemanget nagonsin i Malmo. Efter att ha varit en 
del av utstallningen flyttade barn- och ungdomsbiblioteket — pa privat initiativ och 
inledningsvis med privat finansiering — in i en lagenhet pa Sodra Forstadsgatan, vaxte 
ur denna for att ar 1927 flytta in i de lokaler pa Sodra Vallgatan dar barnbiblioteket 
sedan lag i sin exldusivitet anda tills det forenades med det nya huvudbiblioteket 1946. 
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Verksamheten beskrivs som 
livlig av Folke Nosslin, och 
dessutom som fran borjan 
modern "med bockerna pa 
oppna hyllor och med en lig 
utarbetad katalogapparat". 
Man far hoppas att bar-
nen uppskattade ocksa den 
senare. Bibliotekets didak-
tiska syfte framgar av det fak-
turn att bokbestandet hade 
en "pafallande stark beto-
ning av facklitteraturen, 
som utgjordt inemot 50 % 
av lanen". 

Det sena 1900-talets haf-
tiga diskussioner om ett nytt 
huvudbibliotek i Malmo dr 

allmant kanda. Mindre bekant ar att diskussionerna var livliga — om an inte lika 
livliga — ocksa under seklets forra halft. Tunneln var fran borjan tankt som ett 
provisorium och tidigt kom diskussionerna igang om en egen byggnad. Nybyggnad 
eller ombyggnad, bada alternativen hade sina foresprakare. Biblioteksvannerna 
— fr.o.m.1927 ocksa biblioteksstyrelsen — onskade nybyggnad medan den ekono-
miska makten i Malmo, dratselkammaren, foreslog ombyggnad. Redan tidigt riktade 
ombyggnadsforesprakarna in sig pa museibyggnaden i Slottsparken. 

Nybyggnadsforslagen var manga. Det mest realistiska och det som avancerade 
langst placerade huvudbiblioteket pa nuvarande Davidshallstorg, bara ett stenkast 
ifran dar biblioteket ligger idag. Tanken var att detta skulle sta fardigt ar 1926 och 
att biblioteket samtidigt skulle kommunaliseras. Finansiering var till halften klar 
genom Gottfried och Anna Beijers minnesfond kompletterad med Nils Rosqvists 
donationsfond. Dock forsamrades Malmos finansiella lage, dratselkammaren 
drog tillbaka sin halft — ca 350.000 kronor i datidens pengar — varfor endast 
kommunaliseringen intraffade. Stadsbiblioteket blev kvar i Tunneln men overtogs 
av staden. Malmo biblioteks- och forelasningsforening atergick till att vara endast 
en forelasningsforening, vilket den alltjamt 

Efterhand blev emellertid situationen ohallbar — det hade den varit lange — och 
diskussionerna om nytt huvudbibliotek i Malmo tog ater fart. Ny- eller ombyggnad? 
Svaret blev det senare och i november 1936 beslot davarande stadsfullmaktige 
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att arrangera en arkitekttavling "angaende om- och tillbyggnad av forutvarande 
museibyggnaden for stadsbibliotekets behov". Resultatet av tavlingen forelag redan 
1937 men pa grund av varldskriget skulle byggnadsarbetet inte komma att paborjas 
forran 1944. Den 26 november 1946 invigdes Malinos nya huvudbibliotek i den 
nu ombyggda tidigare museibyggnaden i Slottsparken. 

Har overskrider vi emellertid gransen for denna artikels amne. Lax mig istallet 
aysluta med att citera ur en aldre kollegas nerskrivna reflektioner. Det är i september 
ar 1946, biblioteket har flyttat ut men bibliotekarien Egon Paulsson drojer sig kvar: 
"Det enda minnet jag har fran den har tiden är nal-  jag i ensamhet tog farval av de 
gamla lokalerna. Da minns jag, att jag i vantan pa flyttning av mitt material fran 
min lilla expedition, tog en rond kring det gamla biblioteket, som lag helt tomt 
utom nar jag kom till lasesalen. Dar fick jag se nagra saker som med aysikt var 
kvarglomda, namligen vara spottkoppar. Dessa var pa den tiden i lasesalarna — i varje 
fall i tidningslasesalarna — nodvandiga artiklar och de stod nu liksom ett monument 
Over en tid som var slut." 

Spottkoppen i lasesalen, var pit sin tid ett nedviindigt inslag i miOn. 
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Killlor 
Malmo stadsbiblioteks forste chef var Hans Emil Larsson. Hans berattelse star att lasa i 

Folkbiblioteksbladet 1907, hafte 1. Stadsbibliotekets andre chef Folke Nosslin, nu med 
titeln stadsbibliotekarie, skrev i samband med att biblioteket lamnade Tunneln 1946 
Malmos bibliotekshistoria. Boken heter Malmo stadsbibliotek 1905-1946 och ar utgiven 
av Malmo Stadsbiblioteks \Tanner. Hat berattas om Tunneln-tiden, en saklig redogorelse 
for en spannande period. Nu lades grunden for den hapnadsvackande expansion som 
Malmo stadsbibliotek skulle komma att genomfora under femtio- och sextiotalen. 

Stadsbibliotekarien Bengt Holmstrom publicerade ar 1989 uppsatsen "Krogbrak och 
Triangeldrama. Huvudbiblioteksdiskussioner i Malmo under nio artionden" (I Svenska 
biblioteksbyggnader—fran forvaring till motespkts. Uppsatsen ar ocksa utgiven som sartryck 
av Malmo Stadsbiblioteks Vanner.) 

Trots att Malmo stadsbibliotek i Tunneln skulle bests som ett drygt fyrtio ar langt provisorium 
finns fa eller kanske endast en roman med motiv harifran, Elfin Lindegrens Rut och sondagen 
fran 1936 som berattar om en ung kvinnas besok i det nyoppnade bibliotekets "dodstysta 
lasesal". Elfin Lindegren var en pseudonym, forfattarinnan — ofortjant bortglomd — hette 
i sjalva verket Edit Liljegren (1889-1979). 

Forfattaren Hans Dhejne skrev en hyllningsdikt till biblioteket ndr detta flyttade fran Tunneln 
till den ombyggda tidigare museibyggnaden i Slottsparken ar 1946. ("Den iver varmed 
onskesedeln racktes / till froken Karlstrom, mork och drottninglik, ...") Dikten stod att 
lasa i Sydsvenskan invigningsdagen den 27 oktober. 

ogonvittnesskildringarna fran Malmo stadsbiblioteks tid pa Tunneln ar av naturliga skal fa 
— inte manga av kollegerna darifran finns kvar. Men nagra har skrivit ner sina minnen, 
dessa otryckta dokument forvaras i bibliotekets arkiv. De berattar framst om aren strax 
innan biblioteket flyttade. Aldsta minnena har Ingrid Ramqvist som redan 1931 lanade 
ut sina forsta volymer i Tunneln. Det kanns sjalvklart att tillagna Ingrid med kolleger 
denna artikel. 
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NyrT OM ANTIKVARISKT 2005 

Nytt om anti kvariskt 
zoos 

Av ANDERS REISNERT OCH MIMMI TEGNER 

Malmo Kulturmillo ansvarar for kulturmillovarden inom Malmo stad och bedriver 
en bred verksamhet inom kulturarvsomradet. Verksamheten domineras av arkeologi, 
men omfattar aven byggnads- och kyrkoantikvariska arenden, kulturgeografi, 
kommunikation och formedling. Genom att Malmo Kulturmiljo aven har 
ansvarsomraden utanfor MaImos granser har verksamheten fart en okad spridning 
geografiskt sett. Institutionen hade ett attiotal anstallda under det gangna aret. 

Under 2005 genomforde Malmo Kulturmillo en mangd varierande uppdrag som 
har resulterat i ny kunskap om saval det forhistoriska som det historiska Malmo 
— fran omkring 35 arkeologiska undersokningar till uppdrag som galls byggnader, 
kulturmillo och marinarkeologi. Ett urval av arets projekt presenteras har. 

Nya Annetorpsvagen 
I samband med utbyggnaden av den nya stadsdelen Hyllieving flyttas Annetorpsvagen 
till en nordligare strackning for att ge plats at stormarknadsetablering. Bygget av 
Citytunneln och den nya stadsdelen har fort med sig omfattande undersokningar 
i omradet under de senaste aren. Undersokningarna har visat att omradet hade en 
speciell betydelse under yngre stenaldern och att det fanns omfattande bebyggelse har 
under aldre jarnaldern, en bild som forstarktes av arets undersokning. Sammanlagt 
patraffades spar av 34 stolpbyggda hus, dels upp till 35 meter Tanga langhus, dels 
sma uthus. Nagra av husen ar troligtvis Erin yngre jarnalder, men de fiesta beams 
vara fran aldre romersk *raider. Av de brunnar, gropar, lertakter och hardar som 
ocksa patraffades var fyra stone anlaggningar som lag intill varandra i rad speciellt 
intressanta. I anlaggningarna fanns mindre, djupare nedgravningar som inneholl 
rikligt med flinta och keramik fran sen mellanneolitisk trattbagarkultur, ca 3000 
f.Kr. Dessa djupare nedgravningar hade tackts med lager av sten, i ett fall av ett stort 
granitblock som anvants for slipning av yxor. 

Resultaten ger tillsammans med tidigare undersokningar en unik mojlighet att 
studera jarnaldersbebyggelsens organisation och utveckling under en langre tidsperiod 
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Hammars park 
• • Nya Annetorpsvagen 

• Kristinebergsparken 

Hokopinge 
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inom ett val avgransat omrade. 
Det ger ocksa en ovanlig 
lighet att belysa fenomen fran 

• • Stora Bernstorp 	det dalig-t kanda tidsaysnitt som 
Stortorget 

omfattar sen trattbagarkultur 
och stridsyxekultur, det vill saga 
cirka 3000-2350 f. Kr. 

Medeltida husgrunder 
och gravar pa 
Stortorget 
Hastens undersokningar pa 
Stortorget i Malmo orsakades 
av att VA-verket ska fornya.  •

-/ska 	 aldre ledningar. Det resulterade 
Faison  i manga spannande fynd och 

lamningar. Medeltida gravar, 
husgrunder och aldre gatu-
nivaer är nagot av det som 
hittades. 

Stortorget i Malmo anlades under aren 1536 till 1546, da aven det nuvarande 
radhuset byggdes. For att ge plats at torget revs ett stort stadskvarter. I kvarteret fanns 
flera tomter, Malmos Helgeandskloster och Rostockerkopmannens gillehus. Rester 
efter tegel- och korsvirkeshus, delar av Rostockergarden, klosterkyrka och gravar har 
framkommit vid tidigare arkeologiska utgravningar. 

I rnyfiret av moderna tor hittades i den nordvastra delen av torget, precis framfor 
ingangen till hotell Kramer, fyra nastan intakta gravar fran Helgeandsklostret. Troligen 
har gravarna legat i det som tidigare var den norra korgangen i klosteranlaggningen. 
En av de dada hade begravts i en kista, det kan vi konstatera eftersom vi har hittat 
fargningar efter trakistan. De ovriga hade troligtvis begravts i enkla tygsvepningar. 

Fran Jorgen Kocks hus ner till nuvarande Lilla Torg fanns en gang en gata som 
hette Helligest strede, och &gran till Sodergatan fanns gatan Kindheste strede. Vid 
utgravningarna hittade arkeologerna flera aldre gatunivier, fran 1300-tal till 1500-
tal. Det fanns bland annat spar efter de forbattringar som gjordes av stadens gatunat 
under borgmastarens Hans Michelsens ambetsperiod (1509-1529). 

overbliven sand fran vallgravarna anvandes till att jamna ut gator som fick en ny 
belaggning. Sparen efter Michelsens initiativ till forbattring av gatunatet har hittats 

Fig. 1. Karta over sydviistra Skdne med ett urval av de 
arkeologiska undersokningar som Malmo Kulturmiljo 
uOrde 2005. 
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pa flera platser i Malmo, pa vissa hall har gatunivaerna hojts med upp till en halv 
meter. I stadsrakenskaperna for juli 1518 star att lasa att Lucas Snickare matt upp 
vattenavrinningen pa gatorna, ett forarbete till dessa gatuarbeten. 

Langs med dessa mindre gator, eller streden som det hette pa den tiden, hittades 
flera grunder efter sten- och korsvirkeshus. En av de mest valbevarade huslamningarna 
fanns vid Helligest strede och bestod av fundament till ett tegelhus, troligen byggt 
under slutet av 1400--talet. Huset var byggt med en halvt nedsankt kallare, som hade 
ett fint lagt kullerstensgolv. Av okand anledning fylldes kallaren med raseringsmassor. 
Istallet forsags bottenvaningen med ett vackert monsterlagt tegelgolv. Genom gamla 
dokument vet vi att tomten agdes av borgmastaren Jens Pedersen under slutet av 
1400-talet, och senare av Conrad Hvitsted. Langre upp mot klosteromradet hittades 
ett kraftigt stenfundament till ett stone valbyggt stenhus. Mojligen kan huset ha 
varit en av klosteranlaggningens annexbyggnader. 

Aven langs med Kindheste strede, som i modernt sprakbruk skulle ha hetat 
Orfilsgatan, hittades flera valbevarade stengrunder. Mot bakgrund av byggnadernas 
placering torde den lilla gatan ha varit betydligt smalare, belagen ett stycke norrut 
och betydligt mer snirklande an vad som tidigare har varit kant. I anslutning till en 
av byggnaderna patraffades rikligt med slagg, sot och trakol. Mojligen kan detta ha 
varit platsen for en smedja. 

Fig. 2. Visningarna av undersokningen pa Stortorget lockade mango intresserade besokare. 
Foto: Ewa Levau. 
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Undersokningarna pa Stortorget fick stor uppmarksamhet i press och media 
och vara utatriktade verksamheter har var mycket uppskattade och lockade manga 
manniskor. 

Vattenoverforingsledning mellan Hyllie och Vellinge 
Malmo Kulturmiljo genomforde under sommaren en arkeologisk slutundersokning 
Mom tva omraden som berors av vattenoverforingsledningen mellan Hyllie vattentorn 
i Malmo och Vellinge tatort. Norr om Hokopinge brukssamhalle patraffades bl a 
sex skelettgravar och en brandgray. Pa platsen fanns aven rester av hardar och 
andra boplatsspar. Gravarna ar svardaterade. Nagon narmare datering an till yngre 
stenalder, bronsEder eller aldre jarnalder later sig inte goras innan alla analyser dr 
klara. Boplatsresternas datering till just bronsalder och aldre *milder ger dock en 
fingervisning. I omradet sydost om Hokopinge undersoktes tva stora stenpackningar 
samt ett flertal hardar och kokgropar. Inga skelett patraffades under stenpackningarna, 
men lamningarna utgor med stor sannolikhet gravar, dar kvarlevorna inte har bevarats. 
Omradet kan dateras till bronsEder och aldre jarnalder. 

Medeltida byhamn saer om Hammars park 
Vid den arkeologiska utredningen soder om Hammars park framkom lamningar 
fran stenalder i anslutning till den sa kallade Jaravallen. Mer anmarkningsvart var 
fynden av halva foten till ett saltglaserat stengodskrus av Siegburgtyp daterat till 1300-
talet—borjan av 1400-talet samt taktegelfragment som patraffades i den sodra del av 
det ena schaktet. Det medeltida kruset vacker intressanta fragor om omlandet kring 
Hyllie bys sodra hamn. Hamnen som kallades Hellested Le je har sitt aldsta skriftliga 
belagg frin 2 mars 1491 clar kung Hans "domer riksradet och riddaren Tonne 
Wernersen (Parsberg) att nedbryta det hus han uppfort a 'Heliestzde bod', dari han 
idkade olhandel och hokeri Malmo och kronan till forting". Mojligen kan fynden 
av stengodskrus och taktegel sattas i samband med bebyggelse invid byhamnen. 

Spar efter jarnframstallning i Kristinebergsparken 
Inf.& anlaggandet av rekreationsomradet Kristinebergsparken i sodra delen av 
Oxie socken utfordes en undersokning under hosten. Tillsammans med tidigare 
undersokningar vid Kristineberg Syd och Oxie 15:15 bildar Kristinebergsparken 
ett intressant utsnitt av det yttre backlandskapet med en kuperad terrang och ett 
patagligt inslag av laglanta vatmarkspartier. Tidigare undersokningar har visat att 
naromradet dominerats av boplatslamningar fran yngre bronsalder och aldre jarnalder. 
Vid Kristineberg Syd har man konstaterat att jarnframstallning har agt rum och vid 
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Fig. 3. Pdrlspridare med karvsnittsornamentikfiinnen i 
Stora Bernstorp. Pdrlspridare kallas den bronsskena som 
man tradde parlsnoddarna igenom sa att de fordelades 
Over brostet som en krage. 
Foto: Malmo Museer. 
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den kompletterande forundersokningen av Kristinebergsparken framkom lamningar 
som mojligen kan kopplas till ett tidigt arbetsmoment i jarnhanteringsprocessen: 
insamlingen av malm. I direkt anslutning till en vatmarkssanka patraffades grunda 
nedgravningar i ett brunrott till rodorange lager av jarnhaltigt och pulverartat 
material. En rimlig tolkning dr att nedgravningarna utgor spar efter taktning av 
jarnhaltig rodjord. Inslaget av sot och trakol i lagret kan eventuellt vara en indikation 
pa att foradling, dvs rostning, skett i narheten. 

Ovanliga fynd i Stora Bernstorp 
I Stora Bernstorp soder om Sege a undersoktes grophus och langhus med speciella 
fynd fran jarnaldern under varen. Lamningarna och fynden starker teorin om att 
det under denna tid fanns nagon form av kontroll av landvagen/passagen Over 
Sege a. Platsen ligger pa en markant hojd, varifran man har kunnat blicka ner over 
Sege a. Undersokningen har visat att platsen varit bebodd fran Kr.f. till borjan av 
vikingatiden. Fran hojden har man haft Overblick Over land- och vattenvagar och 
kanske har passagen Over Sege a kontrollerats fran denna plats. 

Redan innan undersokningen paborjades fanns tankar om att platsen kunde 
innehalla intressanta lamningar och fynd. Dar Sege a bildar en halvo i det flacka 
landskapet, ca 1 kilometer nordost om Stora Bernstorp, undersoktes 1998 en palissad 
och ett langhus fran vikingatid. Halvon, som idag kallas Holmangen, tolkades som en 
omlastningsplats for transporter Over vatten och land. Dar har troligtvis en forhistorisk 
kommunikationsled passerat, en vag som kan ha gatt fran Trelleborg forbi Uppakra 
upp till Helsingborg och som kan ha anor fran yngre stenalder. 

Vid arets undersokning dokumenterades nio langhus, arta grophus och nagra 
enklare uthusbyggnader. Och mycket riktigt, i ett av grophusen hittades ett speciellt 
fynd: ett rektangulart bronsspanne fran 600-talet. Spannet som patraffades i narheten 
av husets troskelsten dr dekorerat 
med djurornamentik och en band-
flata. Liknande spannen har inte 
hittats i Malmo tidigare, men 
daremot pa jarnaldersboplatsen i 
Uppakra. I ett annat grophus hit-
tades en parlspridare i brons med 
spar efter emaljinlaggningar och 
karvsnittsornamentik av mycket 
hog kvalitet. Foremalet har preli-
minart daterats till 700-tal. 
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Utgravningar i Skanor och Falsterbo 
Under hosten genomfordes utgravningar i staderna pa Naset. I Falsterbo undersoktes 
lamningar efter bebyggelse och marknadsaktiviteter pa staden Liibecks omrade pa 
Skanemarknaden, strax vaster om ruinerna efter borgen Falsterbohus. I kulturlagren 
hittades drejad svart keramik fran 1300-talet. 

Under december gravde arkeologerna aven mitt i Skanors aldre stadsomrade, 
precis Oster om S:t Olofs kyrka. Har kunde man konstatera att det fanns flera olika 
bebyggelsenivaer som anvants fran slutet av 1200-talet till 1800-talet. I botten av 
undersokningsschaktet patraffades tva parallellt belagna och rektangulara, ndstan tva 
meter langa lerkladda grunda gropar. Detta ar en vanlig lamning i alla de skanska 
medeltida kuststaderna, som troligen har att Ora med beredningen av sill. I groparna 
grovrensades och sorterades fisken, mojligen fore det att de saltades och lades i tunnor 
for vidare export. 

Marinarkeologi langt upp pa land 
Under aret har tva marinarkeologiska undersokningar genomforts. Den ena i 
samband med en planerad breddning av Oljehamnsrannan i Malmo hamn, den 
andra i samband med planer for en framtida vindkraftpark pa Krigers Flak, i sodra 
Ostersjon. Darutover har ett flertal vrakbesiktningar utforts. 

Haysbotten ar vanligen den naturligaste miljon dar skeppsvrak upptackts. Ibland 
flyter dock skeppsvrak iland och hittas vid strandkanten, men aldrig lang upp pa 
land. Detta blev dock verklighet i februari i ar nar stormen "Gudrun" drabbade 
Skane. Dagarna efter det att stormen dragit forbi gjordes ett markligt fynd pa en 
sandrevel, norr om Skanors hamn. Med stormens kraft hade en sammanhangande 
del av en skeppssida slungats ett par hundra meter upp pa land. Av laskarnas (skary 
av bordlaggningsplanka) placering kunde vi sla fast att det var en del av skeppets 
babordsida. Trots att endast en tredjedel av det ursprungliga skeppet var bevarat 
kunde vi fa ut en hel del intressant information. 

Arsringsanalysen visade att virket hade fallts under vintern 1399/1400 i Sydost-
baltikum. Skeppet byggdes alltsa nagon gang i borjan av 1400-talet. En intressant 
detalj ar att de klockformiga skallarna pa jarnnitarna pekar pa sydskandinavisk 
skeppsbyggnadstradition. Nitarna anvandes for att sammanfoga skeppsborden. 
Enligt aldre kallor exporterades virke fran Baltikum redan i borjan av 1300-talet. 
Det ar alltsa inte orimligt att tanka sig att skeppet kan ha blivit byggt nagonstans i 
Sydskandinavien. 

Utifran matten pa de kvarvarande resterna av vraket gick det fa fram en bild 
av hur skeppet ursprungligen kan ha satt ut. Det har varit ett mindre, klinkbyggt 
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Pa skrovets utsida, i 
MO med det oversta skeppsbordet, finns en valbevarad sa kallad rostbrada. Den ar 
forsedd med ett antal genomgaende hal dar skot och stag till segel och rigg fastes. 
Av halens inbordes placering att doma kan vi anta att skeppet haft bade ett storsegel 
och ett toppsegel. 

Da det saknas ekonomiska medel till att to hand om vraket ligger det fortfarande 
kvar pa fyndplatsen. Sa om man kanner for en 4 km lang promenad genom ett 
naturskont omrade har man mojligheter att se det. Notera att skeppsvraket har 
hamnat inom ett naturskyddsomrade dar det racier besoksforbud mellan tiden 
1 april-15 juli. 

Arkeologi for alla 
Projektet Arkeologifir alla har pagatt i tva ar och slutfors ndsta ar. Malet ar att na ett 
brett spektrum av samhallsgrupper for att stimulera till reflektion kring historien. 
Tanken ar att vacka funderingar Over hur det forflutna paverkar oss i dag och styr 
var framtid. Projektet at en del av Malmo Stads handlingsplan Viilfiirdfir alla — det 
dubbla a' tagandet. 

Under 2005 har vi arbetat med tva stora skolprojekt i Bunkeflostrand och Gyllins 
tradgardar dar eleverna och lararna foljer vara arkeologiska arbeten i alla faser, fan 
uppstart till avrapportering. Dessa projekt Loper Over Hera ar. Tillsammans med 
Malmo Kogg och skolor i stadsdel Centrum har vi startat upp skolarbeten om 
medeltid och sjofart. I samband med fortsatta undersokningar i stadsdelen Hyllie har 
samtliga elever i arskurs 5 pa skolorna i Kulladal, Holma och Lindeborg deltagit vid 
vara utgravningar i olika skolprogram. I samband med en arkeologisk undersokning 
i Hollviken har Mdersanpassade skolprogram startats upp med tva skolor. Data sker 

Fig. 4. Skeppsvraket som stormen "Gudrun" kastade flera hundra 
meter upp pa land. Foto: Jan Oijeberg. 

lastfartyg i ektra, cirka 
15-16 meter langt, 5,5-
6,0 meter brett och med 
ett djupgaende pa cirka 
1,3 meter. Skeppet har 
haft en, alternativ tva, tvdr-
gia'ende sa kallade betabjal-
kar,varsfunktionvarattsta-
bilisera skrovet. De fore-
kom i storre skeppskon-
struktioner fran 1200-talet 
och fram till 1500-talet. 
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i samarbete med Trelleborgs museum. Var aktivitet Tidsdetektiverna som ingick i 
Fritidsforvaltningens sommarlovsprogram blev valbesokt och filmades av SVT:s 
Sommarlovsmorgon. Vi har (Asa genomfort ett antal valbesokta arkeologiaftnar pa 
vara gravningar i Maim& ytteromraden samt i Hokopinge och vid Trollends. 

KULTURMILJOVARD 

Kyrkoantikvariskt 
Den kyrkoantikvariska verksamheten har dominerats av forebyggande skyddsatgarder 
i kyrkorna. De senare arens uppmarksammade brander i flera kulturhistoriska 
byggnader har paskyndat installerandet av brandlarm i vara kyrkobyggnader. 

En annan markbar forandring är renoveringen av urtavlorna pa kampanilen till 
S:t Andreas kyrka i Slottsstaden. Urtavlorna har sedan 1970-talet saknat fungerande 
belysning av tim-markeringar, eftersom den tidigare konstruktionen innebar att 
lamporna enbart kunde bytas fran utsidan. Forutom en ny konstruktion, dar 
lampbyte nu kan ske fran tornets insida, lades nytt bladguld pa urtavlornas ytor. 
Den gamla bladguldtackningen fran slutet av 1950-talet var helt nedsliten. Att 
urtavlorna nu har aterfatt sin ursprungliga glans och ljussattning har stor betydelse 
for bade kyrkobyggnaden och stadsmiljon, det blir sarskilt tydligt under dygnets 
morka timmar. 

Handlingsprogram for arkitektur och stadsbyggnad 
Ar 2001 utlystes till arkitekturar i Sverige. Utover att satta arkitektur- och formfragor 
i fokus, ville regeringen genom denna satsning understryka att storstadsbebyggelsens 
arkitektoniska varden och det offentliga rummets estetiska kvaliteter är av avgorande 
betydelse for stademas attraktivitet. I samband med arkitekturaret paborjade Malmo 
stad arbetet med att utforma ett lokalt handlingsprogram for att skapa debatt och for 
att starka kvalitetsaspekter och miljokvaliteter i den byggda miljon. Programmer har 
resulterat i en trycksak i fyra delar som nu finns att tillga for den intresserade: Stadens 
struktur, Hallbarhet, Tester - Forvaltning och upphandling samt Goda exempel. 

Huvudsyftet med handlingsprogrammet ar att vacka intresse for arkitektur och 
stadsbyggnadsfragor och att tydliggora Malmo stads ambition och krav i dessa fragor. 
Andra mil dr att redovisa och lyfta fram goda exempel samt att skapa ett hjalpmedel 
i arbetet med att hoja ambitionsnivan inom arkitektur och stadsbyggande. 

Renoveringen av Malmo Stadsteater 
Under det gangna aret har institutionens byggnadsantikvarier aktivt foljt renoverings- 
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arbetet pi Malmo Stadsteater for Stadsfastigheter och lansstyrelsens rakning. Den 
mest patagliga forandringen ar troligen scenhusets fasad som aterigen har fatt en 
putsad yta i en varmt grabeige ton, precis som vid invigningen 1944. Mycket arbete 
har gaff at till att aterskapa den ursprungliga putsens struktur, sammansattning med 
stora glimmerkorn och rutindelning. 

I salong och foaje har ett omfattande renoveringsarbete av moblerna och interioren 
gjorts vid sidan av nya ledningsdragningar for vatten, varme och el. De enskilda 
detaljerna i detta arbete kommer nog inte vacka teaterbesokarens uppmarksamhet. 
Tanken och forhoppningen är istallet att lokalerna som helhet kommer att ge ett mer 
behagligt och genuint intryck di flertalet forandringar ar gjorda med antikvariska 
fortecken. Arbetet med moblering, nya hanvisningsskyltar mm har gjorts under 
inredningsarkitekt Eva Bergfelts ledning. 

Omlaggningen av piazzans stenytor har samtidigt paborjats och kommer att 
slutforas under vintern. 

Fig 5. Scenhusets nya fasad. 	 Fig. 6 Stadsteaterns nyrenoverade foaje. 
Foto: Olga Schlyter. 	 Foto: Olga Schlyter. 

Kulturmiljoprogram for Lomma kommun 
Arbetet med att skapa ett heltackande kulturmiljoprogram for Lomma kommun, 
som pagatt sedan 2001, ayslutades under hosten. Kulturmiljoprogrammet bestar av 
flera delar. Den forsta bestir av en oversikt Over kommunens historiska utveckling. 
Den andra delen är ett itgardsprogram dar vardefulla miljoer och objekt pekas 
ut, och riktlinjer ges for hur de bor bevaras. Atgardsprogrammet baserar sig pa en 
omfattande inventering av all bebyggelse som uppfordes fore 1960. I november 
2005 antogs atgardsprogrammet av kommunfullmaktige i Lomma som en fordjupad 
oversiktsplan. Tredje delen av kulturmiljoprogrammet bestar av informationsblad 
med rad och riktlinjer till fastighetsagare och enskilda husagare som planerar att Ora 
forandringar av sina byggnader. 
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Ytterligare tva etapper diskuteras inom ramen for arbetet med kulturmiljoprogrammet, 
dels en bok om kommunens kulturhistoriska utveckling och dels ett utbildningsmaterial 
for skolorna om kommunens kulturmiljoer och kulturhistoria. 

Som ayslutning pa arbetet med kulturmiljoprogrammet anordnade Malmo 
Kulturmiljo en forelasningsserie om bygdens historia i samarbete med ABF Lomma. 
Ett tjuogtal intresserade anmalde sig och det stora intresset innebar att det troligen 
kommer att bli en fortsattning under 2006. 

Trelleborg Vast — E 6 Vellinge och Trelleborg 
Inf.& den planerade ombyggnaden av vag E 6 till motorvag mellan Vellinge och 
Trelleborg har Malmo Kulturmiljo samverkat med Trelleborgs kommun och 
Riksantikvarieambetet UV Syd. Trelleborgs kommuns visions- och planarbete for 
stadens vastra delar innebar bland annat forslag till alternativa dragningar av den 
nya motorvagsinfarten. Har har Malmo Kulturmiljo gjort en utredning om vilka 
kulturhistoriska varden som berors av de olika alternativen. For strackan mellan 
Vellinge och Trelleborg har Malmo Kulturmiljo pa uppdrag av Vagverket och i 
samarbete med Riksantikvarieambetet UV Syd medverkat i en utredning som syftar 
till att identifiera fornlamningar som berors av vagutbyggnaden. I hada utredningarna 
har kulturgeografiska analyser av historiska kartor har varit en viktig metod for att 
fordjupa forstaelsen av kulturhistoriska perspektiv. 

Vag Prbifilrt Marieholm 
Som en fortsattning pa tidigare samarbete med Riksantikvarieambetet UV Syd 
har Malmo Kulturmiljos kulturgeografer aven medverkat inom den arkeologiska 
slutundersokningen for Vag 17, forbifart Marieholm. Arbetena har koncentrerats 
till undersokningar i anslutning till Trollenas och Nas by. I anslutning till 
slutundersokningen har Malmo Kulturmiljo aven genomfort ett pedagogiskt program 
med gymnasieelever i Eslov. 

Vag E 22 Linderod — Va 
Infor en utbyggnad av vag E 22 medverkar Malmo Kulturmiljo inom ett pilotprojekt 
som drivs i samverkan mellan Lansstyrelsen i Skane lan och Vagverket och som 
syftar till att uppmarksamma kulturmiljoaspekter sa tidigt som mojligt inom 
vagbyggnadsprocessen. Malmo Kulturmiljo medverkar har med kulturgeografisk 
kompetens i samarbete med arkeologer fran Riksantikvarieambetet UV Syd och 
Regionmuseet Kristianstad. 
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Nytt om arkivaiiskt 
2005- 

Av CECILIA JANSSON 

Efter narmare 5 ar som stadsarkivarie i Malmo slutade Goran Larsson sin tjanst under 
aret for att bli chef over Malmo museer. Den 8 december utnamnde Kulturnamnden 
Anna Svenson fran Landsarkivet i Lund till ny stadsarkivarie. Anna kom nkmast fran 
Open Society Archives i Budapest men har aven tidigare under flera ar tjanstgjort 
pa Malmo stadsarkiv (MSA) nar arkivet lag pa Ostergatan. Anna Svenson blir den 
sjatte stadsarkivarien i ordningen sedan starten 1903. 

Tillsyn och radgivning 
Under aret har arbete pagatt med att sammanstalla en arkivhandbok for de olika 
karnverksamheterna i Malmo. Handboken kommer att innehalla riktlinjer och 
foreskrifter for stadens arkivvard samt dokumenthanteringsplaner for verksamhe-
terna administration, barn- och ungdom, individ och familj samt yard och omsorg. 
Arbetet har bedrivits i samarbete med referensgrupper bestaende av representanter 
fran stadsdelarna. Handboken kommer att bli klar under varen 2006. Stadsarkivet 
har aven haft utbildning i arkivteori och arkivvard for forvaltningar och foreningar 
samt genom besok gett rad och anvisningar. Ett avtal har slutits med kulturkoncernen 
i Malmo om leveranser av arkiv fran Stadsteatern, Malmo symfoniorkester (MSO) 
och Malmo Dramatiska Teater. Som en NO av skilsmassan mellan Svenska kyrkan 
och staten dr stadsarkivet inte langre tillsynsmyndighet for Malmoforsamlingarna. 
Det finns dock fortfarande tva verksamheter inom Malmo kyrkliga samfallighet 
som stadsarkivet utovar tillsyn Over. Den ena dr begravningsverksamheten och den 
andra är verksamheten rorande den kyrkoantikvariska ersattningen. Under 2005 
utkom Riksarkivet med foreskrifter rorande forteckningsplan och gallring for den 
kyrkoantikvariska ersattningens arkiv, vilket innebar ett intensifierat samarbete mel-
lan Stadsarkivet och Svenska kyrkan i Malmo. 
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Bevara och Watt 
Arbete pagar med att digitalfotografera de brev och handlingar (daribland MSA:s 
pergamentsbrevsamling) som ar registrerade i Sonnenstein Wendts katalog over 
Malmo stadsarkiv fran 1300-talet till 1658. Varje dokument och sigill fotograferas 
separat och Ors sedan tillgangligt i forskarsalsdatorerna. Samtidigt har vi sam-
manfort de 148 pergamentsbrev som finns i MSA, sorterat och placerat dem i nya 
dokumentskap samt fortecknat dem. Varje enskilt pergamentsbrev kommer att fa en 
egen skyddskartong. Aven Ra'dhusrattens dombocker har till stor del forsetts med 
skyddskartonger. Andra arkiv som har varit foremal for renoveringar under aret ar 
kyrkoarkiven. 

Bland leveranserna kan namnas Tingsrattens arkiv (1981-1990), Bunkeflo 
forsamling, Malmo scoutdistrikt KFUK—KFUM och Limhamns skytteforening. 
Tingsrattens arkiv placerades i den nya depan M2 i Frihamnen som togs i bruk 
under hosten. M2 ar Kulturforvaltningens gemensamma magasin. Storre delen 

innehaller museets samlingar men 
1350 m2  ar reserverade for arkiva-
lier. Ett flertal arkiv har fortecknats 
under aret, daribland kan namnas 
Hermods, ett foretag som en gang 
i tiden utbildade byggmastaren 
Erik Sigfrid Persson i snickerilara 
via korrespondens. 

Arkivpedagogisk 
verksamhet 
Antalet skolgrupper som besokte 
stadsarkivet for arkivpedagogisk 
verksamhet lag pa samma niva som 
forra aret (97 st), vilket kan ses 
som en ovre grans med nuvarande 
resurser. Nagot fler gymnasieskolor 
ville Ora arkivstudier och fyra 
gymnasieklasser gjorde ett langre 
forskningsarbete med Hera arkiv-
besok och producerade ett antal 
uppsatser. 

Samarbetet med Skanes arkiv- 
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forbund med utbildning av lararstudenter fran Malmo hogskola i arkivpedagogisk 
verksamhet fortsatte under aret. Stadsarkivets samarbete med Malmo hogskola med 
kursen SlalOrskning— modern socialhistoria samt kill- och arkivkunskap aterupptogs 
pa hostterminen 2005 efter att ha gjort uppehall ett ar. 

Forskarservice och utlitriktad verksamhet 
Stadsarkivet ar sedan borjan av 2005 anslutet till ARMS, dvs Riksarkivets och 
Landsarkivens databas for arkivforteckningar och arkivinformation. Darigenom 
ar de fiesta av stadsarkivets arkivforteckningar tillgangliga via internet genom att 
de finns sokbara i Nationella arkivdatabasen (NAD). Arbetet med att utveckla 
hemsidan har fortgatt under aret. Vi har forbattrat vara formular for bestallning av 
bouppteckningar, betyg, slaktforskning och utdrag ur kyrkobok. Vi fortsatter aven 
att lagga ut intressanta register som PDF filer pa hemsidan. 

Den 1 juni hade vi vart forsta "brukarmote" pa MSA. Vi bjod in vara forskare till 
en traff for att bl. a. informera om den uppfraschning av tredje vaningen som vi pla-
nerade for samt for att fa to del av besokarnas synpunkter rorande var forskarservice. 
Gruppen som traffades i konferensrummet var inte stor men vi hade valdigt trevligt 
och manga vardefulla asikter framfordes. Det Uncles som ett bra satt att traffas och 
vi hoppas att dnnu fler forskare vill delta pa ndsta brukarmote. 

Efter manga ar av flitigt anvandande Uncles det som att det var dags att byta ut 
delar av moblemanget pa tredje vaningen. De stoppade moblerna fran gamla Riks-
bankshuset fick ny kladsel tillsammans med stolarna i horsal och konferensrum, 
nya mobler till pausrum och forskarexpedition samt en dator vid disken dar man 
kan soka i Arkis och Stadsbibliotekets databas Malin. Renovering av forskarsalen 
kommer att paborjas under 2006. 

Arets forsta utstallning stod klar i januari och handlade om Kockums vary och 
ett par manader senare var det Varvshistoriskt Forum pa Malmo stadsarkiv och 
kockumsomradet. Endast ett ar gamla Varvshistoriska foreningen stod som arrangor 
med Staten maritima museer som vardar. Temat sjafartsmiljoer aterkom i kulturhu-
sens dag den 11 september da det bl. a. visades kockumsfilmer pa stadsarkivet och 
anordnades rundvandringar pa varvsomradet. 

Hosten inleddes med ett besok pa Slaktforskardagarna i Goteborg dar vi fick 
chansen att 'flora manga entusiastiska slaktforskare fran hela Sverige. Manaden 
darefter var det dags for armu en Goteborgsresa, denna gang till bokmassan dar vi 
medverkade i Riksarkivets monter tillsammans med de andra Landsarkiven. Sam-
arbetet med Landsarkivet i Lund och Skal.  les arkivforbund har fortsatt med gemen-
sam programverksamhet, ett bidrag fran Stadsarkivet handlade om tobaksarbetaren 
Andreas Ludvig Winqvist och hans liv i 1800-talets Malmo. 

161 



NYTT OM ARKIVALISKT 2005 

Temat for Arkivens dag var "Det ska vi fira". Under dagen fick allmanheten bl. a. 
besoka magasinen, se pa film och to del av en ny utstallning. 

Forutom ordinarie foto- och filmhantering har Stadsarkivets mediaenhet aven 
bidragit med bilder till bocker, t. ex. "Kockums med vara egna ord", och filmer, 
bl. a. "Mitt hjartas Malmo 1953-1965", samt "En varvhistoria". 

Som vanligt har vi haft stor nytta av vara vanforeningar, som hjApt oss att 
halla oppet i var forskarsal pa tisdagskvallar och lordagar. Kockumsgruppen har 
fortsatt sitt vardefulla arbete med att registrera bilder ur varvets stora fotosamling. 
Slaktforskarforeningen har utbildat nya slaktforskare och foreningens "mullvadar" 
har fortsatt att grava djupare i Malmo stads historia. 
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Malmo Kuiturhistoriska Forenings 
verksamhetsberatteise 2004 

Arsmote 
Ordinarie arsmote halls onsdagen den 14 april 2004 pa restaurang Arstiderna i 
Kockska huset, med 41 narvarande medlemmar. 

Efter arsmotesforhandlingarna ftiljde maltid i festsalen besta'ende av spett pa havets 
lackerheter, kalvfars med murkelsas och hallongomma i choklad. 

Till kaffet halls foredrag om Malmos kartor av stadsarkivarien Goran Larsson, 
stadsantikvarien Ingmar Billberg och bitradande stadsantikvarien Anders Reisnert. 

Till motesdeltagarna utdelades "Motsattning och Samverkan" av Einar Bager och 
nyutgivna boken om Knutsgillets historia av Birgit Bender. 

Styrelsen 
Efter arsmotet 2004 har styrelsen sammantratt atta ganger : den 14 april, den 5 maj, 
den 8 september, per capsulam den 19 oktober, den 3 november, den 8 december 
2004, den 26 januari och den 30 mars 2005. 

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

Revisorer 
Nils-Axel Mansson och Elisabeth Nordgren har varit revisorer med Johnny Ekdahl 
och Birgitta Akesson som suppleanter. 

Foredrag, utflykter m. m. 
Torsdagen den 26 februari talade Gunnar Wetterberg om Axel Oxenstierna med 
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anknytning till Skane och konflikten med Danmark. Lokal: Malmo Stadsbibliotek 
i Roda Rummet. 

Tisdagen den 18 maj holl Gunnar Ericson konstpromenad med start i Slottsparken 
och vandring in mot stadskarnan for ayslutning vid Stortorget. 

Torsdagen den 2 september gjordes hes& i Lund i samarbete med foreningen 
Gamla Lund. Temat var Lundagard, datid—nutid—framtid. Goran Larsson, Karl-Arne 
Blom saint Bjorn Magnusson-Staf var kvallens ciceroner. Efter visning agde en lattare 
maltid rum pa Akademiska Foreningen. 

Mandagen den 13 september gays mojlighet aft se de arkeologiska undersokningarna, 
under ledning av Anders Reisnert, i kvarteret Liljan i korsningen av Grabrodersgatan 
och Vastergatan. 

Torsdagen den 7 oktober anordnades ett besok med guidning av Sven Rosborn 
for att se en kogg pa Malmo redd vid fore detta svavarterminalen pa Angbatsbron. 

Lordagen den 13 november avholls "Arkivens dag", dar foreningen deltog for att 
sprida information om foreningens verksamhet och 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 11 december samlades medlemmarna till jullunch pa restaurang 
Ribersborg. Dar talade Anders Reisnert om amnet "julefrid" ett kaseri kring julen, 
"dess orsaker och verkningar", varefter bocker och kalendrar som skankts till 
foreningen lottades ut. 

Publiceringsverksamhet 
Arsboken 2003 utkom i juli 2004. 

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

Kommitteer 
Redaktionskommittin, som bestatt av Rita Rohlin Abrahamsson, Ingmar Billberg, 
Anders Reisnert och Lars Svensson har avhallit ett flertal moten varvid dels inkomna 
manuskript behandlats och dels tryckningsforfarande diskuterats. 

Programkommitten bestaende av ordforanden, Anders Reisnert och Gunilla 
Konradsson med adjungerade ledamoter har forberett arets aktiviteter. 
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Stipendiekommitten har bestatt av Goran Larsson, Ingmar Billberg, Anders 
Reisnert och Lars Svensson. 

Styrelsen beslot att ur Folke Malmbergs och Birgit Slangerups fond utdela stipen-
dium till: 

Anders Hogberg for ett projekt om "Hogfolk — ett projekt om Malmos bronsal-
dershogar", 9000 kr. 

Mellanskillnaden av reserverade medel beslots overforas till kommande stipendie-
utdelning. 

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

Medlemmar 
Foreningens medlemsantal (inklusive foreningar och institutioner som vi utbyter 
arsbocker med) under 2004 uppgick till 782 medlemmar med fullt medlemskap 
varav 32 var nya medlemmar och 105 utbytesforeningar och institutioner. Harutover 
tillkommer stodjande familjemedlemmar. 

Styrelsen 
Malmo Kulturhistoriska Forening 
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Bli medlem i 
Maline, Kulturhistoriska FOrening 

Malmo Kulturhistoriska Forening har till uppgift att 

- framja forskning och kunskap om Malmo historia och kulturliv 
under siva' dansk som svensk tid 
verka for god miljovird och byggnadsvard 

- genom publiceringsverksamhet Ora stadens forflutna levande. 

Varje medlem erhaller arsskriften "Elbogen" gratis. 
Aldre arsskrifter kan forvaryas 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 
"Malmokyinnor" 

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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