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MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS 

VERKSAMHET 1938. 

Föreningens ordinarie vårsammanträde avhölls å Hotell 
Tunneln den 30 mars, varvid museiintendenten Sven T. 
Kjellberg, Lund, höll föredrag över ämnet " Ska' vi gömma 
skräpet?" - Föreningens höstsammanträde äg·de rum å 
Hotell Savoy den 28 oktober; fil. kand. Henry Villgrund höll 
därvid föredrag över ämnet : "Folkets konstnärer. Målade 
salar och rum i Sydsverige", vilket föredrag beledsagades av 
skioptikonbilder. 

Den årlig·a vårutflykten ägde rum den 15 ma.j under god 
tillslutning· och i strålande väder. Färden ställdes till Hel
singör och Kronborg, där dagens förträfflige ciceron, muse
umsdirektören Knud Klem, lotsade gästerna runt i slottet 
med sjöfartsmuseet, riddarsalen och slottskyrkan samt sedan 
i staden, där särskilt Mariakyrkan och karmeliterklostret 
studerades. 

Föreningens årsskrift utkom under maj månad. Ånyo har 
boktryckaren Edvin Lundgren, föreningens hedersledamot, 
visat sitt intresse och sin välvilja emot föreningen genom att 
bevilja avsevärd rabatt å tryckningskostnaderna. 

Under å ret ha bl. a . föl.jande föreningsmedlemmar avgått 
med döden : doktorinnan Siri Petren, styrelseledamot 1912-
1931, läroverksadjunkt Vilhelm L.jungfors, suppleant i sty
relsen fr . o. m . 1932 t . o. m . sitt frånfälle , samt bankdirek
tören Albert Lindahl, revisor 1934-38. De bortgångna skola 
ihågkommas med tacksamhet för deras insatser till före
ning·ens fromma. 

Någon för~indring av styrelsens sammansättning har icke 
skett. 

Medlemsantalet utgjorde under året : 3 hedersledamöter, 
19 ständiga och 290 betalande eller tillhopa 3·12, vilket utgör 
en nettoökning av 3 medlemmar. 

Föreningen har under å ret haft förmånen att emottaga en 
donation p å ?58 : 83 .jämte 23 exemplar av det personhisto
riska arbetet "Malmösläkten Bei·g·h' ', överlämnad av konsul 
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Th. C. Bergh från släk ten samt från övriga till arbetets 
utgivande bidragande, vjlken donation sk all användas till 
publicerand e av handlingar, skrifter och uppsatser rörande 
Malmösläkten Bergh och med den befryndade släkter m . m. 

F öreningen har bevil,jat ett anslag på 143: 50 för gipsav
gjutningar, tag·na aY g-ravstenar i Malmö S :t P etri k yrka, 
vilka genom sitt lä.ge äro utsatta för stark slitning. Avgjut
ningarna äro överlämnad e t ill Malmö Mu seum. - I sam
arbete med Malmö Museum har föreningen övervakat gräv
ningar inom stadens äldre k varter. 

Av kassaförvaltarens redogörelse öve r före ningens inkoms
ter och utgifter framgå r, a tt behå llninge n de n 31 december 
utgjorde : 
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Konungariket Sveriges Stadshy potek s
kassaobli gation 3i O/o av år 1936 å 
F emtusen kronor 5.000 : -

Premieobligation av å r .t 933 seri en 470, 
obligationsnummer 489 

Berg·hska fonden 

Innestående i Sparbanken Bikupan 
,, ,, Malmö Spa rbank 

å postgiro 
Kontant i kassan 

>O: - 5.050 : -

1.832 : O? 
I: 110 

30: .40 

776 : ?6 

.t 2 : 08 1.875: 95 

Summa kr.·onor 7.?02 : 71 



FÖRENINGSMEDDELANDEN. 

Sjunde årgången av Malmö Fornminnesförenings årsskrift 
överlämnas härmed till läsekretsen. Styrelsen anhåller sam -
tidigt att till årsskriftens medarbetare och annonsörer uttala 
ett förbin<lligt tack för lämnat bistånd. 

Ma lmö Fomminnesförening står f. n. i bytesförbindelser 
med nedanstående museer , hembygdssammanslutningar etc., 
vars publikationer ävensom åtskillig annan hembygdslitte
ratur förvaras i Stadsarkivet, Rådhuset, och gratis stå till 
föreningsmedlemmarnas förfogande. Hemlån för kortare tid 
i:ir även tillåtet. 

Bara härads hembygdsförening, 
Bleking·e musei- och hembygdsförbund, 
Föreningen Det gamla Lund, 
Föreningen Gamla Halmstad, 
Gärds härads hembygdsförening, 
Götehorg·s och Bohusläns formninnesförening-, 
Göteborg·s museum, 
Göing·e hembyg·dsförening-, 
Hallands Hernbygdsförbund, 
Hylten-Cavall iusföreningen, Wäxiö, 
Kulturhistoriska museet, Lund, 
Kungl. Vetenskapsakademien 
Nationalmuseum, Köpenhamn, 
Nationalmuseum, Stockholm, 
Nordiska museet, 
Samfundet St. Eric, Stockholm, 
Skånes Hembygdsförbund, Lund, 
Svenska Stadsförbundet, Stockholm, 
Upplands fornminnesförening, 
Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien. 
Ystads fornminnesförening, 
Ostergötlands fornminnes- och museiförening. 
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Malmö Fornminnesförening·s skrifter m. m. tillhandahållas 
medlemmar till föl.Tande priser : 

Minnesskriften 1909-1919. Kr. 5: - . 
Årsskrifterna 1933-38, pr st. Kr. 3: - . 
Amaranterordens minnesskrift Kr. 5 : - . 
Berlin, K. Malmöhus. Kr. 0: 25. 
Vykort med motiv från det gam]a Ma]mö, 9 st. olika. 
pr st. kr. 0: 10. 
Skånes Hembygdsförbunds årsskrift 1939. Kr. 1: - . 
(Skriften utkommer under våren 1939). 
Skånes numismatiska förenings Malmöhusmedal.j i 
brons. Kr. 3: - . 
Malmö Museums skriftserie Gamla g·årdar i Malmö: 
I Skånska Dagbladets gård, Kr. 3: 50; Il Flensburg
ska g·ården Kr. 3: - . 
Malmösläkten Berg·h. Personhistoriska anteckningar. 
utgivna av Leif Ljungberg och Th. C. Bergh, Kr. 25: -

Ovanstående publikationer m . m. försäl.jas av föreningens 
sekr., adr. Stadsarkivet, Rådhuset, rt. 211?8. 

Nytillträdande medlem erhåller i mån av tiJlg·ång Minnes
skriften gratis. Den kan avhämtas hos sekreteraren eller till
ställes vederbörande mot insändande av 90 öre till porto. 
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OM MALMÖ HAMN, 

PERSONTRAFIK EMELLAN MALMÖ OCH KJÖBEN

HA VN, TULLFÖRSNILLNING I MALMÖ SAMT 

LURENDREJERI DER OCH I STADENS NÄRHET. 

Av LUDVIG B. FALKMAN. 



L11dvig B. Fa lk man. 

I Malmö Fomminnesförenings årsskrift för å r 1936 publi
cerades ett avsnitt av generaldirektören L udvig· Berkhan 
Falkmans (född 1808 död 1891) i manuskript efterlämnade 
anteckningar om 1almö stad, betitlat "Om Malmö S:t Petri 
eller svenska kyrka., jämte några korta notiser om författa
ren. Genom t illmölesgående frå n manuskriptets nuvarande 
ägar·e, generalmajor L11dvig Falkm an i Hälsingborg, en son on 
till författaren, kan i denna årgång ett annat k apitel bringas 
t ill trycket, av författaren själv bete(;kna t så om "Andra 
berättelsen" . Texten har liksom föregående gång återgivits 
med originalets stavsätt. - Som illustrationsmaterial ha bl. a. 
anv~ints ett t iota l bilder, v ilka förut va rit publicerade i hamn
clirektören Gustaf Ed I unds arbete om Malmö Hamndirektion 
1?75- 1925 ; för v~ilTilli gt lån av kli cheerna t ill dessa bilder 
står Malmö Fornminnesförening i tacksamhetsskuld till hamn
d irektören Ed lund. 
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Emedan det nuvarnnde Malmö af å Id e r· legat utmed en 
öppen strand , intill hvilken vattnet alltid varit så grnndt, 
att ej ens en Ji ten olastad pråm eller båt kunnat flyta ti ll elen 
samm a och större fartyg iinnu å r 1738 ej ligga närmare stran
den, än på omkring en fjerdedels mils afstånd, så har ock 
staden endast genom mångå riga, högst betydliga arbeten och 
kostnader kunnat förskaffa s ig elen n11 egandc hamnen . 

Ett första ~irnne dert ill har, att döma af det efterföljande. 
trnligen redan funnits i medeltiden. 

Från denna iir till viira dagar bevarad en författning· med 
titel "Statutum in nundinis ialmogiensibus promulgandn m ·•. 
vanligen kallad "Malmö marknadsstadga", hvilken ej kan 
vara yngre, än från senare hälften af 1400-talet1 . Den bör
jas sålunda : "Thesse wre the article som skwll re kwngöres for 
hymen köpmen fiskere O ck andre som höstmarckith söghe .i 
malmög·he Som Erre Samsrettre" (sammansatta, författade) 
"meth willi re samtycke oc beraadh borgemresters raadmenz 
foghet" (fogde) .,oc köpmen at holcle ,.\rnder bröcle" (vid p i1-
föl.jcl af böter) "Som h er effther fölgher" . Åttonde artikeln i 
denna stadga innehåller följande: "Engen wog·nmand schall 
aghe i strandhen förend prammen eller Baadene stade" (ta
git grund e ller fäste vid land) "wnder Ill marck til Konge11 

Vig-ne tt efter 1ecknin g- av E r.ik Da hl ber g- förestä ll ande Carl X G ustaYs 
intåg· 1658. S tranclportcn och "ferg-cb roen" svnas till vänster it bilde n. 
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och fre marck til byen," och artikeln trettiotre lyder sålunda : 
"Enghen schal före gotz wpp eller 'vd udhen meth pramme 
wndher tre marck til Kongen och tre marck til Byen". Dessa 
två föreskrifter synas mig, jemförda med det efterföljande, 
antyda, att något slags tilläggsställe för pråmar eller båtar 
funnits utbygdt i sjön, emedan, såsom här ofvan är sagdt, 
vattnet ända intill den naturliga stranden alltid varit så 
grundt. att ej ens en liten olastad båt eller pråm kunnat flyta 
till den samma. Också finner man i 1487 års, af konung 
Hans å t Malmö gifna privilegier böter vara stadgade för den, 
som tog timmer eller bräder af bryggan vid sjön2 • Att en 
sådan bryg·ga, kallad "Fergebroen", låg miclt för "Fergepor
ten'·. sedermera kallad "Strandporten" och belägen vid norra 
i:inclan af elen nuvarande Frans Suellsgatan, finner man af 
historiegrafen Wedels år 1589 gjorda pennteckning öfver 
Malmö. Nämnde "ferg·ebro" var antag-Jigen en på pålar. ett 
stycke ut i sjön byggd bro vid hvilken, i det dervarancle cl_ju
parc vattnet, pråmar (färjor) och båtar kunde lägga till, för 
att dels u1:lasta fångad sill och annan fisk samt varor, hvilka 
lossats från på sladens redd förankrade fartyg, och dels till 
dem utföra v id bron inlastade varor3 ett antagande, som sy
nes v inna sfod dels af Veiger-Smiths uppgift, att elen 17 Mars 
1587 "clreff alle sk iff oc sknder aff Malmös redtt, oc pramme 
oc alle pele, som prarnme oc skuder war belagtt wicltt, tog 
ijsen henn alle sammen", samt dels af det faktum, att staden 
redan på 1500-talet dref en betydlig handel med de wencliska 
städerna, Nederländerna, Norrige m. f l. länder4• I samman
hang härmed anser jag· mig böra nämna icke allena.st såsom 
g·anska egendom lig·t, att år 1595 af gick från Malmö till Am
sterdam ett fartyg, som var lastadt med, utom malt icke 
minche fö1 16 li:ister och 19 tunnor skånska hasselnötter5, utan 
äfven att " fergebroen" var i November 1647 af storm allde
les förstörd, hvarför konungen dels utfärdade en tax a på 
"bropenningar", att, till brons iståndsättande och underhåll, 
erläggas af in- och utgående "skutor, skepp, fär_jor, pråmar 
och bå tar" samt varor, som kommo till eller gingo från bron, 
och dels ålade kronans bönder i trakten af Malmö att forsla 
stora stenar till staden, för att t ill brobyggnad beg·agnas6. På 
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den år 1658 gjorda afritningen a f Malmö vid strandsidan i:iro 
både strandporten och elen midt för denna varande "ferg·e
broen" tydligt u tmii rkta. \ i:igen från staden t i Il elen senare 
gick då genom en mindre port å "Strandmuren'', kallad 
"Strandlaagen'', hvilken synes hafva funnits midt för den 
nuvarande ö stra H amngatan7, hvars norra del år 1583, ganska 
betecknande, kallades "Prammandstreclet' '8 och i min ung
dom benämndes "Mörka Porten" . Bron tyck es hafva legat på 
i det närmaste samma ställe, som södra delen af elen nuva
rande Östra Kajg·atan. P å brons östra sida, midt emellan 
Strandporten och brons norra ända, var en t illbyggnad å 
hvilken enligt beskrifningen t ill afritningen , fanns "ett vakt
hus p å 4 man" och åtminstone år J 671 en "bod'', som staden 
uppföd till begagnande af några dess "civilbetjenter", men 
mistat ; ty den 21 Augusti nämnda år begärde magistraten 
att åter få samma bod " t ill a tt bruka till främmande, som 
sjövi:igen till staden komma och deras varor cler under tiden 
att inläg·g·a på några nätters tid, som alltid tillförne hade va
rit bruklig·t''9 • Vid n yssnämnda ända var en tvärbygg·nacl, på 
h vilken stod ett "Blockhus" med två kanoner. P å liknande 
sätt är den ifrågavarande bron, under namn av "Strand
bron" utmärkt å den år 1698 uppri:ittacle "plantan öfver 
Malmö fästning" . Slutligen må det nämnas, att konungen å r 
1680 tillå tit staden att från k ronans skogar hemta timmer t ill 
den ifråg·avarande brons iståndsi:ittande10. 

Med den nu beskrifna enda hamnbron hjelpte man sig 
fram så godt man kuncle11 • Vester om den samma hade emel
lertid vattnet, genom mot bron bry tande s.Jö samt dermed 
föJ .jaude sand och tång, blifv it grundare, än det förut varit , 
hvilket troligen var förhållandet redan år 1658, ty å den då 
gjorda, nyss n i:i mncla afritning·en f innas vester om bron en 
mängd halfmånformiga teckningar, hvilka enligt beskrif
ningen. skola betyda "båta t· som lågo strödda långs med" 
(fästnings) "muren" . Emedan dessutom elen gamla bron 
blifvit år 1723 i hög· grad skadad, så lär man år 1727 börjat 
uppföra ett nytt bålverk ett stycke vester ut från det redan 
befintliga . hvarigenom en hamnbassi:ing för båta r bildades, 
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de tta utan n :'1gon hj elp af regetingcn , 
som då Yiig:rat hi fa ll t il l e n ansökning 
de rom12 . 

Uti d en . i det fö restående om förmälde, 
af Ma lmö m agistrn t å r 1738 författade 
beskrifningen öhcr stad en heter det : 
"'Ma lm ö iir en stap e l. tad , har en svår 
ha rn n, så att stora fa rtyg och sk epp 
k unn a c.r ligga staden ni:irma re. iin p :'1 en 
fjcrd cdels mil" . men. om man oc:k insåg, 

llarp 1in Bugl'I'. a tt 11Yad di tt ills b li fYi t g'jor d t för åstad-
kommande af en b i:i tl re h amn. ick e 

vu r· Lil lr iick lig t. s:'t stannade det dock Yid prat clcrom. t ill dess 
de n v igt iga sake n i fri gt togs orn hand a f d en bckan Lc h and
l<1ncl en i staden Haqvin Bager . so m u ti <°ttskilliga, å ren 1746, 
17.t.9. 1750 och 1762 fö rfaHacl c skri ftc r p åvisad e atl och hvar
l'Ci r· sak nade n af e n g·od ha m n 11 tgjorde ett stort h inder för 
t illtagande af stadens hande l oc·h r ör else sam t je mväl upp
gaf m ed e l t il l detta hinders undam ödjande. Men denne m a n , 
hv ilk cn vå r t id hi nne t· endast som en o lyck lig rimmarc, 
chunr li ans pa tr iotisk a ni t och ih iircl igh cL p å flera sfallcn 
u t i ha ns skrifter fram lysa och beriitt iga honom t ill en bättre 
håg·koms t. lyck a des ick e i s ina bemöd anden att försk affa 
Malmö e n god hamn. Dcrt ill bidrog si:ikc rl igen i:ihen r ege
ringens lik-nöjdhel för el en Yigtiga saken, h·v ilkcn gick å 
lå ng·t, a tt, sed an hon den 25 Maj 1752 berätt iga L staden att 
från kronans sk oga r h e mta lOO ·t. ek at t ill påla r fö r hamn
b rnarnc. och detta ej var t ill räckligt sam t staden gjorde fra m
ställning om ytterligare hj elp . hon elen 7 December l769 
svarade: "Som s taden stö rsta nyttan af en hamninr~ittning 
til l fly Ler , så m:'t s ta den arn ma vec·k sök a fullborda på egen 
bek ostnad , som sedan genom h a mnpenningars uppbärande 
kan återh iimtas 1a. 

D et förra sk edde i friims ta rummet genom Fram; S uell cl. y ., 
Jn·ars farfa d er , Frans S11e ll cl . i:i ., h aft inseende öfver elen 
h a mn, som å r 1716 fanns 14 • 

Den förs tni:imnd e var född i Malm ö ele n 9 ju ni 1744. Tack 
Yat'e h a ns fader . icolaes Su ell , som h an fö r lorade genom dö-
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FKANS sur.i.i. 
riuBD.tllllYnH. 
D lrO o.r~11. UVBJkt. 

Fra ns S 11c ll d. y::• 

elen. d å han va r e ndast 16 i'.'11· gam ma l. oc h ha ns sty ffader , 
min farfar, I lenrik Falkman. för·st h a ndla nd e och tobaks
L"abr·ikör samt s lutli gen rå dman och L f. horgm ~i stare i Malmö, 
ha de h an få tt en, he ls L för el e n Lid en onrnligt god och må ng
s idi g bildning. h v ilken han förkofral genom r·esor i fr·~im-

* Bi.Ide n urn11 , si1,·ä l sorn <'1 s id . 18. 2-i. 25 oc h .i:-. efter olj l' rn å lning· i 
Hamndirck tio rll'llS iig·o. 
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Dep11terades 11nderskrifter å de ras föl'slag rörande hamnen. 

mande länder innan han år 17?4 blef borgare samt, i kom
pani med sin styff ader, handlande och tobaksfabrikör i fö
delsestaden, allt på sätt jag skall närmare ådagalägga uti 
hans längre ned införda biograf i. 

Strax efter nyssnämnda år började man på hans föran
staltande med allvar tänka på förbättrande af den dåva
r·ande, af två bålverk omgifna och till den grad uppgrun
dade hamnbassängen, att båtar icke kunde flyta till stranden, 
utan Jågo om sommaren, utan något skydd, på ett icke ringa 
afstånd från den samma och om vintern uppdragna på lan
det. Lastning och lossning· af varor voro förenade med de 
största svårigheter, ty de måste föras på med höga hjul för
sedda flata vagnar i vattnet mellan bålverken samt långt ut 
till i sjön - Sjöborg si:iger sid. 1 ?8 p å 500 alnars af stånd -
väntande bå tar och medelst dessa t ill de å den öppna redden 
lig·g·imde fartygen, cl<:<rvid varorna stundom skadades af sjö
gång, som dessutom ofta gjorde all transport omöjlig15. För 
den skuld b lefvo Suell samt handlandena G. H egardt, H. 
Schiuberg· och A. Wiedberg· utsedde att uppgöra förslag till 
en i:indamålsenlig, efter stadens ti llg·ång·ar - invt'rnareantalet 
rnr t'tr 1774 endast 2.031 - 16 lämpad hamnbygg·nad och den 
1? juli 1 ??5 fastsfä llde magistraten deras förs lag, hvilket en
dast afsåg· att båtar kunde i hamnen inflyta och förvaras. 
hvarjemte magistraten förordnade n~imnde fyra män att 
ti llika med s_ju andra borgare och poli.tiborgmästaren G . R. 
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Dahlström, denna i egensk ap af 
ordförande, utgöra en "hamnby gg
nadsdirektion" . Till b yggnadskost
nadernas bestridande anslog·os "bro
och hamnpenningarna", för å r 1774 
utg·örande endast 1.899 daler 28 5/6 
öre, hvi1ka förut utg·ifv its t ill sta-
dens tjenstemäns aflöning-, och bor-
gerskapet medgaf, att den sålunda 
uppkomna bristen i den 'Senare finge 
ersättas av stadskassan. D essu tom 
förbundo sig dels de mera förmögne 
ledamöterne af handelssocieteten a tt 
lemna timmer och andra materialier 
till inköpspris och att förskjuta pen
ningar, det första å ret u tan r~inta, 

samt dels h ela borgersk apet a tt uta n 
betalning utföra en mängd k örslor 
och dag·sverken17• 

•. 
., 
· ~ . 

I 
; 
,1 

·! "Il 

t f" 

Ha mn en 1??5. 

D en ofvannämncle harnbassängen insfängdcs, vattnet cle l'i 
ulpumpacles och bottnen fördjupades med hackor och spa
dar. Si'.t snart det !i.it s ig g·öra. upphördes hä rmed och insläp p
tes vattne t i bassängen, hv ilken å r 1777 var 5 fo t djup, hvar
,jemte de t ena, antagligen det östra bålverket var så fylldt 
med mudder, att man kunde köra p å det samma. D essu tom 
hade ett mudderverk blifvit bygdt och begagnadt med den 
frcung·ång, a tt Su ell i ett memorial till kommerskoJlegium af 
den 2 Oktober 17?8 kunde yttra , att "den inrättade hamnen 
gjorde full ny tta, så att man utan besv~ir kunde lossa och 
lasta båtar samt ä fven ja k ter om 4 a 500 tunnor ;:;paunemål 
i elen samma egde fullkomli gt beskydd", hvarförntan e.J blott 
v interlig·gare, de cler föru t allt id måst anlöpa Landskrona , 
kunde i hamnen uppli.iggas, u tan ~i fven smärre fartyg· der 
städes rep1ueras18. SåJunda hade man u t rättat ganska mycket 
i hamnbyggnadsväg, i synnerhet om man tag·er hfö1sigt t ill 
de derför erforderliga små penningetillgångarne, hvilka ~innu 
å r 1788 voro så små, att "hamn- och ]öningskassans" 19 inkoms
ter då ick e u tgjorde mer än 1.685 rcllr 17 sk. bko, från 
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H a quin Bngers förslag till h n mn n nl äg·gning L imha mn . 

h vilken dess 11 tom sk 11 lle utgå löner t i Il en del a f stadens 
ljenstemiin20 • 

lckc desto mindre uppstod, hufvudsakligen inom handt
vcrks- och bryggaresocie te tem e, under anförande af H aqvin 
13ag·er , myck en opposit ion mot hamnbyggnadsdir·ek tionen och 
frnmför allt sjä len i den samma, F r ans Suell. E.j nog att 
Bager vägrade utgifva beslutade k ontributione l' t i Il hamn~ 

byggnaden och motsa tte s ig bro- och hamnpenningarnes u t
gifvande dertill sam t endast genom k ungligt u tslag· kunde 
förmås att fullgöra, h vad honom i'tl i'1g, utan h an sök te äfven 
hos kommersekollegium och kungl. maj :t få h ela p la nen för 
hamnbyggnadsföretaget ändrad samt hamnen fö rlagd t ill 
s tranden utanför det en half mil vester om staden ligg·ande 
ka lkbruket Lirnhamn~1 , <ler han äfven började anl~ig·ga en 
hamn, efter honom k a llad Bag·ers h a mn, i hv ilken b i'1tar natte
tid sökte skydd22• 

D et förra förekom Suell , dervid understödd af magistraten . 
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som den 6 November 1779 beslöt, att det dädanefter skulle 
finnas en "hamndirektion", bestående af en ordförande och 
11 ledamöter, valda 6 af hande] s~, 4 af hand tverks- och 2 af 
bryggaresocieteten 23. 

På en, af skånska litografiska aktiebolag·et i Ma lmö tryckt 
tablå öfver "Malmö hamndirek t ion å L·en 1775-1880", upp
tages politiborgmästaren Dahlström såsom ordförande i sam
ma direktion å ren 1776- 1797 och Suell i samma egenskap 
åren 1798-181624 ; men jag befarar, att detta innefattar ett 
misstag och att Suell var ordförande, om ock e.t officiellt 
dock i sjelfva verket, från och med 1777, emedan han dels 
skref ofvannämnda både " reqvisition" af den 21 Januari 
samma år och memorial till kommersekollegium af den 2 Ok
tober 1778; - dels den 26 Februari 1777 utsände en i hamn
arkivet befintlig skrift till cirkulation emellan hamnbyggnads
direktionens ledamöter, bland hvilka Dahlström såsom sådan 
är upptagen; - och dels i memorial till landshöfdingen af 
December 1812 y ttrat : "Från första början af vår hamnbygg
nad har jag, mesta tiden såsom ordförande i direktionen, i 
nära 40 å r deltagit i omsorgen om detta för vår ort och kring
liggande landet högst vigiiga arbete". L. I. Bager har i:i fven 
i sitt tal vid aftäckningen af Suellsmonumentet y ttrat. att 
Suell "ick e allenast p åtänkte och grundade hamnen, u tan 
äfven beredde tillgång på medel för dess utförande och ledde 
samt behandlade sjelf under 43 å rs tid detta sitt favoritverk 
med lika outtröttlig nit och oegennytta , som stor skickligh et". 

Den ofvannämnda oppositionen och hamnens skuldsätt
ning for de första årens ansträngda arbeten verkade sanno
likt, a tt under närmaste tiden derefter endast muddring i 
hamnbassängen kunde ega rum. Men de fördelar, som sjö
fart och handel hade af den förbättrade hamnen, b lefvo små 
ningom så p åtagliga, att a lla snart Hirde sig· k lart inse nyt
tan af hamnarbetenas fortsättning i utvidgad skala, och så 
eg·de äfven denna efter hand r um. År 1783 b eviljade rege
ringen hamnen å tskiJliga inkomster, under namn af tolag-, 
som den redan haft å r 1660, samt stämpel-, bro- och vågpen
ningar m . m .25, hvilka förhöjdes å r 1802 26 ; östra hamnbron 
utvidgades till upplagsp latser för gTöfre trävaror; en råd-
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g il'vande ingeniiir fiC'k s å r l ?93 oC'h hades t ill <°1r 1?98 i major
me kanikus .Jonas Lids tröm27• <°1 r 1800 adlad undet' namnet 
Lids trörner28

: e n s tiirTe mnclclc rpråm hygg·cl cs efter h a ns ri t
ning och krn111brnarn e forhin g·cl es. elen östra t ill ungefö r det 
sti.ille. der nu ~\ ngbu l sbron börja r- och el en Ycst ra ti ll ungeför 
111 id t for Li I la vV ar fsgatan , h Yarfo n1 tan in( i 11 denna hamn
bros norra i.inda oc:h ösler u t byggdes ett b iHverk ai.t tjena 
t ill v t1g bry ta re för h a mnen der söder o m. nu kal lad Inre 
ll amnen. ln ilkcn fördjupades. 

Det i.ir tro ligt alt förcni.i mnda h arnnbroar-beten fullborda 
des af Licl s lrömc rs cfterlri.idare. löjlnanten v id armcens flotta. 
s lutligen rnaj o rm ek a nikus J. M. Polheime r, hvilken man, d en 
lekamligen slö rs(e jag· n <°1gons in scl:t, var arbetschef Yicl h am 
ne n fran <°11· 1?98 li ll <°u' 1 ~272n. l ia n var Yi ssc rlige n myckcl 
nitisk, men icke a llli d lyckli g verksti.i ll a re af s ina förslag . 
. \r 1799:w bYg;gclc han med mn·k el arbcle oc h sim k ostnad 
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långt i norclnorclvest utanför hamnen en af pålar, muclcler 
och g·råsten bestående våg- och isbrytare, som framdeles 
skulle medelst en brobyggnad förenas med vestra hamnbron ; 
men g·enom en utomordentligt häftig· norclvestlig storm, san
nolikt i januari 1818, blef det nya verket helt och hållet öfver
änclakastaclt samt förvanclladt till en oredig, sammangyttrad 
massa, hvars beståndsdelar, för att de icke skulle genom ras 
skada inloppet till hamnen, måste med stora kostnader sorg
fälligt sammanfog·as. Med hänsig·t till nu antydda alla kost
nader, gaf folkhumorn det misslyckade verket namnet "Spar
bössan". Först öfver 20 år senare blef ofvannämnde brobygg
nad fullborclad31 och sparbösseverket omgafs då med, hufvud
sakligen mellan vester och öster. sig sträckande bålverk, af 
hvilka det norra. likasom brobyg·gnaclen på dess vestra sida 
försågs med åt sjön sluttande kallmur af stora gråstenar. 
Dessförinnan hade år 1822:12 på sparbössans grund uppförts 
en under mörka nätter ständigt lysande inseglingsfyr, be
stående af ett från marken till toppen af lanterninen 43 fot 
högt trätorn, beläget under 55° 36' 40" latitud och 13° 1' O" 
longitud öster om Gi·eenwhich, hvars genom stenkolsgas 
ttstaclkomna ljus i klart väder syntes på 11 engelska mils 
afstånd33• 

[ sammanhang med tanken på raseringen af fästningsver
ken omkring· Malmö, stod en plan att elitförlägga en del af 
armeens flotta och att bereda densamma en lämplig station 
emellan den vestligaste delen af stadens södra, gamla föst
ningsgraf samt citadellets södra, y ttre gTaf, syclvest ut ifrån 
elen nuvarande Hospitalsgatan34 d . v. s. i den gamla bastionen 
Norrköping eller vestligaste delen af elen nuvarande Kungs
parken, hvi lk en då begag·nades t il l begrafningsplats for sta
dens garnison och dess mindre bemedlade invånare. Men för 
att kunna åstadkomma detta måste först och främst den då 
varande hamnen genom en kanal sättas i förbindelse med 
vestra delen af den gamla, norra fästningsgTafven och dy
medelst grafvarne omkring citadellet. Härigenom skulle, så 
sades och troddes det med stor tillförsigt, hamnbasängen 
blifva utvidgad ända intill och utmed elen nuvarande Norra 
Vallg·atan samt. om mellersta delen af kanalen skildes från 
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det öfriga medelst slussportar, rummet emellan dem, sedan 
de tillslutits och vattnet utpmnpats, kunna begagnas till 
skeppsdocka. En sådan kanal började Polheimer ä fven ar 
1803 gräfva ett stycke vester ut från den nuvarande Suells
kanalen. Den gjordes 260 fot lång, i bottnen 16 och i brädden 
28 fot bred; kläddes både i bottnen och på sidorna med 
grofva plankor samt förseddes med kollossala, å lika beskaf
fade axlar och axelskålar af malm hvilande slussportar, mel
lan hvilka af ståndet var 143 fot. Vid kanalens norra ända 
var en smal svängbro, allenast af sedd för gående till vestra 
hamnbroen, och vid dess södra ända var en stor och groft 
byggd vindbrygga, afsedd att begagnas af gående och åkande 
åt vestra delen af glacisen samt Ribersborg· m. fl. st. Denna 
kanal blef färdig under Gustaf IV Adolfs vistande i Malmö 
år 1805 och i hans närvaro, då en jakt gick genom kanalen, 
invigd under kanons"alut från den förra, hvilken sköttes så 
illa, att flere åskådare träffades af förladdningar. Då blefvo 
ock, sedan jakten inkommit emellan slussportarna, dessa till
stäng·da och åter öppnade för både första och sista gången, 
ty man fann snart, att rummet dem emellan icke kunde 
begag·nas till skeppsdocka35• Sedermera begagnades kanalen 
dels af armeens flottas fartyg och dels af smärre koffardi
fartyg, begge för att läggas i vinterlag, de förre, i ofvan 
nämnde station och de senare, i norra fästningsgrnfven strax 
vester om Strandporten. 

Vester om kanalen och nära denna samt vindbryggan der
öfver, låg· på kronans grund ett gammalt envåningshus med 
ett mycket högt tak af tjärade bräder, som uppförts under 
förra århundradet af en bryggare, hvilken fått tillstånd att 
begagna tomten i 50 år med vilkor, att herbergera resande, 
som öfver sjön anlände nattetid och icke kunde komma in i 
staden , emedan strandportarna voro stängda från afton till 
morgon, då de samma, likasom stadens öfriga portar. öpp
nades af "portvaktmästaren"36• En sägen visste berätta, att 
ett dylikt hus tillförne funnits å tomten och blifvit en natt, 
då Danskar ämnade öfverrumpla staden. af husets innehaf
vare antändt, för att t illkännagifva den öfverhängande faran 

20 



för stadens garnison och öfriga invånare, samt att huset der
efter fatt ånyo uppföras med vilkor, att taket alltid skulle 
vara av tjärade bräder, för att kunna lätt antändas, om en 
ny fara af nyss nämnda slag framdeles hotade staden. 

E.j lång tid efter ofvan nämnda kanals invigning. ordna
des den i det förestående omförmälde flottstationen. allmänt 
kallad Wa rfvet. på dertill hestämdt ställe, för att <ler kunna 
inrymma Malmö eskader, å r 1805 bestående af 12 öppna ka
nonslupar, 1 chefsslup samt 1 prov iant- och 1 kolslup37• Detta 
skedde sannolikt under befäl af dåvarande majoren och tyg
mästaren vid nämnda eskader Carl Jakob Hjärne38 ; hundra

. tals mer och mindre förmultnade lik uppgräf des i den gamla 
begrafningsplatsen och nedkastades uti en närbelägen , på 
g-rodor rik damm, kallad Pallesjö39, som derigenom fylldes; 
platsen jemnades och timmerbäddar samt skjul öfver dem 
byggdes för kanonsluparnes uppdragande å land och skydd 
under vintertid. Den ifrågavarande eskadern ökades på det 
sätt, att stadens tre borg·erlig·a societeter sammansköto medel, 
för hvilka en kutterjulle och en mörsarebarkass anskaffades40 • 

Vid början af det krig, som Danmark den 14 Mars 1808 för
klarade mot Sverige4 1, funnos i Malmö 11 och i Landskrona 
16 kanonslupar, deraf 7 obrukbare, samt i Götebor·g t 2 ka
nonslupar, 12 kanonjollar, 2 kanonbarkasser och 1 mörsare
barkass, ämnade till anfall mot Danmark och till skydd mot 
danska kapare. Engelsmännen hade väl nyligen röfvat hela 
den danska flottan, men denna hade, så godt sig göra låtit, 
blifvit ersatt medelst många, i hast byggda kanonbåtar utan 
skansar och däck samt små, väpnade kaparebåtar, hvilka 
hade i hög grad förslagna, påpassliga och tappra besättningar 
samt ständigi svärmade från och med Dragör genom Öresund 
ut i Skagerack och ända till Elbens mynning samt togo 
svenska handels fartyg, ehuru dessa seglade i stort antal un
der besk ydd af örlogsfartyg42• D en 9 Juni ofvannärnnda år 
anföllo uyssberörda danska båtar midt på dagen och togo · 
flera svenska fartyg från en konvoj strax öster om Salt
holmen och detta i åsyn af i Malmö hamn liggande kanon
slupar. Nlen chefen för dem, ofvan omförmälde H.Järne, ville, 
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ehul'u dertill ifrigt uppnianad af honom underlydande kap
tener, icke genast gå ut och kom för sent för att kunna med
verka till återtagande af de gjorda priserna. hvilka redan 
släpats bakom Kjöbenhavns fästen. Häröfver blevo stadens 
invånare i högsta grad uppbragta och Hjäme ställdes under 
krigsrätt samt blef strängt clömcl43• Min faders övertygelse 
var, att Hjärne var oskyldig. Han var en officer af stor för
tjänst, som redan år 1790, vid 23 års ålder, blifvit riddare af 
svärdsorden och derjemte fått svensksundsmedaljen44 : men 
han var ställd under generalguvernören J. C. Tolls beföl och 
på ett sådant sätt, att han e_j utan särskilde order af denne, 
som vid det ifrågavarande till fallet var i Lund, fi ck äventyra 
kronans fartyg. Och min far berättade, att nii.r kornmerse
råclct Suell till Toll framförde uttryck af elen stora harm. 
som H_järnes förfarande framkallat hos stadens invånare. Toll 
på ett hånligt sätt ogillade densamma. Men medveten om sin 
andel i detta förfarande, tog Toll parti för Hjärne inför den 
jemväl i hög g·racl uppbrag·te Gustaf Adolf och Hjäme blef 
år 1817 överstelö_jtnant v id Göteborgs eskader samt år 1818 
öfverste i flottornas generalstab45• Emedan kriget med Dan
mark fortfor äfven år 1809 och ej slöts förri.in mot slutet af 
detta år, så blefvo de svenska skärgårdsfartygen v id vest
kusten tidigt utrustade, cleriblancl de, som förlagts till Malmö 
redan elen 16 April inmönstracle, nemligen 31 kanonslupar 
och 3 mindre bevärade fartyg-, alla under befäl af amiral 
I-Ijelmstierna. Men emedan det i Maj 1810 befarades ett an
fall från England på Sverige, så afgingo då från Malmö och 
till Göteborg dels under befäl av kapten Olsson 12 kanon
slupar och vidare i Oktober under befäl af kapten Og·ncloocl 
1t andra kanonslupar samt 4 mindre bevärade far.·tvg. Under 
åren 1811 och 1812 uppbringade ånyo danska kapare svenska 
handelsfartyg. D erför blef, bland annat, i medlet af Juni J813 
uti Öresund, der danskame då hade 50 kanonslupa 1· och ett 
stort antal bevärade " jollmansbåtar'', af svensk a örlogsfar-

. tyg samlade linieskeppen Äran och Gustaf ITI. 2 fregatter , 
1 hemmema, 12 kanonskonerter , d. v. s. däckade och seg·
lande kanonslupar, samt 2 bataljoner kanonslupar, hvilka 
skulle bevaka farvattnet från Falsterbo ända upp t ill Höga-
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näs samt konvoyera den mäng·d hanclelsfal't yg, en gång upp
gående till 250. el.jest 130 a 140 eller fti rre, som seglade genom 
Öresund dels från Nords,jön och dels från Östersjön, allt san
nolikt ända till dess freden mellan Sverige och Danmark slöts 
i Kiel elen 14 Januari 181446• Men detta hjelpte ick e, ty t. ex. 
natten emellan elen 15 och 16 November 1813 borttogo danska 
kapare från en då på Malmö redd liggande stor konvo.j två 
brigg·ar, en galeas och en slup. Natten clerefter kommo de igen , 
men då lyckades icke deras företag-. 1-\fven natten cmeJlan 
den 17 och 18 infunno de sig samt då ganska tidig t sedan 
fullt mörker inträclt, hvaraf närmaste följden blef ett häftigt 
skjutande å redden. Min far tog· mig med sig upp på den 
gamla norra föstningsvallen. der en vack er· syn mötte våra 
ögon , emedan alla fartygen voro försedda med lysande lyk
tor och skotteld dessutom ofta blix trade. En af de dansk e 
kaparne hade myck et tyst rott t ill konvojens ena sida, äntrat 
ett handelsfartyg-, utsläckt dess lyktor och var ,just i färd med 
rofvets bortsläpancle, då det uppfäcktes. H an blef tagen af 
en kanonslup. hvars besättning utaf en del Malmöbor belö
nades med 40 r·cllr bko, och införd i hamnen47, der "hela 
stan" påföljand e morgon infann sig och må nga af pöbeln 
g·rnft sk ymfade elen olyckliga af 11 man bestående besätt
ningen med det i den tiden , då e tt rå tt nat ionalhat ännu 
fanns emellan Svenskar och Danskar, vanliga sk ällsordet "röd 
räf" . D et sk ällsord , med hv i lket pöbe ln i Kjöbenhavn hälsade 
elit ankomna venska r , var "svensk Gautyv''. UndeL· de nu 
omförmälcla krigså ren fanns på norra ändan af den då
varande östrn hamnbron. eller ung·efor det ställe, cler nu 
Angbåtsbron börjar, en liten af jord bildad och med kanoner 
försedd skans. Men både denna och Varfvet raserades sedan 
freden slutits, hvarcf ter p å Cl et senare sam t ang r·iinsande 
mark anlades den då s. k. Kommendan tstrtidgården . af h vil
k en å ter och det söder om Vestergatans förlängning åt cita
dellet återstående af den gamla Slottsplatsen år 1863 bildades 
den nuvarande Kungspark en48• 

Innan kommerserådet Suell elen 15 NoYember 18l? slutade 
sin ovanlig·t verksamma och nyttiga lefnad. hade hamnen 
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blifvit år- 18 13 försedd med hamnorclning, en ny muclder
p1'åm. kallad Sjöh~i stcn ? och en stor pålkran samt det hela 
försa tt i sådant skick , att e.j allt för djupgående bringar 
kunde las ta och lossa vid norra delen af elen tidens östra 
hamnbro, hv ilken dessutom b li fvit bety dligt utvidgad åt 
öster p å från sjön inkräk tade, med mudder fyllda och torr
lagda falt, hvarå funnos flern upp lagsplatser och af trä upp
förda magasin49• 

Efter S uells död samL ti ll oc:h med år 1 25 var handlanden 
Sven Karström ordförande i hamndirektionen och u nder den 
tiden b lef dels början gjord t ill den vestra hamnbrons för
ening genom en gansk a ·mal hrobyggnad med det ofvan
nämnda Sparbösseverket ; dels å detta , som redan är sagdt, 
en inseglingsfy r uppförd ; dels hamnen och inloppsrännan till 
den samma fördjupade m. m. samt dels genom kungl. bref 
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af den 26 Maj 181 beviljadt ett r iin tcfriU slablirn å 13.000 
rdlr bko till hamnbyg·g·nadens förbät fring50. 

Kansk e b örjades äfven under Karströms tid östra hamn
broens förläng·ning. Vi st är , a tt den samma, i sitt ursprung
liga skick och då ganska smal, ick e Urngt derefter Yarcl t 
färdig, sedan handlanden Lorens Isak Bager å r 1826 blifv it 
Ordförande i hamndirek tionen, hvilk en b efattning han inne
hade i nära 30 å r eller till och m ed å r 1855. D enne man -
som hade vid sin sida såsom arbetsch ef å ren 1826 och 1 c 27 
den då nästan utlefvade P olheimer och såsom rådg ifvancle 
ingeniörer år 1826 ma joren C. A. W arberg, å ren 1827 och 
1828 kaptenen M. Cronstrancl samt å ren 1833- 1855 kap tenen, 
slutligen öfversten och ch efen för Kungl. väg- och vu tten
byggnadsk år en A. E. von Sydow och t ill arbetschef å ren 
1839- 1855 den i Malmö födde löjtnanten i Kung l. flo ttans 
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TT a 111 rH' n 1800. I [arnnen 1830. 

mekani ska k å r, sl1dligcn genernlclirektören och chdcn för 
Kungl. viig- och va ttcnbyggnadsstyrelsen Carl Cottrcich 
Bcijcr5 1 - var, likasom Suell, med OYanlig·t stor k raft och 
ih~irdighct alltid den mest verksamme i hamndirek tionen och 
på sin tid ostridigt Malmö stads förn~imste borgat'e - nobel, 
uppoffrande, fri sinnad, reformvänlig· samt i högsta grad ni
tisk och driftig· beträ ffande allt, som rörde hans födelsestad 
och i synnerhet dess h amn, men - solen sjelf h ar _ju fläckar 
och jag kan omöjligen dölja, hYad jag vet sannt vara -
myck et hetlefrad och despoti sk. hvilka lyten han iirft efter 
s in fader, Pe tter Bager , och farfader , ofvannämnde Ffaqv in 
Bager. 

Af g·arnmalt h ade hamnbroarne i allmänhet blifv it byg·gda 
på det s~itt, a tt två rader långa. grofva på la r på lämpligt 
afstånd ifrån och paralellt med hvarandra, blih-i t uti sjö
bottnen och i n ilgot inå t bron lutande sföllnin g ncddrifna 
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samt deras inre sidor, från och med bottnen uppåt , beklädda 
med tätt sammanfogade, t jocka plankor, hYarefter tomrum
men mellan de sålunda uppförda bålverk en fy llts med mud
der, hvilket upptagits uti hamnbassängens och inloppsrän
nas dertill bottnar. D essutom hade i senare tider, vestra 
hamnbrons utsida blifvit, till sk ydd mot vågsvall och isgåug, 
försedd med en mot sjön sluttande kallmur a f stora gråste
nar, för hvilket ändamål ett styck e ut i sjön från denna vall 
redan funnos tre kummel af dylik sten , i dag li gt ta l k a llade 
s tenkar. 

Till en början fortsattes förenämnda byggnaclss~itt och 
östra hamnbron utvidgades åt öste l' i och för v innande af 
mark t ill upplagsplatser och a f trii uppförda varumag·asin. 
D å och alla följande år for tsa ttes med allt stö rre och större 
krafter muclclringsarbetena i h amnen och inlop 1)s1·iinnan. 

År 1826 byggdes två "muclderflotta r" att begag nas i norra 
vallgrafven och u t förda cles en ny h amnordning. 

År 1827 fuHbol'dades vestra hamnbron och bereddes till
falle att vid den gam la eller södra delen af den samma lasta 
och lossa varor, hvilket förut endast kunnat sk e v id den 
östra bron ; byggdes två nya a ffo r·ingspråmar och fick to lags
kassören ny insfruk tion. C iita kanals fad er. den stoi·slngne 
g i·efve B. B. von Platen. hvilken detta å r hlifvit chef fö r· 
storamira]sembetcts t redje afd elning52 och a f kungl. maj: t 
anbefalld att i nspek tcra hamna rna å rikets södra kuster , in
spekterade då Mven Malmö h amnbyggnacl. H an fann den 
samma visserligen Yara ett storverk, för hvilket nat uren gjort 
intet , u tan stadens invånare. med sällsynt ih ~irdighet och med 
jemförelsevis elen minsta h jelp af staten utfört den viclstr~iek

taste hamnbyggnacl i v :'1 rt land. men han anm ~i rkte ~ifven, att 
den samma å l"lig·en kostade myck et. för att kunna h ållas vid 
makt. samt ick e kunde haha n naktig·t bestt\ ncl . med mindre 
hamnbroarne inviindes forsågcs med mtrr·al' af sten 53. Men 
dertill saknades medel. och dessutom var Bagcr. hv ilkct helt 
na turlig·t u tgjorde n ilgot hinder för hans företagsamhet. i lik
het med SuelL "visst ick e fri fö r antag·onister . om ock sa m
hället shiligen allmiint hi t direk t ionen vederfaras r iittv isa", 
såsom det heter i hamnclirek t ioncns · ber~it icl sc for ~ r 1827. 
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1 r 1828 elen 6 Maj börjades byggnaden af en ny. mycket 
stor_· muclclringsprårn , hvilken g ick af stapeln elen 24 Okto
ber samma år och fick namnet Frans "till åminnel ·e a f ham
nens älskade och vördade grundläggare, framlidne kommer
ser_·ådet och riddaren Frans Suell''. Fullt färdig först å r 1830, 
bedrefs muddring·en då och följande år, med den nya pråmen 
och elen gamla Sjöhästen samt muclclerflottarna, och upplags
tomterna på östra bron förhöjdes med jord. som ditförcles 
från de gamla norra fostningsvallarne. 

Ar 1832 kunde elen östra delen af norra vallgTafven befaras 
med lastpråmar och mindre båtar ända till Drottningtorget, 
hvarför ett "släpsfälle" byggdes u tanför_· det samma. och ra
seringen samt planeringen af de nordöstra fästningsvallarne54, 

hvars jord fördes till östra hamnbr-on, fullbordades. Carl Jo
han var uti September månad detta å r i Malmö. Härom in
nehå ller hamndirektionens ber~i ttelse följande, t ill en del 
hög·st märkliga uppgifter: "Hamnclirektionen öfved emnade 
ti Il hans kungl. maj :t en underdånig berättelse, jemte en för 
tillfiHlet upprättad karta öfver hvacl som blifvit t illgjort vid 
Malmö hamnbyggnad sedan hans maj :ts härvaro år 1816. 
D en föua visade, att hamnbyggnadskostnaderna från och 
med 1817 till och med sist] idne Augusti månad uppgått till 
210.681 rdlr 29 sk. 10 r. bko och att hamn och löningskassan 
dessutom. under samma tid, utbetalt 44.393 rcllr 2 sk . 1 r. bko 
i löner och pensioner till magistraten och stadens öfriga em
bets- och tjenstemän samt bet.ren te, kostnader vid rådhus
och tulJkammarbyggnadernas underhå ll äfvensom kassan 
ålig·gande ex fra ordinarie 11 tgifter - således sammanlagdt 
255.074 rcl lr 31 sk. 11 r. bko på en icke l~ingre tid än 15 2/3 år , 
en summa, som direktionen ansåg desto betydligare, som den 
tillkommit på införda och afhäncla varor samt fartyg, utan 
annat bidrag af det allmänna, än ett statslån. stort 15.000 rdlr 
bko, och som borde vittna om en här under tiden mycket ut
vidgad, loflig· verk samhet, hvilken bring·at staten ökade så 
direkta som indirekta intrader samt medverkat t ill en till
växt i s tadens folknumerer af 23 2/3 procent. Hamndirektio
ncn vågade vid samma tillfälle för hans maj :t k onungen i 
underdånighet vara af elen tanken , att, så frarnt tullafgifterna 
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å naturprodukter, som importeras direkte från längre bort 
belägna produktionsorter, i allmänhet blefve nedsatta till om
kring· hälften af hvad som erlades, när de inkommo från 
andra platser, och Malmö jemte de öfrig·a städerna på skånska 
kusten vid Oresund förunnades nederlag·sfrih et , skulle snart 
en säker gräns sättas för det lika vanhedrande som föt· landet 
förderfJiga lurendrejeriet55 och Danmark upphöra att med 
stor fördel för sig vara Sveriges förnämsta stapelplats, -
medan här varande hamnbygg·nad inom kort tid, genom 
ökade inkomster, skulle vinna fullkomlighet till förmån ej 
allenast för handeln och den enskilda sjöfarten, utan i krigs
tider äfven för kronans, om iinskönt e.T största, så likväl 
ganska d.jupgående fartyg·; ty med skiilig v isshet vore det 
utredt. att här borde kunna uppnås å tminstone 15 fots djup 
vid dagligt vatten. Hans maj :t konungen täck tes dagen efter 
denna direktionens underdåniga framställning, i nåder taga 
hamnen i ögonsigte och på stället lå ta göra sig· reda fö r allt. 
som rörde hamnbygg·naden , hvilken så tillvann sig nådigt 
bifall. att hans maj :t tillsade direktionen inställa alla afbe
talni.ngar på hamn- och löningskassans ofvann~imnda skuld 
för 15.000 rdlr bko till s tatsverket, emedan hans maj:t ' ' ille 
vid nästa riksdag· för rikets höglofJig·e ständer föreslå , att 
icke allenast den samma måtte varda efterskänkt, utan y tter 
ligare bidrag lemnas till hamnbyggnadens fullföljande och 
konsoliderande medelst s tenkaj äfvensom Uppförande a f ett 
prydli g· t fy rtorn af sten i stället för det närvarande af trä, 
det enda i Sverige, som upplystes på enskild bekostnad. och 
detta desto hellre, som hans maj :t ansåg denna hamnbyggnad 

· vara af sådan vigt och nytta för det allmänna. samt staden 
redan med egen kraft hafva dervid tillg,lort så myck et, a tt 
den icke längTe borde lemnas utan bidrng· af staten. Hvad 
åter· den föreslagna nederlagsrätten angick , förklarade hans 
maj: t sig vilja, efter sin återkomst till lrnfvudstaden , bifal
lande föredraga detta ärende i sta tsrådet , emedan hans ma_j :t 
ansåg Malmö ha fva gjort sig deraf fört,jent''. 

Ac· 1833 fullbordades planeringen af de non~a fästnings
vallarne, i hvilka fanns en mur, innehå llande en m~ingd mur
tegel och 10 kubikfamnar g-råsten. Gasapparaten i fy rtornet 
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blcf högst betydligt förbi.ittrad. 1 sydvestra hörnet af vestra 
hamnbron uppfördes en stor byggnad , innehållande rum för 
hamnclirektionens sammanträden sam l. flera packhus m. m. 
Direktionen inköpte ett stenhus, bel~igct vid Stnmdporten 
emellan husaehögvakten och sjötullskammaren i och för elen 
senares u tvidgning samt beredande af arbetsrum för tolags
k assören och , ·ågrn.ästaren äfvensom staclsvåg och flera pack
hus, afseclda ti ll u thyrande för varor p it kreditupplag·. Hon 
underlät elen inbeta lning· på hamnens ofvann~imnda stats
skuld, som nu första g·ången skulle erli.iggm;. men fi ck erinran 
af statskontoret om denna underHU.enJ1et, hvarför hon på 
minte konung·en om sitt löfte i förevarande af scende, hvi lket 
hade t ill pttföl.Tcl att statskontoret återka llade sitt kraf. 

År 1836 neclrefs nyssni.imncla s tenhus och det gamla sjö
tullskammarehusct. i stället for hv ilka u tmed Norra Vallg·a
tan uppfördes ett nytt, L vi1 d .ni ngar högt. långt stenhu s a tt 
användas till tullkammat·e, tullpackhus. arbetsrum fö r to
lagskassören och vågm~istaren, stadsvåg. handelsbörs m. m., 
och elen 9 D ecember samma å r utfordacle kungl. maj :t " taxor 
å tolag och hamnafgift för varor, fartyg och båtar samt 
vågpenning·ar i Malmö stad", att gi.i lla i 3 å r från den t Ja
nuari 1.837. 

Ar 1837 blef p å kungl. maj:ts och kronans bekostnad, det 
gamla, vester om och intill Strandporten beli.igna husa rhög
vaktshuset, bestående af en mindre by g·g nacl och cLt fyr·kan
tig·t torn. nedrifvet och vester derom, utmed l orra Vallgatan 
uppförclt ett stor t stenhus t ill inry mrnancle af husarh ög
vakt m . m . Dessu tom liit hamnclirektionen ute pit östra hamn
bron uppföra ett s tenhus till "tullvakts tug·a··, och författad e 
deh en af kungl. maj :t elen 20 Juni g· illacl ny harnnorclning· 
samt dels instruktioner för hamnmästaren, hamnens materiaJ
bokhitllare och hamnv~iktarne, hv ilka af magistraten fasl
ställcles elen t3 September. 

Ar 1838 elen 30 Mars fick hamnen g·enom kung l. bref pit sig 
öfverlå ten "en del af norra f. cl. fi.ist ningsglacisen '', hvilken 
var behöflig· fot· vestra hamnhrons utvidgning. Samma in· 
uppg.rord e harnndirektionen j samråd med ohann~irnnde kap
ten A. E. von Syclow en plan för h a rnnbyggnadens fullkom-
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nande, hvilken "åsyftade ett ~mart åstadkomma nde medelst 
ångkraft af 15 fots d_jup, ick e blott u ti inloppsrännan och elen 
y ttre delen af hamnen , u tan ända int ill staden, ii fvensom 
anläggning av dels en ny fö reningskanal med stenkaj emel
lan hamnen och förra fästningsgrafven af sii.dana dimensio
ner , att hvarje fartyg·, som lade till i nom yttre brohufv udet, 
må tte kunna g·å upp till kajen u tmed tullkammaren och 
sta<lsvitgen, samt d els två nya vindbryggor, så lunda konstru
erade, att 29 fots breda fartyg· kunde pas.-era genom de 
samma.,, hvarför kostnaden beräknats t ill omkring 100.000 rdh 
och ett statslån å 50.000 rdlr , a ll t bko, ansi1ges biira. "med 
borgerskapets samtyck e och under dess garanti" ill" 1839 upp
tagas, hv ilkct likvä l ej då sk edde, emedan med bifallet t ilJ 
den hos kungl. rnaj:t gjorda ansökningen derom voro fä sta 
"villkol", som direktionen ick e trodde sig· kunna uppfylla". 

År 1839, sedan ofvannämnde Beije r den 9 Januari tilltri.icH 
sin be fattning· såsom arbetschef vid hamnbyg·gnaden , börja 
des nyssberörda stora arbete ; en ångmudderpråm byg·gdes 
och gick a f stapeln den 22 Oktober under namnet Kraften 
och kungl. rna.j :t medgaf att 100 man soldater med befiil a f 
in<lella armeen finge deltag·a uti de s tora byggnadsföreta
gen ; men det ofvanniimnda g·amla statslånet å 15.000 rcll r bko 
hade ick e. trots konung·ens å r 1832 g if na lö fte och ehurn 
riksdag· h å llits t re år derefte r, blifvit afshifvet. h varom di
rek t ionen p i1m i nts. 

År· 1840 och följande år fortsattes det stora h amnbyggnads
arbete t, jemvä.l då med biträde a f 100 a 125 soldate l' och 20 a 
25 få ngar ; en ångbå t om 6 hästars kraft, kallad Transportö
ren, inköp tes för att bog·sern a fförin gspri1marna. hv ilka fo rn t 
fodskaffa ts genom rodd elle r stakning· ; iu et fo rnt påbö1jade 
verksti.idcr , inom hv ilka för h amnen erforderliga arbeten af 
smede l', svarfvare och filare skulle verksföllas, f ullbordaclcs 
och försitg·os med en rik uppsi.i.ttning· af vec·kty g ; den östra 
af de ol'vanr1i.imnda två v indbl')rg·goma ble f i det niirmastc 
för·di g och den gamla förening·skanalen emellan hamnen och 
norm Ya llg rafvcn igcnfylldes. De oYanligt stora 11tg ifterna 
under delta iu-. utgörande 89.8?:5 rcllr. kunde ick e bcii.ickas 
af inkomsterna. utgörande enclasl 36.420 rdlr. men eld.ta af-
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hjclptes. bland annat, derigenom, att hamnen erhöll såsom 
lå n af Bagei· 17.000, handlanden M. Flensburg 7.000 rdlr, han
delsbolaget C. & M. Möller 3.500 rdlr och åtskilliga personer 
tillsammans 3.550 rdlr, allt bko. 

yssnämnda å r inträffade en hiindelse, som v isade huru 
het lefrad och despotisk Bager var. 46 aktningsvärda husegare 
och medborgare ingåfvo ti ll honom elen 17 Augusti en till 
harnndirektionen ställd skrift, hvaruti de i höfligaste ordalag 
och på flera beh.jertansvärda skäl - deriblancl att undvika 
två för rörelsen, i synnerhet forsling af långt timmer, men
liga v inklar, elen ena v id mynningen af nuvarande Vestra 
harnngatan och elen andra vid infart på elen tillämnade vestra 
bryggan - anhöllo, att denna, iinnu icke påbörjade brygga 
måtte blifva förlagd mitt för mynningen af dåvarande Engel
brekts- och Gråbrödersgatorna samt norr ut från den pla
nerade bastionen Elfsborg och icke, såsom heslutaclt blifvit. 
360 fot längre åt öster. Häröfver råkade Bager i e'ld och lågor. 
Muntligen y ttrade han sig i de häftigaste ordalag och skrift
ligen anförde han till hamndirektionens protokoll den 25 i 
nyssniimnda månad, bland annat, att petitionärerna "kommit 
med ohöfviska anmärkningar" och "roat sig med till intet 
gagnande beställsamhet" samt genomdref afslag på deras 
ansökning, hvilken skulle, så säges, i fullkomlig strid med 
sanningen, uti det af honom dikterade beslutet, innehålla en 
pet itionärerna "vid underskifternas insamlande påtrugad 
öfvertygelse" 56• Kanske skall man nu, helst sedan ves tra 
hamnhron blifvit så betydligt utvidgad samt flera stora an
läggningar, deribland Mahnö-Y stadjernvägens bangård, å 
den samma gjorda inse, att det varit fördelaktigt, om petitio
närernes ansökning bifallits. "Underskrifterna insamlades" 
af Carl Frick, som var handlande och husegare vid Engel
brcktsg·atan och ingalunda var hvarken villig eller mäktig 
alt "påtrug·a" någ·on sin öfvertygelse. 

År 1841 fortsattes arbetet på föreningskanalen och begge 
sidokanalerna, öfver hvilka både den östra och vestra vind
bryggan blefvo färdig·a i Aug·usti, då den gamla från staden 
till hamnen ledande och miclt utanför Strandporten varande 
bryggan borttogs. Detta å rs riksdag beviljade hamnen ett lån 
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af riksgäldskontorets medel å 50.000 rd lr 
bko mot 3 procents årlig ränta och att 
återbetalas med 1/10 årligen från och 
med 184357• 

Åi· 1842 den 12 Februari gick en vid 
hamnen byggd skonertbrigg, Solide, om 
?O svåra lästers drägtighet af stape]u58 

och var denna brigg kanske det första 
större fartyg, som någor blifvit bygdt 
vid Malmö. Samma år blef det stora ka- Carl Gottreich Beijer. 

nalarbetet fullbordadt. Derom heter det 
i Beijers arbetsberättelse för året; "För-
ening·skanalens bredd är 50 alnar, östra kanalens 50 och 
vestra kanalens 60 alnar ; djupet i kanalerna är redan 
11 a 12 fot under dagliga vattenytan och bör nästkom
mande å r kunna blifva lika med det i yttre hamnen ; afstån
det emellan vindbryggornas landfästen är 24 l 3/4 alnar: 
samman.räknade läng·den af uppförda och med betäckning·s
block belagda ka.ter utg·ör 1.100 str~ickalnar, hvaraf 3?? alnar 
äro uppförda på stenkista och ?23 alnar på pålning". Kost
naderna för detta stora arbete, inberäknadt "fäs tning·sgraf
vens upprensning och uppgräfning till 9 fots djup på en 
längd af 500 alnar; de intill ka.jerna angTänsande gators och 
platsers planering och stensättning; anskaffande och ned
muring af duc d'Alber och lyktpålar, .ternstaket kring bryg
gornas landfästen och trnppnedgångar", för hvilka arbeten 
kostnaderna i den ursprungliga planen icke upptagits, hade 
utgjort 130.69? rdlr 2? sk . ; r. bko. Detta år var djupet uti 
inloppsrännan 715 famnar ut från yttersta ändan af Öst rn 
hamnbron 16 fot och ]ängre inåt 12 1/2 fot, a ll t vid dag:lig·I 
vatten59• 

År 1843 b lef, enligt kung·l. bref af den 1 November, ändt
]igen det ofta omta lade statslånet å 15.000 rdlr- eftei·skänkt 
och dessutom ett nytt statslån å 50.000 rdlr, allt bko, hamne11 
beviljadt emot 4 procent ränta samt återbeta lning å rligC'n 
med 1/10 från och med år 185260• 

År 1846 fick hamndirektionen, enligt kungl. bref af den 
30 April, ett statsanslag å 60.000 rdk bko utan återbetalnings-
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Hamnbild från 18 13. Erter teckning av J. Th. James. 

skyldighet, att utgå med 6.000 rdlr årligen under åren 
1846-1855. 

I medlet af Juni 1847 kom direkte från Bahia samt lade till 
och lossade vid tullhuset det 15 fot djupgående skeppet Svea 
om 184 svåra läster, hvilket var lastat med socker61 • 

Å t· 1848 försågs mudderpråmen Frans, hvilken dittills 
drifvits med hästar, med en ång11rnskin om 10 hästars kraft; 
fullbordades den år 1844 började anl~iggningen af Fisktorget 
och fortsattes under föregående år började stenkajarbeten 
å östra hamnbron, hvilka ytterligare fortsattes åren 1849 och 
1850. Det förra af dessa två år blefvo ock förut började trä
planteringar å planen för de undanrö.jda norra fästnings
vallarna fullbordade. Sistnämnda t'1r utfärdade kungl. ma_j:t, 
efter utaf hamndirektionen afgifna förslag, dels nya taxor 
å tolag, hamnafg·ifter och vågpenn ingar, att gälla från den 
1 januari 1851; dels tillägg till stadens byggnadsordning "med 
särski ldt afseende på, hvad som bör inom hamnens område i 
husbyggnadsv~ig iakttagas", samt dels ny "hamnordning för 
Malmö stad". 
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Förestående uppg ifter om hamnarbetena m. m. iiren t826-
L850 äro, de r annat icke blifvit sagdt. meddelad e efter hamn
clirektionens å rsberMte lse r. atnrligtvis hafva mimga andra 
arbeten under samma i1r blifvit verksfä llda, der ib land mudd
ring ut i inloppsriinnan till hamnen, u t i denna och uti norra 
föstningsgrafven: utv idg ning· af hambroarnes omri\den, an
liiggning af "'s liipsfä llen", allt i stor skala , samt 11nde rh å ll af 
alla s lags s1'\ fasta som flytande bvgg;nader. 

I Lamn- och löningskassans uppbörd '" har, en ligt 1840 års 
beriittelse. med 11tes lu tande af skillingar och runstvcken va-
rit i medeltal i1rligen 

1?88-1?9? 2.458 och tillsa mmans 24.588 
1?98-180? 6.482 d:o 64.830 

1808-181? .12.419 d:o 124.195 
1818-182? 13.8?3 d :o 138.730 
1828-183? 23.44? d:o 234.4?3 
1838 28.552 

1.839 34.850 

1840 36.420 

och vidare enligt årberättelserna 

1841 33.461 

1842 32.315 

1843 31.085 

1844 38.653 
1845 39.652 

1846 40.994 

1847 41.429 

1848 50.9?9 

1849 50.34? 

1.850 46.48261 

Summa rdlr bko 1.012.035 
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allt oberäknadt ofvannämnda anslag· och lån af allmänna 
medel62• 

Med den nyssnämnda kassans inkomster hafva blifvit be
stridda dels utgifter för uppförande och underhåll af sta
dens allmi:inna byggnader, dels bidrag till aflöning och pen
sionering af en del af stadens embets- och tjenstemän samt de
ras enkor och barn ; dels kostnaderna för bygg·nad och under
hå ll af hamnen, dess fastigheter , inventarier och materialier ; 
muddring·ar; anläggning och underhåll af fyrtoruet, prome
nader, vägar och upplagsp]atser samt deras belysning och 
renhålJning, och dels hamnens tjenstemäns och betjenings af
löning· m . m. Jag känner icke beloppet af dessa utgifter i 
äldre tider och kan endast meddela, att de utg,jort under 
första hälften af innevarande å rhundrade öfver en million 
riksdalei· banko, deraf 9.043 år 1810, 14.062 år 1820, 18.986 år 
1830, 70.876 å r 1840, 32.685 å r 1846, 29.165 år 1847. 40.470 år 
1848, 6J.376 <°1 r 1849 och 63.555 å r 1850. D essutom anser jag 
mig hörn nämna, att hamnens skulder, som vjd slutet af år 
1850 utgjorde 94.200, i slutet af Oktober 1852 uppstigit till 
122.614, allt riksdaler bauko63 . 

Som det kan vara af intresse att hinna, hvad arbetarne vid 
hamnen, då de ej arbetade efter beting, hade i dagaflöning. 
så anser jag mig höra efter å rsbe6ittelserna meddela, att den 
samma utgjorde å ren 1834-1838, "efter skicklig·het och ar
betsförhet", 16 a 24 sk. bko; år 1843 32 a 36 sk. och för en 
mindre del 24 a 28 sk. rgs; å r 1844 "allmännast" 28 a 32 sk. 
och "en mindre del" 24 sk. rgs.; år 1848 för vanliga arbetare 
21 sk. 4 r . a 24 sk .. mindre arbetsföra 16 sk. a 18 sk. 8 r . och 
för "timmermi:in, som begagnat eg·na verktyg ända till och 
med 40 sk .", al1t bko, samt år 1850 för de ski ckligaste timmer
män och snickare 37 sk. 4 r. a 42 sk . 5 r .. smeder och vag·n
makal'e 26 sk. 8 r. a 32 sk. , handtlangare 24 a 26 sk. 8 r ., gossar 
l6 sk. och för alla andra arbetare 26 sk. 8 r . eller 24 sk. eller 
16 sk. ell e r 21 sk. 4 r . allt hko, i mån af arbetsförhet hvarjemte 
alla haft ]äkarevård och läkemedel på hamnens bekostnad. 

T hvad mån handel och rörelse m. m . tilltogo i samma mån 
hamn en förbättrades , derom har ,jag· redan yttrat åtskilligt 
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:mmt skall nu meddela några ytterligare uppgifter. Enligt 
1832 års berättelse "ankommo till hamnen 

år 1831-år 1832 

764- 805 farkoster af alla slag, med pass från in
rikes orter 

453- 314 farkoster af alla slag, med pass från ut
rikes orter 

S:ma 1.217-1.119, hvaremot 

847- 893 farkoster afgingo, förpassade till inrikes 
hamnar 

445- 292 farkoster afgingo, förpassade till utrikes 
hamnar 

S:ma 1.292-1.185". Enligt 1850 års berättelse hade "under 
detta år följande antal farkoster blifvit expedierade å tolags
kammaren, nemligen: 

inkomna från inrikes 969, från utrikes orter 455, tillsam :s 1.424 
afgångna till d:o till d:o d:o 401 } 

förpassade 634 cl: o J.422 
utan pass 387 1.021 

-
Summa 1.990 Summa 856 Summa 2.846 

Sist åberopade berättelse innehåller vidare följande: Af de 
från utrikes hamnar inklarerade farkoster hafva 365 fört 
svensk, 27 norsk, 15 dansk, 34 engelsk, 4 holländsk, 1 belgisk, 
2 oldenburgisk, 1 hannoveransk, 1 mecklenburgisk och 5 preu
sisk flagg, deraf åter 370 innehaft last och 85 varit barlastade, 
och af dem ha 261 anländt från Danmark, 23 från Norge, 
108 från England, 1 från Holland, 1 från Hannover, 1 från 
Mecklenburg, 9 från Preusen, 29 från Li.ibeck, 2 från Ham
burg, 3 från Bremen, 2 från Ryssland, 1 från Sardinien, 3 
från Spanien, 6 från Portugal och 5 från Brasilien. De till 
utrikes orter expedierade skepparne hafva haft följande be
stämmelser, nemligen : 47 till Norge, 257 till Danmark, 33 till 
England , 3 till Frankrike, 35 till Preusen, 19 till Liibeck och 
? till Ryssland, hvaraf 189 medfört last och 212 varit bar-
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MALMÖ HAMN. 

1851 

lfam11c11 ltl'5 1. 

lastade. -- Sedan af stadens handelsflotta 2 skonertar om 
70,53 lästers d6iktighet förolyckats och 4 fartyg 0111 147,05 
läster hlifvit sålda , men di:iremot 11 fartyg om 556,68 hister 
genom inköp ti llkommi t, eger Ma lm ö rederier 56 sege lfartyg, 
deraf 4 kopprade och 3 kopparfasta, om 2562.83 läster, 1 kopp
radt ångfartyg om 75 hästars kraft med 9,10 li:isters dri:i.gtig
het och 1 .iärnångfartyg om 60 hästars kraft och 6,84 läster, 
eller sammanlagdt 58 fartyg om 2,578,97 !i.ister, hvilket utgör 
en tillökning under detta t'1rs lopp af 5 seg·elfartyg 0111 330,75 
li:isters dräg·tighet64 • - Här i hamnen befinna sig nu i vinter
lag 71 fartyg, deraf 30 äro hemma hi:irsfädes och 41 iiro 
främmande" . 

För .Jämförelses sku ld, må det s lu tligen här nämnas, att 
nyssnämnda rederier egde år 1831 40 och år 1840 50 fartyg, 
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de förra med 1.299 och de senare om 1.856 li:i sters dri:igtig·heL 
oberäknadt ångfartygen; 

att å r 1800 utfördes från staden endast 55.737, men år 1849 
207.295 tunnor spannmål, oansedt betydligt ökad förbrukning 
och brännvinsbränning i orten; 

att tulluppbö1·clen för inkommande och u tgåencle vat'Ol'. 
hvilken år 1812 utg·,jorcle endast 30.696 rcllr, utgjort 61.874 rcllr 
år 1827, 49.494 rdlr å r 1828, 60.326 rdlr å r 1829, 60.594 rcllr å r 
1830, 57.423 rdlr år 1831, 170.709 rdlr år 1846, 145.620 rcllr å r 
1847, 196.767 rdlr år 1848, 184.383 rclh å r 1849 och 178.723 rcllr 
å r 1850, eller i medeltal under å ren 1827- 1831 57.942 och 
under åren 1846-1850 175.240 rcllr, allt bko, och oberi:iknadt 
beloppet af elen tull , som bort erli:iggas för förbrutna dömda 
varOl'; hörande jag icke underlåta att härvid anmi:irka, det 
staden å r 1850 svårt hemsöktes av kolerafarsot, som natur
ligtvis menlig·t inverkade p å all handel och rörelse65. 

Fastän det lig·g·er utom planen för detta arbete att beri:itta. 
huru hamnbyggnaden blifvit fortsatt intill våra dagar, tillit
ter jag mig dock nämna, dels att, sedan Bag·ers år 1855 timade 
af gång·, följande handlande varit ordförande i hamndirek
tionen, nemlig·en P. G. Barkman åren 1856-1860; C. J. Kock 
1861-1863 ; Gabriel Hedman 1864-1866; J. P. Bager, L. I. 
Bagers brorson, 1867- 1879 och Gustaf A. Hedman sedan å r 
1880 intill denna dag·66 ; dels att djupet var vid 1886 års slut 
uti inloppsrännan till hamnen och uti denna till jernvägsbron 
20 fot; innanför denna bro uti Suellskanalen 16 fot, uti vestra 
hamnkanalen och c itadellkanalen 13 fot och uti östra hamn
kanalen 11 fot67, samt dels att hamnens område, som enlig·t 
ingenjören L.iunggrens karta och beskrifning öf ver Malmö 
af å r 1853, d å utgjorde 1.17 tunne- och 4 kappelancl , sedan 
dess utvidgats g·enom inkräcktning·a 1· från sjön till den grad, 
att det samma, enligt skrifvelse till mig af den 1.0 Maj 1886 
från stadsingeniören J. Aberg, d å utgjorde omkring 240 tun
neland, inberäknadt allt inom området varande vatten samt 
statens och Malmö-Ystads jernvägar och bangårdar, hvilka, 
likasom ett nytt tullhus, skeppsvarf och docka m. m. ligga 
på det från sjön inkräcktade området. 
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Denna högst betydliga landvinning· påminner mig lifligt om 
Holbergs yttrande: 

Jordens Kreds er skabt af Gud, 
Men de Nederlrender 
Deres jordplet danned ud 
Har med egne Hrender; 

ty det samma kan, till evärdelig heder för Malmö stad och 
dess hamndirektion samt dennas arbetschefer och rådgifvande 
ingeniörer sägas om deras storverk, Malmö hamn. 

Svåra, oftast från nordvest kommande stormar hafva ej 
sällan rasat öfver hamnen och staden. En sådan, som inträf
fade den 1? Mars 158?, har jag redan omtalat. Den 16 och 1? 
januari 1818 var en dylik storm rådande, hvilken uppdref 
vattnet i sjön 6 fot öfver det vanliga vattenståndet. Likaså 
elen 26 Januari 1822. Än värre blef elen 11 Mars samma år, 
då vattnet steg vida högre än tillförne; omkring 1.000 fot af 
vestra hamnhrons bålverk nästan förstördes; östra hamnbron 
öfversvämmades samt stora mängder af å den samma upp
lagda bjelkar, plankor och bräder vräktes ut i sjön och öfver 
östra delen av glacisen samt in uti den söder om den samma 
varande gamla, norra fästningsgrafven. Den 3 November 
1824 stormade det så våldsamt, att en brigg och en galeas, 
hvilka lågo till ankars på redden, ehuru de kapade masterna, 
likväl drevos in emot och strandade ett stycke ut från när
maste land, där skråfven våren år 1825 gräfdes ut ur sanden 
och bergades. Det förra hände äfven ett på redden den 16 och 
1? April 1825 förankradt skepp från Gefle och natten till den 
28 November samma år vållade en stark nordvestlig storm 
liknande, ehuru ej så stora missöden, som de hvilka inträffat 
elen 11 Mars 1822. Genom dessa och flera andra stormar, t . ex. 
den 11 Juni 182?, blefvo äfven husens i staden vattentak, 
bestående af teg·el, och många skorstenar, plank m. m. illa 
medfarna68• 

Redan långt ner i medeltiden egde persontrafik mellan 
Malmö och Kjöbenhavn bevisligen rum, ty den 29 Januari 
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12?5 beviljade borgarna i "Köpmanhafn" tullfrihet, för dem, 
som gingo sjövägen till "Malmoghre"69• Denna trafik bestreds 
åtminstone senare af "Fergemen", hvilkas antal, skyldigheter 
och rättigheter bestämdes år 1522 af Kristian Il i hans "Or
dinants" eller "verdslige Lov" sålunda, att i de begge städerna 
skulle finnas åtta edsvurne "Fergemen", med skyldighet att 
öfverföra en ensam person för 1 skilling, en häst och karl för 
3 skillingar samt en läst varor för 6 skillingar, allt under ti
den från Påsk till Mickelsmässan, men å den återstående 
årstiden för 4 "Album", 4 skillingar och 8 skillingar, <ler ej 
annorlunda öfverenskoms. Denna forsellön blef sedermera 
förhöjd och skulle, enligt Kristian IV:s recess af den 29 Feb

. ruari 1643, utgöra för en ensam person 4 skillingar, för en 
bondehäst och bonden sjelf 12 skiJlingar, för en ryttarehäst 
och ryttaren sjelf 1 riksmark samt för 2 hästar och 1 vagn 
1 riksdaler. Ville någon begagna färja eller båt med 4 åror för 
ensamt sin räkning, skulle han betala för en liten färja 2 
riksdaler och för en stOl' 2 1/2 samt för en båt med 4 åror 
11/2 riksdalerio. 

Man · ser häraf att färjemanslaget i Malmö hade gamla 
anor. Visserligen gick omkring år 1665 och bestämdt år 1668 
emellan Malmö och Kjöbenhavn en jakt, som överförde post 
och passagerare, men den fick ej medtaga något gods, eme
dan den ej skulle utgöra intrång i färjemanslag·ens rättig
heter71. 

Af det anförda ser man äfven, att nämnda lag begagnade 
både färjor och båtar, men bruket af de förra upphörde för 
lång tid sedan, jag vet ej när. 

En resa från Malmö till K_jöbenhavn i färjemanslagets 
öppna och visserligen icke stora båtar var emellertid ännu 
under ungefär första fjerdedelen af innevarande århundrade 
ofta ganska obehaglig och mycket långsam. Ehuru min far 
hade i Kjöbenhavn flera både kusiner och affärsvänner, reste 
han icke dit oftare, än hvart annat eller hvart tredje år. 

Men den 24 Augusti 1828 började en dansk ångbåt vid 
namn Caledonia göra lustresor emellan de begge städerna, 
hvaruti många både Svenskar och Danskar deltogo, och här
med fortfors i flera år. hvarunder om natten til1 den 28 Juni 
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l1ALMÖ 

Ma l111 ii första il ng·hc'\ t. Efkr li tografi. 

1830 intriHfade elen lång t id der·eftel' omta lade s. k. "fasans
natten p å Caledonia'', hvilken bestod del' i, att ångbåten 11ndel' 
sin färd från Kjöbe nhavn ti ll Ma lmö blef utsatt för· så svår. 
af lå ngvarig åska och stai·ka blixtar å tföljd storm , att dess 
undergång med a llt skäl befarades 72• 

Dessförinnan, eller å r 1824, hade en företagsam och kunnig 
dansk sjökapten vid namn Sch mitt, utvel'kat sig rättighet. 
hvilken attes i verkställighet den 10 Augusti samma å r, att 
på en snabbseglande, för persontrafik ändamå lsenligt inredd 
s. k. paketbå t öfverföra resande äfvensom hästar och vagnar 
m. m . från Kjöbenhavn till Ma lmö hvarje Tisdag och tvädom 
hvarje Torsdag mot ett pris af 2 1/2 rd lr för v ux ne personer 
och 11/2 rdlr, a llt rgs., för barn under· 14 å r samt t,jenstefolk. 
D etta företag bal' sig godt och framka llade å r 1836 fäflait af 
en svensk paketbå t 73. 

Följden h~iraf blef, att de resandes antal snar·t betydligt 
ökades och fö l.iden deraf åter, att man i Malmö började tänka 
på en ångbåt, som skulle fräda i paketbåtens ställe. För detta 
ändamå l bildades äfven derstäcles ett på aktier. hvarje å 
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250 rdlr rg·s, ställt bolag, hvilket lät i Motala bygga en vacket· 
ångskonert om 70 hästars kraft, kallad Malmö, hvilken den 
31 Juli 1838 började göra reguliera turec· emellan Malmö 
samt Kjöbenhavn och Liibeck. Priserna voro för första plat
sen 4 rdlr och andra platsen 2 rdlr till Kjöbenhavn samt till 
Liibeck för första platsen 24 rdlr, andra platsen 15 rdlr och 
fred.je platsen 10 rdlr, allt rgs74 • Men detta företag bar sig 
icke i längden och aktierna nedgingo slutligen till omkring 
en tredjedel af deras urspmngliga värde. 

Emellertid hade antalet sjöledes resande från och till Malmö 
högst betydligt tilltag·it och steg för hvarje å r. Det utgjorde 
t. ex. 3.335 å r 1838, och 3.634 år 1840, men 8.462 å t· 1843, 8.687 å r 
1844, 9.839 å r 1845, 10.430 å r 1846 och 15.102 å r 184775 • Följden 
h~iraf blef, bland a~nat, att utom ångbåten Malmö tre andra 
nemligen Unionen, Frei.ja och Ophelia å r 1847 gingo mellan 
Malmö och Kjöbenhavn samt att deras antal senare än v idare 
ökats, t. ex. å r 1850 med ångfartyget Oresund7r;. 

Somliga vintrar afbröts samfardseJn till sjös mellan de 
begge sfäderna längre ellet· kortare t id derigenom, att sjön 
belades med is. Ar 1493 va r sjön så tillfrusen, att man ej 
kunde färdas der·öfver i fartyg och ej heller gående eller ri
dande. År 1573 gick man öfver isen mel Ian beg·ge städerna 
till dess fre personer fröso ihjäl. Den 6 Niat·s 1587 var emellan 
Helsingborg· och Helsingör allfarväg· p å is, å hvilken mycket 
tunga lass och m ånga oxar öfverfördes frå n den föna till 
den senare staden77 • Den 28 April 1770 rymde ett fullt be
väradt vaktmanskap från K.jöbenhavn, bestående af en un
derofficer, en trumslagare och omkring· 20 soldater, samt tå
gade öfver isen till Malmö, der det antog· värfning. Det 
samma skedde med ett färre antal danska leg·oknektar den 
13 April 1771. Julafton å r 1794 reste min far isledes från 
Kjöbenhavn till Malmö och mellan de begg·e städerna var 
under v intern å r 1814 en liflig trafik på isen, jemväl med 
tungt lastade slädar78• Ännu den 28 Mars 1829 var sjön emel
hm Malmö och K.jöbeuhavn belagd med stark is. Detta var 
äfven händelsen dels ännu den 27 Febmari ,ja den 10 Mars 
183079 och dels än mer i samma månad 1838, då en väl banad, 
om jag så får säga, landsväg fanns p å isen, hvilken var så 
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stark, att derå, i flera veckor från Malmö till Kjöbenhavn, 
utan något äfventyr, öfverfördes utomordentligt stora och 
grofva, af fyra hästar i spann dragna slädar, hvarje lastad 
med två kubikfamnar bokved, som till mycket högt pris sål
des i den danska huf vudstaden. I Mars 1829 foro fem office
rare af Malmö garnison och en lots i tre slädar öfver isen till 
Kjöbenhavn; men när de kommo till "Toldboden" derstädes, 
så förbjödos de att fortsätta färden in i staden, innan de be
talt tull för hästarna. Dertill saknade de nödiga medel ; men 
en min syssling, grosshandlanden i Kjöbenhavn Aspegren, 
som bodde i närheten af Toldboden, hemtades dit och gick i 
borgen för tullens belopp och så fingo de resande fara in i 
staden. Då de på eftermiddag·en dagen efter skulle resa till sitt 
land igen, så blefvo de utsatta för en snöstorm; men kommo 
lyckligt hem, tack vare en kompass och en präktig hund. 
På den ofvannämnda starka vägen foro öfverjägmästaren 
J. Sjöcrona med fru, sjökaptenen S. A. Falkman och jag uti 
två slädar, under mycket vackert solsken den 20 Februari år 
1838 till Kjöbenhavn. Oss affordrades ingen tull för hästarna. 
Vi återvände dagen <lerefter, detta "i grefvens tid", som man 
säger; ty redan dagen derpå blef isen osäker. Icke desto
mindre och fastän det blåste hårdt, begåfvo sig ett par dagar 
senare fem handelsbokhållare och en lots i två slädar öf ver 
till Kjöbenhavn ; men denna resa slutade mycket olyckligt 
natten emellan den 24 och 25 Februari. Sedan de resande 
varit i land på Saltholmen, fortsatte de resan derifrån under 
stark snöyra, hvarefter isen brast under den ena slädan, i 
hvilken två bokhållare och lotsen åkte. Draglinorna afsku
ros i ändamål att rädda hästarna, men det lyckades icke. 
Den andra släden med två bokhållare återfördes till Salthol
men för att skaffa hjelp, hvilket ej heller lyckades. De två 
bokhållarne E. G. P silander och D . Riher, samt lotsen fröso 
ihjäl. En tredje sprang hela natten, för att ej fara vilse och 
hålla sig· varm, omkring sin kamrat Ribers lik och blef deri
g·enom räddad. Ännu den 1 April 1839 hindrades ångfartyget 
Malmö 'af drifis att gå till Kjöbenhavn och detta skedde, 
ehuru med stor svårighet, först den 8 i samma månad. I 
Februari 1841 bildades åter en stark isbryg·g·a, hv ilken myc-

44 



ket begagnades både af gående, ridande och åkande, men 
äfven den så oförsiktigt, att ett menniskolif spilldes80. Det
samma var förhållandet år 1845, då termometern visade 16 
graders köld den 1 och ännu den 12 Mars 18 grader samt 
flera fartyg lågo infrusna i Sundet. Den 10 gingo 5 studenter 
öfver isen till Kjöbenhavn, men när de dagen efter skulle 
återvända, uppkom storm och snöyra, hvarunder den ene 
omkom. Den 22, allt Mars, redo flera officerare från Malmö 
tiJl Kjöbenhavn utan passageraresedlar och blefvo för denna 
underlåtenhet sfollda under åtal af stadsfiskalen i Malmö. 
Först den 10 April var sjövägen till Kjöbenhavn obehindrad81 . 
Ännu den 24 Mars 1846 var stark trafik på isen emellan 
Malmö och Kjöbenhavn, äfven med åkdon.82 

Innan ,jag berättar det, som .Jag· känner om tullförsnillning 
i Malmö samt lurendrejeri der och i stadens niirhet, anser jag 
mig, för att kunna blifva förstådd, böra meddela följande, 
deraf åtminstone en del säkerligen är okändt fö1· de flesta af 
dem, som nu lef va. 

Fordom uppbar staten inkomster dels g·enom "Stora Sjö
tullen", som kan sägas vara uråldrig och afsåg inkomsters 
erhållande för s.jöledes inkommande och utgående varor, 
hvilket ännu sker, samt dels "Lilla tullen eller landttullen" 
som tillkom genom 1622 och 1638 årens riksdagsbeslut och 
afsåg inkomsters erhållande för "alla inhemska ätliga och 
förnötliga varor, som fördes till torgs eller marknad inom 
riket", hvilken tullinrättning upphäfdes genom 1810 års riks
dagsbeslut och kunglig kungörelse den 3 November samma år. 

Styrelsen af dessa tullinrättningar bar varit underkastad 
flera förändringar under både förra och innevarande år
hundrade. År 1726 bortarrenderades både s.Jö- och landttulls
inkomsterna till en "generaltullarrendesocietet", h vars direk
tion bestod af 24 fullmäktige, deraf 4 å kronans vägnar samt 
3 i hvardera städerna Göteborg, Malmö och Karlskrona. 
Denna organisation varade till och med 1765, hvarefter tull
verket stod under kronans egen förvaltning genom en "gene
raltulldii·ektion", bestående af en generaldirektör, till en bör
jan bitri:idd af 4 och sedan af 6 s. k. tullråd. År 1772 upphäfde 
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Custaf llf nvssniirnnda direktion o<: h sfällde tullverket under 
kammarkoll egi11in sidunda. a tt två öfverdirektörer skulle 
vara föredragande Jedamöter i kollegium och ve rksfälJare a f 
dess beslut. Men från början a f i1r 177? utarrenderade Gu s
laf 11 f tullinkomsterna på 6 å r i111yo t ill en ··g·eneral tullarrcn
desocietet'' med förbehå ll af 1/4 u taf akt ierna för Kronan . 
som lillsatte 4 af de 16 fullmäkti ge. hv ilka skull e va ra öfver
styrclse för verket. D etta arrende upphörd e väl med 1 ?82 å rs 
slut . men samma fullrn ~i k t i ge fortforo a tt såsom "generaltull
direktion", dock med kammarrev isionens pres ident såsom 
ordförande, förvalta tullverket för kronans r~ikning till ta 
1785. då G ustaf JII t illsatte en ny direktion, bestående a f ord
förande och ? a 9 ledamö ter , hv ilken såsom överst yrelse hand
hade tnllförvaltningen till å r l803. Om alla dessa föriind
rin gar minska t aktningen för både lagstiftare och hans handt
langare samt missaktningen till någon del framkallat öfver
trädelser af tullförfattningarna, så var detta ej underligt. 
Viss t i:ir att sådana egde rum i stor skala och att genom en 
kungl. kungörel se af den 31 Aug·usti 1802, i uppgifvet ända
mi1 l att hämma lurendrejeriet, tullinkomsterna utarrendera
des för en tid af tio å r till en tredje "generaltullarrendesocie
tet", hvarför kung l. maj:t utfärdade bolagsregler den 21 D e
cember 1802 af innehå ll , bland annat, att kronan skulle med 
J/4:del deltaga i denna societet och dess sty relse utgöras af 
en ordförande, t illika president i kammarkollegium , samt 12 
fullmäktige, deribland 5 å kronans vägnar. Men sedan ko
nungen i § 60 af regeringsformen den 6 Juni 1809 förb_judits 
att "statens inkomster förpakta eller , till vinning för sig och 
kronan eller enskilda personer och korporationer, några mo
nopolier fastställa," samt, såsom redan blifvit nämndt, lilla 
tullen eller landttullen upphäfts å r 1810, så blef tullverkets 
sty relse från och med 1814 uppdragen å t en "generaltull
direktion", bestående af ett statsråd såsom ordförande och 7, 
senare 5, ledamöter , deribland statssekreterarne för kamrnar
samt handels- och finansexpeditionerna, presidenten i kam
markollegimn, en statskommissarie och en handlande. Denna 
organisation blef dock ej mer än 10 å r gammal, t y genom ett 
Kungl. bref af den 24 November 1824 inrättades den i.i nnu 
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Hamnhild fn'\ n 1824. E ft t> r må lnin g- av M. F lt>nsb11rg·. 

varande, af en g·eneraltulldirektör med allena bes lutander~itt 
och två honom rådg·ivande depadementschefer bestående 
"generaltullstyrelsen", för hvilken den första instruktionen 
utfärdades den 15 juli 1s25sa. 

Nu till själva saken. 
Under 1700-talet samt i bör,jan af innevarande århundrade 

och under mer än första hälften deraf hörde brott mot gäl
lande tullförfattningar af flera anledningar, snart sagdt, till 
ordningen för bå de dag och natt p å mång·a ställen i vårt land 
och v isserligen ick e minst i Malmö samt dess närhet. 

Den förnämsta anledning·en var, att i tulltaxorna funnos 
icke blott många mycket höga, nästan till förbud gränsade 
tullsatser, utan äfven många ovilkorliga förbud af rent orim
lig beskaffenhet mot bå de utförsel och införsel af varor, bland 
de senare flera, som omöjligen kunde af rikets invå nare und
varas, hvilket e_j allvarsamt ~indrades förr än i konung O s
car I :s tid. 

En annan anledning· var, att nästan till och med de tre 
första å rtiondena af innevarande århundrade, snart sagdt, 
ingen kunde få något embete eller t,jenst, eller ens bet.ien te
syss la inom civil- och milifärstaterna, utan att till företrä-

. daren betala en större eller mindre ackords- ell er tjenste-
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köpssununa, vanlig·en bei·äknad till tre års af tjensten, lag
ligen och olagligen, erhållna inkomster, detta ehuru de förre 
sällan eller aldrig voro tillräckliga för innehafvarens anstän
diga bergning. Se här några exempel. Grefve G . F. von Rosen 
hade under förrn yndarregeringen år 1 ?94 efterträd t gref ve 
T. Thott såsom landshöf ding i Malmöhus län och dervid måst 
utfästa sig att till honom utbetala ett tjensteackord å 25.000 
rdlr bko, till säkerhet för hvilket belopps erhållande Thott 
fått e,j hlott von Rosens förbindelse , utan äfven af hertigen
regenten ett s. k. lettre de retenue. Denna summa hade Thott 
ännu år 1812, då von Rosen fick först tjenstledigbet och sedan 
af sked, att fordra och för dess utbetalning måste t. f. lands
höf dingen V. af Klinteberg, innan han utnämndes till von 
Rosens ordinarie efterträdare, utgifva sin förbindelse. När 
min farbror N. Falkman år 1796 erhöll afsked från sin t,jenst 
såsom stabskornett vid det då i Malmö förlag·da husarrege
mentet, så återficks det för denna tjenst utgifna ackordet å 
icke mindr·e än 1.000 rdlr bko. Ackordet utgjorde år 1813 för 
stadsfiskalstjensten i Malmö 1.333 1/3 rdlr; lika mycket be
gärdes år 1810 för en lönlös landsfiskalstjenst och många år 
derefter gafs i ackord för landssekreteraretjensten i Malmö
hus län 8.000 rdlr, allt bko84• Härigenom blefvo de flesta em
bets- och tjenstemän samt bet.jente vid tillträdet af sina syss
lor betungade med skuld, som i den tiden allmänt förräntades 
med 6 procent årligen. 

En tredje anledning· var att dessa inkomster och tullstatens 
tjenstemäns och betjentes antal voro mycket ringa. Enligi ett 
den 11 Maj 1802 utfärdadt kungligt href till tulldirektionen. 
angående regleringen af s.jö- och landttullsstaterna85, skulle i 
Malmö finnas en tullkammarföreståndare, kallad tullförval
tare, samt en bokhållare för både s.jö- och landttullarne; en 
tullinspektor och en tullskrif vare vid hvarje landttull samt 
vissa öfveruppsyningsmän, uppsyningsmän och vaktmästare 
eller besökare, och lönerna utgöra, för tullförvaltaren 250. 
för tullinspektoren 200, för bokhållaren och öfveruppsynings
männen 100, för tullskrifvarne och uppsyningsmännen 60 
samt för vaktmästare, strand- och utridare 50 rdlr, oberäk
nadt hästlega för de senare å 16 2/3 rdlr, allt bko. Dessutom 
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skulle det finnas jaktuppsyningsmän och roddare eller båts
män, de förre med 75 och de senare med 40 rdlr bko i årlig 
lön, samt lagliga sportlar vara dels för "sjötullsbetjeningen 
för fartyg och öppna båtar, när pass å de senare begärdes, 
under 10 läster 8 sk., d:o 20 d:o 16 sk., d :o 30 d:o 24 sk. , 
d:o 40 d:o 32 sk., d:o 50 d:o 40 sk., d:o 60 d:o 1 rdlr, d :o 70 
d:o 1 rdlr 8 sk., d :o 80 d :o 1 rdlr 16 sk., d:o 90 d:o 1 rdlr 
24 sk. samt under 100 läster 1 rdlr 32 sk. och större lästetal 
2 rdlr, allt bko", samt dels för "landttullsbetjeningen för 
förpassningar vid tullkammaren eller tullportarne å varor, 
som gå landvägen, ehvad deras värde är större eller mindre, 
1 sk. för hvarje förpassning ; för dubbel tullsedel 1 sk.; för 
hvarje försegling 4 sk., för en attest öfver in- eller utgående 
varor 8 sk., för en pantsedel med in- och utvisitation 1 sk. 
och för en utförssedel med lika påskrift 1 sk., allt bko", 
dessa två senare sportlar till lika fördelning emel1an tullskrif
vare och besökare; dock "att för utförssedel å en vara, som 
icke vore större eller tyngTe än att den bures, någon lösen 
icke fick ega rum". På de nu beskrifna lagliga inkomsterna 
kunde de, som egde uppbära dem, icke både förränta och 
amortera ofvannämnda skulder samt hafva sin anständiga 
bergning-, och derför blef innebörden af Kel1grens bekanta 
yttrande, att "ing·enting öfvergår i fintlighet det snillet ma
gen" på det sätt praktiskt ådagalagt, att när dennas och 
andra oundgängliga behof under kampen för tillvaron ej 
kunde tillfredsställas med tillhjelp af de lagliga inkomsterna. 
sådana, i brist på egna tillgångar, förskaffades på olaglig väg. 

En fjerde anledning· var en, helst vid århundradets början, 
i hög grad otillräcklig tullbevakning vid Skånes kuster. Detta 
bjöd man till att hjelpa genom en, på ett kungligt bref af 
den 21 Ma.t 1805 grundad, af kammar och kommerskolleg·i
erne den 3 Juni samma år utfärdad kungörelse, om hvad som 
till häinmande af lurendre.ierier och obehörige personers af
flyttande utur riket dädanefter vid de skånska fiskelägena 
efterlefvas och iakttagas borde. Denna författning var, rent 
ut sagdt, grym. Fisklägenas "åboer" förbjödos , vid påföl,jd 
av fartygens förlust, "all seglation med däckade jakter eller 
andra däckade fartyg" och att hafva andra, ~in stämplade 
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Ha111nbild fr i°111 1850-ta let. l ~ l'i e r tr ~i s nitt. 

och numrerade öppna hå.tar: till det . anta l, sum af general
g 11 Yernör:en ell e r konun gens befallningshah·ande bestämdes . 
. -;arn t å lades v id lika p Ztföljd , att bafva dessa hå.tar, dZt de 
icke nyttjades. 11ppclragna p å land och fast lå sta samt segel. 
<'m11· och sty re nti hus intagne, hvarifrZrn de icke finge ut
tagas innan anmi:ilau derom hos tu llbetjent skett, m. rn. cl. 
Dessutom blefvo åboerne t illförb undna att. emot af vede r
börand e bes famd shilig hyra, emottaga inqvartering af tu ll
betjeni11g och strandposteringar, hvarje, en li gt HaUing s id. 
46, bestående af en korporal och två soldater, hv ilka voro 
försedda med skarpa skott och sku li e hindra Iurend reje ri 
samt afflyttningar från riket inom åtta för sådant ända
m Zd hesfömda distrikt, som sträckte sig frZrn Halmstad ~incla 
t ill Skanör och hvart för sig voro allt för långa, för: att poste
r·i ngarna inom dem sku lle kunna motsvara sitt ändain å1. 

Flera andra mycket stränga förordningar utfärdades, i af
sigt att förekomma öfverträdelser af tullförfattningarna, och 
husvisitationet', voro, i afsigt att kunna uppfäcka mot dem 
begångna brntt samt göra beslag· p å till införsel förbjudna 
va ror, å tminstone sedan å r 1799 till å tna. D enna tillå telse upp-
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lifvacles uti t. ex. en den 3 Februari 1819 u tfa rdad kun g l. 
förordning "' till förekommande af lmendrejer i och t11llför
snillning·", och enligt d enn a förordning kund e dels en hvar 
för någotcl e rn af d essa brott ådömas allm~int arbete i högst 
tre ih samt derj emte oviirdighet att deltaga i medborgerliga 
val och att v id dem va ra va lbar sa mt om han tredje gången 
beträddes med dylik t brott och varans v~i rde uppgick ti ll 
.J.00 rdlr "ställas för en p å le p å torg att <ler i två timmar· 
skämmas" samt dels t.jensteman vid t ull- och lotsverken. som 
biträdde v id brotte ts föröfvancle. dömas ~iran förlu st ig och 
att arbeta å kronans fästnin g. efter brottets beskaffenh et. 
i 3 iu· e ller till och med i he la s in li fstid. Men detta allt med
förde på lirngt n~ir icke a ll de rm ecl i1syftad verkan. Se h i.ir 
hurn eld t ill g ick vi d och efter en hu sv isitation, som å r 1805 
före togs i Ma lm ö. " Dit ankom", beri:ittar Halling· <°1 s id . 48. 
"en dag i Januari månad en till fä lligt förordnad hes lag·skm· I 
vid namn Skarin, forut betjent, för att hos en hand lande 
unsfäHa undersökning e fter förbj ud et gods. Med derför stad
gad e ce remoni er började förriittn inge n. derunder bes lag gjor
des p i1 så mycket gods, som rymdes uti sju sii ckar. Dessa 
lades p i1 en egaren ti llhöri g vagn. som. förespäncl med h ans 
egna hiistar·. sklrlle f rirn Södergatan. de l· han var boend e. 
afföras till tu llka mmaren und er bevaknin g af rnilifär. Vid 
farten iif ver S tora torget orngafs vag nen a f en folkhop , som 
roHacl e ti ll sig fl e ra a f s~ic-ka rna . de d~ir has tigt fö rsv unno 
ge110111 fl e ra vid torg·et be hi g na hu s och a lld rig ti l I rii tl a kom mo. 
Uppskriimd af hol e lse r. tog bes lagaren s in t illflykt u ti tull
förvalt:arens hu s. det samma. som nu bebos af handla nd en 
Koc.:k " (be l ~iget på norra sidan af Östergatan. sned t emot 
Caroli ky rka). "P å aftonen sk edd e ids killi ga demonstrationer 
emot detta hu s af den uppretade folkmassan. En trup p kaval
leri a [ ga rni sonen m åste t ill sk ydd platseras derutanför. t ill 
dess bes lagaren genom en bakport hann undkomma till hög
vakten, som försvarades af tvänne kanoner. Om natten b egaf 
sig beslagaren i all tysthet från staden. Rannsakning om vå l
det och beslaget följde väl, men bedrefs med så mycken lam 
het, att ansvarspåföljderna egentligen riktades emot en bok
hå llare, hvars dop- och tillnamn så vä l samrnanbundos, att 
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han aldrig ficks reda på, ehuru han, efterfråg·ad med sitt 
rätta namn, ej varit svår att finna". Af denna berättelse 
synes framgå, att icke blott den råa folkmassan, utan äfven 
militären och vederbörande domstol, snart sagdt, togo parti 
för lagbrytaren och mot Jagens representant vid tillfället, elen 
t. f. beslagaren. 

L fråga om lanclttullarna var af gammalt föreskrifvet, att 
städerna skulle vara omgifna af staket och vid infarter till 
de samma finnas tullhus eller tullstugor samt bommar. Så
dana funnos ock i Malmö, men hvad de ick e kunde före
komma, det va r tullförsnillning-, ty mycket gick under den 
upphissade tullbommen än rent af utan och än mot för låg 
tull emot "handtryckning", hvilken delades emellan tullskrif
varen och tullinspektoren. Hallings fader, född år 1749 i Hal
land och död i Malmö 1818, tjente inom tullverket, till en 
bör,jan i Göteborg, uti 51 år, slutligen såsom öfverinspektor 
med assessors titel, vid inrikes tullbevakningen i Malmö; 
hans ende broder, född i Göteborg år 1785, var i flera år 
kontrollör vid tullkammaren i Malmö. Sjelv föddes han i 
Malmö år 1790 och blef redan år 1805 anställd å landskansliet 
derstädes samt tillhörde så länge han lefde Malmö samhälle. 
Han hör clerför kunna anses såsom ett fullt trovärdigt vittne. 
beträffande tullförsnillningen vid stadens tullverk. Härom 
för den skuld, hvad han clerom med en viss försig·tig·het eller. 
som han uttrycker sig, "antyder" å sid. 47: "En tu llskrifvarc 
vid fordna landttullarna, hvilka upphörde med år 1810, eller 
den tjensternan i andra g-rader, som hade på sin lott att vid 
tullarne debitera och uppbära landttullsuppbörden af alla till 
staden inrikes ifrån ankommande varor utan annan egentlig 
kontroll, än af eg·et samvete, åtnjöt i årlig lön 60 rdlr utan 
någon loflig sportel. En tullinspektor, den förres förman och 
inför hvilken han redovisade, bestods i de större städemtL 
120 rdlr och såsom lag·lig procent 1 sk. för hvarje af honom 
utfärdadt pass å varor, som inrikes orter emellan transpor
terades. För att tåla vid sådana löner, fordrades icke stora 
statsinkomster, och de hlefvo det ej heller. - Vid sjötulls
verket, som omfattade den utrikes trafiken. var förhållandet 
enahanda, om e.1 värre. I samråd med tnllkamrarne skedde 
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de gröfsta underslef. Sällan verkställdes någon iidig förtull
ning·. Det vanliga var, att ingen eller blott tull för ett ring·a 
parti erlades. Besparingen delades emellan importören och 
alla dem, som med uppbörd och redovisning eller kontroll 
af tullen hade att skaffa86 . På flera ställen utfördes dessa 
transaktioner i systematisk ordning och efter en gång för 
alla bestämda gTunder. Till bevis, att olikhet iifven härut
innan förefanns, må nämnas, att handlande, som bedrefvo 
betydande rörelse med manufakturvaror, hvilka också för 
det mesta voro förb.judna till införsel, sällan om ens någ·onsin 
förekommo i någon tulljournal. Med önskan och hopp att så 
förnedrande seder och bruk alldrig i vårt fädernesland måtte 
återinföras, vill författaren för denna gång inskri:inka sig till 
dessa antydning·ar, ehuru han icke saknar materialler i sina 
händer att i öppen dag framställa och bevisa, hvad han sagt 
och tilläfventyrs ännu mera i samma väg." Att tullförhållan
dena i Malmö voro sådana, som de af Halling beskrifvits, 
det känner jag· af uppgifter, hvilka mig långt för detta med
delats utaf en follt trovärdig äldre handlande i staden. som 
ock yttrade, att ehuru han och andra hederlig·a handlande 
derstädes funno sig af sin rättskänsla manade att erlägg·a 
stadgad tull, så vågade de likväl icke försöka att bryta mot 
elen allmänt rådande "coutumen" af fruktan för fiendskap 
från både andre handlandes och tullt.jä nstemännens sida, för 
att icke tala derom, att, i fall försöket lyckades, de icke skulle 
kunna sälja sina varor för lika pris, som deras konkurenter. 
Den 25 Maj 182? höll landshövcling·en af Klinteberg ett sam
manträde med handelssocieteten i Malmö, angående luren
drejeriet och tullförsnillningen i Skfme. i afsigt att försöka 
utfinna medel till deras hiimmande. Hela nämnda societet 
hade dessförinnan förenat sig i ett skriftligt. af förmannen 
framfördt yttrande. I detta bestriddes icke utöfvandet af de 
begge brotten, men deri sades, bland mycket annat : "Ofver
drifven hög tull qvarstår ännu på de flesta och införselför
bud på många af de varuarticklar, som vanan och en med 
tidehvarfvet stigande lyx gjort till svenska nationens behof 
och på sådan grund alldrig af den kan umbi:iras. Häruti 
ligg·er fröet till allt det onda man öfverklagar och hvilket 
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dagligen vaxer, om det ej i roten förstöi-es: ty verkningarna 
upphöra ej, så l~ing·e orsakerna Jefva". "Tullförsnillningen 
h~irleder sig från en så hög· tull, att den laglydige icke kan 
inlåta sig· i fäflan med lagbrytaren ; ty den senares egen
nytta. någ·on gång· c·etad af illa lönte tullbet_jenters nödrop, 
frestas genom en större vinst att våga försöket, undel' det 
den laglydige måste anting·en afstå fr tm alla handelsföretag. 
emotse en gifven förlust eller nedlåta sig att blifva tullför
sni llarens minu tör". Landshöf d ingen förklarade '"att hvad 
handelssoc:ieteten framställt i vissa delar instämde med hans 

· eg·en öf vertygelse"87• För övrigt tyckte somliga handlande 
och tullt,jiinstemän, att det gjorde rakt ingenting, 0111 de förre 
intogo och de senai·e mot handtryckning medgåfvo till inför
sel förbjudna varnr, emedan af dem fingo ju i alla händelser 
tullarnes anendatOl'er och kronan ingen inkomst. 

Tid efter annan utkom mo författningar i afsigt att hindra 
lurendrejeriet och tullförsnillningen. De äro så många. att 
endast korta uppgifter om deras innehåll skulle utan något 
gagn upptaga flera sidor, hvarför sådant underlåtes. Nämnas 
böi· dock att "kungl. reglemente af den t Oktober 1831. korn 
efter de vid tullkarnrnrna ocb tullinspektionerna i riket an
ställde tjenstemiin och derunder lydande betjening i sina 
sysslor hade sig att rätta", genom hvilken mycket vidlyftiga 
författning man trodde sig· hafva utriittat stora ting. Det 
samma vtiutade man sig af en år 1833 imättad talrik 
"douaniär-" eller "kustbevakning·skår' ', hvilken skulle "'stäl
las på milisefot" samt bestå af befal och manskap till både 
hi.isi och fot , haf va "särskild uniform" och varn starkt be
viipnad. Befolet skulle utgöras af kustinspektorer med 500 
rrllr, kustöfveruppsyningsrnän med 300 rdlr och kustuppsy
ningsmi.in med 200 rdlr i lön, obertiknadt för somliga "htist
leg·a" å 100 rdlr och för alla "bevtirings- och beklädnads
anslag· af 33 rdlr 16 sk." Dessutom skulle '"tre segelbåtar, 
tillika handterliga medelst rodd, hållas i'1ret 0111 i Sundet". 
hvardera bemannad med en jaktuppsynings111an och fyra 
"roddkarlar", de förre aflönade med 200 rdlr och de senare 
med l33 rdlr 16 sk., oberäknadt 33 rcllr 16 sk. för de förra 
och 10 rdlr, allt bko. för de senare "till bekltidnadshjelp' ', 
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och af ni.imnde båtar skulle en hafva en station i Malmö. e11 

i Landskrona och en i fiskfög·et Viken88• 

Dessa nu omnämnda författningar hlefvo snart föremål för 
en stor mängd ändring·a1· och tilliigg samt slutligen upphäfda 
och ersatta med nya, g·enom hvilka äfven tullt_jänstemännens 
och tullbet_jensternes löner ökades och deras titlar till en del 
ändrades. Ännu år 1841 utgjorde dock i Malmö de fasta lö
nerna icke mera än 900 rdlr fö1· tullförvaltaren, 700 för kon
trollören, 266 rdlr 32 sk. för kontorsskrifvaren, 350 rdlr- för· 
öfveruppsyningsmannen, 300 rdlr fö1· uppsyning·smannen, l31 
rdlr 16 sk. för en hvar af 15 vaktmästare, 133 rdlr 16 sk. 
för en hvar af två roddarkarlar, 600 rdlr för kustchefen. 
400 rdlr för ,jaktuppsyningsmannen och 200 rdlr, a ll t hko. 
för en hvar af 4 jaktbåtsmän89. 

Mycket annat, än det _jag redan omtalat, gjordes af stats
makterna i afsigt att hindra brott mot tullförfattningarna och 
att upptäcka dem, som dertill gjort sig skyldiga. I sistnämnda 
ändamål voro husvisitationer tillåtna både i städerna och pt't 
landsbygden och sådana egde mycket ofta rum under stör r·e 
och mindre oväsende af parti i både trö_ja och frack samt 
större och mindre framgång å tulltjenstemännens sida, t. ex . 
uti Malmö i December 1835; i Januari och December 1837; 
i Januari, å sjelfva nyå rsdag·ens morgon, samt i Ap1·i l och 
två gånger i Juni 1839: två gånger i Oktober 1841: och 
November 184290. 

Ej annat i:ln jag vet, hade tullförsnillning·en upphört i 
Malmö före år 1830 eller upphörde åtminstone sedan M. U. 
Bellander i December samma år blifvit tullförvaltare derstä
des, men lurendrejeriet var alltjemt i fullt flor. Det bedrefs 
i smått af mång·a både manlig·a och qvinnliga, från Kjöben
havn kommande resande, ehuru kroppsvisitationer voro tilJ
Jåtna och ofta företogos af råa tullvaktmästare å till och med 
s. k. bättre qvinnor och dessa dessutom tri:iffades af å tskil
liga löjliga missöden, hvarpå ett par exempel må anföras. 
En fru hade svept en del fint tyg om stången i sitt paraply 
och så låst denna; men när hon skulle gå i land och såg tull
vaktmästare stå derstädes, så lemnade hon paraplyet till en 
bakom henne stående herre och såg i sin häpenhet icke, att 
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han var en tulltjensteman. En annan uu hade under sin 
klädning omgjordat sig· med åtskilliga tunna, af ett snöre 
uppburna paket, men snöret brast och paketen tappades på 
skeppsbron under gående till staden. Med kännedom härom, 
hade en tred.ie fru skolat vara försigtigare och gömt sitt lu
rendrejerigods innan för sina kallisonger, men både dessa och 
godset tappades, då hon ansträngde sig· för att stiga upp i 
en vagn och blefvo, liksom of vannämnda paket, tullvaktmäs
tares rof. För lurendrejeriets idkande i stort fördes stundom 
både till sjöss och lands ett slags krig på lif och död emellan 
tullbetjeningen och lurendrejarne. En af de senares mest ni
tiske motståndare och som mycket ofta lyckades tillskynda 
de djerfva lag·brytarne stora förluster, var tu llbevaknings
kontrollören Peter Reinhardt i Landskrona och derför fick 
han plikta med sitt lif den 5 Juli 1832 i följd af ett mot ho
nom natten emellan den 27 och 28 nästförutgångne Juni på 
det gjordt mordförsök, att ett skarpt skott från gatan lossats 
mot honom i hans bostad, hvilket gick in genom bröstet och 
ut g·enom rygg·en91 • 

För lurendrejeriets idkande i stort begagnades många olika 
utvägar. En brigg med afkapade master hade under en svår 
höststorm drifvit från Malmö redd och strandat å sandban
karne syd-sydost ut från redden ungefär midt föt· utloppet 
af Segeå samt derefter öfvergi.fvits af sin besättning. Denna 
brigg begagnades under senhösten och vintern utaf en af mig 
känd handelsfirma i Malmö, hvars begge delegare äro döda 
för mång·a år sedan, till en stor nederlagsplats för från Dan
mark tid efter annan olofligen afhemtade varor, hvilka från 
briggen under mörka nätter efter hand lätt fördes i land en 
längTe tid, till dess detta brott ändtligen upptäcktes. Dyrbara, 
till införsel förb.judna tyg·er voro vanligen inlagda i vatten
täta f jerdingar eller tunnor, hvilka voro försedda med små 
flöten med tillhjelp af hvilka man hoppades återfinna kärlen, 
när dessa måste sänkas i sjön derför att lurendrejarbåten ja
gades af tullverkets båt. Under S'ådana förhållanden sänktes 
stundom tyngre lurendrejerigods handlöst till sjöns botten, 
för att icke, om den förra bå ten ej kunde undkomma den se
nare, tjena till vittne om lurendre,jeriförsöket. Det förra 
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skedde en gång nära utanför mynningen af Malmö hamn, 
men tullförvaltaren Bellander gaf sig ingen ro, förr än han 
lyckats upptaga åtminstone största delen af de stumma vitt
nena. 

Huru lurendrejeriet florerade inom blott Malmö tullkam
mares distrikt, synes deraf, att beloppet af försålda, förbrutna 
dömda varor utgjorde i riksdaler banka 9.104 år 1827, 5.851 
år 1828, 7.660 år 1829, 11.172 år 1830 och 12.949 år 1831, såle
des under dessa fem år tillsammans 46. 736 eller i medeltal 
årligen 9.347, samt 31.452 år 1846, 35.188 år 1847, 39.024 år 1848, 
41.325 år 1849 och 29.712 år 1850, således under dessa fem år 
tiJlsammans 176.701 eller i medeltal årligen 35.34092• Och 
likväl kunde statsmakterna ännu icke enas om, att det enda 
fullt verksamma medlet till förekommande af lurendrejeriet, 
genom hvilket befolkning·en i sjöstäderna och på kusterna i 
hög grad demoraliserades, var utfärdandet af en tulltaxa i 
frihandelsvänlig riktning, hvilket ej skedde förr än år 1854. 
Åtskilliga andra medel hade innan dess blifvit förgäfves för
sökta och nya tulltaxor hade utfärdats t. ex. åren 1824, 1826, 
1830, 1835, 1841, 1845 och 1851, hvilka, den ene efter den 
andre, blifvit änrade eller förklarade genom icke mindre än 
omkring 140 kungl. kungörelser93 , hvaraf man torde kunna 
sluta, att stabilitet i tullsatsväg, ehuru af stor vig·t för han
del och rörelse under nämnda år saknades. 
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NOTE H.: 

l SchlytPr, Skii nelag·e 11 ni. m., s. CXXIX. 
2 Friberg· s. 9. 
3 Jfr l sberg [S: r Anteck ningar om Malmö stad ! s. 11 , 3 1. 
4 Om staden Malmö s. 207. 
5 Friberg s. 73. E nligt C ronholm fl:9l utskeppade borgmästaren i 

Malmö Ledebur änn u år 1670 LI lä ster nöttet· till Amsterdam. D er lär 
man hafva af skalen tillve rkat svart [ärg och af kärnorna nötolj a. 

6 Förteckning (över handlingar . .. i Danska Geheim earkh·et) af L(ud-
vig) B F(a lkman) n :r 1938, 1939. 1961: Friberg s. 33 ; Om staden 
Malmö s. 172. 

7 Denna gatas södra del an lades, enligt Isberg s . .J.4. å ren .1867 och J86H. 
8 Isberg s. 3 1. 
9 Friberg s. 258. 

lO Om staden Malmö s. 172. 
11 Tullen för utgående och inkommande varor utgjorde i riksdaler 

1.2.58 1 år 1671 och 9.597 å r 1675. Se Om staden Malmö s. 2l0. 
12 Friberg s. 92 ; Crnnholm ll :5JO. 5 11: Om staden Malmö s. 172. 
13 Om staden Malmö s. I 72, 173. 
l4 Se Malmö rådhusrätts protokoll för den 3 1 August i 17 16. 
15 Se S uell s i hamnarkivet förvarade och i December 1807 afg i[rna be

rättelse om Ma lmö hamn sa mt Bager. 
16 Snällposten 11: r 45 å r 1848, enligt skriftlig uppgift till konu11 gen 

af L. I. Bager. 
17 Se magistrn tens protokoll fiir dc11 I 7 .i u I i 1775 och nyss å beropade 

berättelse. 
18 Se Suells merberörda beriittelse och det å beropade rnemorial et. 
l9 Denna kassa kalla s i offi ciell a ha ndlingar äfven " hamn- och tolags

kassa", såsom längre ned kommer att synas, och med de olika benäm
ningarna menas 1·11 och sa mma kassa. 11 iigon ~ång a ll enast kallad 
"hamnkassan". 

20 Om staden Ma lmö s. 1. 73 . 
.:!I Se en af SuelJs egenh iind igt skrif,-cn .. reqvi s ition" af den 2 1 januari 

1777 och ofvan ii hcropade memorial till kommerskollegium , hegge i 
ham narki vet. 

..!2 Friberg s. 287. Till Bagers heder må här nämnas, att han sedermera 
erkände Suell s stora ,·ärde och utnämnde honom samt hans styffader 
till utredningsmiin i sitt dödsbo. 

23 Jfr Friberg s. 260; Om staden Malmö s. 1.55, hvarå sy nes, att denna 
organisation var oförändrad ii nnu i1r 1850 och att direktionen d it 
hade biträde af en ingeniör. en kassör, en nota ri e. en ha mnmästa re 
och en materialboklu'i ll a rc. 

24 Rätteligen 1817. 
25 Friberg s. 259, 260. 
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26 Bage r. 
27 Ofvannämnda tabUi. 
28 I "Svenska adelns ättarta fl or" uf A. A11 rep siiges om denne man , 

bland an11at, att han Yar chef för meka niska verket vid örlogsflot
ta11s skeppsvarf å r 1792; ledamot af må lare- uch bildhuggare- sam t 
vetenskapsak ademie rna ; en af sin tids förträ ffli g·aste rn ekanici; kom
menderades att unde rsöka niista11 a ll a bet ydande hamnar i Sverige 
och F inla nd sa mt att afp; ifva förslag· t ill deras förbiittrande; anlade 
och byggde obc liske11 i Stockholm oc h dog der den 2? Januari 1808 
såsom öfverstelöjtnant rn ekaniku s vid amira litetet. 

'..! 'l Mera näm nd a ta hl t'\. Ha 11 dog; den 6 juli 1830, enligt All ehanda för 
s. å. n :r 29. 

30 Bager. 
31 Jfr ] fa lli1q-1· s. 15. 16 : Ha11111dirddio1H·n s hniit!e lsl' för <lr 1827. 

32 Bagc r. 
33 Fribe rg· s. 262. 
34 Denn a g·ata striicktl' s ig· i iildsta tider myl'kl'I lii ngrl' i\ t 1·este r, ii n nu 

för t iden och dess Yestligaste de l kall ad<'s i\r 1541 .. Pallnesöes strede·· 
samt å r 15? 1. "Stredet, so m löber til PallPsöe". Se lsbng s. 44. 

35 Jfr Sjöberg s. 1?8 : Fr iberg· s. no, 262: Hag-Pr: l-la lling s. 43, 44. 
3<l J fr F riberg s. 259. 
37 Friberg s. 126. 
38 Jfr Anreps Svenska adelns ätta rtaflor. 
39 Nä r i min un gdo m en familj , so m hadP barn . förökad es med ä nn u e tt 

och de redan Yarand e frågade, h varifrån det kom 111 it, så s1·arades 
a lltid , att " frun '', hvar med förstods barnmorskan. hemtat de( sa mma 
i Pa llesjö. Sena re sad!'s Pildammen. ml'n a ldrig 11 ii m11rl es Storken 
såsom den, der bragt ba rn i huset. Jfr l'rilwrg s. no. 

40 Jfr F ribergs. 126, 130: Ha lling s. 44. 
41 Såsom något ovauligt, a nse r j ag· mi g här hiira , dter C ronholm Il: 

596, meddela fö lj ande: "U11der danska kr iget öfversk ickades till 
Skåne i Decembe1· 1808 och Januari 1809 dPt s. k. " lufthalongsdoku 
mcntet" , af hv ilket fl era exempl a r föllo ned 1/4 a 112 mil in i landet. 
Detta dokum ent inneh öll au mii rkuingar iifver S1·e rigcs vådliga stä ll
nin g', e rinrade a tt Gusta f Adolf oc h ha ns dynasti icke kund e trygg·a 
landets sjelfstä ndi ghet och uppmanade svenska folket att välja Fred
r ik VJ till konun g, som skull e upprätthå ll a nat ionens fri - och rä tti g·
heter. D essa skrifte r skickades t ill generalg uve rn ören , so m iifvc rsä nch· 
dem ti ll dåvarande konungen, med undantag· a f dt par exC'mplar. 
so m Toll beh öll fö r s ina eg na sa mlinga r". 

42 ·Jfr C. F . Wegeners "Liden Kr0 nike om Kong. Frederik og· den danske 
Bonde. Kjöhen hav n 1843, s. l68. 169 samt Hal ling s. 58. 

43 Jfr Ha lliug s. 58. 
44 Se svenska adeln s iittarta flor af- A11rC' p. 
45 Lika ledes. 
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46 Se "Kort framställniug af svenska skärgårds flottan s bedrifter u f 
amiral J. H. Kreuger'', intagen i Krigsveteuskapsakaderniens tidskrift 
för år 1845 s. 593, 666, 674, 679 o. f. ; "Stud ier öher sYenska skärgårds
flottans historia m. m. af en infanteriofficer" (kapten Man kel?) Stock
holm 1855 s. 136, 171, 198, 199; "Svenska flottans historia af P. 0. 
Bäckström" Stockholm 1884 s. 287, 307, 329, 330. 

47 J fr Malmö tidning n :r 2 l och 23, 1813. 
48 J fr Isberg s. 18, 19. 
49 Jfr Sjöborg III: J82 ; Bager. 
50 Om staden Malmö s. 123. 
51 Ofvannämnda tablå. 
52 Anreps ättartaflor. 
53 J fr Friberg s. 257. 
54 J fr Isberg s. 40. 
55 Att detta starkt öhades icke blott år 1832, uta11 iifYen följande å r, 

åtminstone till och med år 1830, skall Hingre ned ådaga läggas. 
56 De ofvannämnda skrifterna äro tr yckta i tidningen M1il111ö nya a ll e-

handa för år 1840 n :r 66, 69 och 70. 
57 J fr Om staden Malmö s. I 23. 
58 Allehanda n:r 12 å r 18J 2. 
59 Friberg s. 262. 
60 J fr Om staden Ma I mö s. I 33. 
61 Jfr Om staden Malmö s. 154- l57, å hvilku detaljerade uppgifter om 

inkomsterna för å ren 1810, 1820, 1830, 1840 samt 1846- 1850 finnas. 
Der benämnes den ifrågavarande kassan "hamn- och tolagskassan". 

62 Enligt 1886 års berättelse, utgjorde hamninrättningens inkomster då 
506.832 kr., inberäknad! ett statsbidrag å 5.000 kr. " för hamnens öp
penhållande medelst isbrytareångfartyg". 

63 Om staden Ma lmö s. 171, 173- 175. Enligt 1886 års berättelse, ut
gjorde "hamninrättningens sku lder, med derå till årets slut beräk
nade räntor, 1.506.932 kr. emot bokförda tillgång·ar J.l 94. I 3 I kr. , 
sjelfva hamnanHiggningen deruti icke inbegripen". 

64 Enligt 1886 års berättelse egde "retlerie1· i Malmö 10 åugfart yg med 
tillsammans 8J5 hästkrafter och mätande 2.777,27 tons samt 18 se
gelfartyg·, mätande 4.780,32 tons, således tillhopa 28 fartyg med en 
samman lagd drägtighet af 7.557,59 tons och dessutom funnos några 
mindre bogserå ngare (deribland en hamninrättningen tillhörig) samt 
ett större antal färjebåtar och pråmar". 

65 Cronholm 2: 504; Om staden Malmö s. 216-220. 
66 Den ofta åberopade tablån. 
67 Skriftlig uppgift av hamnkassören A. Regnell. 
68 Jfr Friberg· s. 137; Malmö Tidning n:r 48 år 1825. 
69 Friberg s. 3. 
70 Rosenvinge IV: 111, 485. 
71 Friberg s. 101; Cronholm II: 86. 
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72 Friberg s. 136; Allehanda u :r .n ar 1828 och n :r 26 år 1830. 
73 Malmö tidning n:r 32, 1824 och n:r 18, 19 år 1836. 
74 Malmö tidning n:r 30 och Allehanda n:r 31, allt 1838. 
75 Malmöhus läns hushåll ssä ll skapshandlingar, häftet 18 s. 94. 
76 Allehanda n :r 36 år 1850. 
77 Weiger Smith s. 7; 12, 15. 
78 Friberg· s. 102, 135. 
79 Malmö Tidning n:r 13 år 1829 och n:r 9 å r 1.830; Allehanda n:r 5, 

10, 13 år 1830. 
80 Jfr Fr iberg s. 135, 136; Muhnö tidning n:r 6 och 9 samt Allehanda 

n:r 9, allt 1838 och u:r 27, 29 år 1839. 
8l Allehanda n:r 17, 21- 23, 29 och Ma lmö Tidning n:r 10, allt år 1845. 
82 Malmö Tidning n:r 10 år 1846. 
83 J fr i af seende på allt det ofvanstående "Sveriges finansrätt af L. G. 

Linde"; Stockholm 1887 s. 32, 33; Brantings författningssamling; 
Fryxell s berätte lser 33 s. 224- 227 och 46: s. 223. 

84 Halling s. 47, 110, 111. 
85 Detta bref finnes i generaltu ll styrelsens arkiv. 
86 Här kan jag ej underlåta att berätta följande. E n i sina yngre år 

vid tullverket i Malmö anställd person, hade sedermera blifvit gift 
med en syster till landshöfdingen och fått titel af hofkamrerare. 
Men i tidens längd ansågs detta ej nog för landshöfdingens svåger, 
som hade ett plebeiskt namn , slutande på "son", och det sades, att 
han skulle blifva adlad. I anledning häraf blef det i ett sällskap fö
remål för gissning, om han till s itt namn sku 1 lc få "ett von i fören 
eller en hjelm i baken'', ell er huru det adliga namnet eljest skull e 
låta; men då yttrade den qvicke magistratssekreteraren F. Center
vall , att den saken vore klar, ty, sade han, vi haha ju en adlig fa
milj, som heter Stael von Holstein och den nye adelsmannen skall 
heta Stal von Tul len. Samme man yttrade äfven, då en af Skånes 
utmärktaste män, landtrådet Crousioe (uttalades Cronsjö) år 1819 
blifvit adlad under namnet Sjöcrona och det sades, att kommerse
rådet Cronius i Kristianstad skulle adlas, att hans namn naturligt
vis borde blifva Lj uscrona. 

87 Malmö Tidniug n:r 23 å r 1827. 
88 Malmö Tidning n:r ll år 1833. 
89 Friberg s. 256. 
90 Malmö Tidning n:r 4, 8 år 1837, 11:r 1, 15, 24, 26, 44 å r 1839, n:r 12, 

52 år 1840 samt n:r 48 år 18,1,1 och Allehanda .n:r 52 år 1837, n:r 30, 
48, 51 år 1839, n :r 79, 95 år 1841 samt n:r 94 år 1842. 

91 Malmö Tidning n:r 27, 28 och Allehanda n:r 27, 29, 31 , allt år 1832. 
92 Om staden Malmö s. 219. 
93 Al lmiint sakregister till de första 50 årgångar ne af Svensk författ

ningssamling, 11pprättadt af mig, s. 210. 
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JÖRGEN KOCKS FU DATS OCH HANS GRAVSTEN. 

A,· EINAR BACER. 

H uv udeL högre ~in a ll t fo lk et rese r s ig Jörgen Kocks gcs lalt 
ge nom tiderna i 1almö hi stor ia. Medan minnet av rn t'rn ga 
andra sto rmän . som styrt oc h sfä ll t i Yttr stad unde r lt'rng;t 
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senare tider, hastigt förblekna t efter deras död, stå r Jörgen 
Kock alltjämt för oss på en gång· levande och omgiven av sa
gans skimmer , en idealt y p av den gode och dug lige medbor
garen. 

Under· hans kraftfulla ledning nådde Malmö en politisk 
maktsfällnin g· jiimförlig med Köpenhamns och tog djärv t 
parti i den s tora striden om den danska kronan . I stadens 
religionshistoria stå r han vid Claus Mortensens sida såsom 
reforma tionens iv rig-.1ste befriimjare. Stadsbilden av idag biir 
i mångt och m yck e t si.n priige l från den tid, då Jörgen Kock 
styrd e staden . C a torna reglerades och et t he lt k varter brö ts 
ned för a tt liimn a plats M de t nu vanmde Stortorg·e t, tilltaget 
i ett forma t, som rii ck er till även i vi1ra dag·a r. !för uppfördes 
det nya , stå t li ga r itdhuset, mångdubbelt s törre i'in sin före
gångare v id Östergatan. Uppfartsviigen från havet till torget 
breddades, varigenom biittre betingelser skapades för den för 
stadens u tveckling· livsviktiga sjöfarten. 

D et iir dock ick e de insa tser , som Jörgen Kock gjort på 
dessa skilda omc·i1den , som å t hans namn förhina t en siir
skild klang. Genom den s tå t li gaste dona tion, som överhuv ud
taget förekommit i s tadens annaler', har han själv sörjt för . 
att hans namn ick e skulle g lömmas bort. Må nga mansåldrar 
efte r hans död u tgjorde Jörgen Kock s " fundab " den lju s
hilla, mot vilken stadens m imga fattiga och s.juka bli ckade 
med hopp och tack samhet i en mörk och gliidjelös till varo. 

G rundstomm en i denna donation utgjordes av 9.000 lybska 
mark, v ilka place rats som lån till staden L i.i.beck , men hiidilJ 
kom räntan från kapi tal i åtskilli ga gårdar i Malmö och 
andra tilJgå ngar. I dona tionsbrevet, som ii r daterat elen J mars 
J 546, då bå de Jörgen Kock och hans hus tru Citze Kor tsdotter 
lågo svårt sjuka, bestämdes, att avkastnin ge n av all t de tta 
skull e användas till "en daglig a llmosa å t fatti ga , nödtorf
tiga , kris tna miinniskor och fattiga skolbarn , som bedja s itt 
bröd från hus till hus" . Var och en av dessa skulle erhå lla 
"för en småpenning· bröd" om dagen, och om donationens 
medel förslogo därtill , understundom därjämte öl. Blev n å
gon fattig sjuk, skulle allmosan sändas till honom genom nå 
gon annan, p å litlig fattig. 
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Donationens värdehandlingar skulle förvaras på rådhuset 
'"uti den gudskista, vi därtill funderat hava" under trenne 
fasta lås, vars nycklar skulle omhänderhavas av "socken
herren", den äldste predikanten och en av rådets medlemmar. 
Jörgen Kock åtog sig att själv under sin livstid ombesörja 
utdelningen, men därefter skulle den handhavas av två "är
li ga, fromma, kristna män av menigheten", vilka utsågos av 
borgmästare och råd i förening med ovannämnda prästmän. 
Utdelningen av allmosan skulle äga rum framför rådhuset. 

Dag efter dag, år efter år gick så strömmen av fattiga, för
sedda med tiggaretecken, och obemedlade skolbarn till råd
huset. Småningom förlade man utdelningen till rådhusgår
den, där en särskild bod uppfördes för ändamålet. Hur regel
bundet denna utdelning ägde rum, framgår av en anteckning 

1596 års dombok: 
"Då var här intet bröd till fals hos någon av bagarna, som 
laget äro, så att de fattig·a måste mista brödet och allmosan 

av fundatsen. Så måste David Patersen försträcka till fundat
sen en tunna dansker kavring, på det att de fattiga icke skulle 
bliva utan. Sådant är här i Malmö tillförne icke hört, isyn
nerhet icke i fredliga tider" . 

När bagarna tre år senare åter gjort sig skyldiga till samma 
förseelse, tog magistraten i med hårdhandskarna och stop
pade utan pardon hela bagarelaget ner i rådhusfängelset. 
Därjämte fingo de försumliga herrarna vidkännas ordentliga 
böter för sitt slarv. 

Det stora lånet . till Liibeck stod kvar ända till år 1670, 
då det återbetaltes till en säkerligen mycket förmånlig· kurs. 
I regel hade räntan erlagts mycket ordentligt, och som ett 
bevis på elen vikt man. tillade " funclatsen" kan nämnas, att 
dessa inbetalningar av "den lybsche ren te" å rligen utförligt 
omnämnas i magistratens domböcker. 

Det från Li.ibeck återbetalta kapitalet utlånades omedel
bart till den mäktige Otto Lindenow till Borreby och Klåge
rup. År 1686 skedde på gTuncl av åtskilliga missbruk den 
förändringen i utdelning·en, att de fattig·a skolbarnen erhöllo 
i stället för bröd motsvarande värde i kontanter en gång i 
veckan. 
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När Otto Lindenows dotter Sophia år 1700 ville återbetala 
en mindre del av lånet, vägrade magistraten att bifalla detta. 
vilket hade till följd, att Sophia Lindenow uppsade hela be
loppet. Situationen var synnerligen obehaglig för· magistra
ten, ty under dåvarande tryckta tider fanns det knappast 
någon möjlighet att få skälig avkastning på det stora 
kapitalet. 

Snart nog skulle emellertid stadens myndigheter befrias 
från bekymmer icke blott för räntorna utan även för själva 
kapitalet. De svenska statsmakterna befunna sig under de 
långvariga krigen i ständig penningförlägenhet, och det dröjde 
ej läng·e, förrän man kastade sina ögon även på Jörgen Kocks 
fundats . Den 2 maj 1708 upplånade Magnus Stenbock på 
statens vägnar större delen av fundatsens medel, vilka den 
3 jan. 1711 inlevererad~s till Kungl. Fältkassan. Om detta 
kapital, som med räntor år 1720 beräknades till 5.682 daler 
silvermynt, någonsin återbetalts, synes vara i hög grad ovisst. 

Något över 1.000 daler fanns emellertid allt_järnt kvar under 
stadens förvaltning och avkastningen därav fördelades lika 
mellan fattigvården och Malmö latinskola. Ännu i demia dag 
ingår säkerligen denna del av Jörgen Kocks fundats i dessa 
institutioners stat, ehuru vi:ilgörarens namn sedan länge för
svunnit ur räkenskaperna. 

Det är inte att undra på, att denna daglig·a påminnelse 
om Jörgen Kocks stora g·åva till Malmö stad och dess inne
byggare skulle göra hans namn älskat och vördat. Stadens 
tacksamhet mot sin välgörare tog sig uttryck i ett beslut, att 
den stora gTavsten, som vilade över hans gTav i S :t Petri 
kyrkas mittskepp, aldrig finge "brytas" . Medan stadens andra 
borgare endast kunde påräkna en ganska tillfällig vilostad 
under sina praktfulla gravhällar, och snart nog fördes ut i 
"benhuset'' för att lämna plats för senare generationer, låg 
Jörgen Kocks sten orörd på sin hedersplats mitt i kyrkan. 
Först när år 1858 det gamla gravstensgolvet skulle ersättas 
med ett tegelstensgolv och man därvid pietetslöst bröt upp 
alla de gamla gravstenarna, slog sönder dem och högg bort 
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skulpterade partier för att få ett jämnt underlag för det 
nya golvet, fick Jörg·en Kocks sten dela de övrigas lott. När 
genom domkyrkoarkitekt Wåhlins restaurering år 1906 många 
av de g·amla g-ravstenarna åter korn mo till heders. stod Jörgen 
Kocks sten icke att identifiera. 

Det råder emellertid knappast något tvivel om, att Jörgen 
Kocks gravsten alltjämt finnes i behåll och därjämte i gott 
förvar. · Ute i slottskällaren under Malmöhus, där minnes
vårdar från S :t Petri och Caroli kyrkor nu förvaras i stort 
antal, finns även ett fragment av en vit gravsten av synner
ligen imponerande må tt. I mittfältet ser man den uppståndne 
Kristus, över vilken Gud Fader välsignande höjer sin hand. 
Högra sidofältet innesluter en kvinnogestalt i 1500-talsdräkt. 
Det vänstra sidofältet, som omfattat en motsvarande rnans
gestalt, är bortbrutet. Fälten omgivas av evangelistsymbo
lerna i cirklar, överst örnen och på sidorna ängeln och lejonet. 
Stenens nedre parti, där Lukassymbolen haft sin plats, sak
nas. På den valvbåg·e, som upptill avslutar mittfältet, står 
i nästan helt bortnött minuskelskrif t: 

Salig opstandelse till then evige glede oc saligheit. 
Hela stenen är mycket illa sliten och dess tillstånd vittnar 
om, att den en gång haft en särskilt utsatt plats på kyrk
golvet. 

På stenen på träffar man varken namn, bomärken, nummer 
eller annat, som kunnat möjliggöra en identifiering. Det kan 
därför synas djärvt att våga påstå, att ,just denna sten med 
största sannolikhet är Jörgen Kocks, men saken är i själva 
verket inte så invecklad. 

År 1747 upprättade vår förste stadsingeniör, Jacob Örn
gren, - en mångsysslande herre, som bl. a. hann med att 
vara både organist och ålderman för bryggarelaget - en 
plan över S:t Petri kyrka, i vilken han även inritat hela 
gravstensgolvet med åsatta nummer. Genom jämförelser med 
bevarat material har det kunnat konstateras, att denna teck
ning är minutiöst noggrannt utförd, så att icke blott grav
stenarnas läge utan även deras storlek är i detal_j exakt. 
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G ra vste nsfra g ment. Kom plette rat eft e r må tten på Jiirg1•11 
Kocks sten eft e r Örng re ns p la 11. 
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Det a I j a Y Ö r n g r e n s p I a u a v S:t P e t r i kyrka J. 7 4 7. 
östra delen av rnittgångeu. Jörgen Kocks sten n:r 16 har liär markerats 
efter fragment på Malmö Museum. Alltjämt bevarade äro n:r 12 (borg
mästaren Niels Matzön) , n:r 13 (borgmästaren N iels Kuntze), n:r 18 (borg
rnkistaren Jep Nielsen) , n:r 23 (borgmästaren Rasmus Lodvigsön), n:r 25 

(rildnrn111w n Gorris Boldi ckc) . 

Tack vare gravstensfödeckningar från 1600- och J?OO-talen 
ii.1· det möjligt att fastställa ägarna till alla dessa gravstä1len. 

I den breda mittgången ligget' den långa raden minnes
v årdar över 1500-talets stormän, borgmästarna Jep Nielsen, 
Niels Kundze, Jens Kielsen och Rasmus Lodvjgsen och mitt 
bland dem den väldiga gravhällen n:r 16, Jörgen Kocks sten, 
rakt under nuv. mellersta ljuskronan. Endast ett fåtal av 
g1·avstenarna kunna tävla med denna i storlek, och vid en 
j~imförelse med vårt fragment kan den ena efter den andra 
lämna~ ur räkningen. Flera av de största gravstenarna äro 
alltjämt bevarade, och deras ägare ha kunnat fastställas ge
nom namn, bomärken eller nummer . . Av återstoden äro som
Ji g·a för korta eller för smala, medan andras utseende är känt 
från värderingar i bouppteckningar. Sedan materialet så
lunda sovrats, återstå r till slut endast tre stenar, från vilka 
vårt fragment skull e kunna härröra, bland dem Jörgen Kocks 
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sten. Dessa gravstenar äro alla av samma bredd, men i längd 
överträffar Jörgen Kocks sten något de båda andra. Rekon
struerar man nu fragmentet efter måtten från Örngrens plan, 
visar det sig, att stenen knappast kunnat vara kortare, om 
Kristusfiguren i mitten skall få sin fulla längd. 

Härtill komma emellertid andra shi I. Jörg·en Kocks grav
sten bekostades år 1555 av hans arvingar och såväl stenens 
komposition som kvinnans klädedräkt och minuskelskriftens 
utformning peka på mitten av 15 00-talet. Beträffande de båda 
andra stenarna kan man ej föl.ja deras öden längre tillbaka 
i tiden än till 1631 resp. 1666, och båda hade sedan den tiden 
åtskilliga gånger väx lat ägare, vilka väl liksom så många 
andra ådagalagt sitt ägareskap genom omhuggningar och in
skriptioner. Då båda lågo p å mycket utsatta platser, är dock 
detta skäl icke av avgörande betydelse. Det kan emelJertid 
fastslås, att allt talar för , att det ~ir Jörgen Kocks sten, som 
~ir bevarad, men intet däremot. 

Det finns emellertid en möjlighet, att man en gång i fram
tiden skall kunna få full visshet på den punkten. Vid k yrkans 
restaurering 1906 samlades ett stort antal gravstenar och frag
ment, som ansågos vara av mindre intresse, i en stor grav 
norr om kyrkan. Något av dessa fragment här måhända det 
betydelsefulla numret 16. 
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SANCTORUM SIMONIS ET JUDE KAPELL 
- EN HYPOTES. 

th l~ fNAR BAGER. 

l."ör hinnedomen om det medeltida Malmös topografi i:i1· 
det av en viss betydelse att kunna klarlägga Sanctorum 
Simonis et Jude kapells historia. I ett rätt stort antal fall 
förekomrneL· nämlig·en detta kapell såsom orientering·spunkt 
vid ortsbestämningar. Den hypotes, som i efterföl.rande rader 
framlägges, kan måhända befria den hedervärda institutio
nen från det drag av ä lskvärt vag·abondage, som hittills blivit 
huvudintrycket vid studiet av dess invecklade öden. 

Den tidig·aste uppgiften rörande kapellet daterar sig först 
från januari 1434. då kung Erik av Pommern inköper de två 
vkistlig·aste gårdarna vid norra sidan av "Athelgaden". Den 
östligare av dessa gårdar uppgives gränsa i öster till "S : Sy
monis et Jude Kirkegaard". Samma år den JO februari ut
färdade konungen ett påbud, varigenom gårdsägarna i Malmö 
å lades att deltaga i uppförandet av strandmuren . Till den 
avskrift av detta brev, som införts i Reg·isfrum ville 
Malmög·he, i:iro fogade en rad anteckningar angående full
g·örandet av detta arbete och i denna redogörelse påtri:iff a 
vi åter kapellets namn ett par gånger. Fön;t omni:imnes ett 
murparti. "som stonder waesten i b yaen ther radhet akther 
met gudz hiaelp at sanctorum Symonis et Jude kyrke ska] 
mwl'es vp til" och senare å ter en mur, " ther som sanctonun 
symonis et Jude capelle nw stonder" . 

På basis av dessa uppgifter har man filtt fram i stort sett 
följande bild av kapellets historia: 

ett äldre kapell i frakten av nuvarande Malmöhus sku lle 
vid denna tid nedbrytas för att li:imna plats för befäst
ningarna. 
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detta kapell stod allt.jämt kvar, nar anteckning·en infördes 
Registrum, 
en tomt hade resel'verats för ett nytt kyrkbygge, men har 

troligen aldrig tagits i anspråk för detta ändamål. 
Hans Wåhlin har i denna tidskrifts årgång 1933 i artikeln 

"Tiggarmunkarnas kloster och kapell i Malmö" påvisat, att 
åtskilliga uppgifter i anteckningen vittna om, att denna ej 
införts i Registmm förr~in omkring år 1450. Granskar man 
emellertid anteckningen n~irmare, finner man, att den är av
fattad i tvenne klart skilda handstilar, vilka återfinnas p<°1 
andra ställen i Registrum, bland annat å sid. 33 v., där de 
båda skrivarnas anteckning·ar äro daterade resp. 1438 och 
1456. Det är därför sannolikt, att anteckningarna angående 
arbetet med stadsmuren skett vid två skilda tillfällen. Det 
är emellertid att märka, att även uppg·ifterna angående ka
pellet äro uppdelade på de båda skrivarna. Det synes mig· 
därför vara en rimlig hypotes, att kapellbygganclet varit pla
nerat, när första delen av anteckningen gjordes, men att det 
slutförts, när andra delen infördes, och att följaktligen båda 
anteckningarna gälla samma sak. För denna slutsats talar 
även den omständigheten, att alla de uppgifter, som föranlett 
Wåhlin att datera införandet av handling·en i Registrum till 
tiden omkring år 1450, återfinnas i densammas senare del. 

Man skulle alltså på denna väg· komma fram ti ll föl.randc 
förlopp: 

en ~lldre kyrka eller ett kapell, som väl får förutsättas i 
samband med Sanctorum Simonis et Jude kyrkogård, hade 
nedbrutits när förra delen av redogörelsen infördes i Reg·ist
runL* 

vid denna tid hade man planerat att ersätta detsamma med 
en kyrka i kv. 34 Fisken, 

detta byg·g·e hade lyckligt slutförts, när elen senare delen 
av redog·örelsen infördes i Registrum. 

Man får på detta sätt även en rimlig förklaring· t ill , att 
gråbrödernas kyrka redan före deras avflyttning till det nya 
klostret mnnämnes såsom Sanctorum Simonis et Jude kapell. 

''' Detta måste ha skett efter den 14 jan. 1437, då den i denna del av 
anteckningen omnämnde borgmästaren Jacob Mogensen ~inn 11 rnr rådman. 
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Skulle denna teori vara riktig, måste även en annan detalj 
i kapellets historia ställas under förnyad granskning. I och 
med att den plats, "ther radhet akther met gudz hiaelp at 
Sanctorum Symonis et Jude kyrke skal mwres vp", försvin
ner såsom självständigt led i kapellets byggnadshistoria, 
måste även "Sanctorum Simonis et Jude Capellegord'', som 
man tidig·are förmodat vara just denna plats, erhålla en ny 
orientering. Att det ej kan vara det område eller någon del 
därav, där det äldsta kapellet eller dess kyrkogård varit be
Jägna, synes framgå av det nya, omfattande inköp av gårdar 
vid Västergatan närmast slottet och väster om denna "capelle
gord", som gjordes 1541 för utvidgande av befästningsverken. 

Man skulle snarare kunna gissa på, att "capellegorden" 
varit en arbetsgård till institutionen, säkerligen i hög grad 
behövlig med tanke på de trånga förhållandena norr om Väs
tergatan. Även S :t Petri kyrka hade sin arbetsgård, som ägde 
bestånd till slutet av 1500-talef. Benämningen "capellegorden" 
har en motsvarighet i "S:t Peders gord", som likaså låg på 
norra sidan av Västergatan i trakten av nuv. Slottsgatan. 
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EN BESJ)RIVNING AV MALMÖ FRÅN 

1500-TALET 

AV BIRGER EDMA R 



Malmö på 1580-falet. 

Efter "Braun och Hogcnberg·s"' kopparstick. 
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Ett intressant exempel på historisk topografi från det 16:e 
århundradet i Norden möter i biskop Mogens Madsens "Kort 
beskrivning· av några sk ånska städer" , Civitatum quarundam 
Scha.nia.e brevis des<:riptio. Detta har ingått som en del i ett 
större arbete, utgivet av en kanik i Köln vid namn Georg 
Braun med biträde bl. a. av Frans Hogenberg såsom konst
närlig medarbetare, vilka publicerade från olika håll hop
samlade bidrag under titeln "Theatrum urbium" . Denne 
Mogens Madsen (på lat. Mag·nus Matthiae) , som var född år 
1527, blev teol. lektor i Lund, sedermera (1589) biskop därstä
des och dog 1611, utvecklade bl. a. under sin långa levnad ett 
rikt författarskap både i religiösa och profana ämnen, och 
det har ett visst värde att av hans hand ännu äga nämnda, 
senast å r 1587 på latin avfattade beskrivning· av de fyra vikti
gaste städerna i Skåne, nämligen Hälsingborg, Landskrona. 
Lund och Malmö. D en finnes bevarad i en samtida avskrift i 
Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn (Gl. kgl. Saml. 2336). 
vilken Holger R0rdam har avtryckt i sin bok Historisk e Kilde
skrifter , Raekke Il :2 p. 255 ff. Den översättning, som nedan 
verkställts rörande staden Malmö, grundar sig· på nämnda tex t ; 
den torde erbjuda ett visst intresse, å tminstone för en Mal
möbo, då en dylik svensk tolkning mig veterlig·en e.j finnes 
tillgänglig-. Även om Mogens Madsens egna ord om sitt verk 
"Opus est rude et tumultuarium" - alltså ett osmält och sam
manrafsat verk! ·- skulle få g·älla, så har emellertid hans fort
sättning· för oss en ännu större betydelse : "V ere ta.men per
scripta. sunl, quae novi in his civita.tibus memorabiliora." -
vad som befunnits värt att omni:imna, har å tminstone berättats 
s annings en 1 i g· t . - - En del korrigeringar och komplette
ringar meddelade av R0rdam ha avtryckts på svenska såsom 
noter efter beskrivningen. Även om_ ytterlig·are en del kom
mentarer och kritiska anmärkningar skulle kunna göras, får 
emellertid aktstycket i det följande tala för sig självt. 
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OVERSÄTTNING AV MOGENS MAUSENS 
HESKRTVNING AV MALMO. 

Malmö hör till Skånes yngre städer, grundat som det är 
först år 1320 efter vår Frälsares födelse i köttet eller där
omkring, just vid början av konung Kristofer Il :s regering 
i Danmark. Det oaktat är Malmö numera nästan Skånes hu
vudstad, tack vare sin handel, källan till dess berömmelse, 
alltsedan . fisket i stadens omgivningar började bliva om
fattande; därvid fick Lund avstå en del av sin forna rykt
barhet och berömmelse. 

Det är en sjöstad, belägen knappast två tyska mil söder 
om Lund, avståndet till Landskrona är fullt fyra mil. Invå
narna kalla staden Malmö, som på latin återges med Malmogia 
eller, enligt några, Malmogium. Vi läsa, att den fordom be
nämnts "Nedre Malmö" för att möjligtvis skilja den från en 
angränsande by, vilken, belägen på större avstånd från havet 
och åtskilligt högre upp, erhöll samma benämning, dock så, 
att den senare kallades "övre Malmö" liksom staden "Nedre 
Malmö". På danska: 0ffre Malm0e oc Naedre Malm0e. När 
byns tillnamn försvunnit - dess spår saknas numera full
ständigt - är stadens namn utan varje tillägg Malmö, som 
tyskarna på sitt språk genomgående kalla för "Elenbogen", 
eftersom den till utseendet liknar en armbåge. Man kunde 
på latin ha sagt Ancona. Ty utmed staden bildar havet en 
bukt, som tyskarna sannolikt ha besökt, då de fordom be
givit sig till Skåne för att fiska, även före Malmös grund
läggning. 

Denna stad erhöll tidigt många privilegier, vilka den ännu 
åtnjuter. Följande särskilda förmånsrätt medgavs staden av 
Danmarks konung Valdemar, Margaretas fader, då han först 
bemäktigade sig hela .Skåne, d. v. s. år i360 eller däromkring, 
nämligen att alla Malmöbor skulle vara befriade från den 
s. k. tullavgiften, var de nu än landade med varor p å den 
danska kusten. D etta privilegium förnyades och stadfäste~ 
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Tex tsida ur Mogens Madsens beskriv11i11g· över Malmö. 

77 



av Erik VIII, som var en stor gynnare av de yngre skånska 
städerna Malmö och Landskrona; den senare grundade han 
själv. 

Malmö är bemärkt för sitt starkt befästa slott och sina 
ståtliga byggnader, vilka icke överträff as av några andra i 
någon stad i hela Skåne. 

På den plats, där nu slottet ligger, d . v. s. i stadens västra 
del, befann sig· förut ett byg·gnadsverk, som var något ståt
ligare än övriga i staden. Man kallade detta "Curian" eller 
Myntmästargården, på danska Myntherg·aarden. Byggnaden 
uppfördes först av Danmarks kon ung Erik VIII år 1434, den 
fick sig några lantegendomar tilldelade, och då under greve
fejd'en upprorsmakare i staden förstört den, blev den åter 
iståndsatt av Kristian III och erhöll då det storslagna ut
seende, som nu utmärker den. Denna restaurering påbör.jades 
år 1537. 

Där Malmö vetter mot havet och nordväst, omgives det 
helt och hållet av en mur, som är genombruten av några por
tar, av vilka föJ.jande två i:iro mest trafikerade: den ena, som 
leder till slottet, den andra, som för till en i havet utsk.jutande 
pålbro, vid vilken endast smärre fartyg lägga till och de båtar 
eller skutor, som möjligen komma med passagerare eller varor 
från Köpenhamn eller också lämna Malmö för att segla till 
Köpenhamn; hi:ir är nämligen en livligt trafikerad överfarts
led från Skåne till Själland, på ungefär 4 mil. Men större 
fartyg eller lastbåtar, som av greker och sedan av tyskar kal
las för "Holcades", få lägga sig långt ifrån bron eller staden, 
liksom i en hamn, som visserligen i:ir användbar men icke 
lämnar tillräckligt skydd, särskilt när nordvästan blåser. 

Den återstående delen av staden, som vetter mot landsidan 
och söder, är ordentligt befäst med vall och dikesgrav, varvid 
också en del moras erb.juda staden skydd utom där dels träd
gårdar - det finns många sådana i stadens omgivning - dels 
d_jurinhägnader eller fiskdammar äro belägna. 

Här äro huvudportarna följande: en österport och därefter 
en söderport, på vilka man ser torn placerade försedda med 
rätt många större kastmaskiner, som höja sig upp över tor
nen. Den tredje är en västerport, som icke är lika starkt tra-
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fikerad som de båda föregående utom vid den tid, då man 
utanför Skånes kust bedriver fiske av sill (som av andra be
nämnes "harenga"), något som i regeln sker varje år med 
början från Bartholomeusfesten (24 aug.) ända fram till Dio
nysinsfesten (9 okt.), d . v. s. under ungefär 6 hela veckor. 
Denna port ligger nämligen närmare havet och därför trans
porteras härigenom, liksom g·enom de förut nämnda portarna 
till havet, en stor mängd sill eller "harenga" från alla håll 
under nämnda tid. D å håller man f . ö. i hela staden marknad, 
som i:ir synnerlig·en starkt besökt och pågår varje dag; vid 
det tillfället införes också utländska varor i största mängd 
g·enom portarna till havet tack vare fartygens förmedling. 
Ja, även genom öster- och söderportarna fraktas icke allenast 
under denna tid utan även el,jest under hela året ett stort 
förråd av spannmål och andra marknadsvaror, såsom nöt
kreatur, lamm, hästar och annat dylikt; även hö, trä och kol 
införes till staden, fastän också fartygen sörja för behovet 
av trä. Ty denna stad ligger på ett ganska avsevärt avstånd 
från naturparker och skogar. 

Nästan i stadens centrum finnes ett tämligen stort torg, 
och på dess östra sida lig·ger stadshuset eller rådhuset. Det 
är ett synnerligen storslaget och ståtligt hus, uppfört vid pass 
år 1546 e. K. för icke obetydliga kostnader för staden. Man 
rev då först ned ett kloster, som låg i gTannskapet - närmare 
bestämt där nu torget är - vilket tillhörde dem, som i Fran
ciskus hylla sin ordens stiftare1

• 

Mitt på torget ligger nu en synnerligen rymlig vattenre
servoar, som får sitt tillopp från en bäck utanför staden ge
nom några kanaler och underjordiska gångar och skänker alla, 
som bo i grannskapet, riklig·t med vatten till nödvändigt dag
ligt bruk. 

Icke långt från torget österut ligger ett tempel, som en gång 
invigts åt den hel. aposteln Petrus, synnerligen ansenligt till 
sin storlek och förnämligt, ehuru byg·gt av tegel med undan
tag av grunden. I väster ansluter sig därtill ett torn, vilket 
upptill krönes med en synnerligen hög pyramid, som är helt 
och hållet täckt av dels koppar-, dels blyplåt. Ja, även ovan 
koret höjer sig ett pyramidtorn, men det i:ir mycket smalare 
och mycket lägre än det förra. 
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Detta tempel är den gemensamma sockenkyrkan för hela 
staden, fastän denna är så stor. Därför finns det ·också här 
flera präster i en enda socken än i någon annan sockenkyrka 
i Danmark. 

Med templet är i öster förbundet ett kapell, som visserligen 
icke är stort men livligt besökt. I detta ägde fordom guds
t_jänster rum, nu tjänstgör det som allmänt bibliotek för 
nämnda kyrkas tjänare, vilka här, som jag sagt, äro flera 
till antalet och vid denna tid åtnjuta särskilt beröm för sin 
lärdom. 

Dessutom finns det mitt i koret ett enda altare - något 
annat finnes nämligen ej i hela templet; strax efter år 1527 
hade ju de för påvereligionen avsedda prästerna fått för
svinna .rämte mässornas högtidligheter. Ty denna stad var 
den första av alla Danmarks städer, som antog Luthers lära 
under konung Fredrik I och g_jorde en offentlig förklaring, 
att den tog avstånd från påvereligionen, och av detta skäl 
och från denna tid fick den också de angränsande lunden
sarna, jag nämner den till ärkebiskop utvalde Ake med hans 
anhang, till sina bittra motståndare. 

Intill templet i östlig riktning, där· solen går upp under 
vintertid, ligger en skola, som är mycket besökt; i den finnes 
en rektor eller skolföreståndare, och han har fyra lärare un
der sig. 

Det fanns förut i denna stad, som också tidigare nämnts, 
ett franciskanerkloster på den plats där nu torget ligger, men 
efter den evangeliska lärans införande och munkarnas för
drivande eller snarare frivilliga försvinnande försattes det i 
ett fullkomlig·t öde tillstånd och undgick allenast att jämnas 
med marken'. 

Om Malmö ägde andra tempel eller kapell, äro nu i varje 
fall alla dessa fullständigt utplånade. Det finns endast kvar 
ett s. k. Helgeandshus åt stadens västerport till, varest for
dom de s. k. johannitermunkarna underhöllos, men efter 
deras fördrivande icke blott bevarades, såsom de ännu i dag 
äro bevarade, alla byggnaderna, utan de blevo efter den tiden 
tvärtom mera både förbättrade och organiserade. På den plat
sen inrättades nämligen ett slags allmänt härbärge för fattiga 
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och sjuka, varvid de mera förmögna borgarna hestredo ut
gifterna både för hyggnadsändamål och för underhåll av de 
behövande. Även.ledes förekomma här gudstjänster och pre
dikan på bestämd tid under stor anslutning. 

Malmö har också ibland skänkt världen några i lärdom 
framstående män, bland vilka i vår tid särskilt Balthazar 
Jacobaeus2, ärkedjäkne i Lund, och Vetzelius Palaemonius3 , 

kantor, ha rykte om sig att vara utmärkta; båda ligga, som 
jag förut sagt, begravna i Lund. Vidare har det frambragt 
M. Hilarius, på sin tid professor bonarum artium i Köpen
hamn4, samt bröderna David och Jakob Cellius5, vilka båda 
voro magistrar i de fria konsterna; David var även kanik vid 
Lunds domkyrka, han avsomnade helt kort före sin broder 
fromt i Herren, men hade förvisso varit värd ett betydligt 
längre liv. 

Ovanstående har jag tyckt mig i korthet höra liksom inled
ningsvis anföra beträffande de fyra skånska städerna Häl
singborg, Landskrona, Lund och Malmö. Till utförligare be
skrivning överlåter jag ämnet åt dem, som ha mera tid därtill 
utan att därför sakna förstånd och omdöme. 

1 Sonnenstein Wendt har i Ny kirkehist. Sam!. Il, 136- 7, not 17, 
påvisat, att författaren här gjort sig skyldig till en förväxling av Grå
brödra- och Heligands-klostret. 

2 Baltzer J akobsen föddes i Malmö omkr. 1522. I juli 1543 blev han 
inmatrikulerad i Wittenberg (Ny kirkehist. Sam!. I, 467). 

3 Blev den 21 mars 1562 insatt som kantor i Lnnds kapitel. Död den 
16 oktober 1583. (Kantorn kom i rang närmast efter ärkedjäknen bland 
kanikerna, övers:s anm.) 

4 Se Rardarn: Kabenhavns Univ. Rist. I , 603- 605. 
5 M. David Thomesen (Cellius) fick den 18 februari 1564 i förläning 

ett kanikdöme i Lund, som var ledigt efter Peder Dring·elberg. Död 1578. 
(Jfr. Er. Lretus, Res Danicre, p. 493). Om brodern se Kirkehist. Smnl. 
3 R. Il, 225-6.) 
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EN HANTVERKAREDYNASTI I DET GAMLA MALMÖ. 

'J 'unnbindareåldermannen Lars Christeniisnn Malm och hans 

iittlingar inom lunnbindarehanfverkef1• 

AV LETF LJUNGBERG. 

1700-talets första decennier är en dyster period i Malmö 
stads historia. Genom krig och pest hade staden råkat i ett 
"mer slätt och eländigt tillstånd av stor fattigdom än någon
sin ifrån långliga tider tillbaka eftersinnas och spör_jas kan", 
skriver magistraten år 1718. Stadens befolkning· minskades 
katastrofalt och så gott som all industri och a ll t hantverk 
g ick kraftigt tillbaka. 

Hårt drabbades även tunnbindarnas anrika hantverk, vil
ket då under någon tid råkade i fullständig higervall. P å som-

T 111111 binda reä m f)('t<'ls 
Ma lmö sig·i ll. 

maren 1712 hade den fruktade pesten kommit ti ll Ma lmö och 
skördade under å terstoden av året mer än hälften av stadens 
befolkning. Åldermannen för tnnnbindareämbetet såvä l som 

1 Samtidigt med 11 ppsatsf' n bör lämp li gen den vid slut et bifogade 
sliikttav la n studeras. 
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samtliga dess mi:istare voro också bland de döda. Den 1 sep
tember 1713 såg· sig di:irför magistraten nödsakad inkalla två 
mästare från Lund, Lars Christensson Malm och Anders Pers
son, för att t\nyo upprätta i:imbetet, som då en tid legat nere. 
Något eget t unnbindarei:imbete fanns ej i Lund, utan mäs
tarna cHi r sorterade under Malmö, varför det nu låg nära till 
hands att vi:inda s ig dit. Inkallandet av Malm, som utsågs till 
ålderman, lämpade sig av flera orsaker si:irskilt vi:i l, v ilket vi 
skola se i det följande. Namnet tyder på, att han skulle varit 
Malmöbo av födseln: några som helst dokumentariska beli:ig·g· 
för att Malmö varit hans föde lseort, har det e.t lyckats åväga
bringa bl. a. av den orsaken, att han torde vara född 1662, 
vilket i:ir ett par decennier innan den i:i ldsta födelse- och dop
boken för Malmö börjar. Den 3 september 1706 blev "Lars 
Christensson, bödkare av Lund" antagen till mi:istare under 
ämbetet i Malmö, varvid han angives ha utstått sina hiroår 
hos å ldermannen Anders Björnsson hi:ir i Malmö. 

1713 inflyttade han a lltså till Malmö, där han efter ett par 
år förvi:irvar fastighet nere i Kattesundet (n:r 176) , där i:iven 
hans verkstad i:ir inrymd. I .tämt tjugo år utövar han sitt yrke 
här i staden och ytterlig·are ett par månader di:irutöver fun
gerar han som fönbetets å lderman. l det lilla åtta facks kors
virkeshuset1 vid Kattesundet ha alltså de "ärborna, vi:i laktade 
och konsterfarne herrar å lderman, bisittare och samteliga 
mästare" tillhörande tunnbindareämbetet i Malmö haft sitt 
lagshus i ni:istan lika många år, ty något eget sådant hade de 
icke vid denna tid. 

När Lars Christensson 1733 drog sig ti llbaka frim yrket 
och åldermansskapet, intyg·as i i:imbetets protokollsbok, att 
han alltid "hidlit god riktighet v id lådan" och "att samtliga 
mästarna, vi lka alla varit hans söner, utom den nuvarande 
åldermannen sfädse i en ig·het fattat sina beslut." Fem söner 
och en dotter ha spårats i urkunderna ; av barnen blev sonen 
n:r tre i ordningen , Jacob, den som övertog faderns verkstad 
och fastighet , men gubben fick där en fristad under återsto
den av s itt li v. Han avled ni:ira 80-årig· den 11 maj 1741 och 

' "Fuc k" = a ysfi\11clet mel la11 sto lparna i en b y g·guacl. 
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jordades på Hospitalskyrkogården ej 1nånga steg från sitt 
gamla hem. - Hans hustru Johanna Olofsdotter var barn
född i Ättarps by i Göddelövs församling 1665 och hade gått 
ur tiden redan 1725. 

I det påny ttfödda tunnbindareämbetets protokoll för år 
1713 omtalas även Lars Christenssons son Knut, vilken då var 
så gammal, att han kunde avlägga sitt gesällprov - tillver
kandet av två öltunnor - och förklaras för en god och rätt
skaffens gesäll. Ur hans verksamhet som tunnbindare kunna 
vi anteckna, att han jämte ytterligare en Malmömästare den 
9 mars 1716 beordrades till Karlskrona att arbeta vid örlogs
flottan på förbättrande av dricksfaten m. 111. På hösten samma 
år kallar emellertid magistraten dem åter till Malmö, där det 
alltjämt synes vara ont om tunnbindare. Knut Larsson Malm, 
som drev sin rörelse vid Engelbrektsgatan, där Hotell Tem
perance nu reser sina murar, avled den 29 juni 1734, sedan 
han varit sängliggande s,juk i över ett halft år. Han var vid 
sin död endast 41 år gammal. 

Christen Larsson Malm, vilken liksom fadern och brodern 
Jacob slagit ner sina hopålar vid Kattsund, eller närmare 
bestämt i huset n:r 1?0, hörnfastigheten till Rundelsgatan, 
var ämbetets ålderman i tre år. Då han den 1 september 1740 
begärde entledigande från åldermansskapet, synes detta ha 
skett på grund av ekonomiska bekymmer och möjligen även 
ohälsa. I 1742 å rs mantalslängd säges han vara "alldeles ut
fattig" , och när han i september samma år avlider, hade han 
varit sjuk i aderton veckor. 

Jacob fortsatte, som förut nämnts, faderns rörelse i fastig
heten vid Kattsund. Genom sin hustru blev han svåger med 
snickaremästareu , sedermera snickareåldermaunen Olof 
Iwerssson - av den kända malmösläkten - och smedmästa
ren Anders Bäckg-reu. vilka båda ekonomiskt bistodo honom1• 

1 Olof I werssons, f. 1706, moder, Inger Olofsdotter rnr g·ift två gånger: 
l :o 1701 med vagnmannen lwer Rasmusson, 2:o J7 l3 med vagnmannen 
Nils Brorsson. J acoh Larssons hustru var a ,- hennes senare äktenskap, 
alltså halvsyster till Olof lwersson. Den sistniimndes son tunnbindare
mästaren E fraim T wersson Yig·des 1767 v id sitt "hahsöskendeharn" Brita 
Jacobsdotter Malm - jfr släkttavla n. 
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Vid sin död var han fongerande ålderman i iimbetet; han 
efterlämnade ~inkan i förhåJlandevis g·oda ekonomiska om
ständigheter och torde för övrigt ha varit den av bröderna, 
som stått sig bäst i kampen för brödfödan. Rörelse och fas
tighet övertogs rätt snart av hans efterföl_jare i äktenskapet, 
Sven Ohlsson Werngren. 

Lars Christenssons söner, med undantag· för Olof. såviil 
som en svärson, Nils Christensson, gingo sina läroår och ar
betade som gesäller hos fadern. Olof började emellertid sin 
bana som förling· hos brodern Christen. 1727 blev han gesäll 
och 1731 mästare, varefter han g·anska snart inköpte gården 
n:r 694 - en korsvirkesbygg·nad vid Skomakaregatans södra 
del, vilken gård han äger och bebor till sin död, och d~ir han 
i en särskild gåi'dsliinga har sin verkstad. Hans rörelse drevs 
i relativt omfattande skala; dock torde yrket e.t ha liirnnat 
honom någon större vinst, ty vid hans död förslå ej tillgång
arna att gälda skulderna. Hans anseende inom yrket har det 
icke varit något fel på; i två repr.iser tjänstgorde han som 
ålderman och dog såsom sådan. 

Den förmocl ligen y ngste sonen i Malmska famil,jen, Mårten, 
hade en tid praktiserat som mästare i Falkenberg utan att 
tillhöra något ämbete - han var en s. k. frimiistare - då 
han 1738 vann ämbetsrätt vid lådan i Malmö med bröderna 
som borgensmän för blivande avgifter. Han var ännu någon 
tid verksam i Falkenberg, men måste för brummande björ
nar lämna staden i bör,jan på 1740-talet. I 1742 års mantals
läng·d angives han vara rymd efterlämnande en utfattig och 
ålderstigen hustru . Han försvinner därmed också från vår 
horisont. 

Lars Christenssons dotter Anna ingick 1733 äktenskap med 
tunnbindaremästaren i Lund Nils Christensson, vilken som 
förut nämnts, en gång· gått i lära hos svärfadern och alltjämt 
sorterade under ämbetet i Malmö. Mö.jligen har Nils Christens
son burit släktnamnet Höi,jer, med vilket hans barn kalla sig. 

Samtliga Lars Christenssons k~inda ättlingar på svärds
sidan i andra generationen ändrade av okänd anledning släkt
namnet till Malmgren. Alla sonsönerna, som blevo vid yrket, 
lärde detta hos Olof Malm. På en gång eller elen 1 september 
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1752 inskrevos kusinerna Nils Christensson och Nils Jakobs
son vid det lovliga hantverket. De försvinna småningom båda 
från Malmö, den förre redan som nybliven gesäll och den 
senare "flyttar på landet' ', sedan han varit mästare här i 17 år 
och di:irtiU fung·erande stolsbroder eller s. k. bisittare i 7. Brö
derna Niclas och Jacob Olssöner hade tidigare i:in sina ku
siner gått i lära hos sin fader , vilket var alldeles i sin ordning· 
eftersom de förra voro några i'tr äldre än de senare. Niclas 
blev mästare i Malmö 1755, men avstod 1768 ri:ittigheten p å 
grund av s.fukdom och fattig·dom till en sin gesi:ill och måste, 
som fadern upplyser, "söka sin lycka annorlunda" ; han blev 
slottsvaktmi:istare i Landskrona, och dog som sådan ett par 
å r senare. Jacob blev tunnbindaremiistare i nyssnänmda stad, 
troligen den förste som fullföljde sföktens traditioner där. Av 
Olof Malms två yngsta söner kom Lars Olsson Malmgren som 
tunnbindaremästare till Hälsingborg, dock tillhörde han allt
ji:imt hemstadens ämbete. Yngste sonen, Sven Olsson Malm
gren blev såvi:il hemstad som ämbete trogen ; han avancernde 
till ålderman och drev jämte sitt hantverk rörelse som traktör, 
å tminstone under sina senare år. Mot slutet av sitt liv blev 
han svag·sint och dog å r 1817, sedan han sökt dri:inka sig i 
norra vallgTaven. 

Stamfadern hade fem söner och en svärson, alla tunnbin
daremästare; Olof Larsson Malm kunde "endast" uppvisa 
fyra söner och en svärson som mästare i y rket. Svärsonen. 
Hans MalmgTen, mästare i Landskrona, torde knappast ha 
varit befryndad med sin hustru. Av dessa makars barn blevo 
tre tunnbindare: de två äldsta lärde yrket och blevo gesi:iller 
i Malmö, men åte rvände till Landskrona, där båda småningom 
blevo mäs tare; den tredje kom liksom så m ånga andra 
sk<°mska tunnbinda1·egesä1ler till skärgården i Göteborgs och 
Bohuslän, där han vann anställning vid ett salteri i Ockerö 
församling. Han titulerades understundom "kypare" - en 
där uppe ofta använd beteckning p å tunnbindare, härledd 
av det tyska ordet Kufe, tunna, varifrån för övrigt i:iveu 
"vinkyparen" hämtat sin titel. 

lngen enda av Lars Christenssons sonsonssöne1· blev yrket 
t rogen i hemstaden Malmö. Nils Jakobssons son, Jakob, vil-
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ken syne~ ha å tergå tt ti ll det gam la namnet Malm, och Sven 
Olssons son, Olaus, lärde visser ligen yrket hi:ir, men försvinna 
sedan. Den förre tappa vi rent och den senare kom - lik
som Landskrona-kusinen Jakob - till Göteborgstrakten. Här 
finna v i honom v id det nittonde seklets inbrott i Bovik. 
Öckerö församling. Senare blev han salteriinspektor vid 
l' ärgenäs salteri p å Hisingen och dog· 1872 v id 96 års å lder 
efterlämnande flera barn och svi:irsöner dock ingen av dem 
tunnbindare. 

Det var inte bara prästänkor och -döttrar, som blevo "kon
serverade" i forna tider; inom hantverksskråna var denna 
företeel se särdeles vanlig. Hantverkareänkan fick någon tid 
efter mannens död s_jälv fortsi:itta med verkstaden, men van
ligen skaffade hon sig· då en skicklig mästersven, vilken snart 
nog plägade knytas till huset genom giftermål. Att gifta sig· 
med en mästareänka eller dottern till en mästare brukade 
jämna vi:igen till mästerskap och egen verkstad. Huru vanlig 
denna företeelse är, få vi en g·anska god föreställning om ge
nom att studera den Malmska släkttavlan. Se t. ex. på Knut 
Larsson och hans efterföl_jare! Efter den förres död drev 
änkan under några å r verkstaden i Engelbrektsgatan. Två 
döttrar gifte sig med tunnbindaregesälle r, av vilka den äldre 
dotterns man, Per Persson, sedan blir heLTe till hus och verk 
stad ; vorden änk ling·, l 747. gifter han snart om sig, men föl
jer redan efter fyra å r första hustrun i graven. Andra hust
run med egen verkstad på hand behöver e_j vänta länge på 
friare; en av gesällerna, Per Nilsson Arlöf, blir den lycklige. 
Snart efter det detta äktenskap upplösts genom hustruns död 
(1765) , är det emellertid också slut med denna tunnbinderi
rörelse; ArJöf g·ifter nämligen om sig· med en bryggareänka 
och över·g·år ti ll bryggarens mera Jukrativa verksamhet. -
Knut Larssons andra dotter', Brita, hade redan å ret före sys
tern gift sig och blev mi:istarefru uppe i Ängelholm, cli:ir hon 
dog redan efter två å rs äktenskap. 

Rörande ingiftena i släkten skall vidare anmärkas, att 
Jakob Malms döttrar gifte sig· med medlemmar av de ansedda 
hantverkarefamiljerna Hallbeck resp. lwersson. Tunnbindare
ålderrnannen Paul Hallbeck. Johanna Maria .Jakobsdotter 
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Malms make, tillhörde även han en verklig tunnbindaresläkt. 
Själv bidrog han med fem söner och en svärson precis som 
Lars Christensson. Sammanlagt kunde han räkna aderton 
barn, fördelade på tre äktenskap. De fem sönerna, som blevo 
tunnbindare, voro emellertid barn i äktenskapet med Johanna 
Maria Malm. Två av dessa söner slutade som åldermän för 
ämbetet i Malmö, en tredje av bröderna, Nils, omkom såsom 
"kypare på en Grönlandsfarare" i oktober 1788 och en fjärde, 
Elias, gav sig ut på gesällvandring och hördes aldrig mera av. 
Johanna Maria Hallbeck , en dotter till Paul Hallbeck i ett 
senare gifte, men uppkallad efter första hustrun, skulle egent
ligen ej förekomma på släkttavlan, men, såsom gift med sina 
halvsyskons syssling, tunnbindaren och handlanden Anders 
Isberg i Lund, dyk er hon upp där ändå; från Anders och Jo
hanna Maria Isberg härstamma för övrigt alla nu levande 
medlemmar av den kända lundasläkten Isberg. 

Se vi tillbaka på de år som Lars Christensson och hans ätt
lingar voro verksamma som tunnbindare i Malmö, samman
lagt över ett och ett kvarts sekel, skola vi finna, att det en
dast var tre oskylda, vilka hunno med att bekläda ålder
manssysslan under denna tid. Så här tar sig åldermansläng
den ut, varvid Lars Christensson Malm och de med honom 
befryndade personernas namn kursiverats: 

Lars Christensson Malm 1713-33, Mårten Ibsson Möller 
1733-37, Christen Larsson Malm 1737-40, Olof Larsson Malm 
1740-49, Jacob Larsson Malm 1749-52, Olof Nilsson 1752-
69, Olof Larsson Malm (ånyo) 1769-70, Paul Hallbeck 1770-
89, Efraim Iroersson 1789-1802, Jacob Hallbeck 1802- 09, 
Jacob Iroersson 1809-10, Sven Ohlsson Malmgren 1810....:.._12, 
Magnus Hallbeck 1812-20, Gustaf Adolf Pettersson 1820-34, 
Jacob Iroersson (ånyo) 1834-39 13/8. 

Bland skråkistorna i Kungens dagligstuga på Malmö mu
seum finnes även tunnbindaremästarnas låda. Den är grön
målad med röd profilering, ett gott typiskt 1700-talsarbete. 
I två nästan kvadratiska fält på var sida om låset läsa vi 
följande initialer jämte "Anno 1726": ALCM, d. v . s. ålder
man Lars Christensson Malm, BMIM, bisittare Mårten Ibsson 
Möller, KLM, Knut Larsson Malm, och CLM, det är Christen 
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Släkttavla 

över 

Lars Christensson Malin 

och 

de av hans ättling·ar, v.ilka 

äg·na t sig åt 

tunn bind areyrket. 



Tunnbindareä mbe te t i Ma l mö s k ri\ ki s ta (Ma I mö :Mu sc u m). 

Larsson Malm. P å Jocket omtalas att elen i:i r upprenoverad 
1 ?68, varjämte fem par initialer d i:irå giva oss besked om 
mästarna clåtillclags; de tre par initialer, vilka närmast intres
sera oss tillhöra Olof Larsson Malm, bisittare, Nil J akobsson 
Malm(gren) och P ål Hallbeck. 

Om lådans tillkomst innehåller ämbetets protokoll för den 
l4 december 1726 bl. a . följande: "Aldermannen (Lars Chris
tensson) berättade, att ämbetet lå tit göra sig en ny låda i stäl
let för den gamla, som var merenclels obrn klig, ha vandes den 
nya kostat 13 daler smt., vilket åldermannen begärde i pro
tokollet måtte ob erveras. Eljest översågs lådan och befanns 
vara försvarligen och vackert arbetad samt med tvenne nyck
lar och tillhörigt dubbelt lås försedd. " 

* 
Det är som synes inga märkligare människoöden, som möta 

oss i förestående lilla släktöversikt. Några insatser, som läm
nat djupare spår i stadens hi toria, ha ingen av dem gjort, 
men yrkets ära och förkovran ha varit ledmotiven och strä-
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van för det stora flertalet i all deras gärning-, vilket väl får 
anses som en samhällsinsats så god som de flestas . Det är icke 
många av de ovan omtalade tunnbindarna, som ha levat sitt 
liv på solsidan, åtminstone icke, när det gäller de ekonomiska 
förhållandena. Tiderna i de skånska stadssamhällena voro 
icke lysande under 1700~talet och tunbindarna hade svi'tra 
villkor att dragas med, ytterst beroende av konjunkturernas 
växling·ar. K~innbart intrång i deras vällovliga yrke gjorde 
även bönhasar eller fuskare, av vilken sort det fanns gott om. 
inte minst i ganisonssfäder som Malmö och Landskrona, där 
både artillerister och andra militärer ej voro alldeles främ
mande för yrket och i reg·el ej hade några betänklig·heter att 
emot underpris bistå borgerskapet med sina tjänster. 

Att medlemmar inom vissa släkter i generationer hållit sig· 
till militärens eller prästens kall, är en mycket vanlig före
teelse. Ej heller är det .just så ovanligt, att ett hantverk går 
i arv från far till son i flera led. Mera ovanligt torde emelle1·
tid vara, som inom denna släkt, att samma yrke utövats av 
minst sex generationer efter varandra och av så många med
lemmar inom varje generation. Om Lars Christensson hade 
levat c:a hundra år hingre än han gjorde, skulle han - säker
ligen med stor belåtenhet - kunnat konstatera, att ett fyr
tiotal av hans ättlingar eller med dem besvågrade personer 
hade utbildat sig i hans yrke, .Ta kanske han rent av skulle 
kunnat fastställa, att han bildat skola för hantverket i södra 
Sverige. 

Den siste tunnbindaren med namnet Malm(gren) i Malmö, 
tillhörande denna släkt, var Sven Ohlsson Malmgren, död 
1817. Den siste tunnbindaren av Lars Christensson Malms 
efterkommande i Malmö var Magnus Hallbeck, död 1841; han 
hade emellertid redan 1820 på grund av sjuklighet dragit sig 
från hantverket. Jakob I wersson, vilken dog som ålderman 
1839, får väl unde1· sådana förhållande räknas som dynasti
ens siste aktive tunnbindare i vår stad. I Landskrona dog 
den siste tunnbindaren av släkten år 1878 med Jöns Peter 
Malmgren och i Göteborg levde och verkade i yrket medlem
mar av två olika grenar ända fram till slutet av 1800-talet. 

Ännu levande ättlingar till Lars Christensson Malm i rakt 
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nedstigande led torde nog kunna uppletas a v den intresse rade 
- i var.je fall i Göteborgstrakten . Av Hans Malmgrens i 
Landskrona efterkommande. v ilka .iu dock endast p å k vinno
lin.jen härstamma från Lars Christensson, var Anders Malm
grens son, OJof Jakob, i flera å r bosatt i Malmö såsom "disc i
pel" p å Apoteket Fläkta Örn. Sedermera vorden provisor blev 
han och hans hustru , Christina Johanna Feuk, anfäder för en 
blomstrande släktgren. - Vid Lars Christenssons övriga des
cendenter, mer eller mindre hinda, mer eller mindre spridda 
över hela jordklotet, i de mest skilda samhällssfällning·ar, är 
det inte möjligt att dröja, hur lockande mångas levnadsöden 
än ha kunnat gestaltat sig·; fönk t. ex. p å H ans Peter Ha11-
beck , tunnbindareåldermannen Jakob H:s son, v ilken född es 
i Ma lmö och dog som bi skop i Sydafrika. 

Hurndsa kli ga otr yckta kä ll o r t ill förestående uppsa ts ha Ya rit: 
Kyrkoböcker , boupptcckn inga r m. m. p å stadsarkivet i Malmö, p å 

la ndsa rkiYen i L 1111d och Gö teborg', sa mt k yrkoböck er hos diYerse pasto rs
ii mbetcn. 

Ma lm ö tunnbinclareämbetes pro tok oll sböcke r 1713- 1847 (Malmö Mu
seum ). T unnbinda regesäll e rn as i Ma lmö pro tok oll sbok oeh a rtikl a r 1774-
1796 (MSA). 

"B iogTa fi sk S läkttafl a iif,·e r Hallbäck sk a sliikte11 n :r I (D o11 a tio 11s
släkten) , up prä ttad å r 19 18 a f Hol g·e r D a niel 1-la llb ~i ck , konuniniste r"', i 
rnanuskri pt, vilket he11 ii ge t stiill ts till förfo!!,' and c aY herr Vern e r TT a 11-
bäck , S tockholm . 

Därjä mte ha muntliga släktuppgif1er n1. n1. Yäl villig t 111 eddc lats av 
konstnär E inar Bager, tullbevaknin gschefen E rl and Lå ngström, båda i 
Malmö, och direktör Edva rd Malmgre11 i Vä xiö. den s is tn iimnde sonsons
son till pro viso r Ol of J ak ob Ma lm gTe11. 
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BANKETTEN PÅ KNUTSSALEN I MALMÖ 
TRETTONDEDAGEN 1711. 

Av JOHN TUNELD. 

Trettondedagen år 1711 gav Magnus Stenbock, Skånes då
varande guvernör och tillik~ provinsens högste befälhavare, 
på Knutssalen i Malmö en stor galamiddag, vars förlopp ur 
flera synpunkter är både roande och intressant. Om de när
mare detaljerna upplyser oss en samtida skildring, vilken 
hittills endast varit känd från den version som Stenbocks be
kante biograf Samuel Loenbom meddelar i sina "Uplysningar 
i swenska historien" .1 Originalet finnes emellertid i behåll. 
Huruvida Loenbom haft detta till sitt förfogande eller en 
avskrift, kan icke avgöras, men det senare synes mest tro
ligt, då hans tryck uppvisar icke så få avvikelser från ori
ginalet. Då dessutom Loenboms publikation är svårtillgäng
lig, föreligga skäl nog att ånyo utg·iva berättelsen. 

Hos Loenbom är skildring·en odaterbar, men vår "Relation 
nm den i Malmö på Trettonde dagen 1?11 håldne lusfigheet" 
visar med sin första rad, att den nedskrivits redan samma år. 

Den yttre anledningen till festen var underrättelsen om att 
Turkiet öppnat krig mot Ryssland och att konungen nu skulle 
anträda sin hemfärd. Glädjen över Turkiets krigsförklaring, 
som skedde i november 1710, skulle emellertid visa sig bli 
kortvarig, då fred slöts redan i juli påföljande år. S.jälva 
banketten och de därvid till konungen riktade verserna ge 
också en föreställning om vilka vittgående förhoppningar och 
planer man hyste. Ingen anade då, att det skulle förgå flera 
år innan Karl XII kom att sätta sin fot på fosterlandets :ford. 

Värd var Magnus Stenbock och som värdinna fungerade 
fröken Charlotta Oxenstierna, en syster till Stenbocks hustru, 

1 Uplysningar i swenska historien. [Utg. a f S. Loenborn.] D. 3 (1770) , 
sid. 68 ff. 
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vilken synbarligen s.jälv varit förhindrad att närvara. De 
inbjudna, som uppgingo till ett 60-tal, utgjordes av spetsarna 
för det dåvarande Malmö, och naturligtvis i första hand av 
representanter för de båda verk som Stenbock var ledare 
av. Av dem som varit med på festen, känner man till nam
net endast de som voro kostymerade. Med all sannolikhet har 
också staden varit företrädd genom vissa magistratspersoner, 
även om detta icke direkt kan påvisas. Enbart själva platsen 
för tillställningen borgar nästan därför; guvernörens residens 
var ju eljest den förutv. Ulfeltska fastigheten (nuv. Hotell 
Tunneln). 

Festligheten gick i den dåtida stilen, känd från olika skild
ringar. Ett exempel härpå från Stenbocks eg·na arrangemang 
ha vi i den högtidlighet med vilken han i Rzesz6w 1 ?02 firade 
segern vid Klisz6w, där man återfinner många av de här be
skrivna anordningarna med transparanger och allegoriska fi
gurer; ja, ej heller dansen efter den under pamp och ståt 
intagna måltiden saknas.2 Från Malmö kan man erinra om 
högtidlighållandet 1698 av Karl XII :s kröning, vilket för
siggick under liknande former .3 På samma sätt här. Efter ett 
inledande fyrverkeri , som avbrändes på torget och åt festen 
gav en officiell anstrykning, tog banketten sin bör.jan. På 
olika sätt hade man också vinnlagt sig om att göra det hela 
så roligt och trevligt som möjligt. Förutom de mer eller mindre 
originella dekorationerna med sina deviser och versifierade 
inskriptioner, uppträdde som ovan nämnts vissa av gästerna 
kostymerade, av vilka en del, föreställande riksens fyra stän
der, fått sig särskilda platser anvisade. Efter förplägnaden 
vidtog· så den obligatoriska balen, vilken pågick till "sent 
om natten". 

Som tidigare omtalats, var tillställningen anordnad till 
Karl XII :s ära, men ingen må förvåna sig över att festen i 
realiteten kom att forma sig till en storartad hyllning för se
g·erherren vid Hälsingborg. Men det var icke enbart "Carols 
kloka jarl" utan lika mycket den gladlynte och vänsälle . 

2 Jfr IS. LOENBOM,I Kongl. rådets och fält-marskalkens , herr grefwe 
Magni Stenbocks lefwerne. D. 1 (175?), sid. 148 ff. 

3 A. U. ISBERG J :r, Bilde r från det gamla Malmö (1898) , sid. 152 ff. 
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Måns Bock som h~ir fick mottaga ett nytt bevis på hur om
tyckt och populär han blivit inom alla samhällsklasser under 
sin korta vistelse i den skånska provinsen.4 Och det är intres
sant att se, hur hyllningen omfattar icke blott Stenbock och 
hans hustru utan även alla hans barn. 

Det kan synas egendomligt att under dåvarande svåra tider 
sfälla till med en fest av här beskrivna slag·. Krigsfaran var 
visserligen för t ill fället avvärjd. men pesten .hade allt mera 
börjat gripa omkring sig·. Endast två dagar före banketten, 
den 4 januari, lät Stenbock själv i samråd med biskopen i 
Lund utfärda ett upprop för att på frivillighetens väg söka 
skaffa medel mot s.[ukdomens härjningar. Och de oroande 
bulletinerna foran ledde magistrat och guvernör att i Malmö 
under den närmaste tiden vidtaga olika skyddsåtg·ärder5. 

Dock är banketten för Stenbock icke det enda exemplet p å 
att det gick g·latt till i Malmö. Kort förut, vid jultiden, hade 
Stenbock haft ett samkväm, som blivit bekant för det rätts
liga efterspel som blev följden av ett handgemäng mellan 
tvenne av giisterna. överstarna Hugo Hamilton och Erik 
Gyllengrip.6 

En underlig· uppfattning har hittills gjort sig g·ii ll ande be
träffande denna 1711 på rådhuset avhå llna festli ghet. Allt
sedan Loenbom offentlig·g-,jorde relationen av festen. har den 
i litteraturen rubri cerats som e t t s k å d e s p e 1, f ö r f a t
t a t a v M a g· n 11 s S t e n b o c k. Dessa uppgifter gå ytterst 
tillbaka till Loenborn , som i en not siiger: "Den [dvs. ber~ittel
senl är ett nytt wedermäle af H. Exc. Gref Stenbocks munt ra 
sinnelag, hwarom hans Militariska Opera i Lais och hans i 
Reschau anstälda Högtidelighet, tillförene äro allrn iint kände 
wittnesbörder."; Beteckningen skådespel, som alltså Loenborn 
icke använder, uppträder ve terligt första gången hos Fri
berg-,8 senare upptag·et av Härje, som till fö ljd härav omtalar 

4 Om de dikter och viso r som efter sege rn vid Hälsingborg spredos 
över hela Skå ne, jfr MAGNUS STE BOCK. Minnesskrift på 200-årsda gen 
af slaget vid Helsingborg utg. af E. S. Bring (1910), sid. 60 ff. 

5 A. U. ISBERG J :r, anf. arb., sid. 194 ff. 
6 För de närmare omständigheterna ha r nyligen PEHR JOHNSO N i 

Ski'rn ska Aftonblad et den 17 dec. 1938 lämnat · en redogörelse. 
7 Uplys ningar i swenska histo rien, an f'. st., noten. 
8 J. 0. FRIBERG, Malmö stads hi stori a och heskrifning (1842), s id . 103. 
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det i sin skildring av Malmö teaterliv.9 Bring har i sin 
Magnus Stenbocks-bibliografi icke uttalat sig om tillställ
ningens art utan endast, efter Loenbom, angivit relationens ti
tel , men ansett att vi här ha att göra med ett vittert arbete 
av Stenbock, då han uppfört den bland dylika.10 Som av det 
tidigare framgår och som relationen s.jälv bekräftar, är den 
lika litet ett skådespel som ett verk av Stenbock, ty ingen 
vi Il väl påstå att alla de verser som sjunga Stenbocks och 
hans anhörigas lov, skulle ha författats av honom själv. Mag
nus Stenbock anställde kort och gott ett "wärd-skap", d . v. s. 
b_jöd på "mat och wijn", och som avslutning en bal. Att en 
del av sällskapet uppträdde i kostym och att hela salen 
dekorerats med illuminerade deviser och verser, är icke det
samma som ett skådespel. Kännedomen om Stenbocks poe
tiska förmåga och hans i Lais iscensatta opera ha föranlett 
den oriktiga uppfattningen. 

Det manuskript i vilket relationen föreligger , ingår i Enge
strömska samlingen i Kungl. Biblioteket, där det återfinnes i 
ett samling·sband av handling·ar rörande Malmö11 • Då Loen
bom lät trycka sin berättelse, tillhörde manuskriptet ännu 
kanslirådet Jacob von Eng·eström, efter vilkens död det med 
andra skånska handskrifter kom till brodern Lars, skaparen 
av den Engeströmska samlingen. Om åtkomsten av relationen 
meddelar Loenbom i den ovan citerade noten, att "berättel
sen är mig lemnad af Magister Docens wid Kongl. Academien 
i Upsala, och Amanuensis wid Bibliothequet derstädes, Herr 
Johan Henric Liden". Efter all sannolikhet har Liden en gång 
fått göra en avskrift av Jacob von Engeströms manuskr ipt 
och sedan lånat Loenbom avskriften. Det är då icke s.jälva 
originalet som denne haft i sin hand, vilket ock så förk larar 
de i början omnämnda skiljaktigheterna som förefinnas mel
lan detta och Loenboms tryck. 

Manuskriptet i Engeströmska samlingen består av ett fögg· 

9 Malmö. En skildring i ord och bild ... H11vudreclaktör G. Hårleman . 
D. 2 (l9 14), sid. 467. · 

10 MAGNUS STENBOCK. Minnesskrift . . . (1910) , s id. 104. Jfr iiven 
not 12 nedan. 

" Sig·n.: B-VIIJ, 2, 62. 
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på åtta kvartssidor, av vilka de första sex upptaga vå1· re
lation, de två sista de verser som Stenbock författade och lät 
åsätta de skånska häradsfanorna 1710.12 Allt är skrivet med 
en och samma hand och utgör en prydlig renskrift i en från 
1700-talets början vanlig kanslistil. Vem som redigerat den 
ursprungliga relationen, har icke kunnat fastställas. Vi få nöja 
oss med att konstatera, att den tillkommit "här" i Malmö 
samt, såsom redan nämnts, år 1711. 

Relation mn den i Malmö på Trettonde dagen 1?11 

håldne lu.'!tigheet.1a 

Nästan wid samma ti.jma på nästförflutne14 13de dagen, då 
wij med Tyska Posten fingo de hugneliga tijdender, om 
Turckens Declaration till Krigh emot Rusland, och om hans 
Maij1

• wår allernådigste Konungz upbrott ifrån Bender, tän
des här an på Malmös torg ett Fyrwärckerij;15 Effter hwil
ketz prresentation hans Excellence FältMarskalcken, anstälte 
ett wärd-skap, där uthi hans Excell0

• sielf sig påtog att wara 
Wärd, och högw0

• Fröken Charlotta Oxenstierna Wärdinna. 
Emot Kl. 7 om aff tonen samblade sigh Gästerna, så wähl dhe 
som woro uthi deras ordinaire habit, som och dhe som 'voro 
förklädde. Uthi Förstugan war en illuminerat Tafla; på 
hwilken Skånska wapnet och där under en Båck och en Oxe 
woro målade med dessa underskrefne wersar: 

Hahnen gick sig uth att gala, 
Wille hafwa Gäster fahla: 
Båck och Oxe ber dem in, 
dhe sku få båd' Mat och wijn. 

12 Dessa saknas i Bring·s ovan omtalade bibliografi, ehuru Loenbom i 
brevutdrag· framlagt otvetydiga bevis för Stenbocks författarskap; jfr 
IS. LOENBOM,] Kongl. rådets och fält-marskalkens .. . Magni Stenbocks 
lefwerne. D. 2 (1?58), sid. 149 not g. - Även här i manuskriptet angives 
Stenbock vara författaren. 

13 Denna rubrik finnes ej hos Loenbom, som i stället har följande , 
väl från honom själv härrörande titel: "Berättelse, huru Fält-Marskalken 
Gref Magnus Stenbock år 1?11 i Malmö anstälde Frögdebetygelse öfwer 
Turkarnes fridsbrott med Ryssland." 

14 Detta ord saknas hos Loenbom. 
15 Loenbom har här : Lustfyrroärk·erie. 
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Magnu s Stenbock. 
Efter oljemå lning 
av J. D. S1rnrtz, 
17 11. (Karlbe rg) . 

In i Salen ' voro 6 Bord dukade, 1 stod ovalt I dilo af'l i'lllgt 
och fy ra små, dhe h~i ggc fors la stodo milt i Sahlcn: och suto 
wid det ovala 12 F runtimbcr, och wicl cl eL afl t°lllga ni'1g ra 
och 20 st. Manfolck. dock a ll a oförkhidd e. Men wicl de 4 små 
Borden , hwilka stodo i hwar s itt hörn i Sahl en. suto de so.m 
woro förklädde, och a ll a fy l'a SU'tndcn pncscnteracl e. l ) Adels
Ståndet förstälte 1 parnL som war Ofwerst l .ie utenan ten 
Cronstedt, hwilkens Maka war Madame C le Ye. 2 paret Cene
ral Auditeuren Sylv in med Fru F ridenre ic h. 1u ) <li e Sec l'et : 
Arhien , och MaclcmoisseHe Lindeman. 17 11 ) PriisteSt t°mclet hade 
Gref' Dona och Fröcken S lina L ilj e: Klåckar·e n war Majoren 
von Braun_jam, och hans li ustru ]• r11 Ad le rrna rck: Och " ·ar· 
hos Prästen inqwarterat General-Adj u tanten Sl ie rn C ran tz. 

16 Texten ha r: Fridenreicl1 s. jl'r 11a11111('t s skri1·11i11 g lii 11 g-re l'ra111. 
17 Av skri varen riittut fri\ 11 Ul/jern;-111. 
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uthklädd som en gammal Swänsk RyttMästare, med Madame 
Greifensitutz.18 Ill) Uthaf BorgareStåndet war 1 paret Gen: 
Adjutanten Bilsten och Fröken Stina Stenbock. 2dra Lagman 
Palmstierna, och Major Vickens Fru. 3die öfwer-Auditeuren 
Fridenreich, uthklädd som en Hollandsk Skeppare, och Major 
Danckwartz Fru. IV) Bondeståndet prresenterade 1. paret, 
Grefwe W achtmeister och Fröken Ulrica Stenbock. 2dra Major 
Törnflyckt19 och Capit: Jägers Fru. 3die öfwerCommissarien 
Stiernblad, och Madam Vick.20 Hwart Stånd suto för sigh 
wid sitt egit Bordh, som war ovalt och för 6 Personer dukat. 
Här näst woro alla 4 Grefwar Stenbock klädde uthi Löpare 
habit, tilllijka med 2"0 öf werCommissariens Stiernbladz och 
2 Major Vickens Söner. Harleqvinen agerade Capitain Jäger, 
och Scharamutschen Krig·zFiskalen Lange21 • 4 hans ExceUc•• 
Doxiestiqver woro Kypare och 1822 Laqvejer uppwacktade. 
Uthi den så kallade Kuren, i Salen war ett stort illuminerat 
paper ifrån taket till golfwet; hwar uppå dessa inventioner 
·woro: 2110 Änglar höllo en Crantz, uthi h·wilken stod: 

Tolffte Carl lät Ehr behaga, 
att wi_j underdånigst taga, 
Emot Ehr, med gröne Lager, 
Som från Sultan af sk i ed tager. 

Ängelen på den hög-ra sijdan, hade ett flygande Bref i han-
den med dessa · werss: 

Den fromma Drottning wår 
och Swerges ädla Spijra, 
Skall än med fler grå hå r 
Min h• Sons Segrar fijra .23 

Ängelen på wänstra sijdan hade äfwen sådant bref med 
dessa wersar: 

Himlen skall och Ehr bekröna. 
wår Princess Ulrica skiöna, 

18 Fell äsning- för Greifenschiltz. T.oenbom har: Mademois. Greifen-
schöld. 
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Printz Carl Fridrich med all nåd 
och de trogne Rijksens Rådh. 

J Gud gie den som Krantzen får 
under Crantzen l T d' F .. d . d tt Åh usen rog 1 e· a r. 

Der uppå war målat ett dubbelt ][ med XII uthi, och 
där öfwer en Kongl. C]rona[,24 under detta hwilade på ett 
Berg, ett Leyon, om hwilket några små Leyon spelade hw[ar] 
under föl.jande wärsar stodo skrefne: 

Wårt Norska Leyon, som sig hwilat uthi25 Bender, 
I detta nya åhr sin långa resa giör 

Går ifrån Söder uth till de förtryckta Länder, 
att återtaga dhe borttagna Swea Möör ; 

När detta är bestält, skall det wid Duna ryta 
Med sina späda Barn, som det nys ammat opp, 

O ch sig med hielte-Mod till Pohlen genombryta, 
att där en trogen wän, fullkomna i sitt hopp. 

Det tappra Leyon skall, och sedan wägen bahna, 
Till Bälth och Öresund, att giöra sak en kort, 

Men skall ey heller där, sin ·wapn låta stana: 
det går för Herrans nijt från Norden åther bort; 

D å hela werlden med förundran skall befinna, 
att Leyonet Kung Carl, de tappre Giöthars Fahr, 

Skall med en Madurs26 mackt så många Segrar winna, 
att han uthi sin tijdh, ey minsta Lijke har. 

Altså skall lyckans Wän, med tijden alt förandra, 
och winna det beröm som ingen wunnit än; 

Samt wijsa, att när han ey mera orckar wandra, 
skall hans odödligheet till Norden gå igen; 

Då daters27 frögderop skall sträcka sigh så wijda, 
Som Stiernorna uthaf den gyldne himbla-Sol, 

Och Carl den Tolfftes Nampn, med ymnog·t lof uthsprijda 
Ifrån den Södra till den Norra werldens PoJ. 

24 Manuskripte t ä r här defekt; supplerin gen är gjord efter Loenbom. 
25 Loenbom har i ställ et för detta ord: li ar i. 
26 Felläsning synes föreligga, då ordet i detta sammanhang icke ger 

någon mening. Loenborn har unders ; en mern antaglig konjeklur vore 
kanske m.agers ' trollkarls'. 

27 Loenborn : L11thrers. 
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På hwar sin sijda om dessa wärss war en Pyramide och en 
ängel; nedan wid foten af Pyramiden, stod på den högra 
sijda n det Stenbockiska wapnet, och <ler under dessa wersar: 

Hoppet mitt skall aldrigh falla , 
wärjan min har jag tillredz, 
hiertat mit är och tillfredz, 
När Kung Carl will på mig kalla. 

På d[e]n wänstra si_jdan det Oxenstierniska wapnet, med 
dessa wärsar : 

Lät himmel! os så mången gång, 
som S[olen] sigh wi[lll ·wijsa,28 

I åhr med frögd och SegerSångh. 
din egen Smorda prijsa ! 

Emillan bägge wapnen stodo 4 små Båck ar , och emillan 
dem sålunda: 

Wij Stenbock ens Söner fyra, 
wid Carls fahna här bedyra, 
att wij sku wår Kungh förähra, 
hwar blodzdroppa som wi_j bära. 

Sist war Sk ånska wapnet Må lat, och där under dessa 
wärsar: 

Skåne ' var i stort ehinde, 
När Gudh från sin Himmel sände, 

S tenbock som med trogen hand. 
Skul le swärdet för os föra , 
och från träldom frija giöra , 

Som war uselt29 på wårt Landh. 
För det under han då giorde. 
Som med sp äda wallbarn torde 

Mot de stålta Resar g·å, 
Skall wår Stenbock s Hiälte-driffter 
äwigt uthi Rune30 Skriffter, 

Bland dhe tappra Hieltar stå . 

28 Supplerat efter Loenbom. 
29 Loen bom har: utstiild. 
30 Oty d l ig t ; synes vara rä tt at från Runne. 
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Brede wid hans May:tz Contrafait, i Salen war uppsatt en 
illuminerat tafla, äfwen så stor som siälfwa Contrafait, hwar 
uppå allenast war målat ett Schatull, uppfylt med åthskilliga 
hiärtan; locket stod öppet och däröfwer stod[:] Kung Carl 
har wahlet. 

1 

En drottning skiön wid Kongens Sijda 

Nedan före stodh Ju borde här i stället stå? 
Dy gif det snart o himmel blijda, 
Kungh Carl ett hiärta wälja må! 

Omkringh Sahlen hängde några illuminerade Deviser, 
hwilka den höggrefl: Stenbockiske Familien förstälte: 

1) Hans Excellce hade en Sol, hwilken bakom ett Bärgh 
uppgår, och nattuglorn[a] bortdrijfwer, med denna 
öfwerskrifften. Maturate fugam. 

nedan under 

1 

När Solen uhr sin Wänas 
börgar skrijda 

Så är för dig o af wundz 
tijd att bijda. 

Famn, på Himlen 

flock31, ey längre 

2) Hennes Nåde Fru Grefwinnan hade ett Cornu Copire, 
hwilket sina Blomster och fruckt kastar på jorden, hwar 
uppå Solen skiner. 

Non deficit unqvam. 
Så länge Ceres hon sin fruckter äwigt ger, 
Ey Solen, uthi Nåd, Ehr lijke nånsin seer. 

3) Högwähl-borne Fröken Charlotta Oxenstierna, hade 
Gudinnan Pallas. 

Claret Ingenio. 
wittert wett och goda Seder, 
gifwa Ehr en ewigh heder. 

4) Högwäl-borne Fröken Ulrica Stenbock, hade Gudinnan 
Venus på sin Triumphwagn. 

31 Loenbom har: af grunds folk. 
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Superat Famam. 
Naturens underwärck Ehr hela werlden kallar, 
Tijgh, Ryckte still', och märck ditt liud här få

fängt skallar. 

5) Högwäl0
• Fröken Eva Charlotta Stenbock hade en ähre

port: 

Memoria Prrelii Helsingburgensis. 
0 ! mehr än en wälsignat dagh 

då man dig födas hörde: 
Du till det Helsingborgiska slagh 

Från Himlen Segern förde. 

6) Högwäl0
• Fröken Stina Stenbock hade det Stenbockiske 

wapnet: 

Et g·enere et virtute. 
Din stora ängla-dygd en Greflig ätt förtiänar, 
En Greflig ätt och här med ängla-dygd sig enar. 

7) Högwäl0
e Gref Bänkt Stenbock hade ett trä som bär 

fruckt: 

Maturescun t. 
När andra wäxter knapt sin späda Blomma ha, 
Så ser man nogsamt dig snart mogna fruckter dra. 

8) Högwäl0
• Grefwe Magnus Stenbock hade, Fahnor, Pij

kar,32 Standarer och allehanda slagz troph[e]er.ss 

Non dormire sinunt. 
Ditt unga Hufwud grillar på 
Med Krut och Kulor leka få, 
Tills leken entlig alfwar blijr, 
Och werlden då34 en Hiälte sijr. 

9) Högwäl0
• Gref Carl Stenbock hade en diamant som war 

på ena sijdan polerat: 

3! Loenbom har: Pukor 
13 Loenbom: Krigsbr/J.te . 
u Loenbom: dig. 
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[Interiora laten]t35. 
Hwad uthi dig förborgat är, 
Med undran Werlden finna lär. 

10} Högwäl0
• Gref Johan Stenbock hade en Näsla . 

11} Hoppet. 

Urit mature. 
Fast du af unga dagar är, 
Du Hielte-Blod i ådran bär. 

Meliora redibunt tempora. 
Än en gång om wij förtiena, 
Lärer himlen frögd förläna. 

Sedan hade hwart stånd sin Devise ; Uppå Adels-Ståndetz 
war målat ett sargat hiärta med öfwerskrifft. 

Gladio. 
Dyra hielte I skall finna 

I wårt hiärta redligheet 
Blodet wårt skall för Ehr rinna 

Med all underdånigheet. 

Uppå PrästeStåndetz, Arons staf grönskande: 

Precibus. 
Arons Staf skall åther blomma, 

Och det sanna Herrans lius: 
Alt folck skall nu sammankomma 

uthi Christi FåhraHuus. 

På Borgareståndetz. Ett Seglande Skepp. 

Vigilantia. 
Wår Kung i åhr en lycklig wandel, 

wid tusend' Segrar önskas, 
Så skall den döda Swea handel, 

Kring hela werlden36 grönskas. 

35 Texten här defekt; suppleringen gjord efter Loenbom. 
38 Loenbom har: Landet. 
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Uppå Bondesamcletz, En half Soldat, och en half Bonde: 

Assiduitate. 
Stenbock Carols Kloka Jarl, 
har mig giordt37 till sådan Karl 
att iag· nu in till min död 
Siälf kan38 fäckta för mitt Bröd. 

Dessa 4 siste illuminerade Deviser stodo hwar öfwer sitt 
tillhöriga Bord. 

Eff ter Måltijden beg·yntes Ballen, hwilken till hwars och 
ens nöye39 sent om Natten blef sluten. 

Hela acten begyntes och slutades [med Lyckönsjk[an t]ill 
hans Kongl: Maij:tz progresser, uthi dess förehafwand[e 
desseiner J 40 • 

37 Loenbom : gjordt mig. 
38 Loenbom : Kan sjelf. 
39 Loenbom har här: nöje och glädje först sent. 
•o Supplerin g·en gjord efte r Loenbom. 
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Sk. Dagbl. 11/11. 
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Andersson, G., Malmö flygstation och flygtrafiken på Malmö. 
Sk. Dagbl. 8/11. 
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Sk. Dagbl. 8/11. 
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Lund. 584, 149 s. ill. por tr. kart. 

[Engström, Bengt] , Kring två postala jubileer. 100 år sedan 
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Sk. Dagbl. 22/7. · 
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-, En seg·livad sälle ... Ett drama och en sorglustig epi
sod på Malmöhus. 
S. D. S. 16/ J. 
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Malmörestaurang som sfängt sina portal' för alltid. Av 
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S. D. S. 26/6. 
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Fraser, Maxrvell. In praise of Swedcn. London. s. 20- 22. 

För e nin ga r och ordenssällskap: 
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[Odd Fellorv Orden.I Logen n :o 34 Caritas. J. 0. 0 . F. 
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-, Teaterliv och teaterkris under 50 år. Några blad ur den 
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skedde i Malmö, då Gustaf IV Adolf hade sitt residens där. 
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I d r o t t, g y m n a s t i k, s p o r t, I e k o c h s p e 1 : 
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Lindkoist, t'rnst , NiirbiJcler av det aktu e lla Svenska Röda 
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6. Febr. Förening·en för grafisk konst. Ju bile11 rnsut
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.Annonsel' 



Gynna i möjligaste utsträckning dem, 

som med sin annons stödja Malmö 

Fornminnes förenings verksamhet! 

D e utgöra ett antal av de äldsta, 

bästa och mest kända firmorna och 

företagen i staden. 

Skånska Brandförsäkringsinrättningen 
- för fastigheter -

Skånska Städernas Brandstodsförening 
- för lösegendom -

Försäkringsaktiebolaget FINN 
- för a ns varighets-, glas-, inbrotts-, vatte nl ed

ningsskadc- 111. fl. försäkringar -

Skånska Brandförsäkringsinrättningens 
INTECKNINGSAKTIEBOLAG 

- lån för nybyggnader -

Expedition i Malmö 

Stortorg·et 25, kl. 10-14. Tel. 20364, 28348 
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.Allt iotootaiiskt . 

STÖLTENS 
MALMÖ LUND 

CONTINENT AL 
- den moderna människans skr ivdon -

88 skri vtecken 
automatisk tabulator 
valfri färg å lacken 
valfri stilsort 

B e k v ä m a b e t a l
n in g s villkor 

Se den hos 

AB. AXEL SVANBERG 
Stortorget 29 MALMö Tel. 26805~06~0? 
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Malillö Sparbank 
STIFTAD 1824 

Insättarnas behållning 112 1939: Kr. 83.217.000: -

Egna fonder: Kr. 5.236.000: -

Huvudkontor: Adelgatan 8 

A vd.-kontor I 
Kaptensg. 29 
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A vd.-kontor Il 
Regementsg. 20 

A vd.-kontor IV 
Nobelvägen' ?7 

A vd.-kontor 111 
Storg., Falsterbo 



ROSENGRENS 
· K·ass'askåp 

Vertikalskåp 

Förvaringsskåp 

Hyllställningar 

INGENIÖRSFIRMA SVEN HELLSTEN 

Vintergatan 45- 51 , Malmö - Tel. 71515 växel 

CARL GLEERUPS 
P APPERSHANDELS A.-B. 

:Mest sorterade inköpskälla i a llt som till

hör pappers- och kontorsmaterialbranschen 

Adelgatan 21 

Tel. 15?32, 23661, 2?186 
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AB. Hjalmar Wennerth 
Trävaror Byggnadsvaror 

Fredrihsber~s~atan I 
Tel. 715 2 5 Viixel 

MALMÖ 

Konto1· o. butik: 

tapeter 
färger 
kemikalier 

ö. Förstadsg. 2 - tel. linjev. 22264, 15350, 10258 

F iliale r: 

Nobel vägen 14 7 

Rönneholmsvägen 53 • . . • 

Järnvägsgatan 46, Limhamn 
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tel. 74115 

" 11685 

" 50660 



OXIE HÄRADS SPARBANK 
STORTORGET 11, MALMÖ 

STIFTAD 184? 

Omslutning· c:a Kr. 70.000.000':· -

Egna fonder över ,, 5.500.000: -

Expeditionstid 10-2 
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SKÅNSKA 
INTECKNINGSAKTIEBOLAGET 

i MALMÖ, Södergatan tO. Tel. 20152, 21526 

lämnar inom Sk ånes städe r: 

BY GGNA DSKREDITIV 
( l ~m under byggnadstiden) 

I NTEC K N I NGSLA 

såvi:i I botte nl ån som sekundärlån u tan amor-

teri ng intill ?O 0/o aY fastighets taxer ingsvärde 

Påhlssons 
Bergsgatan 12 - Malmö 
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Bröd 

Mjölk 

Specerier 

tel . 2129 6 

" 
24032 

" 
18396 



Bank
för va r 

Rådgör med vårt kontor, 

v ilk en förvaringsform -

kassafack, sluten deposition 

eller öppen deposition -

som lämpar sig bäst för 

Eder. 

SKANDINAVISKA BANKEN 

Wingårds Färghandel 
Stadens ä]dsta Färghandel 

Södergatan JO S :t Knuts Torg ? 

S. Försfadsgat. 4 1 Trälleborgsvägen 

Möllevångstorget 6 V irentofta 

Håkanslorp 

'Te]efon : Namnanrop Eugen Wing·ård 
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utlämnar bundna lån mot säkerhet av 

inteckningar i fastigheter i Skånes städer. 

Expedition: Västergatan 38, Malmö. 

Tel. 2 o 4 5 ?. 

~atbaukeu /j-ikurau 
Grundad år 18?3. 

Huvudkontor: Östergatan 26 

A vdelningskontor A: Bergsg·atan 40 

B: Östra Förstadsgatan 58 

Expeditionstid: 10 f. m.-2 e. m. samt 5-6 e. m. 

lördag och dag före helgdag endast 10 f. m.-1 e. m. 
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DE NYA KONTORS· 
MÖBLERNA ~ 

~ . 
i " Syste m-serien" 
kom bineras efter ::}--~~ 
kundens önskan. . -;- !/, 1 

Begär broschyr - ring : 

ÅTVIDABERGS 
Osterg . 1 Mal mö 

Tel. 22364 

0 

Läs SKANSKA 
DAGBLADET 
alla skåningars tidning 
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För varje slag av re11roduktion äro våra firmor 

inrättade, för konstnärliga, vetenskapliga och 

kommersiella ändamål. Särskilt vilja vi fram

hålla faksimilreproduktion såväl i färgtryck som 

i svarttryck av gamla handteckningar, handskrif

ter och kartor som gjort våra firmor kända långt 

utom landets gränser. Av särskilt intresse är 

faksimileditionen av Malmö medeltida minnesbok, 

Registrum Ville Malmeyghe, och nytrycket av 

Gustav V asas Bibel av 1540- 1541. 

Rådgör med oss om allt ifråga om re11roduktion. 

GRAND PRIX 

AB. Malmö Grafiska Anstalt & 

AB. Malmö Ljustrycksanstalt 
Malmö. 

å Konstindusfriutstiillningen i Paris 1925. 
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Bliv medlem i 

MALMÖ FORNMINNESFöRENING! 

Anmälan om medlemsskap emottages 

av föreningens sekreterare 

adr. Stadsarkivet, Rådhuset, Malmö. 

Tel. 211 ?8. 
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Får eviga fä cl er n as minnesmärken 

och viktiga hände 1 ser å forn

! orskningens 01nråcle p å f i l m. 

Anlita vid filmupptagningar 

M A L :i\t[ 0 B I 0 G R A F A. - B., Malmö 

eller 

A.-B. SVENSK FI LMJNDUSTRI, Stockholm 

Malmö 1939. Lun dgrens Söners boktr. 



Den 
som låter priset vara bestämmande 

vid beställningar av trycksaker 

begår ett misstag 

De pengar som utgivas för minder

värdigt utförda trycksaker äro 

bortkastade 

Utförandet spelar mycket stor roll 

Modernt och omsorgsfullt utförda 

trycksaker erhållas hos 

Lundgrens Söners 
Boktryckeri, Malmö 

Baltzarsgatan 24 

Tel. 19081, 20106 



/ 

FORSÄKRINGS·AKTIEBOLAGEN 

0 •• 

"SKANE" OCH "MALMO" 
B r a n d· o c h L i V• 

försäkringar 

Olycksfalls-, Sjuk-, Barnolycksfalls-, 

Ansvarighets-, Automobil-, Trafik-, 

M o t o r c y k e I-, Inbrotts-, Resgods-, 

Glas-, Garanti-, Vattenledningsskade-

samt Värdepost-

f ö r s ä kr Inga r 

HUVUDKONTOR: MALMO 

Telefoner: Namnanrop "SKÅNE" 
Telegramadress: SKÅNE 

Huvudagent i Malmö: H. G. A. Schmidt 

Rt 205 92 och 207 55 

0 m, b u d å a l l a s t ö r r e p l a t s e r i riket 

Malmö 1939. Lundgrens Sönen boktr. 



I ). l Anders Månssons se nare äktenskap föddes bl. a . barn sonen 
O lo f A nrle rsson, f. 1749, lä rling hos O lof Ma lm, sederm e ra tb mästa re i 
Angclholm , och dotte rn Regel, f. 1757, cl. 1825, g ift 1778 111 . tb mästaren i 
A ngelholm Petter Berns tröm - fö rä ldrar till tbmkistaren i A ngelhol m 
A ndreas Berns tröm, vi lke n senare i s in t ur var fader till tbmii s taren i 
Hiils in g·borg Prtter Fredrik Bernstriim. 

2). ] Pa ul J-[a llbccks a nd ra ä k tenskap föddes dottern Joha nna Ma ria 
å r l 779, 1·ilke n il r 1799 blev g ift med tbmästa ren i L und A nde rs I sbe rg 
(j f r s lii ktta1·la n). 

3). Ca rl O lo f fa lm g re n ka llas t un nbindare i bouppteckn ingen efter 
fadern (1875). Yar ha n utövade y rket h a r ej kunnat utrönas. T-Ta11 u t
fl yttade fd 111 Domkyrkoförsa mlingen i Göteborg t ill obestämd ort den 
I oktolH' r 187.3. 

fö lja nde t 111111bi11clare med 11 a 11111e n Ma lm, Ma lmgren h a under fors k
ningarnas gZ111g a ntriiffats , u ta n att frändskap kunnat bevisas med kir 
före I igga nde s lii kt: 

M11lm, J öns, a ntogs vid gesä ll ilda n i Ma lmö 1793 25/5. 

Malmgren, O lof, " f. 1765 .i Malmö". tbgesä ll , infl yttad ti ll Mariebcrgs fii rs. 
v id Göteborg· 1793 : ej a ntrki ffad i föde lseböck erna för Ma lmöfö rsa m
l ing·a rn a för Z1r 1765. 

Ma./m.gren , Kristian , f. 176 1 e lle r 1762 i Värb y (Bara förs.?), m öj lige n 
identisk med Kristen, f. 22. 2. 1763 i Viirb y, Bara, son av J ö ns Kristensso11 
och h . h. E lna Uansdotte r, thgesii ll i Tors la nda och Ma lmö, sede rmera 
fab rikska rl i Ma I rnö. G . ni. El isa het Pettersson Stansclorfl', f . 176.i, d. 1830. 

Son : 
Malmgren , J ohan Peller, f. 1799 i To rs landa(?) , tbgesii ll , sederme ra t im 
mergesä ll i Ma lm ö. 

Malmgren , Jolwn (nes) , " f. 6. 8 . 1770 i Ma lmö", men ej anträffad i föde lse
böcke rn a för Ma lm ö å a ng·iven t id . tbgesiill och rote miis tare 1 Malmii. 
G. 111 . A nna Catharina Borg. 

Malm.gren , Bengt, f. omkr. 1777 i Ma lm ö(?) , tbgesä ll i Ma lmö 1799. 

Malrngren, N ils O lof, f. 30. 5. 1792 i Ma lm ö Caroli fö rs., so n av smed gesiil 
len O lo f M. oc h h . h. A nn a N il sdotte r, th mäs ta re i L und . G. m. Botill a 
J ohansdotter, f. 17.95. 

Malmgren, N ils, f. 3. 7. 182 1 i Ma lm ii Ca roli fö rs., son a 1· a rbe tska rl en 
Per Åkesson och h. h. Ha nna N il sdotte r, tb. i Ma lmö. G . 111 . Mätta Ande rs
clotter. f. 1828. 



~ 1 

Malm 

Lars Christensson Maln1 
;, omkr. 1662 t 1741 

tbmästare i Lund, seder-
mera i Malmö 

Ålderman 1713-1733 
x Johanna OJofsdotter 

>'< 1665 t 1725 

,-- . --"---------------------~-------------------Jakob Larsson Olof Larsson Mårten Knut Larsson 
,., 1693 . t 1734 

tbmästare i Malmö 
x Gunilla Andersdotter 

"' omkr. 1682 t 1742 

Malm 
,,- --"- --. 

Sissela Knutsdotter Brita Knutsdotter 
* 1718 t 1747 * 1720 t 1743 

x j 7 40 Per Persson x 1739 Anders Månsson 
'" t 1751 "' omkr. 1713 t 1767 

tbmästare i Malmö . (omg. 1744 m. Margareta 
(omg. m. Elsa Kristina Olofsdotter '" omkr. 1723 

Andersdotter t 1765 t 1786) 1 

omg. m. Per Nilsson Ar-
löf, tbmästare i Malmö) 

Malm I 
Jakob Nilsson 
>': 1763 t 

tbgesäll i Malmö (1784) 

Hallbeck 
,-

Jakob 
,., 1760 t 1809 

tbmästare i Malmö 
Ålderman 1802-09 

x 1. 1783 Märta Christina 
Stockman 

>'< 1754 t 1788 
x 2. 1789 Anna Brita 

Gottschick 
,., 1759 t 1839 

Christen Larsson 
,., omkr. 1695 t 1742 
tbmästare i Malmö 
Ålderman 1737-40 

x 1. 1723 Gertrud Björns
dotter (Gersdotter) 
t 1729 

2. Elsa Nilsdotter 

Malm 

,., omkr. 1700 . t 1752 ;, omkr. 1704 t 1770 "' 
tbmästare i Malmö tbmästare i Malmö tbmästare 
Ålderman 17 49-52 Ålderman 17 40-49 och x 1733 Bärta 

x 1733 Kristina Nilsdotter 1769-70 
(omg. m. tbmästaren i x Cecilia Svensdotter 

Malmö ,., omkr. 1708 t 1772 
· Sven Ohlsson W erngren 

,., t. 1766) 

.------------------------------"-------------------------------·----
,,- _________________________________ .;._ __________ __ 
Niklas Olsson Malmgren Jakob Olsson Malmgren Lars Olsson Malmgren Nils Christensson 

, .. 1736 t 
Nils] akobsson M almgren 

>': 1735 t 
] ohanna Maria Malm 

>': 1738 t 1776 
Brita Malm 

>': 1748 t 1788 ,., 1732 t före 1772 '" 1734 t * 1741 t 
tbgesäll i Malmö (1757) tbmästare i Malmö x Paul Hallbeck x 1767 Efraim I wersson 

>'< 1744 t 1826 
tbmästare i Malmö 

·Ålderman 1789-1802 

tbmästare i Malmö tbmästare i Landskrona tbmästare i Hälsingborg 

Andreas 
* 1763 t 1830 

tbgesäll i Malmö 

x Kerstin Jönsdotter 

... 

Nils 
>'< 1763 t 1788 

"kypare" p å en Grön
landsfa rare 

,., 1738 t 1789 
tbmästare i Malmö 
Ålderman 1770-89 

(omg. 1. m. Ingrid Helena 
Sandgren ,., 1751 t 1783 
2. 1753 Anna Maria Örn

berg '" 17 49 t 1825)2 

--"-------------------.... Magnus 
>'< 1765 t 1841 

tbmästare i Malmö 
Ålderman 1812-20 
x 1790 m. Gunilla 
Renedikta Malmlöf 

1
' j 771 t 1821 

Elias 
>': 1774 t 

tbgesäll i Malmö 

sederm. slottsvaktm. i x 1757 Anna Elisabet x Anna Taxing 
Landskrona Möl1er "' omkr. 1733 t 

x Sigrid Forsberg 
,., 1734 t 1786 

lroersson 

Jakob 
>': 1774 t 1839 

tbmästare i Malmö 
Ålderman 1809-10 och 

1834-39 
x 1801 Ingrid Johanna 
Berggren 1

' 1778 t 1821 

lroersson 

Brita 
-J: 1803 t 

x 1833 Jöns Petter Nilsson 
tbmästare i Holje, Blek. 

Malmgren 
,-

Anders 
>'< 1767 t 1850 

tbmästare i Landskrona 
x Elna Ca tharina Berg 

>': 1768 t 1852 

Malmgren 

J öns Peter 
>': 1799 t 1878 

tb i Landskrona 
x Eva ö hrqvist 
'" 1827 t 1897 

Olaus 
* 1769 t 1834 

tbmästare i Landskrona 
sederm. bryggare därst. 
x 1805 Ingrid Johanna 

Pettersson 



'.m 
1752 

1lmö 
-52 
lsdotter 
taren i 

~rngren 

)6) 

Lars Christensson Maln1 
-;, omkr. 1662 t 1741 

tbmästare i Lund, seder-
mera i Malmö 

Ålderman 1713-1733 
x Johanna OJofsdotter 

-:: 1665 t 1725 

-"-

Olof Larss~n Mårten Larsson A nna Larsdotter -., 
,., omkr. 1704 t 1770 ,., t ,., t 
tbmästare i Malmö tbmästare i Falkenberg x '1?33 Nils Christensson 

Ålderman 1740-49 och x 1733 BärtaAndersdotter tbmästare i Lund 
1769-70 

x Cecilia Svensdotter 
,., omkr. 1708 t 1772 

Höijer 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----- ,.- -"--- -. '- -., 

Malm 
76 
~ek 
89 
tlmö 
-89 
Helena 
t 1783 

ia Örn
l825)2 

Brita Malm 
"' 17 48 t 1788 

x 1767 Efraim I wersson 
,., 1744 t 1826 

tbmästare i Malmö 
·Ålderman 1789- 1802 

Iroersson 

Niklas Olsson Malmgren Jakob Olsson Malmgren Lars Olsson Malmgren Johanna Katarina Malm Sven Olsson Malmgren 
,., 1732 t före 1772 "' 1734 t ,., 1741 t "' 1743 t 1808 "' 1745 t 1817 
tbmästare i Malmö . tbmästare i Landskrona tbmästare i Hälsingborg x 1765 Hans Malmgren ~bmästare i Malmö 

sederm. slottsvaktm. I x 1757 Anna Elisabet x Anna Taxing '" ömkr. 1739 t 1798 Alderman ~~10-12 
Landskrona Möller ,., omkr. 1733 t tbmästare i Landskrona traktor 

x Sigrid Forsberg x 1768 Maria HelenaSilow 
* 1734 t 1786 * 1750 t 1831 

--"- -., 
Malmgren 
,-

Elias Jakob Anders Olaus 

Malmgren 

Olaus 
o/: 1774 t 

tbgesäll i Malmö 
,., 1774 t 1839 

tbmästare i Malmö 
Ålderman 1809-10 och 

1834-39 

,., 1767 t 1850 
tbmästare i Landskrona 
x Elna Catharina Berg 

,., 1768 t 1852 

-:: 1769 t 1834 
tbmästare i Landskrona 
sederm. bryggare därst. 

Jakob 
,., 1781 t 

tb i Öckerö förs. 
,., 1775 t 1872 

tb i Öckerö förs., sederm. 
salteriinsp. på Färgenäs 

x 1801 Ingrid Johanna 
Berggren * 1778 t 1821 

Iroersson Malmgren 

Brita Jöns Peter 
* 1803 t * 1799 t 1878 

x 1833 Jöns Petter Nilsson tb i Landskrona 
tbmästare i Holje, Blek. x Eva öhrqvist 

-:: 182? t 1897 

x 1805 Ingrid Johanna 
Pettersson 

x 1807 Magdalena Lindau 
,., 1786 t 

Malmgren 

Olof 
"' 1816 t 1875 

tbmästare i Göteborg 
x 1. Anna Nyman 

,., t 1866 

x 2. Gustava Andersson 
,., omkr. 1842 t 1882 

Malmgren 

Carl Olof 
-:: 1851 

tb.3 

x 1800 Maria Margareta 
Hällström 

,., 1778 t 

Christian Nilsson ,., t 
tbmästare i Lund 

x 1761 Christina Lund
borg 

Lars Nilsson Ingrid Brita Nilsdotter 
"' i· o/: 1742 t 1823 

tbgesäll j Lund (1759) x 1. Mårten Jönsson Löf-
gren ,., omkr. 1735 f 1771 

tbmästare i Lund 
x 2. 1772 Sven Isberg 

,., 1745 t 1829 
tbmästare i Lund 

Isberg 

Anders 
,., 1775 t 1813 

tbmästare o. handlande 
i Lund 

x 1799 Johanna Maria 
Hallbeck2 

,., 1779 t 1816 
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