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FÖRORD.

Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1934 har till omfånget
ökats till ungefär det dubbla mot f jorårets. För att kunna fortsätta med denna del av föreningens verksamhet får styrelsen
härmed rikta en vädjan till föreningsmedlemmarna att verka för
årsskriftens spridande och att nya medlemmar måtte ansluta sig
till föreningen. Anmälan om inträde kan göras hos någon av
styrelsen. Varje medlem erhåller årsskriften gratis. Nytillträdande medlem får dessutom i mån av tillgång Malmö Fornminnesförenings minnesskrift gratis samt årsskriften 1933 till
ett nedsatt pris av kr. 2: 50. Föreningens bibliotek, vilket förvaltas av sekreteraren och huvudsakligen består av hembygdslitteratur, står gratis till föreningsmedlemmarnas förfogande.
Därest anmälan göres hos sekreteraren före den 1 januari
1935, kan Skånes Hembygdsförbund s år sbok för år 1935 erhållas till ett nedsatt pris av kr. 1: - .
Slutligen anhåller styrelsen att till medarbetare och annonsörer
få framföra ett varmt tack för visat intresse för Malmö Fornminnesförening och dess strävanden.

MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS VERKSAMHET
ÅR 1933.
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Under året ha tvenne ordinarie sammanträden hållits den
6 juni och den 29 november. Vid sammanträdet i juni, vilket
avhölls på Malmöhus, demonstrerade museiintendenten Ernst
Fischer de lösa jordfynden, vilka nyförvärvats till Museets
samlingar eller under de senare åren .d är konserverats. Vid,
sammanträdet i november å Hotell Tunneln, .då bl. a. vissa stadgeändringar antogos, redogjorde stad sarkivarien Leif Ljungberg
för den infödde Malmökompositören, organisten och kantorn
i Malmö S :t Petri församling Hans Jacob Tengvall (död 1863),
hans liv och verksamhet, varefter herrar Grafström, Maull och
Lindgren utförde en valthornstrio av nämnde kompositör. Sedan
höll docenten H. Richter, Lund, föredrag om Skånes äldsta
kartor, belyst med skioptikonbilder.
Den 16 september hade föreningen anordnat en särdeles
givande utfärd pr buss till Katrinetorp, Petersborg ·och Månstorps gavlar. Under resp. ägares ciceronskap besågos Katrinetorp såväl som Petersborg; Månstorps gavlar demonstrerades
ingående av amanuensen Nils Gösta Sandblad, Lund. På återfärden kommo deltagarna i tillfälle att bese V. Ingelstads kyrka,
där särskilt det medeltida altarskåpet väckte intresse.
Under maj månad utkom föreningens årsskrift. Redaktör var
föreningens dåvarande sekreterare, konstnären Einar Bager.
Föreningen har under det gångna året i samarbete med Malmö
Museum övervakat grävningsarbeten i de äldre kvarteren i staden; de vid grävningarna tillvaratagna fynden ha omhändertagits
av Malmö Museum. - Hos vederbörande myndigheter har styrelsen utverkat medgivande att i samband med under år 1934
företagen rivning av vissa stadens fastigheter i kv. 33 Skepparen
och breddning av Gråbrödersgatan få företaga grävningar i
sagda kvarter; för detta ändamål beviljades ett anslag upp till
300: - kr.
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Under årets lopp har huvudsakligen genom byten med för eningar av likartad natur åstadkommits ett Fornminnesföreningens bibliotek, vilket under sekreterarens vård står till förfogand e
för medlemmarna.
Någon ändring i styrelsen har icke skett. Kon stnären Bager
har vid ordinarie vårsammanträdet på grund av bristande tid
avsagt sig sekreterareskapet. Det uppdrogs åt stadsarkivarien
L jungberg att tillsvidare sköta sysslan. Vid styrelsesammanträde
den 29 november utsågs L jungberg till sagda befattning och har
åt honom desslikes lämnats uppdraget att redigera föreningen s
årsskrift 1934.
Föreningen representerades vid Skånes Hembygdsförbund s
årsmöte i Båstad .den 9 juli av sin ordförande, polismästaren
Yngve Schaar.
Medlemsantalet uppgiok den 31 december till 191, vilket
utgör en ökning under året av 70 personer.
Av kassaförvaltarens redogörelse för fö reningens i'nkomster
och utgifter framgår, att kassans behållning den 31 december
utgjorde:
5 st. Konungariket Sveriges Stadshypotekskassaobligationer, vardera å 1.000: kr.
1 st. Svenska Statens premieobligation .. .. . ... .
I sparbank innestående .. . .. . . .... ... .. ... . .. .. . . .
A postgiro mnestaen de . . .... . ... .. .... .. . . .. . .. . .
Kontant i kassan .. . ... . . . . .... .. . . . . .. . . .. ..... .... .

5.000 : 50: 983: 81
2:44
13: 54

Summa kr.

6.049: 79

o
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TIGGARMUNKARNAS KLOSTER I MALMÖ.
Av EINAR BA GER.

, Dr. Hans Wåhlins utomordentligt grundliga och väl dokumenterade artikel "Tiggarmunkarnas kloster och kapell i Malmö"
i Fornminnesföreningens årsbok 1933 har givit mig anledning
att fortsätta en utredning på samma område, dock med andra
utgångspunkter, vilken jag för några år sedan påbörjat, men för·s t
nu kunnat slutföra. Även om mina resultat - som erhållits
genom en metod, vars vetenskapliga värde måhända kan di·skuteras - ej sammanfalla med Dr. Wåhlins, så förringar detta i
ingen mån min uppskattning av skärpan och redligheten i Dr.
Wåhlins bevisföring.
Vid försöken att vinna klarhet angående belägenheten av det
äldre gråbrödersklostret - från o~kring 1489 Sanctorum Simonis et Jude kapell - erbjuda de ägarelängder över ett antal
av stadens fastigheter, som kunna upprättas med ledning av kyrkans och altaregodsens räkenskaper, en väg, som icke är helt
oframkomlig. J a, man kan våga det påståendet, att dessa ägarelängder utgöra de enda fasta utgångspunkterna vid studiet av
topografin i en stor del av det äldre Malmö.
Kyrkans och altaregodsens räkenskaper innehålla förteckningar över alla de gårdar, ·som hade att erlägga s. k. jordskyld
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till S :t Petri- kyrka uch altarestiftelserna. De äldsta anteckningarna börja år 1532 och omfatta förutom kyrkans och altarestiftelsernas även hospitalets gods. Snart sker emellertid en
uppdelning i <lessa skilda slag, och från år 1543 skötas altaregodsens räkenskaper, som i detta fall särskilt intressera oss, av
en därtill utsedd förtroendeman, den s. k. altaristen.
De äldre anteckningarna äro förda med utomordentlig omsorg och skrivaren har tydligen gjort sig all möda att tydligt ange
läget av varje gård, så att misstag ej skulle kunna förekomma.
Fram till år 1594 äro anteckningarna förda med stor reda, men
här uppstår en lucka, och när längderna fortsätta år 1609, äro
de helt summariska med i stort sett endast ägarnas namn. och
beloppens storlek angivna. Än värre blir det därigenom, att avgifterna för alla gårdar, tillhöriga samme ägare, utföras i klump.
Man har dessutom frångått den tidigare ordningsföljden, där
gårdarna voro samla<le under sina resp. altare. Vid den nya
uppställningen har man i stället tänkt på att göra det bekvämt
för uppbördsmannen, så att denne med utgångspunkt från rådhuset kunde följa Södergatan ner utmed först dess östra, sedan
dess västra sida med en avstickare i Per Weijersgatan. Vid Skomakaregatan svänger man in och tar denna gata och Hjulhamnsgatan, och fortsätter så Södergatan upp, Stortorget o. s. v. 1
Från år 1623 återgår man emellertid till att anteckna gårdarna var för sig, och fortsätter härmed ända fram till år 1692,
då man får en fast hållpunkt för bestämmande av gårdarnas
läge genom den numrering, som detta år åsättes alla stadens
fastigheter.
En första hjälp vid försöket att följa gårdarnas historia tillbaka i tiden får man därigenom att 1692 års numrering införts
i 1657 års jordebok för altaregodsen. Detta har skett någon gång
mellan åren 1700 och 1707. Till numreringen äro nämligen
fogade namnen på ett antal husägare vid tiden för numreringens
införande i längden, bl. a. "rådman" J acob Thomsen J yde, ut1 För att belysa svårigheterna kan jag nämna, att t. ex. första posten, som kort
och gott lyder: Kir·s tine H endrich Blommis -3m, visar sig härröra från en trädgårdstomt söder om Snapperupsgränden, men har placerats först, därför att änkan hade
sin huvudgård vid Södergatan strax söder om rådhuset.
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nämnd till rådman år 1700, samt Jöns Christenson, vilken avled 1707.
Den stora svårigheten består i att slå en bro över klyftan
159~1609, samt att sortera upp klumpsummorna sistnämnda
ar.
Härvid har man i första hand till hjälp 1623 års längd, där
gårdarna i stort sett förekomma i samma uppställning som i
1609 års längd, dock så att de alla nu åter specificeras. Vidare
giva stundom de erlagda jordskyldsavgifterna en god vägledning, så att en del gårdar med mera säregna jordskyldsbelopp
på detta sätt kunna fastställas. Att gårdarna i stor utsträckning
gingo i arv, är utan vidare klart, liksom att man i detta fall får
draga slutsatserna med stor försiktighet. Slutligen ha vi en synnerligen värdefull hjälp i de talrika anteckningar om avslutade
gårdköp, som införts i domböckerna, varvid även de jordskyldsavgifter, som betungat fastigheterna, inregistrerats. En möjlighet att i grova drag kontrollera de sålunda vunna resultaten, äga
vi genom att följa mantals- och .skattelängder från dessa tider,
där invånarna förtecknats i sina rotar efter gatorna. Med ett ord:
utsikterna att knyta samman den brustna tråden äro inte så hopplösa, som man först kunde frukta.
Den metod jag för detta arbete använt, har bestått i, att jag
åsatt gårdarna i 1543 års omsorgsfullt uppställda altaregodslängd villkorliga nummer (arbetsnummer), under vilka jag följt
gårdarna uppåt genom tiderna. På samma sätt har jag med
utgångspunkt från 1702 års jordebok, där altaregodsen första
gången förekomma under 1692 års numrering, följt gårdarna
under denna fasta numrering bakåt i tiden, tills de båda serierna
träffat samman. De resultat jag därvid uppnått, ha överträffat
alla förväntningar och för praktiskt taget alla dessa gårdar har
en full ständig ägarelängd kunnat upprättas.
0

*
Efter denna orientering, vilken jag nödgats göra så omständlig för att motivera de invecklade procedurer, som längre fram
måste tillgripas för att följ a gårdarnas historia, övergår jag så
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till att undersöka gårdarna nr 485, 486 och 487 ( A) 2 , vilka
upptaga det västligare klosterområdet vid Västergatan på hörnet
av Lilla Bruksgatan i kv. 34 Fisken 3 •
1702 ägdes dessa gårdar i nämnd ordning av Karna salig
Erich Gundars, Jöns Hindrickson och Nils Jönson. För den sistnämnde antecknas, att han ägde Jacob Repslagares gård. Vardera
erlade i jordskyld till altaregodsen 262/ 3 öre.
1692 återfinna vi gårdarna i det stora besiktningsinstrumentet, som ligger till grund för gårdarnas fasta numrering, under
följande ägare : Christen Anderson Fiskare, Jöns Hindrikson
och Jacob Repslagare.
1688 är Erik Gunnarson ägare till gården nr 485, i övrigt
oför-ändrat ·och jordskylden för vardera 26: 12 öre= 262/ 3 öre.
1657. I jordeboken detta år har som tidigare nämnts 1692 års
numrering. införts. För gårdarna nr 485, 486 och 487 finna vi:
Borgmästare Jacob Clausen Wildschiött af den gaard hand bekom af J acob von Arendt och Jörgen Clemensen tilforn iboede
och Christopher Schrifver weret eijemand till - 10 mark =
80 öre = 3 X 262/ 3 öre.
1638. Jacob von Arindt aff den gaard Jörgen Clemidrtzen
iboer med sine vonninger derudi - 10 m.
1629. Jacob Clausen och Christoffer Slodsskrifver giffver
aff salig Johan Willumsens jordegouds 18 m; deraff udgiffver
Christoffer aff den gaard Jörgen Clemidtzen iboer med sine
voninge~· - 10 m. och Jacob Clausen aff hans malthus bag udi
hans gaard - 8 m.
Den senare gårdslotten kan på samma sätt genom obruten
kedja fastställas till nr 341 (B) vid Adelgatan, bakgård till
Johan Willumsens gård vid Stortorget nr 339.
1623 . -christoffer Slodtsschriffver aff -den gaard Jörgen
Clemidtzen iboer med sine voninger - 10 m 4 •
2 De kursive rade bokstäverna hänvisa till beteckningarna på PI. 1, en schematisk
k artbild över de delar av Malmö, som ber öras i denna ar tikel.
3 Till stadsarkivar ien Leif Ljungberg, som välvilligt b~trä tt IIIJig med att i stads·
a.rkivet k ontrollem här nedan lämnade Uippg ifter, frambär j ag mitt vördsamm a tack.
4 1623 8/ 4 värderas sal : Johan Willemsens jor.degods:
- - ltem den gaard norden paa Westergade l iggendes, som Cla us Skiffböger
iboer med sina vonillinger, vurderes foT 330 dl ., h ver a ~f giffvis jordschyld 10 m .
(Tingsboken).
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1615 och 1609. Johan Villombsen - 18 m. Alltså sami:na
belopp, som vi finna uppdelat år 1629.
För den fortsatta utredningen omnämner jag, att Johans broder, borgmästaren Cornelius Willomsen, samma år erlägger
22 mark jordskyld. Med användande av samma metod som för
föregående gårdar kan man fastställa, att denna jordskyld härrör från dels gårdarna nr 620-624 ( C) mellan Lilla Torg och
Engelbrektsgatan med 18 mark, dels " en bolig der vester" (D)
i nuv. Kungsparken med 4 mark.
Vi taga nu ett hopp över klyftan till 1594 år s längd, där vi
finna bröderna Willomsens moder Anne salig Willom Diricksöns
som ägare till en rad gårdar. Och här befinna vi oss på fast
mark. Längderna ät o nämligen alltjämt uppställda i 1543 års
ordningsföljd, med de få omkastningar, som uppkommit därigenom, att ett par altare med sina tillhörande gårdar bytt plats.
Därigenom blir det lätt att få fasta hållpunkter för alla dessa
gårdar s placering.
Det gäller nu att undersöka, i vad mån det går att passa in
bröderna Willomsens gårdar på deras moders innehav. Gårdarna nr 620-624 ( C) igenkänna vi lätt under orienteringen
" nordost for byens tegelgord" 5 • Denna tegelgård låg i kv. Tranan vid Engelbrektsgatan och anvisningen för oss just till dessa
gårdar. Jordskylden uppgick till 18 mark. " Den bolig der
vester" (D) återfinna vi i en gård " vesiter om Graabrödre röst" 6
med 4 mark i jordskyld. Båda dessa gårdar ägas av Anne Willom
Diricksöns7 • Gården vid Adelgatan nr 241 (B) , som återfinnes
under orienteringen " nest vester for det store Hans Michilss
stenhus"5 (det s. k . Kronomagasinet) med 8 mark jordskyld,

Be teckningen i 1543 års längd.
Det yngre gråbrödersklostret (senare hospitalet), som åsyftas i de äldsta altarngodslängdernas hänvisningar, låg i nuv. Kungsparken. Med "röst" ( eg. = galler )
menas port eller genomgång i en mur .
7 Skrivaren av längderna har ofta endast helt mekaniskt kop_ierat en föregående
längd, då ej något misst ag därigenom kunde uppkomma. Åtskilliga helTar figurera
därför i längderna långt efter sin död, särskilt i de fall, då änkan övertagit går darna.
Willom Diricksöns namn har därför fått stå har för elit par gårdar ända till år
1594, ehuru han avlidit r edan 1581. Däremot har hans änkas namn alltid införts för
de gårdar, som hon förvärvat efter makens död.
5
6
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äges däremot vid denna tid av · Peter Bisterfeld, vilken
12/ 3 1600 sålde densamma till Johan Willomsen8 •
Av brödernas gårdar återstår så endast den vid Västergatan,
nr 485-487 (A), vilken i Anne Willom Diricksöns innehav
motsvaras av en gård bland Sanctorum Simonis et Jude Capells
jordegods:
Willom Dirichsön av S: Simon et Judae gaard9 Hans Roskom
aatte (=ägde) -10 mark1°.
Utan svårighet följa vi nu denna gård tillbaka genom tiderna
ända till år 1532.
1585, 1581 och 1577. Willum Diricksön av S :Simon et Jude
gaard Hans Roskom aatte - 10 m.
1559-1543. En gord vest norden Adelgaden, som Sanctorum
Simonis et Jude kirke paastod mett all sitt omliggende fang oc
bod, som Hans Roskom udi wer haffver - 15 m. (Reduceringar av jordskylderna företagas under 1530- 1540-talen upprepade gånger för ett stort antal gårdar.)
1537. I kyrkans r.äkenskaper återfinnes gården alltjämt under
Sanctorum Simonis et Jude cappels jordegots: Marne Mester
Claus Bartskierers aff kyrcken oc . kyrckegorden nordenfore
- 22m.
1532. ltem 20 m. Mester Claues Bartskerer aff thend gord
norden fore Sanctorum Sijmonis et Jude cappell uti hystmarckedet.
De sista uppgifterna lämna oss sålunda även den värdefulla
upplysningen, att kapellet rivits någon gång mellan år 1537 och
1543. Tidigare avses alltså endast området norr om kapellet, men
sedan detsamma nedbrutits, har även det därigenom vunna utrymmet lagts till gården.

*
s Tingsboken 12/ 3 1600.
9 Ej att förväxla med den s. k. Kapellgården (El , som i längderna står omedelbart före S. Simonis et Jude går d.
10 För fullständighetens skull nämn er jag, att Anne Willom Diricksöns i längden
år 1594 förekommer som ägar e ti11 ytterligare två gårdar. Den ena, nr 525 (F) ,
" paa det östre hiörne vid Bent Skyens strede" (nuv. Mäster Johansgatan ) med 22 m
j or dskyld hade Anne köpt av Arent T immermand och den tillföll efter hennes död
svärsonen Morten J ensen Toldschrifver i Helsingör (tingsboken 23/ 10 1598). Den
andra, nr 713 (G) , var belägen "udi Pottemagerstredit (nuv. P er Weijersgatan ) pa a
den söndre side" med 5 m jordskyld, och ärvdes likaledes a v Morten J ensen.
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Sedan jag på denna mödosamma väg kommit fram till Sanctorum Simonis et Jude kapell, har jag ·sökt kontrollera detta resultat genom att undersöka en annan gård, som är orienterad i
förhållande till detta kapell.
I 1543 års längd över altaregodsen nämnes en gård, "norden
Adillgaden paa det östre hiörne uti Sanctorum et Jude strede,
som Frantz Iepss udi wer haffver oc giffuer 16 mark."
Ännu 1558 står Frans l~pssön som .ägare av gård~, men åren
1577-1594 innehaves den av Jacob Clausön, som för densamma erlägger 12 m jordskyld11 • På den av Dr Hans Wåhlin
citerade kartskissen över Malmö med förteckning över stadsportarna m. m., som Anders Sörensen Vedel upprättat på 1580-talet,
förekommer en stadsport, som bär just denne borgares namn,
jämte ett orienterande tillägg: Jacob Clausöns port: Sorte brödre
closter armamentarium vrbis: ad hane portam. Såsom Dr Wåhlin
påvisat, skulle denna port efter den av prästen Niels Jörgensen
företagna uppstegningen av avstånden mellan stadsportarna haft
sitt läge framför nuv. Lilla Bruksgatan, alltså just den gata, vid
vilken vi tidigare kunnat förlägga Sanctorum Simonis et Jude
kapell. Kapellet, gatan, som bär dess namn, och Jacob Clausön
bilda ett tretal, som under inga omständigheter går att åtskilja.
Att beteckningen "sortebrödre kloster." förekommer i detta
sammanhang, kan vid första påseendet verka förbryllande, men
får nog sin förklaring i den omständigheten, att den gode Anders
Vedel inte varit så noga med beteckningen av sina kloster. Sålunda har han på förteckningen angivit det på Stortorget belägna
klostret som "Graabrödre", ehuru det bevisligen varit ett
Helgeand skloster.

*
Vi ha emellertid möjlighet att, ehuru på andm vägar, få närmare besked om även det östliga klosterområdet i kv. 33 Skepparen vid hörnet av Västergatan och Gråbrödersgatan.
Till utgångspunkt välja vi en köpehandling från år 1559, som
ger en utmärkt orientering i gatubenämningarna inom stadsdelen
närmast söder om detta klosterområde. Herr Byrge Trolle erhål11 Jacob Clausön äger 1577- 1594 ännu en gård, som emellertid var belägen " udi
H elligeststrede" - - "nu vesten -0ptill :torgitt", med 10 m jordskyld.
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A X ILS GORDEN

"'TH~T :5TREDE SOH L ÖB E R TILL LANGE C.RT .! .STREOE:.

A LNEROPPE BODER

Pl. Il.

ler detta år av staden "ith stöcke stadzens jord och grund, liggendis sönden optil hans eigen gord, som kallis Axilsgorden, oc
norden wdmett stadsens gade, som gaar fran thet strede, som
kallis Bernt Skynns strede, oc frem for Allneroppe boder , oc til
thet gamble bastue strede, oc strecker sig wtj lengden öster aff
fran fo:rnie Bernt Skynns strede tuert emod thet steenhuses hiörne
salige Jörgen Kock aatte, oc nu hans arffuinge tilhöre oc J ens
Botter iboer, kallis Companij hiörnit, oc wester wppaa wid bede
gade for forne Allneroppe boder, intil b ede bastuestrede, lige
tuert emod salige Truills Tuersöns gordhs hiörne, norden for
thet strede, som löber t il Lange Grts strede1 2 " . PI. 2.
Det sistnämnda gatunamnet kvarlever ännu i Långgårdsgatan.
Med utgångspunkt härifrån kunna vi bestämma "Thet gamble
bastuestrede" till nuv. Gråbrödersgatan och " Bernt Skyens
strede" till nuv. Mäster J.ohansgatan.
Axelgården, som låg mellan de två sistnämnda gatorna, hade
fått sitt namn efter Axel P eder·sen (Thott) till Härlöv, vilken
den 3 april 1433 fått denna gård i förläning av kung Erik av
Pommern. I gåvobrevet, som även upptager måtten på gårdens
gränser, angives d en såsom liggande "~sten s~nden over gaden
fra Szworttebr~drekloster 1 3 • Gården, som förblev i den mäktige Herr Axels släkts ägo som ett slags fideikommiss 14 , kallades
Domboken 15/ 7 1559.
Repert. dipl. regni Dan. nr 6612. Dr . Hans Wåhlin har välviilligt fäst min
uppmärksamhet på detta intressanta dokument.
14 Kong Fred. I :s Registranter 17/8 1525.
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under det följande århundradet kort och gott för Axelgården.
Om gården under detta namn var mycket bekant, så var detta
ej mindre fallet med den därtill hörande allmänna badstugan,'
"Her Axils hadstufwe'i, efter, vilken den angränsande gatan benämndes "Ba.d stuestrede" eller "Thet gamle hastue sitrede".
Denna badstuga återfinna vi som gatubest•ä mning i en köpehandling av 10/ 9 1482, genom vilken borgaren Jens Hvid
i Malmö säljer till kaniken Mogens Kempe i Lund den gård,
som han själv bebor, liggande "vestenst oc synner j byen, nordhen nest gra'hq6dne closters teylaadhe vppa hiprnit stredhet j
mellpm oc swo wdh nor thet stredhit, som ligger nedher til
swarte brpdre capill, som 'ock ligger Her Axels bastwe vdj" 14 •

PI. 3.
Om någon tvekan kan råda angående sträckningen av denna
gata, så skingras den genom en uppgift i ovannämnde kanik
Mogens Kempes testamente 4/ 4 148315 • Han donerar till
S :t Laurentii kyrka i Lund trenne gårdar i Malmö, 'd äribland
även just Jens Hvids gård:
In 3a curia habitat Jess Huidh in occidentali parte ville jn
vico ad australem partem ville a capella predicatorum ibidem
sita.
(I den tredje gården bor Jens Hvid, belägen i västra delen
av staden i gränden, som går till södra delen av staden från
predikaremunkarnas kapell.)
Då vi även genom en mångfald andra handlingar kunna bestämma "det gamle bastustredet" till nuv. Gråbrödersgatan, kan
ej gärna någon ovisshet råda om, att vi böra söka Svartbrödrakapellet någonstädes norr om denna gata eller i dess norra del.
Resultatet av en undersökning med dessa utgångspunkter
skulle sålunda bliva,
att Gråhrödraklostret - senare Sanctorum Simonis et Jude
kapell - legat i östra delen av nuv. kv. 34 Fisken,
att Sanctorum Simonis et Jude strede motsvaras av nuv. Lilla
Bruksgatan,
att J acob Clausens port legat vid mynningen av denna gata
15

16
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samt att Svartbrödraklostret1 7 legat
i östra delen av nuv. kv. 33 Skepparen.

Si:ii'ARTE.

BR!JDRE

\

CAPf LL.

___.L___--

Att min bevisföring innehåller
svaga punkter, är jag själv den
förste att erkänna. Det är utan
vidare klart, att de resultat, som
kunna vinnas ur ägareförteckningar
med så varierande uppställningar
som här ifrågavarande, i många
fall icke innebära den fullkomliga
vissheten, utan endast en större
eller mindre grad av sannolikhet.
Endast i den mån man på andra
vägar kan kontrollera dessa resultat, får man en uppfattning av metodens pålitlighet. Efter hand som
serien av kontrollerade, rätta fall
växer, ökas då sanolikhetsgraden
för riktigheten av även de fall, som
icke låta sig kontrollera. Emellertid få vi i brist på säkrare vägar
vara tacksamma för de möjligheter,
som denna metod lämnar oss att något lyfta på den slöja, som
dölj er forna tiders Malmö för oss.

17 J ag använder denna i 1500-talets ha ndlingar vanliga beteckning, m en finn er
eljest Dr. Wåhlins bevisföring för, att det troligen endast rört sig om en anläggning
av underordnad natur, fullt övertygande.

Avlämnat till tryckning ·Mars 1934.
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MALMÖ FÖRSTA INKORPORERINGSÅRENDE.
Av KNUT DAHLBERG.

Vid mitten av elvahundratalet begynner för handelsförhållandena i Danmark ett århundrade av starka omvälvningar.
Under denna period åstadkoms en hastig och kraftig utveckling
av östersjöhandeln, som tidigare varit av förhållandevis mindre
betydelse för landet, stundom nära nog lamslagen. V ad som nu
skedde var, att det tyska folket, som dittills varit avskuret från
Östersjökusten av vendiska länder, genombröt hindren, trängde
fram till kusterna och vid dem anlade en rad av städer, vilka
hastigt vunno stor betydelse för handelns förmedlande; främst
bland dessa var Liibeck. Östersjön, tidigare ett tillhåll för vendiska sjörövare, blev ett fredligt vatten med den livligaste sjöfart. Det märkligt snabba uppblomstrandet av handelsstäder på
de~ tyska Östersjökusten erhöll en icke mindre märklig motsvarighet på de danska kusterna.
Handelsplatserna i Danmark hade förnt sorgfälligt undvikit
den öppna kusten. Där de icke haft sitt läge vid vägkorsningar
eller andra centrala ställen inne i landet utan varit sjöstäder,
hade de valt förhållandevis skyddade och undandolda platser
innerst inne i djupa vikar eller åmynningar, såsom Hedeby,
Roskilde och Randers. Ett · enstaka undantag var Hälsingborg,
som i sin belägenhet på den branta höjden funnit tillräckligt
skydd.
Nu blev detta helt förändrat. Valdemarernas storhetstid blev
för Danmark en enastående period av stadsgrundanden. Lika
skrämmande som kusten förut varit, lika angeläget blev det nu
för de nya städerna att söka sig plats vid densamma. Efter föga
mer än ett sekel voro de danska kusterna kantade med en mängd
livligt verksamma sjöstäder. För importen, exporten och transitohandeln öppnades genom de ändrade sjöfartsförhållandena
många nya möjligheter. En må särskilt nämnas, nämligen den
som sammanhänger med sillfisket i Öresund.
För konungamakten voro städerna en viktig inkomstkälla
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genom tullar och annat. Att grunda stad var därför ett kungligt
prerogativ. Det var med sin konungs tillstånd, som Absalon av
den gamla landsbyn Havn med omgivning skapade Köpenhamn.
Då hans efterträdare på ärkebiskopsstolen Jakob Erland sen kom
i strid med kungamakten, var en av de förebråelser, som riktades
mot honom, att han utan konungens lov anlagt en stad.
De särskilda omständigheter, under vilka mängden av hamnstäder, "strandköpingar", tillkommo, äro i allmänhet tämligen
höljda i dunkel. Dokumenten, i den mån de funnits, äro försvunna. Uppenbart är emellertid, att strandköpingarnas uppkomst underlättats genom den rätt till den nödiga platsen för
dem, havskusten, liksom till havet, som tillkom konungen.
En omständighet, som ock är att taga i betraktande, är, att
bönderna i närheten av kusterna av gammalt voro vanda att
draga ned till havet och idka fiske och att de ej heller voro främmande för handelssjöfarten. Det må vara nog att hänvisa till
Saxos målande skildring av kung Valdemars landstigning vid
Hälsingborg hösten 1180 under det skånska bondeupproret.
"Där hade", säger Saxo, "mycket folk församlats för fiskefångstens skull och upptagit stranden med tätt intill varandra
liggande bodar".
Det var bönderna i närheten av platsen för den nya staden,
som merendels bildade stommen till dess befolkning. Då borgarna i Nibe i en rättegång inför Viborgs landsting år 1592
anför,de, att "nä stan alla köpstäder här i landet ·h aft sin upprinnelse och begynnelse i fisklägen 1 ", byggde de på en riktig
tradition. Strandköpingarnas skapande tillgick uppenbarligen så,
att bönder i en by, vilka haft för vana att tidvis begiva sig till
en i närheten och för ändamålet välbelägen plats vid kusten för
att bedriva fiske och kanske även annan sjöfart, blevo bofasta
på denna plats, som, då tiden fanns mogen, erhöll privilegium
såsom stad, varmed bl. a. följde rätt för utländska köpmän att
där under statsmaktens tillsyn idka varuutbyte. På sådant sätt
har man att förklara den i de danska sjöstäderna ofta förefintliga traditionen om stadens flyttning från en plats uppe i landet
ned till kusten. Sådana flyttningar torde i själva verket icke hava
1

1

Johannes Steenstrup: Studier over Kong Valdemars jordebog I, sid. 135.
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förekommit. Vad som skett har, som sagt, varit, att bönder från
en landshy bosatt sig i det närbelägna samhälle nere vid kusten,
som därefter blivit stad. Att en redan existerande ,stad bytt plats,
lärer mycket sällan kunna påvisas. Såsom ett säreget exempel
på en dylik flyttning kan måhända åberopas det nuvarande
Sleswig, som ligger på den andra sidan av Silenviken än det
gamla Hedeby. Ett annat exempel erbjuder i viss mån den gamla
staden Thomarp uppe vid ån och dess efterföljare Simrishamn
nere vid havet.
Efter stadens tillkomst gestaltade sig den gamla landshyns
öden olika i olika fall. Ofta levde den länge kvar såsom landsby
men blev dock till sist på ett eller annat sätt inkorporerad i den
stad, såsom vars moder den med fog kunde anses. Stundom har
det likväl inträffat, att landsbyn förblivit och alltjämt existerar
såsom ett självständigt från staden skilt samhälle. Så är exempelvis fallet med landshyn Gammel Kjöge, belägen en fjärdingsväg från kusten vid Kjögeån, kring vars mynning uppstått staden
Kjöge, antagligen grundad under Erik Glippings tid 2 • Den vanliga utvecklingsgången har dock varit, att landshyn småningom
blivit förenad med staden. Så exempelvis Labrek - Rolbreck,
Sakstorp Saksköbing, Gammel Raderslev Raderslev,
Gammel Grenaa - Grenaa3 • När och huru föreningen fullbordats, är väl ofta omöjligt att utreda. Stundom kan hykyrkans
öde vara vägledande härutinnan. Om sockenkyrkan i Labrek
berättas, att den brukades såsom församlingskyrka för den östra
delen av Rolbrek till reformationen, då den nedbröts, och även
kyrkan i Gammel Grenaa förblev i bruk till mitten av 1500-talet.
Malmö nämnes för första gången i prebendelistan i Necrologium Lundense i en anteckning, som anses härröra från slutet
av 1100-talet4 • Av omnämnandet framgår, att fråga icke är om
en stad utan om en landsby. Dennas belägenhet är känd; den
låg i den del av det nuvarande Malmö, som benämnes Pildamms2
3
4

20

Hugo Mathiesen: Fra det gamle Kjöige, sid. 11 och 20.
Hugo Mathiesen: Torv og. hrerstrrede, sid. 58 o. f.
Lauritz Weibull: Lunds domkyrkas nekrologium.
Gustaf Clemensson: Malmö stads historia, sid. 3.

staden. Landskapet var på den tiden ganska olika det nuvarande. Söderifrån flöt fram en då antagligen vattenrik bäck,
Korrebäcken, som utmynnade i havet strax väster om nuvarande
slottsområdet. Öster om åns utlopp låg en sandås, som var skild
från landet genom ett vidsträckt träsk (Rörsjön). Söder om
detta gick väl redan då vägen från Lund. Ungefär där denna väg
korsade bäcken synes den gamla byn hava legat; där hava anträffats lämningar av en kyrka med kyrkogård 5 • Belägenheten
var både naturlig och gynnsam. Byn låg skyddad mot det farofyllda havet men dock i dess omedelbara närhet. För dess bönder bör kombinationen av jordbruk och fi ske hava varit självfallen.
Nästa uppgift av intresse kommer först så sent som år 1259,
då enligt Håkan Håkanssons saga kung Håkan tog en kogge i
Öresund "vid Malmhaugar", en uppgift, som antyder, att fråga
är om ett samhälle, som var beläget vid kusten. Få år därefter
omtalas Malmö såsom stad i ett biskopligt brev rörande ömsesidig tullfrihet för borgarna i Köpenhamn och Malmö. Detta
Malmö är emellertid något annat än det söder om Rörsjön
belägna samhället. Staden är en strandköping, belägen omedelbart nere vid kusten på den ovannämnda sandåsen mellan havet
och Rörsjön. Detsamma har således hänt här som på så många
andra platser under samma tid. Landsbyn har så att säga vandrat ner till kusten och där grundat en stad, som den givit sitt
namn. Hädanefter hava vi för en ·tid framåt tvenne Malmösamhällen: det gamla eller Övre Malmö och nere vid kusten Nedre
Malmö. Bägge omtalas i ett donationsbrev år 1269, vari gåvor
gjordes både till kyrkan i Övre och till kyrkan i Nedre Malmö.
I arv efter sin moder Erik Plogpennings dotter tillades enligt
uppgift hertig Erik Valdemarsson hela Västra (Övre) och en
tredjedel av Östra (Nedre) Malmö.
·
De gamla gränserna för landsbyn eller socknen komma säkerligen att förbliva okända. Svårigheterna att utröna dem äro
ökade genom att till staden under medeltiden genom kunglig
donation blivit från Oxie härad överförd en egendom, Henrikstorp, vilken liksom Övre Malmö var belägen söder om staden.
5

A. U. Isberg : Handbok om Malmö, sid. 512 och 513.
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Om tiden för förenandet av de tvenne samhällena saknas
uppgift. Övre Malmös kyrka blev emellertid nedbruten redan
år 13816 •
Liksom i så många andra av de danska samhällena med liknande grundläggningshistoria.7 finnes även i Malmö en gammal
tradition om stadens flyttning, soi:n utgår från, att Övre Malmö
var en blomstrande stad, tills den av någon anledning övergavs
av sina borgare, som företogo sig att utvandra till kusten och där
grunda en ny stad i den gamlas ställe. Man vet t. o. m. att nämna
året, då flyttningen skedde.
Grundlösheten av denna tradition synes tillräckligt styrkt
genom att intet faktum kan åberopas till förmån för densamma.
Här skall nu påvisas en särskild omständighet, som synes
vara av beskaffenhet att kunna tolkas såsom ett positivt bevis
för att Övre Malmö aldrig varit något annat än en landskommun.
Skulle den tolkning, som här skall försökas, vara hållbar, har
den ytterligare intresse därigenom att den även bidrager att
klarlägga frågan, huru Övre Malmö kom att uppgå i staden.
I Valdemar Atterdags privilegier för Malmö stad av år 1360
finnes en bestämmelse, som i sin danska översättning lyder
sålunda:
" Item at alle gotz elles garde, som Hor :de hy haffwe j Öffre
Malmöge elles her effter noger tith ffonge kwnne, skulle aldeles
ware ffrij ffore alle thynge, jnne, stwdh, leding ok alle andre
gelde, palegninge ok skatte thet hrelzst rer."
I Erik av Pommerns privilegier av år 1415 återfinnes samma
bestämmelse i följande lydelse :
"ltem thet alle the gotz oc gardhe, som the for:de hymen i
Offre-Malmö nw haue reller her refter kune fonge, scule wrere
frij oc vndentaghne aff alle thunga, som rere innre, studh oc
ledhing, oc alle andre retzsle, palreggelse oc scat."
De senare utfärdade privilegiehreven innehålla icke någon
motsvarighet härtill.
Stadens hävdatecknare pläga omförmäla bestämmelsen utan
G

7
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att söka någon förklaring till densamma 8 • Mackeprang9 nämner
icke Malmöbestämmelsen men omtalar ett par liknande fall från
andra städer, nämligen Sleswig och Flensburg. År 1327 befriade
greve Gert och hans myndling kung Valdemar Sleswigs stads
jordagods från inne, stut och leding; år 1354 gav Valdemar
såsom hertig enahanda befrielse åt Flensburgarna för deras jord.
egendomar. Mackeprang tolkar bestämmelserna såsom kungliga
gunstbevis, som äro ägnade att ådagalägga köpstädernas växande betydelse i samhället. Han jämställer dem med det sätt, varpå
Erik av Pommern bevisade staden Malmö sin nåd, då han tillät
d ess borgmästare att bära guld och förgyllt och staden själv att
anlägga hans eget gripvapen.
Detta försök tilll förklaring torde näppeligen räcka. Skattefrihet för städer förekom visserligen såsom en lättnad vid själva
grundandet eller såsom hjälp vid timad olycka, men förmånen
plägade begränsas till ett visst antal år. Att en stad skulle erhållit permanent skattefrihet för sina jordar, synes föga antagligt.
Och ännu mindre rimligt vore det väl att tänka sig en ständig
skattefrihet för de jordar, som borgarna ägde i en viss del av
sin stad.
För att söka en förklaring till de till synes så egendomliga
bestämmelserna torde det vara erforderligt att något granska
strukturen av det danska skatteväsendet under den tid, varom
är fråga.
I Skånelagen, vars text härrör från början av 1200-talet, sägs,
att "for husre toft scal man leding, innre och stu<l redre". Här äro
således de bonden åvilade bördorna angivna med samma tretal
som i de ovannämnda privilegiebestämmelserna.
Vad angår innebörden av de tre bördorna är ledingsskyldigheten såsom begrepp välkänd. För fördelningen av ledingsbördan på bönderna och för ledingens avlösning genom skatt på
bondejorden, ledingsskatt eller kvrersrete, funnos komplicerade
r egler, vilka synas hava varit olika i olika landsdelar och tidsperioder. Skattetiteln innre avser skyldighet att åt konungen fullgöra vissa arbetsprestationer: skjutsning ( reidskot) , befästnings8
9
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arbeten och dagsverken på kungsgårdarna. Stuten (natthållet)
var en årlig skatt, som häradsvis levererades till konungen såsom
avlösning av böndernas gamla skyldighet att underhålla konung·
en och hans hov under deras resor i landet. Samtliga dessa skatter voro av grundskatts natur.
På sådant sätt var den ordinarie skattebördan ordnad på
landsbygden. Frågan är nu, huru städernas skatteregler voro
beskaffade.
Att ledingsindelningen endast omfattade landsbygden men
icke städerna anses vara fullt utrett10 • Detta utesluter givetvis ej,
att icke även städerna ålåg skyldighet att lämna bidrag till
ledingens fullgörande. Huru dessa bidrag uttogos är föga känt.
I kung Valdemars jordebok nämnes emellertid ledingsskatt från
ett antal städer11 • Säkert är, att även arbetsskyldighet för kronans räkning, motsvarande böndernas innre, åvilade städerna.
Vissa sjöstäder exe~pelvis hade skyldighet att transportera
kungen och hans följe på fartyg till närmaste land. I den mån
rikets väl krävde en stads befästande, ålåg det staden att på
konungens hud draga försorg därom. Se exempelvis Erik av
Pommerns brev av år 1434, vari alla de, som hade jordagods i
Malmö, befalldes att hjälpa till med att befästa staden, en var
efter vad han där ägde i gods, hus och jord. Någon uttrycklig
motsvarighet i städerna till den på bondejorden lagda stuten
är icke känd. Dock är det otvivelaktigt, att även städerna ålåg
skyldighet att bidraga till konungens underhåll. I kung Valdemars jordebok finnes någon enstaka uppgift, som bestyrker
förhållandet12 •
Den för städerna karakteristiska skatten var emellertid midsommargälden, som i de sönderjylländska städerna hade sin motsvarighet i arnegälden. Denna skatt är en urgammal stadsskatt.
Den spåras redan i Knut den heliges gåvobrev av år 1085, där
årliga skatter omtalas, som utgingo av tomterna (de areis) i
Lomma, Hälsinghorg och Lund. Midsommargälden resp. arne10

11
12
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gälden var emellertid, då .den sedermera omtalas i de olika privilegiebreven och stadsrätterna, icke någon tomtskatt. Den taxerades på hushållen ("dem, <ler vare under en srer kost", matskap, contubernium, "tu hjon" etc.) och hade väl - i likhet med
stadsskatterna i allmänhet - närmast naturen av en på borgarnas förmögenhetsstatus i sin helhet beräknad personlig skatt;
den var m. a. o. en "impöt global". Allenast rörande uppbörden
återfinnas bestämmelser om midsommargälden i Malmö stads
privilegier, nämligen dem av åren 1353, 1360 och 1415. Av särskilt intresse är, att samtliga dessa brev dessutom innehålla
stadganden, som i skäligen tydliga ordalag angiva de på staden
belöpande skatternas karaktär av generella förmögenhets- eller
inkomstskatter. I 1353 års brev föreskrives, att borgarnas skatt·
skyldighet skall åvila " såväl deras köpenskap som all annan
deras egendom". I de två senare breven uttryckes detsamma mera
ordrikt genom stadgande, att alla, som hava gård, gods, köpman·
skap, skepp eller hus i Malmö, liksom ock alla hantverkare, som
där hava ämbete, skola utgiva skatt, pålagor och hjälp, en var
efter vad han äger av sådant gods, skepp och annat, som nämnts.
Gentemot landsbygdens grundskatter stod sålede·s i städerna
ett skattesystem, som var byggt på den personliga och generella
beskattningens princip. Vid sådant förhållande frågas, huru det
kunde antagas tillgå i det fall, att en borgare i en stad ägde jord
utanför stadsgränsen. För den händelse en sådan borgare måste
dels till staden betala personlig skatt, som enligt de för staden
gällande r eglerna beräknades på hela hans förmögenhet eller
inkomst, och dels dessutom enligt landsbygdens regler betala
grundskatt för sin utanför staden belägna jord, skulle han
uppenbarligen träffas av en dubbelbeskattning, som icke vore
-med rättvisa överensstämmande. En dylik orättvisa borde skäligen förhindras åtminstone i mera framträdande fall, såsom då
jorden låg invid staden och brukades gemensamt med den innanför stadsgränsen belägna jorden. Här synes mig en naturlig förklaring vara att finna till de ovan nämnda stadgandena·, genom
vilka borgarna i Sleswig och Flensburg befriades från leding,
innre och stut för sina jordegendomar. Dessa städer och måhända
flera därtill, i vilka borgarna ägde jord, som låg eller legat
utanför stadsgränsen, och till följd därav ri skerade dubbelbe-
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skattning, torde hava gjort anmälan härom hos regeringen, som
med godkännande av stadens hemställan åstadkommit nödig
rättelse genom förordnande om jordegendomarnas befriande från
att deltaga i de häradet åvilande grundskatterna. I vår tid skulle
det måhända synts naturligare, om frågan lösts genom att vederbörande berättigats att vid taxeringen i staden erhålla avdrag
för den på jorden utanför staden belöpande grundskatten. Med
hänsyn bl. a. till att de pålagor, varom här är fråga, voro en
blandning av skatter och onera, var dock säkerligen den anlitade
utvägen den bäst framkomliga . .
På samma sätt, således såsom en bestämmelse till förhindrande av dubbelbeskattning, synes stadgandet om skattefrihet för
borgarnas i Malmö jordegendom i Övre Malmö böra bedömas.
Härav måste i så fall ock med tämlig nödvändighet dragas den
slutsats, att Övre Malmö icke kan hava varit stad. Då skattefrihetsbestämmelsen första gången meddelades, vare sig detta
skedde 1360 eller i ett tidigare numera icke existerande brev,
måste Övre Malmö hava varit en från staden fristående socken.
Vad blev nu för de tvenne kommunernas del påföljden av
bestämmelsen? Svaret lämnas genom en hänvisning till att Övre
Malmö efter någon tid befinnes vara helt införlivat med staden.
Efter 1415 upprepas ej bestämmelsen; den var icke längre
behövlig. Antagligen hade den icke behövts ens i 1415 års brev
utan den gången fått följa med på grund av den konservativa och
i viss mån slentrianmässiga läggningen hos de medeltida privilegiebreven. Sedan Övre Malmö väl blivit utskilt från skattegemenskapen med landsbygden, dröjde det säkerligen endast
kort tid innan föreningen med Malmö var fullt genomförd, ty
redan år 1381 hade socknen upphört att vara prästgäll; dess
kyrka blev då nedbruten utan att återuppföras. Härmed får in·
förlivningen anses fullbordad. Den lilla modersocknen var upp·
slukad av staden.
Om den nu behandlade frågan skulle kunna betecknas som
Malmö stads första inkorporeringsärende, torde man böra såsom
den andra i ordningen av stadens inkorporeringar anse den. ovan
omtalade av Erik av Pommern år 1421 givna donationen till
stadens borgare av den i Oxie härad söder om staden belägna
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egendomen Henrikstorp. Att en kunglig donation av jord tiU stad
eo ipso fört med sig det donerade områdets införlivande med
staden, har alltid ansetts självfallet i Sverige och säkerligen ock
i Danmark. Med hänsyn till de olika vägar, på vilka stadens utvidgning synes hava kommit till stånd i de här relaterade tvenne
fallen - ena gången genom en kameral bestämmelse rörande
jorden i fråga, andra gången genom en överlåtelse av äganderätten - må till sist erinras om, att fasta regler för inkorporeringars genomförande i de nordiska länderna saknats intill
senaste tid och att ingenting varit vanligare och mera naturligt
än att kommunala indelningsändringar åstadkommits genom
kamerala åtgärder eller genom äganderättsförändringar.

Avlämnad tiff tryckning den 12 november 1933.
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NÅGRA MINNEN
om rådman August Robert Falkman och hans föräldrar,
npptecknade av Alma Falkman.

Jag tror ej min far haft någon glad barndom. Han talade sällan om sitt förflutna liv, varför det endast är helt få lösryckta
bilder och episoder, som jag kan omtala.
Han var ännu ej 6 år, när olyckan genom Malmö Diskontverks fallissement drabbade hans föräldrar och bragte dem
från välstånd till fullständig ruin och fattigdom. Jag avskriver nu
här den skildring av bankkraschen, som min farbror, Ludvig
Falkman, har gjort av densamma i vår släktbok. Min farfar,
Henrik Falkman, var jämte borgmästare Nordlindh och kommerserådet Björkman direktörer i Malmö Diskontverk : "Till
följd av svåra penningtider och förlamning i all rörelse under
åren 1815 och 1816 började nämnda penningverk, som var en
av riksbanken och statsverket understödd enskild aktiebank, att
komma i svårigheter. Uti Diskontens angelägenheter vistades
Henrik Falkman i Stockholm från November 1815 till Februari
1816. Han hade där flera samtal angående Diskontverket med
åtskilliga maktägande och framför allt med kronprinsen CarlJ ohan, då för tiden den egentlige regenten, vilken lovade verket
sitt mäktiga understöd. Emellertid hade under hans vistelse i
Stockholm Diskontverkets ställning blivit än brydsammare. De
två hemmavarande direktörerna vidtogo då för att stödja verkets
största gäldenärer och rädda detsamma, dels reglementsvidriga
och dels rent olagliga åtgärder. När Henrik Falkman vid hemkomsten fick kännedom om allt det som under hans frånvaro
skett, beslöt han sig för att icke göra angivelse om olagligheterna
av fruktan för att därigenom skulle uppkomma stora ekonomiska olyckor för hela samhället, ja för hela landet, ty Malmö
Diskonts fall skulle åstadkomma även rubbning i förtroendet till
Göteborgs och Göta kanals lika beskaffade Diskontverk." Då domaren vid den följande rättegången förebrådde min farfar
hans tystn ad sägande att "statens väl fordrade att han talat där-
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om", svarade denne "ja, men stadens väl fordrade att jag teg." 1
Av samma mening måtte även samtliga revisorer varibland alltid
fanns en utsedd av riksbankens fullmäktige - samt konungens befallningsha vande varit, ty direktörerna
erhöllo decharge av såväl 1816 som
1817 års revisorer. Men i Sep·
tember 1817 anbefallde regeringen
plötsligt åtal mot Malmö Diskonts
tre direktörer och inkallade urtima
riksdag till den 20 November samma
år. Härigenom störtades Malmö och
genom det därigenom uppkomna all- Diskontdirektör Henrik Falkman,
född i Malmö 1774, död där st. 1839.
männa misstroendet även Göteborgs och Göta kanals Diskontverk. Direktörerna i de två sistnämnda verken åtalades icke,
ehuru statsverkets förlust på Göta kanals Diskont var mycket
större än den på Malmö. I den avdelning av bankens affärer som
sorterade under min farfars ledning var allting klart och vederhäftigt beträffande bankens tillgångar och skulder, men när ordern kom att de tre direktörerna skulle svara: " alla för en och
en för alla", var även hans undergång given. De dömdes alla till
fängelsestraff; min farfar fick det kortaste, tre år, de två andra
fingo fem år. Det ansågs allmänt att politiska skäl var anledning
till det stränga. straffet. Nordlindh var känd som " Gustavian"
och varje sådan var för kronprinsen som "rött för en tjur" . Min farfar behandlades milt i fängelset ; han fick snart nästan
dagligen under bevakning vistas några timmar i sitt hem. I fängelset sysselsatte han sig dels med att skriva en rättstavningslära
för sina barn, dels med franska och engelska översättningsarbeten.
Min farfar var en för sin tid fint bildad man ; förutom de två
nämnda språken behärskade han även tyska och latin. I Frankr ike hade han vistats dels i Cette och dels i Paris; det var 1795
1

Detta replikskifte är muntlig berättelse till mig av min far.
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då de hemska Septembermorden förövades. På utresan till
Frankrike kapades det fartyg han for med av engelsmännen, varvid min farfar fängslades, men när hans nationalitet bevisades,
frigavs han. Av allt jag hört om honom tycks han ha varit en
fint bildad, älskvärd, blid och stilla natur, i det sista avseendet
säkerligen en motsats till sin hustru, som hade ett mycket livligt
och koleriskt temperament, men för övrigt var hon en i alla avseenden utmärkt person. Det var storslaget som hon i olyckans
dagar uppehöll modet och strävade för dem alla. Som ung flicka
var hon förtjusande vacker, hennes porträtt från äldre dagar visar
spår av stor skönhet. Hon var visst en firad flicka här i staden,
men trots detta led hon av stor blyghet när hon skulle på någon
festlighet. Då hon en gång blev bjuden på hal till landshövdingens, den tiden något ganska sällsynt för en borgerlig flicka, blev
hon alldeles förtvivlad. För att slippa från den förnöjelsen klippte hon själv utan föräldrarnas vetskap allt håret av sig, att vara
kortklippt var ju då nästan vanhederligt och brukades visst endast av kvinnliga fångar. Föräldramyndigheten var emellertid
annorlunda då än nu, hon måste likväl gå på balen; "dansa
fick jag trots mitt stubbade hår", berättade hon för mig när jag
1866 var i Stockholm. (Häromåret berättade jag denna lilla tilldragelse från 1700-talet för en av mina elever, när hon "nyshinglad" kom till lektion. Hennes enda reflektion därvidlag
resulterade i frågan: "var hon shinglad eller bobb ad").
Ett annat belysande exempel på min farmors temperament är
följande episod från min fars riksdagstid i Stockholm. Dagligen
besöktes modern, men så hade han av sitt arbete några dagar
blivit hindrad att gå till henne; när han nu återkom på det dagliga besöket, mottogs han med en ordentlig örfil. Min far sade
bara helt lugnt: "min mor glömmer visst att jag är morfar".
Därefter sutto båda två tysta; ej ett ord sades under den reglementerade tid, som besöket skulle vara, förr än min far sade:
"adjö, min mor." När min farbror Johan efteråt kom till henne,
berättade hon nog så spydigt för honom: "jag har idag haft
ett sällsynt besök av min son August, han lät mig ånyo veta att
han var morfar" ; örfilen talade hon ej om och min farbror svarade blott: "det är han ju också". Nästa ·g ång mor och son träffades voro de lika goda vänner igen, långsint var ingen av dem.

30

Mot mig var farmor alltid vänlig; jag brukade träda trådar i alla
hennes synålar, som fastades i långa rader på "sybaronen". Hon
dog vid nära 95 års ålder 1876 i Mariestad hos sin dotter Sophie
Charlotte Rosen. Jag vet att farmor, trots det häftiga lynnet, var
mycket älskad och vördad av sina barn. Den musikaliska begåvningen hade barnen fått efter henne, hon spelade gärna och efter
den tidens anspråkslö.sa fordringar ganska bra fiol. Hon brukade
samla sina barn till små enkla musikstunder i hemmet - min
far spelaåe omväxlande fiol och guitarr, farbror Johan blåste
mungiga, farbror Ludvig blåste flöjt och flickorna spelade guitarr, sjunga kunde de alla med vackra röster och säkert öra.
Min egen moder brukade säga, att när hon i Fredrika Bremers
roman "Grannarna" läste om "ma chere mere", tänkte hon
alltid på farmor, båda spelade fiol och båda voro barska men
utmärkta personer. Min farfar dog 1839 här i Malmö och
. begrovs å vår nuvarande gamla kyrkogård. Gravstället är numera utplånat och raserat, men det är beläget vid gången åt
St. Nygatan och är tredje gravstället från det Bellanderska med
de många gravstenarna.
Från min fars barndom känner jag nästan intet, endast ett
litet skälmstyoke eller kanske snarare hyss, som hans syster,
min faster Augusta Kiellander, har omtalat för mig. Han älskade
gräddvåfflor och för att den grädde, som modern samlade till
smör, ej skulle duga därtill, smög han sig att lägga socker i
grädden. När ofoget upptäcktes, fick han visst frikostigt "varma
våfflor" av annat slag, ty hans mor hade en kraftig hand och var
van vid rishantering.
Efter sin studentexamen vistades han i Lund och studerade där
juridik; han hade med framgång tenterat flera ämnen, då föräldrarna bestämde, att han skulle gå in vid lantmäteriet, där det
gått så bra för brodern Ludvig. Vid sin lantmäteriexamen fick
han högre betyg än brodern. "Den enda gång i mitt liv jag var
styvare än Ludvig", har jag hört min far säga.
Tidigt blev han van vid självständig verksamhet och mycket
bestämd i ord och handling. När han som mycket ung förlovade
sig med Marie Kohrtz och framförde sitt frieri till fadern, löjtnant Frans Kohrtz, var han visst inte någon önskvärd måg, utan
fick till svar, att det partiet ville han ej veta av. Min far genmälte
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Louisa Magdalena Falkman, född
Gadd, född 1781, död 1876.

Rådmannen August Robert Falkman, född 1811, död 1890.

genast:- "det är alldeles inte löjtnanten jag vill gifta mig med
utan flickan, hon vill och jag vill, så den ,s aken är klar; jag ansåg
det endast höra till god ordning att underrätta flickans far om
vårt beslut." Förmodligen ansåg den blivande . svärfadern det
lönlöst att spjärna mot den järnviljan, ty min far stod första
gången brudgum samma dag han blev 24 år. Som nygift bodde
han å Östraby i Färs härad, där han dels hade lantmäteriförrättningar dels lantbruk. Han plägade säga om den tiden: " jag
hade 7 torra vårar och 7 våta höstar, så gav jag det fan och flyttade till .sta'n."
En liten nog så betecknande episod från hans lantmäteritid på
landet var följ ande. En rik storbonde var vid något tillfälle
mycket oförskämd mot far, som utan vidare piskade upp bonden. Efter någon tids förlopp återkom samme bonde, men med
förfrågan och uppdrag till far om en mycket förmånlig lantmäteriförrättning. När far ganska förvånad sade : " det var ju
Er jag häromdagen klådde upp och nu kommer Ni hit med
denna förmånliga affär till mig?" , fick han till svar: " ja se, jag
tyckte ingeniören var en så rejäl karl."
Efter sin ·· flyttning hit till Malmö hade min far 1848 den
stora sorgen att mista sin hustru. Ej förr än 1855 trädde han
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i"nytt äktenskap med Eva Kristina Körner, som 1857 blev mi4
moder.
Sedan min far 1852 valts till rådman, blev han mycket anlitad med att hjälpa och råda både fattiga och rika. Betalning härför tog han aldrig, han brukade säga, " jag har blivit vald till
rådman, det är min plikt att så gott jag kan, efter bästa förmåga,
hjälpa med råd och dåd". Bland dem som så anlitade honom
var en mycket rik änkefru K. Här var några år, jag tror omkring
1857, svår kristid, då även mycket solida och ansedda köpmanshus hade svårigheter bland dem även den framstående firman
Dieden. Någon konkurs var ,d et ej tal om, utan endast tillfällig
ekonomisk svårighet med brist på kontanta medel. Fru K. hade
ett ganska ·stort penningbelopp innestående hos Dieden. En dag
kommer hon alldeles utom sig av ängslan till far; hon hade hört,
att Dieden skulle " spela bank" , ett den tiden vanligt uttryck för
konkurs, hennes kapital skulle nu genast sägas upp. Far lugnade
henne på bästa sätt: " frun har ju fullkomlig säkerhet för sina
pengar, räntorna ha allti·d punktligt betalats, någon konkurs är
det ej tal om, utan endast en tillfällig ekonomisk förlägenhet,
då är det ju ej hon ett att ytterligare öka den, någon risk finnes
ej för fruns pengar." Hon gick och fa r trodde sig ha lugnat
h enne, tills någon dag därefter herr Dieden kommer rasande
arg och slänger den ena sedelbunten efter den andra på bordet.
Han skrädde inte orden utan dundrade på, att hur svårt han än
haft att skaffa hop denna summa, så skulle tusan ha med sådant
folk att göra m. m. Far ·blev ju bestört, men lugnade honom
och sade vad han yttrat till frun. Så kom det fram att hon gått
till en annan " hjälpare", som ögonblickligen sagt upp hela kapitalet. Herr Dieden tog sina pengar och fick gå med dem till
den andre. Därefter skrev far till fru K., att hon hädanefter
fick vända sig till någon annan med sina affärer, han ville aldrig mera ha med dem att sköta . Far hade ju länge styrt om
hennes angelägenheter och aldrig tagit ett öres betalning därför,
så nu tyckte väl frun att hon borde visa sin erkänsla därför på
något sätt och skickade som present en utmärkt vacker silverskål, vilken far ögonblickligen återsände jämte ett kort, varpå
endast stod skrivet: " råd som icke äro värda att följa, förtjena
h eller ingen belöning." Efter ytterligare några dagar möter far
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Interiör från råd.man A. R. Falkmans hem på Mårtensgatan 9 i Malmö.
Bysten av rå dmannen är mode.lierad av I. Fallsteclt. .Tavlorna på ömse sidor
om pendylen äro målade av dekorationsmålaren C. C. Dahlberg, Malmö.

juvelerare Lyxdorph, som säger till honom: "det var då rent
förbaskat, att rådmannen ej behöll silverskålen, frun hade ju
bara tagit den på öppet köp". Fars förnöj else vid denna underrättelse, kan man nog förstå.
Mera allmänt förr än nu användes svordomar i samtal herrar
emellan och far var ej heller den som sparade på sådana kraftuttryck. När jag en gång läste ett yttrande om eder av prosten
Wieselgren, som under fars lantbotid var kyrkoherde i församlingen och väl kände far, tänkte jag, han har bestämt haft far i
sina tankar, när han skrev: " Det kan hända att den som svär
likväl i hjärta och handlingar är hederlig och god, det onda
som finnes i en människa får liksom luft i de fula orden, men
mer blir ,d et ej ; så kan det också hända att en tigande sluter
det onda inom sig tills det kommer fram i dåliga handlingar."
Jag har mer än en gång hört far säga : " det är en förbannad ful
ovana, men det kan inte fanken komma ihåg, att man ej skall
säga så." Beträffande den fula oseden hade far emellertid
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nästan sin överman i ·den lärde professor Brunius i Lund. I det
kända bokverket "Under Lundagårds kronor", andra delen,
skildrar rektor lngstad, hur Brunius och far, okända för varandra, sammanträffade i en järnvägskupe mellan Malmö och
Lund och att bekantskapen dem emellan, på grund av det ömsesidiga svärjandet inleddes med en förmodan, att detta är rådman Falkman från Malmö, och så svaret, att detta är professor
Brunius från Lund. Hela denna historia är felaktig från början
till slut, det enda sanna i den är sammanträffandet i järnvägskupen. De båda herrarna kände väl till varandra alltsedan den
bekanta altarstriden dem emellan, då Petri kyrka under Brunius'
ledning reparerades och B. ville ha 'bort den gamla härliga altaruppsatsen, ett förslag som min far på det häftigaste bekämpade.
Nu var emellertid samvaron i kupen fredlig mellan de två forna
antagonisterna, och pratet fortgick i allsköns sämja. Min fars
svåger, August Kiellander, var även närvarande, och det är han',
som har berättat förloppet för mig. Under samtalets gång vid
någon meningsskiljaktighet ·s äger far helt godmodigt: "nej så
djävulen anfäkta fan om det så är." Då utbrast Brunius helt
livad: "det har jag min själ aldrig tänkt, att man kunde säga,
men det få vi bli bröder på." Detta är det sanna förloppet av
händelsen och ej rektor lngstads skildring.
Hösten 1865 vistades min far i Stockholm som medlem av
riksdagens borgarestånd. Det var då det De Geerska representationsförslaget gick igenom. I borgareståndet hörde min far
till de s. k. förrädarna, som våga.d e följa sin övertygelse och
rösta emot representationsförändringen. Dessa reservanter voro
fem och om jag ej missminner mig voro de, förutom far, den
sedermera så kände och framståend~ landshövding Curry Treffenberg, borgmästare Ödmansson från Landskrona, apotekare
Åkerblom från Lund, d en femte tror jag var en rådman från
Norrköping2 • - "Förrädarna" voro ju i gott sällskap med var2 Jag har sedan detta skrevs fått veta, att jag misstagit mig beträffande tre
av de fem "förrädarna"; dessa voro, förutom Åkerblom och min far, Sundvallsson,
Henschen och Siljeström. Treffenberg var adelsman 0H1 hörde till "Ridderskapet
och Adeln", men där up.p trädde han emot representation förändringen. H äri misstager j ag mig ej, ty jag har m ånga gånger hört min f ar berätta hur Treffenber g
bl. a. där yttrade till De Geer : " Ers excellens glömmer, att kµngen i Sveri,ge heter
Carl XV och inte Louis De Geer." Det var nämligen en offentlig hemlighet, att
kungen personligen var emot representationsförändringen.
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andra. - Innan min fars hemkomst till julen cirkulerade här
i staden vilda rykten, att han skulle tagas emot med att fönster. rutorna i vårt hem skulle stenkastas. Vi bodde vid Petri kyrkoplan, där sparbanken Bikupans hus nu är och hade ,d är ganska
ovanliga, höga, välvda och breda trefacks fönster med fönsterkarmarna lågt nere vid marken, där det var både lätt och rikligt tillfälle att "knalla" in glasrutor. En aftonstund strax efter
min fars hemkomst samlas plötsligt en stor folkmassa utanför
vår bostad, men ej för att slå in fönster. Det var nämligen
Malmö Borgaresångförening, som med fanbärare i spetsen kom
för att hålla en välkomstserenad. Flera sånger sjöngos, sedan
hölls tal till min far, däri uttalades borgarnas och valmännens
oförminskade aktning och förtroende. Som bevis härpå överlämnades en hedersgåva, ett utmärkt vackert silverbeslaget blått
sammetsalbum, innehållande porträtt av alla borgaresångföreningens medlemmar. När far vid sångens början skulle gå ut och
tacka för hyllningen, var det ej möjligt för honom att komma
fram genom folkmas.san i den då mycket smala Mäster Nilsgatan. Men man var ej rådlös, i största hast blev ett dubbelfönster, som efter den tidens sed var både spikat och klistrat,
uttaget, så klev far ut om fönstret på kyrkplanen och klev in
samma väg. Så slutade den demonstrationen. Nu för tiden kliva
väl inga riksdagsmän ut och in om sina fönster, men de få
kanske heller inte någon serenad vid hemkomsten.
Min far var ingen pennans man utan handlingens och ol'dets,
brevskrivning var hans fasa. När farbror Ludvig sysslade med
vår släktbok, begärde han upprepade gånger, att far skulle
skriva om sitt liv och sin verksamhet. Med nästan komisk förtvivlan hörde jag far säga : " här får jag det ena brevet efter det
andra från Ludvig, han plågar mig värre än djävulen plågade
Job, att jag ska skriva om mig, och jag har intet att skriva. "När
han slutligen bekvämat sig därtill, så kom svaret från farbror:
"där ser man hur litet yttre äretecken betyda, hade det gått efter
förtjänst skulle du och inte jag haft de många ordensgrannlåterna."
Beträffande min fars sätt att leda rättegångsförhandlingar
berättade stadsarkivarien Isberg följande för mig, som han hört
sin fader yttra: "Falkman, han kan plocka sanningen fram av
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kanaljerna och få dem att bekänna." Som bevis härpå berättades så följande tilldragelse. Det var ett mål om barnuppfostringsbidrag, den åtalade barnafadern nekade envist till fader skapet, indicierna voro emot honom, men mot sitt nekande kunde han
ej fällas. Under målets fortgång säger far plötsligt helt gemytligt till den åtalade: "Ni har väl ändå någon gång suttit på
sängakanten hos henne?" Jo, det hade han gjort, från detta lilla
medgivande kom slutligen bekännelsen fram. Hur pass drastiska
uttrycken sedan voro under den fortsatta rannsakningen känner
jag ej, men antager att de ej varit så särdeles salongsmässiga.
Bland tryckfrihetsmål som förekommo under min fars tid var
även åtal mot de båda socialiststorheterna redaktör Axel Danielsson och den allmänt kände s. k. "hädarynglingen" Viktor Lennstrand. Båda framförde ogenerat inför rätten sina för den tiden
samhällsomstörtande åsikter och ärekränkande beskyllningar
mot de styrande, men sättet varpå det skedde var himmelsvitt
olika. Danielsson uppträdde artigt belevad, aktningsfull i sitt
sätt gentemot rättens ledamöter och jurymän, en verklig gentleman. Min far hade vid •h emkomsten från den rättsförhandlingen
idel lovord om den socialisthövdingen. Raka motsatsen var Lennstrand, ett så oförskämt, fräckt lymmelaktigt uppförande inför domstol hade då ännu aldrig förekommit. Jag har aldrig
sett min far vid hemkomsten från någon rättssession vara så
vredgad och upprörd som då. I min ängslan hur jag skulle kunna
lugna far kom jag att tänka på det sedan Davi·d och Sauls tid
kända receptet "musik" som botemedel mot vrede och oro. J ag
bad direktör Cyren komma hem om e. m., varvid vi spelade fars
käraste favoritstycken för honom, sär skilt minns jag Beethovens
" Friihlingssonate" Fdur. Så dröjde det ej länge förrän far var
lika gladlynt och god: som vanligt.
En annan liten för min far nog så betecknande episod var följande tilldragelse. Auktionskammare med därtill hörande särskilda tjänstemän fanns ej förr, utan auktionerna höllos av
rådmännen, naturligtvis med biträde av därtill hörande personal; varje rådman hade sitt s. k. auktionskvartal. En dag vid
middagsbordet säger far helt förnöjd: "idag har jag köpt ett
hus ute på "Backarna". Stor var vår förvåning, min mor frågade : "vad i all världen ska du med det?" Så berättade far,
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där varit exekutiv auktion på ett "rynge" - skröpligt hus vid Södra Bulltoftavägen, allt det fattiga bohaget var flyttat ut
på gården, kvinnan och "glyttarna" stodo gråtande däromkring,
"det kunde inte tusan stå ut med att se all den bedrövelsen, så
i en smal vändning köpte jag huset, när mannen, som hade
fordran på dem, inte passa•d e på. Nu fick han sin fordran betald, men han ville haft fastigheten och kom sedan och bjöd mig
avträdessumma, om jag ville överlåta köpet på honom, men jag
sa nej", och så fick kvinnan besked att flytta in " stumparna"
igen, låta allt vara som det för varit, tillsvidare skulle de få bo
hyresfritt. Dagen efter vandrade vi dit ut för att beskå·d a husköpet, ett illa medfaret litet hus, på vilket far fick bekosta många
reparationer, hyresbetalning kom ·naturligtvis aldrig i fråga.
Efter några års förlopp såldes huset med förlust, far var glad
att slippa från det, hyresgästerna hade då av sig själva flyttat
på annat håll.
År 1880 hade mina föräldrar och jag en gla.d tid då vi några
veckor vistades i Stockholm hos min syster och svåger, Louise
och Karl Henrik Falkman, i deras vackra hem ute på Kungsholmen. Mina föräldrar firade den 2 Juni sitt ·s ilverbröllop. Dagen
högtidlighölls med en glad och festlig middag hos Karl Henrik
och Louise, varvid alla Stockholmssläktingarna voro samlade
hos dem.
En annan bemärkelsedag för min far enskilt var den 19 Maj;
femtio år hade då förflutit sedan far första gången "svor tro- och
huldhetsed till Kongl. Majestät och Kronan" och således nu
varit ett halvt sekel i statens tjänst: Den dagen bjöd far hela
släkten på fin middag å Hasselbacken, varefter vi alla voro
bjudna på Operan och hörde "Don Juan". Allt var festligt och
frikostigt, "knussel" kom aldrig i fråga när man skulle ha något
roligt tillsammans med far. På f . m. hade far till min mor och
oss alla syskon utdelat minnesgåvor, utmärkt vackra och dyrbara ·smycken. Far hade föregående året varit houtredningsman i sin gamle vän juvelerare Carl Lyxdorphs sterhhus, där det
stora lagret av guld- och silversaker då skulle realiseras; för att
underlätta försäljningen härav använde far hela sitt houtredningsarvode till inköp av dessa guldsmycken. Jag vet att han
klandrades av somliga för detta slöseri, men ,d en unge v. härads38

hövdingen Ernst Flensburg - sedermera: borgmästare i Ronneby
- tog honom i försvar och sade: " han gjorde detta därför att han
är den mest oegennyttiga människa, som tänkas kan, för sterbhuset var detta en ·stor fördel, och han beredde andra en glädje
med dessa gåvor, sin egen fördel tänkte han aldrig på."
Tio år därefter den 19 Maj 1890 fick han åter fira då sextioårs bemärkelsedagen, varvid borgmästaren med hela magistraten uppvaktade honom. Han mottog dem sittande i sin vilstol,
kroppskrafterna voro då brutna, men själsförmögenheterna
oförminskat klara tills ett par dagar innan hans död, som inträf·
fade midnatten den 29 Juni 1890.
"Där brast ett ädelt hjärta", dessa Horatii slutord om Hamlet
kunna även tillämpas på min fader. Jordfästningen ägde rum
i Caroli kyrka och förrättades av pastorsadjunkt Möller, enligt
önskan utan personalier. Prestaverna buros av borgmästare Ahlström och ordföranden i Skånska Brandförsäkrings Inrättningen
professor Agardh i Lund. Liksom vid min mors jordfästning bad
jag även nu att själv få bestämma begravningspsalmen, jag valde
till far Nr. 491, alla 4 versarna sjöngos. En stråkkvartett spelade
Schuberts härliga dmoll andante. Brikollkören sjöng Josefssons
"Requiem". Enligt fars egen önskan spelades å orgeln av direktör Cyren vid kistans utbärande Beethovens sorgmarsch assmoll
ur Assdur sonaten. Vid gravsättningen å gamla kyrkogården bildade frimurarna brödrakedja och tal hölls av professor Ask.
Sedan sjöngo Brikollsångarna på Laurins melodi till "Mitt liv är
en våg" följande ord, som för länge sedan skrivits av fars gamle
vän, kamrat och släkting Henrik J ungbeck:
All jordlivets fröjd,
Hur vansklig och kort,
Som blixten så snabb
Den tänds och flyr bort.
I rikemans borg,
I fattigmans tjäll
Byts gryende dag
Mot mörknande kväll.
Men högt över skyn
I stjärnornas krans
Har ljuslivets fröjd
Evinnerlig glans.
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En ofantlig mängd människor voro närvarande såväl i kyrkan
som å kyrkogården. Några av våra vänner råkade händelsevis
höra ett samtal mellan några av de närvarande, ej till begravningsprocessionen hörande personerna; en av dem frågade:
"är där någon förmögenhet efter honom?", svaret blev: "nej,
hur skulle där det kunna vara, han tog ju aldrig någon betalning, vem ska nu hjälpa de fattiga?"
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NÅGRA IAKTTAGELSER VID RIVNINGEN
AV FÄNGELSELÄNGORNA PÅ SLOTTSHOLMEN.
Av STEN KALLING.

Vid rivningen av fängelselängorna på Slottsholmen förra
året, ha några ur byggnadshistorisk synpunkt intressanta iakttagelser blivit gjorda, för vilka här skall lämnas en kort redogörelse.
Åren närmast efter branden 1870 uppfördes de nu rivna
byggnaderna, vilka sålunda icke voro av någon högre ålder.
Ingen torde väl heller sakna dem, då de försvunno. Man har
dock antagit, att vissa äldre murpartier ingingo i 1870-talslängorna, men i vilken utsträckning har man icke närmare kunnat
fastställa.
I Malmö Fornminnesförenings minnesskrift 1909-19, sid.
292, säger hovintendenten G. Lindgren i uppsatsen om "Malmöhus byggnadshistoria och framtida användning", att man vid
återbyggandet på 1870-talet nästan helt och hållet använde sig
av de gamla grunderna, men att "byggnaderna blevo helt nya
ovan grunden". Lektor Karl Berlin anser dock i sin "Vägledning för besökande", Malmö 1922, sid. 6, att av gamla södra
längan "kvarstå ännu yttermurarna utgörande västra delen av
den nu på samma plats stående byggnaden". De iakttagelser,
som nu, i samband med rivningen blivit gjorda, bekräfta emellertid icke dessa båda uttalanden.
Minst av allt hade man kunnat ana, att 1870-talsmurarna
skulle dölja en rest av den under Christian IV :s tid uppförda
västra flygeln, kallad provianthuset. Det enda återstående minnet av denna byggnad har man ju ansett vara den stenplatta,
som efter branden inmurades på porttornets norra sida, bärande
initialerna C. A. K. (Christian, Anna Katarina) samt årtalet
1607 (se Berlin anf. a. sid. 4 ). Den omständighet som orsakat,
att även ett murparti blivit kvar, sammanhänger med tillkomsten
av nya södra längan. Då denna skulle uppföras på 1870-talet,
på samma plats där den gamla legat, lät man nämligen den del
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T vär- och längdsektion genom västra längan. Uppmätning 1805.
arkivet, Stockholm.)

( Kungl. Krig.s-

av gamla västra längans östra yttermur, som varit sammanbyggd
med södra längan, kvarstå såsom gavelmur. Den nya västra
fängelselängan blev däremot från grunden nybyggd och kom
med sin östra långmur att ligga omedelbart innanför den gamla
flygelns fasadlinje. På porttornets södra fasad synes för övrigt
märken, som angiva den gamla fasadmurens läge i förhållande
till den nya.
Den gamla västra i tre våningar uppförda flygeln var en ståtlig byggnad med trapptorn och gavlar i Christian IV :s renässans. P å äldre kända teckningar av slottsanläggningen ser man
emellertid ej mycket av denna flygel. Knappt mer än taket skymtar bakom de höga vallarna. Vår uppfattning om denna flygel-
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byggnads yttre karaktär torde därför vara ganska oklar. En god
föreställning, åhninstone vad beträffar de konstruktiva detaljerna, ger oss den här återgivna i K. Krigsarkivet förvarade sektionsritningen från 1800-talets början, utförd av fortifikationsofficeren Magnus Lundström.
Det vid rivningen påträffade murpartiet var uppfört av tegel
i kryssförband (tegelformat: c. 25 X 12 X 8 cm. ) och vilade
direkt på tämligen oregelbundet lagda grundstenar av växlande
storlek. Grundbädden låg c :a 0,60 meter under borggårdens
nuvarande marknivå eller c :a 0 ,90 meter under golvplanet i den
rivna södra längans bottenvåning. Murpartiet bestod · av en
nedre del, c :a 3,50 meter hög och med en murtjocklek av c :a
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Parti av gamla västra längans östra fasadmm· (insidan). Foto 1933. MaJmö Museum.

\

0,85 meter. I denna till första vanmgens yttermur hörande del
fanns en med stickbåge övertäckt ursprunglig fönsteröppning,
som, vid närmare undersökning blivit ändrad till nisch, då södra
längan tillkom och som senare helt igenmurat:s. Tvenne dörröppningar funnos även här. Den vid södra sidan var av föga intresse, då den av allt att döma kunde sättas i samband med de
ändringsarbeten, som företogos i början av 1800-talet. Dörren
vid norra sidan var däremot ursprunglig och har alltid varit
i bruk. Dörrtröskeln låg dock nu 0,50 m. över det ursprungliga
läget.
Andra våningens murtjocklek mätte endast 0,58 m. Omedelbart över ·d et utsprång som bildats genom murarnas olika tvärmått funnos å västra, d. v. s. inre, sidan en rad bjälklagshål på
ett avstånd från varandra av icke fullt en meter. I andra våningens murparti påträffades helt nära varandra tvenne igenmurade
dörröppningar av vilka även här blott den ena var ursprunglig.
Men det visade sig vid företagen genombrytning, att nedre hälften av denna dörröppning var upphuggen. Ursprungligen har så-
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lunda här icke varit en dörr
utan ett fönster av ungefär
samma form och storlek som
det i bottenvåningen, ehuru
med nischformig indragning i
murlivet. Mitt över detta fönster i tredje våningens yttermur fanns en liknande igenmurad dörr- eller fönsteröppning, som dock icke blev
föremål för någon närmare
undersökning. Slutligen övergick muren helt i 1800-talstegel.
Förekomsten av ursprungliga fönsteröppningar måste
givetvis innebär, att gamla
västra flygeln
tillkommit
Hörnparti av gamla västra längan samt
(till höger) parti av södra längans
utan tanke på en omedelbar
södra yttermur. Foto 1933. Malmö
tillbyggnad med en södra
Mu seum.
länga. På vissa ställen syntes för 1övrig!t spår av fogstrykning med i putsen dragna konkava linjer. Sålunda en
ganska omsorgsfullt utförd fasadbehandling.
Den ursprungliga dörröppningen i murpartiets nedre del får
man då antaga har fört ut direkt till borggården.
Nu är byggnadsåret för västra längan 1607. Men redan 1610
lär södra längan stått färdig (Malmöhus läns räkenskaper 1607
- 1613, R. A. Köpenhamn) . Det var sålunda under en synnerligen kort tidsperiod det nu blottade fasadpartiet låg fritt mot
borggården. För så vida ej det förhållandet kan tänkas, att endast södra längans östra del, kallad "smala längan" stod färdig
1610.
Gamla södra längans båda byggnader voro uppförda i två våningar och inrymde bl. a. bageri, kök och brygghus. Någon yttre
dekorativ utsmyckning torde dessa byggnader ej ha ägt.
Man har antagit, att denna länga blev raserad efter branden
1870 med undantag av västra delen av "breda längan", som fick
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kvarstå och bilda ytterväggar i den på 1870-talet uppförda nattcellsbyggnaden (Berlin).
De iakttagelser, som nu blivit gjorda beträffande södra längan,
gälla ej grundmurarna och kunna sammanfattas med några ord.
Gammalt murverk påträffades nästan uteslutande i västra hälften av byggnadens södra fasadmur upp till en höjd av högst
3 meter och inom en sträcka, som i det närmaste kan sägas motsvara . gamla "breda längans" södra till bottenvåningen hörande
yttermur. Murverket förekom dock ej i .s törre sammanhängande
par6er på grund av de många ändrings- och reparationsarbeten,
som vid olika tillfällen blivit utförda. Sålunda iakttog·s bl. a.
några sannolikt vid 1800-talets början upptagna fönsteröppningar och nischer, vilka samtliga voro helt igenmurade. Vidare
var särskilt utsidan av långmuren i så stor utsträckning lappad
och lagad med tegel av olika slag, att endast obetydliga partier
av det ursprungliga murverket gick fram i murlivet.
Beträffande byggnadsmaterialet, bestod västra hälften av
södra längans yttermurar till största delen av gammalt tegel.
Därför har man också trott, såsom; förut blivit nämnt, att båda
dessa murar skulle vara ursprungliga. Emellertid torde det rätta
förhållandet vara, att den gamla västra längans tegel kom till
användning då södra längan på nytt uppfördes. Teglet i det
ursprungliga murverket var av helt annat slag, till typen yngre
än det från västra längan (format: c. 24 X 11 X 4,5 cm.). Härigenom var det också en lätt sak att åtskilja de olika murverken.
Södra längans motsvarande norra mur erbjöd ej mycket av
intresse utöver iakttagelser i fråga om tegelmaterialet. På ett
ställe fanns dock här ett gammalt murparti, men endast en yta
av omkring en kvadratmeter därav höjde sig över marklinjen.
Slutligen kunde man konstatera, att återstoden av södra längan
samt östra flygelbyggnaden voro från grunden uppförda av
1800-talstegel. Här och där, särskilt i innermurarna, hade dock
enstaka äldre tegel kommit till användning.
Det snart förestående schaktnings- och grundläggningsarbetet
i samband med byggandet av det nya museet på Slottsholmen,
kommer säkert att helt blotta grundmurarna. Kanske blir det då
tillfälle att göra iakttagel.ser, som ytterligare kunna bidraga till
Slottslängornas byggnadshistoria.
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STADSARKIVET I MALMÖ.
En orientering av LEIF LJUNGBERG

Det är i instruktionen för landsarkiven bestämt, att till desamma skola avlämnas bl. a. stadsdomstolarnas äldre arkivalier.
Från denna bestämmelse har Kungl. Majt. den 12 dec. 1902 på
framställning av magistraten i Malmö beviljat det undantaget, att
denna stads äldre arkivalier fortfarande under vissa villkor finge
förbliva i Malmö stadsarkiv. G~nom kungl. ecklesiastikdep. skriv.
den 23 okt. 1903 bestämdes desslikes om Malmö stads kyrkoarkivs successiva avlämnande till stadsarkivet. - Den 31 mars
1903 tillsattes av magistraten i Malmö den förste stadsarkivarien,
för vilken magistraten den 10 nov. s. å. utfärdade instruktion.
Denna instruktion, vilken den 5 nov. godkändes av riksarkivarien
är - med undantag för vissa ändringar rörande arkivets öppethållande - ännu gällande.
Stadsarkivet har till uppgift att från stadens civila och kyrkliga myndigheter emottaga - i stort sett -. - från de förra äldre
domstols- m. fl. protokoll och handlingar, från de senare äldre
kyrkoböcker och andra sådana handlingar. - Förutom stadens
civila och kyrkliga myndigheter ha även i viss utsträckning stadens kommunala institutioner och enskilda dit överlämnat srna
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arkiv resp. separata arkivhandlingar. - Arkivbeståndet upptar
f. n. (febr. 1934) ett hyllutrymme av c :a 1600 löpmeter.
Stadsarkivet är sedan 1918 inrymt i rådhusets bottenvåning
(ingång från Kyrkogatan) och hålles öppet varje söckendag kl.
9 f. m.- 1 e. m. : därutöver är det mojligt att bedriva forskningar
i stadsarkivet på vissa andra tider, om vilka överenskommelse
kan göras med stadsarkivarien. Samlingarna de~onstreras för intresserade likaledes efter överenskommelse med stadsarkivarien.
Stadsarkivets personal tillhandagår med råd och anvisningar
åt besökande; begagnandet av arkivet är avgiftsfritt. Är den upplysningssökande icke själv i tillfälle att i arkivet verkställa erforderliga arkivaliska undersökningar, kan han låta uppdraga
forskningen åt S:tadsarkivet, som för dyl. forskningar äger uppbära särskild ersättning.
Litt.: A. U. I sberg: Stadsarkivet (i "Malmö 1914").
A. U. Isberg : Vården av Malmö rådhusarkiv (Malmö 1902).
H. Reuterdahl : Malmö Raadhusarchiv med dets reldre danske Diplomer og
Documenter (i Dan9k Historisk Tidskrift IV, 1843) .

*
Ändamålet med denna uppsats är att bibringa kännedom om
den ungefärliga omfattningen av det arkivmaterial, som för närvarande ( febr. 1934) förvaras i stadsarkivet. Det är icke möjligt
att giva en systematisk och uttömmande redogörelse för hela
arkivbeståndet, utan kommer här att lämnas en översikt över
flertalet av de i stadsarkivet förvarade arkiven\ varjämte under
resp. arkiv angivas vissa arkivalier och arkivserier, vi~ka äro av
rent allmänt historiskt eller kulturellt intresse, vilka vid studier
i Malmö stads topografiska, administrativa och ekonomiska förhållanden, och vid person- och släktforskning samt i jordäganderättsfrågor kunna vara myndigheter såväl som den enskilde forskaren till gagn och ledning. I regel äro de viktigare arkivserierna
endast summariskt angivna genom utsättande av begynnelse- och
slutår' jämte uppgift å förefintliga luckor, i den mån dessa omfatta helt år. Något fylligare ha rådhusrättens och magistratens
1 Arkiv användes i denna uppsats såsom bruket är dels för att beteckna institution, som vårdar handlingar, eller förvaringsplats för dyl. handl., dels bestånd av
handlingar.
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arkiv och kyrkoarkiven behandlats med hänsyn till dessa arkivs
särskilda vikt. - Varje arkiv har försetts med en kortare inledning innehållande viktigare data och andra uppgifter ur vederbörande myndighets eller sammanslutnings historia 2 •
Till grund för de här följande uppgifterna rörande arkivbeståndet har legat dels de av bokhandlandena C. SonnensteinWendt och Mauritz Jungbeck åren 1861 resp. 1868 upprättade
katalogerna över de i stadsarkivet förekommande arkivaTierna
från dansk resp. svensk tid, dels ock av f. d. stadsarkivarien A.
U. Isberg och förf. uppgjorda arkivförteckningar. - För värdefulla påpekanden står förf. i tacksamhetsskuld till konstnären
Einar Bager och docent Ingvar Andersson.

RÅDHUSRÄTTENS OCH MAGISTRATENS ARKIV.
.Rådhusrätten och magistraten leda sina anor från det medeltida rådet,
vilket framträdde dels såsol!Il judioiell och exekutiv myndighet dels såsom
handhavare av stadens administration och ekonomi. Redan av de äldsta
kända privilegierna för Malmö, 1353, framgår, att staden hade birkerätt
d. v. s. egen jurisdiction. Den dömande myndigheten utövades under
medeltiden dels av r ådet på rådstugan och dels på stadens ting, bytinget,
av tin~männen eller stockemännen inför den samlade menigheten, rådet
-0ch byfogden 3 • Byfogdens såväl som rådets närvaro å tinget synes ha
föranletts av nödvändigheten att känna till de avkunnade domarna, vilka
d et ankom på dem att exekvera. Från 1500-talets början blev byfogden
domare på bytinget. Vid 'Sin sida hade han förutom tingmännen i regel
även en eller två rådmän, de 'S . k. vedemesterne, samt såsom protokollförare byskrivaren. Antalet tingsmän varierar; i regel voro de dock åtta.
1590 stadgades\ att deras antal skulle vara tolv, vilken föreskrift dock
lände till efterrättelse endast en helt kort tid. - J ämte dessa domstolar
existerade under 1400-talet i Malmö den s. k. fogdeboden, vilken om2 De i detta swmmanhang meddelade litteraturhänvisningarna såväl som de här
efter lämnade uppgifterna angående i stadsarkivet förvarade av tryc:ket utgivna dokumenter och uPkunder äro ingalunda uttömmande. Utsikter finnas att inom en ej
alltJör avlägsen fram!Jid få till stånd en fullstä ndig bibliografi över Malmölitteraturen.
3 Vid rådets sida stod konungens fogde, representerande den k ungliga myndigh eten i staden. Sannolikt är i de danska städerna konungens fogde ooh byfogde'lt
samma ämbetsman. Dock omtalas i Malmö från slutet av 1300-talet och ännu &å
sent som 1475 två fogdar, dels konungens fogde och dels en underfogde. Den äldsta
uppgift om "byfogden" i Malmö är anträffad 1477. (Jfr. ovan bland litt. anförda
arbeten av Mackeprang, sid. 208, och Bååth, sid. 282.)
4 Rådstuvur. domb. 1590 2/ 4.
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talas i konung Kristofers privilegiebrev 141.6. Denna domstol skulle
sammanträda om höstarna inför konungens fogde, ev. med någon av
honom tillkallad ledamot av rådet såsom ·b isittare. Om dess befogenhet
och nä.r mare sammansättning i övrigt är intet känt. - Senare förekom
i Malmö en domstol kallad toldboden, en kombination av rådstuvurätt
och byting, troligen inrättad för att lätta deras, särskilt ·bytringets arbetsbörda. Alla mål under tiden 15 augusti- 9 oktober handlades då på
toldboden av byfogden, vilken· samtidigt fungerade såsom "kungl. majts.
tolder" . Jämte byfogden ·förekom en eller flera bisittare, varav någon
eller några tillhörde magistraten.
ågra bestämmelser angående vilka mål, som skulle handläggas av
rådstuvurätten, resp. bytinget äro på något undantag när icke kända 5 ) .
Redan av de äldre domböckerna ri stadsarkivet fär man dock en viss bild
av de båda domstolarnas inbördes förhållande. Rådstuvurätten handlade övervägande mål angående arv, kontrakter, krav mellan borgare
och utlänningar eller institutioner ; vid bytinget förekom varjehanda
brottmål saimt förseelser mot skråförfattningar; här förehades även
ärenden rörande den fasta egendomen, pantförskrivningar, försäljningar
m. m. samt gavs " avkald" (kvitto ) p å arv.
Under 1500-talets förra del kan en tydlig instansordning mellan rådstuvurätten ooh byting urskiljas. Från bytinget vädjades till rådstuvurätten. Att döima av r ådstuvurättens protokoll synes ·e mellert•i d intet
hindra, att vilka mål som helst direkt anhängiggjordes vid denna domstol. - 1360 hade Valdemar Atterdag i sina privilegier för Malmö givit
staden landstingsrätt, d. v. s. befogenhet att över r ådets domar vädja till
konungens rättarting.
I nämnda privilegier av år 1360 göres rangskillnad mellan r ådets medlemmar i det att från denna tid borgmästare - proconsules - framträda
i spetsen för rådet. Deras antal synes intill 1521 ha varit två, rådmännens
däremot sex; detta år satte Christian Il en s. k. skultus till förman för
borgmästare och råd, varjämte han förordnade, att antalet ·b orgmästare
skulle vara fyra och rådmän sju. Fredrik I stadgade 1526 att för framtiden skulle i staden finnas fyra borgmästare och 12 rådmän. Om n ågon
skultus var icke vidare tal.
Vid Skånes övergång till Sver·i ge 1658 tillskap ades i Malmö ett burg6reveämbete; innehavaren av detta skulle vara rådstuvurättens och magistratens förman samt konungens ombud. Redan 1677 avskaffades emellertid detta ämbete och ersattes med justitiepresidentssysslan, vars första
innehavare - Johan Gyllenpalm, död 1687 - dock även blev den siste.
1682 utgör ett viktigt år i Skånes såväl som i Malmö stads historia
genom införandet av svensk lag och svensk rättegångsordning. Genom
Rutger von Aschebergs skrivelse den 16 januari 1682 genomfördes denna
s Christian IV :s recess av år 1646 stadgar förbud för byfogdarna att fälla någon
"Aeredom".
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förändring i Malmö; bytinget ersattes med kämnärsrätten och vädjade
saker skulle från rådstuvurätten fullföljas i vederbörande hovrätt.
Först med 1734 års lag blevo linjerna klara beträffande rådstuvurättens och kämnärsrättens inbördes kompetens. I det stora flertalet mål
var kämnärsrätten första instans och skulle jämväl rannsaka i brottmål,
som gingo å liv och ära. Rådstuvurätten handlade som första instans
växel- och sjömål, lagfarts- och inteckningsärenden samt arv-, förmynderskaps- och testamentsärenden. Vidare hade rådstuvurätten att upptaga
från kämnärsrätten vädjade saker samt att avdöma nyssnämnda slag
av brottmål.
Antalet borgmästare och rådmän, vilket under tiden från 1526 h ögst
..-äsentligt varierat, blev 1678 beträffande borgmästarna fastställt till två,
en justitie- och en politiebor gmästare, och beträffande rådmännen till
sex. Politieborgmästaren, som skötte stadens administrativa angelägenh eter, fungerade endast till år 1798, då sagda tjänst indrogs -0ch göromålen överflyttades på justitieborgmästaren och en rådman.
I samband med kämnärsrättens indragning 1849 tillkom en r ådstuvurättens andra. avdelning eller brottmålsavdelning från och med år 1850.
- Genom k. br. den 30 januari 1873 förordnades, att rådstuvurätten och
magistraten skulle bestå bl. a. av borgmästare och sex rådmän, varav 5
ordinarie och en extra; av de ordinarie rådmännen skulle tillika en vara
polismästare. Rådhusrätten skulle arbeta på tre avdelningar, den första
civilavd., den andra brottmålsavd. och den tredje p olisdomstol. Vissa
särskilt angelägna ärenden skulle handläggas av samfällda rådstuvurätten. Magjstraten skulle utgöras av borgmästare såsom ordförande och
de ordinarie rådmännen såsom ledamöter.
Den nu gällande nådiga stadgan för magistraten och rådhusrätten
är av den 21 okt. 1910 och trädde i kraft fr. o. m. år 1911. De mest
anmärkningsvärda förändringarna sedan 1873 voro följande : polisdomstolen skildes från rådhusrätten och polismästaren upphörde att fungera såsom rådman och magistratsledamot. Ett nytt r ådmansämbete tillskapades, varför antalet ordinarie rådmän l·ikväl förblev fem . Rådhusrätten arbetar dels samfält, dels på tre avdelningar 6 •
Litt.: Hans Brodin: Rättskipningen (i "Malmö 1914").
L. M. Bååvh : Hälsing,borgs historia Il (Hälsing,borg 1933).
G. Clemensson: Malmö stads historia (i "Malmö 1914").
A. U. Isberg: Bidrag till Malmö stads historia Il a och b (Malmö 1897. 1900).
M. Mackepmng: Dansk K~bstadstyrelse (Köpenhamn 1900).
0. Nielsen: Kj!llbenhavns Hi storie og Beskrivelse I (Köpenhamn 1877) .
A. A. 0. Stenkula: Om skånska städernas fö1fattning vid medlet av 17:de
århundradet (Malmö 1868.).
6 Kungl. stadgan den 21 okt. 1910 är utfärdad för magistraten och rådhusrätten
i Malmö; förut var benämningen på denna stadens myndig·h et rådstuvurätten. Angående magistratens och samfällda rådhusrättens vel'.ksamhet, fördelning av m ål
ooh ärenden mellan de olika avdelningarna etc. hänvisa& till stadgan, tryckt i kommunala författningssamlingen för Malmö.
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Grundstommen och huvudparten av stadsarkivets samlingar
utgöras av rådhusrättens och magistratens arkiv. Somliga av dess
serier, t. ex. domböcker, kungliga brev, bouppteckningar och privilegiesamlingar, gå mycket långt tillbaka i tiden och torde höra
till de häst bevarade i sitt slag i Skandinavien.
Vad åldern heträffar, inta domböckerna eller rättare stadshöckerna ett framstående rum. När man för de skånska städernas vidkommande började föra dyl. s. k. stadshöcker, är icke
bekant. För Köpenhamns del förordnade biskop Johannes (Krag)
i Roskilde den 25 mars 1292 att allt som förhandlades på hytinget eller inför rådmännen skulle "till evinnerlig hågkomst" införas i stads'hoken7 ; såvitt Malmö angår ha vi inga motsvarande
underrättelser. Den äldsta här bevarade stadshoken begynner
först med år 1503; i denna såväl som följande äro antecknade
icke blott rättsförhandlingarna å rådhuset och bytinget utan även
en rad andra på rådhuset förekommande ärenden; så äro däri intagna t. ex. vissa kyrkornas och kapellens räkenskaper, uppgifter om bouppteckningar och skiften, hantverksskrån, avskrifter
av kungl. brev och koncept till diverse av magistraten utfärdade
förordningar m. m. Under 1500-talets tidigare skeden förekomma
vissa ojämnheter och för tiden 1575-1587 är luc~a i serien.
Sistnämnda år blir benämningen domböcker eller till fram på
1600-talet rådstuguhöcker till skillnad från de sedan år 1577 på
bytinget förda s . k. tingsböckerna. I ·d e förra finnas även i viss
utsträckning anteckningar om de på toldhoden (jfr inledningen
· ovan) förekommande ärendena. Alltifrån år 1587 är domhoksserien obruten intill våra dagar. Från 1768 föras justitie- och
politimålen vardera för sig i särskilda protokoll; från 1826 blir
benämningen för de senare m~gistratens domböcker och från
1850 magistratens allm. protokoll.
Två domböcker må med hänsyn till innehållets vikt och värde
särskilt antecknas. Rådstuvurättens rannsakningsprotokoll 21/ 6
- 5/ 9 1811 angående allmogens i länet uppror i juni s. å. ävensom särskilda rådstuvurättens rannsakningsprotokoll 1817 25/ 10
- 1818 9/ 1 "rörande de i avseende på förvaltningen av Malmö
7
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0 . Nielsen : Kj!lbenhavns Historie og Beskrivelse I: sid. 85-86.

Discontwerk emot Discontdirektionen anmärkta olagligheter". De
händelser, vilka orsakat dessa rättegångar, väckte på sin tid ett
enormt uppseende och kom att sträcka sina verkningar långt utöver stadens och provinsens gränser 8 _
Till stadsarkivet ha levererats :
1 :a avdelningens dombok t. o. m.
2:a
,,
,,
,,
3 :e
,,
,,
,,
Mag. allmänna protokoll
,,
,,
vigselprotokoll
1877-

1927,
1922,
1922,
1922,
1931.

I åtskilliga domböcker finnas för tiden före 1796 alf abetiskt namnregister över parterna. Över stads- och domböckerna
1503-1711 har rådman Johan Jakob Wollmar (född 1755,
död 1826) uppgjort register omfattande mål och ärenden av
mera allmänt intresse, Malmö Antikviteter benämnd ; beträffande
politi- (magistrats-) ärendena finnas för tiden 1663- 1867 sakregister och från år 1850 kronologiska register. Över personer,
som av andra avdelningen sakfällts under åren 1850- 1870 har
uppgjorts alfabetiskt register.
Rådstuvurättens Stevneb~ger 1651- 82, 90 och 94, ävensom
rotlar och föredragningslistor från 1790 t. o. m. 1924 (1920 och
21 för resp. andra och tredje avd. ) underlätta även forsknmgama.
Då det gäller studier i Malmö stads topografi och jordäganderättsförhållanden äro lagfarts- och inteckningsprotokollen med
därtill hörande liggare och register av värde. Före 1768 äro
ärendena införda bland målen i domböckerna; dock återfinnas
under tiden dansk rättegångsordning var gällande, d. v. s. t. o. m.
år 1682, dylika ärenden i hytingets domböcker. I magistratens
äldre konceptbrevböcker infördes även koncept till de utfärdade
fastebreven. Lagfartsprotokoll finnas för åren 1768- 1924; uppbudsförteckningar i kronol. följd 1768- 1875 (lucka 1783 27/ 5
- 88/ samt i husnummerföljd 1852- 1873. Över samtliga hus
8 I bl. a. Samlingar, utgivna för de sk ånska landskapens historiska och arkeologiska förening IV resp. VII (Hallings minnen ) och Skånska samlingar 1,1 ha dessa
händelser behandlats.
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-0ch tomter i staden finnes ett detaljerat besiktningsinstrument
upprättat jämlikt magistratens order den 9 februari 16929 •
För spridda år under tiden 1685-1883 finnas besiktningsinstrument över fa st egendom, upprättade av magistraten eller
genom dess försorg, för tiden före mitten av 1700-talet vanligen
i samband med någon bouppteckning, konkurs eller auktion, men
-d ärefter vid hållna brand- eller andra s. k. publika ·syner.
lnteckningsböcker eller panteböcker finnas för åren 16631875; den äldsta vol. 1663- 1682 tillhör bytingets arkiv. Alfabetiska namnregister over ägarna till intecknade fastigheter för
tiden 1770- 1875 hänvisa till inteckningsböckerna. Inteckningsprotokoll förvaras i stadsarkivet för tiden 1768-1924.
Av övriga så kallade småprotokoll är särskilt att märka protokoll över förmynderskapsärenden, vilka liksom lagfartsärendena
äro förda bland målen i domböckerna före 1768 och därefter
såsom särskilda protokoll; de hava överlämnats för tideri t. o. m.
år 1927. För åren 1607- 1689 finnas dessutom förmynderskapsärenden i borgmästare och råds s. k. B~rneb~ger. Alfab.
reg. över förmyndarna finnas till förmynderskapsprotokollen
1768-1882.
Till stadsarkivet äro överlämnade dels magistratens konceptbrevböcker för tiden 1671- 1922 (luckor 1712, 91- 92) och
<lels de därmed korresponderande diarierna över in- och utgående
skrivelser för spridda år under tiden 1687 resp. 1685 t. o. m.
191210 •
Bland särskilt värdefulla uppgifter, som koncepterna innehålla, må nämnas de tid efter annan förekommande till landshövdingeämbetet avgivna berättelserna över Malmö, den äldsta av
dessa dat. den 20 sept. 1737; för tiden 1823- 1905 äro berättel.
serna avgivna
vart f emte ar 11.
0

9 Av fröken M. Gronquist har gjorts en · jämförande förteckning över stadens
fastigh eter enligt detta 1692 års instrument och de därefter införda och under åren
1694-1864 gäUande fa stighetsnumren.
10 Såsom i viss mån supplement ehuru ofull ständigt - till seri en utgående
diarier tjäna räkenskaper över borgmästare och r åds "sig illpengar" för åren 155093, 1621-27 oah 52-53, va<ri finnas uppgifter om utgående expeditioner , för vil:ka
lösen erlades ; jfr nedan under Stad e n s rä ke n s kap e r.
11 F emå rsberä ttelserna 1829- 1905 äro tr yckta i sammandrag.

Första sidan av Borgmästare och råds Stevnebog 1657- 94.

Av magistraten förda passjournaler finnas : för resande till
inrikes orter 1773 9/ 8- 83 6/ 5 och 1807-12, för resande till
utrikes orter 1773 9/ 8- 95 samt för till inrikes orter avgående
skeppare 1774 26/ 8- 84 15/ 10 och 1807- 16, från utrikes orter inkommande skeppare 1770 4/ 5-31/ 12, 1772- 86 23/ 9 och
1807-36 27/ 5 samt till utrikes ort avgående skeppare 1772 2/ 6
-88 5/ 5 och 1807-13 26/ 8. Dessa "skepparejoumaler" innehålla i regel uppgifter såväl om fartygen som rörande skeppare
och manskap 1 2 •
Borgare- och burskapsmatriklar äro upprättade för tiden 1693
- 1864. Före denna tid finnes i nedannämnda räkenskaper över
borgmästare och råds "Rettighet" bl. a. räkenskaper över inkomster av ingångs-, ämbets- och lagspenningar 1550-67, 6985, 87, 92-93 och 1620- 27, vari de nyblivna borgarna namngåvos. Likaledes finnas i en liggare av år 1653 - "Borgmästare
och råds ~iggare" -- namnlängder över dem som blivit borgare
under åren 1651- 59. - · En bok innehållande egenhändiga
namnteckningar av samtliga nyblivna Malmöborgare 174 71864, löftesskriftböcker för burskaps erhållande 1799-1864
samt en förteckning över slöjde- och näringsidkare utan burskap
1811- 1830 komplettera i viss mån ovanstående serier13 •
Till denna kategori arkivalier räknas slutligen alfabetisk förteckning över närings- och yrkesidkare i Malmö 1847- 1896
samt handelsregistret överlämnat för tiden 1888-.1896, dock endast i den mån det rör aktiebolag och andra bolag, som icke äro
handelsbolag.
Ovannämnda "Borgmästare och råds liggare" av år 1653 innehåller dessutom bl. a. dels en mönsterrulla öve r borgerskapet i
Malmö för år 1652 dels ock förteckning över länsherrarna p å
Malmöhus 1630- 1658, över generalguvernörer, guvernörer och
landshövdingar i Malmö 1680--1776 samt över borgmästare och
12Jfr. även utvandrarlistor 1876- 1919 i Polisverkets arkiv. - P assjournaler äro
eljest att söka j Malmöhus länsstyrelses arkiv.
13 Hantverksskrånas i Malmö. arkiv äro till större delen föTVarade på Malmö
M useum. I stadsarkivet förekomma endast följ ande : Murmästareämbetet&·protokoll
1740- 1865 ; murmästareämbetets in· och utskrivningsbok 1745-1863; sadelmakareämbetets protokoll 1727- 1818 ; skomakarege&ällernas in- och utskrivning&bok
TS39- 1866. Skråartiklar m. m. äro dock i stor utsträckning att finna i stadsböcker, privilegieböcker ttc.
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Erik av Pommerns brev, dat. Visborg den 23 april 1437, varigenom Malmö erhöll sitt nuvarande vap en. P erg. brev i stadsarkivet
med röda och vita silkessnodder för konungens nu bortfallna sekret.

rådmän och åtskilliga andra stadens befattningshavande under
1600- och 1700-talen. (Jfr. l;nvånare- m. fl. längder und er
Stadens räkenskaper).
Bland inkomna handlingar märkas i första hand serien kungl.
brev 1353- 1914 (1922) samt skrivelser från andra myndigheter än kungl. majt. och från enskilda personer 1520-1914
( 1922) 14 •
Vidare äro riksdagsrelationerna att observera; den äldsta rörande 1710 års riksdag, avgiven av borgmästare Erik Olofson
Chytraeus, Malmö stads dåvarande riksdagsfullmäktige; därnäst
följa borgmästaren Jöns Stobaeus' relationer från riksdagarna
1723-1724 och 1726--1727 samt slutligen stadssekreteraren
Henrik Falkmans relation från riksdagen 1740-1741. I detta
sammanhang må även påpekas koncepter till stadens besvär vid
en del av de under åren 1670- 1741 förekommande riksdagarna, vilka återfinnas bland de tidigare omnämnda magistratens utgående koncepter.
Serien inneliggande handlingar till rådhusrättens domböcker
1658-1932, vilken ännu blott delvis uppordnats, är lika skiftande som rikihaltig.
Av serien minnes-, privilegie- och donationsböcker 14201907 är den äldsta bevarade - kansk,e den äldsta i sitt slag i
Norden - känd under namnet Registrum ville Malml')yghe. Det
är en pergamentskodex i folio, upplagd år 1420 av stadsskrivaren
Åke Jensen Dyekn. -- Liksom övriga denna serie tillhöriga
arkivalier innehåller Registrum ville Malml')yghe till en del avskrifter av kungliga och andra brev och resolutioner för sta·d en,
vilka även i avskrift äro av stort värde, då originalen i flera
fall gått förlorade. Därutöver finnes infört bl. a. den gamla
sta·dslagen, birkerätten, uppgifter om hantverksskrån från början
av 1400-talet, uppgifter om till altaren och kapell i Malmö läm14 Privilegiebreven, utfärdade av konung och regering 1353- 1807, med undantag
för sådana, vilka gälla enbart kyrka och prästerskap, skola ocih fattigvård, äro· utgivna i tryck av Lauritz Weibull i Malmö s tads urkundsbok del I och Il (Malmö
1901 och 1917). I "Privilegier, resolutioner och förordnin gar för Sveriges s täder"
t. o. m. år 1560, utg. av N. Herlitz och E. Nygren (Stookholm 1927 och 1932) finn as
jämväJ åtskillig.a av ovannämnda urkunder i tryck. I Sonnenstein-W endts
katalog finnes detaljerad förteckning över i stadsarkivet förvarad e kungl. såväl
som andra brev från dansk tid; i Jungbecks katalog finnes. förteckning över kungl.
brev 1658-1863.

57

Registrum ville Malmöyghe.

nade gåvor, anteckningar rörande befästningsarhetena och angående mera anmärkningsvärda händelser, som inträffat i Malmö 15 •
En närmare beskrivning över denna för stadens äldre historra så
värdefulla urkund och dess öden genom sekler finnes hos Lauritz
Weibull i Bibliotek och arkiv i Skåne, sid. 88 ff. Tilläggas må
15 I J. Langebecks arbete Scriptores rerum Danicarum medii aevi, tom VII
pag. 243 ff. (Köpenhamn 1792) äro detaljerade uppgifter om innehållet i denna
volym; enskiilda partier finnas publicerade i ovan citerade W eibull, Malmö stads
urkundsbok, i Herlitz och Nygren, Priviligeier etc., i Nyrop, Danmarks Gilde och
Lavsskraaer och i Samlingar till Skånes historia, utg. av Martin Weibull, årg. 1873,
sid. 39 ff.
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blott, att volymen överlämnades från Universitetsbiblioteket i
Lund till stadsarkivet genom kungl. majts. beslut i eckles. dep.
den 27 maj 1904.
Av innehållet i den närmast följande privilegieboken, upplagd år 1590, må särskilt nämnas avskrifter av kung Hans' danska
köpstadsrätt av år 1487, skånska stadsrätten i 57 kapitel och
Skånelagen, vilken senare avskrift även beaktats av D. C. J. Schlyter i hans berömda samling av Sveriges gamla lagar. Till stadsrätten och Skånelagen ansluter sig ett alfabetiskt register över
"gamla förmörckede ords forclarelse". Bland kuriosa är att anteckna relation av en sägen om orsakerna till att Sverige alltid
är med krig b esvärat samt uttydning av sinnebilderna i Danmarks
riksvapen. - Beträff.ande övriga hithörande vol. må särskilt påp ekas följande. "Fundationsboken", upplagd år 1741, vilken
innehåller dokumentsavskrifter och uppgifter rörande Malmö
stads och dess inrättningars donationer m. m. åren 1406- 1846
jämte kronologisk förteckning dels å de omnämnda donationerna
t. o. m. år 1831 och dels å ytterligare några donationer, vilka ej
finnas angivna i denna vol. "Kungabrevboken", innehållande, förutom kronologiskt register över i boken införda dokumenter, över
200 avskrifter av kungl. brev från tiden 1611- 1628, vissa uppgifter rörande svenskarnas härjningar i Skåne under krigsåret
1612, samt avskrift av fredsfördraget mellan Sverige oc'h Danmark den 20 januari 1613~ avskrift av Danmarks riksråds förklaring på adelns tolv besvärsartiklar den 14 juni 1588 samt utläggning av "en gudfruktig lärofader vid namn Anthonini, hans
mening och dokumenter om englarnas syndafall". Av de nämnda
kungabreven äro en del ställda till länsmännen på Malmöhus, till
vilka brev avskrifter av en del skrivelser från sagda länsmän ansluta sig. - Särskilt anmärkningsvärda äro de band, i vilka de
flesta av till denna serie hörande volymer äro bundna. De utgöra
ofta prov på högt uppdriven konstskicklighet hos gångna generationer av Malmö bokbindare.
De för släktkunskapen viktigaste och ~v släktforskaren mest
anlitade arkivalierna i r ådhusrättens och magistratens arkiv är
helt visst serien bouppteckningar och arvskiften 1546-1926
(luckor: 1553, 61, 65, 70, 74-76, 85, 96) med tillhörande
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handlingar fr. o. m. år 1677. I den ovan omtalade äldsta stadsboken 1503-48 finnas dessutom intagna ett antal bouppteckningar och skiften 16 • Över bouppteckningar 1850-1926 har i
stadsarkivet utarbetats ett utförligt alfabetiskt register. Ett liknande register omfattande tiden före 1850 är under arbete. Dessutom finnas kronologiska register över serien 1546-1926.
Till detta ar-kiv höra även såsom ovan antytts vissa äldre räkenskaper av värde; för dem finnes redogjort nedan under St a. den s räkenskaper.

BYTINGETS OCH KÄMNÄRSRÄTIENS ARKIV.
För bytingets och kämnärsrättens funktion har i huvudsak redogjorts
under rådhusrättens och magistratens arkiv ovan. Här IJ'Ilå endast tilläggas följande beträffande kä.mnärsrätten.

Kämnärsrättens sigill.

I kämnärsrätten, vilken i och med år 1682 trädde i funktion (jfr ovan
sid. 51), satt en rådman såsom ordförande, kämnärspreses, med tvenne
borgare såsom bisittare, kämnärer.
Kämnärsrätten indrogs i och med 1849 års utgång genom kungl. brevet
den 4 dec. 1849, varvid dess göromål Ö·vertogs av rådstuvurätten.

*

Bytingets domböcker 1577-1677 (luckor: 1584-87, 9194, 1601- 13, 28-33, 38-40, 45, 48, 67-71); bytingets
pantebok 1663-82 (jfr. ovan sid. 54).
Kämnärsrättens domböcker 1685- 1849 (lucka: 1690- 91,

1718- 19).
16

12 st. från åren 1510, 15, 17, 19, 29, 30, 38, 39, 40, 42, 44 och 45 äro utgivna

i tryck av M. Mackeprang i hans up.p sats Inventarier i borgerlige huse fra det 16.

århundredes
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f~rste

haJ.vdel (i Danske Magazin, V Raekke, 4. bind.).

EXEKUTIONSVERKETS ARKIV.
Efter bytingets och byfogdetjänstens indragning handhade magistraten stadeus exekutionsväsende. Vissa exekutiva göromål uppdrogos till
en början åt stadsfiskalen, sedermera åt särskilda befattningshavare,
exekutionsförvaltaren samt under honom anställda exekutionsfogdar och
värderingsmän. Instruktion för exekutivförvaltaren antogs av magistraten den 30 nov. 1801. Exekutionsväsendet kom emellertid att
undergå grundliga förändringar genom den nya utsökningslagen av
år 1877, vilken trädde i kraft den 1/ 1 1879 och då avlöste utsökningsbalken i 1734 års lag.
Den myndighet, vilken enligt utsökningslagen äger upptaga och pröva
utsökningsmål, är överexekutor. Enligt § 1 i sagda lag kan i en del städer viss ledamot av magistraten förordnas till överexekutor. För Malmö
vidkommande är så förhållandet; enligt kungl. brevet den 13 januari 1879
förordnades en av stadens rådmän till överexekutor och har kungl. majt.
vid senare uppkommen ledighet alltid förordnat en rådman till nämnda
tjänst. - Under överexcekutor fungerar bl. a. en förste och en andre
stadsfogde, en skattindrivningsinspektör samt flera underfogdar och
stadsvärderingsmän. - Bestämmelser angående överexekutor äro intagna i § 9 av gällande stadgan för magistraten och rådhusrätten i
Malmö. Särskilda instruktioner äro av magistraten utfärdade för förste
såväl som andra stadsfogden den 30 maj 1911, för skatteindrivningsinspektören den 14 maj 1918 samt för underfogdarna och stadsvärde~
ringsmännen den 24 sept. 1918.

Magistratens exekutionsdiarier 1794--1878.
Överexekutors protokoll över exekutiva auktionsärenden
1879-1922.
Överexekutors utslag 1879-1921.
diarier över exekutiva auktioner 1879- 1927.

"

POLISVERKETS ARKIV.
I äldre tid omhänderhades ordningsväsendet i Malmö av magistraten
med därunder lydande stadsvaktmästare, sedermera stadsfiskal, och väktare. I 1552 års stadsbok har anträffats en instruktion för stadsvaktmastaren. - I början på 1800-talet erhöll staden en verklig polisinrättning, vartlll början gjordes [806 genom tillkomsten av fattigfog·
dar, vilka samtidigt av magistraten förordnades till polisbetjänter, och
1812 genom tillsättande av en polisupp~yningsman. 1834 erhöll polisväsendet en självständig organisation genom anställande av särskilda
polisbetjänter i sammanhang varmed fattigfogdarnas befattning med
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polisgöromålen slopades. 1842 förordnade magistraten en särskild förman för polisbetjäningen, polisgevaldiger, och den 30 juli s. å. utfärdades av magistraten en instruktion för polisbetjäningen, den första egentliga polisinstruktionen i Malmö. Efter långvarig behandling av nyorganisationsfrågorna från stadens myndigheters sida utfärdades av kungl. majt.
den 30 januari 1873 en ny stadga för magistraten och rådstuvurätten i
Malmö, varvid bl. a. bestämdes, att ett polismästareämbete skulle inrättas
och att för avdömande av s. k. polismål en särskild avdelning av rådstuvurätten skulle fungera - den tredje eller den s. k. polisdomstolen med polismästaren som ordförande. Denna nyorganisation trädde i
kraft under hösten 1873 och våren 1874. Genom kungl. brevet den
18 maj 1888 inrättades poliskammaren i Malmö, varigenom en del
åligganden, som förut tillkommit magistraten och K. B. överflyttades å polismästaren. De nu göllande bestämmelserna för polismyndigheterna i Malmö hänföra sig till nådiga instruktionen för polismästaren den 7 dec. 1888 samt nådiga stadgan angående polisverket i
Malmö den 21 oktober 1910, enligt vilka polisväsendet numera handhaves dels av poliskammaren och dels av polisdomstolen. Poliskammarens chef är polismästaren, vilken år 1910 upphörde att vara rådman
och ledamot av magistraten; han biträdes av en polissekreterare. Polisdomstolen utgöres fr. o. m. 1910 av en polisdomare såsom ordförande
och ensam beslutande; han har såsom biträde en polisnotarie.
Litt.: G. Hårleman: P olisväsendet (i "Malmö 1914").
A. U. I sberg: Malmö stads krönikebok III, sid. 80 ff.

Polisdomstolens arkiv: Domböcker 1873 dec.-1928.
Poliskammarens arkiv: Protokoll 1873 dec.- 1919; utvandrarelistor o. dyl. 1876--1919.

AUKTIONSKAMMARENS ARKIV.
I resolutionen på städernas besvär den 3 dec. 1680 hade kungl. majt.
medgivit, att auktionskammarordningen för Stockholm av år 1674 i
tillämpliga delar även skufle gälla för rikets övriga städer. Dessa föreskri,f ter såväl som senare resolutioner på städernas besvär den 16 okt.
1723 och 12 juli 1731 tillämpades även i Malmö. Den 8 februari 1812
fastställdes av magistraten en särskild ordning för auktionskammaren
i Malmö. - Auktionskammaren här förestods intill 1878 av någon av
rådmännen ; magistraten skötte uppbörden och stod själv i ansvar för
försäljningsbeloppen varjämte auktionsprovisionen utgjorde en av magistratens löneförmåner. Genom reglementet för auktionskam.maren i Malmö
fastställt av K. B. i länet den 15 juni 1878, ändrades i viss mån dessa
förhållanden. I enlighet med detta reglemente och § 18 i nu gällande
stadga för rådhusrätten och magistraten sorterar auktionskammaren
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alltjämt under magistraten men förestås numera av en särskild tjänsteman, auktionskommissarien, vilken i enlighet med magistratens föreskrifter ombesörjer inom staden och dess områden ifrågakommande
auktioner med därtill hörande uppbörd och redovisning.

Auktionsprotokoll 1708- 1920 (luckor : 1721-22, 39,
49-50, 56-57, 61-62, 74-85, 1837, 61); auktionsräkenska·p er (kvittensprotokoll) 1774-1920, jämte alfab. personregister över säljare 1774-1802.

HANDLINGAR RÖRANDE INKVARTERINGEN SAMT
INKVARTERINGSKAMMARENS ARKIV.
Den militära inkvarteringen i städernå ordnades i äldre tider genom
resp. magistraters försorg. De för varje stad föreskrivna skyldigheter
eller förunnade rättigheter i detta avseende stadgades i privilegier och
resolutioner för resp. städer. Föreskrifter av allmän natur gåvos bl. a.
i kungl. kvartersordningen för städerna den 6 juli 1720. I Malmö tillkom en inkvarteringskammare år 1791, för vilken magistraten utfärdade
instruktion den 6 april s. å. - Genom kungl. inkvarteringsordningen
den 22 febr. 1841 för städerna avvecklades här inkvarteringskammarens
verksamhet.

Inkvarteringskammarens protokoll 1791- 1841 (luckor:
1793- 94, 1806-09, 11, 21- 28, 35- 38); garnisons- och
inkvarteringsrullor (längder) 1666-1817 (luckor: 1667, 69
-72, 80-84, 88-90, 92-93, 95-1716, 18-28, 30-36,
62-63, 66-84, 92-96, 98-1808, 12, 15-16).

STADSVÅGENS ARKIV SAMT ÄLDRE VÅGJOURNALER.
Rätten att hålla våg ingick i åtskilliga städers privilegier. Kristofer
av Bayerns första privilegier för Malmö den 13 nov. 1440 innehålla
ävenledes bestämmelser härom. I Kristofers andra privilegiebrev för
Malmö den 18 okt. 1446 anslogos vågpenningarna såsom löneinkomster
åt .b orgmästare och råd. Sedan ha våwenningarna övergått till stadskassan och h ar staden tidvis utarrenderat privilegiet till privata företagare; vanligen har dock rörelsen drivits direkt för stadens egen räkning
under uppsikt av en vågmästare eller stadsvägare. Den äldsta kända
instruktion för denne är utfärdad den 4 juni 1721. - Vågpenningarna
utgingo för såväl land- som sjövägen ankommande varor, oavsett om
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varorna vägdes eller ej. - Genom stadsfullmäktiges beslut den 20 aug.
1880 avskaffades våg,p enningarna helt, efter att dessförinnan ha utgått
såsom särskild avgift endast när de utgjorde ersättning för verklig
vägning. - Numera tillhandahåller staden för allmänhetens betjänande
åtskilliga våghus, där vägning verkställes enligt särskild av länsstyrelsen
fastställd taxa (den nu gällande av den 6 febr. 1925).
Litt.: Mackeprang: Dansk Kpbstadsstyrelse ( Köpenhamn 1900) .

J. Falkman: Om staden Malmö (Stockholm 1861).
A. Regnell : Malmö Hamninrättning 1775- 1900 (Malmö 1901 ).

Arkivet omfattar handlingar för spridda år 1721-18711 •

· ACCISRÄTTENS ARKIV.
Accisrätter, vilka hade att upptaga och avdöma mål rörande accisen,
skulle enligt kungl. förordn. den 2 maj 1672 inrättas i samtliga svenska
städer. Såsom ordförande fungerade i Malmö tullinspektoren, varjämte i regel en, senare två rådmän samt äldste tullskrivaren tjänstgjorde såsom bisittare. Besvär över accisrättens beslut gingo i . äldre
tid till kammarkollegium; senare i stora flertalet mål till kommersekollegium. - I och med rikets ständers beslut vid 1810 års riksdag
om upphävande av såväl lanttullen som accisavgifterna blevo även accisrätterna överflödiga och försvunno i och med utgången av år 1811.

Protokoll 1732- 1811 (luckor: 1733- 38, 47-48).

HALLRÄTTENS ARKIV.
Hallrätten eller manufakturrätten hade att enligt hallordningarna
övervaka hantverk och fabriker. Den första hallordningen utfärdades
den 17 april 1722. Senare hallordningar datera sig från den 21 maj 1739
och den 2 aprii 1770. Enligt dessa senare ordningar bestod h allrätten av
en ledamot av magistraten såsom ordförande samt ett antal yrkesmän såsom bisittare. Inom h allrättens befogenhet föllo alla mål och ärenden rörande tillverkningen samt tvister mellan arbetare och arbetsgivare.
Besvär över hallrättens utslag gingo beträffande de s. k. ekonomimålen
till magistraten och beträffande skuldfordringsmål samt politi- och
brottmål till kommersekollegium intill 1828, därefter till hovrätten. Genom kungl. förordningen den 25 februari 1846 avskaffades hallrätterna i riket i o. m. utgången av sagda år.
1 I borgmästare och råds "Rettighet" och i stadens räkenskaper ingå även
räkenskaper över uppburna vågpenningar.
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Särskilt anmärkningsvärda arkivalier äro dels protokollen
1749-1846 (lucka: 1815), dels ock de mellan åren 1753
-1839 årligen avgivna relationerna om stadens fabriker, hantverk och plantager, Dessa senare innehålla uppgifter om anställd
personal, mästare, gesäller, lärlingar m. fl. , deras löneförmåner,
tillverkade varor med särskilt angivande av tillverkningsvärdet,
<le på plantagerna odlade gagnväxterna m. m.

STADENS ÄLDSTES; SOCIETETERNAS SAMT
STADSFULLMÄKTIGES ARKIV.
Redan under dansk tid hade borgerskapet deltagit i stadens styrelse,
dock hade detta icke skett under fasta och organiserade former. Alla
dagliga ärenden avgjordes av rådet på egen hand; endast vid särskilda
tillfällen, speciellt då saken gällde ekonomiska frågor av större vikt,
söktes menigh etens samtycke eller tillkallades några av det förnämare
borgerskapet.
I Sverige hade Gustaf Il Adolf lagt grunden till en kommunal representation genom sin stadga om städernas administration av 1619, ehuru
denna aldrig utfärdades såsom allmänt gällande lag. Stadsförvaltningen
skulle utövas av magistraten och borgerskapet i förening, det senare
genom utvalda ombud, stadens eller borgerskapets äldste. Om ordningen för tillsättande av stadens äldste eller om fördelningen av makten
mellan magistraten, stadens äldste och meniga borgerskapet funnos inga
allmänt giltiga lagbestämmelser. Detta förorsakade högst varierande
förhållanden i olika .städer. I Malmö fick 'b orgarrepresentationen en
fast organisation först genom förordningen ang. stadens äldste antagen
enligt överenskommelse mellan magistraten och borg~rskapet p å rådhuset den 3 febr. 1726 och fastställd av 1andshövdingen den 26 april
samma år. Här i fastslogs det burskapsägande borgerskapets monopof
p å deltagande i stadsstyrelsen. Bland de tre borgerliga societeterna,
vilka voro h andlande, hantverkare och bryggare, utsågos av magistraten
stadens 24 äldsta efter förslag inom societeterna. De 24 äldsta hade
enligt sagda förordning att låta sig vårda om stadens bästa och borgerskapets förkovran i gemen. Särskilt i frågor r örande stadens inkomster
och utgifter, skattsättningar och inkvarteringar skulle de avgiva utlåtande till magistraten ; i förening med denna utövade de borgerskap ets
rösträtt vid val av kyrkoherde samt m agistratspersoner. Societeterna
åter h ade att genom sina utsedda förmän avgiva yttrande i frågor, vilka
rörde deras resp. när ingsgrenar , ävensom i borgerskapets samfällda
angelägenheter. Under slutet av 1700-talet tillkom ytterligare en fj ärde
societet, clereci- eller civilsocieteten, · vartill hörde i staden boende
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ämbets- och tjänstemän, vilka voro husägare, ävensom apotekare_ Denna
societet skulle avgiva yttrande i vissa skattefrågor och ang. val av
vissa tjänstemän. Den erhöll aldrig samma mäktiga ställning, som de
ovannämnda s. k. borgerliga societeterna och fick aldrig rätt att d eltaga
i valet av stadens äldste.
Först i samband med införandet av de nya kommunalförordningarna
av den 21 mars 1862 slopades dessa korporationer och representationer,
vilka jämte magistraten skött den kommunala styrelsen i Malmö. Genom en av nämnda förordnin gar, som gällde kommunalstyrelse i stad,
tillkom stadsfullmäktigeinstitutionen i Malmö, vilken för första gången
trädde i funktion den 8 januari 1863. Ang. antal, arbetssätt m. m. stadgades dels i sagda förordning dels ock i arbetsordningen, antagen av
stadsfullm. den 24 juli 1865. Nu gällande föreskrifter finnas i lagen
den 6 juni 1930 om kommunalstyrelse i stad samt i 1931 års arbetsordning för Malmö stadsfullmäktige.
Litt.: Knut Dahlberg: Styrelse och förvaltning (i "Malmö 1914") m. fl. undP,r
R ådhusrättens och magistratens arkiv anf. arbeten.

Stadens äldstes arkiv :

Protokoll 1721- 1862 (luckor: 1727- 39, 87- 92) .
H andelssocietetens arkiv :

Protokoll 1726-1862 (luckor: 1828-29, 48-50).
H antverkssocietetens arkiv :

Protokoll 1785- 1853 (lucka: 1826).
Bryggarsocietetens arkiv:

Protokoll 1781- 1861 (luckor : 1824, 26, 28- 29, 45-51).
Clereci- och civilsocietetens arkiv :

Protokoll 1786-1862 (luckor: 1824, 26, 28- 29 ) .
Stadsfullmäktiges arkiv:
Protokoll 1863- 19142 •
1 Matriklar över stadens äldste 1726, 1759 och 1760 finnas bland stadens räkenskaper; jmf. nedan sid. 70.
2 Årliga alfab. sakreg. finnas till stadsfu llm. protokoll 1863- - 1880 (fr. o. m. 1894
fin nas årliga alfab. sakreg. till de tryckta protokollen).
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STADENS RÄKENSKAPER SAMT DRÄTSELKAMMARENS,
KRONOUPPBÖRDS- OCH MANTALSKONTORETS ARKIV.
Stadens räkenskapsväsende hade intill år 1589 ombesörjts av en r ådman,. benämnd kämnär eller kammermester, vilken för denna sin verksamhet hade att avlägga räkenskap inför vissa av borgerskapet utsedda
deputerade 1• Genom förmyndareregeringens brev den 20 sept. 1589
stadgades att till kämnär skulle förordnas någon av meniga borgerskapet icke mera någon rådman. Den årliga redovisningen av
stadens inkomster och utgifter skedde därefter inför magistraten och
borgerskapet. Efter att under d e senaste åren av 1500-talet intill den
1 maj 1610 åter ha varit en magistratens sak, anbefalldes genom k. br.
den 15 april 1610 handhavandet av stadens räkenskaper åt stadens
borgerskap att skötas av någon av dem för ett års tid åt gången. Samtidigt omlades budgetåret från att h a utgjort kalender år till att omfatta
tiden från Philippi J acohi dag, d. v. s. den 1 maj, till år sdagen därefter.
I Christian lV :s recess av år 1643 stadgades bl. a., att kämnärsskiftel
skulle ske den 2 januari, varefter föregående års räkenskaper skulle
avlämnas inom 14 dagar efter skiftet. Kämnärstjänsten innehades därefter vanligen på två år i sänder.
Enligt magistratsprotokollet den 2 mars 1687 tillsattes då en stadsbokhållare, vilken skulle "alla rådstugans räkenskaper, såsom ('.) : såväl som )
kyrkans, skolans, hospitalets och andra vederbörande företaga och förfärdiga" . Instruktioner utfärdades för stadsbokhållaren (stadskassören ) den
8 februari 1702, den 5 februari 1774, den 20 april 1785 och den
23 dec. 1786. De två sistnämnda innehöllo jämväl bestämmelser om
stadskassan eller uppbördskammaren en föregångare till drätselkammaren - bestående av valda representanter för societeterna, två från
handlandena, en från hantverkarna och en från bryggarna, varjämte
stadsbokhållaren var självskriven medlem. Denna r epresentation höll
ordinarie sammanträde en gång i veckan samt dessutom extra sådana
under de fyra uppbördsterminerna.
Genom kungl. förordningen den 21 mars 1862 angående kommun alstyrelse i stad tillkom drätselkammaren i Malmö, vilken jämte sina
underlydande organ blev den i kommunala angelägenheter verkställande och förvaltande myndigheten. Enligt sagda såväl som enligt nu
gällande 1930 års lag om kommunalstyrelse i stad åligger det drätselkammaren att förvalta stadens egendom, uppbära ·dess inkomster och i
övrigt handhava d ess drätsel samt därjämte d e allm. uppdrag för stadens räkning, som, enligt det för drätselkammaren utfärdade reglementet, till dess befattning höra. Det första reglementet för drätselkammaren i Malmö fastställdes av K. B. i länet den 4 dec. 1862, det
1 Angående kämnärens befattning med de världsliga lagens och gillenas gods,
jmf. under Kyrkoarldven.
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därnäst följande av samma myndighet den 20 nov. 1885 och det nu
gällande den 29 nov. 1922. Angående reglementen för de under D. K.
lydande verk, inrättningar och tjänstemän, hänvisas till den kommunala
författningssaml. för Malmö.
Före 1862 var stadsbokhållaren jämväl kronouppbördsredogörare.
I och med att D. K. övertog det kommunala räkenskapsväsendet, bildades ett särskilt verk, kronouppbörds- och mantalskontoret (krono·
uppbördsverketJ, vilket handhar magistraten åliggande bestyr i den mån
de angå kronans uppbörd, mantalsskrivningen m. m. dyl. Bestämmelser
härom finnas intagna i gällande såväl som 1873 års stadga för rådhusr.
och magistraten ; reglementet för kronouppbördsverkets befattningshavare utfärdades den · 10 juni 1919.
Litt.: Knut Dahlberg: Styrelse och förvaltning (i "Malmö 1914") .
Odhner: Om de svensk a städernas kommunala utveckling (Lund 1867 l.
Nils Herlitz : Svensk stadsförvaltning på 1830-talet (Stockholm 1924)
m. fl. under R ådhusrättens och magistratens arkiv anförda a1•beten.

Stadens räkenskaper m. m.
Stadens enskilda eller kommunala räkenskaper eller såsom de
under 1500- och 1600-talen vanligen kallas stadens kämnärsräkenskaper förekomma för tiden 1517-1862, dock med följande luckor: 1520-86, 88- 89, 94-95, 1615-16, 18-51,
54-55, 58- 60, 69, 71- 72, 74-88, 91, 94, 1701. Drätselkammarens protokoll 1863- .1 916 och räkenskaper 1863
- 1924; kommunaluppbördsböckerna t. o. m. 1921. Ett märkligt dokument bland här nämnda räkenskaper är den äldsta vol.
1517-19. Om denna skriver Lauritz Weibull i ovan citerade
arbete Bibliotek och arkiv i Skåne efter att först hava redogjort
för sättet för räkenskapernas förande m. m. bl. a. följande :
" Den utförlighet, . med vilken Malmö kämnärsräkenskaper
1517- 1520 äro förda, förlänar åt dem ett enastående värde.
De innehålla stadens historia för dessa år. Och vad man knappast
skulle vänta: de ställa den i ett större sammanhang. De berätta
om konung Christian, Hans Michelserr och mäster Ditrich, om
Arcimboldus och ärkebiskop Birger; de äro fyllda med underrättelser om kriget mellan Sverige och Danmark, och man får
en målande inblick i de oerhörda uppoffringar det kostade den
enskilde såväl som stat och kommun."
Bland 1500- och 1600-talsräkenskaperna finnas jämte ovannämnda ordinarie räkenskaper sådana för ett stort antal andra
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ändamål; så t. ex. för befästningsarbetena 1588- 1613, 1637,
1640 och 1644, samt över tull, accis och bropenningar, krönings-,
kri gs- och kontributionsräkenskaper för spridda år.

Kronoräkenskaper.
Kronoräkenskaper finnas för tiden 1674- 1922 (luckor:
1678- 79, 85- 86, 1702, 19- 22 ) ; de därtill hörande uppbördsböckerna hava likaledes överlämnats t. o. m. 1922.

Mantalslängder.
Såsom material för den personhistoriska forskningen och för
befolkningsstatistiken äro mantalslängderna och med dem jämförliga räkenskaperna tillhörande längder såsom byskatte-, koppskatte-, skattsättnings-, kontributionstaxerings- m. fl. längder av
vikt. Mantalslängder m. fl. dyl. längder förvaras i stadsarkivet
för åren .1517- 1922 (luckor: 1520- 95, 97, 99- 16 10, 14
- 16, 18- 20, 22-44, 46-57, 59- 61, 63, 74-80, 85, 87
och 91. 2

Jordeböcker.
I stadens räkenskaper finnas specificerade uppgifter om inkomsterna av stadens fasta egendom. Från början av 1 700-talei
gå dessa delar av räkenskaperna under benämning jordeböcker ;
från 1702 finnas därjämte altaristjordeböcker. Båda slagen förekomma t. o. m. 1759, dock ha de endast nyupprättats tid efter
annan, varefter de i tämligen oförändrat skick fått passera år
efter år. Härutöver förekomma jordeböcker såsom separat serie
för åren 1620 (omkr.) , 1638, 40, 43, 49, 74, 84, 1702, 23, 59
och 86. 3
Invånare- m. fl. längder.
Bland räkenskaperna förekommer även en volym betecknad
Malmö stads invånare-, gårds- och jordskylds- m. fl. längder
2

Såsom er sättning för felande mantalslä ngder kunna tjäna inkvarleringsrullorna

i inkvarteringsverkets arkiv för åren 1674--79, 1685 ocih 1691 ävensom 1652 års
mönsterrulla över borgerskapet i Borgmästare och råds i RådJrnsrättens och · ma-

gistratens arkiv förekfrmmande "Liggare" av år 1653.
3 Beträffande altargodsens och hospital els jordeböcker, jmf. sid. 75, resp. 77.
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1726 och 1759. Denna vol. innehåller -

såsom rubriken angiver - längder för sagda år över stadens invånare med angivande av vilka som äro husägare och åbor, de av dem ägda
och bebodda fastigheternas nummer och läge, deras stånd och
näring, burskapsår samt å fastigheterna lagda onera och utskylder. Härutöver finnas ett flertal förteckningar över de
olika i staden förekommande ämbets-, tjänstemanna- och kommunala korparationerna : landshövdingar 1754-1853, magistratspersoner och stadsbetjänter 1698- 1850, prästerskap och
skolbetjänte 1739- 1864, officerare och betjänte vid militärstaten 1738- 1826, tjänstemän vid landsstat, barnhus, hospital,
sjö- och lanttullen 1726, 50-1831, stadens äldste 1726 och
59-70, handlande, bryggare och krögare samt hantverkare
1726 och 594 •

Borgmästare och råds räkenskaper m. m.
I d etta sammanhang må även redogöras för de till rådhusrättens och magistratens arkiv hörande räkenskaperna.
Över vissa av Borgmästare och råds inkomster "Rettighet" någon egentlig avlöning vare sig av staden eller kungen förekom
ej i äldre tider - finnas räkenskaper 1550- 1653 (luckor:
1568, 86, 88- 90, 94- 1619, 28- 52); här äro de olika inkomstkällorna specificerade: cisepenningar från accisboden och
stadskäUaren, vågpenningar (jmf. · ovan under stadsvågens
arkiv), sigillpenningar, "sködetunnor" för sköte eller fasta av
fast egendom, ingångs-, ämbets- och lagspenningar för inträde
i resp. lag och ämbeten eller förvärvande av borgerskap m. fl.
Till Borgmästare och råds förmåner räknades även inkomster av
sakören "sagetal"; häröver finnes en räkenskapsbok 1527- 45
(luckor: 1541-42, 44) .
"Borgmästare och råds fundatsbok" innehåller räkenskaper
för tiden 1604--31 rörande Jörgen Kock Mynters och hans
hustrus Citze Cortsdotters donation "till fattige nödtorftige Mennisker och fattige Schola~ B0rn, som theris bröd hus fra hus bede
4 Denna volym kompletterar åtskilliga tidigare nämnda arki v och enstaka arkivalier; t. ex. borgare och burskapsmatriklar, 1653 å rs Borgmästare och råds liggare,
stadens äldstes arkiv m. fl.
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for Guds skyldt". Därjämte innehåller volymen avskrift av donationsbrevet den 1 mars 1546.
Under magistratens tillsyn och kontroll stå ett fyrtiotal olika
stiftelser och kassor, vilkas reviderade räkenskaper m. m. härigenom hamnat i arkivet5 •
Slutligen må här nämnas en med stadsarkivet införlivad privat
räkenskapsbok förd på 1530-talet av Malmöborgaren Ditlev
Enbeck intill dennes död år 1537 och senare fullföljd av hans
svärson rådmannen Henrik Brantun under åren 1537- 38, 40
- 48. Den giver en klar bild av dåtida sätt att driva handel och
det då rådande kreditsystemet6 •

KYRKOARKIVEN.
I stadsarkivet förvaras de äldre delarna av kyrkoarkiven från två
territoriella Malmöförsamlingar, S :t Petri och Caroli, och tre p er sonella, Garnisons, Hospitals och Mosaiska.
S:t Petri församling växte upp kring den u nder m edeltiden
uppför da kyrkan med samma namn. Den var länge den enda;
först mot slutet av 1600-talet tillskapades ytterligare en. Den
19 mar s 1683 lämnade Carl X I , till båtnad fö r de talrika i staden
bosatta tyskarna, sitt medgivande till uppförandet av en tysk k yrka
och till bildandet av en tysk församling, efter konungen ben ämnd
Caroli.
Församlingsmedlemmarna utgjordes till att börja med
av tyskar eller per soner av tysk härkomst. Så sm åningom minskades
emellertid det tyska inslaget så väsentligt att församlingen vidr 1700talets slut huvudsakligen bestod av infödda svenskar. Mellan de två
församlingarna funnos till att b örj a med inga bestämda gr änser. Utan
avseende p å boningsplats inom staden och å d ess ägor kunde invånarna
tillhöra vilken av de båd a för samlingarna som helst. Först genom
konsistorii ecklesiastici utslag den 18 mars 18 12 förordn ades om gr änserna mellan de båd a församlingarna jämte andra där till h örande frågo r.
Detta brev är i den mån det angår gränserna av följ ande 1ydelse:
5 Förteckning över dessa stiftelser och kassor, uppg ifter om deras ändamiil
. m. m. finnes bl. a. i Malmö stads adresskalender, årg. 1933, sid. 312 ff.
6 Jmf. vidare L. 1. Hååth, Hälsingborgs h istor ia, sid. 99 ff. (Hälsingborg 193.3);
E. Arup, Darunark s H istoria Il sid. 357--359 (Köpenh amn 1932 ) och sa mme förf.
arbete Studier i engelsk och tysk handelshistorie. E n under sjlgelse af komrni ssionshandelens praxis og th eori i engelsk og tysk handelsliv 1350--1850, sid. ·i 03 ff.
(1907 ).
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" Den så kallade Mäster Nilsgatan och Djäknegatan i gamla staden
samt Studentgatan i nya staden skola utgöra gräns mellan S :t Petri
och Caroli församlingar sålunda: att alla hus och tomter belägna öster
om dessa gator eller från n :r 1 till och med n :r 206 i gamla staden,
ävensom från och med n :r 774 till och med 844 samt från 840 till och
med 855 i Nya staden skola höra till Caroli församling, men alla hus
och tomter väster om nämnda gator höra till S :t Petri. Å förstäderna,
vartill räknas allt stadens område utom kanalen, utgöres gränsen nämnda
församlingar emellan av Södra Förstadsgatan från nya bron vid
Gustav Adolfs Torg och Södra Vägen förbi det s. k. Blåkulle, så att
allt vad som är belaget venster om nämnda gata och väg ifrån berörde
bro räknat lyder till Caroli och alltså högra sidan till S :t Petrif." Vidare innehåller brevet stadgande, att stadens invånare skulle i all
sin livstid förbliva vid den församling de tillhörde vid året för regler ingen av gränserna.i
Fr. O.-' m. 1710 finnas särskilda kyrkoböcker i förvar över den till
Malmö för lagda garnisonen. 1 a) Ovan citerade domkapitelsutslag av
år 1812 stadgade beträffande Garnisonsförsamlingen, vari under tidernas lOP'P även åtskilliga civila personer blivit kyrkoskrivna, att hädanefter där blott fingo kyrkoskrivas dels verkliga militärpersoner och
s. k. civilmilitärer dels ock nämnda kategoriers hustrur och hemmavarande barn. - Församlingen upphörde att äga bestånd den 30 april
1927 enligt kungl. brevet den 11 mars s. å. ang. upphörande av vissa
militära kyrkoförsamlingar, varvid församlingsmedlemmarna överfördes
till S :t P etri församling.
Då Hospitalsförsamlingens kyrkoböcker börja, 1786, var inrättningen
i huvudsak en asyl för sinnessjuka ( jmf. nedan under Malmö hospitals
arkiv) . Förutom hospitalsh jonen "r äknades till församlingen den vid
inrättningen anställda personalen. I och med asylens nedläggande,
1928, överflyttades de återstående församlingsmedlemmarna till andra
inrättningar, de sista den 30 april 1928.
Mosaiska förs amlingen i Malmö stiftades år 1873. Fr. o. m. år 1879
erhöll församlingen rätt att föra egna kyrkoböcker, vilket upphörde
med 1910 års utgång (genom kungl. förordningen ang. kyrkoböckers
föran de den 23 dec. 1910). Församlingsmedlemmarna blevo fr. o. m.
1911 skyldiga att kyrkoskriva sig inom den församling, där de hade
sin bostad.

1 Beträffande senare regleringar av de territoriella församlingarnas områden,
jmf. i det följande angående de nybildade och inkorporerade församlingarna samt
Malmö stads adresskalendrar och årsböcker.
1 a) Ang. garni sonsförh ållanden i Malmö, se B. Cederström: Malmö Garnison
(i "Malmö 1914" ) samt G. Peyron: K ort historik över Kronpr insens husarreg.
( Malmö 1927).
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Jämte ovan angivna förekomma och ha förekommit föl jande församlingar med egen kyrkobokföring i Malmö, varifrån dock ännu inga
arkiver överlämnats till stadsarkivet-2 • 3
S:t Pauli församling: bildad enligt kungl. brevet den 23 februari
1883 genom delning av Caroli församling; den nya församlingen trädde
i verksamhet den 1 maj 1884.
S:t iohannes församling: bildad enligt kungl. brevet den 3 maj 1901
genom utbrytning från S :t Pauli och S :t P etri församlingar; församlingen trädde i verksamhet den 1 oktober 1906.
Västra Skrävlinge församling: införlivades i ecklesiastiskt avseende
med Malmö den 1 jan. 1925 enligt kungl. brevet den 13 oktober 1915.
(Angående införlivandet av Västra Skrävlinge med Malmö i judiciellt,
kommunalt och administrativt avseende, se sid. 80. År 1915 överflyttades även delar av S :t Johannes församling till Västra Skrävlinge) .
Limhamns församling: Limhamns municipalsamhälle (köping) utgjorde 1/ 7 1902- 30/ 4 1908 särskild kapellförsamling; efter sistnämnda dag förenades denna med Hyllie församlin g, varifrån utbrytningen tidigare gjorts, till en församling, kallad Limhamn, vilken införlivades med Malmö den 1 jan. 1917 (enl. kungl. brevet den 17 nov.
1916; ang. Limhamns territoriella omfattning ävensom införlivandet
av Limhamns köping med Malmö i judiciellt, administrativt och kommunalt hänseende, jfr. under Hyllie sockens och Limhamns kommunalarkiv) .4
Fosie församling: införlivades n::ied Malmö den 1 jan. 1931 enligt
kungl. brevet den 31 dec. 1929. (Ang. tidigare överflyttning av vissa
delar av Fosie till Limhamn , jmf. sid. 80).
Malmö slottsförsamling: numer a upphörd personell församling, vilken bestod av de vid straff- och arbetsfängelset å Malmöhus befintliga
fångarna jämte fångpersonalen.
Katolska församlingen: bildad 1870, hade jämlikt kungl. majt :s resol.
den 25 jan. 1895 egen kyrkobokföringsrätt, vilken liksom beträffande
Mosaiska församlingen upphörde med år 1910.
Malmö stads territorialförsamling.ar utgöra sedan den 1 jan. .1925 i
ekonomiskt hänseende en enh et, vars, beslutanderätt tillkommer kyrkofullmäktige. Fullmäktiges förberedande och verkställande myndighet är samfällda kyrkorådet. De särskilda församlingarnas beslutanderätt utövas
å vederbörande församlings kyrkostämma.

Förandet av kyrkoböcker i egentlig mening - d. v. s. husförhörsböcker och s. k. ministerialböcker (födelse-, vigsel- och
2An g. Malmö barnhus ecklesiastika förhållanden , jmf. under Malmö barnhus' arkiv.
3 De äldre delarna av Västra Skrävlinge såväl som Hyllie och Fosie församlingars kyrkoarkiv förvaras i landsarkivet i Lund.
4 Hyllie n :r 37 hör i ecklesiastikt avseende till Fosie församling.
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dödböcker) med därtill hörande längder och handlingar påbörjades jämförelsevis sent i Malmö. Danmark var eljest beträffande kyrkobokföringen föregångslandet i Norden. Den
säkerligen äldsta bestämmelsen i Norden i hithörande ämne utfärdades 1607 av biskopen på Fyen för sitt stift. Genom missiver till de olika biskoparna i riket av år 1646 föreskrev
Christian IV förandet av födelse-, vigsel- och dödböcker. Från
dansk tid finnes för Malmö vidkommande veterligen intet i
behåll av ovan angivna slag av arkivalier. Först genom Sveriges
första kyrkohg 1686, vari bl. a. stadgades om förandet av fö.
delse-, vigsel- och dödböcker samt skriftebok eller förteckning på
sockenfolket "hus ifrån hus, gård ifrån gård" - oftare kallade
kate,kismilängder, med senare motsvarighet i husförhörslängderna - har kyrkobokföringen i Malmö länt till påtagliga
resultat (jmf. begynnelseåren för ministerialböckerna i översikten härnedan). Några katekismi- eller husförhörslängder förekomma dock icke förrän något in på 1800-talet, ett förhållande,
vilke dock ingalunda är ovanligt för Skåne.
Utöver här ovan angivna kyrkoskrivningshandlingar må av
övriga i ett kyrkoarkiv förekommande arkivserier här endast
omnämnas räken ska perna. 5
Med anledning av Fredrik I :s brev den 5 juni 1529 (jmf.
ordalydelsen under Hospitalets arkiv; brevet i facsimil avbildat
efter sid. 77) upprättades genom magistratens försorg förteckningar över de till S :t Petri kyrka, de forna altarna, kapellen,
vikarierna, lagen och gillena samt Helgeandsklostret utgående
avgifter (landgillen och jordskylder) av gårdar och annan fast
egendom. Dessa de andliga godsens räkenskaper finnas i förvar
för tiden påsk 1532- påsk 1540. Sistnämnda år beslöts en förändring i förvaltningen av d e indragna godsen, vilket fr. o. m.
år 1541 resulterade i en omläggning av bokföringen. Avgifterna
till S :t P etri kyrka ingå därefter i kyrkans räkenskaper, vilka
taga sin början med detta år, de forna altarnas, kapellens och
5 Kyrko-, skol-, barnhus- och hospitalsräkenskaper för Malmö förekomma . för
tiden fr. o. m. 1689 även i kyrkokontorens arkiv i landsarkivet i Lnnd och i kammararkivet i Stockholm. Beträffande räkenskaperna i kammararkivet, .imf. Sam.
Hedars utredning : Ecklesiastika räken skaper i kammarark.i vet (i Meddelande från
Svenska riksarkivet, Stockholm 1926).
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vikariernas inkomster och utgifter, "altargodsens räk en ska per",
fördes av en s. k. altar i st; förvaltningen av de världsliga lagens
och gillenas gods övertogs av stadens kämnär och hospitalets av
hospitalföreståndaren.
S:t P etri kyrkas räkenskaper innehålla bl. a. detaljerade .
uppgifter om erlagda a-vgifter vid begagnandet av kyrkans brudstol, för klockringning vid dödsfall och begravningar, för gravöppningar o. d., vilka i viss mån ersätta avsaknaden av vigseloch dödböcker från äldre tider6 • - . De ovannämnda andli ga
godsens och därefter altargodsens räkenskaper före 1595 äro
förda med stor omsorg och med angivan det av de olika gårdarnas läge och innehavare.
Litt.: E. Nygren: Våra kyrkoarki v (i tidskrift för det svenska folkbildningsarbetet, årg. 1922).
A. U. I sberg senior: Bidrag till Malmö stads hi!>toria I (Malmö 1895).
Malmö stads årsbok, år 1913- 1932.
A. U. Isberg senior: U tredning angående tillkomsten av Malmö hospital
(Malmö 1888 ; tryckt såsom bihang till stadsfullm . protokoll 1892) .

. Malmö S:t Petri förs.: Husf. 1816-1885; födelseb. 1698
26/ 4-1870 (lucka: 1698 3/ 10- 99 28/ 1) ; duppl. födelseb.
1871-1907; vigselb. 1698 1/ 5-1880 25/ 7 (lucka: 1744 9/ 4
- 63 21/ 7); dödb. 1698 12/ 4- 1876; duppl. dödb. 1877
- 1907; infl. 1817- 1904; infl. att. 1778- 1899 (lucka :
1810); utfl. 1817- 1904; kyrkorådsprot. 1696- 1910 (luckor:
1770- 1814, 1837- 39); sockenst. prot. 1815-64 (lucka :
1837- 39).
De andliga godsens räkenskaper : 1532-40 (lucka: 1534
- 36).
Kyrkans räkenskaper : 1541- 1874 (luckor : 1554, 57, 59,
61, 68, 1642--44, 50- 51, 55- 56, 84- 1742, 63- 67 ).
Altargodsens räkenskaper: 1543- 16907 (luckor: 1551,
55-57, 61- 76, 95- 1608, 20- 22, 27- 28, 32- 37, 47
- 57, 60- 87) , jordeböcker 1657, 17238 •
6 Tillsammans med kyrkans rä ken!>kaper 1541- 1654 äro även förda Malmö
stadsskolas räkenska,per för s. å.; jmf. under Malmö stadsskolas arkiv.
7 Efter 1690 ingå altargodens rä kenskaper i kyrkans räkenskaper.
8 Altargodsens jordeböcker från början och mitten av 1700-talet ingå i stadens
räkensk.; jmf. ovan sid. 69.
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Brudstolsl.: 1634 1/ 9-35 31/ 8, 36 1/ 9-41 31/ 8, 45 1/ 9
-54 31/ 8, 60 7/ 10-75 31/ 8, 78 1/ 9-83 31/ 8.
Grav- och klockringningsl.: 1538-39, 42, 44--47, 49- 53,
55-56, 58, 60, 62- 84 28/ 9, 85 29/ 9- 1635 31/ 8, 36 1/ 9
-41 31/ 8, 45 1/ 9-50 31/ 8, 51 1/ 9-54 31/ 8, 58 12/ 3
- 58 3/ 11, 60 1/ 10-75 31/ 8, 78 1/ 9-83 31/ 8.
Malmö Caroli förs.: Husf. 1813-65 (Södra Förstaden
1813--67); födelseb. 1688 1/ 8- 1870 (luckor : 1738
22/ 10-40 24/ 5, 40 26/ 5-42 18/ 5); vigselb. 1689-1876
(luckor: 1722- 28 6/ 9, 30 10/ 10-46); dödb. 1688 2/ 8
- 1873 (luckor : 1690 6/ 2- . 93, 1738 27/ 9-45); infl. 1809
- 61; infl. att. 1796- 1865; utfl. 1814--61 ; kyrkorådsprot.
1749- 1828 (lucka: 1793-95 18/ 8); sockenst . prot. 1749
-1828 (lucka: 1793-95 19/ 8).
Malmö hospitalsförs.: Husf. och Försb. 1874- 1928 30/ 4;
födelseb. 1787- 94, 1804, 09- 68, 88, 94--1901; vigselb.
1807, 91, 95- 99; dödb. 1786-1801, 08- 1928 30/ 4 ; infl.
1857--61, 65; infl. att. 1838, 55, 57-58, 60- 1908.
Malmö gamisonsförs. : Husf. och Försb. 1819-1927 30/ 4;
födelseb. 1710 17/ 3- 1927 30/ 4 (lucka: 1768 27/ 7-72);
vigselb. 1710 29/ 4--1927 30/ 4; dödb. 1710 24/ 3- 1927
30/ 4 (lucka: 1768 2/ 4--73 14/ 6); infl. 1804--1927 30/ 4;
infl. att. 1801- 1927 30/ 4; utfl. 1804- 1927 30/ 4; sockenstärnrnoprot. 1829-49.
Mosaiska församlingen : Husfl. 1879-94; födelseb. 1876
- 94 (lucka: 1877) ; vigselb. 1878- 94; dödb. 1878-95 7/ 1 ;
infl. 1895- 1911 11/ 1; utfl. 1895- 1911 11/ 2.

MALMÖ STADSSKOLAS ARKIV.
Malmö stadsskola grundades i början av 1400-talet efter hemställan
av borgerskapet i Malmö hos påven Innocentius VII. Det påvliga
fundationsbrevet är utfärdat den }5 februari 1406. Jämte denna skola
uppstod - v-id reformationen 1529 en högre skolform, .ett gymnasium,
huvudsakligen avsett för utbildning av evangeliska präster. Genom
1537 år kyrkoordning upplöstes gymnasiet och den gamla stadsskolan
omdanades i evangeflsk anda. Christian IV och Fredrik III utfärdade
flera viktiga påbud rörande skolorna i riket, bl. a. skolordningar åren
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Fredrik I:s brev, dat. Köpenhamn den 5 juni 1529, varigenom han förordnar om de andliga godsens indragning rn. m.
P erg. brev i stadsarkivet.

1632 resp. 1656. Malmö skola utbyggdes härvid genom inrättande av
flera klasser och tillsättande av flera lärare, varjämte nya ämnen
upptogos rp å undervisningsplanen. Latinet var från 1527 det helt dominerande språket ; " latinskolan" blev också den officiella benämningen 1 •
LU:t.: Sigurd Sahartau: Malmö högre allm. läroverk under danska tiden (Malmö
1929).

Arkivet omfattar i huvudsak handlingar för spridda år 1580
-16552 •
MALMÖ HOSPITALS (ASYLS) ARKlV 1•
Malmö hospital tillkom 1529. I Fredrik I :s brev den 5 juni sagda
år heter det bl. a. ra tt " borgemesthere och raad udj Malmö mwe och
schulle anamme tiill thennom saadene Jordhe, gaarde och husse i theris
by beliggendis rere och ligge tiill althere, vicarier och gilder ther sammestedts, och ther met stiffte och uppbygge ith hospitale ther udi byenn
tiill fattige och siwge menniskers uppholdelse och nödtorffth. Och
hwess rente som saa aere ud j huse och J orde udi samme wor kiöpstedt
Malmö, som tillforne haffue weret tiill saadanne messer. och gilder
schall hereffther bliffwe och giffwes till for :ne h ospitale" .
Närmaste förstyre var en hospitalsföreståndare, som därjämte skötte
räkenskaperna. - Under hospitalets tidigare tillvaro utövades högsta
inseendet av magistraten ; i och med 1686 års kyrkolag overflyttades
uppsikten till landshövding och biskop. - Efter hand blevo alla Skånes
hospital förenade med det i Malmö: Trälleborgs 1619, Ystads 1777,
Lunds 1780, Landskronas 1795 och Kristianstads 1830. Vid tillkomsten
av Lunds hospital år 1878 blev Malmö hospital en asyl för obotliga.
Genom kungl. brev den 9 mars 1928 föreskrevs, att asylen skulle vara
utrymd före den 1 juni 19282 •
Litt.: A. U. Isberg senior: Utredning ang. tillkomsten av Malmö hospital
(Bihang till Stadsfullmäktiges i Malmö protokoll 1892 n:r 3).

Jordeböcker 1599- 1600, 15- 16, 18- 19, 30- 31, 33,
38- 39, 41-43. 55- 58, 74, 1764; räkenskaper 1538-1695
1 Malmö högre allmänna läroverk för gossar, som leder sitt ursprung fi:ån den
gamla stadsskolan och latinskolan, förvarar läroverkets arkivalier från mitten av
1600-talet.
2
I Sonnenstein-Wendts katalog finnes detaljerad förteckning över inkomna och
andra handlingar 1580- 1655. - Stadsskolans r äkenskaper 1541- 1654 förekomm a
tillsammans med S:t P etri kyrkas räkenskaper.
1 Angående Hospitalsförsamlingens arkiv, jmf. under kyrkoarkiven.
2 Vid nedläggandet av Malmö asyl 1928 överlämnades det där då befintliga
arkivet till landsarkivet i Lund. - I stadsarkivet förekommande delar utgöra5
huvudsakligen av 1600-tals arkivalier.
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(luckor: 1540-47, 60-61, 90, 96, 1600, 02-63, 68- 74•,
78- 88, 90-94) 3 •
BARNHUSETS I MALMÖ ARKIV. 1
Barnhuset i Malmö funderades genom Karl XI :s brev den 27 nov.
1682; därvid anslog konungen till fördelnin g mellan detta barnhus avsett fOr barn in om Skåne - och ett barnhus i Stockholm den s. k.
Hälsingörstionden, vilken utgick från vissa härad i Skåne. - Skötseln
av barnhusets medel jämte åtskilliga andra angelägenheter uppdrogs
åt en barnhusbokhållare; 2 överinseendet över barnhuset handhades av
två kuratorer, vilka i sin tur hade magistraten och guvernören över sig.
Magistratens befattning med barnhuset blev så småningom helt övertagen av K. B. i länet. Såsom högsta instans över hospitalen såväl som
barnhusen i riket fungemde från mitten .av 1700-talet Riksens ständers
deputation och från 1789 Serafimerordensgillet. Den första allmänna
stadgan för hospital såväl som barnhus i riket utfärdades den 11 april
1763. - Inrättningen indrog.s genom k. brevet den 3 febr. 1803.3

Litt.: A. U. Isberg : Handbok sid. 221 f.

Jordeböcker 1683- 94.
Instruktioner m. m. (1669)-1763 (spridda år) .

FATTIGVÅRDENS ARKIV.
Den slutna fattigvården i Malmö ombesörjdes efter reformationen
till en början av Malmö hospital, från 1683 därjämte av barnhuset.
I samma m ån som hospitalet på slutet av 1700-talet övergick till en
anstalt för huvudsakligen sinnessjuka och barnhuset år 1803 indrogs,
kom kravet på ordnade fattigvårdsförhållande att göra sig alltmer
gällande. 1806 trädde en sär skild fattigvårdsstyrelse i funktion (fattigförsörjningsdirektion en ) , fattigfogd ar tillsattes och en fattigförsörjningsanstalt upprättades. Dessutom hörde till stadens fattigvårdsinrättningar den år 1831 inrättade fattigarbetsinrättningen samt de genom
privata donationer tillkomna von Conowska ladugården och Gersoniska
3 Angående hospitalsräkenskaper i landsarkivet i Lund och kammararkivet,
jmf. not 5 under Kyrkoarkiven.
1 Stöne delen av barnhusets arkiv förvara
i Lands arkivet i Lund.
2
Instruktion för barnhusbokhållaren utfärdades den 26 aug. 1696.
3 Barnhuset har haft egen kyrka och präst (instruktioner m. m. 1669-1763);
däremot synes det att döma av flera anteckningar i S: t Petri församlings död·
böcker rörande barnhusper sonalen icke ha h aft egen kyrk obokföring; några kyrkoböoker finnas i varje fall icke i förvar i stadsarkivet.
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stiftelsen. - 1863 togs initiativet till uppförandet av en ny arbetsinrättning, vilken dock ej nådde sin fullbordan förrän på hösten 1899,
kallad Malmö arbets- och försörjningsinrättning eller senare "Värnhem" . Numera disponerar staden, förutom nämnda inrättningar, ett
flertal andra anstalter.
Förutom vård å egna anstalter eller specialanstalter meddelas fattigvård genom understöd i hemmen, den s. k. öppna fattigvården, numera
organiserad genom stadens uppdelning i ett flertal fattigvårdsdistrikt.
- I äldre tid var denna art av fattigvård av ringa omfattning. För de
behövande erhölls medel genom kollekter, avgifter vid bouppteckningar,
saköresmedel etc.
Först genom vår första egentliga fattigvårdslag den 25 maj 1847
ooh det därpå grundade reglementet för fattigvården i Malmö, antaget
inför magistraten den 2 dec 1847, tillskapades fullständiga och allmänna bestämmelser för den öppna såväl som den slutna fattigvården i
Malmö. Jämte senare fattigvårdslagar, av vilka den nu gällande är av
år 1918, funnos dessutom fattigvårdsreglementen för Malmö av d en
10 dec. 1868, 25 sept. 1871, 12 sept. 1884, 6 dec. 1886 och 1 dec. 1919.
Nu gällande reglemente antogs av stadsfullmäktige den 21 okt. 1932.
Såsom det centrala organet i fattigvårdshänseende fungerar sedan 1849
fattigvårdsstyrelsen, till vilken nämnda fattigförsörjningsdirektion
var föregångare.
LiJ:t.: A. Lysander: Fattigvård (i "Malmö 1914").
C. Sonnenstein.Wendt: Fattigvård ooh milda stiftelser (i Malmö kalendt>r
för 1861).

F attigvårdsstyrelsens ( fattigförsörjnings-, fattigvå rdsdirektionens ) protokoll 1806 17/ 11- 1917; matriklar över understödstagare 1833 1/ 10-1917.

BEGRAVNINGSPLATSENS VID GUSTAV ADOLFS TORG
I MALMÖ ARKIV.
Genom förordning den 13 okt. 1815 anbefallde kungl. maj :t domkapitlen en r eform beträffande begravningar i kyrkor och kyrkogårdar
i städer och b yar, vilket i Malmö h ade tillföljd tillsättandet genom
magistratens försor g av en kommitte för anläggande av ny begr avningsplats. Efter långvariga förhandlingar och remisser mellan kommitten, magistraten och societeterna m. fl. myndigheter enades man
slutligen i mars 1819 om inköp av vissa tomter vid Gustav Adolfs Torg
för avsedda ändamål. Efter ordnande och godkännande från de ecklesiastika myndigheterna1s sida av åtskilliga detaljer blev begravningsplatsen högtidligen invigd den 24 november 1822.
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Regl. för begravningsplatsen fastställdes enligt K. B. och biskopsämbetets gemensamma utslag att gälla fr. o. m. den 1 jan. 1825.
Litt.: A. U. Isberg: Handbok sid. 614 ff.

Arkivet omfattar handlingar för spridda år 1820-1874.

HYLLIE SOCKENS OCH LIMHAMNS KOMMUNALARKIV.
Limhamns fiskläge, omfattande större delen av Hyllie socken, blev
genom kungl. brev den 27 aug. och 10 sept. 1886 municipalsamhälle.
Genom kungl. brevet den 7 juni 1901 utsträcktes municipalsamhällets
område .att omfatta ytterligare vissa delar av Hyllie socken samt vissa
smärre delar av Fosie socken. Hela Hyllie socken jämte de till Limhamns municipalsamhälle hörande delarna av Fosie socken blev köping
fr. o. m. år 1906 jämlikt kungl. brevet den 15 sept. 1905.1 Limhamns
köping införlivades fr. o. m. 1915 i judiciellt, .administrativt och kommunalt hänseende med Malmö stad jämlikt kungl. brevet den 12 dec.
1913. · Ang. Limhamns införlivande med Malmö i ecklesiastikt avseende, jmf. sid. 73.
Litt.: Gustaf Stjernström: Lirnhamn (Malmö 1907).

H yllie sockens kommunalarkiv : kommunalnämndens protokoll 1851- 1905; kommunalstämmans protokoll 1863-1905.
Limhamns kommunalarkiv: municipalstyrelsens protokoll
1887- 99; municipalstämmans protokoll 1886- 1904; kommunalstämmans protokoll 1906- 14; municipa1fullmäktiges protokoll 1900-05; kommunalfullmäktiges protokoll 1906-14;
rnunicipalnämndens protokoll 1900- 05; kommunalnämndens
protokoll 1906- 14; mantalslängder 1905-14.

VÄSTRA SKRÄVLINGE SOCKENS OCH SOFIELUNDSHUSENS
(SOFIELUNDS) MUNICIPALSAMHÄLLES KOMMUNALARKIV.
Sofielundshusens municipalsamhälle i Västra Skrävlinge socken bil- .
dades genom kungl. brevet den 21 februari 1896; municipalsamhället
benämndes fr. o. m. den 1 maj 1906 Sofielunds municipalsamhälle.
Enligt kungl. brevet den 8 april 1910 införlivades hela Västra Skrävlinge socken i judiciellt, kommunalt och administrativt avseende med
1 Detaljerade uppgifter om municipalsamhällets såväl som köpingens omfattning
finnas i sagda kungl. brev.
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Malmö stad fr. o. m. 1/ 1 1911. Ang. Västra Skrävlinges infö rl ivande
med Malmö i ecklesiastiskt avseende, jmf. sid. 73.

Västra Skrävlinge sockens kommunalarkiv : kommunalnä mndens protokoll 1892-1910; kommunalstämmans protokoll 1896
- 1910; mantalslängder 1902- 09 (lucka: 1907).
Sofielundslwsens municipalsamhälles kommunalarkiv : Mu nicipalstyrelsens protokoll 1896- 1908 ; municipalnämndens ocli
-stämmans protokoll 1900- 10.

LIVSMEDE LSSTYR E LSEN S I MALMÖ DISTRIKT ARKIV OCH
MALMÖ STADS LIVSMEDELSNÄMNDS ARKIV.
De myndigheter , vilka anförtroddes handhavandet av livsmedelsförsörjningen ävensom den särskilda hushållningen med näringsmedlen
under krigs- och krisåren 1914--1920, voro dels ett centralt för valtande
organ, statens livsmedelskommi1ssion , sedermera folkhushållningskommissionen och dels för ändamålet inrättade lokala myndigheter. Organisationen av den lokala för valtningen ordnades till en början genom fördelningsnämnder, sedermera - enligt kungl. kung. den 20
juli 1917 - genom livsmedelsstyrelser, var och en med sitt livsmedelsdistrikt omfattande helt län eller del av län. Livsmedelsstyrelsen i
Malmödistriktet, innefattande Oxie, Skytts, T orna, Bara, Färs, Ljunits,
Herrestads och Vemmenhögs härad samt städerna Malmö, Lund, Skanör
med Fa sterbo, Trälleborg och Ystad. Livsmedelsstyrelsen hade för utförande av sitt uppdrag i övrigt följ ande organ: Jordbruksrådet, länsutskottet för beredande av tillfällig arbetshjälp åt jordbruket, sockerbyrån, brödbyråerna, spannmålsbyrån, foderbyrån och varuförmedlingsbyrån.
För de minsta för valtningsområdena inrättades livsm edelsnämnder.
I Malmö hade redan genom stadsfullmäktiges beslut den 4 september
1914 tillsatts en arbetslöshets- och hjälpkommitte, senare benämnd
Malmö livsmedelsnämnd och hjälp k ommitte; i samband med omorganisationen 1917 (jmf. kungl. kung. 20 juli 1917) blev benämningen
endast Malmö livsmedelsnämnd.
Livsmedelsstyrelsens såväl som nämndens verksamhet avvecklades under åren 1919 och 1920.
Litt.: Karl Hildebrand : Handbok i folkhushållningsfrå gor (1917- 1919).
Malmö stads årsbok, årg. 1916- 1919.

,. . A rkiven omfatta handlingar för tiden 1914- 20.
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HYRESNÅMNDERNAS I MALMÖ ARKIV.
I anledning av kungl. förordningen om medling i vissa hyrestvister
m. m. den 5 maj 1916 beslöto stadsfullmäktige den 9 juni 1916 att tillsätta en hyresnämnd, vilken till en början omfattade staden i dess
helhet. Instruktion fastställdes av drätselkammaren den 28 juni 1917.
Fr. o. m. år 1918 uppdelades nämnden på två, en för första och en för
andra distriktet omfattande Staden inom broarna, Ö. Förstaden, M. Förstaden, Rörsjöstaden och Hamnen resp. övriga delar av staden. Verksamheten upphörde enl. 1923 års riksdagsbeslut den 30 sept. 1923, men
erhöllo genom stadsfullmäktiges beslut 21/ 9 1923 hyresnämndernas
ordförande och föreståndaren för hyresnänmdernas expedition uppdrag
att till årets slut utöva den verksamhet, som sammanhängde med hyresstegringslagens avveckling.
Litt.: Malmö sta.d s årsbok, årg. 1916- 1923.

Arkivet omfattar handlingar för tiden 1916-23.

S:T KNUTSGILLETS ARKIV.
Den äldsta kända skråordningen för S :t Knutsgillet i Malmö utfärdades den 7 september 1256. Omkr. år 1300 antogs en ny skråordning
för gillet, av vilken framgår att gillets skyddshelgon var den i S :t Alban i
kyrka i Odense den 10 juli 1086 mördade konung Knut, sedermera
kanoniserad under namn av Knut den helige.
Litt.: Ny:rop: Danmarks Gilde- og Lavsskraaer.
A. U. Isberg : Malmö stads krönikebok I- II (Malmö 1911- 12) .
Elfvendal, P.: De convivio Sancti Canuti Malmogiensi, diss., Lund 1796.

Skråordningar 1256 7/ 9, c:a 1300 (båda i avskrift);
Protokoll .1400-1746 28/ 8 (1400-1666 i avskrift) 1 •
1 Protokollen efter 1749 27 / 7 ävensom gillets matriklar fr. o. m. 1552 finnas
i förvar hos gillets sekr. Anteckningar om i gillet intagna bröder ooh systrar
finnas även i protokollen.

SKJUTSINRÅTTNINGENS ARKIV.
Skjutsinrättningens i Malmö verksamhet började den 1 april 1813 efter
överenskommelse mellan stadens röstägande innevånare bl. a. om gästgiveriskjutsningens framtida bestridande för stadens gemensamma räkning. Reglemente fastställdes av magistraten den 19 mars 1823. Fr. o. m. den 1 april 1870 övertogs skjutsningsbestyret av privat företagare.
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S:t Knutsgillets stora sigill.

Litt.: Chr. Halling: Minnen (i Martin Weibull: Samlingar till Skånes historia VII).
A. U. I be·r g: Handbok sid. 390 ff.

Skjutsstyrelsens protokoll 1827-70; räkenskaper 1813-70;
skjutsjournaler 1813-· 70.

INDUSTRI- OCH SLÖJDUTSTÄLLNlNGENS AV ÅR 1396 ARKIV
Utställningen hölls i Malmö sommaren 1896. - Malmö lndustrifören-ing hade tillsatt en kommitte, vilken den 30 mars 1394 höll sitt
första sammanträde. En särskild utställningsstyrelse konstituerade sig
den 29 juni 1394. - Avslutande sammanträde med styrelsen i dess helhet avhölls den 23 okt. 1896, varefter ett " avsl utningsutskott" avvecklade utställningen under loppet av sagda år och 1897.
Litt.: Minnesalbum från Industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896 (Göteborg 1896).

Arkivet omfattar handlingar för åren 1894--97.
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BALTISKA UTSTÄLLNINGENS ARKIV.
Baltiska utställningen, vilken hölls 'för Sverige, Danmark, Tyskland
Qch Ryssland, ägde rum i Malmö 15/ 5---4/ 10 1914. - Preliminärt
beslut om utställningens hållande hade redan fattats den 15 april 1908 ;
genom kungl. brevet den 19 maj 1911 gåvos närmare föreskrifter rörande anordnandet av utställning 1914, nämndes styrelse m. m., varefter
det konstituerande sammanträdet hölls den 14 j1mi 1911. Vid sistnämnda tillfälle fastställdes utställningens namn, Baltiska utställningen,
och tillsattes trenne arbetsutskott. - Avslutande sammanträde hölls med
styrelsen den 28 mars 1923.
Litt.: Officiell berättelse över Baltiska uställningen i Malmö (Malmö 1915- 21).

Arkivet omfattar handlingar för spridda år 1908- 24.

MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS ARKIV.
Malmö Fornminnesförening bildades den 26 mars 1909, varvid stadg ar antogos, vilka med vissa ändringar ännu äro gällande. Föreningen är genom beslut den 3 december 1932 ansluten till Skånes Hembygdsförbund. Arkivet deponerades i stadsarkivet enligt styr elsebeslut den 8 november 1933.
Litt. : Malmö Fornminnesförenings ~finnesskrift 1909- 1919 (Malmö 1920) .
Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1933 (Malmö 1933).

Arkivet omfattar handlingar för tiden 1908- 33.

FÖRKORTNINGAR.

=

Brudstols!.
längder över erlagda avgifter vid begagnande av kyrkans brudstol.
D. K.
Drätselkammaren.
Dödb.
död- och begravningsböcker.
Födelseb.
födelse- och dopböcker.
Försb.
församlings böcker.
Grav!.
längder över erlagda avgifter för gravöppningar, kyrkans hårkläder o. d.
Husfl .
husförhörslängder.
Infl.
inflyttningslängder.
Infl. att.
inflyttningsattester.
K. B.
Konungens Befallningshavande.
Klockringnings!.
längder över erlagda avgifter för klockringning vid dödsfall
eller begravningar.
Utfl. = utf!yttningslängder.

=

=
=
=
=
=
=
=
=

=

=

A. U. Isberg: Handbok
Handbok med uppgifter och förkortningiar till A. U. Isberg s :rs historiska karta över Malmö stad av år 1875. Malmö 1923.
Malmö 1914
Malmö. En skildring i ord och bild av stadens utveckling och nuvarande tillstånd. Malmö 1914.

=

84

ARKIVREGISTER.
Sid.
Accisrättens arkiv ........ ... ..... ... ..... .. . .... ... ... .... .. ...... .... .. ..... .. .... .. ..... ... .
64
Auktionskammarens arkiv
.. .. ... .. ... ... ... .. .. ... .. .... .. ...... .. . ...... .. .... .. .. .... .. .. . .. 62
Baltiska u tställningens arkiv .. ..... .. . .. ... ...... .... ... . .... .... .... .. .. ...... .. ......... .. .. 84
Barnhusets i Malmö arkiv
78
Begravningsplatsens vid Gustav Adolfs torg i Malmö arkiv . ... . .... ........ ... .. . 79
By tingets arkiv
.. ... .... .. ...... .... . ...... ..... ..... .. .. .... .... ...... .. .. . .... .
60•
Caroli församlings arkiv
71 f., 76
Drätselkammarens arkiv
67
Exekutionsverkets arkiv
61
Fattigvårdens arkiv
78
H allrätten s arkiv
64
H yllie sockens kommunalarkiv
80
Hyresnämndernas i Malmö arkiv . . . .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . . .. .. .. . . . . . .
82.
Industri- och slöjd utställningens av år 1896 arkiv . . . .. .. . . . . . .. .. .
83
Inkvarteringskammarens arkiv
. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
63:
Kronouppbördskontorets arkiv
.. . .. .. ... . . .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. . . .. . .. . .
67
Kyrkoarkiven
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .... . . .. . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . ... .. . . . . . .. .. . . . . .. . . . .... . . . . . . 71
Kämnär srättens arkiv
. . . . .. . . . .. .. .. . . . . . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . . ... .. . . . ... ... .. . . . . .... . . .. . .. . . . . 60
Lim hamns kommunalarkiv
. . .. .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . 80>
81
Livsmedelsstyrelsens i Malmö distrikt arkiv
49'
Magistratens arkiv .. .. .. .. ... ... .. ...... .... . .... .... ....... ... ..... .... .
84
Malmö fornminnesförenings arkiv ... .. ... .. .. ............ .... ...... .... ... .. .
Malmö garnisonsförsamlings arkiv
72, 76
77
Malmö hospitals (asyls) arkiv
Malmö hospitalsförsamlings arkiv ...... .... . ......... .. ... .... ... .. .... . ...... ....... .. .
72, 76
81
Malmö stads livmedelsnämnds arkiv .. .. ... .. ... ... .... .... ...... . ... . .
76
Malmö stadsskolas arkiv ..... ..... .... ...... .. .... ..... .. ... ...... ...... ..
67
Mantalskontorets arkiv
72, 76
.. .... .... ... ... . .. ..... ... .. ........... ..... ..... .
Mosai ska församlingen s arkiv
61
Polisdomstolen s arkiv
.. .. ...... .. ... ............ .... .. ......... .. .. . ..... ..... .... ....... .. .
61
P oliskammaren s arkiv
49
Ra dhusrättens och magistratens arkiv
82
Skjutsinrättningens arkiv
Societeterna s arkiv
65
Sofielundshu sen s ( Sofielunds ) kommunalarkiv . .. .... ....... .. .... .. .... .. .... . ... ..... . 80
82
S: t Knutsgillets arkiv ...... .... ........ ... ...... .. ........ ..... ... .. .. ........ . .
S :t P etri försa mlings arkiv
.. . .. ...... .... .. ... .. .. .. .. .. ...... .. . ... ..
71 f. , 75 f.
Stadens räken skaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
67
65
Staden s äldstes arkiv
65
Stadsfullmäktiges arkiv
63
Stadsvågens arkiv
71
Stiftelser och kassors r äkenskaper, under mag istratens förv. stående· .. ..
Västra Skrävlinge_ socken s kommunalarkiv . . . . . . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. 80

85

ARKIVALIEREGISTER.
Sid.
Arvskiften, se Bouppteckningar .
.Berättelser, Landshövdingeämbetets
54
Besiktningsinstrumentet över fast egendom
54
Borgarmatriklar, se matriklar, borgare· och burskaps52, 59 f.
.Bouppteckningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Brev, kungl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 57, 59
Brev, myndigheters och enskilda personer s . . . . ... .. .. . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . 57
Brevböcker , magistratens
. ..... .......... ... . ...... .. . ... .... .... .. ...... ......... ... ... 53 f., 57.
Brudstolslängder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Burskapsmatriklar, se ma triklar, borgare- och burskaps... .. .......... ... ... . .... ....... .
54
B$ilrneb$ilger
Ditlev Enbecks räkenskapsbok
71
Diarier, magistratens exekutions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
över in- och utgående skrivelser, magistratens . .... .. ... .. .. .. ...... ... ..... 54
överexekutors . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Domböcker, bytingets ..... ...... . ... .. . . ·-······ ... ... ..... ............ ... .... .. .. ... .... . 52 f., 60
kämnär srättens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
, magistratens, se Protokoll, magistratens allmänna
polisdomstolens . ..... .. ...... ..... .. ...... .. _. ..... .. ..... ..... ............ .. ... ... . 62
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 f.
, rådhusrättens
, toldbodens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Dona tionsböcker, se Privilegieböcker
76
Dödb. : Caroli ......... . .. .. ..... ..... ... ..... .. . .
76
Garnisons
Hospitals
76
Mosaiska
76
75
S: t Petri
53
Fastebrev
53
F astighetsuppbudsförteckningar
F emår sberä ttelser, se Ber ättelser
"Fundationsboken" . . . . . . . . . .. . . . . . ..... ... ..... .... .. .. . ...... ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
"Fundatsbok", borgmästare och råds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Födelseb. : Caroli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
76
Garnisons
76
H ospitals
76
Mosaiska
75
S:t Petri
53
Föredragningslistor, rådhusrättens ..... . .. ..... ..... ........ .
F örmynderskapsprotokoll, se Protokoll, förmynderskaps76
Försb. : Hospitals
76
Garnisons
G arnisonsrullor, se inkvar teringsrullor
76
Grav- och klock.ringnings!. ... ........... . .

86

Sid.
Handelsregister
56
76
Husf.: Caroli
76
Garnisons
Hospitals
76
76
Mosaiska
75
S:t P etri
In· och utskrivningsböcker, skråarkivens ..... ... .. .... ... .......... .... .... ... ...... .... . . . 56
lnfl. : Caroli .. .. .. ... ..... ........................ .... ... .... .... .... .... ..... ... .. ... .. . .... ... .... . . 76
Garni sons
76
76
Hospitals
76
Mosaiska
75
S:t P etri
76
lnfl. att.: Caroli
Garnisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Hospitals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
S:t P etri . .... ........ ..... ....... .. .... .... .. ...... .... ..... ....... . .. .... ........... .... 75
Inkomna handlingar, r ådhusrättens . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
' lnkvarteringsrnllor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63, 69
Inneliggande handlingar till rådhu srättens domböcker . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 57
Instruktioner för barnhu set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
Inteckningsböcker . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . 54, 60
lnteckningsprotokoll, se Protokoll, intecknings-.
Invånar e· m. fl. längder . ........ ... ... .. ... .. .... .... ... ..... .. .... .. ...
57, 69
Jordeböcker: Barnhu sets . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Ecklesiastika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69, 75
Stadens ...... ..... .... .. ... ........... . .. ... ....... .. ... . ...... ... ... . . . .... .. .. ..... 69
Hospitalets
77
49, 57
J ung becks arkivkatalog
Justitieprotokoll, se Domböcker, rådhu srättens
Klockringningsl., se Grav· och klockringnings!.
Konceptbrevböcker , se Brevböcker, magistratens
Kronouppbördsböcker, se Uppbördsböcker, krono·
59
"Kungabrevboken" .... ........ ............ ...... .... .. .... ...... ... .. ... ... ......... . .
Kyrkoböcker
... .... .. ..... .. .... ........ .. .... ......... .... ... ... .............. ..... ... ..... ... . 73 ff.
76
Kyrkorådsprot. : Caroli
75
S :t Petri
Lagfartsprotokoll, se Protokoll, lagfarts
"Liggare", borgmästare och råds . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 69
Löftesskriftböcker för burskaps erhållande . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
53
Malmö Antikviteter . ...... ..... .. .. ........ .. ..... .... .... ....... .. .
,,
kyrkoarkiv, se under resp. församlingars namn
Mantalslängder , Limha mns (före 1915) .. .. . ..... ...... ................. ..... . ...... ... .. ... . 80
, Malmö ... ... .... ....... ....... . .. .. ..... . ... ........ .... .. .... ... ... ...... . ... .. . 69
, V. Skrävlinge (före 1911 ) . ... ....... .......... ....... . :. ... .. ...... .. .... 81

87

Matriklar, borgare- och burskapsöver under stödstagare .. .......... ....... , .. .. .
, se även Invånar- m. fL län gder
Minnesböcker, se Privilegieböcker

Sid.
56

79

Mönsterrulla över borger skapet ···· ····· ·-· ---·-· ··· ···- ······ ·- ··· -····- -·· ····-····-····· 56, 69
Näringsidkare, förteckning över
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 56
Panteböcker, se Inteckningsböcker
Passjournaler
56
Politiprotokoll, se Domböcker, rådhusrättens.
Privilegiebrev, se Brev, kungliga.
52, 57 ff_
Privilegieböcker
Protokoll, accisrättens
64
63
, auktions, auktionskammarens kvittens63
, bryggarsocietetens
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .
66
, cler ci- och civilsocietetens .. ....... .. .... ....... .... ... ..... ..... ...... ... .. .... .. . 66
68
, drätselkammaren s
, fatti gvårdsstyrelsens
.. ... . ... ...... . .... ... ............. ........ .... .
79
54
.. . .. ....... ..... .. .. .............. ... .... , ............ .
, förmynderskaps, hallrättens
65
, handelssocietetens
66
, hantver kssocieteten s . . . ... . .. . . . .. . . ... . .. . . . ... . .. . . . . . . . ..... ..... . .. . . . . . . . . . . . . . . . 66
, Hylli e kommunala
... ......... .......... ... ... ..... ...... .... ...... ... .... ..... 80
63
, inkvarteringskammarens .......... ............ .... .......... ...... .
53 f,
, intecknings- ... ....... ................................ ....... .... .
, ju stitie-, se Domböcker , rådhusrättens
, lagfarts- .................... .... .... .... . ..... .......... . .... ..... .. . , . . . . . . . . . . . .. . . . . . 53
, Limhamns kommunala . . . . . . .. ..... ..... .. . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. .. . .... .. .... ..... 80
, magistratens allmänna
52 f.
53
, magistratens vigsel56
...... ... .... .......... ..... ....... . .. .. ... ... .
, murmästareämbetets
62
.. ... ..... .... .... ......... ............ .. ...... .
poliskammarens
, politi, se Domböcker, r ådhusrättens
56
, sadelmakareämbetets .................. ..... ........... .... ....... .
83
, skjutsstyr elsens
56
, skråarkivens
, sockenstämmo-, se under resp. förs.
81
, Sofielundshu sens (Sofielund s) kommunala
66
, stadens äldstes .............. .
66
, stadsfullm äktiges
82
, S :t Knutsgillets
81
, Västra Skrävl inge kommunala ......... .... .... .
61
, (iverexekutors
57 ff.
Regi strum ville Malm~yg h e

88

Sid.
Relationer om stadens fabriker, hantverk och plantager .. .. .... ... ... .... .
65
" R ettighet" borgmästare och råds ... .. ... .... ........ ... . .. . ......... ..... .. .... ... . 56, 64, 70
Riksdagsrelationer
57
Riksdagsbesvär, koncept till stadens .... .. .......... ..... ..... .... .. ...... ..... .... ... ... ... . 57
Rotlar, rådhusrättens
53
Rådstuguböcker, se Domböcker, rådhusrättens.
Räkenskaper, altargodsens . .. ........ .. ..... ................ .. .......... ... ... ...... ... . .. . 74 f.
, andliga godsens ... ... ....... .. ... ... ....... ..... ............ .... .
74 f.
63
auktions74
' barnhusets
för befästningsarbetena
69
, borgmästare och råds . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 56, 60, 70 f.
, Ditlev Enbecks, se Ditlev Enbecks räkenskapsbok
, Drätselkammarens
68
, ecklesiastika
52, 57, 74 f.
, hospitalets
74, 77
, kommunala ......... ... .. ... ... ... .......... ..... . ..... .......... ... .
68
, krono- .......... .. .. . .... ....... .. .... .... ... .. ...... .......... .... .. .
69
kämnärs- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
, Malmö stadsskolas . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 f., 77
, skjutsstyrelsens ... ... .... ....... . ..... . .. . .... .. ... ...... ..... ...... ... ... ..
83
stadens enskilda . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
, stiftelser s och kassors under magistratens tillsyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
, S :t P etri kyrkas .. . ... ... ... .... .. ..... ... .. ........ .. ..... .... ... ...... .. .. 74 f.
över tull, accis och bropenningar m. rn. .. ... .. . ... ... .... .. .. ... . . . .. . . . 69
"Sagetal ", borgmästare och råds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. .. .. .. . ... .. .. . . ... . . . . 70
Skepparejournaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Skjutsjournale~
. .. . .... ...... .. . .... . .. .. ... ... .. .... . .. .. . . . . ..
... .. . . . . . ........
83
Skråartiklar och -ordningar
56, 82
53 f .
Småprotokoll .. ...... .............. ... .
76
Sockens!:. prot.: Caroli
. . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 76
,, : Garnisons
.... .. ... .. .... ... .. . ... ..... .. . . .... .. . ... ... .... .. .. . . . .
75
,, : S:t Petri
Sonnenstein-Wendts arkivkatalog .. . ... .... ... ... .. .. . .. ... .... .. ... ..... . ... ....... 49, 57, 77
Stadsböcker, se Domböcker, rådhusrätten s
53, 55
Stevnebi)ger, r ådbu srättens ..... ....... .... ..... .
Tingsböcker, se Domböcker, bytingets
Uppbudsförtecknin gar, se Fasti ghelsuppbudsförteckningar
Uppbördsböcker, kommunala
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . .... . .. . . . . .. . ... . . 68
, krono- ....... .... ....... .... ... ......... .. ..... .... ... ..... ....... .
69
Utfl. : Caroli
76
76
Garnisons
Mosaiska
76
S :t Petri
75

89

Sid.
Utslag, överexekutors
U tvandrarelistor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... .. .
Vigselb. : Caroli
.... . ....... .. . ... ..... . .... .... ..... .... .. .. .... ... ... ....... .... .
Garnisons
Hospitals
Mosaiska
S:t Petri
Vigselprotokoll, se Protokoll, magistratens vigselVågjournaler

Avlämnad till tryckning

90

febr. 1934.

61
56, 62

76
76
76
76

75
6,3

NÅGRA ANTECKNINGAR OM MALMÖSLÄKTEN
DRINGENBERG.
Av ERIK PERSON.

M yntmästaren var under medeltiden en högt betrodd ämbetsman ined stort anseende. I den äldsta bevarade svenska myntordningen, Karl Knutssons kontrakt med myntmästaren Heijne
van Nadelwigh år 1449, säges, att denne "skall wara quit och frij
för alla tull, ·skatt och ålager i Rijksens stadh i Stocholm" 1 •
Vidare skulle han "för ingen till rätte ståå vthan för oss, och
i wår franuarelse för wår hofmestare i Swerige, och hans tiener
för ingen, vtann för honom". Därav framgår alltså att den
svenska myntmästaren vid slutet av medeltiden hade privilegier,
som icke kommo vanliga hantverkare eller ämbetsmän till del.
Dessa privilegier voro emellertid ingenting för Sverige säreget.
Liknande bestämmelser kännas ännu tidigare från kontinenten,
så t. ex. från ett av kejsar Fredrik Barbarossa 1165 utfärdat
privilegiebrev för myntmästarna i W orms2 • Vad Danmark beträffar bestämmes i anställningsbrevet för myntmästaren Dines
Blicher i Malmö ( 1513) , att han skall "för ingen till rette
stande vden for oss selffue"3 • Vidare heter det i samma brev, att
" Haffue wii och aff wor sunderlige gunst og nade vndt och
tilladt och met thet wort opne breff vnde och tilladt att for:ne
Dynes scall vrere frii for fleschatten swo lenge wor nade tiilsiiger". Vid mitten av medeltiden blev det allt vanligare att
myntmästarna uppträdde såsom växlare, bankirer, i vilken egenskap de givetvis fingo ännu större anseende och framför allt
inflytande. Såsom exempel därpå kan nämnas det tyska bankirhuset Fugger. Ett annat belysande exempel på en dylik myntmästares makt och värdighet lämnar Georg Galster i sin fram1 W . J e s .s e, Quellenbuch zur Miinz- und Geldgeschichte des Mittelalters.
Halle 1934, Nr 298.
2 W . J esse, a. a., Nr 326.
3 P. F. S u hm, Nye Samlinger til Danmarks Historie, I , s. 129.
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ställning av myntmästaren Rolaf Comhaers historia 4 • Rolaf Comhaer- var myntmästare i Liineburg och kom vid ett tillfälle i delo
med rådet i Hamburg. Det gick så långt att den myndige myntmästaren 1412 förklarad e Hamburg krig ( ! ) , och då han några
år därefter blev gripen av hamburgarna och satt i fängelse, inskredo såväl hertig Bernhard av Braunschweig-Liineburg som
råd et i Liibeck för att få honom på fri fot.
En vanlig hantverkare var myntmästaren icke, i det han i allmänhet hade ett stort antal tjänare under sig, vilka ombesörjde
myn tslagningen. Det var vanligt a tt myntmästarebefattningarna
besattes med gu'l dsmeder, vilka såsom yrkesmän hade särskilda
förutsättningar, men nödvändigt var det icke att myntmästaren
var fackman. Sålund a torde den förste myntmästaren i Malmö,
H ans Myndel, icke ha varit fackman 5 • Hans Myndel levererar
för övrigt ett intressant exempel på en myntmästares sociala
ställning. Han var näm ligen adelsman, och hans släkt synes ha
haft stort anseende6 • Från Sverige kan i detta sammanhang
nämn as en annan myntmästare av rang, Didrik H arstenhorst,
som var gift med Gustav Vasas kusin Brita Kristiernsdotter
(Vasa) och sålunda lierad med det regerande kungahuset7 •
Det är mot bakgrunden av i det föregående framdragna omständigheter som man måste betrakta malmöborgaren H enrik
Dr ingenbergs historia. Denne man intog i 1400-talets Malmö en
ställning, som man utan överdrift kan säga vara dominerande.
Kn appast någon av den tid ens malmöbor förekommer så ofta i
handlingarna som Henrik Dringenberg.
Henrik Dri ngenberg nämnes första gången den 14/ 9 1451,
då han och hans hustru Abele tillerkändes 50 mark årligen av
Malmö stadsskatt, vilken rättighet de erhållit av konung Kristoffer, "såsom hans öppna brev utvisar" 8 • Tyvärr är detta brev icke
bevarat, och om Dringenbergs föregående veta vi alltså ingenting. Sannolikt med rätta har man i honom sett en av dessa tyska
G. Ga l s t er, M~ntme sterslregten Comhaer. Moneta I : 1, 1932, s, 21 ff.
F r. B e c k e t t, Danmarks Kunst, Il, Gotiken, K~benhavn 1926, s. 289.
6 Danmarks Adels Aarbog XXII (1905), s. 346 f.
7 H. H i I de b ra n d, Sveriges Medeltid I, Stockholm 1894, s. 920 f.
8 Repertorium Diplomat icum Regni Danici Mediaevalis (förkortat RDRDM) ,
L Rrecke, Nr 74.
4

5
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immigranter, som under medeltiden i så stor utsträckning sökte
sig till Norden för att där söka sin lycka. Man har vidare antagit att han härstammar från den vestfaliska staderi Dringenberg,
efter vilken han skulle ha tagit sitt namn, på samma sätt som
den kände tyske humanisten Ludvig Dringenberg gjorde9 • När
Dringenberg kom till Danmark veta vi som sagt icke, men av
den handling, som ovan citerats, framgår att han redan så tidigt
som under Kristoffer av Bayerns tid varit i landet och utan tvivel
hunnit förskaffa sig ett visst anseende. Däremot ha vi knappast
rätt att antaga att han bott i Malmö, ty i brevet av år 1451 kallas
han uttryckligen borgare i Köpenhamn1 0 , och fyra år senare
nämnes han rådman i samma stad 11 • Det är dock icke omöjligt
atJt han på något sätt varit knuten till Malmö, ehuru vi f. n. icke
kunna säga på vad sätt.
Sannolikt år 1455 blev Dringenberg utnämnd till myntmästare
och konungens fogde i Malmö efter Hans Myndel, som vid denn a
tid avlidit12 • Dringenberg nämnes såsom myntmästare och fogde
här första gången år 1457, då han tillsammans med borgmästare
och råd dömde 8 infångade sjörövare till döden 13 •
Dringenbergs utnämning till myntmästare och fogde i Malmö
var otvivelaktigt en gärd av förtroende och uppskattning. Myntverket i Malmö - inrättat något av 1440-talets första år - var
vid denna tid det enda i hela Danmark. I egenskap av myntmästare skulle Dringenberg sannolikt även utöva kontroll över
de skånska guldsmedernas arbete14 • Såsom fogde var han
9 Allgemeine Deutsche Biographie, V. s. 411 f. E. P erson, Myntmästarna
i Malmö 1444- 1512 ( Numismatisk Forenings Medlemsblad XII ), s. 87, A. U.
Rams i n g, En k<11benhavnsk Ejendoms Historie gjennem 550 Aar. Hi stori ske
Meddelelser om K <11benhavn 1929- 30, s. 396. I detta sammanhang må anmärkas, att den namnform Dringelberg, som oftast förekommer i den moderna
litteraturen, icke synes ha burskap i de handlingar, vari myntmästaren H enrik
Dringenberg nämnes. Formen Dringenberg förekommer f. ö. även å Dringenbergs
sigill. Däremot nämnes under 1500- och 1600-talen flera medlemmar av släkten·
under namnet Dringelberg, vilket emellertid torde vara en förvanskn ing.
10 RDRDM Nr 74.
11 Kj<11benhavns Diplomatarium, IV, s. 131.
12 E. P e r s o n, a. a., s. 86 f.
13 R egistrum Ville Malm<11yghe, fol. 37, Malmö Stadsarkiv.
14 Detta nämnes visserligen ingenstädes, men såväl Dringenbergs före- som efterträdare hade denna befogenhet, va1för det förefall er sannolikt att den även tillkom
Dringenberg. Jfr C. N yr o p, Danmarks Gildes- og. Lavsskraaer fra Middelalderen
II, Kj<11benhavn 1901, s. 392.

93

konungens representant i staden, skulle tillse att rätt skipades
och framför allt bevaka konungens del i uppbörd och böter. År
1458 nämnes Dringenberg även såsom innehavare av ännu ett
betydelsefullt ämbete, tulluppbördsmannens15 • Samtliga dessa
ämbeten innehade Dringenberg till år 1491, alltså under en tidrymd av icke mindre än 35 år.
År 1458 kallar Kristian I Henrik Dringenberg "vår guldsmed"16, och därav framgår alltså att Dringenbergs ursprung.liga yrke var guldsmedens. Detta är enda gången någon antydan
om Dringenbergs guldsmedsverksamhet förekommer, och det är
möjligt att Dringenbergs olika befattningar i konungens tjänst
så tagit hans tid i anspråk, att han icke kunnat fortsätta med sitt
gamla hantverk. I en post i konung Hans och drottni11g Kristinas
räkenskapsböcker för år 1487 nämnes att konungen lånat 400
mark av Dringenberg17 • Även till biskopen Johan Jepsen Ravensberg i Roskilde har Dringenberg mot pant lånat pengar,
100 renska gyllen, på rekommendation av kommgen 1 8 • Av dessa
sporadiska notiser skulle man möjligen kunna se en antydan om
att Dringenberg bedrivit bankirverksamhet.
Att Dringenberg ej beklätt någon kommunal förtroendepost
i Malmö är helt naturligt. I egenskap av konungens fogde kunde
han knappast komma högre på det borgerliga samhällets tinnar.
Såsom exempel på hans ställning i hemstaden skall nämnas, att
han åren 1462 och 1469 representerade Malmö vid underhandlingar med hansestäderna i Köpenhamn19 •
A . Thiset har antagit att Dringenberg var av adlig börd 20 •
Gentemot detta måste framhållas att någon antydan därom icke
finnes i de handlingar, som nämna Dringenrberg. Tvärtom kallas
Dringenberg "vor elskelige Tiener", vilket närmast tyder på
att han icke var adlig 21 • Däremot kallas lundakaniken Peder
RDRDM Nr 883.
RDRDM Nr 883.
17 Dan&ke Magazin, 4. R. I , s. 76.
18 Danske Magazin, 4 R. Il, s. 330 f.
19 Hanserecesse, V., s. 150; VI, s. 219.
20 A. T h i s e t og R. L. W it t er u p, Nyt dansk Adelslexikon, Kifllhenhavn
1904, s. 68.
21 RDRDM Nr 74.
15

16
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Dringenberg "her" och "velbyrdig"22 • Detta kan möjligen bero
på att Peder Dringenberg tillhörde prästeståndet och förvärvat
magistertiteln. Såsom senare skall visas var han för övrigt icke
släkt med myntmästaren Henrik Dringenberg i rakt nedstigande led.
Det är betecknande att de flesta till vår tid bevarade handlingar, som nämna Henrik Dringenbergs namn, utgöras av köpebrev till gårdar och tomter i Malmö, Köpenhamn och på den
skånska landsbygden. Man får därav ett starkt intryck av att
Dringenberg varit en efter tidens förhållanden ovanligt burgen
man, som väl förstod att förvalta sitt jordiska pund. I Köpenhamn ägde Dringenberg sålunda ett stenhus, som låg i kvarteret
mellan nuvarande Lrederstnede och Vimmelskaftet 23 • Ursprungligen ägde Dringenberg icke den tomt, på vilken hans hus var
byggt, men genom ett flertal affärstransaktioner lyckades han
köpa den bit för bit2 4 • Sålunda köpte han 1468 en jordremsa
mellan Vimmelskaftet och Lrederstrrede av Köpenhamns stad.
Återstoden tycks ursprungligen ha tillhört köpenhamnsborgaren
Peder Christiernsen, varefter tomten styckat,s och kommit i händerna på dennes svärsöner, Peder Karlsen och Hans Trittelfitz.
Den förre pantsatte 1471 till Dringenberg ett jordstycke vid
Lrederstraede, och år 1477 sålde Sitze P edersdotter, Hans Trittelfitz änka, sin del i den dringenbergska tomten. År 1485 sålde
Peder Karlsen den tomt, som han tidigare pantsatt, till Dringenberg, och tre år senare sålde samma man ett återstående jordstycke vid Lrederstraede. Därmed ägde Dringenberg ett försvarligt jordstycke i kvarteret mellan Lrederstraede och Vimmel·
skaftet, och det är sannolikt att en vid Vimmelskaftet belägen
bod, som år 1477 uppgives ha tillhört Dringenberg, varit belägen
ao d ennes egen tomt H .
En del av sina egendomar i Köpenhamn sålde Dringenberg
1497 till den bekante guldsmeden Hans Friman, som i många
år bebott hans hus 26 • Samtidigt lät han bygga ett nytt hus åt
22

23
24
25
26

Malmö dC>mbok för år 1558,
Kif!lhenhavns Diplomatarium.
Här följes den framställning,
Kif!lbenhavns Diplomatarium,
RDRDM Nr 8388.

Malmö Stadsarkiv.
IV, &. 131.
som gives i R a m s i n g s a. a., s. 397 f.
Il, s. 139.
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honom på den sålda tomten, men med förbehåll att detta hus
efter Frimans och hans arvingars död åter skulle tillfalla
dringenbergska släkten.
I Malmö. erhöll Dringenberg 1459 en gård " norr om och näst
intill Sanctorum Simonis et Judae kapell", vilket har lokaliserats till sista kvarteret vid Västergatans norra sida 27 • Givaren
till denna tomt var ingen mindre än Kristian I, som i gåvobrevet
hänvisar till de "tjänster, som Henrik Dringenberg - - oss och Danmark gjort har och göra skall så länge han lever".
Dringenberg ägde dessutom en gård, belägen i nuvarande kvarteret 32 a Jörgen Kock, samt 6 bodar vid " Fergestrede", vilka
senare omtalas såsom hörande till det av Dringenberg instiftade
kapellet vid S :t Petri kyrka 28 •
Även på den skånska landsbygden ägde Dringenberg flera
gårdar. 1494 köpte han sålunda av ärkebiskopen J ens Brostrup
en gård i Hindby för ett belopp av 400 renska gyllen 20 , och
året därpå köpte han av Hille Henrik,sdotter på Månstorp
en gård i Fjärdingslöv30 • Ett kungligt brev av år 1531 nämner dessutom 3 gårdar i Klagstorp och 2 i Lockarp, vilka samtliga synas ha tillhört Dringenberg31 •
Det förnämsta vittnesbördet om Henrik Dringenbergs rik~do
mar utgj orde dock det av honom instiftade kapellet vid S :t P etri
kyrka i Malmö. Detta kapell, som år 1558 benämnes Heliga
tre konungars kapell32 , låg bakom kyrkans kor och utgjorde sannolikt en av kyrkans ståtligaste tillbyggnader. Man brukar datera
dess tillkomst till omkring 146033, men några som helst fakta
för denna tidsbestämning torde knappast finnas. Det nämnes
första gången 14793 4, och närmare torde det icke vara möjligt
27 RDRDM Nr 1041. Denna handling har förut avtryckts i (Dansk ) Historisk
Tidskrift, 1. R. IV, s. 551, med det felaktiga år talet 14-56. Originalet i Malrrili
Stadsarkiv.
28 S :t Petri kyrkas räJkenskaper 1533. Malmö stadsarkiv.
29 RDRDM Nr 7730.
30 RDRDM Nr 7982.
3l Kong Frederik den Fiirstes danske Registranter. Kiiibenhavn 1879, s. 320.
3 2 Malmö dombok för år 1558, Malmö Stadsarkiv. Konstnären Einar Bager hat
välvilligt fäst min uppmärksamhet vid denna uppgift.
33 A. U. Isberg s:or och j :or samt deras eftersägare.
34 A. U. Is b er g, Malmö stads 600-ån;jubileum. Malmö 1919, s. 115. Tyvärr
har förf. ej angivit källan till denna uppgift, varfor saken ej kunnat kontrolleras.
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"Senmedeltida mässh akekors i S : t P etri kyrka, Malmö. Broderi och applikation
på fint, vitt lärft. Guldgrund, mön strad med röda bindtr ådar. K ors av gulbrunt
silke med nätartade bindningar. i ett slags läggsöm. Kristu sbild i applicerat vitt
lärft med konturlinjer i silkesbroderi. Ländklädet helt broderat i kluven kedjesöm. Endast vänstra handen och ländklädet bevarat. Spår av guld, grönt och något
rött silke i läggsöm. Nedtill otydlig minu skelinskrift: heinrich dringenberch.
Under vapen i applicerat broderi: p å röd botten tre gyllene rosetter." (S: t P etri
kyrkas inventarium 1933, D :2.)

att datera dess grundläggning. Till kapellet hörde i början av
1500-talet det dringenbergska huset i kvarteret Jörgen Kock,
en annan gård vid Västergatans förlängning väster om nuv.
Slottsgatan samt 6 bodar vid Fergestrede. Huruvida dessa egendomar tillagts kapellet redan vid instiftandet, såsom man tidigare antagit, får dock anses tvivelaktigt. Mera naturligt förefaller det att sätta dessa donationer i förbindelse med testamentariska bestämmelser vid Dringenbergs död. I samband med kapellet torde man även kunna sätta de rester av en en gång säkerligen praktfull mässhake från slutet av medeltiden, som ännu
finnes i S :t Petri kyrka och bär inskriptionen "heinrich dringenberch" samt Dringenbergs vapen - en sköld med tre kronor-,
vilket är välkänt från hans sigill34 a .
Henrik Dringenberg var vid sin död en säkerligen mycket
gammal man. Han levde sannolikt ännu den 7 juni 150035 , men
den 22/ 2 1501 tycks han ha avlidit. Då skänkte nämligen sonen
Johan sitt hus i Köpenham~ till det av fadern inst,i ftade kapellet
i Malmö36 • Av brevet framgår tydligt att Johans båda föräldrar
då voro döda, och det ligger nära till hands att sätta kapelldonationen i samband med faderns nyss inträffade död.
Myntmästaren Henrik Dringenberg efterlämnade vid sin död
sonen Johan, som var kyrkoherde i S :t P etri kyrka, saint dottern
Dorotea, som var gift två gånger, första gången med J ep J ensen
och andra gången med Axel Tellefsen~ borgare i Malmö, vilka
hon båda överlevde37 • Såväl Johan som Dorotea levde ännu
15ll 3 8 , men i ärkebiskop Birgers fundats, vilken utfädades år
1519, nämnas båda som döda 39 • Dorotea Dringenberg hade
skänkt en gård i Hindby till Lunds domkyrka " för Henrik
Dringenbergs, som myntmästare var i Malmö, själ, och för hans
3 4 a J ag tackar frök en Gunhild Ekström för beskrivningen av detta mässhakekors (se föreg. sida).
35 L. W e i bu 11, Malmö stads urkundsbok I , Nr XXIV. Att Dringenberg levde
då framgår dock icke tydligt av brevet. I varje fall levde han den 4/ 5 1497
<RDRDM 8388).
36 Kjpbenhavns Diplomatarium , Il, s. 176.
37 A. U. I s b erg, a. a., s. 113, jämförd med S u hm, Samlinger till den
danske Historie, I: III, s. 24.
38 Kjpbenhavns Diplomatarium IV, Nr 566.
39 S u h m, Samling.e r till den danske Historie, I: Il, s. 24.
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kära sonrs och dotters själar, som äro
mäster Johan Dringenberg, kyrkoherde i Malmö och kanik i Lund var,
och för hustru Doroteas, Axel Tellefsenrs efterleverska, själ".
Förutom dessa barn förekomma i
litteraturen uppgifter å två andra söner, Hans och Henrik40 • En anteckSigill med Dringenbergs släkt·
ning i Malmö dombok år 1522 om- vapen
från brev av 28/ 9 1885
talar emellertid en arvstvist å Malmö i Riksarkivet, Stockhol~ (A.
Thiset, Danske adelige Sigmer
rådhus, varav framgår att denna fra
det XV. XVI. og XVII. Aaruppgift icke kan va:ra riktig. Fre- hundrede. Kjj!lbenhavn 1905,
56 F XLIII 1). Inskrift:
dagen efter S :t Valentins dag år 1522 Tavle
6
6inric6 brig6e6erg. Klichen
uppkom nämligen på Malmö råd- välvilligt utlånad av Numismahus" beskeden swend unge henrick tisk Forening, Köpenhamn.
dringelberg, nw tienendes i ki~pnehaffn" och sade sig hava erfarit, att borgaren Henrik
Dringenberg i Malmö förklarat sig vara den gamle myntmästaren Henrik Dringenbergs närmaste arvinge här i landet. Gentemot detta påstod "unge" Henrik Dringenberg att han vore lika
nära släkt med myntmästa:ren som sin namne, borgaren i Malmö,
och därför hade lika stora anspråk på den "gord", som brodern
Staffan Dringenherg och borgaren Henrik Dringenberg gingo
till rätta om. Han överlämnade så till brodern Staffan fullmakt
att föra sin talan mot Henrik Dringenberg, "om hehoff gi~res" .
Hur saken sedermera utvecklat sig framgår icke av handlingar
i Malmö stadsarkiv. Dock framgår tydligt att varken de båda
. Henrikarna Dringenberg eller Staffan Dringenberg kunna vara
söner till myntmästaren. A. U. Ramsing har antagit att Staffan
Dringenherg och borgaren Henrik Dringenherg varit söner till
Dorotea Dringenberg41 • Något stöd för denna uppgift finnes icke.
Ej heller veta vi vilken "gord" processen gällde; möjligen kan
man dock sätta den i sammanhang med de egendomar, 's om 1537
lågo till det dringenhergska kapellet och hades i "forsuar" av
" mester Staffen" 42 •
4 0ls b erg, a. a.,s. 113; Fr. Beck e tt, a.a.s. 2.89; P. Haub e rg, Danmarks Mj!lntvresen 1377-1481, s. 188; C. T. J j!l r gens e n, Be1>krivelse av danske
Mj!!nter, 1448-1888, K j!lbenhavn 1889, s. 22 f.
41 R a m si n g, a. a., s. 400 f.
42 S: t P etri kyrkas räkenskaper 1537, Malmö Stadsarkiv.
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På vad sätt de båda yngre Henrikarna Dringenberg voro släkt
med myntmästaren är ovisst. De fragmentariska uppgifter, som
stå oss till buds, tillåta icke ett rekonstruerande av stamtavlan
i denna punkt. Dock bör kanske anmärkas, att en person vid namn
Willom Dringhberigh 1494 nämnes såsom medlem av Guds Le·
gemslav i Aa~borg • Omkring 30 år senare nämnes i samma
gille en Hermen Dringelberigh44 • Egendomligt nog förefaller det
även att en tvist om arvet efter myntmästaren Henrik Dringenberg
kunnat uppstå så långt efter dennes död. Huru därmed förhåller
sig kan f. n. icke avgöras, men möjligt är ju, att det rör sig om
arvet efter någon av hans för oss okända efterkommande.
Malmöborgaren Henrik Dringenberg synes i motsats till sin
store namne ha tillhört de stilla i landen. Den bevarade aktlitteraturen från 1500-talets Malmö nämner hans namn endast
tillfälligtvis. Sålunda var han med bland dem, som 1524
underskrevo hyllningsbrevet till Fredrik 144 " . Hans hustru hette
Kristine och begravdes i dringenbergska kapellet 155845 , som
under de närmast följande åren utan vederlag upplåtes såsom
gravkarnmare till dringenbergska släkten. Staffan Dringenberg
nämnes såsom magister och påvlig notarie 46 och synes ha haft
överinseendet över dringenbergska kapellets donationsgods47 • En
son till Henrik Dringenberg var Peder Dringenberg, vilken 1531
inskrevs såsom studerande vid Leipzigs universitet48 • Han nämnes 1537 såsom borgare i Köpenhamn men ägde även en gård
och en tomt i Malmö, såsom framgår av en anteckning i Malmö
dombok för år 155849 • Peder Dringenperg var kanik .i Lund och
synes även på något sätt ha varit knuten till de kungliga ämbetsverken. Hans hustru hette Helle och nämnes 1551 såsom skyldig
till några ärekränkande ord, som hon skulle ha yttrat om en
borgaränka i Köpenhamn 50 • P eder Dringenberg var kanik i Lund
43

Ny rop, a. a. I, s. 677.
Ny r o p , a. a. I, s. 706.
44a Malmö dombok 152.4, Malmö Stadsarkiv.
45 S:t P etri kyrkas r äkenskaper 1558. Malmö Stadsarkiv.
46 Acta pontificum Danica. Nr 5073.
47 S :t Petri kyrkas räkenskaper 1537. Malmö Stadsark iv.
48 Kirkebistoriske Samlinger II : 2, s. 512.
49 Malmö Stadsarkiv.
50 Kancelliets Brevbjilger 1551, 22/ 10, s. 88.
43

44
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P eder Dringenbergs gravsten i L unds domkyrka ( E. Wrnngel,
Konstverk i Lunds domkyrka, Lund 1923, pl. XXXIII) . Klichen
välvill igt utl ånad av Lund s univer sitets historiska museum .
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och blev efter sin död den 26 januari 1564 begraven i Lunds
domkyrka 51 • Han efterlämnade två barn, sonen Henrik och en
dotter, $Om var gift med köpenhamnsborgaren Jacob Truelsen52 •
En annan son var kanske även mjölnaren Niels Dringenberg,
vars namn vid flera tillfällen förekommer under 1500-talets
andra hälft. Niels Dringenbergs familj synes enligt anteckningar
i S :t Petri kyrkas räkenskaper ha hemsökts av stora olyckor.
År 1581 dogo såväl Dringenbergs hustru som en son och en
dotter till honom 5 3 • År 1585 dog ännu ett barn till Niels Dringenberg och 1593 dog han själv. Han efterlämnade då änkan
Kristine, varav synes att han enligt tidens sed gift om sig54 •
Sannolikt en syster till Peder Dringenberg var Dorotea Dringenberg, som blev gift med ärkedjäknen Baltser Jacobsen5 5 •
Peder Dringenbergs son Henrik Dringenberg erhöll 1585 förläningsbrev på S :t Johannes evangelistens altare i Lunds domkyrka och synes ha uppburit inkomsterna därav till sin död 55 • .
Han synes ha levat i ganska små omständigheter. En notis i
Malmö dombok för år 1598 omtalar sålunda att han den 18 oktober d. å. blev stämd av Ove Ugerup, emedan han icke kunde
förmås att betala tre :års hyra, 48 daler, för vilket belopp han
satt en "hafue" i pant56 • Saken blev ordnad så att borgmästarna
Rasmus Ludvigsen och Jacob Fechtel "formidde1st Rendricks
flitige b$2in" gingo i borgen för att beloppeil: skulle betalas till
S:t Michels dag 1599.
Henrik Dringenberg var gift två gånger, andra gången med
Maren Baltzersdotter, och hade tre kända barn, sonen Baltzar
5 ! Gravstenen finnes ännu i Lunds domkyrka. Se J. C o r y 1 a nd e r, Berättelse
om Lunds domkyrka, Lund 1884, s. 157 f.; G. Som m e 1 i u s, De templo cathe·
drali Lunden si, Lund 1745, s. 143; E. W ran g e 1, Konstverk i Lunds domkyrka,
Lund 1923, pl. XXXIII. Gravskriften lyder: HER LIGGIER BE/ GRAVEN ERLIG/
OCH W.ELBIRDIG/ MAND PEDER DR/ INGENBERG CA / NIK VDI LVND/
SOM D0DE DEN/ XXVI JANVARII0 ANO MD/ LXIIII.
52 Ram s in g, a. a., s. 401.
53 S :t Petri kyrkas räkenskaper. Malmö Stadsarkiv.
54 Bouppteckning i Malmö Stadsarkiv.
55 S. Sch arta u, Malmö högre allmänna läroverk under den danska tiden.
Malmö 1929, s. 49.
55a Kancelliets Brevhii!ger 1585, s. 256, 1612 s. 505.
56 Malmö dombok 1598. Malmö Stadsarkiv.
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samt döttrarna Ingeborg och Dorotea57 • Henrik Dringenbergs
första hustru dog 158958 ; ett till namnet okänt barn dog 160559 •
Själv dog Henrik Dringenberg 1612 och blev begraven i
Dringenhergska kapellet 60 • Då han · vid begravningen hade
knutsklockan fri, torde han med all säkerhet ha varit Knutshroder. Ma.r ine Dringenberg överlevde ännu i många år sin
man. År 1622 nämnes hon i sammanhang med en tvist med
Hans Tausen om en fordran, som hon hade på en död "hörare"
vid latinskolan61 • Från och med 1624 uppbär hon årligen av
kyrkan ett belopp av 8 daler "til hielp til sin husleye, formedelst
nogle gott folckis Venlig Begering aff Ki~benhaffn, Saavell som
for hindis S. Hossbondis och for federis skylld, deris bevist godt
til kircken" 6 2 • Detta understöd utgick sista gången 1631, varefter det är antagligt att Marine Dringenherg avlidit.
Henrik Dringenbergs dotter Ingeborg var gift med kyrkoherden i Köge, Oluf Bentsen, och dog omkring 163363 • Hon
hade med honom tre barn, Bent, HeHe och Bodil. Hon ligger
begraven i K~ge kyrka.
.
Henrik Dringenberg var den siste kände medlemmen av
malmögrenen av släkten Dringenberg. Sonen Baltzar nämnes
ingenstädes, och vi veta sålunda icke, om han varit boende i
Malmö. Några andra medlemmar av släkten Dringenberg nämnas emellertid på andra orter, utan att det lyckats mig att utröna
på vad sätt de äro släkt med Dringenbergarna i Malmö. Sålunda
nämnes i Norge en Hans Dringenberg, som 1546 blev fogde
och tillsyningsman på Bradsbergs bergverk64 • Där kunde han
Bouppteckning 1613 i Malmö Stadsarkiv.
S:t Petri kyrkas räkenskaper 1589. Malmö Stadsarkiv.
59 S:t P etri k yrkas räkenskaper 1605. Malmö Stadsarkiv.
60 S:t P etri kyrkas räkenska.p er 1612. Malmö Stadsarkiv.
61 Danske Magazin 5. R., V, s. 50.
6 2 S:t Petri kyrkas räkenskaper 1624. Malmö Stadsarkiv.
ca A. P e t ers e n, Grafskrifter og Inskriptioner i Kj j!lge Kirke. Personalhistorisk Tidskrift Il, s. 312, Nr 28. Gravskriften lyder: Her ligger begrafven hrederlig
oc ~dfryctig Qvinde Ingeborg Hendrichsdatter, barnefj!ld i Malmj!ie af h rederlig
Hendrich Dringelberg och Maren Baltzarsdatter. Lefde udi Ecteskab med Mester
Oluf Bentsj!ln udi 5 Aar. Aflede sammen trende Bj!lrn. Dj!lde udi sit femhte och
tivende Aar.
64 Danske Magazin 4. R. I, s. 209- 210. Norske Rigs-Reg istranter I , s. 85 (Tegnelser over alle Lande) .
57

58
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emellertid icke hålla sig kvar så länge. Redan 1552 omtalas att
han står i beredskap att resa ur landet, varför Eske Bille på
Bergenhus fick tillsägelse att ta löfte av honom att först göra
räkenskap för sina intäkter och utgifter för den tid han varit
fogde på Bradsberg65 • Någon räkenskap från Hans Dringenbergs
sida tycks dock ej ha kommit till stånd, _ och året därpå är
konungen nödsakad att utfärda ett lejdebrev för Hans Dringenberg, vilken icke vågar ( ! ) begiva sig till kungen med sin räkenskap; han skulle obehindrat f å vända tillbaka igen, även om han
icke förmådde göra räkenskap 66 • Här var det alltså fråga om
en ren förskingringshistoria.
En kapten Hendrik von Dringenberg antogs före 1610 till
hövitsman och förde under kalmarkriget ett kompani i Gert
Rantzaus regemente. Han nämnes såsom död 1622 och hade en
son, Herman von Dringenberg, som enligt kungl. befallning
skulle upptagas i Sorö skola, "när där blir en plats ledig66" .
Slutligen må nämnas en borgare i Antwerpen, Christoffer
Drengenberg, vilken nämnes 1548 67 , utan att man dock vet,
huruvida han har något att göra med de danska Dringenbergarna.
Vad det Dringenbergska kapellet angår tycks detta under
1600- och 1700-talen ha fått allt mer förfalla. Sedan 1500-talet
hade det fått tjänstgöra såsom förvaringsrum för kyrkans bibliotek, vilket vid Karl von Linnes besök där 1749 omfattade icke
mindre än 4 7 volymer68 • 1780 var kapellet så förfallet, att
kyrkoherden d :r MunlJ:he blev nödsak ad att taga böckerna hem till
sig, för att de ej skulle förstöras69 • För år 1790 fin nes en uppgift
om att man då måst flytta det nya orgelverket, som tydligen
provisoriskt förvarats i Dringenbergska kapellet, " emedan thet
Kancelliets BrevbJ!lger 1551, s. 19.
Kancelliets BrevbJ!lger 1552, s. 167 f.
66 a Ax e I Lars e n, Kalmarkrigen, Köpenhamn 1889, s. 15 ; Kancelliets Brevhl!lger 1612, s. 553, 1622 s. 498.
67 W. M o I I e r u p, Bille-JEttens Historie I, K ji;lbenh avn 1893, s. 756.
68 Carol us Linnaeus, Skånska Resa, 1751, s. 181. Detta antal har sedermera
minskats till 41 såsom framgår av J. H . Lidens dagboksan teckningar om Blek inge
och Skåne år 1768 (His torisk Tidskrift för Sk åneland I, Lund 1903, s. 293 ) , vilken
uppgift styr kes av P etrikyr kans in ventari er i Malmö Stadsarkiv. Böckerna förvaras
nu å Malmö mu seum.
69 S: t P etri kyrkas in ventar ium 1780. Malmö Stadsarkiv.
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Plan över Dringenber gska kapellet år 1747. Klichen välvilligt utlånad av Malmö
högre allmänna läroverk.

för Regn och Snö ther icke kunde ligga" 70 • Slutligen beslöts 1792
att kapellet skulle rivas, vilket även skedde 71 •
Gravstället i kapellet, vilket ursprungligen Innehades av
dringenbergska släkten, förvärvades 1696 av Giert Frankesen72,
som var gift med Anna Börgesdotter, en syster till den bekante
malmöborgaren Håkan Börjesson Bager 73 • Därefter övergi ck
gravstället i släkten Bagers ägo.
S:t Petri kyrkas räkenskaper 1790. Malmö Stadsarkiv.
I s b e r g, a. a., s. 117 ff. Det är min förhoppning att senare i en s.än;kild
uppsats bli i tillfälle att närmare r edogöra för kapellets historia.
72 Inneliggande handlingar till Magistratens och Rå dstufvurättens dombok 1702.
Konstnären Einar Bager har fört min uppmärksamhet på denna uppgift.
73 Th. W å hlin. Malmö S :t Petri kyrka. Malmö 191 9. s. 77.
70

71
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Föregångare till denna uppsats äro en uppsats om Myntmästarna i Malmö
1444---1512 i Numismatisk Forenings Medlemsblad XII (Kpbenhavn 1930), s. 84-90,
samt en artikel i Sydsvenska Dagbladet den 12/ 11 1933 om H enrik Dringenberg,
en storborgare i 1400-talets Malmö. Sedan dessa båda artiklar skrevos har jag varit
i tillfälle att gå igenom ett betydande material, som i väsentlig grad korrigerat
tidigare uppgifter. - Till alla dem, som bistå tt mig med r åd och upplysning ar vid
hopsamlandet av materialet till denna uppsats - sär skilt då stadsarkivarien Leif
Ljungberg och konstnären Einar Bager - ber jag i detta sammanhang få rikta
ett hj ärtligt tack.
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FORSKNING OCH FANTASTERI
Av HANS WAHLIN

A. U. ISBERG, Skolväsendet i Malmö.
I. Med eltiden. Författarens förlag, Malmö 1933.

Förmågan att skilja mellan vad man vet och vad man icke vet
är A och 0 , det grundläggande och det fuUbordande i en vetenskapsidkares intellektuella utrustning. Saken är inte alltid så
eD'kel, att det bara gäller att skilja mellan sanning och lögn; det
är svårare, men det är också lika viktigt att kunna skilja mellan
det som ver-kligen är sant •och det som bara är antagligt, troligt
och rimligt, mellan de obestridliga fakta och de kanske alldeles
obestridda, kanske allmänt gängse men dock obevisade påståendena. Begynnelsen och ä ndan på vetenskapsmannens arbete
är detta: att draga gräns mellan det man vet och det man tror
sig veta. Och det första och sista anspråket på intellektuell redlighet är kravet på mod att erkänna, att det som man endast
t r o r sig veta - det v e t m a n i c k e.
Detta krav uppfylles icke ens alltid och osvikligen av vetenskapens yrkesmän, de verkliga fackmännen. Men de passa rätt
noga på varandras förehavanden, och gör den ene ett misstag, så
rättas det snart nog av hans kolleger. Värre står det till med
vetenskapens amatörer, som utan vetenskaplig skolning och
vetenskaplig ambition syssla med vetenskapliga forskningsuppgifter. Man tycker sig inte så sällan se, att sådana skriftställare
tro sig vara frikallade från vetenskapens sanningskrav på den
grund, att de icke göra anspråk på att räknas till de lärdas skrå
- alldeles som om en okritisk, otillförlitlig och ovederhäftig
framställning kunde ursäktas av detta skäl eller av något annat.
Man har inte lov att antaga, att sådant skriftställeri bedrives
mot bättre vetande. Men då återstår bara en förklaring: det
måste stå mycket illa till med vetandet; vederbörande har
aldrig lärt sig distinktionen mellan vad han vet och vad han
icke vet.
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Vi ha alla våra (mer eller mindre varaktiga, mer eller mindre
ofta återkommande) svaga stunder av godtrogenhet, bekvämlighet ooh tankelättja, då vi äro benägna att utan kritik acceptera
vad som säges oss. Kommer det därtill, att den talande är en
man med livslång erfarenhet och erkänt djupa kunskaper inom
det ämne, vari han yttrar sig, så är det rätt naturligt, att man
håller till godo med vad han säger utan att 'b esvära sig med
någon närmare omprövning. Och man ställes i en alldeles särskilt svår situation, om man verkligen tar sig för att pröva tillförlitligheten av det som säges av en sådan person. Man kan
bokstavligen icke komma till någon f u 11 t rättvis uppskattning
av hans yttranden utan att själv göra om hans livsverk från
begynnelsen till slutet.
I detta bekymmersamma läge befinner man sig, när man stiftar bekantskap med någon av förre stadsarkivarien A. U . Isbergs
skrifter i Malmö stads historia. Man har goda skäl att tro, att
det knappast finn s en skriven rad på pa pper eller pergament,
som kan tjäna till ämnets belysning och som han icke känner;
man vet att han har ägnat en mansålders troget och oavlåtligt
arbete åt att sammanställa sina snart sagt allomfattande kunskaper på detta fält. Me~ man vet också , att han har försummat att
i tid skaffa sig träning i konsten att säga : detta vet jag icke. Man
har sett, hur han i sina tidigare arbeten har ådagalagt en skrämmande oförmåga att göra skillnad mellan fakta, slutsatser, gissningar och fria fantasier, hur han med samma auktor itet och
samma säkerhet kan framlägga de vederhäftigaste uppgifter och
de vildaste orimligheter , och man vet också, att det är ytterst
svårt att kontrollera hans framställning i alla detaljer, eftersom
han sällan anger källorna för sina uppgifter och man alltså
nödgas göra om hans arkivforskningar på nästan varje punkt,
där man vill komma fram till verklig kunskap.
är det först började berättas om I sbergs arbete på den under
f joråret utsända boken om skolväsendet i Malmö, vände sig
undertecknad till en mera initierad kollega med frågan, om
ryktet verkligen hade rätt i sin uppgift, att I sberg ämnade indraga klostren i Malmö i sin framställning. Det finn s, som vi
båda vi sste, icke något enda dokument som visar, att någon
klosterskola i Malmö någonsin existerat. " Snälla bror", svarade
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kollegan, "han börjar naturligtvis med stenåldern!" Det upp. fattade undertecknad som ett gott skämt - ty Malmötraktens
arkeologi är visserligen ett högst aktningsvärt ämne, men det
föreföll otroligt, att det kunde falla någon in att behandla den
som ett kapitel av undervisningsväsendets historia i orten.
Boken kom - och den började verkligen med stenåldern!
Yttermera visade den sig innehålla omkring trehundraåttio sidor
rörande klosterskolorna i Malmö, om vilkas existens man, som
sagt, icke har skymten av någon kännedom. Slutligen innehåller
den också ett något mindre vidlyftigt kapitel om den 1406 inrättade stadsskolans verksamhet intill reformationen.
Redan det inledande kapitlet ger besked om bokens halt. För
16.000 år sedan kommo våra äldsta förfäder till Skåne och
byggde med en längre tids mellanrum byar vid Limhamn och
Sibbarp. Man läser de första sidorna med något obehag; Isbergs
beläsenhet i fornkunskapen är tydligen både knapphändig och
osmält. Missuppfattningarna komma så tätt, att det är omöjligt
att korrigera dem alla. Istiden var visserligen på upphällningen
i våra trakter för 16.000 år sedan, och det är möjligt, att någon
jägarflock redan då eller några århundraden senare hade beträtt
Skånes jord, men den arkeologiska sakkunskapen tilltror sig inte
att datera människans första uppträdande i våra trakter exaktare
än med uttrycket "för mer än 10.000 år sedan" 1 • Det dröjde
ganska länge, innan bosättningen här fick större omfattning,
och de äldsta kulturlagren på boplatsen i Limhamn äro knappast
mer än 5.000 år gamla 2 • Ännu så länge kan man inte bedöma
Isbergs framställning hårdare än som missförstånd, fastän han
går väl långt t. o. m. i denna bransch, när han sid. 15 illustrerar
?in stenåldershistoria med några sannolikt västeuropeiska (sydfranska eller nordspanska?) fornfynd från en tid, som ligger
många tusenden eller tiotusenden av år före boplatsen vid Limhamn. T. o. m. hans framställning av den fornnordiska mytolo1 0 . R y d b eck, [Skånes] Förhistoria, i: Nordisk familjebok, 3. uppi., 17
(Stockholm 1932), sp. 1242.
2 Utom K. K j e 11 m a rk, En stenåldersboplats i J äravallen vid Limh amn
(Antikvarisk tidskrift 17 : 3) , vilket arbete tydligen har varit bekan t fö1· I sberg, h ade
han bort beakta 0. R y d b eck, Stenåldershavets nivåförändringar och Nordens
äldi;ta bebyggelse (ur Kungl. humanistiska vetenskapssamfundets årsberä ttelse 19271928, Lund 1928), sär skilt sid. 8- 35, samt 0 . R y d be c k, The earliest settling
of man in Scandinavia, i: Acta archaeologica 1 (1930).
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gien och religionsutövningen (sid. 11-12) kan passera som ett
utslag av godtrogen och förvirrad kvasikunskap, ända till den ·
punkt, där det plötsligt visar sig, att han betraktar folkvandringstidens och vikingatidens mytologi som giltig redan för stenåldern och att någon övernaturlig uppenbarelse har ingivit
honom kunskap inte bara om platsen för stenåldersfolkets offerfester i Limhamnstrakten utan om hela ceremonielet och om deltagarnas poetiska känslor. Mer än så; nu presenteras en "stridsyxehövding" vid namn Torbjörn, son till en tysk herre av
samma förnäma samhällsställning vid namn Gnupa3 , och man
får veta mer än vetenskapen någonsin kunnat ana om hans förehavanden, klädedräkt och kunskaper; beträffande de sistnämnda
anmäles t. o. m. en skicklighet i konsten att beräkna väderleksutsikter, som väsentligen överträffar -Meteorologiska anstaltens
prestationer av i dag. Denna historia kan knappast betraktas som
vilseledande, ty varje ·b ildad läsare förstår, att d en är hopsatt av
rena påhitt, som ha intet med vetenskapen och föga med dikten
att göra. Det kan rent av sägas vara bra att den står där; den
innebär en omisskännlig varning för att i det följande taga allting på allvar. För den som saknar bekantskap med källskrifterna, kunde det t. ex. förefalla ganska antagligt, att den sid. 143
berättade sentimentala historien om den unge frater Jespers
kärlekssorger kunde ha något dokumentariskt underlag, vilket
ingalunda är förhållandet. Även fackmannen skulle kunna känna
sig rätt tveksam inför den sid. 132 meddelade beskrivningen av
en portativ helgonbild i gråbrödraklostret och uppställa frågan,
om Isberg verkligen någonstans i stadsarkivets gömmor har uppspårat t. ex. någon annars okänd inventarieförteckning för
klosterkyrkan. Recensenten vet faktiskt inte hur d et kan
förhålla sig, men "stridsyxehövdingen" Torbjörn är utsänd i god
tid som ett varningens tecken, och man saknar skäl att t r o, att
Isberg kan anföra dokumentariskt stöd för det han berättar
om bilden.
Här rör man vid en av de beklagligaste konsekvenserna av
I sbergs skrivsätt. Hans metod måste ingiva varje kritisk läsare
3 Båda namnen äro av vikingatidstyp; om man skulle försöka en arkeologisk
datering av I sbergs fantasibild, k ammer man till ett tidevary, som ligger omkring
3000 år längre tillbaka.
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en benägenhet att undervär.d era hans påståenden. Man är så van
vid ohållbara, fritt uppfunna, förhastat gissade och felaktigt
uträknade uppgifter, att man instinktivt ställer sig tvivlande även
till notiser, som äro fullkomligt rimliga och kanske också fullkomligt riktiga. Isbergs nästan konsekventa underlåtenhet att
redovisa sina källor gör det praktiskt taget omöjligt för läsaren
att alldeles undvika sådana orättvisor.
Vi nödgas återgå till boplatsen vid Limhamn, "varur det
äldsta stadssamhället Övra Malmö utvecklade sig" (sid. 21).
Tron på detta utvecklingssamband saknar allt stöd i verkligheten.
Boplatsen vid Limhamn var bebodd dels under en period för
omkrin~ 5.000 år sedan, dels under en annan period för omkring 3.700 år sedan4 , och kort efter det senare skedet gick hela
boplatskulturen under genom assimilation med högre stående
kulturskikt. Trakten har säkerligen allt sedan dess varit bebodd,
kanske med undantag för en viss period av den äldre järnåldern,
men den har aldrig varit någon isolerad befo}kningsackumulation i obebodda omgivningar, och det vittnar icke om någon god
omdömesförmåga att behöva förutsätta en liten folkvandring
("varom till våra dagar vid Pildammarna i mängd funna stenåldersredskap av flinta ooh sten bära vittne"; sid. 41) från trakten av Soldattorpet till trakten av Pildammarna för att förklara
det faktum, att det bodde folk i Malmö vid medeltidens början.
Redan på .900-talet "vidtog Malmö stadsbildning", säger
Isberg (sid. 25), och i början av 1100-talet "omnämnes samhället tillfälligtvis första gången som stad" (sid. 32). Verkliga förhållandet är, att Malmö icke uppträder som stad förr än omkr.
12605 , att notisen på 1100-talet endast innebär, att en viss
hemmansdel i Malmö, som avkastar så och så stor avgäld, tillhör·d e ett av ärkebiskop Eskil (1138- 77) instiftat prnbende vid
Lunds domkyrka 6 (vilket snarast ger anledning att betrakta den
tidens Malmö som en vanlig by på landet), och att historien icke
har ett ord att berätta om hur det såg ut i Malmö på 900-talet.
I sbergs grundlösa påstående om "stadsbildningen" på 900-talet
R y d b e ck, i Nordisk familj ebok, a. st.
Se H. W å h 1 in, Studier i Malmö stad s äldsta historia 1, i för eliggande
årsskrift.
6 Necrolo~ium Lundense, utg. av L. W e i bu 11 (Lund 1923), sid. 10.
4

5
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kombineras med antagandet att träldomen "i Skåne och våra
hembygdstrakter" var helt och hållet avskaffad vid denna tid;
till belysning härav kan anföras, att ett påvebrev 13/ 1 1206
(eller 1207?) 7 meddelar ärkebiskopen i Lund vissa föreskrifter
beträffande trälar, som bannlysts för övervåld mot klerker.
Vad hberg sedermera berättar om Malmö-traktens missionshistoria (sid: 36-43)' kan betecknas som dikt, om man icke
föredrager hårdare ord än detta. Vi övergå till hans skildring av
förhållandena i det gamla, "övre" Malmö vid Pildammarna, den
"stad" som existerade inne i land medan ännu endast "fiskläget
Skvalperup" (sid. 21) låg nere vid stranden. Urkunderna ge
intet stöd åt uppfattningen, att "övre Malmö" någons.in varit
stad, och namnet Skvalperup uppträder först på 1500-talet8 ;
det är således inte värt större uppmärksamhet än ett i år uppsnappat, okontrollerat yttrande angående någon händelse på
1600-talet!
Övre Malmö begåvas av Isberg med en uråldrig stavkyrka
"i blockhusstil" (sid. 32). Någon sådan är icke känd. Den ersattes "efter en tid av några hundra år med en i romansk stil uppförd kyrka av sten", som enligt Isberg fanns i början av 1100talet. Kyrkan nämnes i verkligheten först 12699 , och det finns
inte så mycket kvar av den, att man kan göra någon datering
efter arkeologisk metod. "Staden" skall, om man får tro Isberg,
ha "blivit socken" under Sven Estridssons tid (1047-76) mycket möjligt, men man vet ingenting om det, och man frågar
fåfängt efter den nyss omtalade Isbergska stavkyrkans uppgift
före denna tid. Kyrkans plats är i varje fall, om man får tro
Isberg (sid. 35), en klar sak : den har legat på de s. k. Kyrkåkrarna (mellan nuv. Triangeln och Johanneskyrkan) ; och i
omedelbar närhet av den låg rådhuset. I urkunderna omtalas
aldrig något rådhus i Övre Malmö; kyrkans lokalisering beror
på en naiv missuppfattning av namnet Kyrkåkrarna, som naturligtvis endast betecknar området som ecklesiastik jord. Sannolikt
var kyrkan identisk med det kapell, som enligt I sberg (sid. 69
Bullarium Dan., n :r 50.
Mon. hi st. Dan. I : 1, sid. 590, noten {jfr sid. 579) , se H . W å h I j n,
Studier 1, i föreli ggande år sskrift.
9 Se härom H. W å h 1 in, Studier 2, i föreliggande år sskri ft.
7

8
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-70) vid 1300-talets slut skall ha ersatt den och vars rester
kommo i dagen, då norra Pildammen uppgrävdes på 1860-talet.
Här fann man nämligen gravar från äldre medeltiden; deras tillvaro på platsen bevisar ingalunda att Malmö var ,stad på 900talet (Isberg, sid. 70) men väl att en kyrka låg här några
' hundra år senare, i varje fall långt före 1300-talets slut.
Vi ha dröjt rätt länge vid bokens inledning, som endast upptager en tolftedel av dess volym, och skola icke offra elva gånger
så stort utrymme på att analysera det övriga. Det kunde vara
nog sagt, att fortsättningen liknar början i alla avseenden; från
pärm till pärm är baken på varje sida lika otillförlitlig, lika
kritiklöst hopkommen; lika värdelös ur alla synpunkter. Men det
är nödvändigt att till närmare granskning upptaga två partier,
nämligen för det första framställningen av tiggarmunkarnas
kloster i Malmö och för det andra vad som berättas om den skola,
som verkligen kom till stånd på grund av påvebrevet 140610 •
lO Endast några mera beaktansvärda felaktig.heter anmärkas dessutom här:
Sid. 6 7. "Redan i början av 1200.talet, troligen långt där förut, hade även
dotterstaden Nedra Malmö sin egen kyrka, belägen på strandområdet väster om nuv.
hovrättsbyggnaden." En kyrka i Nedr e Malmö nämnes första gången 1269 ( Dipl.
Svec. 1, n :r 540); det är fullkomligt okänt, hur länge den existerat dessförinnan.
Uppgiften om dess plats beror på en alldeles godtycklig identifikation med (det
äl dre) Simons och Judas' kapell, vars läge Isberg här har bestämt oriktigt (kapellets
plats anges bättre av I s ber g, Handbok med uppgifter och förklaringar t ill A. U.
I sberg s :rs historiska karta· över Malmö sta,d [Malmö 1923], sid. 515; jfr också
H. W å h 1 in, Tiggarmunkarnas kloster och kapell, i : Malmö forn:minnesförening.
Årsskrift 1933 [ Malmö 1933] sid. 10- 11). Det omtalas under den yngre medeltiden
andra kapell i ( nedre) Malmö, som lika gärna kunde komma i fråga.
S id. 1 8 2 - l 8 3 kommenteras "de jorcUn·uk och trädgårdsskötsel idkande"
gråbrödernas behov av teoretisk jordbrukskunskap med hänsyftning på jordegendomar, som til lhörde klostret i Malmö. Känner hr Isber g icke till den redan under
medeltiden allmänt spridda seden a tt utarrendera jord, så borde han i varje fall
ha reda på det brev (citerat, om också med vissa fel, av A. U. I s b erg [ s :r] ,
Bidrag till Ma lmö stads historia 2 a [Malmö 1897] , sid. 25, not 33), varigenom
gråbrö<lerna i Lund, Ystad och Malmö, e medan d e t ick e va r 1 o v1 i g t inom d e ra s ord e n att inn e hava la nt go d s
t i 1 1 e g e n d o m e 1 1 e r f ö r s v a r, 1472 sålde till välbördig sven
Oluf Stigsen (Krognos) av Bollerup al.It det gods i lngelStorp, som Anders P ep
("vars själ Gud nåde") gav till deras kloster till ro och l isa för sin själ, för sin
fader Esbern J ensen, sin moder, husfru Sofia, sin broder J~rgen Pep och för alla
dem som han var skyldig att göra gott (Dipl. dioec. Lund. 4, n:r CLXXXI ; bekräftat och kompletterat 24/ 6 1486: Dipl. dioec. Lund. 5, n:r XIII). Det är ingen
orimlig fordran , att Isberg borde känna denna· urkund, t y h a n c i t e r a r
d e n s j ä 1 v (sid. 182---183 och 305), ehuru felaktigt. A n d e r s E sb e r n s e n P e p ( han var, som vi sett, död 1472; en Esbern Pep, som väl
var hans fader, omtalas 1431-32 [Repert. dipl. regni Dan. [I], n:r 6513, 6587]) ,
som alltså donerade jordagodset i lngelstorp, har av Isberg identifierats med
A n d e r s M o r t e n s e n, som 1392 var rådman i Malmö ( Repert. dipl.
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"Även om man icke kan av till våra dagar bevarade äldre
medeltida källor utforska några bestämda år för anläggningarna
av dominikaner- och franciskanerklostren i Malmö - här i
dagligt tal kallade svartbrödra- och gråbrödraklostren - , så
torde sådana hava funnits därstädes redan före m1tten av
1200-talet . .. " - "Allt tyder på, att svartbrödernas verksamhet
varit förlagd till Nedra Malmö å strandåsen vid havet och gråbrödernas till Övra Malmö inne i landet." - P å en närmare
angiven plats i Övre Malmö " . . . hade gråbröderna tvivelsutan
redan i början av 1200-talet låtit uppföra i romansk stil en
klosterinrättning, som sedermera gav denna stadsdel namnet Gråbröder, fram i senare tid förändrat till Gråbröderstycket." Vid
den allmänna överflyttningen till Nedre Malmö efter 1318 fingo
gråbröderna " ... åt sig anvisad en plats vid stranden i kvarteret n :r 34 Fisken vid Väster-, Lilla Bruks- och Norra Vallgatorna, där de uppförde en ny klosterinrättning med kyrka och
kyrkogårdsområde'', som således " . . . kom att ligga i omedelbar
närhet till det romanska svartbrödraklostret, som likaledes sedan
regni Dan. [IJ , n:r 3858) och som 1400- 17 omtalas som borgmästare där
(Repert. dipl. regni Dan. [IJ , n :r 4144, 4378, 4382, 4644, 4746, 4932, 5115, 5651;
Svenskt dipl. 3, n:r 2030 ) ; 1417 kallas han herr A. M.; efter sin död
kallas han i ett kungl. brev 14-21 A. M. "som vor Foged var". Registrum
ville Malm ~yghe (MS i Malmö stadsarkiv) , fol. l r, innehåll er en versifierad berättelse på latin om hans avrättning 1419 (någorlunda riktigt återgiven av
I s b e r g, Bidrag 2 a, sid. 25), sedan han förfalskat ett kungl. ·brev; här kallas
han eques, "ryttare", vilket möjligen innebär någon hänsyftning på den barbariska avrättningsmetoden men av I berg tycks ha tolkat som "riddare" (vilket
ordet kan betyda på klassiskt latin; i medeltidslatinet heter "riddare" alltid miles),
Det framgår icke av de urkunder, som recensenten känner, att A. M. skulle tillhöra
ätten P rep; hans ·sigill finnes icke vid något av de ovan anförda breven. Vidare förutsätter !&ber g tydligen, att Anders Esbernsen Pep och borgmästare
Ander s Mortensen äro identiska med herr A n der s Mort e n se n P re p,
r iddare, omtalad 1377- 1402 (Repert. dipl. r egni Dan. [I] , n :r 3159, 3392, 3966,
4298 ; Svenskt dipl. 1, n :r 255, 256; se om honom ytterligare S. Kr a ft, Jens
Grim på Tostemp [i: Fören. för fornm. - och h emhygdsvård i sydöstra Skåne
skrifter 2, 1926) , sid. 70); så menar åtminstone I s berg senior, Bidrag 2 a,
sid. 26.
·
Inom denna (med särdeles grnndlig sammanblandning och förvandling) av
herrarna I sberg åstadkomma treenighet urskiljer man således vid närmare betraktande 1) en medlem av ätten P rep, riddare redan 1377 och fader till en myndig son
1402, 2) den på 1390-talet uprpträdande borgaren i Malmö, som 1419 fick sin
pinliga död på hålet utanför Köpenhamn, och 3) en yngre medlem av ätten P rep
(i verkligheten icke riddare !), som sannolikt ganska kort tid före 1472 bevisade
välgörenhet mot de fatti ga gr åbröde:rna i några av Skå nes städer.
Sid. 2 9 0 översättes frasen "at gi~re stoldbr~ derskaff": att påtaga sig stolsbroder ska.p i Knutsgillet eller annat gille och lag ( ! ) . Behövs .det en hänvisning till
ordbokslitteraturen för att bevisa den rä.tta översättningen : att ingå stallbrödraskap?
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1200-talets början hade sin plats ... i kvarteret n :r 33 Skepparen vid hörnet av Gråbröders- (Västra Hamn-) och Västergatorna" (sid. 66- 68).
Med undantag för de båda ordensetablissemangens platser vid
Västergatan11 innehåller denna framställning ingen positiv sanning. Det är riktigt, att man icke vet när de båda tiggarmunkordnarna etablerade sig i Malmö, men det sakna'S varje skäl för
antagandet, att detta skett före 1250. Icke "allt", utan ing ent in g tyder på, att de uppdelat Övre och Nedre Malmö mellan
sig på det sätt som Isberg uppger. Gråbrödernas romanska
klosterinrättning i Övre Malmö är så långt ifrån otvivelaktig, att
det i verkligheten icke finn s anledning att ens gissningsvis antaga
dess tillvaro ; hos Isbergs påstående i denna punkt kan intet
annat än dess oriktighet kallas otvivelaktigt. Grunden för påståendet är uppenbarligen intet annat än blotta namnet på området
" Gråbröderstycket"; behöver det sägas, att namnet kan få en
naturlig förklaring utan att man tillgriper denna fantastiska
konstruktion? - Gråbröderna fingo veterligen i c k e någon tomt
vid stranden upplåten åt sig under åren närmast efter 1318. Den
äldsta urkund, som belyser dera'S fastighetsförhållanden i Malmö,
är daterad 13/ 2 1412 och upplyser att de då hade ett kapell i
staden 1 2 ; traditionen inom deras ordenssamfund visste under
1500-talets förra del att berätta, att klostret i Malmö grundats
1419 och att kung Erik då givit bröderna ett hemvist och S:ta
Annas kapell vid havet13 ; det behöver icke nödvändigtvis antagas, att dessa notiser gälla två olika kapell, ty antecknaren på
1500-talet kan ha misstagit sig på ett årtal, eller bröderna kunna
1419 ha fått äganderätt till ett kapell, som de förut innehaft på
otryggare villkor. Frågan hur länge de före 1412 haft ett kapell
i Malmö är fullkomligt ofruktbar, ty den belyses icke av något
11 I denna fråga har recensenten uttalat en annan m ening än Isberg (se H .
W åh 1 in, i: Malmö forruninnesförening. Årsskrift 1933). - E. Ba g er har genom
de undersökningar, som refereras i hans up·p sats i föreliggande årgång av årsskriften,
där emot bevisat, att gråbrödemas äldre kloster (känt fr. o. m. 1410-talet) verkligen
låg vid L. Bruksgatan.
12 Svenskt dipl. 2, n :r 1534; W å h 1 in, a. a., sid. 9.
13 P e d er 0 1 se n, i: Script. min. hist. Dan. 2, sid. 301- 302; W åh 1 in, a. a.,
sid. 7; till det där återgivna citatet efter Peder Olsen bör fogas upplysningen, att
ordet locus i gråbrödemas äldre språkbruk betecknade deras kloster [J. J f'l rg ense n, Den hellige Frans af Assisi (3. uppi. K pbenhavn 1926), sid. 201] .
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enda bevarat dokument1 4, och för påståendet att de själva byggt
det saknas all grund.
Beträffande Isbergs "romanska svartbrödrakloster" behöver
en viktig begreppsdistinktion göras. Ett k 1 o s t e r är bostaden
för ett reguliärt konvent; konventet är en juridisk person (såsom
sådan ofta förblandad med klostret), som äger att företaga rättshandlingar (tala ooh svara inför andlig domstol, mottaga gåvor,
avsluta köp och fastighetsbyten, kontrahera med fromma donatorer om gravplatser och själamässor m. m.) , och på samma
gång en religiöst och kulturellt verksam korporation, som står
i korrespondens med överordnade och jämställda andliga myndigheter både inom sin egen orden och inom det sekulära prästerskapet; ofta låter konventet genom någon sin medlem föra årsböcker, gåvolängder ooh andra anteckningar; dess förman
( aibbot, prior, gardian) , som i vissa fall även i världsliga angelägenheter intager en mycket framskjuten ställning, representerar
konventet i mellanhavanden med stadens och statens myndigheter
och nämnes därför ofta även i dokument angående utomkyrkliga ärenden samt anlitas ioke sällan som medvittne till dokument
av allehanda slag. Verksamheten inom ett .sådant konvent är,
särskilt för tiggarmunkarna, icke bunden vid det kloster, som är
konventets hem; tiggarmunkarna hade t. o. m. sina väsentliga
plikter att fylla utanför klostret. För oss är det av särskilt intresse, att det kunnat påvisas en hel rad fall, där ett dominikaneller franciskankonvent haft något fast annex på främmande ort
för periodisk missionsverksamhet, i regel känt som kapell med
eller utan andra angränsande byggnader. Ett sådant missionskapell är givetvis intet kloster, även om .d et stundom av menige
man kallats så; det är icke stadigvarande hemvist för ett ve~kligt
konvent och kan på intet sätt förväxlas med ett d ylikt ; det är icke
heller underkastat ordensreglernas föreskrifter för ett klosters
byggnadssätt och inredning eller för ceremonier och sedvänjor
vid det dagliga livet i klostret ; och, vilket icke är minst viktigt,
d et är i ekonomiskt, rättsligt och organisator iskt avseende icke
14 En i detta samma nhang stundom åberopad notis från 1383 (Script. rer. Dan. 1,
sid. 315 ; jfr W å h I in, a. a., n ot 30, och Annales Danici med ii revi, sid. 190 ) saknar
bevisvärde och skulle, även om den finge antagas gälla gråbröderna i Malmö, icke
t illåta slutsatser an gående förhållanden omkr. 1320 eller ä nnu mi ndre på 1200-talet.
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annat än en lokal underavdelning av det konvent, som håller det
vid makt. Naturligtvis är det icke uteslutet, att en sådan missionsstation bildar grodden till ett verkligt kloste.r s utveckling15 , men
i så fall får det sitt eget konvent och står icke längre i samma
rättsliga eller per.sonliga förhållande till moderklostret som
förr. I andra fall behåller missionsstationen sin underordnade
och beroende ställning. Exempel på dylika klosterfilialer ha
nyligen anförts i denna årsskrift1 6 •
Under angivna förhållanden är det ytterst osannolikt, att ett
verkligt, under någon mera av;sevärd tid bestående kloster icke
skulle ha lämnat något som helst spår i bevarade urkunder:
något gåvobrev eller skötebrev, någon testamentarisk disposition
till klostrets förmån, något omnämnande av brödrakonventet
eller dess ombud vid provinsialkapitel eller dylikt, någon spillra
av dess anteckningar, någon skrivelse från provinsialpriorn eller
ärkebiskopen, något omnämnande i Vatikanens oerhört rika
serier av resolutioner på inkomna skrivelser och koncept till
påvebrev, åtminstone något fall, då priorn hängt sitt sigill under
någon hederlig och beskedlig mans brev.
Det existerar icke något enda sådant bevis för att något dominikankloster i Malmö någonsin har funnits.
Urkundsmaterialet beträffande dominikanernas verksamhet
och byggnader i Malmö har till största delen förut framlagts för
denna årsskrifts läsare17 • Till komplettering få följande dokument anföras:
A. Kung Erik (Menved) s beskärmelsebrev 6/ 8 1294 för
predikarebröderna i Lund att samla allmosor i Malmö 18 •
B. Brev 25/ 4 1462, varigenom Katarina Davidsdotter, Gudmund Olsens änka, till helgatrefaldighetsaltaret i Malmö S :t
l 5 Så beträffande dominikanernas kapell i Hels ingör (Acta pont. Dan., n:r 1972 ;
W å hlin, a. a., not 11 ).
l6 W åh 1 in, a. a., not 11; kompletterande uppgifter hos D. Schäfer, Das
Buch des liibeckischen Vogts auf Schonen (2. uppl. Liibeck 1927. Hansische Geschichtsquellen 4) , sid. CLVI- CLVII.
1 7 W å h 1 i n, a. a., sid. 15- 16, dokume nt I- VII ; möjligen bör man i detta
sammanhang också fästa uppmärksamheten vid Gynter Brokmans brev 16/ 5 1415
(W å h 1 in, a. a., not 41).
18 Dipl. Svec. 2, n :r 1116.
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Petri kyrka skänker ert bod i Malmö öster om svartbrödrakapellet, vid Adelgatans norra sida 19 •
C. Testamente 4/ 4 1483 av mäster Mogens Kempe, kanik
i Lund, vari han bl. a. skänker till Lunds domkyrka tre gårdar
i Malmö, av vilka en, bebodd av Jess Hvid, är belägen i västra
delen av staden, vid den gata, som går mot stadens södra del
från predikarebrödernas kapell därstädes 20 •
Vi ha alltså sammanlagt 10 brev rörande dominikanerna
i Malmö 21 i denna ordningsföljd:
Dokument

"

"
"
"

A
I
Il
III
IV

1294
1296
1333
1385
1433

Dokument

"
"
"
"

V 1442
B 1462
VI 1482
c 1483
VII 1483

Så vitt undertecknad känner, ar urkundsmaterialet därmed
uttömt.
Två av dessa brev (A och I) äro skyddsbrev för dominikanerna i L u n d i och för deras missions- och tiggarverksamhet i
Malmö. De upplysa intet om ordenssamfundets fastighetsinnehav
eller byggnader i Malmö. Det i tidsföljden närmaste brevet (II,
1333) säger, att dominikanerna i L u n d hade "gård och
kapell" i Malmö, varjämte de genom brevet kommo i besittning
av ytterligare fastigheter. De följande sju breven (III-V, B,
VI, C och VII) nämna dominikanernas kapell endast som
utgångspunkt för lägesbestämningar utan att yttra sig om vilket
konvent kapellet tillhörde och utan att nämna någon verksamhet
där. I två av breven (IV och V), båda utställda av lekmän,
kallas dominikanernas anläggning k 1 o s t e r 2 2 , i de övriga
kape ll.
Urkunderna visa icke annat än att dominikanerna redan 1333
1 9 Dipl. dioec. Lund. 4, n:r XII. Brevet är förlorat men känt genom samma
källa som dokument I.
2 0 Dipl. dioec. Lund. 4, n :r CCCCXXXIV.
2 1 Utom Gynter Brokmans brev (se ovan sid. 117 not 17 ), som icke uttryckligen
nämner dominikaner i M a 1 m ö.
22 Att man icke får draga förha stade slutsatser av detta ord, har redan framhållibs i fjor årets år sskrift (W åh I in, a. a., sid. 16).
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hade ett kapell i Malmö, att detta då tillhörde klostret i Lund,
att det 1385- 1483 (liksom kanske ännu senare ) låg vid " Adelgatan" samt att det ännu 1483 var uppkallat efter dominikanerna (predikarebröderna, svartbröderna). Mera än detta v e t
man icke; och skulle stadsarkivarien Isberg möjligen veta
mer, så uppmanas han härmed vördsammast att tala om det.
Ur det lilla man vet framträder tydligt nog bilden av ett
blygsamt rnissionshus, avsett för predikningar av från Lund utsända munkar, kanske företrädesvis under marknadssäsongerna.
Angående husets lokalisering har det ovan erkänts, att Isberg har
rätt; men det skall på det bestämdaste förnekas, att det finns
något förnuft i de övriga detaljerna i bilden av det "romanska
svartbrödraklostret".
I synnerhet saknas alla förnuftsgrunder för den "rekonstruktion" av klostrets grundplan, som Isberg utfört och som återges
i tvenne ritningar (sid. 79, 80) . Den är ett påhitt, vars enda
stöd i verkligheten är fyndet av en begravningsplats inom tomtens norra del23 • Anordningen av byggnader m. m. är fullkomligt orimlig och visar endast Isb ergs okunnighet om dominikanklostrens sedvanliga byggnadsskick 2 4 • Han har efter bästa för) stånd gjort kyr.kan så " romansk" som möjligt, närmast lik S :t
Olof i Sigtuna 25 - som byggdes på 1000-talet ( ! ) och vars planform är unik - men med en i romansk tid alldeles otänkbar
koravslutning.
Lika orimlig, osannolik och ogrundad är rekonstruktionen av
gråbrödraklostret (sid. 86, 87; med hemlighuset på kyrkogården och kyrkan i "apelgården" ! ) ; den är t. o. m. alldeles
oförenlig med J.sbergs egen, i annat sammanhang meddelade
uppgift om klosterkyrkans läge på tomten 26 •
I fortsättningen upprepas den av Isberg förut hävdade meningen, att dominikanernas verksamhet i Malmö upphörde
23

Jfr I s b e r g, Handbok, sid. 86 ; W å h 1 in, a. a., sid. 18 med not 44.

24

Se V. L o re n z en, De danske Dominikanerklostres Bygningshistorie (Kj!lbenhavn 1920) , sid. 9- 12, 32- 36, 48- 52, 62-64, 87-88.
25 Plant. ex. h as H. C o r n e 11, Sigtun a och Gamla Uppsala (Stockholm 1920),
sid. 28.
26 Is ber g, Handbok, sid. 86. Om grå brödernas byggnadsskick: V. L o r e n·
z e n, De danske Franciskanerklostres Bygningsh istorie (K j!lbenhavn 1914), sid. 131140 och flerstädes.
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början av 1400-talet och att det var deras kyrka, som 1419 uppläts åt gråbröderna (sid. 80, 98). Denna mening är en fri uppfinning, som icke har något stöd i urkunderna 27 • Påståendet att
gråbröderna .d ärefter "omdöpte och vigde den nyvunna klosterlokalen åt Maria Magdalena" (sid. 98-99) är nästan lika
svagt grundat; det har sitt enda underlag i den omständigheten,
att Fredrik I 1530 skänkte staden ett Marie Magdalenas kapell,
som emellertid endast denna gång nämnes vid detta namn och
endast gissningsvis kan identifieras28 •
Vi kunna icke gå förbi den vidlyftiga skildringen av vad gråbröderna hade för sig den 15 augusti 1439 (sid. 103-139) och
om deras dagliga liv i övrigt utan en kortfattad, men allvarlig
protest. Framställningen innehåller ett antal faktiska uppgifter,
främst om marknadsförhållandena i Malmö, men är i huvudsak
en ren fantasiprodukt. Detta kunde väl få passera, om författaren på något sätt markerat gränsen mellan sanning och dikt.
Så har emellertid icke skett, utan de sanningslösa uppgifterna
anföras utan alla förbehåll, lika kategoriskt som de tillförlitliga.
Bland de osanna påståendena märkas talrika namn- och personalieuppgifter beträffande diktade bröder i klostret, vidare uppgifter om klostrets inventarier och alldeles särskilt en bokförteckning, som utan skarpa konturer förlorar sig i utläggningar
om den litteratur, ,som kloster i allmänhet brukade äga, men
som också (sid. 143-147, 149, 160-161, 165-172, 177,
198) lämnar lika tvärsäkra som grundlösa notiser om Malmöklostrets i verkligheten absolut okända bokförråd 29 • Icke minst
uppseendeväckande äro Isbergs gissningar beträffande gråbrödernas beläsenhet i grekisk litteratur, även sådan som under
medeltiden var okänd. Till dessa tankeutsvävningar ansluter sig
värdigt den alldeles uppdiktade skildringen av gråbrödernas
2 7 Hela urkundsmaterjalet beträffande dominikanerna i Malmö har redovisats
härovan, sid. 117- 118 med not 17.
28 Jfr W å h 1 in, a.' a., sid. 19.
2 9 L W e ibull, Bih1iotek och arkiv i Skåne under medeltiden (Lund 1901),
sid. 32, uppger att "från hvardera af franci&kanerklostren i Ystad, Helsingborg och
Malmö blott bevarats - titeln på en bok", vartill han fogar en hänvi&ning till
Script. rer. Dan. 8, sid. 358. Sannolikt beror Weibulls upp.g ift på ett misstag; den
boklista, som anföres i Script. rer. Dan. 8, sid. 357- 358, upptageQ· i n ge n bok
från gråbrödraklostret i Malmö.

120

" Magdalenastiftelse" i det förutvarande "dominikanklostret" av vilket de, så vitt vi veta, aldrig kommo i besittning.
Med Isbergs följande skildring av det medeltida skolväsendet
(som f. ö. med anmärkningsvärd detaljfattigdom projicierns på
den hypotetiska klosterskolan i Malmö), av reformationsstriderna och gråbrödraklostrets sista öden skola vi icke ytterligare
trötta läsaren. Det återntår oss emellertid att betrakta hans redogörelse för den stadsskola, som borgerskapet i Malmö 1406 fick
påvens tillstånd att inrätta.
De anmärkningar, som kunna riktas mot denna redogörelse,
äro till alla delar analoga med de förut framkomna och behöva
därför icke specificerns. Man möter här samma vittsvävande,
konturlösa utläggningar de rebus omnibus et nonnullis aliis som
i bokens tidigare partier, samma vidlyftiga irrvandringar i ämnen som ha mer eller mindre och ibland intet med Malmö skola
•att göra. Om skolan själv äro noti,serna sparsamma; det känns
efter allt vad man förut fått genomgå ganska välgörande att
endast i ringa utsträckning möta grundlösa påståenden om vad
som härvidlag "otvivelaktigt" h ar hänt. I en av Isbergs hypoteser
måste man instämma; efter all sannolikhet har undervisning i
någon form, troligen knuten till Petrikyrkan och utövad av dess
prästerskap, förekommit i Malmö före 1406. Men det är oberättigat att därav sluta, att det forna skolhuset på kyrkogården
byggts samtidigt med kyrkan, och att vilja styrka denna slutsats
med "vägledande uppgifter" om skolhusets byggnadsstil ur
1500-talets kyrkoräkenskaper . (sid. 415). Ett skolhus nämnes
första gången 1445 30 och sedermera flera gånger ; om d ess byggnadstid upplysa urkunderna intet, men intet motsäger antagandet, att det från början varit detsamma, ,som (tillbyggt på 1550 talet31 ) låg kvar på sydöstra hörnet av S :t P etri kyrkogård in på
1800-talet.
En vägande anmärkning mot Isbergs framställning ligger däri,
att den av fakta rörande Malmö skola icke tycks innehålla det
ringaste tillägg till Schartaus för några år sedan utkomna
Dipl. dioec. Lund. 3, n :r CCLXXI ; Repert. dipl. regn i Dan. [I] , n :T 7529.
S. S c h arta u, Malmö högre allmänna läroverk under den danska tiden
(Malmö 1929), sid. 101--102.
30
31
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arbete 32 • Detta betyder, att hela Isbergs bok icke meddelar något
annat om .sitt egentliga ämne, skolväsendet i Malmö, än det so~
nyligen på ett vida mer tillfredsställande . sätt publicerats av en
annan författare.
Av de övriga hundratals sidorna i Isbergs bok synes en stor
del, nämligen huvudparten av det som rör Malmö stads historia
och topografi, vara avskriven ur Isbergs tidigare arbeten, som
redan förut mer än en gång upprepat varandra. Detta avskrivande har visserligen icke alltid skett ord för ord, men så vitt
recensenten kunnat finna, alltid utan aktgivande på de bidrag
till kännedomen om ämnet, som under senare år givits av andra
författare.
En annan stor del av boken fylles av illustrationer, vilkas
samband med ämnet oftast är mycket obetydligt. I valet av dessa
(och i kommentarerna till dem) visar sig icke sällan en påfallande brist på omdöme. Genremålningar från 1800-talet få•
representera medeltidsmunkarnas dagliga liv (sid. 73, 201) , ett
träsnitt från 1800-talet kan presenteras som "gammalt kopparstick" (sid. 164) eller som en medeltidsbild (sid. 48, 124,
223) eller 1500-talsbild (sid. 333, 340, 494) o. s. v. Den samling porträtt av kla,ssiska auktorer, som meddelas sid. 172-195,
söker sin like i besynnerlighet. Två gånger (sid . 275 och 462)
visas bilder av "medeltida" lärda, till vilkas utru stning jordgloben hör - den äldsta av de båda bilderna är från 1600-talet.
Vyn av Llibeck på 1500-talet {sid. 463) är ett fantasifoster, som
lätt hade kunnat ersättas med någon av de förträffliga vyer från
denna tid, som verkligen finnas. De " medeltida" dräktbilder,
tillagade på 1800-talet, som presenteras flerstädes ( t. ex.
sid. 69) , skulle lika lätt ha kunnat utbytas mot autentiska bilder.
En altarbild av en helig b iskop (med gloria !) får gälla som porträtt av en namngiven helgeandsklosterprior "i full mässornat".
Dessa exempel skulle lätt kunna mångfaldigas.
Det kan förefalla meningslöst att offra så mycket trycksvärta
på Isbergs skrift. Men om man måste ge den ett radikalt under32 Sc h arta u, a. a., sid. 1- 17; jfr recen &ioner av B. H [ild e bran]d i:
Personhistorisk tidskrift 30 (1929) , sid. 232- 234, och B. K orn er u p i: [Dansk]
Historisk Tidsskrift X: 1 (1930) , sid. 229- 233.
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kännande, om man finner sig nödgad att uttala, att den icke
innehåller något av värde, så har man skyldighet att ge bevis för
sin mening. Detta kan icke göras utan angivande och motiverande
av den kritiska ståndpunkten, utan anförande av ganska vidlyftiga prov på bokens framställningssätt, utan en på några punkter genomförd motbevisning. Och om någon skulle tycka, att
recensentens mångordighet icke ·står i rimlig proportion till
Isbergs vetenskapliga betydelse, så finns· det skäl att framhålla,
att Isberg ännu hos vida kretsar inom den bildade allmänheten
åtnjuter en betydlig uppskattning som Malmö-forskare och
Malmö-kännare. Denna uppskattning rubbas kanske icke av kortfattade och kna_pphändigt motiverade anmärkningar, men den
får i sanningens intresse icke lämnas obestridd.
.
Vill man rättvist bedöma Isbergs författarskap, så bör man
slutligen erkänna, att det från en sida sett är beklagansvärt,
man kunde nästan säga tragiskt. Med en flit och en ihärdighet,
som väl må kalla.s rörande, har han sedan sin ungdom efter
måttet av sin förmåga arbetat på sina Malmö-forskningar. Av
hans forskningsresultat äro säkerligen många tillförlitliga ; tyvärr kan man dock icke utan nya undersökningar säga vilka,
och mängden av hans missgrepp gör att man måste misstro hans
arbeten över hela linjen. Hans produktion kan för den, som
själv i någon mån satt sig in i stoffet till Malmö stads historia,
ha en viss orienterande betyd else. Det är det välvilligaste, som
med rätta kan sägas om hans litterära verksamhet. Men denna
uppgift hade han kunnat fylla med vida enklare medel, med
ofantligt mycket m indre tidsspillan, med relativt r inga konsumtion av papper och trycksvärta och utan svårighet på ett
ojämförligt bättre sätt. Större delen av hans mödor måste tyvärr
betecknas som bortkastade.

Avlämnad till tryckning den 26 jan. 1934.
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STUDIER I MALMÖ STADS ÅLDSTA HISTORIA.
Av HANS WAHLIN.
I.
ÖVRE MALMÖ OCH NEDRE MALMÖ.

Yngre författare ha helt knapphändigt och försiktigt yttrat sig
om Malmö stads äldsta historia, och detta med allt skäl, ty de
tillförlitliga källskrifterna äro fåtaliga och upplysa föga. På
andra sidan pågår ännu en vidlyftig legendbildning i en anda,
som man skulle vilja kalla rudbeckiansk, om det inte vore en
förnärmelse mot den trots allt genialiske Rudbeck, - en legendbildning, som måhända på sina håll kan väcka tilltro och verka
vilseledande1 • Det kan därför kanske vara befogat att lämna
en sammanfattning av de dokument, på vilka kännedomen om
ämnet grundar sig, särskilt emedan några i senare tid obeaktade
eller alls icke begagnade källskrifter kunna läggas till de förut
kända.
"Aar 1319 bygdis Malmp paa det sted som det nu staar, tilforne laa Byen it andet sted", skriver Hu it fe 1 d t2, och
H a m s f o r t har vid år 1320 en lika bestämt daterad notis:
I Skåne ·började Malmö byggas3 • Båda ha tydligen hämtat sin
kunskap ur Henrik Smiths danska årsbok, varav endast mer
eller mindre omfattande utdrag äro bevarade4 • Här läses vid
1319 den korta anteckningen: "Vdi denne tid bygdis Malmp
stad der, som hand nu ligger". Möjligen har Huitfeldt känt den
utdragssamling, i vilken en yngre hand vid dessa ord har tecknat randanmärkningen: "Vdaff priuilegiis kand mand colligere
1 Se H.
W å h I in, Forskning och fantasteri, i föreliggande årsskrift sid.
107- 123.
2 Ar r i Id
H u i t f e Id, Danmarckis Rigis Krpnicke (Kipbenhaffn 1652) ,
sid. 409.
3 "In Scania Malmogia cond i coe·pit." Script. rer. dan. 1, sid. 299.
4 Utg. av H. R p r dam i: Mon. hist. Dan. I: 1, sid . .571- 662.
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[:> : inhämta J, at der neffnis Offre Malm~, det er der, som nu
er Raadmands V aang synden for Malm~ liggendis. Oc haffuer
ieg numereret fra Synder Port oc til Raadmands Waangeleed,
ere 1040 Passµs [:>: steg] , oc fra Vaangeledit oc til den Capel,
der som salig Her Claus f~rst predickede Euangelium vdi 0ffre
Malm~, er 800 passus, som nu er inted andi·t end en slet marck.
- - - Men for en halfftredie hundrede aar siden kalledis
den sted Malm~ nu staar Svalperup, oc vor da it fisckeleide." 5
Uttrycket "for en halfftredie hundrede aar siden" (alltså : för
omkring 250 år sedan) visar, att randanteckningen skrivits under
en tid, som ungefärligen kan sättas lika med 1500-talets tredje
fjärdedel. Henrik Smith dog 15636 , och av notiserna i de bevarade utdragen ur hans krönika synas de sista egenhändiga beröra
tilldragelser från 15617 • Efter denna tidpunkt har randanteckningen tillkommit. Henrik Smiths egen notis kan vara avfattad
när som helst under hans skriftställarbana; hans första kända
arbete utgavs 15208 , och 1555 betecknar han den stora krönikan
som färdig9-, ehuru han t. o. m. 1561 synes ha fortsatt att
supplera den. I vilket fall som helst kan han icke ha antecknat
sin uppgift om Malmö stads grundläggning på dess nuvarande
plats inom kortare tid än ungefär 200 år efter den uppgivna
tidpunkten.
Tidigare än hos Henrik Smith påträffas denna uppgift icke,
och den kan därför ingalunda betraktas som vittnesgill, vare
sig man anser den syfta på det exakta året 1319 eller, som ordalagen tillåta, på tiden omkring detta år. Den är ett naket påstående utan stöd av något slags trovärdighetskriterium, och som
vi i det följande kunna förvissa oss om, blir bilden av Malmö
stads äldsta historia betydligt rimligare och trovärdigare, om
man räknar med att årtalet 1319 är falskt.
5 Mon. hist. Dan. I: 1, s id. 589 med not 1; jfr s id. 579. Likartade uppg ifter
om läget av det k apell, där Claus Mc>rtensen först predikade lutherska läran i
Malmö, lämnas i företalet till H a n s T ho m iss jZl n s psa1lmbok (1569) och av
M o g e n s M a d s e n, Regum Danire series (Mon. hist. Dan. II: 2, sid. 205).
6 Mon. hist. Dan. I : 1, sid. 575.
7 Mon. hi st. Dan. I : 1, sid. 578.
8 Mon. hist. Dan. I: 1, sid. 574.
9 Mon. hist. Dan. I: 1, sid. 575---:-576.

125

Läges'hestämningen för Övre Malmö kan icke föras längre tillbaka i tiden än till den nyss anförda randanteckningen omkr.
1570; icke heller förekommer namnet Svalperup (eller, som det
i a 11 nyare litteratur heter: Sqvalperup, Skvalperup) i någon
tidigare källskrift. Traditionen rörande platsen för Övre Malmö
kan vara riktig, ehuru stället vid eller efter 1500-talets mitt var
"inted andit end en slet marck". Dels bör man minnas, att traditionen i själva verket icke spänner över hela tidevarvet omkr.
1319- omkr. 1570, ty under förra delen av denna tid stod Övre
Malmö verkligen kvar; dels hade man det på 1500-talet kvarstående kapellet som ett gott stöd för lokaliser ingen. Kapellets
plats skulle väl kunna ganska exakt definieras med hjälp av
fynden vid en grävning på 1860-talet10 , om någon tillräckligt
noggrann redogörelse för denna grävning kunde uppspåras.
Det är alldeles otvivelaktigt, att två samhällen inom den nuvarande stadens område, Övre Malmö och Nedre Malmö, existerade sida vid sida under 1200-talets senare del och 1300-talet,
kanske ännu senare. Detta förhållande framgår tidigast av archidiaconus i Lund Erlands testamente 126911, som nämner en
kyrka i vartdera samhället, och ännu av Eriks av Pommem privilegier för Malmö 14151 2 • Identiteten mellan Nedre Malmö och ·
den nuvarande stadens medeltida kärna visas av kaniken Niels
Bunkeflos testamente 28/ 9 1346, vari han bl. a. betänker
" ecclesia beatorum Petri et Pauli apostolorum in Malmöghe
inferiori iuxta mare", Petri och Pauli kyrka i Nedre Malmö vid
havet, där han då var kyrkoherde 13 • Uttrycket "Nedre Malmö
1 0 A. U. Isbe r g [j :r], Handbok med uppgifter och förklaringar till A. U. I sberg s :rs histori ka k arta över Malmö stad (Malmö 1923 ) , sid. 513; jfr i det föregående sid. 6- 7.
11 Dipl. Svec. 1, n :r 540.
12 Dipi. civit. Malmog. 1, n:r IV sid. 23; Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer 1, utg. av N. Herlit z (Stockholm 1927) n :r 289
[ § 27]. - Någon grundlig inventering av de i tiden mellanliggande och eventuellt
efterföljande skriftställ en, som nämna Övre och Nedre Malmö, har icke företagits.
l3 Läsaren varnas för att till alla delar sätta tro till den biografi över Niels
Bunkeflo, som sammanskrivits av I be r g, Malmö stad's 600-årsjubileum (Malmö
1919) , sid. 15- 18, och som bl. a. innehåller följ ande : "Före Petrikyrkans färdig.
byggande innehades kyrkorna i Övra och Nedra Malmö, den förra redan år 1303
av den framstående p rästmannen presbytern Nicolaus Mar ci - Nils Markusson Bunkaflo och den senare av 'honorabilis vir dominus' Rolandus, vilken nämnes som
presbyter därstädes år 1340. Då Petrikyrkan . år 1346 första gången efter fullbor·
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vid havet" kan icke missförstås, och den åsyftade kyrkans identitet med den år 1346 säkerligen hestående14 Petrikyrkan
Malmö kan icke gärna betvivlas.
Om platsen för Nedre Malmö alltså är klar, så ha olika medandet omtalas i eH ... av bemälde Nicolaus Bunkaflo upprättat testamente, framgår därav att Bunkaflo nyligen tillträtt den nya kyrkan . . ." Utan att inlåta oss
på P etrikyrkans byggnadshistoria, vilket skulle föra oss för långt, konstatera vi, att
den Ni c o 1 au s, präst i MalmJ!lghe J!lfra, som omtalas 1303 (Dipl. Svec. 2,
n:r 1394,; se nedan, sid. 140- 147) , varken nämnes vid fadersnamn eller t illnamn
och , som vi strax skola se, ioke är identis k med Niels Bunkeflo, samt att h err
Rolandus, präst, visserligen 1340 sålde en sin fa stighet i Malmö med löst och fa st,
" utom stadens vattenfall, som evärdligen är stadens egendom", men att han alls
ick e (som l&berg och även C. Son n e n te in - W en cl t, Om reform atorerna
i Malmö, i: Ny kfrkehi toriske· Samlinger 2 [1860-62] , sid. 133 not 9, påstå )
nämnes som präst i M a 1 m: ö och att det i verkligheten är alldeles obekant vilken
prästerlig syssla han kan ha innehaft (enda källa: Dipl. Svec. 4, n:r 3517 ). Ni e 1 s Bunke f 1 o, som aldrig kallas Nicolaus Marc i eller Niels Markussen,
innehade redan 1299 kanonikat i Roskilde (Acta processus l itium, ed. A. Kr ar u p
et W. N o r vin [Hauniae 1932] , sid. 294, 302) , var 1307 kanik i Lund (Repert.
clipl. regn1 Dan. [Il , n:r 849) och innehade detta ämbete ännu 1346 (Dipl. Svec. 5,
n :r 4106, 4111) , ehuru han redan 1336 omtala ts som kapitlets äld ste ledamot
(Acta pont. Dan., n :r 260); d·ärjämte inneh ade han åtminstone ännu 1334 k anonikat
i Roskilde (Dipl. Svec. 4, n :r 3093). Som innehavare av en kyrka (eller "kyrkan" )
i Malmö omtalas han 1332 (Pavelige Nuntiers R egnskabs- og Dagb!!lger, uclg.
P. A. Mun c h [Christiania 1864] , id. 73- 74: . . . recepi a domino N ichohw
Bnnkaflo . . . pro ecclesi,a sna Mafrn(Jghe . . . ) ; han kallar i sitt testamente 1346
Petrikyrkan i Malmö s in kyrka (Dipl. Svec. 5, n:r 4111) . Han dog före 10/ 3
1347, då hans arvingar sålde en del av elen gård som han bebott och som nu i arv
tillfallit dem (Dipl. Svec. 5, n:r 4149) . - Utan hinder därav fortsätter Isberg
(Malmö stad s 600-årsjubileum, id. 16, 18, liksom även Isb er g [s :r] , Bidrag till
(Malmö stads historia 1 [Malmö 1895] , sid. 15- 17, och efter honom J. A. W e st er 1 u n cl och J. A. S e tt er cl ah l, Linköping stifts herdaminne 1 [Li nkö,ping
1915], sid. 23) h ans levnaclshistoria genom att tillfoga en något förv irrad redogör else för vad man vet om Magnus Erikssons sekreterare N i 1 s Mark u s son
(som aldrig kallas Bunkeflo), tidigast omtalad 8/ 9 1347, då han fick ett kanonikat
i Lund utan hfoder av att han inneha.de sockenkyrkan i Malmö (Acta. pont. D'a n.,
n:r 345), sedermera biskop i Linköping (se om honom vidare Nordisk fa.miJ jebok ,
3. uppi., 14, sp. 1014). Nils Marku sson var livligt verksam i Sveriges u pprörda
inrikesoolitik ännu vid en tid , då omkr. 100 år eller mer förflutit från Niels
Burnke flo s födel se.
Författa.ren bar ingalunda. gått på jakt efter felaktigheter i I sbergs personhi tori ska produktion utan har ett ti!lfäl]jgtvis fram.kommet varningsord av sin vän
sekreterare B. Hil debrand att tacka. för uppslaget till den h är fram tällda revisionen
av Niels Bunkeflos biografi (som till stomme har den för sin tid förträffli ga, nu
på grund av ökad tillgång på publicerade urkunder delvis föråldrade fram ställningen hos C. W e ek e, Lunde Domkapitels Gaveb!!lger [Ki0benh avn 1884-89],
sid. 263 not 9). Man .f år ett bedrövligt !intryck av I sb ergs tillförlitligh et, när m an
två gånger på rad (se ovan sid. 113 not 10) utan särskilda efterspaningar hittar
biografier, som han har skarvat ihop av varclern tre personer s levnadsöden .. Efter
två sådana stickprov förfall er all tilltro till okontrollerade partier av han historieskrivning. Malmöforskningen får börja om på nytt.
14 H. W åh 1 in, Malmö (Stockholm 1926. Svenska ku lturorter 5) , sid. 38; jfr
nedan sid. 137- 138.
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ningar om Övre Malmös plats däremot gjort sig gällande. Något
avgörande domslut mellan dessa skilda åsikter har, så vitt känt,
aldrig kommit till stånd. Vissa äldre författare, bl. a. C r o nh o 1 m, ha i stället för ett "övre" och ett "nedre" antagit ett
"östra" och ett "västra" Malmö. Cronholm identifierar "Östra
Malmö" med den nuvarande stadens medeltidsdel och föranledes därav att antaga, att "det äldsta Malmö låg i den nu så
kallade 'vestervång', och staden flyttades år 1319 öster ut till
fiskläget Squalperup"15 • Cronholms källa, som han ordentligt
citerar, är ett hos Huitfeldt avtryckt brev, varigenom Erik Valdemarsson, son till konung Valdemar av Sverige, år 1327 fick
bekräftelse på besittningen av visst gods i Danmark16 • I avtrycket
förekommer namnsammanställningen "Malms;) oc . . . tredie parten
aff 0stremalmp". Något "östra Malmö" nämnes emellertid icke
annorstädes i den litteratur, som man på 1800-talet kunde tillmäta källvärde, och något "västra Malmö" nämnes överhuvudtaget
icke. Med någon kännedom om Huitfeldts otillfredsställande ut·
givarmetoder och med hänsyn till lättheten att vid läsningen av en
handstil från ·d en yngre medeltiden förväxla orden (/Jstre och
15 A. C ro n ho 1 m, Skånes politiska historia 1 (Lund 1847) , sid. 310; likaledes
J. 0 . Frib erg, Malmö stads historia och beskrifning (Malmö 1842), sid. 3;
jfr också A. U. I s berg [s:r] , Anteckningar om Malmö stad (Malmö 1876),
sid. 3, not 1- 2.

16 H u i t f e 1 d, a. a., sid. 439. Brevet är nu endast känt genom Huitfeldts
version ; det måste emellertid i koncept, o:r:iginal eller avskrift ha varit känt för
honom. Då det veterligen icke finnes å tergivet i diplomatarielitteraturen, avtryckes
det ånyo här tillsammans med Huitfeldts inledande kommentar ; de partier som
icke gälla Skåne uteslutas. Stavningen och säkerligen överhuvud språket äro
Huitfeldts; originalet torde h a varit på latin. Brevu tfärdaren är den danske namnkonungen Valdemar (III; 1314--64), som 1326- 29 i omyndiga år begagnades som
en bulvan för greve Gerhards av Holstein r egering i Danmark.
"Aar 1327 kom hid ind aff Sverige, Er:ich Woldemars!'ln, fordum Kong Woldemar aff Sverigis Si!n, hand fordrede her paa nogen hans Mi!derne gods, effter
Dronn.ing Rigitze. Til N)"borg gick saadan en Dom.

WOidemar af Guds Naade, Dane oc Sclavis Konge, Alle som nrerverendis Breff
see, Helsen udi HERren, gi!'lre alle vitterligt, at os nrerverendis, da bleff dette
Gods Erich Woldemarss!'ln tildi!mt udi Skaane, Malm!'! oc Trrell eborg, tredie parten
aff 0stremalm!'l, V.di Sieland - - - , Vdi Fyen - - - , Vdi J udland - - - ,
hannem at tilh!'lre, dog med den Beskeed, om nogen hafuer der bedre Rettighed
til, skal denne Dom icke vrere dem for fengelig. Actum Nyborrig, die divisionis
Apostolorum."
Om man har betänkligheter mot att fästa tilltro till detta brev, som sannolikt
korrumperats av Huitfeldt, bör man observera, att andra brev i·örande Erik Valdemarssons anspråk äro kända (Dipl. Svec. 4, n :r 2625, 2626, 2652 ) .
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())/ fre kan man alltså tryggt taga för givet, att ortnamns paret
"Östra" och "Västra" Malmö helt och hållet beror på ett rriissförstånd.
Med undantag för vissa notiser från tiden omkring 1260, till
vilka vi strax återkomma, nämnes Malmö endast en gång i urkundsmaterialet före det nyss citerade testamentet av 1269,
nämligen under 1100-talets senare del och då under omständigheter, som snarast ge anledning att betrakta orten som en
vanlig by på landet17 • I likhet med alla nyare författare i ämnet
identifiera vi ·detta samhälle med Övre Malmö; som motiv härför
räcker det att anföra fraktens naturförhållanden, vilka näppeligen inneburo försörjningsmöjligheter för ett jordbrukande
samhälle på den nakna sandrevel vid havet, där Nedre Malmö
växte upp 18 •
Nedre Malmö blir då det yngre av de båda samhällena, och
namngemenskapen synes antyda, att det yngre bildats som ett
nybygge på det äldres mark. Detta nybygge vid havet har icke
haft mer än två försörjningsmöjligheter, handel och fiske.
Fiskelägen, vilkas innevånare livnärt sig huvudsakligen på
fisket och alltså varit permanent bosatta på platsen, synas vara
mycket sena företeelser i kulturhistorien. Och så mycket tycks
vara självfallet, att fisket (åtminstone på ett någorlunda fram1 7 Necrologium Lundense, utg. av L. W e i bu 11 (Lund 1923), sid. 10. Om det ofta citerade "påvebrevet av 1247" se nedan, sid. ·140- 147. A. U. I sb er g [s:r], Anteckningar, sid. 3, andrnger en notis, att Malmö redan år 1116
skulle vara stad med sockenkyrka, två kloster och "sannolikt" ännu en mindre
kyrka. Hans uppgivna källa (P. F. S u hm, Historie af Danmark 5 [Kipbenhavn
1792]), sid. 123, säger endast, att enligt en förmodan skall kung Erik Ejegod
(konung 1095- 1103) ha anlagt Vårfruklos tret i Malmö, men att det är mera
troligt, att Hamsfort har rätt, när han förlägger klostrets stifte"lse till 1116. Övriga
av Isberg uppräknade kyrkor och kloster nämnas icke, ej heller säger Suhm, att
Malmö vid denna tid skulle vara stad! Det å beropade förmodandet torde bero på
en förväxling mellan Erik Ejegod och Erik av Pommern (jfr H. W åh 1 in, Tig·
garmunkarnas kiloster och kapell, i: Malmö fornminnesförening. Årsskrift 1933,
sid. 7, 10, 13). Den wppgift av Hamsfort ( "1116"), vartill Suhm hänvisar, har
icke kunnat återfinnas. - Det sålund a särdeles svagt grundade p åståendet att
Malmö skulle nämnas som stad 1116 har icke ventilerats av den nyare Malmöforsknin gen och har av förf. till dessa rader icke ens påträffats hos Isber g j :r.
Likaväl tycks det vara vid friskt liv i den topografiska litteraturen. Det upprepas
utan reservationer i senaste upplagan av Turistföreningens resehandbok Skåne
(Stockholm 1933 ), sid. 141 ; utan att orten kallas stad, anföres årtalet 1116 i:
Sverige, utg. av K. Ah 1 en i u s och A. K e mpe, 1 (Uppsala 1908 ), sid. 60;
i: Sverige, utg. av 0 . Sjögren, 3 (Stockholm 1932), sid. 333, uttryckes samma
uppfattning i mera svävande ordalag.
18 Jfr W åh I in, Malmö, sid. 5.
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skridet kulturstadium) icke är ett yrke, åt vilket man helt och
hållet kan ägna sig, om man icke kan sälja en väsentlig del av
fångsten.
Tillvaron av ett permanent bebott samhälle Nedre Malmö
synes alltså redan för den skull förutsätta tillvaron av en marknadsplats där eller rättare sagt en torgplats med en permanent
(om också till sin omfattning
periodiskt växlande) handels1
rörelse. Finns det något skäl att antaga, att denna torgplats och
därmed staden (ty den medeltida staden är intet annat än en
bebyggelseanhopning vid torgplatsen) skulle vara förlagda
till Övre Malmö, ett par kilometer från kusten?
Hittills har det icke i nyare litteratur anförts något bevis för
att Malmö skulle vara stad före 1275. Om vi också i det följande
kunna spåra stadens historia ett stycke längre tillbaka i tiden,
så komma vi likväl icke ens så långt tillbaka som till 1200-talets
mitt. De städer, som då och under de nästföregående tre kvartseklen växte upp i Danmark, voro utan undantag sjöstäder,
anlagda för att förmedla sjöfarandes varuutbyte med varandra
och med folket i angränsande uppland.
Det existerar intet enda verkligt bevis för att Övre Malmö
någonsin varit stad, och letar man efter argument för att stödja
ett påstående, att så varit fallet och att Malmö alltså i motsats
till alla ungefärligen järtrnåriga danska städer icke skulle ha
varit sjöstad ända sedan d~t blev stad över huvud taget, så har
man intet annat att tillgripa än en 1500-talsförfattares alldeles
obevisade uppgift om vad som skedde 200- 250 år före hans
egen tid.
Nu tycks det emellertid finnas ganska goda skäl att antaga,
att Malmö verkligen var sjöstad långt före 1319. Man har det
ofta citerade brevet av 1275, genom vilket biskop P eder av
Roskilde beviljar tullfripet för de borgare i Köpenhamn, som
idkade sjöfart på Malmö, under villkor att samma förmån tillerkändes de borgare från Malmö, som seglade på Köpenhamn19 •
Här åsyfta s onekligen ett sjöfartsidkande stadssamhälle i Malmö,
som icke gärna kan lokaliseras till något annat ställe än havsstranden. Man har vidare en notis i Håkon Håkanssons saga,
19
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Kjj1ibenhavns Diplomatarium 1, n:r 21.

·huruledes konung Håkon, när han 1259 låg i Köpenhamn med
sin flotta, lät sitt folk taga en kogge "i Öresund över vid Malmö;
den ägde herr Jon, broder till ärkebiskop Jakob av Lund" 20 •
I denna berättelse, som framställes ur norsk synpunkt och som
beträffande episoden vid Malmö är så att säga sedd från sjösidan, skulle Malmö väl aldrig ha nämnts, om det icke för det
första varit en kustort, lämplig att angiva som utgångspunkt för
en uppgift om det erövrade fartygets läge, för det andra en så
pass känd ort, att namnet varit bekant för sagans läsare i Norge
. och på Island. Sagan är författad så kort tid efter den skildrade
händelsen ( 1264--6521 ), att man måste räkna med att orten
ägde sådan ryktbarhet praktiskt taget vid den tid då händelsen
utspelades. Vill man häremot hävda, att platsens egenskap av
känd kustort icke nödvändigtvis innebär att den var stad, så
replikera vi med att påminna om Erikskrönikans berättelse om
den svenske kung Valdemars giftermål med Erik Plogpennings
dotter Sofia22 :
Tha hon thet sporde at hon skulle wara
Drotning i swerige ok krono bera
Tha badh hon drotningen i hymmerik
giff mik lykko met honom ok honom met mik
hon war vänlika förd til landa
met store frygd for vtan wanda
met mykin heder ok mykin tukt
ok haffde henna fader hukt23
at giffua met henne sölff oc gull
jak weyt ey manga twnnor full
Tha wart honom thet til radha
at han ville sina bönder ey vnada
Ytan gaff met henne twa köpstada
ther Danmark haffde aff lithin skadha
trälaborgh ok malmöya
ther loth konungen sik at nöghia.
2 0 Håkonar saga Hakonarsonar, k ap. 298 ; i : lcelandic sagas, ed. by G. V i gf u s so n, 2 (London 1887) , sid. 307 : "j:>a er Håkon konun gr lå i Kaupmannahöfn, Jet hann taka kugg einn i Eyr ar-sundi yfir vi o Målm-hauga, er å tti herra JOn,
broillir J acobs erkibiskups af Lund."
21 V i g f u s so n, icelandic sagas 2, sid. IX- X.
22 Erikskrönikan, enligt Cod. Holm. D 2 .. . utg. av R. P j p pin g (Uppsala
1921. Samlingar utg. av Svenska fornskriftsällskapet 47) , vers 424-439.
~3 :i : haft för avsikt.
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Krönikan är avfattad först efter 1320, sannolikt före 1330talets mitt; i varje fall före 135524 och alltså icke obetingat tillförlitlig beträffande händelser omkring den tid, då bröllopet
ägde rum. Dess framställning av omständigheterna vid giftermålet är också full av fel. Ett framträder i det anförda citatet:
konung i Danmark var vid tiden för giftermålet icke brudens
fader, den 1250 mördade Erik Plogpenning, utan hennes omyndige kusin Erik Klipping. Många andra oriktigheter ha anmärkts25. Bröllopet dateras till 1260 av svenska annaler26 , till
1262 av Huitfeldt21 ; säkerligen ägde det rum efter 1/ 3 1259,
då påven gav sitt tillstånd till äktenskapet, ehuru kontrahenterna
voro besläktade i tredje led 28, och sannolikt beror Huitfeldts
datum på en till äventyrs ohållbar konklusion. 1260 är det troligaste årtalet.
Till felaktigheterna i Erikskrönikans framställning kan man
emellertid icke räkria uppgiften, att Sofia fick städerna Malmö
och Trälleborg ( d. v. s. rätten att uppbära därifrån utgående
avgälder och skatter) i hemgift. Autenticiteten hos denna uppgift bestyrkes av olika källor. Man behöver icke nöja sig med
Huitfeldts påstående29 , att Valdemar, sedan hans broder Magnus
Ladulås. berövat honom krona och rike, "actede at blifve i Danmarck, . . . oc da haffde hand Malm~ oc Trrelleborg, som hand
haffde faaet i Brudskat med Dronning Sophia". Man har, vilket
hittills icke observerats, Valdemars eget, senast 1277 utfärdade
brev30 , vari han kallar Malmö s i n s t a d och s i t t ä r v d a
fä d er n ego d s3 1, vilket senare uttryck enligt medeltida civil24 In g v. And e r ss on, Källstudier till Sveriges histor ia 1230- 1436 (Lund
1928), sid. 17.
2 5 G. Ceder s c h i ö 1 d , Om Erikskröni kan (Göteborg 1899), sid. 43-45.
2 6 Script. rer. Svec. 1: 1, sid. 25 ( Chronologia ab anno 266 ad 1430) och 86
(lncerti scr iptoris chronicon); 3: 1, s id. 5 (Annales Sigtunenses) .
27 H u i tf e 1 d, a. a., sid. 263.
28 Dipl. Svec. 1, n:r 463; Sverges traktater 1, n :r 108; Bullarium Dan., n:r 555.
29 H u i t f e 1 d, a. a., sid. 282; jfr R. P i p p in g, Kommentar till Erikskrönikan (Helsingfors 1926. Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i F inland
CLXXXVII), sid. 241.
30 Urkundenhuch der Stadt Liibeck 3, n :r XXI ; detta brev, liksom domen av
1327, kompletterar Pippin g s nyssnämnda Kommentar, a. st.
31 " quod lator presentium Godikinus nobis attinet et nostre ville
Ma1moghre iure hereditario bono patrimoniali. - - -"
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rätt noga motsvarar krönikans uppgift. Man har slutligen den
härovan anförda rättartingsdomen av 1327, varigenom Val de-mars son med Sofia, hertig Erik, stadfästes i besittningen av sitt
mödernegods, bl. a. Malmö och Trällehorg med tredjedelen av
Övre Malmö - om denna vår konjektur till Huitfeldts läsart
godtages32 • Just i denna specifikation av Erik Valdemarssons
rättigheter till Malmö synes det ligga en bekräftelse på vår uppfattning, att det var Nedre Malmö, som vid hans faders bröllop
(1260?) i egenskap av köpstad ingick i brudskatten. Ty om det
först betygas, att hans moder fick s t ä d e r n a Malmö och
Trällehorg med sig i boet, och om det sedermera fälles konungens dom därpå, att (Nedre) Malmö och en mindre andel av
Övre Malmö tillhörde sonens mödernegods, så måste Nedre
Malmö ha varit den stad, som man räknade med i föräldrarnas
giftermålskontrakt33 • Och med en till visshet gränsande grad av
sannolikhet kan det sägas, att den del av Övre Malmö, som
följde med i brudgåvan, var så stor del som vid tiden för
överenskommelsen om äktenskapet tillhörde staden Nedre
Malmö eller borgare där.
Härmed klarnar perspektivet över Malmö stads förhållanden
ett årtionde efter 1200-talets mitt. Omkring 1260 fanns redan
staden på strandreveln vid Öresund, medan den gamla hyn uppe
i land låg som den legat sedan urminnes tid med sin klunga av
bondgårdar under trädkronorna och med sina vångar och allmänningsmarker runt omkring. Till någon del hade väl den
unga staden fått sin befolkning genom utflyttning från hyn; en
annan del av dess invånare hade kommit från andra håll, från
Jfr ovan, sid. 128- 129.
Det skulle kunna invändas, att man hittills icke heller vetat av, att Trälleborg
skulle ha varit stad före 1267, då dess franciskankloster skall ha stiftats ( noti- ·
sen härom, i Script. min. hist. Dan. 2, sid. 298, är nedskriven först på 1500-talet).
"Borgare i Trälleborg" ("cives in Treleburg") nämnas emellertid r edan i processakterna i striden mellan Kristofer I och ärkebiskop Jakob Erlandsson (Acta
processus litium, sid. 42; .J. 0 I rik, Valdemar Sejrs Sjlnner og den store JErkebispestrid [K~benhavn 1906- 08), sid. 151); den skrift, där detta sker, torde ha
utfärdats 1257 (J. 0 I rik, a. a., sid. 149 not 2). Den numera illa ombyggda
stadskyrkan (C. G. B ru n i u s, Skånes konsthi storia för medeltiden [Lund 1850) ,
sid. 210-212) kan dateras till tiden omkr. 1220-30 omkr. 1250-80 (jfr
H. W å h l in, Lejonkyrkorna, i: Festskrift till Verner Söderberg f Stockholm 1932) ,
sid. 46--47), vilket icke talar emot en stadsgrundläggning vid. eller före 1200talets mitt.
32

33
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slättbygden och stränderna inom de närmaste häraderna eller
från främmande länder och städer bortom havet34 • Med inflyttade byamän från det gamla, "övre" Malmö hade en viss andel
av äganderätten till och skatteplikten för byns hemman överförts
till stadens borgerskap; ännu och framdeles under ett par mansåldrars tid levde byn dock kvar i sitt lantliga urtillstånd. Det var
först långt senare, när sillen, de lybska handelsskutorna och de
många silverpengarna börjat gå till på allvar, som staden uppslukade byn och de gamla gårdstomterna där så småningom lades öde och blevo "inted andit end en slet marck" .

•

Men det var ju Mats Kettilmundssons. härnadståg i Skåne på
hösten 1318, som gav borgerskapet i Övre Malmö anledning att
över lag flytta ner till det mera lättförsvarade "Skvalperup" vid
havsstranden och låta denna oansenliga ort övertaga det gamla
Övre Malmös stadsrättigheter, och det var ju i direkt samband
med denna förflyttning, som de 1319 grundlade Petrikyrkan?
· Även författaren till dessa rader har en gång i ett mera okritiskt levnadsskede skrivit av förra hälften av denna historia efter
herrarna Isberg senior och junior35 ; det är ett skolexempel på
den godtrogenhet, som en historisk författare måste avhålla sig
ifrån. Berättelsen om stadens flyttning, som " började sättas i
verkställighet, när våren 1319 kom" 3 6 , har ju en viss, om också
icke hållbar grund i den okända skrivarhandens randanteckning
i utdraget ur Henrik Smiths krönika ; alla de detaljer, med vilka
I sberg j :r utsmyckar den, äro däremot gripna ur luften. Det får
tagas som ett historiskt faktum, att svenskarna under Mats Kettilmundsson brandskattade Malmö på hösten 1318. Visserligen
finns det endast en källa, som omtafar detta, nämligen Erikskrönikan, medan de svenska och danska annalerna, som dock
ha tämligen rikliga uppgifter om Mats Kettilmundssons fälttåg,
3 4 Det kan anmärkas, att den förste invånar e i Malmö stad, s<>m är namneligen
kä nd (genom konung Valdemars av Sverige ovan, sid. 132, citerade brev), bär ett
utländskt namn : Godekin .
. 3 5 W å hlin, Malmö, sid. 8- 9; jfr A. U. I s b e r g [s :r] , Anteckningar, sid. 4
och bland A. U. I s berg [j:r]s talrika utläggninga.r av ämnet t. ex. hans Malmö
stads 600-årsjubileum, sid. 8- 10.
36 I s berg, Malmö stads 600-årsjubileum, sid. 9.
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alls jcke nämna vad som skedde i Malmö 37, och visserligen har
Erikskrönikan icke i allt visat sig vara något prima sanningsvittne, men man är här så nära dess avfattningstid 38 , och dess
författare synes ha stått i så nära förbindelse med herr Mats39 ,
att man säkerligen får godtaga dess berättelse40 :
[T] her epter om sancti mikels tiid
tha wart en stor wellogh strid
Aff däni ok wplenzska män
jak tror at skäninge 41 mynnes thet an
Däni tappado sigherin thär
skadhe han er opta när
widh miolkalang4 2 swa heter en by
the wordo ther fangne ey willo fly
Helsinga borgh ward 1ha belakt4 3
aff wplenzskom mannom oc thera makt
Lund skanör ok malmöya
lotho sik tha gerna nöghia
at the komo thera sölff tha widh
at the wordo ey brende i grundin nid
skanunga haffdo tha mykla vro
them gik tha aat vxe ok koo
hesta foder öll ok maat
huat the haffdo thet gik alt aat.
Krönikans ordalag ge icke vid handen, om brandskattningen
gick ut över Övre eller Nedre Malmö. Säkerligen hemsöktes båda
37 Script. rer. Svec. 1: 1, sid. 28 (Chronologia ab anno 266 ad 1430) , 57
(Chronologia anonymi ); Annales Danici, sid. 169 (Chronica Sialandie ) , 189 (Annales Scanici), 200 (Annales 1098- 1325); jfr också Ceders c h i ö 1 d, Om
Erikskrönikan, sid. 210- 211, ooh Pippi n g, Kommentar till Eriksh·önikan,
sid. 704-705.
38 Jfr ovan, sid. 132.
39 S. Kr a ft, Erikskrönikans källor (i : Historisk tid skrift 52, 1932) , sid. 62.
40 Erikskrönikan, utg. av Pippin g, vers 4334- 41, 4350-59.
41 Flertalet handskrifter ha här ( riktigare) ordet skanunga, skaningha (jfr
notapp,a raten till denna ver s i Erikskrönikan, utg. av Pippin g) .
42 Mjölkalånga i Finja socken.
43 ::i: belägrat.
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samhällena, och även om krönikören med sitt uttryck "Malmöya" först och främst åsyftar staden, som naturligtvis var det
mest givande plundringsobjektet, så inbegriper han nog även den
andra bebyggelsegruppen på det nuvarande stadsområdet. Om
man nu anser sig böra skänka obetingad tilltro till det som vi
förut sett ohållbara påståendet, att staden skulle ha flyttats ner
till havsstranden 1319, så kan man (med ett, logiskt sett, icke
berättigat inskjutande av ett orsakssamband, där endast ett tidssammanhang är givet) a n t a g a, att stadens flyttning berodde
på hur många som helst av de bevekelsegrunder, som brandskattningen enligt Isbergs utläggning44 gjorde aktuella. Allt detta är
emellertid en konstruktion, som förfaller, så snart det visats, att
staden verkligen låg vid stranden 1318 och långt tidigare.
Myten om stadens flyttning 1319 har kanske ett samband av
helt annan art med den historiska notisen om olyckan 1318.
Man hade, som vi sett, ännu på 1500-talet ett minne av det
forna Övre Malmös existens. Dess plats kunde utpekas, och man
visste, att det lagts öde genom en assimilationsprocess med staden vid havet, varigenom både invånarna i Övre Malmö och
äganderätten till dess jord överflyttats till staden. I själva detta
sakförhållande låg ett slags anledning att uppfatta Övre Malmö
som det äldre och "Nedre" Malmö som det yngre samhället,
även om man icke längre visste, att detta åldersförhållande verkligen var historiskt riktigt. Man mindes också, eller man kunde
läsa i krönikan, att staden vid olika tillfällen hade plundrats av
fiender. En av dessa plundringar (och den tidigaste, om vilken
man hade kännedom) antogs av någon fyndig person som förklaringsgrund till stadens dunkelt kända och till sin verkliga
natur icke förstådda "flyttning". Så uppkom en sägen om "flyttningen", en sägen av ungefär samma histori ska värde som
Visbyannalernas uppgift om Stockholms grundläggning, vilken
synes ha tillkommit efter ett slutledningsschema, som med någon
förenkling kan sammanfattas sålunda: år 1187 härjade esterna
i Mälaren, a 11 t så grundlades Stockholm då 45 •
Av denria förmodade Malmö-sägen räddades senare ledet, om
44
45
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I s berg, Malmö stads 600-årsjubileum, sid. 8- 9.
S. Bolin, Om Norden s äld sta hi storieforskning <Lund 1931), sid. 251- 263.

stadens flyttning, till eftervärlden genom Henrik Smiths årsbok,
i vilken förra ledet, brandskattningen, uppslukades i en lapidarisk sammanfattning av 1318 års händelser46 • Då de båda leden
i nyare tid åter kombinerats med varandra, har man icke konstaterat något historiskt sammanhang, utan endast återställt
sambandet mellan den sedan långt tillbaka splittrade sägnens
båda beståndsdelar.
Detta försök · att motivera den på 1500-talet uppdykande
åsikten om Malmö stads "förflyttning" till havsstranden får som
sagt gälla som en hypotes, om vars värde olika meningar kunna
hysas, och motiveringens hållbarhet saknar betydelse för vårt
egentliga ämne. Men så mycket är säkert - och denna visshet
har central betydelse för oss - , att berättelsen om stadens
flyttning 1319 är en saga utan stöd i verkligheten.
Men Petrikyrkan? Den skall ju ha grundlagts samma märkliga år 1319, och varför skulle det ha skett då, om icke för att
staden vid havet just detta år tog ett stort och märkligt steg i sin
utveckling?
Här möter man, som så ofta, det lika märkvärdiga som förskräckande fenomenet: vederlagda osanningars odödlighet.
Med en icke alldeles oberättigad pessimism kunde man säga, att
om ett falskt påstående en gång har kommit in i litteraturen, så
kommer det aldrig därutur. Säkerligen kommer man i århundraden att upprepa sagan om Malmö stads flyttning 1319, och lika
länge kommer man att tro sig veta, att Petrikyrkan började byggas samma år.
Det har dock för länge sedan visats, att det enda argumentet
för denna datering av kyrkans grundläggning är ett så sent som
på 1700-talet förfalskat dokument 47 • Men, som Isberg48 säger,
"även om brevet från början till slut utgör en förfalskning, så
behöver dock icke dess uppgift om Petrikyrkans grundläggning
1319 vara oriktig", varpå årtalet ogenerat tages i bruk som ett
obestridligt faktum och t. o. m. ett grundläggningsdatum (den
Mon. hist. Dan. I: 1, sid. 589.
L. W e i bu 11, Ärkebiskop Birgers brev, i : R ist. tidskr. för Skåneland 3
(1908---09; upps. tr. 1909), sid. 226--231.
48 I s b e rg, Malmö stads 600-årsjubileum, sid. 12.
46

47
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29 juni) och ett referat av högtidligheten vid grundstenens nedläggande huggas ur luften49 •
Det medgives, att årtalet 1319 av konstarkeologiska skäl kan
sägas befinna sig inom det rimligas gränser. Som undertecknad
i annat sammanhang har yttrat, visar kyrkans byggnadsstil, att
hennes anläggningstid icke kan vara mycket senare, s n a r a r e
n å g r a å r t i o n d e n tidiga r e50 • De sistnämnda, här
spärrade orden, som för åtskilliga år sedan formulerades alldeles oberoende av de härovan framställda tankegångarna,
kunna icke närmare motiveras här; detta måste sparas till den
framställning av Petrikyrkans byggnadshistoria, som det, om
råd och lägenhet gåves, skulle vara undertecknad ett nöje och en
heder att få sätta i verket. Men de peka i alldeles samma riktning som vårt föregående resonemang: allt tyder på att Malmö
stad "vid havet" hittills har daterats för sent. Liksom staden vid
närmare granskning av urkunderna visar sig vara en anläggning från 1200-talet, så ha de äldsta delarna av P etrikyrkan
1200-talskaraktär.
Därmed skall mö j 1 i g hete n av kyrkans grundläggning i
början av 1300-talet icke vara förnekad. Ty konsthistorien känner oändligt många fall, då en stil levat kvar utöver sin egentliga blomstringstid eller efterbildats under tider, då andra stilar
för länge sedan slagit igenom. Och om man också är benägen
att anslå Petrikyrkans sann o 1 i k a s t e anläggningstid till
1200-talets senare decennier, så måste man medge, att ett anläggningsår så sent som omkr. 1320 icke kan anses uteslutet.
Måste man understryka, att detta medgivande icke innebär
ett accepterande av det falska årtalet 1319?
Det skulle kunna anföras som ett egendomligt sammanträffande, att två så betydelsefulla händelser som stadens "flyttning"
4 9 I s berg, a. a., sid. 14--15. Förf. till dessa rader är i den sorgliga belägenheten att även nödgas opponera sig mot sin vördade fader, som efter att ha
konstaterat den ifrågavarande förfalskningen uttalar, att dokumentet, "må vara
att det är oäkta, gifvit P etrikyrkan en synnerligen lycklig datering . . ., och då
ingen annan, däremot stridande tidsuppgift föreligger, ha vi ej heller anledning
att icke fasthålla vid, att den nybildade stadens kyrka blifvit grundlagd år 1319,
och vi kunna kanske rent af våga gå vidare i vå<rt antagande och fixera kyrkans
grundläggning till den 29 juni, S:t Petri & Pauli dag, 1319." (T h; W å h lin,
Malmö S:t P etri kyrka [Malmö 1919] , sid. 8).
50 H. W å h l i n, Malmö, sid. 38.
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till stranden och den stora stadskyrkans grundläggning på
samma ställe båda förlagts till samma år av så olikartade källor
som det här är fråga om. Sammanhanget är emellertid lättförklarligt: den, som på 1700-talet roade sig med att tillverka det
falska brev, där kyrkan dateras, har troligen känt det traditionella årtalet för stadens "flyttning" och tagit det i bruk
också för kyrkogrundläggningens del.
net återstår att säga några ord om namnet "Skvalperup".
Ingen torde opponera mot påståendet, att M a 1 m ö på 1100talet var byn uppe i Rådmansvången. På byns allmänningsmark nere vid stranden uppstod, som vi ha sett, staden med
samma namn före 1260. Förutsättningen för namnets övergång
från den äldre orten till den yngre är tydligen, att de båda
orterna ursprungligen ingingo i ett och samma byalag, samma
"kommun" - som de f. ö. ha gjort allt intill denna dag. Man
kan väl rimligast föreställa sig stadens äldsta utvecklingsskede
så, att bönderna i byn byggde sina fiskebodar ute på reveln;
nästa akt i händelseförloppet skulle vara, att denna koloni blir
marknadsplats och mer eller mindre snabbt får bofasta invånare.
Allt ditintills består kolonien på stranden av byamännens bodar
på deras egen mark; bilden av den äldsta strandbebyggelsen och
dess förhållande till byn skulle väl ganska nära påminna om
den lilla grupp av bodar och skjul, som nu ligger på reveln
utanför Flommen vid Falsterbo. Man skulle hålla för troligt,
att om strandkolonien någon gång skulle byta namn, så vore det
senast vid emancipationen från modersamhället, när det etablerade sig med egna invånare, egna affärer och egna rättsregler.
Och ett sådant namnbyte borde innebära, att det nya samhället
fick ett eget namn - kanske icke genom att som vissa andra städer få det av kunglig nåd tillsammans med det första privilegiebrevet, utan snarare så, att ett nytt namn växte upp i grannars och
främlingars språkbruk för att skilja den nya staden från den
gamla byn. Något sådant skedde också; Malmö stad fick hela medeltiden igenom och ännu längre heta Ellenbogen på tyska, och
denna namnform brukades p å t y s k a också av ortens eget
folk och sattes en gång t. o. m. i stadens sigill. Men det slog
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aldrig igenom i landets eget språk. På d anska och sedermera på
svenska behöll staden intill denna dag byns gamla namn.
Det förefaller mycket onaturligt att tänka sig ett namnbyte i
motsatt r iktning mot det, som här åtminstone ägde rum i främlingarnas språk. Traditionen om namnet "Skvalperup" skulle
innebära, att strandkolonien på byns mark, medan den ännu
icke var annat än en lokalt avskild del av bysamfundet, hade
burit ett eget namn, men att den bortlade detta på själva emancipationsstadiet för att i stället anlägga det namn, som dittills
burits och även framdeles bars av modersamhället. Detta är
k nappast troligt, och om man därtill lägger, att namnet Skvalperup (eller Svalperup) icke förekommer i något enda medeltidsdokument, så förefaller det r imligast att förvisa det till samma
legendvärld, där hela föreställningskomplexen omkring 1319 års
betydelse för Malmö stad hör hemma .

Il.
NIELS SVENDSENS PÅVEBREV.

Bland alla dem, som under de tre senaste kvartseklen ha
skrivit om Malmö stads medeltidshistoria, finns det få, som ha
underlåtit att upprepa den hävdvunna notisen, att kyrkan i Övre
Malmö första gången nämries 124 7 i ett brev, som utfärdats av
påven lnnocentius IV och som innehåller tillstånd för dess kyr koherd e att med sin befattning förena den kyrkoherd ebeställning
i Hofterup i H arjagers härad, som han förut innehade1 • Om man
1 Sålunda - i omväxl ande or dalag - bl. a. A. U. I s b er' g, Handbok med
uppgifter och förklarin gar Lill A. U. Isberg s: rs historiska karta över Malmö stad
av år 1875 (2. uppi. Malmö 1923) , sid. 511; G. C 1 e m e n s s on, Malmö stads
h istoria (i : Malmö. En skildr ing i ord och bild ... Malmö 1914, 1) sid. 3 ;
B. H[ild e b r an] cl, [Malmö stads] Hi storia [i : Nordisk Familjebok, 3. uppl., bd
13 (Stockholm 1930 )] , sp. 726, J. C[arl ss o n ] , Malmö [i : Svensk uppslagsbok,
bd 18 (Malmö 1934) ] , sp. 75. - Det är en ren tillfällighet, att notisen icke upp1·epas av H. W å h l in, Malmö (Stockholm 1926. Svenska kulturorter 5).
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emellertid efterspanar detta brev i den numera rikhaltiga samling av lärda verk, där medeltida brev angående våra trakter
finnas avtryckta eller förtecknade, så får man söka förgäves. Det
står icke i det stora danska katalogverket Regesta diplomatica,
icke heller i Repertorium diplomaticum regni Danici medirevalis, ic~e i Diplomatarium Svecanum eller Bullarium Danicum,
och i de båda serierna "Scriptores", den danska och den svenska,
söker man fåfängt efter någon ledtråd. Likaledes får man gräva
fåfängt i. de arkivregistraturer, brevförteckningar och editioner
av andra medeltidsskrifter, som utgivits av det lika flitiga som
lärda Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. För
sin del måste nedskrivaren av dessa rader bekänna, att han
kanske aldrig hade hittat brevet utan bistånd av mera kunskapsrika vänner2 •
I den version, vari brevet hittills tagits i bruk av Malmöforskningen, har det publicerats 1854 av G. St e phen s3 , som
endast kände ett fragment av originalurkunden, ett både på
höjden och på bredden avskuret pergamentstycke, som tillvaratagits i gymnasiebiblioteket (numera stifts- och landsbiblioteket)
i Linköping. Det visar sig, att brevet genom beskärningen förlorat hela sin ingress med utställarens namn och därmed varje
möjlighet till exakt datering, då det påvliga kansliet icke räk~
nade årtal från Kristi födelse utan från den för tillfället regerande påvens tronbestigning. Genom beskärningen på bredden
har dessutom nära hälften av varje rad i texten blivit avlägsnad.
Av ort- och personnamn kvarstå i det bevarade stycket (utom
dateringsorten "vid Santa Maria maggiore i Rom") endast ortnamnen H othor p (som Stephens icke uttryckligen identifierat
med Hofterup) , Malimogh och en viss konung av Danmark, kallad E4; brevets datum är en dag i februari månad i vederbö2 Föd. har att tacka landsark ivarien G. Clemensson och stadsar k ivarien L. Ljungberg för samstämmiga upplysningar i ärendet.
3 G. St e p h e n s, Fragment af et Pave-Brev ( i: Ki11kehistoriske Samlin,ger 2,
1853- 56, sid. 419- 420). ~ Fragmentet ha1· ånyo tryckts (med några besvärande
korrekturfel) av A. U. Isb e r g [ senior ], Bidrag till Malmö stads hi storia 1
(Malmö 1895) , sid. 13- 14, not 1.
4 I medeltida påvebrev brukar det ofta förekomma, att omtalade personers namn
alls icke angivas, utan en lucka i skriften lämnas öppen. Här tycks skrivaren h a
gått en medelväg.
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rande påves fjärde regeringsår. Stephens har läst: Vj p[resentis]
februar [i i] = 6 / 2 ; en riktigare läsning är sannolikt: VI id [ us]
februar[ii] = 8/ 2 • Med ledning av kunganamnet "E" och
brevets datum har Stephens på fri hand gis s at, att brevet ut·
färdats av lnnocentius IV under Erik Plogpennings regeringstid, vilket, då lnnocentius valdes till påve 1243, ger årtalet 1247.
Det har under någon tid förbryllat författaren till dessa
rader, att man också har känt ett brev av påven Nicolaus IV
( 1288-92) varigenom kung Erik Men veds "clericus", subdiakonen Niels Svendsen, som utan att vara prästvigd hade för~altat själavården både vid sockenkyrkan i Hf/ljrup i Odense
stift och kyrkan i Malmö i Lunds stift, erhöll vederbörlig dispens
att på vissa villkor behålla det prästerliga ämbetet i Malmö.
Konceptet till detta brev har påträffats i Vatikanens arkiv och
föreligger avtryckt i Bullarium Danicum5 • I avtrycket ha vissa
inlednings- och avslutningsfraser uteslutits; men med undantag
för detta och för vissa mindre betydande differenser täckes
Stephens' text fullständigt av bullariets. Förhållandet mellan de
båda versionerna klargöres av följande uppställning, där
Stephens' text (S) anbragts i högra spalten och de felande
partierna enligt bullariet upptill och i den vänstra. Varje radgrupp i högerspalten skall läsas efter närmast föregående radgrupp i vänsterspalten (tillsammans motsvara de en rad i
originalurkunden), varefter man går vidare till påföljande radgrupp i vänsterspalten. Stephens' text är rättad till överensstämmelse med bullariets läsart, varvid alla differenser anmärkts i
noter. Påvebrevets inledningsord och hälsningsformel ha antytts
inom parentes, dess slutord anförts ( enligit S) i noten F.
(Nicolaus episcopus servus servorum Dei - - - . ) Nicolao
Svenonis subdiacono, rectori ecclesie de Malmogh Lundensis
diocesis ( salutem - - - ) . Lecta coram nobis tua petitio
continebat, quod tu olim per generale concilium Lugduni novissime celebratum de Hothorp primo et postmodum de Malmogh

5
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Bull. Dan., n :r 866.

Ottoniensis ~t Lundensis diocesium ecclesias curam anima-

concilio edite infra annum te
non fecisti ad presbiteratus
ordinem

percepisti ex eis fructus, redditus et proventus. Quare
n-obis

dere tibi super hoc per dispensationis beneficium de benignitate

et morihus peI"hihetur, ac volentes te tum propter hoc tum

clericus existis, proseqm gratiose tecum auctoritate apostolica

A- A

S: detinere ( ? )

B- B

rum habentes tibi collatas canonice recepisti, sed juxta
tenorem
constitutionis
m
eodem

promoveri, et nichilominus ecclesias ipsas hucusque absque dispensatione apostolica
detinens

humiliter supplicasti, ut, cum
eandem de Hothorp ecclesiam A dimittere A sis paratus,
prov1-

apostolica curaremus. Nos itaque attendentes laudarbile testimonium, quod tihi d e vita
etiam B consideratione carissimi in Christo filii nostri
E [ rici] regis Dacie illustris,
cums
B

dispensamus, ut ecclesia de
Hothorp predicta dimissa prefatam de Malmogh ecclesiam
possis licite

S: tam
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retinere constitutione prefati
conc.ilii super hoc edita et
qualihet

auctoritate concedimus, -ut, ex
eo quod juxta tenorem constitutionis

fructus etiam percapisti, quos
tibi remittimus et donamus de

maculam sive notam, que
proinde tibi forsitan posset
impingi, de

ad arbitrium boni viri de fructibus sic perceptis in evidentem utilitatem

alia contraria non obstanle.
Ceterum, ut statui tuo plenius
consulatur, presentium tibi

eiusdem te non fecisti in
C preshiterum C promoveri et
ecclesias ipsas taliter tenuisti
ac ex e1s
gratia speciali, farna tua in
aliquo non ledatur, nec aliqua possis propterea labe notar i, omnemque

ap ostolice potestatis plenitudine penitus abolemus. Volumus autem, quod aliquam
congruam portionem

d ictaram D ecclesiarum convertere non E omittas E_ Nulli
ergo F
D

Datum ut supra [:J : 6. id. febr.
anno 4] G

C- C S : oprobium D- D S (r iktigare ) : dictarum E- E S : iu.nctas F S (fortsätter):
omnino hominum liceat hane paginam I ...... . te uel ei ausu temerario contra ire.
Siquis autem hec attemptare presumpserit in digna tionem omnipoten I ....... Dat.
Rome ap ud S [an]dt]am Mariam Maior emVj p [resentis] februar[ii ] I
Anno
[Quarto] ·;
·
G Orden ut supra ( "som ovan" ) i konceptet åsyfta dateringen för en eller
flera andra skrivelser , u tfärdade samma dag och införda i det påvliga kansliets
konceptbok omedelbart för e brevet till Niels Svendsen.
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Avvikelserna mellan de båda texterna kunna till största delen
lätteligen förklaras som felläsningar av Stephens - så .mycket
naturligare, som han vid tolkningen saknat stöd av sammanhanget. En avvikelse (D- D) är uppenbarligen ett korrekturfel
i bullariet. I allt väsentligt måste det intima sambandet mellan
de båda skriftstyckena anses konstaterat. Bullariets text är konceptet till den utskrift, varav ett fragment bevarats i Linköping
och publicerats av Stephens. Av originalbrevet ha de översta
raderna gått förlorad e ; genom beskärning på bredden har också
ett stycke av varj e rad avlägsnats. Dateringssatserna i (det i löpande följd bland andra dylika antecknade ) konceptet och i utskriften synas icke ordagrant sammanfalla.
I översättning kommer det fullständiga dokumentet att få följande lydelse:
(Nicolaus, biskop, Guds tjänares tjänare - - - . ) Till Niels
Svendsen, underdiakon, kyrkoherde vid kyrkan i Malmö i Lunds
stift (, hälsning - - - ) . Din ansökan, som föredragits inför
oss, innehöl~, att du förut enligt kanonisk ordning har mottagit
först kyrkan i Hothorp i Odense 8;t ift och sedan kyrkan i Mal mö
i Lunds stift, båda förenade med skyldighet till själavård och
a nförtrodda åt dig av d et allmänna kyrkomöte, som senast hölls
i Lyon6 , men att du icke jämlikt innehållet i den stadga, som utgavs vid samma kyrkomöte, låtit inom året befordra dig till prästerligt stånd 7 och likväl hitintills utan apostolisk dispens behållit samma kyrkor och av dem åtnjutit intäkt, vinst och avkastning. Därför har du ödmjukt bönfallit hos oss, att, då du är beredd att avstå från kyrkan i Hothorp, vi av apostolisk bevågenhet ville därutöver förse dig [med någ:o n prästerlig tj änst]
genom nådig dispens. Varföre vi ock, med hänsyn till företedda
berömliga vitsord om ditt liv och din vandel och benägna att
hugna dig både fördenskull och även av hänsyn till vår högt
6 Av den romer ska kyrkans ekumeniska koncilier hölls det trettonde i Lyon 1245
och det fjortonde i samma stad 1274.
7 Inom det andliga ståndet ( clerus) i den katolska kyrkan skiljer man mellan
vissa lägre grader ( ordines minores ) och de tre högre graderna ( ordines majores),
vilkas innehavare ( nedifrån räknat) kallas su bdiakon, diakon och presbyter. Endast
presbytern är (om icke, som i Niels Svend sens fall, påvlig dispens tillkommer )
kvalificerad för prästerliga tjän ster i egentlig mening. - Ordet p r !i st är en
försvenskning av p res b y ter.
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älskade son i Kristus E [rik], Danmarks ~yktbare konung, vars
klerk du är, av nåd och med apostolisk myndighet medgiva, att
du må behålla sagda kyrka i Malmö, sedan du avstått bemälda
kyrka i Hothorp, utan hinder av den 91:adga, som fören ämnda
kyrkomöte utgivit häröver, eller av några andra omständigheter. Men, för att din ställning måtte så mycket bättre tillgodoses, bevilja vi dig i kraft av detta brev, att ehuru du icke enligt
innehållet i samma stadga låtit befordra dig till prästerligt
stånd samt att du sålunda innehaft samma kyrkor och åtnjutit
intäkt av dem, vilket allt vi av synnerlig nåd förlåta och efterskänka dig, må ditt rykte på intet sätt taga skada och ingen
fläck därför vidlåda dig, och förklara vi med den apostoliska
maktens fullkomlighet varje förebråelse eller anmärkning, som
tilläventyrs därför kan riktas mot dig, helt och hållet ogiltig.
Dock är det vår vilja, att du icke försummar att till sagda
kyrkors uppenbara nytta använda någon enligt god mans skiljedom skälig andel av de intäkter, som du sålunda har åtnjutit.
Alltså är det för ingen tillåtet - - - eller att egenmäktigt
handla emot detta brev. Men den som djärves föTI>öka sådant
har att förvänta den allsmäktiges vrede - - - . Givet i · Rom
vid Santa Maria Maggiore den åttonde februari 8 i fjärde året
[av vårt pontifikat].
Man finn er, att innehållet i det av Stephens kända fragmentet
ingalunda ger stöd för den hävdvunna tolkningen. Fragmentets
datering till 1247 är ett hugskott; årtalet 1292 är lika rimligt.
Tolkningen av ortnamnet Hothorp till Hofterup stödes icke av
några inre kriterier. Det saknas varje spår av anledning att
antaga, att Linköpingsfragmentet icke skulle vara en rest av det
dokument, vars koncept bevarats i Vatikanarkivet och vars datering är höjd över alla tvivel. Man finner även, att dokumentets
väsentliga innebörd har missförståtts av Stephens och därför
oriktigt återgivits av dem, som följt hans fram ställning. Det
är icke, som Stephens trodde, fråga om någon tillåtelse för brevmottagaren att jämte förut innehavd kyrkoherdebeställning i
Hofterup tillträda en prästerlig syssla "ved en kirke i Malmö,
som han nylig har fået" ; i själva verket har Niels Svendsen re8
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Datum enligt Bull. Dan. ; se ovan sid. 141- 142.

dan l8 år före brevets datum tillträtt de båda prästgällen Hfi)jrup och Malmö och sedan, fasit:än han förverkat sin rätt till dem
genom att icke uppfylla ett med tillträdet förenat villkor, fortsatt att innehava dem båda, till dess att hans ställning nu
regleras genom påvebrevet. Detta kan lika gärna kallas en dom
som en dispens ; endast genom att uppgiva pastoratet Hfi)jrup
och med &töd av särskilda rekommendationer och relationer har
herr Niels kunnat komma därhän, att han med eftergivande av
det ursprungliga villkoret men på ett nytt, sannolikt ganska betungande villkor och av n å d får behålla pastoratet Malmö.
Härmed har det länge och ofta citerade påvebrevet av 1247
bragts ur världen; dess identitet med Niels Svendsens påvliga
dispensbrev av 1292 är bevisad. Den äldsta notisen om kyrkan
i Övre Malmö uppträder i verkligheten icke förr än 21 / 10 1269,
i samma urkund, som för första gången nämner kyrkan i Nedre
Malmö 9 • Det förtjänar f. ö. att påpekas, att påvebrevets text icke
ger uttryckligt besked, huruvida Niels Svendsen var kyrkoherde
i Övre eller Nedre Malmö. Såsom vi i det föregående (sid. 130
- 134) påvisat, betecknade namnet M a l m ö utan närmare
bestämning redan omkr. 1260 sta den, "Nedre" Malmö. Men'
det kan icke utan vidare tagas for givet, att ortens kyrkliga myn:
digheter och det påvliga kansliet tillämpade samma språkbruk,
och fastän brevet endast synes åsyfta e n kyrka i Malmö, får
det icke anses uteslutet, att en annan sådan såsom annexkyrka kan
ha tillhört samma prästgäll. Det kan icke med visshet sägas någonting i frågan , om "landsförsamlingen" Övre Malmö eller "stadsförsamlingen", " Nedre" Malmö, i detta fall var pastoratets
moderförsamling.
Vad Niels Svendsen beträffar, kan han måhända gissningsvis
identifieras med d en Nicolaus, präst i Malm~ghe fi)fra, som omtalas 20/,1 130310 • I varje fall har han rangplatsen som den äldste
kände prästmannen i Malmö stads series pastorum.
9
10

Dipl. Svec. 1, n :r 540.
Dipl. Svec. 2, n :r 1394; jfr i det föregående sid. 126 not 13.

Avlämnad till tryckning i febr. 1934.
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STADGAR
FÖR

MALMÖ FORNMINNESFÖRENING.
Gällande fr. o. m. den 29 november 1933.

§ 1.
Fornminnesföreningens uppgift.
Föreningen har till uppgift:
att sprida kännedom om Malmö historia,
att väcka intresse för bevarande av stadens ur historisk, topografisk,
konstnärlig eller kulturell synpunkt värdefulla minnesmärken och
egendomligheter, samt
att verka för tillgodoseende av historiska och konstnärliga krav vid
stadens omdaning ooh utveckling.
I detta syfte vill föreningen samla bidrag till Malmö historia i vidsträcktaste mening samt i skrift och bild återgiva desamma, uppliva
minnet av märkligare tilldragelser och personligheter, anordna föredrag och utställningar o. s. v.
Föreningen kommer årligen, om så är möjligt, att utgiva en skrift
i ovannämnda anda, vilken kostnadsfritt utdelas till samtliga föreningens medlemmar.
§ 2.

V al av ledamot och hedersledamot.
Till medlem av föreningen kan kallas varje välfrejdad man eller
kvinna, som gillar .föreningens syften. Medlem inväljes av styrelsen
på förslag av någon föreningens ledamot.
Till hedersledamot kan den kallas, som på ett utomordentligt sätt
främjat föreningens syften. Hedersledamot utses av föreningen på förslag av styrelsen.
§ 3.

Medlemsavgifter.
Medlem erlägger en avgift av 5 kronor årligen.
Medlem, vars inkomster härtill giva anledning, kan på förslag av
styrelsen befrias från erläggande av årsavg,ift.
Hedersledamot erlägger ingen avgift.

§ 4.
Sammantriiden.
Föreningen kallas till ordinarie sammanträde två gånger om året,
en gång i februari och en gång i november.
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Vid ordinarie sammanträdet i februari föredra ges års- och rev1s1onsberättelser, varefter föreningen beslutar angående ansvarsfrihet för föregående års styrelse och därmed sammanhängande frågor.
Vid detta sammanträde väljas styrelse, två r evisorer och en revisorssuppleant för granskning av årets räkenskaper och styr elsens förvaltning.
Ordföranden leder styrelsens och föreningens angelägenheter, föredrager förekommande ärenden samt håller hand däröver att besluten
bliva verkställda.
Till extra sammanträde kallas fören ingens ledamöter så ofta styrelsen
därtill finner anledning, eller om 10 medlemmar därom skriftligen anhålla, för avgörande av visst uppgivet ärende.

§ 5.
Beslut.
Beslut fattas och val verkställes, då 0imröstning ,b egäres, med slutna
sedlar.
Val och beslut avgöras med enkel pluralitet och skall vid lika röstetal ordföranden äga utslagsröst.

§ 6.
Styrelse.
Föreningens angelägenheter handhavas av en styr else, bestående av
fem ledamöter ·o ch två suppleanter , vilka samtliga •utses på ordinarie
sammanträdet i februari för tiden intill nästa ordinarie februarisammanträde. Den utsedda styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande och skattmästare.
Styrelsen väljer inom eller utom sig en sekreterare och en redaktör
för föreningens skri-fter.
Bokslutet över föreningens räkenskaper och berättelsen om det gångna
årets arbeten skola före utgången av januari månad av styrelsen t illhandahållas de enligt § 4 valda r evisorerna.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse vid behov. Vid
dessa sammanträden föres protokoll och skola minst tre ledamöter vara
närvarande för att fattade beslut skola äga giltighet.
Styrelsen äger rätt att tillsätta utskott för behandling av särskilda
frågor.

§ 7.
R evisorer.
De enligt § 4 valda revisor erna skola senast den 15 februari följande
år till styrelsen inkom~a med revisionsberättelse, i vilken ansvarsfrihet
för styrelsen till- eller avstyrkes.

149

§ 8.
0

Å ndring av stadgarna.

Ändringar av eller tillägg till dessa stadgar måste för-st av styrelsen
behandlas. Är förslaget av styrelsen antaget, varder det gällande,
sedan det vid ordinarie sammanträdet med 2/ 3 av de avgivna rösterna
antagits.

§ 9.
FÖreningens upplösning.
Upplöses föreningen skola eventuella fonder, samlingar och övriga
tillhörigheter överlämnas till Malmö stad, hörande dock i sådant fall
föreningens kontanta tillgångar, om sådana finnas, biibehållas som
särskild fond för främjande av sådana strävanden, för vilka föreningen
arbetat.
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Sveriges äldsta affärsbank

Hur en

bank arbetade

jor 100 år .sedan

Den 1 april 1831 öppnades i Ystad
Skå nska Privat-Banken, som blev
föregångare för de s. k. "enskilda
bankerna" och därmed även för det moderna affärsbanksväsendet i Sverige.
Bankens första och så gott som enda
tjänsteman var hovpredikanten Gustaf
Aulin, i vilkens bostadsvåning vid d et
gamla torget banken var inrymd i ett
rum. Grundarna voro tre borgare i
staden, kommerseråden Gustaf B erghman och Jeuns Peter Hemberg samt
handlanden Gustaf Hagerman. Deras
verksamhet som praktiska och driftiga
köpmän gav banken redan från början
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a npassat bankväsende. Det hände, att Skå nes
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affärslivet nådde den en ledande ställnin g och
vann sin p l ats som en svensk storbank.
Efter ett rnngvarigt och intimt samarbete med
Skandinaviska Kreditaktiebolaget sammanslöt
sig sedan Skånes Enskilda Bank med detta
Sveriges största bankaktiebolag, som alltså
förvaltar de 100 - åriga traditionerna fd'tn
Sveriges första en skilda bank.
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trycksaker erhållas hos
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Rt. 205 92 och 207 55.
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