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MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS
VERKSAMHET 1941.
Under året ha två ordinarie föreningssammanträden avhållits, båda å Hotell Tunneln. Vid d et förra, som ägde rum
d en 26 februari, höll museiintendenten Albert Sandklef, Varberg, föredrag· över ämnet "Karl XII :s död. Nya undersökningar kring dödsskottet''. Vid det senare sammanträdet, den
29 oktober, redogjorde museiintendenten Torsten Mårtensson,
I-falsingborg-, för sina iakttagelser och rön i samband med u tgrävningar och undersökningar av Hälsingborgs medeltida
slott. Båda föredragen illustrerades med skioptikonbilder.
Ej heller d etta verksamhetår har någon utflykt kunnat
anordnas.
I samarbete med Malmö Museum har föreningen övervakat
förändringar inom stadens äldre k varter. Härvid har bl. a .
medel b eviljats för avgjutning av en portbjälke med inskription från mitten av 1600-talet över porten till fastigheten
Larochegatan 5.
Till elen av Skånska Dagbladet under höstens lopp anordnade inventeringen av folkminnen i Malmö har föreningen
sk änkt böcker, avsedda att utdelas i form av priser och belöningar.
F öreningens å rsskrift utkom i slutet av maj ; boktryckaren
Eclv. Lundgren har även denna gång visat sin välvilja genom
beviljande av rabatt å tryckningskostnaderna.
Någon förändring av styrelsens samm ansättning har icke
~igt rum.
Bytesförbinclelserna ha under å ret utökats så, att Fornminnesföreningen numera växlar skrifter med ett 50-tal andra
fornminnes- och hembygdssammanslutningar; biblioteket har
under å ret fliti gt anlitats, såväl av fö reningens medlemmar
som av forskare i stadsarkivet.
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Medlemsantalet utgjorde under året: 3 hedersledamöter, 16
ständiga och 282 betalande eller tillhopa 301 medlemmar,
vilket utgör en ökning av 8 personer.
Av kassa.förvaltarens redogörelse för föreningens inkomster och utgifter framgår, att behållningen den 31 december
utgjorde:
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassaobligation 3t 0 /o av år 1936, litt
B, 1677

5.000: -

Svenska Statens 4 °/o försvarslå n av
år 1940.
500: 1 st litt D . n:r 41743
5 " " E. " 88226-88230
a. 100: 500: -

i.ooo: -

Premieobligation av år 1933, ser. 470,
n:r 489

50: -

Berghska fonden:
Innestående i Malmö Sparbank
Svenska staten s 4 °/o försvarslån av år
1941.
5 st. litt E n:r 65368- 65372
a. 100: -

6.050: -

360:25

500 : -

860: 25

1.621: 01
Innestående i Sparbanken Bikupan
1: 48
,, Malmö Sparbank
11: 09
,,
å Postgiro
4:22 l.637:80
Kontant i kassan
Summa Kronor 8.548: 05
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STADSl\IUSIKEN I MALMÖ UNDER 1600- OCH
1700-TALEN.
Av BO ALANDER.

När den musikintresserade lekmannen talar om "äldre musik" har han förmodligen i regel endast 1?00- och 1800-talens
tonkonst i tankarna, vilket i och för sig är mycket förklarligt.
D en världsliga musik, som står på våra offentliga konserters
program, omfattar ju praktiskt taget aldrig några äldre verk
än sådana som komponerats under de senaste tvåhundra
åren, varav med nödvändighet följer att publikens stilkännedom begränsas till den moderna expressionismen, romantiken,
klassicismen och i allra bästa fall även högbarocken, enkannerligen Joh. Seb. Bachs och Händels mest kända kompositioner. Allt vad som tidigare presterats av musikhistoriens
äldre mästare utgör ett oskrivet blad för den stora allmänheten, undantagandes det relativt få taliga auditorium vars
kulturella ambitioner även räcker till för kyrkomusikaliska
koi1serter. Medeltidens och gotikens västerländska konsbnusik t. o. m . reformationså rhundradet spirade och blomstrade
nästan utslutande på kyrklig grund, och d etsamma kan delvis sägas om 1600-talsbarock ens musikaliska produkter. Den
vokala och instrumentala, liturg iska och konsertanta k y rkoVignettbi lden ovan föreställer Malmö frå n söder vid slutet av 1600-talet.
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musik som före 1?50, Bachs dödsår, komponerades och uppfördes i romersk-katolska och evangeliska helgedomar, stod
i etiskt och konstnärligt avseende på ett så högt plan, att
n åg·ot liknande aldrig har kunnat skapas i senare tid. De
musikaliska renässansförsöken i 1500-talets Italien medförde
dessutom ett uppsving för den världsliga musikens skiftande
former, operakonsten föddes och gick en storartad utveckling till mötes, dansmässiga rytmer satte sin prägel på instrumentalmusiken, och överhuvudtaget började redan under
1600-talets lopp en viss sekularisering göra sig gällande på
tonkonstens områ de.
Denna äldre musik, som verkligen kan göra anspråk p å
att kallas "äldre'', avviker i flera avseenden från de kompositionsstilar den moderna konsertpubliken är van v id.
Ännu under barockepoken höll de gamla kyrkotonarterna
sig kvar jämsides med den nya dur-moll-tonaliteten, ännu var
melodiken ofta osymmetriskt uppbyggd, rytmiken inte alltid
taktmässig efter våra begrepp, harmoniken manligt kärv men
kvinnlig·t oberäknelig, instrumentationstekniken ganska primitiv men stämföringskonsten vanlig·tvis präglad av kontrapunktiskt mästerskap. Även den yttre formen i en komposition, musikens arkitektoniska sammansättning och uppbyggnad, grnndade sig i allmänhet p å andra principer än
under upplysningstidevarvet och därpå följande skeden, och
denna ä ldre tonkonst avså g aldrig heller att pe,jla djupet i
en tonsättares själ eller föreviga hans subjektiva känslostämningar. Sådana intentioner var förbehållna den kommande romantikens mindre blyg·samma mästare. Under 1?00talet och tidigare var musiken helt enkelt musik, och inga
oclöcllighetskomplex hade ~innu börjat ansätta elen tidens
komponister, vilka nästan undantagslöst rekry terades ur de
reproducerande kyrko- och hovmusikernas led. Dessa komponerade i allmänhet för bestämda t illfällen och ändamål,
ofta p å uppdrag av sina kvrkliga eller furstliga arbetsgivare.
En annan kategori av utövande musiker, nuförtiden okänd
och bortg·lömcl men p å sin tid tämligen bety delsefull och
typisk för det borgerliga kulturlivet i Europas städer, var
de s. k. stadsmusikanterna. Om man följer denna y rkes-
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g·rupps sociologiska utvecklingslinje bakåt, finner man att
dess ursprung m åste ha varit den äldre medeltidens kringstrykande spelmän, ja man kan gå ännu längre tillbaka och
peka på den döende antikens romerska mimer. Dessa ambulerande " joculatores", i det medeltida Norden kända under
namnet "lekare", roade sin publik med populär underhållning i form av musik, dans och respektlöst skämt, men deras
sociala anseende var överallt det lägsta tänkbara, vilket i
viss mån kan anses välmotiverat med tanke på deras lättfärdiga leverne. Myndigheterna begränsade också spelmännens rörelsefrihet genom drastiska lagar, och den mäktiga
katolska kyrkan, vilken under sina genombrottsår varit särskilt utsatt för deras obarmhärtiga gyckel, hatade och förföljde dem målmedvetet och intensivt. Ur dessa internationella artisters föga avundsvärda skara rekryterades med all
säkerhet de första fast anställda stadsmusikerna på kontinenten. Under vilket århundrade detta skedde är däremot
ovisst, och för närvarande torde det knappast löna sig med
några gissningar på den punkten.
Konstaterat är emellertid, att ett stort antal städer i
Central- och Nordeuropa hade musiker i sin tjänst under
barockepoken, ja redan under medeltidens sista skede. D essa
var kommunala ämbetsmän, tillhörde alltså "stadsbetjänte",
anställdes och avlönades av borgmästare och råd. Till deras
officiella förpliktelser hörde främst att leverera musik vid
offentliga fester och andra högtidliga tillfällen, dessutom att
svara för den s. k. tornblåsningen, vilken dagligen skulle
äga rum vid bestämda klockslag från rådhustornet eller n ågot av stadens k y rktorn. Många samhällen avlönade endast
en spelman, vilken i så fall var ledare för stadsmusiken och
hade skyldighet att själv anställa och betala ett erforderligt
antal musikantbiträden och eventuellt en tornblåsare eller
tornväktare, även kallad "kurare,, 1 • Stadsmusikantsysslan,
som i olika städer gick under skiftande namn2 , blev d essutom under 1600-talet ofta förenad med skyldighet att med' Med el l<lgtyska: kur(e) (egentligen = spejare, väktare).
Musikant, stadsmus icu s, -spelman, -instrumentist, -pipare, rå dsmusicus. - Jfr H . J. Moscr: "Die Musikergenossenschaften im d eutschen Mi ttelaller", Rostock 1910, s id. 33 ff.
2
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verka vid den liturgiska musiken i en eller flera k y rkor,
varvid de kyrkliga m y ndigheterna naturligtvis lämnade sitt
bidrag till musikanten blygsamma avlöning. Att d enna vanligen var mycket oansenlig, därom vittnar otaliga klagoskrivelser från fattiga staclsspelmän i skilda länder och städer.
För att lindra deras bördor och skaffa dem en eftertraktad
biinkomst blev det snart allmän praxis, att staclsmusikanterna av borgmästare och råd erhöll oin kränkt privilegium
p å att få utföra all musik vid bröllop, b egTavning·ar och
andra privata högtidli gheter i borgarhemmen. Släktskapen
med skråväsendets monopolsystem är alltså uppenbar, medan
däremot formellt instiftade och organiserade musikantskrån
endast tycks ha förekommit undantagsvis.3 Nyssnämnda privilegieförordningar överträddes emellertid synnerligen ofta
av utomstående "bierfidlare" och "bönhasar", vilka vanligtvis ·
musicerade mot billigar e arvode och därför föredrogs av
borg·arna. Följden blev naturligtvis stridigheter och processer, överallt och ideligen förekommande, samt böter och andra
bestraffningar av d e sk yldiga. De europeiska stadsmusikanternas vittgående rättigheter inskränktes dock betydligt under
1700-talet, och d et inbry tande upply ning tidevarvet b eseglade d eras slutliga underg·ång, liksom skråväsendets och skråandans överhuvud taget. Den liberala, fria konkurrensen
gjorde överallt d efinitivt slut p å stadsspelmä nnens traditionsrika men förlegade institution, och elen n ya tidens borgare
fick i stället sina musikaliska behov tillfred sställda genom
offentliga konserter , vilket innebar en ny h et av ep okgörnnde
musikhistorisk betydelse. Stadsmusikanterna verksamhet var
av större vikt endast för deras egen samtid, ty d e framträdde sällan eller aldrig som producerande musiker, å tminstone inte med några betydande kompositioner. Deras
musikaliska utbildning var nog i allmänhet tämligen ytlig.
och de tillhörde ingalunda musikhistoriens mi:istar e. Man bör
emellertid inte underskatta deras må nghundraå L·iga insatser
3 Förek omsten av ett musikaliskt skrå väsende i vissa tyska städer
fra m till l 700-ta let påvisas av E. Preussner i "Die biirgerli che M us ikkultu r", Hamburg 1936, sid . 142 ff. Jfr även E. Reblings dissertation
"Die soziolog·ischen G run d lag·e n der Sti lwand lun g cle r Musik in Deutschla ncl um clie Mitte des 18. Jahrh11nclerts .. , Saa lfeld l935.
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som borgarståndets privilegierade musik.utövare i västerländska kulturstäder.
Några större, betydelsefulla differenser beträffande stadsmusikanternas arbetssätt och levnadsförhållanden i olika
länder och städer torde knappast ha existerat. D et primärmaterial, som författaren till denna uppsats n yligen ly ckats
utvinna ur svenska, finländska och nordtyska arkiv, sprider
en smula ljus över bl. a . d en gamla stadsmusikens karaktär
och funktioner i länderna kring Ostersjön. Stoffet i fråga,
som alltså härrör ur 1600- och 1700-talskällor, vi ar ty dligt
att de lokala skiljaktigheterna på detta kulturområ de var
av åtskilligt mindre betydelse och intresse än de gemensamma, likartade dragen av allmä ng iltig karaktär. I detta sammanhang måste vi emeller tid inskränka oss till att beha ndla
stadsmusiken i d et gamla Malmö, att försöka ge en någorlunda klar bild av denna stads borgerliga musikliv före och
i synnerhet efter Roskildefred en 1658. Framställningen grundar sig huvudsakligen p å autentiska handlingar i Lunds
Landsarkiv 4 och, framför allt, i Malmö Stadsarkiv 5 •
D et gamla Malmö, Jörg·en Kocks och F r ans Suells stad,
har aldrjg sp elat någon framträdande roll vare sig i Danmarks eller Sveriges musikhistoria. Först innevarande århundrade har medfört en viss förändring d ä rvidlag, men und er tidigare sk eden i stadens historia har d ess musikaliska
stämma alltid varit tämligen svag och sällan förmå tt kling·a
ut över den gräns vallgravarna bildade. Vi har ovan framhållit k y rkans utomordentliga inflytande p å musikkulturen
under d en tid som i detta sammanhang intresserar oss mest,
nämligen 1600- och 1700-talen. D ä rav följer om man
bortser frå n huvudstaden och dess b ety d elsefulla hovk a p ell
4 "Malmö Hu s Lä ns S täders K yrkio Scholae och H ospita ls Book " fö r
å r en 1689- 1715 och 1750- 85. (Cit. Kyrkoräk ensk., L LA.)
5 I detta a rk iv (cit. MSA) h a r urkunder och h a n dskr ifter av skil da
slag bliv it föremå l fö r und er söknin g. - E tt mas kin skr i,·ct ma nus i MSA
om ä ldre tiders musikodlin g i fa l mö, förfu tta t av fra m I id ne stad sarkivari en A. U. Isberg, ä r av v isst i ntresse men ha r föga vetenskapligt värde,
efter som fram stä llnin gen endas t i und a ntagsfa ll dokum enterats g·enom
k ä llhän v isnin ga r (cit. Isbergs manus, MSA) . D ensa m rncs e fter lä mnad e
excer ptsa mlin g· i nne hi'1llc r cl i:ircmot å t killi ga 1nateria la1n ·is ninga r , v il ka
und e rlättat tillkomsten '" . cl cn11 u u ppsa ts.
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- att stiftsstäderna med sina relativt stora andliga och materiella resurser blev de huvudsakliga härarna av det dåtida
Sveriges musikaliska traditioner. I universitetsstäderna satte
dessutom speciellt akademiska förhållanden sin prägel på
musiklivet. Vad rikets övriga stadssamhällen beträffar, kan
man nog säg·a att intensiteten och kvaliteten i deras musikaliska odling vanlig·tvis stod i direkt proportion till deras
yttre storlek. Malmö var en småstad med en småstads alla
eg·enheter. E fter att under 1500-talets glansdagar ha kunnat
ståta med bortå t 5000 invånare försjönk elen svensk e generalg uvernörens residensstad efter erövringen till ett andraklassp lan och räknade endast omkring· 2000 inhyggar e under det
århundrade, som närmast följde p å Roskildefreden. 6 Mu sica
sacra odlades under denna tid p å orgelläktarna i Malmö
stads bå da helg·edomar, den gamla fö1:näma huvudkyrkan
S:t Petri (S :t Peders) och den mera oansenliga Tyska k y rk an7, och dessa häg·ge församlingars organister och kantorer
utgjorde, jämte stadsmu sikens ledare, de främsta företrädarna för musikalisk sakkunskap innanför stad ens murar.
Dessutom spelade milifärmusikanterna vid den i Malmö förlagda garnisonen en viss roll som olagl iga inkränktare i det
b or gerliga musiklivet, en tidsty pisk företeelse vartill vi nedan
återkommer.
Innan vi går närmare in p å stadsmusikens funktioner och
arbetssätt i det då tida Malmö, synes det oss lämpligt att
framlägga en översiktlig, kronologisk förteckning över de i
staden verk samm a , a v borgmästare och råd anställda musik erna från tiden för Skånes införlivande med Sverige till
1800-talets hör.jan, då tonsättaren, organisten och m u sikdirektören H . J. Ten g·w all var d en blivande industrimetropolens siste stadsmusikant. Först vill vi emellertid i all korth et å terge de namn p å malmöitiska staclsspelmän unde r den
6 Vid sekels kiftet 1800 hade Ma lmö nä rmare 4000 in vånare, men överg län stes kinnu a ,· bl. a. Karls k ro na och Norrköp in g (c:a 10.000 vard('ra) ,
Gävle och Uppsala (ö ,·e r 5000) och Fa lu n (något unde r 5000). D en exp losionsarta de utveckling indus tr i- och sjöstad en Malm ö sed a n d ess ge nom gått är ga nska enas tående.
7
Den senare, som fullb ordades först 1693, fick ti Yen nam11et Caroli
och stod i den tyska församl ingens tjä nst under lå ng tid fra måt.
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danska tiden , vilka A. U. Isberg framlagt i sitt ovannämnda
manuskript8 . Enligt detta var de äldsta kända stadsmusikanterna i Malmö, vilka "före sin anställning ursprungligen tillhört de frå n Tyskland hitkommande kringvandrande yrk esmusikernas bättre klass och ofta haft anställning som trumpetare eller pipare vid d en danska hären eller de under de
ständiga krigen hit förlagda tyska legotrupperna", följande:
D en t yske militä rmu sikern S tenszell omkr. 1520 (å rslön 6 alnar rött kläde
vä rt 4 1/2 m a rk sa mt ett pa r sk or värda 8 skilling);
den tyske trnmslagaren och blåsa ren J ens Kruse p å 1580-talet ;
t ysken E uerth Leuelin ck d. 4/5 .1 590 - hösten s. å . (lön 25- 35 daler jä m te
hy resbidrag m ot sk yldighet att hålla fyra blåsarstämmor i beredsk ap) ;
tysken Heinrich 1590- 91 (fri bostad i en a v k yrk a ns b astuboda r) ;
den t yske trn mpeta ren Christoffer, biträde på 1580-talet, ordina rie 1591
- 93 (årslön 30 daler jä mte 3 dr i bostadsbidrag mot sk yldighet a t t
"jämte annan av honom a vlönad m usika nt alltid stå tillreds med p ipa
och trumma och lå ta sig dä r med användas var och när staden behövde
honom samt att jämte sitt biträ de med basuner och sinkor spela m ed
organisten i orgelverket i S:t P e tri k y rka var söndag och helgdag";
fick ej lämna staden uta n r ådets tillstå nd);
Matthias (Mattis) påsken 1593-94 (bosa tt i k yrkans "stadsspelema11shus",
d. v. s. badstugan; biträdd av "piparen" La uritz Hagantorn , ova n nä mnde
f. d. stadsmus ikant J ens Krnse sa mt Henning):
ovannä mnde H enning påsken J 594- 96 (samm a bostad);
Joha n d. 8/6 1596- 1603 (å rslÖn 40 dr av staden , JO av S :t Knu tsgillet
· sa mt fri bostad i spelma nshuset; bi trädd av t rnmpctaren och tru mslag·aren Hans F r a ncke samt frå n påsken 99 av f. cl. stadsmu sika ote n Henning, so m under mella ntiden tjä nat på Kronborgs slott) ;
tjänsten vaka nt 1603- 10 (va runde r likvä l mu sik v id högtidliga tillfä llen
i Malmö utfördes av den avgång ne stads musika nten Joha n, de ovannämnda La uritz Haga11torn och Ha ns F ran cke, säck pi paren Niels, trumslaga rna J acob Olsen och Peder , Ra mus Kruse, A nders Ba cle ma nd, Hans
Trölsen, P ouel, dragaren Peder och "bl eke ma nnen" Ha ns) ;
ovanuä mncle f. cl. stadsmusika nt och trumpeta re Henning å ter i t jä nst
cl. 2/3 1610- 14 eller senare (år slön 10- :>0 dr jä mte bos tad och skattefrihet ; samti digt tjä nstgörande so m "kurare", cl. v. s. tornbl åsare och
tornYä kta re0 );
I MSA. J fr sid. 11 not 5.
Jfr ova n sid. 9 not 1 samt nedan sid. 34 f. "K uraren" i det da nska
Malmö synes i regel ha svarat fö r både blåsare- och vä kta resysslorna
sam tidigt, åt minstone a tt döma av Isbergs ma nus. Ky rkorä kensk. i LLA
(undersök ta f d rn 1689) skiljer däremot noga mella n å ena s idan tornbltisaren, som a lltså va r musiker, å a ndra sida n knraren, va rmed menades tornvä ktare n.
8

9
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Jacob J618 eller tidigare - 24 (årslön 20 dr av staden och 10 av kyrkan;
innehade ej k11raresysslan, vilken nu var skild från stadsmusikantbefattningen och 1612-24 innehades av Nicolaus, David och Henrik i nu
nämnd ordning) ;
ovannämnde kurare Henrik var stadsinstrumentist, som befattningen
hädanefter kallas, påsken 1624-25 (lön som Jacob, samt fri bostad i
kyrkans bastubod);
Michell Tomisen Seefeldt påsken 1625- 29 samt jan. 1637- sin död
våren 45 (samtidigt kurare från 1624; årslön som staclsinstrumentist 10 dr
av staden, 10 av Petri kyrka och 10 av Knutsgillet, som kurare 1/2 mark
per natt och dessutom "Omgangspenge" av varje "lldhus'', cl. v. s. hushå ll, i staden, samt slutligen som stadsdöclgrävare 3- 6 mark per grav);
ovannämnde Hans Francke påsken 1629- 37 (lön som Seefeldt; biträdd av
Christoffer till 1627, av Anders 1630- 31, vilken hade 7 1/2 dr i lön och fri
bostad, samt slutligen av före- och efterträdaren Seefeldt påsken 1633- 37).

Så långt Isbergs uppgifter om stadsspelmännens personalia
i det danska Malmö. Den översikt, som nu närmast följer,
gäller alltså svenska musiker efter Roskildefreden. Dessa
personella data, vilka är av skiftande proveniens, disponeras
som en kronologisk förteckning över de egentliga stadsinstrumentisterna, d. v. s. stadsmusikens ansvariga ledare. I anslutning till varje sådan instrumentist lämnas dessutom vissa
kortfattade uppgifter om andra samtida musiker i Malmö,
i första hand biträdande stadsmusikanter, tornblåsare och
-väktare (kurare), organister och kantorer i de båda kyrkorna
samt en och annan militärmusikant. Ovannämnde Michell
Tomisen Seefeldts efterträdare som stadsinstrumentist och
tornblåsare var
Jacob Eilertson (Eylersen, Ellersson) , i källorna vanligen
kallad "Mester Jacob Instrumentist". 10 Ovannämnda räkenskapsböcker i Lunds Landsarkiv ger vid handen att mäster
Jacob kvarstod i sin tjänst till 1699, samt att han under sitt
sista decennium åtnjöt följande löneförmåner av kyrkan som
stadsinstrumentist:
1689- 98 30 daler silvermynt årligen och 15 dr för halva å ret 99. Dessutom erhöll han i "Huushyra", d. v. s. årligt bostaclsbidrag, 7 dr smt
10 Enl. Isbergs manus, MSA, var Jacob son till Eyler Hansen, vilken
blev bälgtrampare i S:t Petri 1618 (å rslön 3 dr, ett par skor och strumpor), kurarebiträde 21 och Seefelclts efterträdare som kurare 29 (lön
4 dr). Som belöning för god koralblåsning i basun (kl. 3 f. m. och 9 e. m.
varje dag) skulle Eyler dessutom har erhållit klädesbidrag av kyrkan.
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25 öre 14 2/5 penningar från 1689, men 7: 28: - från 1694 till sin död.
Enligt en annan källa hade han redan 1680 samma avlöning från kyrkan
som stadsmusikant, alltså 30 silverpenning·ar, men år 1669 endast 10 dr
i denna egenskap: "Mester Jacob lnstrumentist handz hehle Aarss Lön
for hand opwarter ij Orgellwerket ... 10; Noch handz hehle Aarss Lön
for hand blesser af i Tornet ... 20." 11 Jacob Eilertson skötte alltså även
tornblåsaresysslan, 12 vilken av lönen att döma tydligen ansågs vara mera
betydelsefull än befattningen som stadsmusikant.

Mäster Jacobs musikantbiträden var Jacob Kramer och
dennes efterträdare Christian Kock. Kramer omnämnes i rådhusrättens dombok 166713 , och räkenskaperna anger att Chr.
Kock åren 1680 samt 1689-1704 hade lika stor lön av k y rkan
som Jacob Eilertson, alltså 30 dr smt.14 - På mäster Jacobs tid
verkade i S :t Petri organisterna Conrad Vo1chemar och Ernst
Boye samt kantorerna Johan (Nielsen Orm) , Johan(nes) Gant(z)e]ius och Elias Servin. Den 21/5 1(>51 anställde borgmästare
och råd "vel forfarene Conrad Volchemar" som "Organist
. till St. Pederss Kierche her i Staden . . . Och loffuer vj
hannem her med for samme hans bestilling, Paa Kierchens
och Meenige Borgerskabes vegne, till Aarligen Pention och
Lön It Hundrede Corandte Daller, huer Daller till 80 skilling Danske." 15 Hans efterträdare blev av allt att döma
11 "Reg·nschab paa St. Peders Kirche I Malmöe" 1669- 70 och 80- 81,
MSA. Här tillägges: "Daleren Til 64 Skilling Dansche Beregnet".
12
En!. Isberg·s manus var Jacob Eilertson kurarebiträde från 1641
och blev ordin. kurare i nov. 45. Med "kurare" menar Isberg här tornbli1sare. Jacob uppges även ha erhållit musikundervisning· av sin företrädare Michell Seefeldt. Efter c :a 40 års tjänstgöring började emellertid mäster Jacob, en!. samma källa, lida av ålderdomssvaghet som gjorde
honom arbetsoduglig. Formellt kvarstod han dock i sitt ämbete ända
till hösten J699, då han avled efter nära 60 års verksa mhet i stadens
tjänst. - Tomväktare (kurare) åren 1689 (eller tidigare) - 1705 var
Christen Persson, vilken hade 20 dr smt i å rslön av kyrkan (Ky rkoräkensk., LLA). Samma befattning hade enl. Isbergs manus tidigare beklätts av Mogens (1645- 66), Thue Jensen (påsken 66- 70; årslön 20 dr)
samt Suend Pedersen (frå n 3/ 10 70).
13
Magistratsprotokoll d. 25/7 1667, MSA. En!. Isbergs manus var
Kramer " fiolist" Jacobs medhjälpare till 1670.
14
Kyrkoräkensk., LLA och MSA. D en 9/5 1689 bevil.iades Kock "frij
beg1·afning till dess späda Barn". - Isbergs manus omtalar, att Christian
Rasmusen Kock (Koch) tillträdde sin tjän st en l. beslut av borgmästare
och r åd den 6/9 1670, samt att han jämte m~i ster Jacob och två musikantgesäller var skyldig uppvakta med mu sik i P etri kyrka sön- och
helgdagar.
15
Malmö rådhusrätts dombok (magistratsprotokoll) d. 21/5 1651.
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Ernst Boye, vilken torde ha varit i tjänst ännu på 80-talet. 16
Kantorn Johan h ade 1669 i årslön endast 15 dr smt, vilken
avlöning emellertid tio år enare var tredubblad till 45 dr.17
Från 1693 (eller tidigare} till 1696 innehades k åntoratet av
Joh. Gantzelius, och å r 1697 var "höraren" (d. v. s. skolläraren} Elias Servin kantor i P etri kyrka, b åda åtnjutande
en å rslön p å 45 dr smt.1 8 Bland militärmusikanter , som var
verksamma i Malmö på Jacob Eilertsons tid, kan nämnas
trumpetaren Lorents Bollenbergh 19 samt de fyra skalmejblå sarna Petter Ågardt, Hans Hindrich Klou se, Jonas Brun och
Rasmus Jönsson Cronlandh, vilka tillhörde stadens garnison
och på 90-talet tillfälligtvis anlitades att assistera stadsmusiken.20 Brun och Cronlandh blev så småningom stadsinstrumentist resp. musikantbiträde, och till dem återkommer Yi
nedan.
Anton Stolberg (Stå.hlberg} hade länge tjänstgjort som mäster Jacobs biträde, innan han 1699 efterträdd e denne som
stadsinstrumentist och tornblåsare. Redan 1689 hade han beg·ärt garanti att få bli Jacobs efterträdare, vilket föranledde
borgmästare och råd att den 9/4 utfärda följande resolution:
16 I Malmö stads bouppteckningar och anskif ten för 1686 da t. l 1/7
5, MSA, n ii mnes " i\if. Ernst Organist". Kyrka ns räkensk . för 1669- 70
och 80- 81, MSA, uppger att "Organisten äh r Åhrlig bewiliat till ett
less Ku Il a tt forbrnge till Orgell wercket . . . 1: 2: - " dr smt) . Boye
nä mn es i stadens dombok (magistra tsprot.) den 25/7 1667, Isberg uppger
att han var organist redan 1662, och enl. en uppsats i tidn . Arbetets
bilaga "Framtiden" d. 29/7 1934 (sign. Styrbjörn) skulle Boye ha verkat
i Petri k yrka redan "då Malmö blev svenskt", liksom klockaren P eder
Abra hamsen. Kyrk ans räkensk. 1669-70 anger klockaren Peders årslön
till 43 dr s mt - alltså mer ä n vad någon annan av "kyrkobetjänte"
:Hnjöt.
17 P etri ky rkas räkensk., MSA (jfr not 16). Enl. Isbergs man us till trädde denn e kantor, vars full stä ndiga na mn va r J ohan Nielsen Orm,
sin befattning hösten 1662. Hans fö ret rädare P eder Moegensen Waldall
ha de tilltriitt den n yinrättade ka ntorstjä nsten 1661 , men blott varit verksam ett å r.
18 Kyrkoräkensk., LLA. E nl. samma kii ll a var Olaus Weyerns
(Oluf Weijerus) klocka re i S: t Petri 169l samt 96-99 och Oluf Nilsson
92- 95 (båda mot en årslön på 40 dr s mt) .
19 Nämnes i Malmö stads bo uppteckn. 1684, den 2 1/2. Kä ll an citeras
i fotsättningen: Bouppieckn., MSA.
20 Inneligga nde
ha ndlingar till råd husrättens och magistratens i
Ma lmö dombok, cl. 21/8 1699, MSA. (Denna käl la citeras i fortsättningen:
Magistratens hand/.) Isbergs ma nus uppge r, att all a [yra skalmejblilsarna
rnr av t ysk härkomst.
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"Så frampt supplicanten sin Kånst excolera och förbättra
will, att församblingen däraf kan haf wa itt behageligit nöije,
skall han wara försäkradt, framför någon annan att få träda
uthi M:r Jacobs Ellerssons rum och ställe." 21 Stolberg nöjde
sig emellertid inte med denna försäkran, "hwilcket iag derom
twiflar, om ifall iag 3 åhr el :r må skee fleere åhrs tijdh
längre uthan någon löhn uthj S :te Peters Kyrckia medh
Music betienar'', utan framförde omgående, den 13/4, en uttrycklig önskan "at iag Fullmacht derpå åthniuter; hälst
emedan iag uthj så lång tijdh uthan någon löhn betient haf :r,
h'ivilket iag och hädanefter så länge M :r Jacob uthj lefwandc
lijf ähr g·ärna praestera will". Han framhåller särskilt, att
han "sådan tienst uthj mine lähro åhr för 23 åhrs ti_jdh sedan
praesterat har . .. och ifall om iag ick e undfår Edle Wällwijsse Magistratens bi.istånd. nödgas iag at söckia min F ortun
annan stå ndz ... " . Efter detta ultimatum lär Stolberg ha
erhållit d en önskade fullmakten 22 , och a v autentiska handlingar framgår att han tjänstgjorde som ordinarie stadsinstrumentist från Jacob Eilertsons död till 1710 eller 11.23
D en årslön han frå n Petri kyrka erhöll som stadsmus ikant Ya r, enligt
räkenskaperna, lika med företräda rens, d. v. s. 30 dr smt jä mt e hyresbidrag a 7: 28: -. Undantag h ärifrå n utgjorde Jacobs dödsår, L699, då
denne och efterträdaren hal verade lönen, och e n odaterad skrivelse fr å n
Stolbe rg till borgmästare och råd av detta å r meddelar, att "emell an
mig och Mester J acob Eilerson ä r slutet en Contra ct, at ha n åhrl. ska ll
af min löhn niuta l5 dlr Smt".24 Stolberg synes dessutom h a haf t 10
Magistratens hand!. d. 9/4 och 13/4 1689, MSA.
Enl. Isbergs manus utfärdades denna den 8/5 89, ty "v iolspela ren"
Anton Stolberg var känd för "kunska p och snä llhet uti Musica p it å tbskillige ins trumenter". Isberg uppger att Stolberg, so m säges Yara aY
tysk börd , redan p åsken 1686 ha de a ntagits so m gesäll hos J acob Ei lert son p å gr. av dennes å lderdomssvaghet, att Sto lberg och musikan tbitriiclct
Chr. Kock realiter skötte all a förpliktelserna och inn ehade elen arbetsodu glige Jacobs alla privilegier , men att deras ekonomi ble v h å rt pröYad på g r. av förbudet mot instrumentalmusik under so rgetiden efter
drottning· Ulrica Eleonoras död 1693.
23 Kyrkoräkensk., LLA.
24 Magistratens hand!., MSA.
(Förelagd ritclhu sriittcn d. 26/8 J699.)
I sa mma skrivelse anhå ll er Stolberg att detta k ontrakt må tte upphävas
och Stolberg a ll tså befria s fr å n sin underhå ll sp likt gente mot m iister
Jacob. E nl. Isbergs ma nus avslogs denna begäran med motivering att
Jacob sy ntes ha fö g·a tid k va r att le va. (Han dog också mycket rikti g· t
samma å r.)
21
22

2

17

dr smt i å rs lön av staden, ty i en skri rnlse av den 22/8 1699 uppger han
sin ful lständiga lön som stadsinstrumentist till 40 dr, förutom vilket han
för tornblåsningen uppbar Yissa "omg·ångspen ningar" av varje hushåll i
Malmö (samt i egenskap aY stadsdödgrävare 22 dr av staden år 1698,
varav dock J/4 kom de underordnade dödgrävarna till godo). 25

Anton Stolberg musikantbiträden var ovannämnde Christian Kock (till 1?04) och Johan Dauid (ssen) von Flidt (Flitt,
Flijth) . Av räkenskapsböckerna framgår endast att den senare var fast anställd 1705 och 06 med en årslön på 30 dr smt, 26
men andra dokument visar att han assi ·terade stadsmu siken
i Malmö ända sedan Jacob Eilertsons dödsår. Den 16/8 1699
meddelade Stolberg och Koch borgmästare och råd, att de
hade eftersänt "en Person som Capabel, skickelig och wäl
Ährfaren Musicus är med nampn Johan Dawid von Flitt"
samt anhöll att magistraten måtte " af nåde och Gunst honom
ett Åhrl. Subsidium bestå." 2 7 D enna beg·iiran synes emellertid inte ha föranlett någon å tg~ircl. I två skrivelser samma
år, elen ena daterad 22/8, p å pekade Stolberg och Kock för
borgmästare och r åd, att d e till Y. Fliclt avstod 1/3 av sin
sammanlag·da årslön,28 och i en odaterad supplik framhåller
denne ungefär samtidigt, att han tillkallats för att "uti Musicen '\vara deras tillhielp, alldenstund de eij allena någon
Music prästera kunna". Han anhåller om skälig ekonomisk
ersättning härför och understryker, att det lilla han erhåller
av kollegerna inte räcker till och att " det faller mig alt för
swårt p å sådan t sätt mig längre uppehålla" . Först 1705 blev
han, som ovan omtalats, fast anställd i stadens och kyrkans
tjän t. Under tolbergs tid tjän tgjorcle i P etri kyrka
kantorn och klockaren Johan Cropp ius (Kroppius), verksam
25
T ill borg· m~istarc och r!\ d (förc la g·d rå d h 11 s r. cl. 26/ ). Magistratens
hand! ., MSA. - So m to rn vicik ta re (ku rarc) eft crtri.idd es C hr. P e rsson 1.706
a\· Pär Andersson, v ilken hade sa mma lö n fn'\ n Pctri k y rk a (20 dr) och
ln·a r s tod i tj icin t till 1712. (Kyrk oriikcn s k., LLA.)
2
G Kyrkorici k e n k., LLA.
27
~lagis!ratcn s h a nd!. (före la gd rndhu s riille n d. 2 1/8 99), MSA.
28
Mag is trat e ns ha nd!. (förela g d r!\ dhusr. d. 26/8 99) , MSA. Isbergs
m an us uppge r all ma g· is tra ten som s rnr htirp;i. beslöt, att Stolbergs,
Kocks och "· Flidts sa 111 1nan la g:d a inkom s te r a v a lla sla g (uto m Stolbe rgs e rsä ttn. so m tornbl i\ sa rc) s ku ll e d e la s i tre lika parter dem e me llan .
E nl. Jsbe rg nt r ' " F liclt a 1· t ysk extraktio 11 oc h ha d e " pelat upp" i
Petri ky rka.
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där 1699-1710 eller 11 mot en sammanlagd årslön av 85 dr
smt.29 År 1701 var organisten lwar Boye(r) verksam i Malmö,
och den 2/8 1711 undertecknade organisten Mårten Petresk ett
hyreskontrakt över en gård "på Östre Gathan". 30 I sitt förträffliga arbete om Landskrona31 skildrar N. E. Loven, hur
I war Boye anställdes som organist i denna stad, där han var
verksam från 1702 efter att tidigare ha innehaft samma befattning· i Malmö. Han var troligen son till framlidne organisten Ernst Boye. 32 I sin ansökningshandling till Landskrona
magistrat av den 19/4 1702 meddelar I war Boy e, att "iag om
S:ti Johannis dag skall dimittera organisttiensten här i
Malmöe, medelst iag eij längre sålunda har lust d er p å
orgelet att upwackta ... Ty all min längtan är här ifrån
Malmöe förmedelst iag blifwer ingen dehl rätt accomoderat,
thj min löön oconditionerat förwägras ... nu hoJles min löön
inne, som wahr en liten w åhning till Kjerkjans huus." 33
Detta är endast ett dystert exempel bland m ånga andra på
svenska musikers löneförhålland en, då liksom nu ofta bedrövliga.
Caspar Hindrich Scheel (Casper Friedrich Schill) efterträdde Stolberg som stadsinstrumentist och tornblåsare, vilka
befattningar han tillträdde 1712 och innehad e ~innu 1?15.34
Kyrkor äkensk., LLA .
Bouppteckn. d. 10/5 1701 (sid. 969) r es p. 2/8 1 l (sid. 1209), MSA.
Mårlen P . kan möjligen ha varit en s lii ktin g till o rg·a nisten Lorens
P etresk, som va r verksam i I-fä lsin gborg 1693- 1709. (Kyr koräkensk., LLA.)
31
• E.
Loven: "Landskrona under svenska tiden", L- a 1908,
sid. 108 f.
32 Om denn a se onrn s id. 15 f.
33 Loven uppger a tt lwa r Boye å r 1709 eller JO av fl yttade till Ysta d ,
me n k yr ko riikens kapcrna i LLA ntim ne r ingen org·a nist i någondera av
Ystad s k y rkor 11nder p erioden t. o. m. 1715. I-I. Roseng rc 11 meddela r dtfremot i sin "Karlsham ns his toria 1664- l9 14" (Khmn 1918) s id. 162, att
k a rl shamn sorgeln , som b yggd es 171.0 av J. l . Cahman, å r 17 13 reparerades a 1• "'o rg·a nisten Iva r Boijer". Ett meddelande av år 1769 i Sveriges
förs te n111 sikhi toriker A. A. I-fol p h ers' exce rptsa mlingar i Väs terås' lä r ovcrksb ibliotek, hskr. Cd 5, uppl yser om a tt " I wa r Bo ije, fr å n Landscrona " rnrit a nstä lld som o rga nist i Karl ham n stadsk yr ka .
34
Kyrkorä kensk., LLA. Med an Schecl 1·a r to rn b låsa re, sk öttes väkta rcsvs Ian av kuraren O luf lilsson (friin 1713) , möjlig·en sa mme man
om p<1 90-tal et var klockare i S:t Petri (jf'r ovan sid. 16 not l8). I en 11p p . i Sydsve ns ka D agbladet cl. 2.J./ 12 l927 u ppg·er A. U. Isberg,
att Schcel tidiga re slrnll c h a va rit reg·emcntsu bo ist och att ha n av led 1716.
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Enligt räkenskaperna hade han första året endast halv lön,
men därefter för båda sysslorna tillsammans 30 dr smt årligen av Petri kyrka förutom h y resbidrag a ? : 28: -. Scheels musikantbiträden var de båda f. d. militärmusikerna
(skalme.jblåsarna) Rasmus Jönsson Cronlandh och Jonas
Brun, vilken sistnämnde blev Scheels efterträdare. 35 Kyrkoräkenskaperna anger att bägge var i tjänst sedan 1? 10 och
att de därför åtnjöt 15 dr smt vardera årligen av S :t Petri.
Cronlandh, som var född i Landskrona (därav troli gen namnet!) den 6/1 1668, dog· redan i februari 1?14 och begrovs i
Malmö den 23/2.36 Brun, som efter Cronlandhs död även erhöll dennes lön från k yrkan,37 hade en styvson vid namn
Nills Malm, vilken länge var verksam i stadsmusiken och
som redan 1?15 figurerar so m musikantg·esäll.38 Till honom
återkommer vi senare. - Under Scheels tid tillträdde två nya
k y rkomusiker sina befattningar i S :t Petri. Organisten i
denna k y rka Olaus Bång· (Oluf Bang) ingick i början av
1?15 äktenskap med musikanten Cronlandhs änka, och i
februari blev han stämd för att ha "brukat främmande Kock
p å sitt bröllop", alltså en förbrytelse mot skråprivilegierna.39
År 1?2? var hans organistlön från staden 150 dr smt, ett i
jämförelse med övriga kommunala och k y rklig·a avlöningar
ingalunda föraktlig·t belopp. 40 Johan Croppius' efterträdare
som kantor och klockare i S:t Petri var Niclas Ro (o)th, vilken
tillträdde sina befattning·ar 1?11 eller 12 och innehade dem
till sin död i september 1?3?. Som kantor hade han 45, som
klockare 40 dr smt i årslön av Petri kyrka. 41
J onas (lanas) Bru (h) n , vars verksamhet tidigare omnä mnts,

J fr ovan sid. 16 samt neda n.
S :t Petri dödbok 1714 och Malmö stads bouppteckn. d. 2.t/ 1 15
(sid. 227 ff.). Cronlandhs änka "C hristina Christens doter Cape]" gifte
om sig· med organis ten i Petri k yrka 0. Bång.
3 7 Kyrkoräkc nsk. 1714 och 15, LLA.
3B Ma lmö r ådhusrätts do mbok d. 2/3 15, MSA.
30 Jfr not 36 sam t Malmö rådhusrätts dombok d. 14/2 1? 15. MSA.
49 Malmö stads räkenskaper 1727, MSA.
Bå ng· var samtidigt 1 :ste
"Läxe Hörare" vid Malmö skola (mot särskild å rslön å 5: 4: - dr smt).
41 Kyrkoräkensk., LLA, och Malmö stads bouppteckn. d. 20/2 1738
(sid. 78) , MSA.
35

36
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efterträdde C. H. Scheel och innehade befattningarna som
stadsinstrumentist och tornblåsare till sin död den 10/2 1749.42
Till hans efterlämnade, ståtliga instrumentarium och övriga
eg·endom återkommer vi nedan. Enbart som tornblåsare hade
han 40 dr smt i årslön av staden, förutom d et sedvanliga
h yresbidraget a 7: 28: -. - Bland Bruns musikantbiträden
intog hans styvson, ovannämnde Nil(l)s (Niels, Niclas) Malm,
en uppmärksammad plats. Ursprungligen var han liksom
styvfadern militärmusikant vid Malmö garnison och kallades
ofta "Hautboist" (d. v. s. oboist, skalmejblåsare). Genom att
skänka generallöjtnant Burenskiöld, som var guvernör över
Sk åne, en slaktad kalv och ett halvt ankare franskt vin lyckades Brun emellertid utverka att Malm skulle "få slippa
ifrån Militair Ståndet" !43 Efter ett halvt århundrades tjänst
i Malmö stadsmu sik avled Nills Malm den 16/9 1764.44 Blivande stadsinstrumentisten Gottfried Hellmuth och hans biträde Johan Adler, till vilka vi strax återkommer, tjänstgjorde troligtvis också som musikantbiträden under Jonas
Brun. - I Tyska församlingens k yrka, d. v. s. Caroli; var
på Bruns tid föl.fande musiker verksamma: org·anisterna Lidner och eventu ellt G. Hellmuth (se n edan) samt kantorerna
Niclas Hartnack och Johan Schröder. "Orgenisten Lidner"
hade år 1727 100 dr smt i lön av staden. 45 Hartnack verkad e
som kantor i Caroli till sin död den 22/9 173846 och efterträddes förmodligen av Schröder, vilken tjänstgjorde där åtminstone frå n 1745 till 68. Han avled den 14/4 sistnämnda
42
Malmö r ådhusrätts dombok d. 5/3 1750 och bouppteckn. d. 21/ 7 49
(sid. 127 ff.). Förutom styvsonen, musikantbiträdet N. Malm, efterlämnade Brun vid sin död tre gifta döttrar.
43 En!. ett meddelande fr. Brun av d. 6/9 1742, upptaget i Malmö
stads bou ppteckn. d. 21/7 49, sid. 197.
44
Bouppteckn. d. 30/11 64, MSA. Malm efterlämnade änka, fyra
v ux na barn samt barnbarn. En av hans tidigare hustrur, med vilken
han hade två barn, avled först i slutet av 1761 (en!. bouppteckn. d.
l 7/ J2 61). - En!. en uppsats av J . Agri i tidn. Arbetets bil. "Framtiden"
d. 23/ 12 1925 fanns även en J acob Håål vid stadsmusiken i Malmö år 1727.
4 s Malmö stads räkenskaper, MSA. Huruvida denne Lidner var besläktad (ell er event. identisk) med den i Hälsingborg och Karlskrona
verksamme organisten Bengt Lidner, är förf. obekant.
4 0 Bouppteckn. d. 21/ JO 38, MSA.
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år. 47 Bland övriga musiker i Malmö på Bruns tid märkes
"Hautboisten" Ullric(h) Ekman, som troligtvis var militär och
levde i staden till sin död den 23/12 1750.48
Gottfried Hellmuth (Godtfrid Helmut (t) , Hellmoth) efterträdd e Jonas Brun som stadsinstrumentist, men ej som tornblåsare. Redan 1740 synes han ha varit musikantbiträde hos
Brun, 49 vars instrumentisttjänst han sedan innehade t . o. m .
1776 mot endast 10 dr smt i å rlig ersättning· av Petri k yrka
samt 17 : 28 : - "af Stads Cassan." 50 Den förminskade lönen
var ett tidens tecken, tydligt åsk å dliggörande staclsmu sikanternas minskade b etydelse under sekl ets andra hälft. Enligt
räkenskaperna (av 1774) synes H ellmuth år 1773 ha utbetalat
10 dr till handelsmannen Chistopher Bothe, som då skötte
staclsmusikantsysslan i egensk a p av vikarie. Gottfriecl H ellmuth dog den 14/ 12 1777. Från 1740 eller tidigare fram till
sin död hade han även innehaft elen tyska organistbefattningen i Caroli k yrka.51 Till hans efterlämnade instrumen tarium å terkommer vi nedan. - Hellmuths musika ntbiträclen
var Johan Adler och dennes son Hans Jörgen (Jöran, Georg·)
Adler . "Hautboisten " Johan A. var född 1699 och mantals47 Bouppteckn. d. 24/9 1768, MSA.
(Det e ft erlämnade lösöret värderades till 191: 16 : - dr s mt.) D en ?/ 10 1745 upprättades protok. över
a rvskiftet e fter "Cantore ns wid Tyska Kyrckjan J ohan Schröders" avlidn a hustru (Bouppteckn., sid. IJ 15 ff. ), och den 8/4 49 erhöll "Tyske
Cantoren Schröder" l : 16 : - dr s mt för m us ik vid J onas Bruns begTa 1·ning. (Bouppteckn . cl. 2 1/7 17J9 , s id. 177).
48 Bouppteckn . cl.
24/5 5 1, MSA . (D ödsboet, so m äve n omfattade
"Huus och Gård" värd erade ti ll 600 dr smt, taxera des ti ll 1640 : 9: - dr,
va rifrå n en sku ld p å 663: 13: - bortg·ick.) E kman eft erläm na de änka
och omyndiga barn.
49 "Mus ica nten och organisten Hr God tfr icl He lmutt" var Yittne vid
musikanten J oh a n Ad lers so ns dop cl. 25/4 1740. (S :t Petri föde lse- och
dopb ok , enl. s taclsarkivari e L. Ljungbergs und ersöknin gar, KD 84/1936,
MSA .)
50 Kyrkorä kensk., LLA, samt Ma lmö rådh usrä tts dombok cl . 5/3 1750,
MSA.
5 1 Jfr not 49, ovan , sa mt Bouppteckn. d. 22 /12 77, MSA . Hellmu th
eft erl ämna de i förs ta giftet fe m barn i a ndra so nen Sen•r in H., som
var orga nist i Skanör. - E nl. e n uppsats av J. Agri i tidn. Arbetets
bil. "Framtiden" hade Gottfriecl He ll muth en brode r, Mn tthi as, so m också
var mu siker i Malmö. Förmodligen var han vä r md i stade ns ga rni so nsmusik, liksom brödern as sty vfar obo isten Pe te r Ku ll be rg.
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skriven i Malmö 1733-68.52 Vid sidan om musikantarbetet
tjänstgjorde han efter Jonas Bruns död som tornblåsare, vilken syssla alltså fr. o. m. nu var skild från stadsinstrumentisttjänsten. I mars 1750 anmäldes hos magistraten "huruledes någon willerwalla yppadt sig angående löhnen för de
nyligen tillsatte Betiänterne, nembl:n Stads-Musicanten Gottfried Hellmuth och Tornblåsaren Adler" . Man var tveksam
om förfaringssättet emedan "nu afledna Stads Musicanten
Jonas Brun i m ång·a Åhr haft bägge Sysslorne tillsammans,
och således ensam upburit hwad både Musicanten och Tornblåsaren tillfallit" . Magistraten fastställde "att Tornbåsaren
bör löhnas af Staden och ej af Kyr ck,jan ; Ty bör Adler ...
hos Stads Bokhollaren sin Tornblåsare-löhn och hush yra upbära och quittera, hwilken tillsammans härigjenom till Trettio cl :r Srmt Åhrl. utsättjes" .53 Tornblåsarens arbete värderades alltså ~iven nu högre än stad instrumentistens. 54 Adler
junior, alltså Hans Jörgen, var musikantbiträde åtminstone
från 1757, avled vid 44 års å lder elen 4/4 77 och begrovs tre
dagar senare. 55 Till hans eft erlämnade instrumentarium och
övriga egendom återkomm er vi nedan. - P å Gottfried H ellmuths tid verkade i P etri k yrk a organisterna Jacob Örng rehn, Martin Ugarf, H. R. Braune, Chr. Fr. Hardt och (Petter) Bergström samt k antorn och klockaren ils Lagerstrand.
Sa mtl iga nu nä mnd a o rga n i te r ha de ih li g·e n av k yrkan 30 dr s mt i
"Huush yra ", cl. v. s. bostad sb idra g. J aco b O rn g re (h)n, so m t illika var
stads in g·e niör i Malmö, stå r 11pptag·e n 0 111 org·a nist i S: t P ctri riikenskap er fr å n seklets mitt t ill sitt d ödsår 1754. 56 Förmod li ge n inn eha d e
ha n sistnämnd a befattnin g reda n p å J O-ta let. Yi [1te rk o mm er neda n till
Orn g rehn s e fte rlämuad e bibliotek och in stru mentari11111 . !Wart in Ugar f (I')
s2 S tad sa rki vari e L. Ljun gber g·s und crsölrn . i S: t Petri föd else- och
dopbok, KD 8/4 1936, MSA.
53 Ma lm ö rå dhu s rätts d ombok cl. 5/3 1
.750, MSA. Som tornviiktare
(kurare) under J oh. Ad lers tid tjän stgj orde Chri sten P å hl so n, v il ken
aY led d. 25/5 .1 767. (Ma lmö sta ds boup pteckn. cl. 19/ .l 68, sid. 3 ff., MSA.)
54 Så var fa ll et redan p å J acob E ilertso ns tid.
Jfr ova n sid. 15.
5 s Bo uppteckn. cl. 22/5 I ??7 sa mt S : t P etri död- och begravningsbok
enl. stad sarkiva ri e L. Lj un g bcrgs und er ökn., KD 84/1936, MSA. H. J.
Adl er bl ev far til l nio barn , av Yilka sex ö ,·e rl evde hono m.
56 Ky rkoräkensk. 1750- 5.J., LLA, sam t Bouppteckn. cl. 21/11 54, MSA.
År 1754 utbeta lades Orn grehn s h yresbid rag till ha ns ä nka.
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(Ugarph) var förmod ligen dennes efterträdare och verkade i S :t Petri till
sin död den 13/2 1758. 57 Henr ic Rudolph Braune och Christ ian F'r(i)edrich
Hardt (Hart) , vilka bl. a. omnämnes av den samtida A. A:son Hii lphers 5s,
var även kända orgelbyggare. Den mångsidige Braune, som dessu tom
var urmakare och färgare i Malmö, synes ha fått sin orgel byggarutbi ld ning i föde lsestaden E lbing och sin organistutbi ldning av Raupach i
Strals und . Han efterträdde Ugarf i Petri kyrka och dog den 717 60, 59
efterläm nande ett an ta l instrument till vilka vi återkommer nedan.
Hardt, som föddes i Västervik , var även Yerksam som guldsmed i
Malmö.60 Organistbefattningen i S :t Petri innehade han a lltifrån Braunes
bortgång till sin egen död den 8/J 1768.61 Till organisten Bergström,
som efterträdde Hardt och nämnes i. räkenskaperna ännu år 1798, å terkommer vi nedan, e ftersom han äYen syn es ha tjänstgjort som stadsi nstrumentist några år. 62 Nils Lagerstrand är upptagen i räkenskaperna
1750-78 som kantor och k lockare i P etr i k yrka mot ett år ligt arvode,
som vanligtvis belöpte sig till samm a nlagt 85 dr smt. 63

57 K yrkoräkensk. 1758 (55- 57 saknas) , LLA, samt Bouppteckn . d. 15/2
och 9/6 1758, MSA. Ugarf dog en 1·ecka e fter s in h ustrns bortgå ng, efterlämnande fyra omyndiga barn, ett dödsbo Yärderat ti ll 2099: 4 1/3 dr smt
(bl. a . två gå rdar, en på Adelgatan i :Ma lmö och en i Ka lma r) samt en
sku ld på 1845: 16 1/3 dr.
58 "Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter'', Västerås 1773,
sid. J 83 ff., samt Hii lpers' excerptsam lingar hskr. Cd5, Västerås' läroYerksb ibliotek. Avha nd li ngen omnämn e r också orgelbyggaren (och bryggaren) Anders Ma l mlöf i Ma lmö, som f å H sin utbildning i Köpenhamn .
5° Kyrkoräkensk., LLA, och Bouppteckn. cl. 14111 och 10/12 1760, MSA.
Braune efterlämnade änka och tre omyndiga barn.
00 Brev av den 23/4 1770 till A. A Hiilphers i dennes ovan nämnda
excerptsamling Cd5 i Västerås. Skrivelsen var avsänd från Bunkef lo,
vars orgel Harclt hade byggt 1753. Enl. samma brev hette den dåvarande
organisten i V. Skrävlinge och Husie försam lingar And. Vejlander.
61 Kyrkoräkensk., LLA, och Bouppteckn. cl. 28/4 och 3/5 1768, MSA.
Hardt, som här kall as "Gull dsmeds-Åll derma n", efterlämnade änka och
fem barn, födda i två giften. (Dödsboet var värt 1801: 16 dr smt, men
skulderna uppgick till 1357: 20 dr.)
6 ' Kyrkoräkensk. 1770- 78, LLA , och Malmö stads räkensk. 1. 798, MSA.
Bergströ ms bostadsbidrag frå n kyrkan avvek st undom frå n det norma la,
30 dr smt (1773 J6: -, 1774 39: .16, 77 och 78 endast 5: - dr). Hans lön
från staden var 1798 27 riksda ler 47 ski ll. (därav 1: 15 bostadsbidrag) .
63 Ky rkoräkensk., LLA. För i\ren före 1750 och efter 78 saknas uppgifter.) Enl. räkensk. av 1772 bodd e Lagerstrand i ett "gammalt Stenhus
en wåning högt 15 1/4 a ln lå ngt, 6 J/4 a ln breclt, belägit Söder om
Kyrckan, och har altid warit beboclt af Cantoren". - Ovriga klockare
i Ma lmö på Lagerstrands tid var Anders ·wi lhelm Brnnström på barnh uset (Bouppteckn. cl. 9/9 1758, MSA) samt garnisons k lockarna Anders
Gull berg (död cl. 18/7 71) och ha ns son Andreas G. (Bouppteckn . cl.
4/ 12 1772).
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Enligt skilda källor, fri:iinst uppgifter av A. U. lsberg,64 var
efter Gottfried Hellmuths död följande musiker verksamma
som stadsinstrumentister i Malmö : Petter Bergsfröm , Pet(t)er
Tengroall, Friedrich Wilhelm Bramberg och Hans Jacob
Tengroall. Bergström, som ovan omnämnts i sin egenskap av
organist, synes ha varit stadsmusikant 1778-81. Peter Tengwall (född 1764, död 1829) efterträdde Bergström först som
stadsinstrumentist, sedan i egenskap av organist i S :t P etri.
D essutom var han kantor i samma k y rka, musikdirektöl' med
undervisning vid läroverket i Malmö samt slutli gen trumpetare vid Mörnerska husarregementet. 65 F. W . Bramberg, som
också var trumpetare, skötte stadsmusikantsysslan 1783- 90,
varefter P eter Teng""\vall åter innehade denna befattning· till
1808. Han efterträddes d å av sonen Hans Jacob T engwall,
som var instrumentist till 1811 , den siste stad smu sikanten i
Malmö. Tengwall junior, som var född l ?8? och dog· 1863,
gjorde sig sedermera känd som mån g·sidig musiker. bl. a. i
egenskap av organi st och kantor i Petri k y rka, och som tonsättare. - Som k y rkomusiker i Tyska församlingen (C aroli)
verkade p å P eter Ten gwalls tid kantorn C arl Fri edrik Bartel(ls) och organisten Malmström. Bartells avled den 10/8
1791. 66 Malmström, som senare på 90-talet omnämnes i räkenskaperna, hade 16 riksdaler och 32 skilling i å rslön. 67
Därmed slutar alltså vår översikt över musikernas data
och personalia i 1600- och 1700-talens Malmö . De n å got torra
namn- och sifferuppgifter, som här uppradats, torde endast
ha personhistoriskt intresse. Ett visst utry mme har lämnats
64
Ex cerpt er i MSA och en uppsa ts av d. 24/ 12 192? i SydsYenska
D ag blade t.
65 Jfr sta dsarkivarie L. Ljun gbergs uppsa ts d. 30/ 11 1933 i SydsYcnska
D agb ladet. Pe ter Teng wall s fyra sö ner bl ev sa mtli ga orga ui ster : e ft ertrii da ren Ha ns J acob i Malmö, Otto C hristian i H a lm sta d, J oha nn es i
Brunnby och Göran i Torrl ösa. D eras m oder Mari a Teng wa ll var do tter
till k ommini stern och domk y rk oklocka ren mag. J oh. Ahlm a n i L und.
(Om Ah I man jfr Ky rk orä kensk. 1?64- 69, LLA, samt min uppsats ' Musiken i Lund und er 1?00-tal et'', Sv. Tid skr. f. Mu sikforsknin g 1'\rg. XXI,
1939, sid . 140.)
00 Bouppteckn. d. 29/ ll 91 , MSA .
Ba rtell s eft erl ä mnad e t re ba rn.
Han s dödsbo vä rderades till 282: 29 rdr (d iira Y en giu·d "i Gröne gata n",
ta xe rad till 250 : - rdr) , men skulden uppgick till 388: 42: 8 rdr.
67
Malm ö sta ds räkenskaper 1?98, MSA .
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åt ekonomiska förhållanden , eftersom musikernas levnadsvillkor och sociala standard ingalunda saknar betydelse i det
stora sammanhanget. Av mera omedelbart musikhistoriskt, och
även allmänt, intresse är emellertid de uppgifter som kunnat
erhållas om stadsmusikanternas arbete, om deras verksamhet
i musikkulturens tjiinst. Låt oss till att börja med kasta en
blick p å de instrument som de hade till sitt förfogande.
Den i Malmö vanliga titeln "stadsinstrumentist" ger vid
handen. att befattningshavaren i fråga och hans biträden
huvudsakligen sysslade med instrumentalmusik . Så var också
förh å llandet på de flesta andra håll, och man kan utgå ifrån
att s tadsmusikanterna, såväl norr som söder om O.stersjön,
sällan eller aldrig befattade sig· med vokal tonkonst. Den
musik de odlade torde mestadels ha varit avsedd för utomhusbruk eller dans, m . a. o. kompositioner av instrumental karaktär. Ensemblespelet var i äldre tid av annat slag än numera. Barockepokens musik gav ofta exekutörerna en viss
frihet beträffande valet av tonredskap - ett arv frå n en
ännu äldre praxis - och besättningarnas klangliga karaktär
tog mera hänsy n till kontrapunktiskt linjespel än ackordisk
sammansmältning. Stadsmusiken i Malmö synes i princip ha
varit fyrstämmig-,6 8 och vi få r alltså tänka oss en ensemble bestående av olikartade instrument i den blandade körens fyra
sfämlägen: sopran, alt, tenor och bas. D å staclsinstrumentisten
och hans mnsikantbiträden inte räckte till. måste den förstnämnde le_ja extra musiker, t. ex. n ågon ska lmejblåsa re från
Malmö garnison, för att besättning·en skulle bli fulltalig vid
offentliga framträdanden i stadens eller kyrkans tjänst. Enligt
tidens sed trakterade varje musikant som regel ett fl ertal tonred skap - Anton Stolberg· t. ex. siiges ha varit k ~incl för
"kunskap och snällhet uti Musica på åthskillige instrumenter"68 - och en blick på n ågra av stadsspelmännens inst rumentsamlingar vid 1700-talets mitt ger oss ett bestämt intryck
av mångsidighet. Tnventarict över Jonas Bruns efterlämnade
egendom, upprättat elen 21/2 1749, innehåller följande instrumentförteckning (med värdering
daler silvermynt):
6

26

fsbergs

11ia111 1s .

!\ISA.

"1. Dullcian ........ . .... . . . . ..... ... ...... . .. . ....... -: 16
1. Bas Flaut ... . .. . .... . . . .. . . . .. . .. .... . . . . . . ......
2. st. Basuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 24 ·/.
2. st. sinqver ... .. . ....... ... .......... . .. . .. a 6 ·/.
1. st. skallmeija
....................................
1. st. Viol d'amure ......... . . . . .. . .. . .. . .. .. ... . ....
I. st. Viol
...... .. ... . ... . . .. . . ... .. . . .......... . ...
1. gammal odugel. Bas-Viol . .. . . . .. . . . ..... . . . . ... . . .
1. luta med foutera l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Dito . . ... . .... . .. ... ..... .... . .. .. ...... .. ... . ....
1. st:n Citrinqve n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .
1. st. Hoboe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. st. Vio l de Gambe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. st. sp i nett

-: 16
t: 16
- : 1.2
- : 4
- : 24
- : 24
- : 12
2: 2: 6: 1: 5: 2: J6" .69

Dessutom hade Brun "lånt p å en Citrinsken .. . 3 (dr smt) ,
dito på en Fleut d e doce .. . 2" .70 Jonas Brun hade alltså
varit lyckli g ägare till minst aderton musikinstrument, varav
sexton fanns k var vid hans död - en ganska imponerande
samling, som dock ingalunda berättigar till någ ra sköna teorier beträffand e ~igarens skicklighet att traktera de tretton
här representerade slagen av tonredskap: blockflöjt (flute
clouce), cl:o i bashi ge (basflöjt) , oboe (skalrn.e.ja) och fag·ott

69 Bouppteckn. cl. 21/7 49 (s id. l-!2 ff. ), MSA. D ul cia n =fago tt.
F lauto = Il öjt. Sk a lmeja=oboe (hautbois) aY ä ldre typ. Vio le d'amour
(vio ' la d'amore) = "k ä rl eksfiol'', en i 1600-ta lets Engla nd uppfunnen fi oltyp i diskant läge tillhörande gamba -familj en och förs edd med reso nansstränga r av s tå l. Citrinchen = liten hal scittra (cister) av nordeu ropeisk
1600-ta lstyp. Vio' la da ga mba = " benfiol ", ä ldre fi oltyp i basläge med
5- 7 strä nga r (v ilken på 1700-talet unda nträ ngdes av violoncell en). Spi nett =ä ldre k l an~ rin str um e nt , i vi lket sträng·arna låg våg rätt i rät vinkel
mot tangenterna och knä pptes av små tagga r. - {B run s efterlämnade
lösöre, inclu sive mu s ikinstrum enten, viirderades till 787: 9: - dr smt tillsam rnans. Ha ns fast ighe t bes tod av "Hus och tomt, sa mt trägård på
Norra sida n af Ostergata n .. . hwar uti iiro p la nterade fe mbtj o och f y ra
stycken frn ckthärand e TräJJ , utom win och Krusbärs-bu s kar", och taxerades ti ll 900 dr smt. C iterade bouppteck n. sid . 140, 147, 15 1.)
76 I not 69 c it. bouppteckn. (sid . 163). F lt1te d ouce (" flöjt -du ss")
= blockflöjt, ett med orgeln s la bialpipor bes läkta t in strum ent (vi lket vid
1700-ta lets slu t uncl antrii ngdes av den 1111 hrnkli ga h ·ii rflöjt c11 }.
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(dulcian), sinka och basun, altfiol, "kärleksfiol'', gamba och kontrabas (basfiol) ,
luta, citrinchen och spinett. Förmodligen
hit stadsinstrumentisten J anas Brun vid
behov även sina biträden disponera detta
förnäm liga instrumentarium, vilket dock
knappast kan anses tidstypiskt, då det
från början till slut utgör ett synnerligen
karakteristiskt skolexempel på 1600-talsbarockens klangideal, ideal som på Jonas
Bruns tid började betraktas som ålderdomliga och förlegade. Även i instrumentationstekniskt avseende framträdde
alltså stadsmusiken som konservatismens
banerförare. Särskilt intressant är förekomsten av sinkar, vilka liksom lutorna
var typiska exponenter för 1500- och
1600-talens musikaliska praxis. Sinkan
(på italienska "cornetto") var ett skinnS inkor.
överkli:itt horn av trä eller ben med griphål, ett blåsinstrument i högt sfömlä ge
som under 1700-talet sällan eller aldrig
tord e ha använts utanför stadsspelmännens traditionsbundna
kretsar. Huruvida Bruns spinett någon gång fått tjänstgöra
som gcneralbasinstrumenF 1 vid stadsmusikanternas framträdanden undandrar sig ett säkert bedömande. Omöjligt i.ir
det inte.
Värderingen av musikinstrumenten torde kanske också
kunna säga oss en d el om den relativa uppskattning de åtn.röt i Malmö vid mitten av 1700-talet. Högst taxerades t ydligen citrinchen, därnäst gamban, därefter spinetten och lutorna. Rör det sig här om något lokalt förhåll ande mellan
tillgång och efterfrågan, eller har instrumentens kvalitet och
71
Generalbas ell er basso conli11u o (b. c.) kallades den under 1600tal et och 1700-talets första hälft a llmiint brukliga beledsagn in g på ett
ackordinstrument, vilken åtfö l_jde de flesta kompositioner. T noteringen
för detta instrument utskrevs endast basstämman jämte ackordsiffror,
va r vid a ll tså stora krav ställdes på genera lbasspelare ns imp rovisationsförmåga.
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användbarhet spelat en avgörande roll vid värdesättningen?
Man hade ju väntat att klaveret skulle stå i högre kurs. H ela
Bruns instrumentarium (utom gamban, spinetten och ele n ena
lutan) försåldes på auktion n å gon tid efter ä garens död, och
de slutgiltig·a priserna översteg nästan undantagslöst värderingsmännens.i2 J anas Bruns efterträdare Gottfriecl H ellmuth, som dog· 1777, efterlämnade en n å got mindre instrumentsamling, vilken enligt inv entariet omfattade å tta munmer (värderade i rik~ daler specie och skilling):
" 1. st. C lawe r med Fot

1: -

1. st. C law Symbahl
1. st. Violin

2. st. Trumpete r
3. st. Hobo i r

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: . .. . . . . . ... .. . . . .. . . . . .... ... . . ... . - : 32
2: I: 16" .7 3

Att klavikordet och cembalon inte värderades högre tin de
övriga instrumenten kan vä l knappast ha berott p å. n ågont ing annat än att de förstnämnda v ar b egag·nade och illa
medfarna. Stadsinstrumentisten och org·anisten H ellmuths
instrumentarium ärv d es av sonen Severin H ., vilken som ovan
omtalats var organist i Skanör. 74 Inventariet efter Gottfried
H ellmuths musikantbiträde Hans Jörgen Adler, vilken dog
samm a å r som sin ch ef, upptar följande instrument (vä rderade i skilling):
72 I not 69 sid. 27 cit erad e bo uppl eckn. (sid . 153 ff.). Bla nd de
borgare, so m uppköple Brnn s in strnm e nt, märktes den av li dn es sty"so n
och mu sikantbiträd e N ill s Ma lm (so m la de bes lag på a ltfi olen oc h fa go tten) , vida re en färga re, en " förar e", en fä ltvä liel 111 . fl.
73 Bo uppteckn. cl. 22/12 77, MSA. "Cla we r med F ot" a Ysc r oll'ivelakt ig t et t k la viko' rd (på ben) . Kl av.ikord e t h a de, li kso m spinette n,
strän garn a liggande vågrä tt i rä t vinkel mot ta nge nt ern a, men hiir a nslogs tonern a av metallski vo r (i s tä ll et för a tt kn ä ppas). Med "Cla w
Symbab l" menas ce'mba lo (cla vi ce mba lo, clavecin ), ett tredje fö r ba ro cken ka rakt eristi sk t klaverin strum ent. I ce mbalon , I iksom i spin et te n,
kn ä pptes strä ngarna a v små ta gga r men låg hiir pa ra ll ellt med tang·e nterna (liksom i en modern fl yge l). Med "Hoboir" aYses give h ·is oboer
(hautboi s).
74
Bouppteckn. cl. 10/6 1778, MSA. - (Den övri ga kv a rlå te nska pen
e ft er G. J-Iell muth så ldes p å a uktion för 194 rdr 35 ski ll 9 runst. (dä ribl a nd en gård " uti Rund els gatan" med trä dgiird, vä rderad t ill 70 rdr),
medan sku lderna i dödsboet upp gick ti ll 183: 31: 3).
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" 2. st.
1. st.
1. st.
2. st.
J. st.
2. st.

Waltorn skjänkta till äldste son en
dito gl. obrukbart stärbhuset tillhörigt . . . . - : 4: gl. dito bas un ..... . .. . .... . . . .. . . . . .... . . - : 1: hobouer ... . .. .... . .. . .. ... . .. . .. . .... .. . . - : 2.J.: söndrig trumpet . .... . .. . ......... . . ..... .
8:Violiner skjä nkte till Sön ern e ...... ... .... .

" ,7 5

Adler junior hade alltså haft nio instrument, men ägde vid
sin död endast fem , varav tre obrukbara. Till jämförelse
med de nu nämnda stadssp elmä nnens samlingar skall vi avslutningsvis meddela vilka instrument som organisterna Örngrehn och Braune i S :t P etri efterlämnade. Inventariet efter
Jacob Örngrehn upptar· ett klavikord p å ben (" Claver med
foth '', värderat till 12 dr mt) , en basfiol (6 dr) samt en "liten
viol" (3 dr) ,76 och H . R. Braune lämnade eft er sig· en cembalo,
ett klavikord ("Clahver") samt "ett Sy phonie" (!) , varmed
torde ha avsetts en n yckelharpa.i7
Om vi alltså kan göra oss en någorlunda klar bild av de
tomedskap som brukades inom stadsmusiken , så blir förhållandet t yvärr annorlunda nä r vi vänder oss till stadsspelmännens repertoar. D e hade nä mligen inte för vana att
lämna musikalier efter sig. varken i. Malmö eller annorstädes.
Saken har trolig tvis legat så till. att d e begagnade sina noter
till s d essa var såväl bok tavligen som bildlikt talat utslitna,
varefter de oanvändbara musikali erna kastades p å sophö; 5 Bo uppteckn. d. 22/5 1777, MSA. " Wa lt orn" ä r give tv is va lth orn. (I d ödsboet efter H. ]. Ad ler ingick äve n en gå rd " uti C alente gata n",
vä rd e rad till J58 rdr 16 skill.)
76
Boup p teckn . cl. 21/ 1 l l754, MSA. - (Net to behålln . av Ö rn g rehn s
full st. d öd sbo, in cl. gå rd , bibli otek m. m. oc h frå nrä kn a t skulderna,
u p pgick till 1925 : 5 : 12 dr srnt. (B oup p tcckn. d. 4/3 55. ) Org·a nisten och
s ta dsiD ge ni ören ö . e ft er lä mn a de ä nka och fe m o mv ncli ga ba rn . H a ns
bibliotek omfa tta d e J68 vo lymer p t1 olik a språ k, hu v ud sa kli ge n kri gsvctenska pl ig, mate matisk , hi sto ri sk oc h fil oso fi sk facklittera tur. Inve ntari et om nii 111n e r dess uto m den fr a mslt1end e mu s ikskri ftstä l Iaren och tonsätt a re n J o h. Matth eso ns " K lc in e G ene ra l Bass-Schul e", so m t rycktes i
Ha mburg 1?35.)
n Bo11 p ptcck n. cl. J 4/ 11 1760, M A. (Nettobchii l In. i d ödsboe t e fter
B ra 11 nc u p pgick till o mkr. 500 d r s mt. ) - Nyck elhar pa n ä r ett folkli gt
s tr ii kin st ru me nt av fi olty p med ta nge nte r på g rirbrä dan. D ess fra nsk a
s liiktin g, so m va nli ge n ka llad es "v iell e", hade y tt e rli gare m å nga na mn ,
bl. a. "sy111 pho11ic".
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gen. 78 Att detta är högst beklagligt för en senare tids musikforskning, behöver väl knappast framhållas . Den som har
intresse för detta problem är alltså för närvarande hänvisad
till h y poteser och sannolikhetsberäkningar, åtminstone vad
betr~iffar svenska förh ållanden. Med all säkerhet gör man
sig inte skyldig till något graverande felslut, om man antar
att stadsmusikanternas repertoar till sin karaktär var mycket
lik, eller kanske rentutav identisk m ed d en musik, som de
samtida skolmusikerna och djäknarna odlacle. 79 Staclsmusiken
var, liksom f . ö. praktiskt tag·et all musik under d etta äldre
tidsskede, en utpräglad n yttokonst, avsedd för bestämda tiJIfällen och ändamål. Vid staclsspelmännens offentliga framträdanden, vid julinblåsning·arna och ariclra officiellt högtidliga tillfällen, vid tornblåsningen och i k yrkan torde en stor
del av deras r ep ertoar ha bestått av koraler, enstämmiga eller
i flerstämmig instrumental b earbetning. Vid sina "uppvaktningar " i borgarhemmen sp elade de däremot med all säkerh et huvudsakligen dansmusik, såvida det inte rörde sig om
n åg·on begravningsfest. Vi övergår nu till att b eskriva den
yttre ramen kring stadsmu sikanternas a rbete i Malmö, å ena
sidan deras officiella förpliktelser. å elen andra deras förm ån er som privilegierade musikutövare.
D et offentliga musicerandet vid av myndigheterna fastställda tillfällen var givetvis stadsmusikanternas ursprungli ga
och primära sysselsättning. Den torde också ha varit d en
ur arb etsgivarnas sy npunkt viktigaste av musikernas olika
uppgifter, eftersom ersättning·en för elen offentli ga musiken
78 I :MS A förvaras visse rl ig·e n l l. J. T e ngwa lls (t
1863) notsamling,
vi lk e n d oc k i huv ud sa k to rd e h a hopbrag· ts el't e r «I r 18 1I , de t <'l r T. upp hö rd e att va ra stad sin strnm c ntis t.
70
Bctr. sk olmu sik e n i Sveri ge härwi sas t i 11 S. \Va l i ns fö rt rtif fli ga
uppsats i Sv. T icl skr. f. Musikforsknin g, ~rr g. XX, 1938, s id . 30-85. E nli g t
Isbergs ma nu s, MS A, hade rektor P ede r S t11 11rc v id Ma lmö s kola el e n
23/3 16?4 up prä tt at ett inYc11tari11 m öve r skolan s " i\fo s ica Voca li a et
In s t rn mc ntn lia". För tecknin g·en rrp ptog ide l k ti nd a k o m posit ioner. mes t
a ndli ga kö rve rk , a v Boclenseh atz , V iacl a na, Sehe id t, Ha rn me rscluniclt,
Mogen s Peclersön , Rus charclu s, Melchi or Fra n ck , Gi aco mo F ine t t i, Caspa r
Mo vi 11 s, A mbros iu s Prn fe och Ag ricola . D e n p å 1600-tale t oe rhört populiir e And rea s I-la m me rs ehmicl t ii r som viin tat r ikligas t för e triicld , oc h
äve n värl ds li ga k omposition e r för ekomm er i I sber gs referat av inventarie11ppg i f te rn a . - Jfr ä v. S. Seh artau: "Malmö h . a . ltirove rk under d e n
da nsk a t ide n", M- ö 1929, sid. 149 ff, 159.
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utbetalades av allmänna medel. Arbetsgivare och av lönare
var i detta fall dels staden, dels Petri kyrka, och vi vi.inder
oss för t till de av borgmästare och råd anställda musikernas
uppgifter i Malmö stads tjänst, m . a . o. deras verksamhet
som kommunala tjänstemän. I denna egenskap musicerade
de av allt att döma huvudsakligen vid solenna tillfällen, i
regel utomhus. Av stort intresse är A. U. [sb ergs uppgift att
stadsrnusiken och en kör bestående av djäknar brukade uppföra gemensamma friluftskonse rter i 1600-talets Malmö. Enligt vår sagesman skulle det ha "blivit sedvanligt i Ma lmö,
cl~ir stora truppmassor låga fö r lagda, att skolkören och Jacob
Eylersen med sin orkester om högtidsaftnarna från rå dhustrappan vid Stora Torget till befolkningens och militärens
förnö _jelse m ed magistratens tillåtelse anor·dnacle offentliga
så ng- och musikstunder med program av and ligt och v~i rld sligt innehå ll, såsom psalmer, sonater, konserter, milifärsång·er
och kända folkvisor''. 80 Denna värdefull a uppgift, vars riktig·h et dessvärre inte kan kontrolleras, ger ytterligare belägg
för· vå r ovan framkastade förmodan att stads- och skolmusiken i stor utsträckning· torde ha haft gemensam repertoar. Generalguvernören J. Sperling· synes emellertid av någon anledning ha ogillat dessa evenemang, och Isbe rg uppger
att hög tdensamme i en skrivelse t ill magistraten av den
30/10 1677 förbjöd konse rterna i fråga , vi lka alltså därefter
helt upphörde. Även vid andra högtidliga ti llfällen brukade
stadsmusikanterna framfräcla å ämbetets vi.ignar, vilket fram går av meddelanden i autentiska kä llor. I vissa fall erhöll
de en liten extra dusör för dy li k officiell mu sikuppvaktning.
såsom t. ex. elen 13/2 1765 då de "för intimationen till Magistratens uppträde (!) i dag på Rådhuset" utkvitte rade "de
80 Isbergs ma n us , MSA . Att ka ll a den lill a sta ds 111 11 sikense rnb len
"orkester" iir mindre lyck ligt. Med " psa lme r" menade förf. g ivetv is koraler, och i st. f. "sonater" had e det va rit r iktiga re att skri va sonator.
Barockens sonata hade föga ge men sa mt med se nare tide rs sonat (vi lken
a lltseda n J?OO-ta lets mitt va nl igen kompon era ts efter wie nklassicismens
forms che ma , l iksom kammar- och sy mfo ni mus iken i övrigt). J600-ta lets
sonata var en kon sertant instrum enta lsv it , va rs form skiftade unde r århundrad ets lopp. D etsamma gä ll er den sa mtida "konserte11 " som ofta
skrevs för soloröster, kör och instrumenta lensemb le, a ll tså ett slags kantat
(av helt annan karaktär än de senaste två h undra u rens re nt instrum enta la konserter i sona tform).
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wanlige Femb dr Smt". 81 En lika stor summa utg.r orde extraarvodet "för Musiquens upförande wid Jul-fredens Kundgörande'', vilket evenemang synes ha varit en regelbunden
julaftonstradition under hela 1700-talet. 82 Vår tids julinblåsningar på Stortorget är alltså en sedvänja med historiska
anor från den tid, då stadsmusiken spelade en viktig roll för
borgarnas trevnad i Malmö. Av samma slag var förmodligen
stadsspelmännens musicerande "på Råd hus trappan efter
Dompredikan". 83 Speciella uppgifter i stadens t_jänst synas
dessutom ha ålegat den trumslagare, vilken enligt A. U. Isberg var knuten till stadsmusiken i Malmö under 1500- och
1600-talen och som var förpliktigad att assistera byfog·den
vid offentliga kungörelser , slå alarm på sin trumma vid eldsvådor etc. 84 Stadsmusikens förpliktelser i magistratens tjänst,
vilka i viss mån kan ge anledning till militärmusikaliska
associationer, omfattade emellertid även - ehuru endast tidvis - den för flydda dagars borgerliga stadsliv synnerligen
karakteristiska tornblåsningen. Eftersom tornblåsaresysslan
var en självständig befattning-, som inte alltid var förenad
med stadsinstrumentistens, skall den här behandlas separat,
och vi återkommer strax till företeelsen i fråga.
Stadsmusikanternas offentliga verksamhet ägde, som ovan
påpekats, enligt allmän praxis även rum innanför helgedomarnas murar, vilket motiverade de kyrkliga myndigheternas bidrag till spelmännens utkomst. För Malmös vidkommande inskränkte sig stadsmusikens kyrkomusikaliska funktioner till medverkan vid vissa gudstjänster i S :t Petri, där
81

Malmö rådhusrätts dombok d. 13/2 1?65, MSA.
Malmö råd hu srätts dombok d. 23/ 12 1?2? och d:o räkenskaper
1798, MSA . S istnämnda år utgjorde extrahonoraret för julinblåsn ingen
40 ski ll. specie, utkvitterade av Peter Tengwall.
83 Malmö stads räkensk. 1?98, MSA.
Härför utbetalad e 40 skill.
sp. extra.
84 Isbergs manus, MSA.
Stadstrumslagaren säges under den danska
tiden ha haft 30 mark i årslön jämte en dräkt och h yresb idrag. Trumpeter och trummor var stadens egendom. För Isberg·s räkning står också
uppgiften, att stadsinstrumentisten och hans biträden brukade engageras
att mot dubbel lön spela vid hovfester i huvudstaden Köpenhamn och
på Kronborgs slott. Den 15/8 1.596 beordrades, enl. samme sages man,
stadsmusikanten Johan och trumslagaren Hans Francke, iklädda pansar,
jämte 100 knektar att fara över och medverka vid konun g·ens kröning
i Köpenhamn.
82
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man "om Högtidzdagarne" (på 1700-talet) hjälpte de ordinarie kyrkomusikerna genom att "opwarte udj Orgelwercket''.85
Som främsta medhjälpare vid liturgins musikaliska utsmyckning hade det lilla stadsmusikkapellet efterträtt djäknekören,
vilken under medeltiden spelat en verkligt betydande roll för
det europeiska gudstjänstlivet och dess katolska vokalmusik.
Troligt är, att stadsmusikanternas k y rkomusikaliska verksamhet varit ännu intensivare under reformationsårhundradet
och 1600-talet än senare,, då det som synes inskränkte sig till
medverkan på "högtidsdagar". 86 Att stadsspelmännen i Malmö
dessutom kunde anlitas som kyrkomusiker utanför hemorten
och även lyckades få tillstånd till dylika gästspel, visar ett
meddelande från Skanör av år 1770, då Gottfried Hellmuth
och hans biträden representerade den borgerliga musikkulturen i residensstaden. Källan i fråga omtalar att orgeln i
Skanörs kyrka (där Hellmuths son Severin H., som tidigare
nämnts, var organist) blivit invigd annandag p åsk året förut,
d. v. s. 1769, och vidare heter det: " Nu torde undras, at sådant icke skedde så wäl, och hellre, 1 :sta dagen. Men härtil
war orsaken, at oss felades betiening utaf Malmös Stadsmusicanter wid acten. Thesse må tte upwakta första Påskedagen med musique i Malmö Storky rka ; blef således w år
anstalt upskuten til andra dagen, då de fingo p ermission at
r esa hijt ... " .87
Vi har nu beskrivit musikanternas officiella skyldigheter
som Malmö stads och Petri kyrkas tjänstemän, och det kan
vara lämpligt att här i all korthet inskjuta några fakta om
den företeelse som kallades tornblåsningen. För Malmös vidkommande hörde denna syssla i och för sig inte obetingat
samman med stadsmusikanttjänsten utan utgjorde en självständig befattning, som dock under 1600-talet och 1700-talets
första hälft alltid innehades av stadsinstrumentisten. Denna
85 Kyrkoräkensk. 1712 och 1761, LLA, och P etri k yrkas räkensk.
1669- 70 och 1680- 81, MSA.
86 Enl. Isbergs manu s var J acob Eil ertson skyldig a tt jä mte biträde
och två musikantgesäll er uppvakta med m usik i P etri kyrka varje sönoch helgdag.
87 Brev av 9/11 1770 fr ån C. Hamner till A. A. Hiilphers, hskr. Cd5
i Västerås' läroverksbibli otek.
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praxis, som blivit något av en tradition, bröts först efter
Jonas Bruns död 1749, då Hellmuth blev ledare för stadsmusiken och tornblåsaretjänsten övertogs av en särskild befattningshavare, musikantbiträdet Joh. Adler. 88 Vid detta tillfälle deklarerade också magistraten sin ståndpunkt, att "Tornblåsaren bör löhnas af Staden och ej af Kyrckjan" - tidigare hade synbarligen avlöningsfrågan varit föremål för skiftande tolkningar, eftersom två tredjedelar av Jacob Eilertsons instrumentistlön a 30 dr smt från Petri kyrka motiverades med att "hand blesser af ij Tornet", 89 medan däremot
Brun årlig·en erhöll 40 dr av staden "för tonblåsare tiensten". 90
Kyrkoräkenskaperna omnämner alltifrån 1690-talet ingen särskild ersättning för tornblåsningen men upptar tornväktarens
(kurarens) årslön som en ordinarie utgiftspost. 91 Medan blåsare- och väktaresysslorna i det danska Malmö tycks ha
varit förenade i en och samma person, torde däremot senare
tiders kurare ha varit en lägre befattningshavare i den nattliga ordningens tjänst, förmodligen utan musikaliska funktioner. Tornblåsarens musicerande var däremot ett karakteristiskt inslag i det borgerliga samhällslivet, intimt förknippat med stadsmusikens arbetsuppgifter. Hans tjänst, som
även synes ha inbringat honom fastställda "omgångspenning·ar" från varje hushåll i staden, 92 bestod enligt A. U.
lsberg 93 i att blåsa koraler i basun från S :t Petri kyrktorn
varje morgon kl. 3 och varje afton kl. 9, m. a. o. att med sina
toner kungöra dagens början och dess slut.
Stadsmusikanternas officiella göromål i stadens och kyrkans tjänst, länge även som tornblåsare, var emellertid ur
deras egen synpunkt den säkerligen minst viktiga av deras

J fr ovan sid. 23.
Petri kyrkas räkensk. 1669-70, MSA.
90 Malmö stads räkensk. 1727, MSA.
91 Kyrkoräkensk. 1689-1715 och 1750-85, LLA.
92 Skrivelse av d. 22/8 1699 till borgmästare och råd från Anton
Stolberg. Magistratens h andl. (behandl. i rådhusrätten d. 26/8), MSA.
93 Isbergs manus, MSA.
Enl. samme sagesman var kuraren under
den danska tiden en framstående person i Malmö, förutom tornblåsare
och -väktare även - mot särskild ersättning - tjänstgörande som privilegierad stadsdödgrävare och begravningsentreprenör! Ännu på 1700talet tjänstgjorde Anton Stolberg som stadsdödgrävare. (J fr ovan sid. 18.)
88
89
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sysselsättningar, en regel som ä gde sin giltighet såväl i Malmö
som p å andra orter inom och utanför Sveriges gränser. Den
ekonomiska ersättning de erhöll av allmänna medel var enligt samstämmiga vittnesbörd föga tillfredsställande, och
överallt klingade stadsspelmännens klagokör över lönernas
knapphet lika stark och fulltonig. Beträffande malmömusik ernas levnadsstandard räcker det att å terge ett par talande
exempel. Stadsinstrumentisten Anton Stolberg och 'hans biträde Christian Kock upplyser år 1699 borgmästare och r åd
om att de "utarmade sittia, att wij nä ppeligen kunna oss
uppehålla af d en myck en ringa löhn som os Åhrligen bestås".94 Till y ttermera visso anhåller Kock f y ra å r senare
att få slippa begravningsavgiften för sin avlidna hustru "i
anseende till min Fattigdom och ringa förtienst" .95 Stadsinstrumentisten C. H. Scheel, vars budget tydligen krävde de
extrainkomster en krogrörelse kunde inbringa, meddelade år
1?15 att hans "till dato brukade öhlsalu" numera tillhörde
det förgångna, och hemställde samtidigt hos my ndigheterna
att bli befriad från "ordinarie inqvartering af annan borgerlig tunga". D enna ansökan bifölls med motivering att Scheel
"eij brukar någon borgerlig n äring" och "emedan han eij är
Edswuren borgare utan Ky rckians betiente". 96 I vad mån
man ur d enna formulering kan utläsa någon social distinktion vill vi lämna därhän, ehuru frågan inte saknar intresse.
Ytterligare ett exempel på malmömusikernas dy stra levnadsförhållanden utgjorde musikantbiträdet Nills Malm, som å r
1?23 meddelade magistraten att han mist sin hustru och
tänkte gifta om sig. Som bilaga medföljde ett intyg frå n
Malms sty vfar och ch ef, stadsinstrumentisten Jonas Brun,
vilken betygade att sty vsonen "eij hafwer någon förmåga
el:r wilckor att gifwa sina Barn någon Arfsd elning efter
deras Sahl. Moder" . Eftersom Malms vä rldsliga tillgå ngar var
"af sådan slätt och ringa beskaffenhet" befriades han från
skyldigheten att d ela dödsboet med sina barn, men ålades
94
95

96
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Magistratens handl. cl. 16/8 1699 (behandl. i r åclhusr. d. 21/8), MSA.
Magistratens handl. d. 6/7 1703 (behandl. i rådhusr. cl . 7/10), MSA.
Malmö r åhu srätt s dombok d. 14/2 1715, MSA.

att sörja för deras nödtorft och uppfostran. 9 ; Fattigdomen
synes ofta ha varit en efterhängsen gäst hos Malmö stadsmusikanter, liksom hos deras kolleger i andra samhällen. De
dolde aldrig heller sin bitterhet över missförhållandena, och
när det gällde att framställa klagomål tävlade de framgångsrikt med den tidens kyrkomusiker, vilka även de ofta placerats på livets skuggsida. I motsats till dessa hade stadsspelmännen dock den oskattbara förmånen att äga obegränsade möjligheter till extrainkomster, och när vi någon gång
möter uppgifter om ett relativt välstånd hos en eller annan
stadsmusikant - att sådant kunde förekomma framgår av
vissa tidigare relaterade bouppteckningar torde denne
uteslutande ha sina privata musikaliska bisysslor att tacka
för sin välfärd.
Dessa eftertraktade biinkomster utgjordes av arvoden för
musikuppvaktning vid privata familjefester i borgarhemmen,
huvudsakligen i samband med bröllop och begravningar,
samt på sina håll även honorar för krogmusik. Redan på
ett tidigt stadium blev det på de flesta orter praxis, att stadsmusikanterna av borgmästare och råd tillerkändes rätten till
privat musikutövning inom vederbörande stads gränser som
sitt uteslutande privilegium, m. a. o. ett monopol i det- gängse
skråsystemets anda. Det ursprungliga motivet till d essa förordningar, som med stöd av traditionens förunderliga makt
lyckades hålla sig kvar lå ngt in i upplysningstidevarvet,
torde mindre ha varit myndigheternas omsorg· om stadsspelmännens timliga välfärd än deras längtan att få slippa de
besvärande klagovisorna. Fåfänga förhoppning·ar! Supplikernas envetna ström visade inga tendenser att sina, men de
privilegierade musikanternas missnöje gick numera huvudsakligen ut över de "bönhasar" och " bierfidlare" som djärvdes ifrågasätta de givna föreskrifternas helgd och inkränkta
p å den musikaliska ensamrätten. Om dessa lagbrytares imponerande antal och verksamhetslusta vittnar en mångfald
av ganska likartade processer, vilkas händelseförlopp bevarats åt eftervärlden i svenska och utländska arkiv. Ingenstans tycks monopolsystemet ha varit populärt bland bor97

Bouppteckn. d. 3/8 och 4/8 1723, MSA.
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Borgerli g·u musikanter fr å n 1700-talet. D e två b låsarna trakt era r oboer.
Oljemå lnin g av P ehr H ill eström.

garna, ty överallt anlitade de i stor utsträckning· "i llegala"
musiker vid sina samkväm och drabbades därmed också
själva av bötesstraff. Anledningen härtill var vä l mestadels
den, att de inkräktande pelmännen presterade lika god musik som stadsmusikanterna men till billigare pris. Den iver,
för att inte säga lidelse, med vilken de senare var och en i
sin stad omhuldade sina privilegier, ger oss emellertid en antydan om att denna laglig·t skyddade bisyssla i stadsspelmännens egna ögon var deras enda verkligt inkomstbringand e
arbete, deras egen tli ga huvudnäring.
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Att Malmö i detta avseende inte utgjorde något undantag,
därpå skall vi nu lämna några exempel. De inkräktare som
här vållade stadsmusikanterna mest bekymmer synes ha varit militärmusikerna vid den i Malmö förlagda garnisonen,
och detta gäller alldeles särskilt den tid då Anton Stolberg
tjänstgjorde som stadsinstrumentist. Parentetiskt bör här inskjutas den intressanta omständigheten att Stolberg och hans
musikantbiträde Chr. Kock även lyckats utverka privilegium
på all privat musikutövning "ute på landet utj de Malmöe
näst omkring liggande härader, som är Oxiö, Skiutz, Wemmenhög, Torne, Bara och Hariagers härader". 98 Rätten att
tillfredsställa lantbefolkningens musikbehov inom detta vidsträckta och tättbebyggda område, hela sydvästra Skåne från
Landskrona till Ystad, tillkom alltså uteslutande två herrar
i Malmö! Detta är ett drastiskt exempel på skråpolitik driven till dess yttersta spets, och det torde t. o. m. i den feodala absolutismens tidevarv ha varit svårt att gå längre i
fråga om opsykologisk kortsynthet. Förordningen var givetvis fullständigt värdelös i praktiken, eftersom de båda privilegierade "häradsspelmännen" måste ha saknat varje möjlighet till effektiv kontroll över ett så omfattande arbetsfält
- i all synnerhet om de, som Isberg uppg·er, för sina privata
engagemang brukade kräva ända upp till 20 daler silvermynt
i arvode för varje afton! Slättens eg·na "byaspelmän'', som
själva tillhörde böndernas djupa led, var med all säkerhet
billigare, populärare och å tskillig·t mera anlitade än de oblyga
stadsborna.
Inte ens inom hemstadens hank och stör hade dessa några
utsikter att i lugn och ro få njuta frukterna av sitt omstridda
monopol. Särskild uppmärksamhet kräver den händelserika
konflikten mellan Anton Stolberg och hans musikantbiträden
å ena sidan och skalmejblåsarna vid Malmö garnison å den
andra. Upptakten till dramat bestod i att Stolberg-, som under
98
Resolution undertecknad d. 27/5 1699 av generalg uvernören C. G.
Rehnschiöldh (kopia). Magistratens hand!. (behandl. i rå dhusr. d. 21/8),
MSA. - Isbergs manus upp g·er att Stolberg och Kock erhå llit si n fullmakt som häradsspelmän redan på g uvernören R. vo n Asc hebergs tid
samt att densamma senare förn ya des av g uvernörerna 0. \ Vellin gh 1695
och Rehnschiöldh J 699.
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den ålderdomssvage Jacob Eilertsons långvariga sjukdom
uppehöll dennes instrumentisttjänst, nödgades anställa fyra
militäroboister som extra medhjälpare i den annars alltför
bristfälliga stadsmusiken.99 Dessa skalmejblåsare hette Petter
Ågardt, Hans Hindrich Klouse, Jonas Brun och Rasmus Jönsson Cronlandh, och av dem blev - som tidigare beskrivits
- de båda sistnämnda så småningom ordinarie stadsmusikanter, Jonas Brun t. o. m. välbärgad instrumentist i chefsställning. D en tillfälligt anställda kvartetten t ycks emellertid redan från början ha missförstått situationen och tagit
sig friheten att inkräkta på Stolbergs och Kocks högtidligt
fastställda privilegier. De i sina rättigheter djupt kränkta
stadsspelmännen klagade på högsta ort, och den 9/4 1695 bekräftade generalguvernören Otto Wellingh sin företrädares
privilegieförordning "befalandes Magistraten krafftigast ...
förbiuda att ingen borgare eller Någon, som i staden Borgare
Rätt underkastat är, uppå sinna Bröllop och suamqwämmer
sigh aff andra en stadzens ordinarie Musicanter betienna" .100
Som föl,jd därav kungjorde magistraten den 8/6 samma år,
att d e klagandes musikaliska ensamrätt blivit "på Rådstugan
för borgerskapet förklarat och dhet dher hoss tillsagde wijdh
40 mk plickt dhem ick e att öferträda uthan. p å dhen händelsse aff Muscanterne någon obillighet förspörias skulle sådant wederbörligen till kienna gifa". 101 Till yttermera visso
resolverade guvernören ett å r senare, den 21 /5 1696, att stadsmusikanterna skulle "angifa der Någon wore som dhem emot
forb :te privilegium praejudicera skulle, då effter omstendigheetterne en sådan medh behörige Nepst och Correction Ansees skall" .101 Det var som synes clara verba, och Stolberg
& C :o kunde sannerligen inte klaga p å mothåll från de makthavandes sida. F yrtio mark i höter kostade det att negligera
musikmonopolet, men om detta pressade upp priserna till
99 E nl. Isbergs manu s hade de fyra mi litärerna anlitats av Stolberg
reda n i början av 1690-ta let.
10
° Kopia bifogad en skr ivelse av 2/3 1703 från stadsmusikanterna
till borgmästare och råd (behand l. i rådhusr. d. 4/3). Magistratens
han cll ., MSA.
101
Kopia bifogad den i not 100, ovan , nämnda skrivelsen av 1703.
Magistratens h andl. , MSA.
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oskäliga höjder hade konsumenten rätt att åtminstone protestera. Man kan nog våga anta, att den allmänna opinionen
ställde sig avvisande till dessa deklarationer, ty inte ens dylika krafttag tycktes kunna hjälpa upp situationen för stadsmusikanterna. En kort tid efter guvernörens sista uttalande,
den 8/9 1696, gick det så långt att Stolberg och Kock nödgades underteckna ett nytt, ömsesidigt kontrakt med de fyra
militärmusikerna, ett kontrakt i vilket de sistnämnda klart
och tydligt tilldelades rollen av mest gynnad part! Det högtidliga aktstycket, som tillkommit "In Nomine Iesu" och är
avfattat på dålig tyska - skaJme.jblåsarna lär åtminstone
delvis ha varit av tysk härkomst - lyder som följer:
"Haben wir Vntergeschriebner mit einander Contrahiret dass unten geschriebne punckten richtig nach ein ander ohn eintzig wiedersprechen
oder Zwie-Tracht richtig soll gehalten werden wie folget.
1. Von klein und gross Hochzeiten bey dem Biirgern, Geistlichen, Civi l
und Militar bediente, wirdt die Accidentien 102 in Zwey parten gethei let
der Lohn aber unsers Stadtz Musicanten.
2. Auffs Landt von Lohn und Accidentien auch in zwey parten getheilet.
3. Alle Vocationen 103 wo es auch sein mach mit Lohn und Accidentien
wirdt in 6 parten getheilet.
4. Wan auff ein mahl Zwey Hochzeiten kommen. Solt ihr den besten
behalten und ein gehölff von uns haben cler solte von unsern Hochzeit
gelohn et werden.
5. Wan grose Leichen seind, den 3:ten Theil haben wir dar von so könt
ihr so stark Presentiren alss ihr wolt.
'1

101'

(Paragraferna 6 och 7 stadgar bloti, att det gam la kontraktet i övr igt
skall äga giltighet som förut. Med "ihr" avses mi litärerna , med "uns"
stadsmusikanterna, vi lka sistnämnda undertecknat denna Yersion av den
ömsesidiga förbindelsen.)

Kontentan av denna överenskommelse var alltså följande:
stadsmusikanterna erhöll huvudparten av inkomsterna vid
stadsbröllop, hälften vid fester på landsb ygden, en tredjedel
vid gästabud som ej var bröllop eller begravning (Vocatio"Accidentien" torde ha inneburit de slantar musikanterna erhöll
"Lohn" däremot det på förhand avtalade honoraret.
103 Med "Vocationen'', d. v. s. bjudningar, avsågs förmodligen alla
gästabud utom bröllop och begravningar.
104
Magistratens hand!., MSA. (Kontraktet förelades rådhusrätten den
102

som

extraförtj~inst,

26/8 1699.)
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nen); om två bröllop firades samtidigt, fick stadsspelmännen
nö,ja sig med det minst lukrativa och måste dessutom avlöna
en av militärblåsarnas extra medhjälpare; även vid stora begravningar fick stadsmusikanterna hålla tillgodo med en
tredjedel av inkomsten. I Stolbergs och Kocks ögon måste
detta kontrakt ha varit ett pactum turpe, ett skändligt fördrag som blivit dem påtvunget på grund av vidriga omständigheter. De fyra oförvägna knektarna borde däremot ha
haft all anledning vara belå tna med sin numera så fördelaktig·a position, men trots detta tycks de ha missbrukat densamma och i smy g fortsatt sin illojala trafik bakom stadsmusikanternas r yggar. Följden blev naturligtvis att dessa
å terigen framförde klagomål hos sin höge besk yddare, generalguvernören C. G. Rehnschiöldh, och ännu en gång räckte
han dem sin hjälpande hand. I en resolution a v den 27/5
1699 annullerade han deras märkliga kontrakt med de omättliga skalmejblåsarna, m en beordrade dem samtidigt att vid
behov av förstärkning endast anlita dessa. Aktstyckets inneh åll var i huvudsak följande :
E ftersom sta dsmu sika ntern a bekl agat sig över "fremm a nd e Spelmä ns intrå ng wid brölopper, b a rn sö bl och a ndre slijke Fes ti vite ter , så h ä r i
Sta den so m ute på la ndet . .. a nh å ll a ndes hä r a f till deras bät re närin g
och uppehäll e (so m eli es t äro sk yldi ga bå de i S ta den och i Kyrkian enä r
påfod ras a t np wa ch ta ) blifwa wid dera s wä l undfå ng ne p ri vil egium
ma intenerad e och handhö fde, so m och entl edigade fr å n det med Regement zskal. bl åsa rn e uprättade Co nt ract, hwa r wid de fö r et och ann at
rni sbrnuk skull e ij lä ngre Co nt inu era kunna : Nu såso m dese Stad z ln strn mentiste r för detta erhold ne privilegier sig grunda p å sielf wa billigheten . . . Alt så beordras så wäl Mag istraten so m wederböra nd e C ronones Be falnin g Mä n a t de dem emot a l intrå ng besk y dda . . . Oc h hwa d
det med Ska llmeij blosarne oprä ttade Co ntract a ngår, så för e gifwa
Stadz ln strum ent iste rn e sig w illia " ·a ra fy ra till sa mm a ns . . . Alt så
mås te de i så da nt fall förunn a Ska lmejbl iisarn e endera förti ensten och
in ga Iund a gå dem förbij uta n med dem wijd slijke tillfä ll en sig· för ena
bä st de kunna , blifw a ndes det ga mbl a de m emill a n uprä tta de Contract
so m ska l !enda dem till någo n nachdel her med a nnull e rat och uphä fwt. " 105

Militärkvartetten berövades alltså med ens alla sina storartade fö rmå ner , och dess u tom passade de triumfe rande stads105

1699.)
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Mag istra tens ha ncll ., MSA. (Kopia för ela g·d rå dhu srätten d. 21/8

musikanterna på att efter endast ett par månader i sin tur
bryta mot guvernörens föreskrifter, naturligtvis till skalmejblåsarnas nackdel. Som medhjälpare inkallade nämligen Stolberg i augusti samma år - såsom tidigare omtalats - en
utombys musiker vid namn J. D. von Flidt, och åtgärden
motiverades med att "dhee alt för fåå warit, som är allenast
wij undertechnade Stadz Musicantes, hwilka warit nödgade
dher igenom effter mögeligheet allena upwachta, effter dhen
Högdtährede Låfl. Magistraten eij någon wijdare oss till
hielp och musicen till befrämmelse har täcktz bestå, Hwar
igenom Musicen warit och Ofullkomlig, som och os till största
nackdel och skada, Emedan wij wårt Embete eij uthan betienande af Skallmeijblåsarne af Gvarnisonen kunnat behörigen förrättat och praesterat ... " 106 Inte ett ord om förbudet mot att eng·agera andra medhjälpare än de fyra militärmusikanterna! Dessa gjorde nu ett sista krampaktigt försök att återvinna sina förlorade domäner. I en samfälld klagoskrift beskärmade de sig över att von Flidt anlitats och de
själva blivit förbigå ngna, samtidigt som de hos borgmästare
och råd hemställde att det upphävda kontraktet åter måtte
träda i kraft och tillämpas "som tillförne". 107 Deras önskningar tycks emellertid inte ha föranlett nå gon som helst
åtgärd. Den segslitna striden mellan de fyra skalmejblåsarna
- av vilka Brun och Cronlandh sedermera erhöll ordinarie
positioner i stadsmusiken och Malmö stadsspelmän var
definitivt avslutad, och de sistnämnda kunde med välbehag
njuta segerns sötma.
Att helt ostörda få vi la p å sina lagrnr, den triumfen blev
dem dock ingalunda förunnad. Utomstående musiker förtröttades aldrig att inkräkta på deras privilegier, och även i
fortsättningen gjorde sig· den militära företag·samheten påmind. Redan några få år efter sin ovan beskrivna victoria,
närmare bestämt den 2/3 1703, såg sig Stolberg, Kock och
von Flidt åter nödsakade att hos borgmästare och råd klaga
över att de "utj wårt Embete blihva präjudicerade af Skall106 Magistratens handl. d. 16/8 1699, MSA.
Om
ovan sid. 18.
t6 7 Magistratens handl. d. 21/8 1699, MSA.

J. D. von Flidt

jfr

43

meijblåsarne så her sammestädes som på landet wår näringh
afskiära". 1os Tio år senare, då C. H. Scheel var stadsinstrumentist i Malmö, fann sig magistraten föranlåten att till generalmajor Sinclaire framföra anmärkningar mot "Houtboisterne under H :e General Majorens och öfwerstens Regemente, hwilcka si stl. S :te Martini afton skola haf wa praejudicerat dem (stadsnrnsikanterna) utj deras accidentier igenom
upwachtning hoos een och annan här i Staden med Musique
... emedan denne Musique upwachtningen länder lmvånarne
till een dubbel tunga emot wanlig·heten, hwaröfwer en del
sig högel. beklagat, att de med slijke accidentiers utgifwande,
till twenne partier . . . skohle betungas, unclandragandes sig
intet at meddela något till Stadzens Musicanter, emedan det
är een sedewänia, som blifwit dem bewilljat i anseende till
deras ringa löhn och den tienst som de i K yrckian göra".
Av denna anledning hemställde stadens myndigheter "att
Houtboisterne derigenom måste blifwa förbudne med denne
omgång hoos Borgerskapet utj Staden". 109 Att även civila
musiker utanför stadsspelmännens krets kunde falla för frestelsen att söka sin lycka på dessas .jaktmarker visar den omständigheten, att mäster Jacob Eilertson och hans musikantbiträde J. Kramer den 25/7 1667 stämde dåvarande organisten
i S :t Petri kyrka Ernst Boye till laga ansvar inför rådhusrätten, eftersom denne "lader sig bruge till Brölluper och
Saadanne förnemme Samquemer".110 Att utnyttja borgarnas privata musikbehov som inkomstkälla var tydligen mycket lockande för alla tonkonstens reproducenter, vilken kategori de än tilJhörde.
Men det var inte endast de musikaliska inkräktarna som
ådrog· sig stadsspelmännens och myndigheternas onåd. Även
de talrika borgare som då och då tog sig friheten att anlita
icke-privilegierade musiker vid sina gästabud träffades av
lagens straffande arm, åtminstone sedan varningar visat sig
ändamålslösa. Redan Jacob Eilertson lär ha utverkat en kungörelse från borgmästare och råd, att stadens borgare "udj
108
109

110
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Magistratens hand!. (behandl. i rådhusr. d. 4/3 1703), MSA.
Magistratens i Malmö Brefbok d. ?/12 1713.
Malmö rådhusrätts dombok, MSA.

alle Brylluper och werskaber ingen Anden udj saa maader
maa antage end som Stadzens ordinerede och Rette Enskyldte
lnstrumentister" .111 Stolberg och Kock beklagade sig vid
upprepade tillfällen över att stadsbefolkningen brukade engagera garnisonens skalmejblåsare och "pipare" (flöjtister) vid
sina samkväm, vilket föranledde magistraten att den 8/6 1695
framföra en skarp varning till borgerskapet och hota tredskande med 40 marks böter för dylika förseelser - ett händelseförlopp som vi tidigare redogjort för. 112 Vid ett annat
tillfälle anklagade nyssnämnda stadsmusikanter och deras
kollega von Flidt själva kyrkoinspektoren, som hette Albrecht
Dirichson, för att han låtit skalmejblåsare spela på sitt bröllop.113 Några år senare drog de Per Jönsson Möllnare, Oluf
Rollding samt "Handskomakare gesellerne" inför rätta, emedan dessa låtit "sig betiena med Speel af Solldater".114 Stolbergs efterträdare C. H. Scheel och dennes musikantbiträde
Jonas Brun - vars antecedentia vi nyss stiftat bekantskap
med - stämde den 19/4 1714 borgaren P. Ebbesen till laga
ansvar emedan han anlitat "Guarnisons Houtboisterne", för
vilket brott den anklagade dömdes att plikta 40 daler smt. 115
Det kan synas som en ödets ironi att den numera privilegierade Jonas Brun åtalade sina forna kolleger och deras olaga
arbetsgivare för förseelser, som han själv systematiskt ägnat
sig åt i yngre dagar! T. o. m. nu tycks Brun ha haft svårt
för att vandra på den smala väg·en, åtminstone om man får
döma av det faktum att hans chef, stadsinstrnmentisten
Scheel, den 12/3 1715 anklagade honom för att ha tilldelat
111 Isbergs manus, MSA. En li gt denna framställning kunde värclfolk
förklaras skyldiga att ersätta staclsmus ikanterna en li gt den van li ga taxan ,
t. o. m. om de låtit utomstående spe la gratis för sig!
112 Jfr även Malmö rå<lhusrätts dombok cl. 29/4, 8/6, 13/12 och 14/12
1695 samt 4/7 och 6/7 1696, MSA.
113 Magistratens hancll. cl. 2/3 1703 (behandl. i rådhusr. cl. 4/3) och
23/3 03 (6/4), MSA. Som ersä ttning för denna kdinkning krävde Stolberg 12 dr smt.
114 Magistratens hand!. cl. 11/5 1707, MSA.
115 Malmö rådhusrätts dombok, MSA.
I detta fall g·ick 5/6 av böterna till kyrkan och stadens fattiga, eftersom dagen för missgärningen
råkade vara böndag. Sådana dagar rådde fullständigt m usikförbud, varför stadsmusikanterna realiter inte led någon för! ust på gr. av Ebbesens
förbrytelse.
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musikantgesällen Nills Malm, Bruns ·styvson, större bröllopsinkomster än övriga gesäller. Brun, som påföljande år efterträdde den då avlidne Scheel, bestred anklagelsen varför målet lades åt sidan, men "åtwarnas Musicanterne Scheel och
Brun att de lefwe enige och förtrolige som Cammerater tillsamman".116
Såsom framgår av ovanstående beskrivning blev inte ens
tonkonstens värld förskonad från den skråanda och det korporativa monopolsystem, vilka sedan medeltiden hade satt
sin prägel på västerländskt samhällsliv. Den gedigna och fina
kultur som genomgående kännetecknar barockepokens musik
var inte något resultat av verklighetsfrämmande privilegieförordningar. För dessa ädla barockkompositioner, vilka lämnats i arv till en beundrande eftervärld, står vi i tacksamhetsskuld till en ståtlig rad av kyrko- och hovmusiker, gediget utbildade tonsättare som sökte och fann inspiration i sin
religiösa tro. Skråprincipernas tillämpning inom det borgerlig·a musiklivet måste däremot betraktas som en av denna
epoks avigsidor, eftersom ovidkommande hänsyn i alltför stor
utsträckning försvårade det naturliga urval som bör ligga till
grund för varje konstnärlig personrekrytering.
Denna förlegade reminiscens från medeltidens musik.kultur
var emellertid dömd till undergång i och med den nyvaknade rationalismens seger över de feodala och absolutistiska
samhällsideer, vilka i modernt språkbruk ofta kallas auktoritära. Det i alla avseenden revolutionerande upplysningstidevarvet med ty åtföljande politiska, sociala och kulturella omvärderingar upphöjde under 1700-talets senare hälft den
demokratiska lilieralismen till högsta princip för västerländsk
civilisation, och de nya ideerna blev även till stor välsignelse
för musiklivet. Musica sacra och de religiösa värdena överhuvudtaget drabbades visserligen på ett fruktansvärt sätt av
den allmänna, ödesdigra sekularisering, vilken även den var
ett tidens tecken, den glänsande medaljens dystra frånsida.
Som ett slags konstnärlig kompensation mot den i och för
sig oersättliga skada, som kyrkomusikens förfall innebar i
Europa, började emellertid ett offentligt konsertväsende spira
irn Malmö rådhusrätts dombok, MSA.
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och blomstra på den fria konkurrensens grund, ett konsertliv som för alla och en var öppnade obegränsade möjligheter
att ta del av tonkonstens skatter. Detta betydde ingenting
mindre än att demokratin trädde i tonkonstens tjänst, ett
betydelsefullt samarbete som med tiden skulle bli ömsesidigt
och till största gagn för båda parter. Än i dag utgör som
bekant det fria offentliga konsertväsendet en av de viktigaste
förutsättningarna för Västerlandets musikkultur.
Även på svensk botten hade den gamla stadsmusiken överlevt sig själv i och med att feodalismen och skråsystemet
började knaka i fogarna . Det fria konsertlivet tog här liksom annorstädes död på stadsspelmännen och deras privilegier. Redan under 1700-talets senare hälft förde dessa en tynande tillvaro och torde i allmänhet ha betraktats med det
förströdda intresse man ägnar dammiga museiföremål, även
om en och annan person med titeln stadsmusikant kunde
förekomma i vissa städer ända in på 1800-talet. Detta var
- som ovan omtalats - fallet med Malmö, där H. J. Tengwall var den siste stadsinstrumentisten. Med denna befattning
lär dock i Malmö nu endast ha åsyftats "att hafva en anförare för dansmusik i staden". 117 I likhet med de flesta andra
svenska städer av någorlunda betydelse torde Malmö ha stiftat sin första bekantskap med det offentliga konsertlivet redan under 1700-talet. Eftersom staden på denna tid tyvärr
saknade lokal tidningspress, är det emellertid omöjligt att
exakt ange tidpunkten för de första konsertevenemangen i den
blivande industrimetropolen. I andra svenska samhällen av
samma storleksklass som Malmö började konserter av olika
slag· i all blygsamhet arrangeras under 1780-talet, och det är
mycket sannolikt att förhållandet var detsamma i den stad,
där mäster Jacob Eilertson hundra år tidigare varit den borgerliga musikkulturens privileg·ierade diktator.

117
C. C. Hallings "Minnen", sid. 58 f. (Ur M. Weibulls "Sam!. utg.
f. de skånska landskapens hist. och arkeol. fören.", del VII, Lund 187?.)
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UNDERSÖKNING RÖRANDE KAP ELLBETECKNINGAR I S:T PETRI KYRKA.
Av EINAR BAGER.

D et har ofta visat sig, att om en felaktig uppgift blott tillräckligt ofta upprepas utan att vederläggas, få r den en otrolig·t seg livskraft, så att den jämt och ständigt åter dyker
upp, även sedan misstaget rättats. Icke minst beträffande
Malmö historia har man haft anledning att göra denna iakttag·else. Det kan därför synas som ett rätt otacksamt göra
att ge sig i kast med ännu ett av de misstag, som vunnit
hävd i stadens historia, men d å de uppgifter, som det här
är fråga om, beröra S :t Petri kyrka, vars öden genom tiderna
alltid på ett särskilt sätt ligga oss om hjärtat, kan ett klarläg·gand e m åhända vara berättigat.
När Claus Mortensen lät bildstormen gå fram över S :t
P etri k y rkas skatter, lyckades han göra tämligen rent hus
med allt, som kunde erinra om Mariakult och h elgondyrkan.
P å ett område levde emellertid minnet av de försvunna
altarna och kapellbeteckningarna kvar och det t. o. m. i
kyrkans eget hägn. Av praktiska skäl bokförde man nämlig·en alltjämt i kyrkans och altargodsets räkenskaper de
gårdar, som hade att erlägga jordskyld, under rubriker, som
angåvo de altare eller kapell, under vilka gårdarna tidigare
sorterat. Här stå de alltjämt uppräknade hela raden: S :t Elisabets altare, S :t Hans altare, S :t Trinitatis altare, S :t Anne
kapell o. s. v. och tack vare denna omständighet ha vi en
troligtvis rätt fullständig förteckning på dessa fromma stiftelser. Omkring år 1600 försvinna dessa beteckningar. Kapellen omnämnas i fortsättningen blott som det södra och det
norra kapellet, kledebo- eller krämarekapellet och Dringelbergska kapellet eller liberiet (biblioteket). Först under senare hälften av 1800-talet gjordes försök att bestämma de
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tidigare kapellens och altarnes läge, men denna bestämning
har i stort sett varit godtycklig. Beträffande altarne har
man sålunda tänkt sig, att dessa blivit antecknade i räkenskaperna i den ordning, i vilken de stodo utmed kyrkans
väggar, en teori, som icke har någon hållpunkt i bevarade
dokument och lätt kunnat vederläggas.
De kapell, som här skola tagas upp till förnyad granskning, betecknas i 1500-talets räkenskaper på följande sätt :
Wor Frue Capell hoes stenckekaret widt thet nörre wabenhuus (i 1537 års räkenskaper: - Wed then nörre waaben
huss dör),
Hellig Legome Capell.
Wor Frue Capell westen optill Hellig Legome Capell oc
sangs wor frue tiider udinden.
Den nuvarande bestämningen av dessa kapell är: Wor frue
capell widt thet nörre wabenhuus = dopkapellet, före 1906 benämnt krämarekapellet, Hellig legome capell = nuv. sakristian
och Wor frue capell westen optill Hellig legome capell =norra
förhallen.
Vad som först väckte mina misstankar, var att med denna
bestämning skulle beteckningen "thet nörre wabenhuus" gälla
tornet, vilket i varje fall otvivelaktigt ligger i väster. Naturligare vore ju att tänka sig att det norra vapenhuset skulle
vara identiskt med nuv. norra förhallen, som i alla avseenden
har de för ett vapenhus karakteristiska egenskaperna, och
en undersökning av arkivmaterialet lämnade ytterligare stöd
åt ett sådant antagande.
År 1578 hade kyrkans tak blivit så bristfälligt, att det tarvade en mycket omfattande reparation. I räkenskaperna kan
man steg för steg följa, hur arbetet fortskrider. Claus Skifvetecker börjar med att omlägga hela södra sidan med skiffer,
forsätter så på den östra och nordöstra sidan fram till den
nordöstra kyrkodörren. Därefter lägger han hela norra sidan
fiam till "Sancti Jörgens capell, som blyet ligger". Slutligen
omläggas "the fire tag offuer det norre Vaabnhusz", de fyra
taken över kapellet på södra sidan och de två taken över
sakristian, som låg öster om S :t Anne kapell och revs i mitten av 1800-talet. Liksom för att förtydliga den något för-
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Nor ra k a pellutbygget. E nli gt artikeln norra va penhu se t till höger och
Vå rfruka pell et till vii nster.
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bryllande beteckningen "S :t Jörgens capell", som givetvis
föranletts av dopkapellets monumentala S :t Jörgensmålning,
omtalas i följande års räkenskaper, att det var det nordvästra kapellet "vid tornet", som man föregående år belagt
med bly. Här får man sålunda klart besked om, att hela
norra utbygget vid denna tid betecknades som det norra
vapenhuset. Redan år 1553 omtalas också en reparation av
gavlarna på norra vapenhuset "inden emod kirken", en uppgift, som endast går att inpassa på detta utbygge. 1
Norra förhallen berövas, om detta resonemang är riktigt,
sin tillfälliga rang av kapell och blir åter, vad den väl alltid
varit, vapenhus. "Vor frue capell widt thet nörre wabenhuus"
blir därefter självfallet identiskt med nuv. sakristian. Detta
kapell, "som Her Atzer Cantor (vid Lunds domkyrka) haffuer
uti forsvar", utgör scenen för en episod från bildstormens
dagar, om vilken ett dokument från år 1531 berättar, och som
här i förbigående skall omnämnas. Tvenne präster, som tidigare verkat i Malmö, intyga, att halftannat år tidigare, då
Herr Claus (Mortensen) Bödker med sitt "parti" bröt sig in
i Vår Fru kapell och förstörde altaret där liksom de andra
altarne i S :t Petri kyrka, stod i kapellet en "bokstol" med
en kista, i vilken lågo sex fastlänkade böcker. Nu blev denna
kista uppbruten och dess innehåll borttaget. Herr Hans Andersen, som var kaplan i detta kapell, hade då strax beklagat sig över, att han blivit berövad tio lybska mark i
"söslingar", som tillhörde honom själv. Därjämte hade tjugo
mark vax, som tillhörde Herr Atzer Cantor i Lund, också
blivit borttagna från skrinet. "Och sågo vi", berätta prästerna vidare, "att mer än ett år därefter stod ännu denna
kista, uppbruten, i var mans åsyn vid pelaren där, varest
kapellet varit". 2
Genom denna omgruppering ha de båda tidigare till norra
utbygget förlagda kapellen, "hellig legome capell" och "Vor
frue capell westen optill Hellig legome capell" blivit husvilla. Lyckligtvis står beträffandet det förra ett rikhaltigt
arkivaliskt material till förfogande. När man granskar detta,
t
2
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Kyrkans räkenskaper.
Lunds domkapitels arkiv 1531 31/5 Lla.

D opka pell et, tidigare Krä marekapellet. D es bortre h älft skull e enli gt
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faller det strax i ögonen, att detta kapell, så långt man kan
följa dess öden tillbaka i tiden, varit knutet vid vantsnidarelaget, eller såsom det längre fram omväxlande kallas. kledebo- och krämarelag·et.
Vantsnidarnas eller klädeshandlarnas lag var det för nämsta och mäktigaste i staden och ur dess mitt rekryterades
i stor utsträckning magistraten. Redan i de lagsartiklar, som
borgmästare och råd i kraft av stadens privilegiet· å r 1529
förlänade vantsnidarelaget, läsa vi:
2. Item scall vti forscref fne lag were en olderman - oc
scall hand sw·erge hellilegomme lag, borgmester oc raaclt vti
Malmö hwld oc thro at waere.
9. Hem scall oc ingen skraaherre waere till forscref fne lag
oc hellilegome altere udhen thend, som keiszes af olclermancl
med menig·e mands samtycke. Den 11 juni 1577 meddelar Fredrik Il S :t Knutslaget och
"Hellig Legeme eller Klecleboelaug·ecl" privileg·ium på tullfri
införsel av tio läster rostockeröl.
Vid en gränstvist år 1597 mellan ägarna av gårdarna gl. nr.
324 och 323 tilldömmes en omstridd brunn elen senare g·ården,
"eftersom elen staar inde paa Kledebolaugs gTundt". För att
styrka detta åberopas "Hellig Legems laugs bref". 5
När krämarelaget år 1672 beklagade sig över intrång i sina
rättigheter, androg lagets ålderman, rådmannen Thomas
Jyde, "att Kongl. Maijestät haffuer behaget icke allene at
indrette et Laug, som aff urminde kaldes Hellig Legems eller
Wantsniders och Kremers gillcle her i staden, mens enclog
samme gilde med serdelis privilegier forseet". 6
År 1689 låter rådmannen Peter Hegardt, medlem av kledebolaget, begrava sitt barn i "klädebocapellet". För jordöppningen betalas "allenast halfparten till kyrkan, <lett öfrige
kommer Crammerlaget till". Samma uppgift återkommer
för andra medlemmar av kleclebolaget, och det är endast
dessa, som få begrava sina barn i detta kapell.7 Eftersom
3
4

5

6
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Stadsboken 1526 30/4.
Laursen, L., Kancell iets Brevböger 1577 11 /6.
Byting·ets dombok 1597 24/ 10.
Rådhusrättens dombok 1672 15/2.

Reliefbild er p å D opka pell ets (Krä ma rek a pcll ets) västra gaycJ.

denna kledebo-lagets r ätti gh e t är av avgörande bety delse för
p åvisandet av lagets samba nd med kap elle t, har jag gjort
under sökning·ar längr e tillbaka i tiden och funni t att redan
å r 1588 å tnjöto lagets m edlemmar d etta privilegium.
I början av 1700-talet ig·ångsättes en aktion, som har till
syfte att till k y rkan överfly tta kled ebo-lagets rättighet till
begravning·ar i kap ellet. 8 Vid upprepade tillfällen fram ställas krav p å, att lage t skall uppvisa de dokument, p å vilka det
stöder sin rätt. En oda terad förteckning p å dokument, som
synas ha utlå nats till någon my ndig·het i början av 1700-talet,
uppta ge r "Hellig legome eller wanclt ·nidarelagets gamla pri7

8

Ky rka ns riikenska per , begrav nin ga r i k y rkan 1640 18/2, s. å. 23/6 etc.
Rå dhu srättens dombok 1703 23/2.
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vilegier" .9 Så småningom synas dessa emellertid ha kommit
på villovägar. Ett slag hade de sänts upp till Stockholm,
varifrån de 1714 återfördes till Malmö för att förvaras hos
handlanden Haak, där de granskats av bl. a. senare borgmästarna Hegardt och Stobaeus. Därefter äro de för en tid
försvunna. 10
År 1740 förnyas emellertid försöken att beröva Handelssocieteten, i vilken kledebo- eller krämarelaget nu uppgått,
dess förfog'a nderätt till krämarekapellet11 , och från detta år
föreligger ett koncept, som tydligtvis varit avsett som Societetens svar på framställningen och som ger en fyllig redogörelse, för vad som då var känt rörande kapellets tillkomst:
- Emedlertid är korteligen sammanhanget thetta, at sedan
Wandtsnidare Embetet år 1400 sig om wissa articlar sammansatt, så hafwer thesz bröder, then tiden några och tiugo
till antalet, år 1413 fått privilegier af Rådet och tå jämväl
stiftat Capellet och thet then tiden så kallade helga leghome
altare i S :te Petri kyrkja, hwartill the gifwit åtskilligt i persedlar, penningar och tompter, som samma Wandtsnidarelags eller kramhandlande societets gamla Böcker och skrifter
anleda, hafwandes jämväl Tullfrihet på fyra läster Råstock eröhl och confirmation af privilegierna, som Kongl. Maijts
Nåd ige resolution av den 2 mai 1661 utwisar ; (at) the med
kram handlande altid ägd thetta capell så alldeles, at ock
uthan förmannens och lagbrödernas enhälliga samtycke
ingen utom them fått sig af något grafställe betiena, wittnar
Hrr Borgmästare och Råds försäkringsbref af den 1 martii
1629. Förthen skull som bemälte Societet från urminnes tider
framgent ägt thetta capell, utan at k yrkjans föreståndare
theröfwer rätteligen haft någon enskild disposition och forna
kramhandlande samma bekåstat, samt kongl. privilegier i ty
mål åtkommit, ty will thet alldeles icke anstå nuwarande
handelssocietet någon så gammal rättighet att eftergifwa.
9

10
11
12
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Rå dhu srättens dombok J 683 5/3 inne!. hand!.
Handelssocietetens protokoll 1733 5/7
Handelssocietetens protokoll 1740 12/3.
Magistratens inkomna skrivelser 1740 odat.

D opkapel le t, tidi ga re Krämarekapell et.
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Om krämarekapellet sålunda är identiskt med Hellig legome capell, tvingas man till den slutsatsen, att även "Vor
frue capell westen optill Hellig legome capell" varit inrymt
här. Krämarekapellet skulle följaktligen under sina båda
korsvalv ha hyst två kapell, Hellig legomes i öster och Vor
frues i väster. Ett stöd för detta antagande kan man måhända
finna därutinnan, att Vårfrubilden i reliefsviten på västgavlen utförts i dubbelt så stort format som övriga bilder. Det
skall å andra sidan villigt erkännas, att den i kapellets västra
del befintliga väggmålning·en " Kristus i vinpressen" snarare
hör hemma i ett Helig lekamens kapell, men då dekorationen
i övrigt endast utgör en anhopning av religiösa motiv och
symboler, utan speciellt samband med någon from stiftelse,
behöver detta i själva verket icke betyda så mycket. Anvisningen "westen optill Hellig legome capell" är ju i sig själv
så klar, att någon annan lösning icke synes vara möjlig. Det
är också anmärkning·svärt, att i 1539 års kyrkoräkenskaper
föras även de gårdar, som sortera under detta Vårfrukapell,
under rubriken Hellig legome Capell.
Resultatet av denna undersökning skulle sålunda bli en så
gott som fullständig omflyttning av de nuvarande kapellbeteckningarna. De skäl till en sådan korrigering, som här
hopbragts ur det äldre arkivmaterialet, synas mig dock äga
en så stor b eviskraf t, att man i varje fall har rätt att fråga , på
vilken grundval den nuvarande namnbestämningen byggts
upp.
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EN BORGERLIG SKÅNSK SLÄKTKRETS MED
ANKNYTNING TILL MALMÖ.
Av EBBE KOCK.

I sitt intressanta arbete "Finlands prästerskap på 1600 och
1700 talen" (svensk översättning 1927) har Gunnar Suolahti
visat, huru nära de ledande präst- och lärdomssläkterna i
Finland under angivna århundraden voro befryndade med
det burgna borgerskapet i landets större städer och den inbördes växelverkan som rådde mellan dessa befolkningsskikt.
För Skånes vidkommande och reformationstiden har Kjell
Barnekow berört likartade frågor i sin uppsats "Kulturella
strävanden i 1500 talets Malmö", vilken ingår i samlingsverket "Malmö genom 600 år". Beträffande en enskild släktkrets från Malmö skall här lämnas ett påtagligt bevis på riktigheten av de gjorda iakttagelserna för Skånes vidkommande
även för en något senare tid. Andra exempel äro säkerligen
lätta att framdraga i fråga om mera kända Malmösläkter,
t. ex. Faxe, Flensburg, Hegardt. Se bl. a. Sjöström "Skånska
Nationen 1682-1832" under angivna namn och för familjen
Faxe "Malmö Fornminnesförenings Minnesskrift 1909-1919".
Vignettbilden: Bomärken använda av kyrkoherden Rasmus Persön
(Tinkel) i Grönby och två borgare i Malmö Peder Rasmussen (Tinkel)
från åren 1591, 1625 och 1698 (det sistn. använt av änkan). Teckningar
efter original i stadsarkivet aY Einar Bager. Se denna årsskrift 1937, sid . 12.
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Epitafium i

:t P etri k y rka över k yrkoh e rd e n Bert il Jes perscn.

F oto.

Då det under förberedande arbete befintliga stora, nya
verket om "Lunds Stifts Herdaminnen" (utgivet genom G.
C arlquist) en gång blir färdigt, skall iakttagel en än tydligare
framträda t. ex. i fr åga om den gamla sk ånska prästsläkten
Raffn (latiniserat Corvinus) med nära förbindel ser hos Malmö
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Minnesskrifttav la till Bartholinska epitaf iet i S:t P etri k y rka.

Foto.

borgerskap . Se även Olof Palme: "Släkten Palme" . För
motsvarande förhållanden i det danska moderlandet och en
med Bartholinerna (se nedan i läktledningen) flerfaldigt besvågrad släktkrets kan hänvisas till H . Jacobaeu s "En lärd
families liv og livsvilkaar i det sek tende og· syttende aar-
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hundrade" {1931) s. 17 och passim. Meddelaren övergår så till
sin släktledning. I vår tid, då kvinnan nått jämlikhet med
mannen, lärer det icke bliva föremål för berättigat klander
att även släktskap genom kvinnor beaktats i några fall. Släktledningen bestyrker i sin mån vikten av blodsbandet på
kvinnolinjen även i äldre tid och är ur sociologisk synpunkt
av ej ringa intresse. På grund av syftet med släktledningens
uppgörande ha givetvis endast vissa släktmedlemmar kunnat
här medtagas. Det stora flertalet i de, särskilt i äldre tider,
vanligen månghövdade barnakullarna har här måst uteslutas.
Förnamnet på de släktmedlemmar som uppkallats efter äldre
anförvant har understrukits jämte dennes.

1 Ang. ordet Tinckel har till släktkretsen hörande f. d. professorn
i tyska språket vid Lunds Universitet Ernst A. Kock benäget meddelat
följande.
"Det förefaller mig rimligt att ansluta namnet Tinckel till det vid
tyska nordsjökusten vanliga finkeln, 'funkeln', 'blitzen', 'flimmern' och
Getinkel, 'Gefunkel', 'Geflimmer'. Förhållandet mellan tin(c)keln och
Tin(c)kel blir detsamma som mellan schillern och - Schillerl"
2 Se Historisk Tidskrift (dansk) 1840, s. 161 ff,
L. P. Fabricius:
Danmarks kirkehistorie Il: 1. s. 289 ff.
a Se vidare Julius Petersen: "Bartholinerna og kredsen om dem" (1898);
"Illustreret Dansk Litteraturhistorie" 3:dje Udg. av Carl S. Petersen
Band I s. 636-723.
4 V. Maar "Thomas Bartholin" (1916) och "Dansk Biografisk Leksikon"
grundlagt af C. F. Bricka, redigeret af Poul Engelstoft.
5 Jfr den nyanlagda "Solters plan" vid S. Förstadsgatan i Malmö.
6 Meddelaren står i tacksamhetsskuld till vår nitiske Malmöforskare
Einar Bager för åtskilliga upplysningar från 1600-talet.
7 Från en dotter härstammade den kände fabriksidkaren Frans Suell
i Malmö och prosten Henrik Schartau i Lund. - Gården n:r 353 är nu
i en ättlings ägo. Se vidare C. J. Bergh.
8 Beskriven av Nicolovius i "Folklivet i Skytts härad" under namnet
"Dillberg" (2 :dra uppi. s. 131, 135, 182 ff.). A. Osterling: "Nicolovius
och Söderslätt" s. 61 ff.
9 Se vidare L. Ljungberg och Th. C. Bergh "Malmösläkten Bergh"
(1936).
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UTDRAG AV ABRAHAM EKERHOLMS DAGBOKSANTECKNINGAR FÖR ÅR 1792.
Med inledning, anmärkningar och noter av
L e i f L j u n g b e r g.

Det är i år jämt 150 år sedan Anckarströms ogärning satte
punkt för Gustav III :s växlingsrika bana; med detta skickelsedigra år har en epok i Sveriges historia nått sitt slut.
"Storhetstidens sista strimma av aftonrodnad var borta, och
vårt adertonhundratals gråa och borgerliga arbetsmorgon bröt
in", säger Oscar Levertin. Mycket har skrivits om 1?92 års
händelser, sedda från huvudstadens synvinkel. Det torde
emellertid höra till sällsyntheterna att, såsom här är fallet,
påträffa en samtidig relation från detta år, nedskriven i
landsorten. I de dagboksanteckningar, som här nedan skola
återgivas, är det emellertid icke Historiens gudinna, som själv
ristat texten, nej den som fört den enkla gåspennan är blott
en av Fru Justitias allra ringaste tjänare nere i en obetydlig
landsortsstad. Han har emellertid dag för dag upptecknat
vad som passerat; det blir en dagbok innehållande stort och
smått om vart annat, öppenhjärtigt, understundom realistiskt,
ofta kvickt, ännu oftare elakt, men alltid med vakenhet, och
kanske ibland med mera aptit på livet, än som är tillåtet,
även för en yngling på 22 vårar. Författarens namn är
Abraham Ekerholm och staden, där han skriver sin dagbok
är vårt eget kära Malmö, där den mantalsskrivna befolkningen ej var stort mera än 3.200 personer, men där tydligen
armbågsrummet inom de höga fästningsvallarna ändå var
mycket för litet.
Författaren hör hemma på Kalendegatan och denna gata
är den axel, om vilken hela hans värld rör sig. Här möta vi
honom själv, hans familj och deras grannar i helg och säcken.
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Abraham Ekerholm , 1808. E fter foto i Sv. Porträ ttarkive t.

De mer eller mindre kära vännerna Chronström , Hallhecks,
Lakes och Gottschicks, tillhörande gamla välkända hantverkarefamiljer, besökaren imlings och t. o. m. den av författaren ofta begabbade borgmästare Dahlström räkna bland
naborna. Det är även i övrigt ett rikt galleri av stadens befolkning-, som passerar revy, från landshövdingen, friherre
Tage Thott, och ner till husarer, lärpojkar och gatuoriginal.
D å och då relateras händelser frå n andra håll i riket och
fr ån stora världen. Av de förra är mordet på Gustav III och
de därmed förknippade tilldragelserna avhandlat p å många
sidor; mera knapphändigt avfärdar han de utrikespolitiska
tilldragelserna.
Och så någTa ord om författaren själv (vilka lämpligen
böra kompletteras med dagboken och noterna nedan, särskilt
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not 1). Abraham Ekerholm föddes i Malmö S:t Petri för samling den 28 oktober 1?70 såsom yngsta barnet i r ådstuvaktm ästaren Gabriel Ekerholms familj. Vid 15 års ålder
nämnes han "skrivgosse" och året 178?, fr ån vilket några
fragm entariska dagboksanteckningar av Ekerholm även finnas i b ehåll, finna vi honom som biträde p å landskansliet i
Malmö. Han anställdes 1?92 som skrivbiträde hos häradshövdin gen i O x ie, Sk ytts och Vemmenhögs härad, lagman Samuel
Törnesson Brandt och det är, som nämnts, det å rets upplevelser, som här nedan i valda delar skola återg·ivas. År 1795
inskrevs han som student vid Lunds universitet, där han
avlade juridisk examen 1?97, och blev senare vice häradshövding och advokat. Under m ånga år ägde och bebodde han
Lockarp n :r 1 i Lockarps för samling samtidigt som han ägde
fa stigh eter i Ma lmö; fädernegården n :r 266- 26? vid Kalendeg·atan kom att helt och h ållet tillfalla honom och genom sitt
giftermål blev han även ägare av grannfastigheten n :r 268.
I Malmö dog han den 26 juni 1842 . Han blev - nem esis
divina - år 1809 gift med Christina Elisabeth Lake, född
1791 och död 1869, dotter till den av honom ofta smä dade
" fader Lake" . Makarna efterlämnade två söner b åda
underoff icerare - och en dotter gift med handlanden Carl
Fredrik Möller i Malmö.
D et här publicerade utdraget gör ej författar en full rättvisa så till vida, att förutom tjänstgöringen vid tingen i
Klörup och Anderslöv även åtskilligt annat, som rör Ekerholms arbete ej har återgivits. Det förra skulle kräva ett
stort kapitel för sig och det senare skulle bli alltför monotont
att relatera.
25 år sätter lord Chesterfield sorn gräns för det tillåtna
vansinnet hos en ung man. en sak som man nog bör hålla i
minne, när man tar del av vissa partier av da gboken ifråga
- de svåraste dock ej här återg·ivna.
Slutligen må det än en gång kraftigt understrykas att författaren är ung och impulsiv, och att nedskrivandet har skett
för hans eget nöje, säkert utan tanke på publicerande. Utgivaren är övertygad om, att Klio icke enbart p å detta
material skulle införa några domslut i Historiens stora bok.
5
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Den här återgivna bilden av författaren är målad av agreen
vid konstakademien Salomon Hofling (t 1827) och torde ha
varit en gåva till Christina Elisabeth Lake under förlovningstiden. Storleken är 6,5 x 5,2 cm, ramen av guld och utförd
av Malmöguldsmeden Abraham Norlin (t 1828). Å baksidan
finnes ett vackert hårarbete (träd, ett tempel, en lyra m. m.).
Miniatyren äges år 1942 av en dotterdotters dotterdotter,
fröken Annie Silfverskiöld, Göteborg.
Dagboken inköptes år 1940 tillsammans med förre stadsarkivarien A. U. Isbergs böcker och manuskript m. m. till
stadsarkivet i Malmö, där den nu förvaras. Veterligen har
den aldrig vare sig åberopats eller bearbetats, med undantag
för ett kortare citat rörande tornhuven å S :t Petri k yrka,
i fjorårets Fornminnesskrift (Malmöbilden från Stortorget).
Volymen omfattar 162 prydligt, tätt skrivna sidor i 4:o,
För att göra framställningen lättare till16,5 x 21 cm. gänglig, har nystavning använts och interpunkteringen moderniserats. Uteslutningar ha ej markerats. Där på enstaka
håll kompletteringar och förty dligande av tex ten gjorts, ha
dessa satts inom parentes. En och annan rättelse har gjorts
i Ekerholms text, dock endast då det rört sig om misstag och
inkonsekvenser i fråga om namn o. dyl.
'~

I fotnoterna kommer att jämte andra kommentarer lämnas en del personhistoriska uppgifter rörande i texten särskilt
ofta nämnda personer ; dock får i många så dana fall hänvisas till A. U. Isberg s :r: Bidrag till Malmö stads historia I
och Il B (Stadens prästerskap och stadens magistrat 16581900) , Elgenstierna: Svenska adelns ättartavlor, Sjöström s
nationsmatriklar, Lindberg: Landsstaten i Malmöhus och
Kristianstads län m. fl. lätt åtkomliga p ersonhistoriska arbeten - Betr. fastigheterna, jfr A. U. Isberg s:rs historiska
karta över Malmö.
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Faksimile av halva första sidan av Abraham Ekerholms dagbok.

Annotioner för år elt tusende sjuhundra.de nittiotvå.
Januari 1. Söndag. Nyårsdag. Alla goda vänner önskas ett
g·ott ny tt år. Min mor 1 har bjudit främmande till sig i dag:
Jöns Chronström2 , dess fru , son och dotter, jungfru Sundbcrg3, Hallbeck m ed dess fru, broder Christopher 4 och svägc eska, jungfru Malmlöf5 , vilka drucko kaffe och åto kvällsmat här samt roade sig till kl. 11 slagen. Vi både dansade
1
Rådhusvaktmästare Gabriel Ekerholm, t 1785. Äg·de fastigheten
nr. 266- 267 vid Kalen degata ns östra sida i Malmö.
G. m. Catharin a Mar ia E li sabeth Svahn, t 1822 84 å r ga mma l.
(Henn es mod er C hrist in a Sva hn , "mormor Svahn", dog 1799, 92 å r
gammal).
Barn: Car l Gustaf (benä mnd "M in bror häradshövdingen" ell er " Ca rl ")
f. 1759, t 1808 som borgmästare i Hälsingborg med lagma ns 11 n 11111.
Johan Fredrik , f. 1760, va r styrman 17 5, t före 1822.
Sven Lorens ("Svante") f. 1767, stadsfiska l i Skanör, t 18 10.
Abraham, f. 1770, v. härads höfd ing, ad vokat (dagboksförf.).
2 Svarvaremästare Jön s Chronström.
Ägde fa stigheten nr. 295 vid
Ka lendega tan i Malmö. Kallas ibland av dagboksförf. " Jöns Hängefläbb".
t 1810. G. 1770 m. A nna Brita Jöransdotter Malmlöf, t 1821. Hon var
vid vigseln 1770 ä nka efter svar varen Christoffer Wolcke och hade i
äk tenskap med honom sonen Hans Christoffer, f. 1763 t 1839, svarvare
i Simrishamn 1789- 1798, sed ermera i Malmö.
Barn: J öra n Chronströ m, f. 1771, sva rva regesä ll , t 1802.
Lars, f. och t 1774.
C hristin a Marg·aretha Chronström, f. 1777, G. m. skeppa ren i
Ska nör, Ol a us Norman.
3 Hon uppgives längre fram vara syster med snickaren Sundberg.
Snickarmästaren Nils Sundberg efterl ämnade vid sin död 18 11 systrarna
In grid och Christina, b åda ogifta. H an ägde fastigheten nr. 293 vid
Kalendegatan.
4 Tunnbindare Mag nus Hall beck, f. 1765.
Ägde fastigheten nr. 290
vid Kalendegatan . t 1841. G. 1790 m. ·Gunilla Benedikta Malmlöf, f. 1771,
t 1821, dotter av brygg·aren Andreas Malm löf. Bryggare M. var broder
med Jöns C hron ström s hu str u Anna Brita J öransdotter Malmlöf. /
Makarnas förstfödde va r Paul Georg (Jörgen) f. 1791 , sedermera g uldsmed i Ma lm ö. Bl a nd övriga barn märkes Carl Magnus, f. 1812, sedermera handl. och kon s ul i Malmö.
"Broder Chri stoph cr" är Chri sto ffer Hallbeck, f. 1771, gördelmak a rcgesäll , sedermera mästare. t 1.800 i Lund. Kall as vid ett tillfäl le på
skämt "direktören".
Ytterligare omnämnas bröderna Lars Hallbeck, f. 1764, repslagare i
Simrishamn och Ja kob Hallbeck , f. 1760, tunnbindareå lderma n i Ma lmö.
Bröderna voro 4 av tunnbindareålderman Paul Hallbecks 18 ba rn. D eras
mor var född Malm. (Jfr Leif Ljungberg: En ha ntverk a red ynasti i det
ga mla Malmö - Malmö Fornminnesförenings å rsskrift 1939.)
s Svägerskan " Jun gfru (Ingrid Greta) Malmlöf", f. 1775 t 1844 rnr
syster till Magnus H:s hustru och vistades i dennes hu s - den i fortsättnin g ofta nämnda "Greta". Hon bl ev 1811 gift med rådhusvaktm ~is 
taren i Malmö Petter Joha n Molin.
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och mera. Trakteringen till aftonvard var endast bringa· och
korv, med ]ång grön kål, oxe stek, riskaka, premierklenor,
körsbä rssylttyg, gele, lök och betor, med rött och vitt vin.
Nu är jag tämmligen frisk efter min svåra sjukdom. Det är
rätt vackert väder och fint slädföre.
·
2 Måndag I slutet av förlidet år ankom kungl. maj :ts
öppna brev och påbud till samtliga riksens sfänder angående
en allmän riksdag den 23 i denna månad och ti Il elen ändan
lär nu många vara sysselsatta med riksdagsval. För d enna
stad .ära sökande: Lagman Dahlström, rådman Wollmar, rå dman de la Rose, rådman Kockum och handelsman Thomas
Thomason. Den förstnämnde är värst, emedan han söker
vinna ändamålet både med hot och trug. Alla borgare av
hantverks- och bryggaresocieteterna har han haft bud efter
idag-, samt hotat dem med svåra påföljder, ifall de veko frå n
honom; valet skall ske i morgon. Chronström kom hit
kl. 9 och bad mor med mig till sig p å kaffe i eftermiddag
kl. 2 som av gunst och nåde beviljades. Nu är kl. ~- 2, då
jag gick till Chronström , vare t sed ermera k om min käraste
mor och Hallbeck s allesammans; och sedan vi ät it k vällsmat
samt dru ckit vin kom jungfru Sundberg även ditin. Vi roade
oss med dansande, sp elande och lekande till kl. 11. - Kl. 5
kom min bror härad shövdingen hem från landet,1 sedan han
över 8 da gar varit borta.
3 Tisdag Kl. 8 i morse begynte borgerskapet sitt riksdagsma nnaval, som varade till kl. 1 utan att något slut blev.
Magistraten desiderade 3 :ne gånger och allt blev ny tt val
förordnat ; hela hancllandesocieteten utom köpman Thamm,
fingo ej votum p å lagligt ;;ätt, varför de anhöllo få anföra
sina tankar till protokollet, emot valets oordentlighet, men det
nekades även. Äntligen kl. 2 blev av r ådmännerna Hagström,
d e la Rose och Röding fullmakt för lagman Dahlström underskriven , att vara riksdagsman, ehuru han e_j fått mer än 21
röster , däremot 27 återstod, som ej hade eller fingo votera.
Missnö_je emot valet anmäldes, men ho vet om det fullföljes.
Rå dman Hagström har uppfört sig så ovärdigt vid valet, att
han fört,jänt skjutas ihjäl, allt för att tjäna Dahlström. Så snart Dahlström få tt fullmakt reste han till Lund, varest
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han även tänker vinna riksdagsmans förtroende , och är han
självskriven i Skanör, kan man väl tänka. - I middags kl. 1
reste Carl till Sunnanå och återkom kl. 5. - I afton var här
främmande: löjtnant Reenstierna, faktor Josias Hegardt och
handelsmännerna Fremling och Svartz. - Wolke 2 med dess
hustru tillika med faktorn Lars Hallbeck från Simrishamn4
kommo hit till staden i afton i hög välmåga. - Den lillå
pottan mäster Almström6 har bal i afton för betjänter, besökare, vaktmästare, gesäller och allt pack. - General Armf eld t7 ligger nu ganska miserabel av förstoppning som varat
3 veckors tid, och s~m det säges lär han döden dö.
4 Onsdag Rart och grant väder idag, men besatt kallt. Min käre bror Carl anträdde kl. i 12 sin föresatta resa till
Jönköping och Stockholm samt kanske till Gävle med, varest
riksdagen skall stå. Han hade med sig till sällskap löjtnant
Reenstierna, som följer med till Jönköping.
5 Torsdag Trettondeafton, då alla gluggar skall fyllas,
jag har icke varit ute förrän mot aftonen, då jag följde litet
med Per Lundgård, vilken varit hos mig i e. m. och spelat
l'ombre8 • Vår traktering i afton var passabel: 1 :o fisk, 2:o
risgröt, 3:o oxestek och 4:o kaka med fyra desserter. Sedan vi ätit gick jag till Chronströms, dit min fru mor strax
efterkom, varefter hela nationalförsamlingen sig församlade
och hölls komedien till kl. 10 slagen, då var gick till sitt.
6 Fredag I morgonstunden avsomnade generallöjtnanten,
baron Armfeldt med stort elände, så att dess fångenskap nu
upphörer. Det förmenas att han ej bliver jordfäst här, utan
att han som snarast skall föras upp till sina fäders g-rav. Kl. 8 idag morse medan vi ännu lågo, ankom Magnus Hallbecks piga och bad oss in på kaffe kl. 10, vi tackade och höll
parolle, ty så snart man får bukafylle, lär man ej försaka
något; jämte mor och _jag voro bjudna jungfru Sundberg,
6 Kakelugnsmakaren P etter Almström (t 1803) och h. h. Benedikta
Hallengren ägde gården nr. 263 vid Kalendegatan .
7 Generalmajor Carl Gustaf Armfeldt. "Han dömdes 1790 för delaktighet i Anjalaförbundet från liv, ära och gods samt att halsh uggas,
vi lken dom av konungen mildrades till livs tids fästning." Ha n avled på
Malmöhus och begrovs i Brön nestads kyrka.
8 Ang. detta och övriga omnämnda (kort)spel jfr t. ex. SYensk
Uppslagsbok.
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faktor Chronström, dess fru, dotter och son, W olcke med dess
fru. Alla dessa goda vänner åt en dråplig aftonvard, varefter
spel och dans begyntes, som varade hela natten till kl. 5 om
morgonen. Jungfru Sundberg kunde ej komma, men däremot
kom mamsell örnberg, dess broder direktören Christofer Hallbeck samt mamsellerne Wilhelm. 9 - I går ankom Kungl.
maj:ts resolution på prästerskapets vid 1789 års riksdag anförda besvär, daterad den 13 september 1790. Det är under
att posten kan gå så fort mellan Malmö och Stockholm.
7 Lördag Kl. 5 i morse lade jag mig och vaknade 3/4
till 9, då Lortviska 10 fick befallning hämta mig trenne kryddbullar, vilka jag åt på sängen och drack därtill tvenne kalla
supar, varpå jag uppstod och rökade tobak till middagen,
samt då åt långkål och kött, vilket nedsköljdes med andra
tvenne kalla supar brännvin. I dag ringde det för förra generalen Armfeldt från 12 till 3/4 på 1. - Magnus Hallbeck
kom in i afton och bad mig följa med sig in och se en julbock; när jag kom in var det Mörckberg, 11 som satt full som
en so och var över hela ansiktet struken med kimrök och
skosmörja. Han var ett spektakel till kl. 9 slagen då han
kördes ut.
12 Torsdag General Armfeldt skall föras bort i morgon
och idag få alla se honom.
18 Onsdag KL 9 e. m. kom stadsfiskalen Ekerholm 1 hem
från Skanör, och annat märkvärdigt vet ,jag icke hava passerat.
22 Söndag Nu först äro besvären å färde emot riksdagsmannavalet, däröver landshövdingen ålagt hantverks- och
bryggaresocieteterna att sig förklara. Man får se vad fram gång de handlande få nu så lång tid efter åt, dock kunna de
nog förvänta rådighet, ty Jöns Kock 12 är med dem.
9 Gördelmakaremästaren Ba ltzar P. Wilhelm (t 18 19) och h. h. Mar ia
Cath. Pfeiff hade bl. a. barn döttrarna Hedvig Elisabeth och Anna
Beatha. Han ägde hörnfastigheten nr. 227 vid Kalend egatan- Sjä lbodgatan.
10 öknamn på fami ljens piga Lov isa E lg, f. 1752. När fru Ekerholm
dog, kom hon i häradshövdingens hu s. 1842 intogs hon p å v. Conowska
stiftelsen, där hon dog 1844.
11 "Kommissarie" Mörckberg, bosatt
å nr. 55- 56 vid Grönegatan.
Ka ll as understundom "Moppa".
12 Bryggaren Jöns Andersson Kock, t 18t:9.
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24 Tisdag Det är hans kungl. maj :ts vår allernådigaste
konungs födelsedag, som alla fira idag. Här i staden är efter
vanligheten hal på Knutssalen. Jag var ej uppe, emedan
lusten försvann, i det stället har jag roat mig hemma med
enslighetens hehagligheter. Här är en myckenhet med främ mande i staden, hesynnerligen studenter. Det sägs, att ingen
får skriva från Gävle eller Stockholm.
25 Onsdag Greta är på Knutssalen och ser på men andra
dansa. Eljest vet jag ingenting nytt.
26 Torsdag I afton är även assemhle.
27 Fredag Fadern Djävulen, mäster Lake, 13 har dråpligt
kalas idag för en hel hop pinckare-pack,14 med spel och dans.
Ibland alla andra såg jag· även rådman Hagström med sin
gröna pälskappa gå elit, så att pesten besökte alla gästerna.
Herrskapet åta kl. 9 i af ton, och sedermera kontinuerade med
dansen. Mäster Hängeflähh med dess kona och rackunge,
N. B. tösen, 2 hava varit här i afton på visit. Tövädret
kontinuerar. Profossens luckor tog fanen.
28 Lördag I dag äro nyheterna från Lakeska kalaset utspridde över allt land. Och har .jag även låtit mig berättas:
att värdens voro så snåla, att inget vin vankade över horden,
ej heller ut på natten, förrän vid morgonstunden, då de skulle
gå, maten säges varit gammeligs, hesynnerhgen andra rätten
i ordningen, som bestod av formagTöt; först var saltmat med
stuvad surkål till. Den senare var så finhackad , att den
hängde ej samman, utan var i munnen som sand. Andra
rätten är nämnd. Tredje rätten bestod av stek, oxe och hare,
till vilket senare ingen utom rådman Hagström hade synnerlig aptit. Fjärde rätten var tvenne mandelkakor med smörclegsgrund, så tunna som en brödskiva samt helt platta. Vidare herrskaper, som till balen efter invitation komma, voro
13
Bleckslagaren och blytäckaren Andreas Benjamin Lake (t 1821),
ägde och beboclde fastigheten nr. 268 vid Kal end egatan.
I sitt äktenskap med Kristina Hall engren hade han barnen lng·eborg
Catharina , f. 1?89 t 1?92, Christ ina E lisabeth, f. 1?91 , gift 1809 med dagboksförfattaren , samt Jöns Peter, f. 1795, t som kyrkoherde i V. Ingelstad.
En frände torde ha varit "stud enten Lake" omtalad under 5/? jfr Sjöström: Sk. nat. nr. 2205.
14 "Pinckare-pack" (pinkare eg. en som lagar grytor) , landstrykare,
hästskojare, zigenare, som ofta äro kittelflickare (Rietz).
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följande : Magnus Hailbeck med dess fru och svägerska, 3
personer, pottemakaren Almström med fru , 2, snickaren Sundberg med syster, 2, handskmakaren H yberg med fru , 2, murmästaren Beck ström med fru 2, timmermannen Lindgren med
fru, 2, målaren Lundberg med fru, 2, av Gottschicks hus
mamsellerna Gunilla, Constantia, och Malena samt son, herr
hudgnagaren Diedrich,15 4, pesten, r å dman Hagström, 1, tullaren Dahlborg m ed besökaren, dess son, 2, etc. - Än mer ,
sällskapet dansade ej annat än nya kontradanser, vilka de
ej kunde komma ut med, utan måste besökaren Dahlborg,
såsom kännare av dans, och d en där varit p å Knutssalen ,
vägleda dem. Nog. - De gamla murmästare- och timmermansmadammerna sutto i krokarna och p yste, för d e ej
kommo upp att dansa kontradans, och när de voro upp bjudna därtill, så kunde de ingenting. Dito nog.
28 Lördag Magnus Hallbeck hade a v den m yckna dansen
slitit ett stort hål p å sin ena sko, varav det oljud h ä nde, att
han mitt uti en kontradans föll över ä nda och slog sig· jämmerligen. - Ännu litet. Tvänne utklädda personer, en bonde
och en bondepiga, kommo ditin och dansade ett par g·ånger,
flickan med rådman "Pest" och den unge Dahlborgen, samt
bonden med jungfrurna Gunilla och Constantia Gottschick.
- Lakeskan satt hela natten trump en. Nu vet jag sannerlig·en
inte mer, och jag t y cker d et kan v ara tillräckligt frå n ett
enda kalas, vad r edan anfört är, och därav finner man att
oftast för all sin möda och för allt b esvär, haver man skam
till tack en . - D et är grant väder idag inte kallt. - Jag har
ick e varit ute, utan suttit h emma h ela dagen och skrivit på
min dombok, ty, Gud hjälpe mig så sant, nu tillstundar snart
tiden, d å jag skall visa reda för mitt fögderi .
30 Må ndag Simlingens hör jag nu skall mista sin gamla
piga. Ack efter jag talar om bror Simling, 16 så får _jag om
15
Logarvaren Christia n Gott schicks (t 1780) ba rn . G. kigde fa sti gheten nr. 269 vid Ka lend egata n.
16 Besökaren vid lant- och sjötull en i Malmö H a ns Simling t 1798.
Han ägde fasti gheten nr. 264 i Ka lend egata n. D en i dagboken omn ä mnd a
" fru Simling" var hans andra hustru, Magdal ena Eleonora Hök. E nda
barnet i detta g ift e va r dottern C hristina Ch a rlotta, g. 1797 m . Yågmä staren P er Georg Ra sch .
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Kalendegata n i Malmö ungefär som den tedde sig på Abr. Ekerholms tid.
Träsnitt fr å n J 850-talet av Evald Hansen. Huset längs t till höger bör ha
varit Ekerholms, därnäst Lakes, Gottschicks och lag ma n Dahlströrns
(Ka lend ehu set - med trappgavlarna).

honom anföra följande anekdot : Samma a fton som Lakens
hade bal, mötte Simlingen 4 st. utklädde herrar ner i gatan.
vilka sågo på honom och sade: det var en brösökare; Simlingen blev strax rädd, och tordes ej svara d essa, utan sk y ndade sig så myck et han kunde till sitt h em . När han nu
hunnit dörren , stod han stilla och ropade till de utklädda,
som d å ej heller voro lå ngt frå n honom: "Fan har ick e tiggt
något korn av Eder till bröd", varpå han sprang in och igenslog dörren .
31 Tisdag· Fru Simling med dess dotter hava vari t p å visit
hos Hallbeck s, varest det var så väl, att de blevo trakterade
med tevatten , kaffe och skorpor, men så snart de gingo bort,
fick jag höra, att p å frun kjortel var h ål, och mamsellen
hade en gammal sin systers kjortel, så att e fterfä gnaden var
ick e så välsmakande som elen föregående.
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Nu denna må nad ändad är
Jag därpå också helig·t svär,
Att tiden hortgå tt med en hast
Och som man sopt den med en kvast.
Februari 3 Fredag Mamsell Wiedherg säges vara förlovad
med barnhus bokhållaren Cronsioe.17
4 Lördag Tunnhindaregesällerna äro i afton samlade för
att besluta göra en silvervälkomst p å 150 lod. 18
6 Må ndag Dahlström har skrivit idag frå n Gä vle, eller
rättare, dess brev är i dag hit ankommet, att ingenting allvarligt blivit vid riksdagen gjort, men dyrt som satan, skall
det vara i Gävle. Det är alldeles visst, att konungen ämnat
hålla d en nu hör.j ade riksdagen uti Malmö, och endaste orsa.k en , att detta blev hindrat, var den, att fullmäktigarne från
de längst belägna orter fingo alltför lå ng väg. 18• - Till Chronströms var jag något på aftonen, där satt moppa eller den
stollen Mörtherg, vilken jag gjorde några småputs. Chronström satt och gjorde en musafälla till Hallheck, och d enne
lade armarna p å bordet, varpå jag ej visste bättre än stoppa
min pipa med krut och tände i ljuset. Ingen visste ord av
förr än de t blossade, ljuset släcktes och hela svärmen kom i
näsan p å Hallheck.
8 Onsdag Dompredikan förrättades idag uti Storky rkan
av k omminister, magister Frost. Borgmästaren VVidegren var
icke uti k y rkan, u tan endast alla be.jakarna, vilka sedermera
hade kalas hos rå dman Möller.
13 Må ndag Nu ha r äntli gen Doktor Gunna r ,19 den för sina
17 Ba rn husbokhå llaren Cor neliu s A lexa nd e r C ron s ioe, sede rm era la ntråd och a dl a d Siöcrona. G. 2/9 1792 med He lena Bea ta Wiedberg, dotter
av ha nd landen And ers Wiedberg oc h h. h. Ann a Ek holt.
is E nligt tunnbindaregesä ll ernas protokoll (M. Muse um) upp visades
vid deras samm a nkomst den 2 juni 1792 "en s il ve rvä lko mst, som efter
rä knin g beta lts med 20 rdr 23 sk. specie". Om denn a pjäs jä mte a nd ra
t b.-gesäll ern as t illhörigheter utspa nn sig år 1866 en mycket hetsig process vid Ma lmö r å dhu srä tt, vilken sluta de med at t de nn a och and ra
sil verpjäser fö rsåld es för samm a nl agt 188 rd r 24 sk. ba nko, v ilka medel
jä mte a ndra till gå ngar enl. la ndshövdin geämbetets medgiva nde fin go anvä ndas som grund fo nd för tb. s.iuk- och begra vningska ssa.
18 • Ang·å ende riksdagen i Gäv le, se J oh. Ax. A lmqui st, Riksdage n i
Gävle 1792.
19 "D ok tor G unna r" va r G unn a r Nil sson, t av "invä r tes slag" i Ma lmö
S :t P etri förs. 1792. H an ka ll as "a rbetska rl" i döds noti se n.
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konstgrepp så allmänt bekante skärsliparen, få tt nog, sedan
en häftig sjukdom honom plågat; sista gången han var sjuk
och blev frisk igen sade han, att han varit på vägen åt himmelriket samt även stått därutanföre och bankat, men att
S :te Per kommit till honom och sagt det himmelrikets dörr
ej öppnades för Doktor Gunnar den gången. - Herr Doktorn
måste dock i natt följa döden, som honom skördade. Det
kommer nu därpå an, om han under sin jordiska boning,
så ställt sin vandel, att han kan se himmeln för sig upplåten .
Med denne Gunnars bortgång gråter några, en del sakna en
snäll barberare, en annan en konsterfaren skärslipare och
hela samhället en löjlig narr. - Hos Chronström har jag
druckit punsch i afton, som var lagad utan socker, e.j av
arrak, men av muskotvin ; denna punsch var uti min smak
just detsamma som andra kalla skit.
14 Tisdag Ack pina, vad jag är strandsatt för penningar.
16 Torsdag Jag är högeJigen förargad för det man skall
hava så många svårigheter för att få g·od mat, därom mine
omsorger äro rätt store, och vid snick snack, kan jag ej finna
mig, nej pine dö kan jag· ej, utan alltid fullt opp.
1? Fredag En bonde bannade Dahlström, han med dess
lagmanskaraktär, i helvete idag, en annan igår, och flera
stämmer i samma ton; det är ju några rackare knektar de
bönderna, som ej vet värdera h err lagmannens oändliga godhet, som varar och förbliver lika länge som deras pung.
18 Lördag Gamla mutter Swahn korn hit kl. 2 och begärde
en sup, den hon fick samt klunkade ner som ing·enting; 1 hon
förtalde att då hon sist varit här, föll hon i rännstenen oeh
blev både våt och skitt. - Mamsell Wiedberg skall nu giftas
och hava barnhusbokhållaren Cronsioe, så att apparence numera är ute för herr A., vilken förg·äves spekulerat på denna
sköna flicka.
19 Söndag Fastlagssöndag. En bryggare eller krögare näst
intill handelsman Fremlings p å Ostergatan, vid namn Hans
Persson är i dag död, och ringde det för honom med tyska
pannejärnen efter gudstjänstens slut. - Jo men har Christopher Hallbeck 4 välspelat idag, emedan stackars gossen brutit armen av jungfru Baltzar Wilhelrn, sin mästares dotter,
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vilken olycka timade i våda sålunda: att han skulle köra
henne i släde kring gatorna, och d å han skulle vrida om vid
Baltzars hörn, välte han släden , varvid ovannämnda olycka
hände.
20 Må ndag Fastlagsmåndag, då alla svinbussar skall rusta.
- Väderleken har varit i natt likaså strä ng som d essa förra
nä tter ; h ela dagen har det snöat, y rat och blåst, förmiddagen
fru sit, eftermiddagen mildrat något, samt mot aftonen kläm t
till igen. KL i 8 stod jag opp, d å k affepottan stod p å kakelu gnen och Lovisa efter förleden gå rdags afton undfången befallning, hämtat mig 6 bullar, av d essa åt jag trenne till kaffet , klädde mig· sedan och gick därefter ut till W idegren p å
posthuset 20 • och kansliet till kl. 12, då ,j ag anlände h em och
fick mat samt d ä refter exp edierade en hop bönder med
sfämningar.
21 Tisdag· Snön p å g·atorna är 3 k var ter och ä ndå kan inte
den garnla k ä rringen mutter Swahn h ålla sig inne utan kom
hit i e. m . - D et är sant Baltzar Wilhelm var ock h os mig
och sade dess dotters arm var alldeles avbruten.
22 Onsdag Väderleken är sådan att det ömsom fru sit och
varit milt. Alla gator äro så fulla m ed slädar, att de ä ro
färdiga köra ner en stackare, som ej kan desto bättre luta
p å sina ben, och jag har önskat att a lla sådana, som ej med
annat fullända sina stunder, m åtte bry ta halsar och ben av.
- Efter anhållan har jag varit hos Chronström i e. m. och
druckit kaffe samt, Gud välsigne Guds gåvor, ä tit pannekaka till medaf ton. Jag har ock spelt k ort med honom och
Kjellström frå n kl. 3 till 5.
24 Fredag H err häradshövding Ek erholm, min k ära bror,
kom h em kl. 2 e. m. och må r Gud vare lov ganska bra; han
hade en present till mor, bestående av ett hätt-mössetyg med
guld.blommor beprytt. - Mamsell Mandorff ä r begravd och
herr Trolle ä r förlovad med ma msell Jacobsson 20 • - Riks20 • Postkontoret va r då inr ym t i nr. 336 v id Stortorget (vilken tom t
nu upptages av K ramers hö rn a): post mii sta re (post in spektor) Yar Ander s
Ry d berg.
20 H andl a nden Henrik Leona rd af Troll e, t 182 l , g. 1793 m. J akobin a
Jacobsson, dotter av ha ndla nden i Malmö Hans To mas J acobsson och
Anna Ma ria Heg·ardt. a f T. va r s vå ger med Fra ns Suell.
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dagen säges snart få slut; där har konungen uppgivit rikets
skuld till mellan 40 a 50 tusende tunnor guld. - Söta mamma
sitter och spinner med all distinktion och har sina brillor på
näsan och Lovisa den rofferskan sitter och förtjänar örfilar.
25 Söndag Den välborne herr lagman Dahlström har skrivit till borgerskapet härstädes och tillkännagivit den enighet,
som härskar emellan alla stånd, och att, om någon oenighetsgnista skulle under tiden uppkomma, så består den endast
av tävlan för att hava mesta besväret till utvägars uppfinnande, varigenom konungens bekymmer kunde lättas. Eljest
har ock herr lagmannen uti samma brev gjort en liknelse,
att när solen uppgår , kommer morgonrodnaden etc.
26 Söndag Landssekreteraren, herr M. Flinck har sålt sin
på torget belägna gård för 14.000 i specie rdr till herr Trolle;
lagman Brandt hade bjudit 14.000 rdr banco därför, men
landssekreteraren ville ej hava med den gamle filen att
beställa. 21
27 Måndag Det talas om på riksdagen skall vara beslutat, att var och en av kungl. majts trogna undersåtar skall
leverera vissa lod silver årligen uti 10 år; även ock att riksdagen skall vara slutad. - Man omtalar att våra tappre
krigsmän skola mot våren laga sig färdiga till krig emot
Frankrike, emedan de upproriske fransoserna förklarat kejsaren krig. 28 Tisdag Väderleken har hela dagen varit beständig och
det har frusit värre än förra dagarna,22 så att jag tror, om
några dagar kan man få se danskar.
Mars 1 Torsdag Jag har hållit mig inne hela dagen och
arbetat på en satans dombok för vintertinget förlidet år, den
jag gärna ville hava färdig till tinget, men dessa vederstyggliga bönder, som ränna med sina stämningar, betaga mycken
tid. - Riksdagen är ej slutad och förmenas det, att den
skulle flyttas till Stockholm. - Jöns har druckit kaffe här
21
Gården nr. 334 (den västra delen av den tomt, där hotell Kramer
nu ligger.) Köpare var Henrik af Trolle - om honom jfr not 20. Om
lagman Brandt, jfr not 26.
22 Termometern har ännu ej kommit i bruk i Malmö.
Ingenstädes
angives graderna.
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och sedan suttit till kl. 7 på aftonen samt förtalt artiga historier, vilka hade varken namn, ände eller begynnelse. Den gamle stadskassören och skepparen Nils Persson från
Skanör, som legat i Stockholm att återsöka Ljungen, 23 anlände hit mot aftonen med hälsning från min käre bror,
stadsfiskalen därstädes, vilken gubben icke tyckte göra rätt
däri, att han stämmer dem, som öva slagsmål, emedan det
(i) förra tider icke varit i Skanör brukligt.
2 Fredag Redan då jag lade mig i går af ton, beslöt jag
att slå mig lös idag och rusta. Det har jag ock gjort som en
man, emedan jag ej varit hemma hela dagen, men aftonstunden och sedan långt ut på kvällen hade jag roligast, ty
jag var intill Hallbecks och roade mig i kakelugnskroken med
jungfru Greta, den lilla söta tösen, hon är så kär som en katt.
'3 Lördag Väderleken har ändrat sig mot e. m. (sedan det
hela f. m. frusit) och begynt regna samt töa ganska nätt,
så att det ser ut som vintern skulle taga avsked med ens.
Jag gick in till Hallbecks kl. 4 med min lotteriask, varav
de uttogo nummer och satte i lotteriet; jag intresserade med
jungfru Greta, Christina Chronström, av vilka den första lade
2 2/3 öre, den andra 2 öre och jag 3 1/3 öre; således lär bliva
en stor dispyt om vinsten. 24 - Handelsman Suell har låtit
trycka alla handlingarna angående riksdagsmannavalet, på
det allmänheten må finna hur ovärdigt det var, och hela
borgerskapet N. B. pluraliteten därav, betalar ingen fyrk till
Dahlström, innan konungen får prövat valets laglighet. På bryggaresocietetens ansökan, att få Jöns Kock vräkt från
stadens äldste, har denne lille fåg·elfäng·are likväl blivit därvid bibehållen.
4 Söndag Sedan jag förtärt kvällsmaten gick jag till
Chronströms samt tog med mig en kruka chokolad och gav
gubbanissen.
6 Tisdag Så snart jag kom upp, begynte jag· packa in
mina saker uti kofferten emedan jag ämnat fara till Klörup
23

Angående Ljungen och processen om denna, jfr Harald Lindahl:
Ljungen genom tiderna. Trelleborg 1931.
24
Torde vara frågan om spel i Kungl. Nummerlotteriet.
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idag. 25 - Kl. 11 kom en dräng, som bad mig stiga in till
herr häradshövding Cöster, vilken logerar hos Flohrs änka
och är nyss ankommen. 26 Detta gjorde jag och efter ett halft
kvarters tal med denne beskedlige herre, kommo vi överens
att kl. 2 resa för att få allt i ordningställt till imorgon; han
beklagade sig över det svåra väglaget allestädes, som är så
elakt, att han ej hunnit till Lund förr än sent i går af ton,
ehuru han bittida i går morse reste från HäJsingborg. Änkefru rådmanskan Hegardt om 73 å r avsomnade i går
afton kl. 4, det har i dag ringt för henne. KL i 3 kom min
skjutsman, den vanlige Anders Andersson från Södervärn;
och som jag var färdig, så fortsatte vi genast resan. - Jag
kunde ej köra längre än en mil till Arrie förr än jag ~nåste
in i krogen för att i anseende till det onda vädret taga
vederkvickning. Under det jag satt här inne kom häradshövding Cöster förbifarande, och ehuru jag· mest ett kvarter
satt kvar innan jag kl. över i 5 begav mig ut, hinde jag och
hälsade honom vid Bröddarp, varefter vi sedan voro i följe
till Klörup; emellan Ingelstad och Östra Grevie stöp Cösters
ena häst 2 :ne gånger, men sedermera stod pall. Kl. 6 anlände
vi till Klörup; väglaget hindrade att komma förr , emedan det
är alltför eländigt och just bedrövligt med snö, is och hålstörtor.
7 Onsdag Sådant väder, som vi denne dagen haft, har jag
min själ aldrig i min tid sett, ej heller veta eller minnas gamla
människor därav make; kölden har framhärdat med hårdaste
skärpa. Ett snö- och yrväder har visat sig så att himmel och
jord varit i ett och så g-rymt att man på en alns distans' ej
kunnat skymta det minsta. Igenom de minsta h ål på väggar,
fönster och vad det vara månde, har snö kommit in i tunnetals, som oaktat all upptänklig anstalt ej kunnat förekommas.
Fönstren såväl i tingsrummen som nere p å gästgivargården
25
Klörup, by i Lilla Slågarps förs., Skytts härad, var till år 1904
tingställe för Oxie och Skytts härader. Även Vemmenhögs härad t illhörde
då domsagan; där var Anderslöv ting·s tälle.
26 Domhavande i Oxie, Skytts och Vemmenhögs häraders domsaga
va r lagman Samuel Törnesson Brandt, bosatt å Elleholm i Blekinge, t där
1803, vi lken ofta omnämnes i dagboken. Vintertinget hölls av v. häradshövding Fredrik Vilhelm Cöster, f. 1764, t som "assessor" 1831 i Hälsingborg.
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ha varit frusna till ett tum , ehuru i kakelugnen kommit den
ena brasan efter d en andra. När man kommit ut i luften
har ögon, öron och näsa, ring·are än man talar ett ord, blivii
fullproppade, och snön har på sina ställen fallit 5 a 6 alnar
hög. Detta tror jag varit ett syndastraff för magistraten och
fiskalen i Malmö, som idag skulle hålla visitation på vägarna
och tror jag·, att de såväl som flere tackat Gud få bliva inne.
- I anseende till det svåra vädret, kunde hela förmiddagen
ingen människa framkomma , ej heller prästen från Ingelstad
för att förrätta dompredikningen, och sedan det lidit till kl.
över 3 p å e. m . voro äntligen 8 nämndemän med ? a 8 parter
komma, då bön förrättades av häradshövdingen, va ref ter
O x ie härads ting påbegyntes.
9 Fredag Den jämmerfulla tidning medbragte Widegren
och Hagström, att natten mellan den 2 och 3 dennes har
elden varit lös uti den stora staden Göteborg och uppbrunnit
en jämmerlig hop med hus. Skadan, som värderas till 50
tunnor guld, kan ses av hosfogade Göteborgs Tidning. 27
10 Lördag Den 24 februari slöts riksdagen uti Gävle ; och
efter vad man hört har mycken enighet varit emellan konungen och ständerna, vilket konungen på ett utmärkt sätt
betygat uti talet vid riksdagens slut. Där har ej mycket
blivit beslutat vid riksdagen, ty de tvenne förnämsta konungens propositioner blevo ej antagna: den ena var, att
Banken skulle årligen i 10 å r betala till skulden 10 millioner
och den andra, att riksens ständer skulle garantera 30 millioner rdr utrikes lå n till de utgifters bestridande, som konungen nödigt funne .
12 Måndag Åkerblom kom helt bittida från Malmö och
berättade, att där varit eldsvåda p å rådhuset förliden lördag,
medan Bocken28 var här; dock har ingen skada timat, vilket
jag så mycket mera vill h ålla troligt, som elden i helvete
aldrig plägar göra skada å honii;igsrummen, hur stark den
ock vara må.
27 Elden utbröt i ett hus vid Drottning·gatan, spred sig snabbt, lade
3 hela kvarter eller 110 hus i aska, och gjorde 600 familjer husv illa.
28 .Även omnämnd under den 9/3, där som "r ådman Bock från Malmö".
Härmed avses E:s specielle "vän'', rådman Hagström.

6

81

13 Tisdag Herr ombudsman Engelholm fick brev från
bror Widegren i Malmö med paskillen om riksdagsmannavalet därstädes, varmed han roade sig.
23 Fredag Genom en emot af tonen ankommen extra post
till befallningsman Krook från landshövdingen, är den högstbedrövliga tidning kommen, att någon varit i begrepp på en
maskeradbal uti Stockholm natten mellan den 16 och 1'7
dennes, avhända vår nådige konung sitt dyra liv, och till
den ändan å honom lossat en skarpladdad pistol, men vad
det varit för en olycklig människa är ej nämnt, ej heller
huru skottet tagit; befallningsmannen har därhos fått order
föranstalta det ingen båt från lägen får utgå, utan att strängaste tillsyn av kronobetjäningen bör däröver hållas. Doktor
Aulin från Bösarp kom mot aftonen och berättade, att det
varit en kapten vid namn Anckarström, som sk,jutit konungen.
25 Söndag Med extra post i natt ankom berättelse om den
olyckliga händelse, som övergått konungen, vilken berättelse
uti kyrkorna skall uppläsas. 29
April 3 Tisdag Efter en nerkommen tryckt underrättelse
vill det se ut som konungen kommer sig, men beklagligen
säger största delen, att skottet tagit för mycket därtill, och
gissar man att han är reda~ död.
5 Torsdag Kl. i 8 stodo vi upp och efter det vi kommit
i ordning reste vi kl. 9 slagen till Malmö. Häradshövdingen
förut i sin vagn och jag i min. På vägen mötte jag en pojke på
ett ök, som red så förbannat, att hästen när hade störtat på
flera ställen; vid efterfrågan vart han skulle hän, sade han
sig skola åt Malmö och säga Per till, att mor var död, emedan
den senare i annat fall kom ut med Beijer. 30 När jag kom
till Keglinge krog stod Svenske Beijers vagn där utanföre,
och han själv satt in i krogen, varpå en dräng kom ut och
29 Här följer avskrift av den tryckta "Berättelse om det å konungens
person natten emellan den 16 och 17 mars 1792 åsyftade mord". Under följande dagar återgives ytterligare en del tryckta kungörelser och berättelser rörande kungamordet, och där med sammanhängande ting, ej heller
här relaterade.
ao Fältskären Gottfried Beijer f. i Sachsen, t 1796 i Malmö. Stamfader för släkten Beijer i Sverige. Han kallas på ett annat ställe i dagboken, ej här återgivet, "Tyske Beijer".
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Gustav III :s sista stu nd er.
Kopparst ick av Fran. del Pedro efter må lnin g av A. Picardi.

skrek : den satans fältskären måtte jag giva 24 daler bara
för det han reste från Malmö och hit. - Då jag kom på
Malmö södra brygga, kom mitt liv i fråga därmed, att hela
järnframaxeln gick rent av och vagnen välte på halv, men
blev till all lycka stående så, tills vi komma av. - Då vi
komma t ill tullen, stod besökaren Schrevelius därvid och grät
bitterligen ; vid efterfrågan vad om stod på, berättade Schrevelius, att konungen var död, som genom en förleden afton
kl. emellan 9 och 10 ankommen extra post, vordet tillkännagivet. Iär jag kom in i staden bekräftades denna olyckliga
och högst bedrövliga tidning, samt att den store konungen
kl. nära 11 elen 29 sistl. mars genom en stilla och salig död
blivit hädankallad genom det olyckliga tillfälle, som honom
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timat, den 16 i samma månad. Alla äro intagna av suckan
och klagan, och alla begråta en konung, vars efterdöme bör
bliva lika så stort, som dess gärningar i tiden lyst av ädelmod och stora företag·. - Borgerskapet med alla civila äinbetsmän och betjänte hava varit på Knutssalen idag och avlagt trohetsed till konungens son Gustav Adolf, som ovannämnda dag den 29 mars låtit hylla sig till Sveriges konung;
landshövdingen har vid detta tillfälle gråtit, så att han knappt
kunnat tala. - Sedan jag kommit av vagnen, som omtalt är,
hann .jag äntligen hem, och fann mor i hälsosamt ti llstånd,
men Carl var ännu icke hemkommen från Hörby. - Kl. 12
gick jag till fru Flohr, 31 varest häradshövdingen tog in, och
vilken bjudit mig till middag. Jag var här till kl. något över
2, då jag gick hem och lagade mig till stillhet samt fick koncepterna färdiga till uppbördsräkningarna. - Fader Jöns
gjorde sin uppvaktning i afton och bad mig vara välkommen
hem samt talade om gamla förfarenheter.
6 Fredag Långfredag. Jag var hos häradshövding Cöster
i morse med uppbördsräkningarna. Kl. 2 gick jag därifrån
och med detsamma reste häradshövdingen åt Hälsingborg.
Jag såg då om Jöns, som satt och läste uti postilla, för att
förbättra sin gudsfruktan, vilket vore rätt önskeligt. - Kl.
emot 4 e. m . ankom min gode vän och bror, studiosus, herr
Per Lundgårdh, 31 • med vilken jag följde hem till rådman
Möllers och spelade kort; när vi spelat ut tvenne potter
komma Jacob Möller och Gersonius, 32 vilka varit på likbegravning hos hospitalsföreståndaren Risell, då vi begynte på
en ny pott med insats av 2 Rdr, vilken varade till vi slutade
kl. 9. - I dag har det begynt ringa för salig konungen och
lär kontinuera hela året. - Alla skräddare äro nu syssel31 Märta Christina Flohr, f. Höijer, t 1821, änka efter tobaksfabr.
Fredrik Flohr. Ägde fastighet m. 612 vid Skomakaregatan.
sia Per I var Lundgårdh, f. J 752, dog som amiralitetspredikant i Karlskrona 1808. En äldre broder till honom var Erasmus Lundgårdh (se
26/7), t 1813.
32 Som kuriositet kan nämnas, att rådman Nils Möllers son Carl
Fredrik, f. 1791, t som handlande i Malmö 1864, blev 1840 gift med dagboksförfattarens dotter Maria Christina Ekerholm. En dotter till dessa
makar var borgmästarinnan Theres Ahlström.
Den här omnämnde sonen Jakob Möller blev borgmästare i Karlshamn.
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satta med sorgkläders förfärdigande , vilka allmänt behövs.
Köpmännen äro rasande till att stegTa allt, vad svart är,
vilket man nu får betala en f.järdedel högre än förut. Stockholmsposten, som förleden gårdags morgon bort ankomma, är ännu till denna dagens slut icke anländ, varav
man vill förmoda, att mycken orolighet lär vara i Stockholm.
- Den olyckliga aftonen, då konungen blev skjuten, sändes
genast kurirer efter posten, som redan var en 12 a 14 mil
borta, och vid undersökningen av de brev, som höllos misstänkte, funnos ett par, daterade den 16 mars, vari stod : kl. 12
i natt smäller det.
7 Lördag Stockholmsposten hann äntligen hit kl. 8 i morse,
utan att medföra ytterligare bedrövlig·a tidningar. - Salig
konungens testamente, huru riket skall styras till kronprins~ns myndige år, är med posten ankommet. - Med posten
ankom jämväl kungl. maj :ts nådiga kungörelse och förmaning till samtliga rikets inbyggare, att i stillhet och lugn
avbida slutlig rannsakning· och laga dom över de för mordiska anslag emot dess högtsalige herr fader anklagade missgärningsmän.
8 Söndag Påskdag. Mycket grant och härligt väder, men
i anseende därtill, att jag icke fått mina svarta sorgekläder
i ordning, har jag icke varit ute. Jöns skickade i morse en
bil_jett till mig, däruti han anhåller, att mor och .jag ville
göra honom den äran, och dricka kaffe där i e. m., men jag
betackade honom och svarade, det omständigheterna ej kunde
sådant tillåta.
9 Måndag Annan dag påsk. Min bror Carl, som den 5
dennes kom från Hörby, är borta i afton till måltids. Fader Jöns tillika med dess svarta pappersjacka har fördrivit aftonen här och under den tid en ätit för 1 öre snus.
Min fru mor har varit i aftonsången och därefter gjort några
visiter.
10 Tisdag I tyska avisorna stå r , att Anckarström varit
tvenne gånger på sträckbänk, och det sägs, att huru starkt
han plågas, kan han dock icke förmås till minsta bekännelse.
Detta finnes likväl stridande tvärt emot, vad under den 1
dennes finnes anfört, att han genast frimodigt bekänt.
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I denna månad skall tornbyggnaden här i staden påbegynnas,
genom herrar entreprenörers Beckströms 34 och Lakes åtg·ärd.
12 Torsdag En extra post ankom från Hälsingborg angående om icke de många där liggande passagerare måtte få
fara över till Danmark ; strax därefter ankom kurirer frå n
samma ställe, om detsamma, vilken hade order uppsöka
landshövdingen, var han finnes; varför han ock genast for
till Ystad. - De personer , som till mer och mindre del äro
delaktige uti det hög·stbeklagliga konungamordet, hava blivit
uppgivne. 35 Chronström är nu å ter i behov a v penningar.
som jag tror kontinuerar, så länge världen står ; jag måste
lå na honom en rdr.
14 Lördag Den tjocke Dahlström väntas snart hem och
har genom sin riksdagsresa ej förvärvat annat än flera 100
rdrs skuld, dubbla fiender och förökad karaktär. 36
15 Söndag Biskopen Olof Wallqwist har under samma
dag vå r salige konung a vled, avgivit berättelse om den store
konungens dödsberedelse, varav man inhämtat, huru öm konungen varit om sin själs eviga välfärd ; så snart den store
konungen anamma t d en heli ga nattvarden, har han utan
någon synnerli g· synbar rörelse avsomnat.
17 Tisdag· Angående det högst beklagliga konungamordet,
så har avsikten varit d en, att konungen skulle genast på
stället dött, och revolutionen strax företagas. D å var beslutat,
att hertig Carl, riksdrotsen greve Wachtmeister , överstekammarjunkaren m . m. baron T aube, och baron Armfeldt, riksmarskalken, gr eve O x enstierna, biskop W allqwist, lagman
Liljesparre, understå thållaren Ahlman, lagman Håkansson
och en Liljestråle borde genast fasttagas och mista sina liv;
men Gud vare lov, att d eras föresats i d enna del blev hindrad.
34 Mura rmästa ren och b ygg mästa ren Isak Beckström (t 1810) ägde
och bebodde J 792 fa stigheten nr. 243 v id Djä kn egata n. - F rågan om S :t
P etri ky rktorns omb yggnad · togs redan 1783 und er behandling ; 1784 hade
det gamla, y tterst skröpliga torn et plocka ts ner. Man hade nu eft er
många stridighe ter av sparsamhetsskäl beslutat sig för den "tornhä tta",
som seda n i över 100 å r kom att va npr yda k y rkan .
35 Hä r rä knas up p 38 na mn förut om A nckarström s.
36 Borgmä stare Georg Reinhold D a hl ström ägde fastigheten nr. 272273 v id Kalendega ta n (Ka lendehu set) , vilken fa sti ghet den 19 nov. 1792
utm ä ttes fö r skul d (380 rdr. 23 sk. ba nko) till Ma lm ö barnhu s.
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Anckarström sliter spö p å Riddarhustorget.

Osign. akvarell.

19 Torsdag I afton helt sent ankom rackaren och kältringen lagman Dahlström h em frå n riksdagen, sedan han
förut varit p å Bulltoftagården hos Kockum, varest den enare till glädjebetygelse h ållit stort kalas. Nyhet. Med posten
är ankommet berättelse om, vad rannsakat blivit, uti den mot
salig konungen begångna gTy mma mordgärningen , och har
vad Anckarström angå r , den i målet tillförordnade aktor,
r edan avgivit sitt slutliga p åstående.
20 Tisdag D en olyckliga människan Anckarström har fått
sin dom, varigenom han blivit dömd att stå p å chavotte å
3 torg, samt slita 5 par spö p å vart ställe, därefter han mister
högra handen och huvudet, och till slut lägges å stegel. I afton har jag varit hos Hallbecks och talt om gamla märkvärdigheter, som aldrig passerat ; jag har ock därstädes roat
mig i kroken med jungfru Gr eta och fått aY henne något
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över 50 kyssar. - Dahlström har varit hos landshövdingen i
e. m. dels för att uppvakta och dels för att betyga sin oskuld
uti sladdersaken, ty under sitt vistande i Stockholm och
Gävle hade han så förtalat landshövdingen för flera betydande personer, att han när. hade mist sin tjänst, om ej riksdrotsen med flera andra fått därom kunskap och visat Dahlströms karaktär. Det var ock ett bland huvudämnen, som
gjorde denne man ovärdig· att inträda i konungens högsta
domstol, vartill han tillförne haft löfte; landshövdingen visade sig ganska beskedlig mot honom och sade endast, att
han kunde spara de många eder, han fåfängt utgöt för att
göra sannfärdigheten av dess nedriga uppförande tvivelaktig,
och att landshövdingen hade kunskap därom från så säker
hand, att han ej ville höra någon ursäkt.
21 Lördag Landshövdingen har påhittat, att deputerade
från städer och landet skall resa (till) Stockholm och kondolera sorgen samt lyckönska vår nuvarande konung. Till den
ändan äro allmogen antydda att möta å vissa dagar lika som
borgerskapet i städerna att hålla val, vilket för denna Malmö
stad är till idag utsatt, då borgerskapet efter något trätande
och gräl stannade med sin pluralitet på faktorn och garvaren
Richter; Dahlström var härvid ock ifråga, vilken hade gjort
sådana tillställning·ar att han var viss på bliva kallad, som
likväl slog bom. Handlandesocieteten har för sin del valt handelsmannen Cornelius Hegardt, vilken de ansett som ett
mönster bland borgare samt tillika beslutat, att om ej hantverkare och bryggaresocieteterna valde en borgare utom därhos innehavande tjänst, ville de ej vara med.
23 Måndag Per Lundgårdh var hos mig kl. 1. Jag följde
med honom kl. i 2 till rådman Möllers, där jag av frun köpte
4 1/4 aln kläde till överrock, och därför gav 34 dlr smt. Skräddaren Trana h åller frimåndag; han var här i e. m. och
tog en sup samt stoppade brännvinsbrödet i lornman; den
kanaljen har ännu icke min bruna frack färdig; det är rackarepack alla skräddare; jag frågade trenne idag, hur mycket, som gick till en överrock av 9 kvarters kläde. En sade
4 1/2 aln, en annan 5 alnar och en tredje eller Tranan 4 1/4 aln.
24 Tisdag Carl har till middag och afton varit på kalas
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hos borgmästare Widegrens. - Presidenten, greve Munck 37
har kommit uti en stor olycka, medan han till en jude utgivit 96.000 dr uti Fahnehjelmssedlar, vartill han, vid anställd
rättegång, ej kunnat visa åtkomst. Han har nedlagt alla sina
ämbeten och vill resa utrikes.
25 Onsdag Idag har varit nytt val på rådhuset emellan
hantverkare- och bryggaresocieteterna angående deputerades
uppsändande till Stockholm, som för den 21 dennes anfördes.
Det var genom Dahlströms tillställning, att det förra valet
skulle anses olagligt, emedan den utsedda fullmäktigen borde
anses ovärdig. En del borgare, som haft handskmakaren Hyberg till anförare, en, genom sin hustru, Dahlström tillgiven
man, hade underskrivit en skrift, som varit ganska försmädlig emot Richter, och att denne, som en tecknad person, borde
a'nses ovärdig att tjäna en hel stad i så viktiga ämnen. Alla
möjliga planer voro upp funderade för att kunna få Dahlström, och en beständig träta var på rådhuset. Men slutet
blev dock detsamma som förut, att Richter och ingen annan
borde resa; mjölnaren Westergren slog i synnerhet upp sin
språklåda och begärde till protokolls, att guldsmed Weller
kallade den ingivna skriften för lögnskrift; men detta påstående försvann, enär Kockum och flera andra vidhöllo detsamma. Handskmakaren Hyberg sade sig vara av lagman
Dahlström anmodad berätta, det han som likväl skulle till
Stockholm i annat ärende, ville resa upp för 40 rdr; guldsmed Norlin, som vid riksdagsvalet så mycket arbetat för
D. svarade : Så! Har Ni redan ackorderat med honom? D å
kan Ni ]åta honom resa upp för er egen räkning.
25 Onsdag Kamreraren Cronsioe lät skicka upp tryckta
exemplar p å rådhuset av det tal, som magister Frost hållit
från altaret palmsöndagen, vi]ket till var och en av den församlade menigheten utdelades. Däri skriker han överljutt
2 :ne gånger: "konungen lever", oaktat han då redan vai· död.
På ett ställe säger han. Om någon bland eder mina åhörare
skulle vara en sådan niding, N. B. i partivägen, han stige
37 Kungagunstlingen Adolf Fredrik Munck (af Fulkila). Om den bi:ir
antydda historien, se vidare bl. a. H. Donner: "Greve A. F. Mun ck och
de Fahnebjelmska sed larna."
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genast fram, på det man måtte lära känna honom; han
tänkte väl det skulle gått an, men då en människa äger förnuft, lär den väl icke på blott Frostens anmaning kasta sig
i elden.
28 Lördag För att vidare krångla har magistraten nekat
de deputerade få pass till Stockholm under föregivande, att
de föregångna valen varit ensidiga, emedan borgerskapet
samlat sig utan magistratens kallelse; landshövdingen har
icke heller velat giva dem pass, innan de voro försedde med
denna fullmakt, och till vilken ända landshövdingen själv
gjort besök hos lagman Dahlström idag, för att bliva underrättad i vad avsikt han utblåste sådana stämplingar. Gud
vet hur det går. Men till denna dags slut hava de deputerade
ej fått fullmakt. För doktor Feuk har Dahlström yttrat sig,
att han aldrig rest till Stockholm, om det ej varit för att
hjälpa sitt fattiga hus. Han har det ock ansenligt hulpit,
då han satt det i tillökning av 1.000 rdr skuld. - Med sista
posten från Stockholm var den berättelsen om Anckarström,
att han vid dess (postens) avgående då tvenne dagar å rad
fått spö av rackarknekten, därunder han haft starka ryckningar likasom slag, den tredje och sista dagen återstod, därefter han skulle kristligen beredas till döden. - Hur det går
med de andra brottslige får tiden visa; dock tros, att de bliva
vid livet bibehållna, på det att de många anhöriga ej skola
taga för mycken del i deras annars välförtjänta straff. Pechlin framhärdar i sin hårdhet att ej bekänna, ehuru därtill brukats många medel. En pastor eller hovpredikant, vars
namn är obekant, hade fått befallning att gå till general
Pechlin för att söka övertyga honom om sitt onda samvete
och förmå honom till bekännelse. Denna prästman var flera
dagar i detta ändamål hos generalen vilken sistnämnde slutligen yttrade : "Herr Pastor, Ert vackra och uppbyggeliga tal
dessa framflutna dagar, har så rört mitt samvete, att jag
nu är beredd bekänna, vad mig om hjärtat ligger, men jag
vill det skall ske mellan fyra ögon." Därpå blev vakten
befalld g·å ut, varefter han för prästen sade följande: "Jag
har nu i några års tid haft en mätress härstädes, vilken jag
underhållit; men nu sedan jag kommit i fängelse, har jag
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Anckarström föres till avrättningsplatsen.

Samtida etsning'.

fått sport, att hon skall hålla till med andra, och likafullt
begär hon penningar av mig. Nu vill jag fråga Er, om det
kan vara synd, att jag hädanefter ej giver h enne något under håll". Prästen flatnade , men kunde av honom ej få annan
bekännelse. - Åkerblom 38 har nu sålt sin son Carl Magnus
till en med fartyg på redden liggande engelsman, vilken skall
hava gossen i antvårdnad p å 7 å r ; han har fått 10 rdr att
köpa kläder för till gossen och dessa rustar de med, så länge
det är en styver igen.
29 Söndag Hos borgmästare Widegren har varit extra r ådstuvurätt i e. m . angående fullmakterna för deputerade.
Dahlström har därvid av magistraten, N . B. h elvetsr edskap et
Hagström , r ådmännen Röding· och de la Rose, blivit vald att
38 La nd sgeva ldi ger C hristia n Åk erblom, t 1805.
I boupptecknin gen
e ft er hon om nämn es so nen Ca rl Mag· nu s (f. 1779) so m sjöka pten.
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för dess såväl som en del av borgerskapets vägnar i bekanta
ärendet resa till Stockholm. Denna del av borgerskapet äro
de kältringar, som vid valet voro med Dahlström, såsom
Westergren, handskmakaren Hyberg, Malmqvisten, karetmakaren Stenberg och ett par skinnpälsa bryggare. Man
hoppas och förmodar att han blir lika villig genom denna
resa; landshövdingen res(er} i morgon ock, lär väl smita ut
för(e) honom. - En extra post ankom i morse kl. 4, att husarerna skall fara med till lägret. - Dahlström har haft alla
sina värnboar hos sig idag och befaJlt dem genast betala sina
landgillen både för i år och nästa år. Lit på Satan är nödig
om guld.
30 Måndag Vad som för gårdagen finnes anmärkt angående Dahlströms väljande för magistratens räkning, är så
vida ej sant, att den förres proposition väl så varit, men det
blev ej befallt. Dahlström reste idag och hade en stor koffert
på vagnen, så att det förmenas troligen, att han farit till
Stockholm, dock kan jag ej för visso säga det. - Landshövdingen, baron Thott med de deputerade, som äntligen fick
fullmakter, reste igår e. m. på vägen åt Stockholm. - lnryckningsdagen till lägret innevarande år bliver för Norra och
Södra skånska kavalleriregementena den 21 maj och för
Norra och Södra wargeringsbatal.jonerna den 26 i samma
månad. - Genom nådig skrivelse till landshövdingen under
den 3 dennes, har kungl. maj:t tillkännagivit, att då omständigheterna nu mera tillåta, det resande med pass försedda
måge fritt och obehindrat till Stockholm in- och utpassera
och att kungl. maj:t funnit i nåder för gott att upphäva det
förbud, som är gjort uti kungl. maj :ts kungörelse den 22 mars.
- I fredags åttadagar blev Anckarström avlivad samt lagd
å 4 stegel och huvud med den avhuggna hand stucket på en
stång. - Jag tittade inom till Per Lundgårdh, vilken slog
sina disciplar som bara fanen, för det de skrevo sneda rader.
Maj 2 Onsdag Jag var på rådhuset kl. mellan 10 och 11
och avhörde sjörättens dom emellan fänrik Knutsson och
doktor Feuk. Alla värnborna, stadstjänare, rotemästare, väktare, dragare och klockare dräng voro uppe och avlade trohetseden tillika med dem som sista gången varit uteglömde.
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Anckarström vid skampålen.
Samtida kopparstick.

Jag· tror värnbornas antal gick till 300, ty det var en oräknelig skara. - Alla kronofogdarna och häradsskrivarna gå
och driva som en oxeflock på torg·et.
3 Torsdag Anckarströms porträtt är kommet idag och visar honom sådan som han blev tagen ur fängelset och ställd
för pålen, på vilken hänger en tavla med påskrift: konungamördaren Johan Jacob Anckarström; han har en päls om kring sig och skägget är fasligt stort. - Kungl. Maj :t har
förordnat, att de återstående böndagarna för i år skola fira s
på lördagarna.
5 Lördag· Jag klädde mig bittida och gick .ner till Barnhuskyrkan, varest doktor Bring predikade, men här var så
mycket folk och så trång·t, att jag ej kunde få någon varaktig plats, utan måste vandra därifrån till Storkyrkan och
hörde där på Frosten. 39 Jag kom att sitta i Magnus Hallbecks
stol, och följde således hem med honom samt tog en sup,
därefter gick jag hem och å t.
39 Storkyrkan eller Svenska kyrkan är identisk med S :t Petri k yrka.
"Barnhuskyrkan": Kronobarnhuset i kv. 38 Gråbröder bildade församling, med egen vid Långgårdsgatan belägen mindre kyrka.
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8 Tisdag Den 30 mars blev konungen öppnad av överdirektören, doktor Theel med biträde av professorn, doktor
Hagström; men som konungen under sin livstid förbjudit all
balsamering såsom stridande mot Skaparens förvandlingslagar, så blev den ej heller företagen. Uti konungens liv fanns
en rund och en fyrkantig blykula, en spiknubb, ett hagel och
ett skrot. - Idag är början gjord på tornets nedtagande.
10 Torsdag Nu mera har man fått kunskap, både säker och
pålitlig, om Dahlströms resa, som finnes antecknad för den
30 april. Ehuru sonen sagt att han vore rest till Kristianstad,
betjänten till Ystad och pigorna till Kalmar, så är han i Stockholm, förmodligen för att göra lycka. Baron Christian Thott,
som nu ankommit därifrån, har mött honom några mil därifrån och frågat, varest han sig ämnade, då Dahlström först
tegat stilla, men på ytterligare fråga därom svarat, det han
skulle norr på. Det var ju fan till rackare, som vågade sig
dit. - Baron Thott var i Stockholm, då exekutionen gick
för sig över Anckarström, och han kan aldrig nog förtälja,
hur illa han blev hanterad. Han blev så upphissad på pålen,
att han knappast kunde med tårna röra vid golvet; han blev
så hårt slagen i slagsidan, att inälvorna den tredje dagen
kröpo ut, varför profossen skolat fått 5 rdr. - Här har ej
varit något nytt med posten, utom det att om tisdag skall
vara ombyte med ledamöter uti Konungens högsta domstol,
vartill Dahlström gör sig apparence; han har blivit anmodad
av de utmärkta magistratens ledamöter att frambära deras
underdåniga kondoleans, vilket skedde på det sätt, att Hag~
ström en dag då borgmästare Widegren var bortrest anmälde,
det han hade kommit i erfarenhet, att lagman Dahlström vore
i Stockholm och till den ändan proponerade om icke magistraten borde anmoda honom därom. Härmed förenade sig
genast rådmännen W ollmar, Röding och de la Rose. Möller
inskränkte att huvudsakligt utlåtande till dess ordföranden
kom tillstädes, vari rådman Falkman även instämde med yttrande därhos, att han redan tillika med borgmästare Widegren uppdragit deras förtroende åt herr baron, landshövdingen och riddaren Thott, därifrån han ej kunde vika.
11 Fredag I tyska avisorna skrives, att konungen skall
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begravas den 29 maj, som var dess kröningsdag 1?'71, och att
allting om de brottslige då hör vara slutat, samt efter den
dagen ingen vidare rannsakning företagas. En svensk officer
skall vara arresterad i Altona såsom delaktig i konungamordet. - Efter högtsal. hans maj:t har varit stort inventarium
och endast uti kontante penningar funnits en och en halv
million riksdaler.
14 Måndag Presidenten greve Munck ligger nu i Ystad för
att överkomma till Tyskland och vidare, där han ärnar stanna.
Det är alldeles visst vad om honom i förra månaden berättades; att han nedlagt alla sina ämbeten, sitt grevskap och
sin orden. Det förmenas , att han är oskyldig till väsentligaste
delen uti de falska Fahnehjelmssedlarna, som skola varit utgivna på hef allning, men för att icke upptäcka sanningen,
hff'r han begivit sig bort med tillstånd.
15 Tisdag Fru Flohr har köpt tvenne exemplar av Anckarströms porträtt och spikat upp på dess skithus; jag har ett,
men det kostar mig för mycket att sätta på så dant ställe.
24 Torsdag Den 16 i denna månad begrovs högtsalig konungen. - Dahlström går ännu i Stockholm och väntar på
audiens, den han ej kan erhålla; han kom icke uti högsta
rätten, emedan de där hava fått ett års prolongation.
30 Onsdag Kl. i 10 råkade jag Magnus Hallheck på torget, då jag följde honom ner på källaren, varest vi med flera
andra drucko vin till kl. 12. Då gingo vi var till sitt hem
och efter avtal gick jag in till honom, när jag hade ätit middag. Vi följdes då ut för att se på husarerna, vilka idag
kommo från lägret; de kommo ock strax, då vi följde dem
till torget. Därefter marscherade vi till Södervärn, varest jag
beställde skjuts till i morgon kl. 2 e. m ., men anlände först
in till Malmqvistens och förtärde ett stop punsch. När vi nu
hade uträttat ärendet på Södervärn vandrade vi mellan bägge
värnarna till öster; stannandes hos fader Tuho, 40 varest vi
förtärde ett stop hischoff. Alltså gick hela denna dagen och
klockan var 6, när vi kommo hem. Utav det my ckna våta
jag förtärt idag har jag ej kunnat äta, och vad som är värre,
4
° Carl J osef Tubo, bördig från Ungern, drev t. o. m. å r 1798 gästgiverirörelsen i huset nr. 24 å Ostra förstaden (t 1812).
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är det, att mot slutet av e. m. till kl. 10 mådde jag på hälsans vägnar som en sjuk hund.
Juni 1 Fredag Vår Herre har denna dag givit oss ett det
allra vackraste väder, som man vill se, stilla och varmt samt
i alla måtto behagligt. Lovisa väckte mig kl. något över 4 i
morse, då jag strax var villig att stiga upp att kläda på mig
för att fullborda min resa (till tinget i Anderslöv) .
2 Lördag· De anklagade herrar i konung·amordet hava
alla fått sin dom. Horn, Ribbing, Liljehorn och Ehrensvärd
skola mista liv, ära och gods samt de tvenne förra högra
handen; kanslirådet Engeström mister tjänsten och sitter i
livstids fängelse; Hartmansdorff, kgl sekter Engeström och
Liljestråle miste sina tjänster och sitta ett år i fängelse, och
Pechlin skall föras till fästning att där förbliva så länge tills
han bekänner. De hava alla fått nådigt tillstånd att inom 30
dagar söka konungens nåd.
3 Söndag Fadern från Malmö, Benjamin Lake, tillika med
murmästare- timmermännerne Lindgren från Ystad och Malmö
ankommo de 2 :ne förre i middagsstunden och den senare i
morse,41 vilka alla ligga över natten och vänta snart på förtjänst med tornbyggnaden, som de idag besiktigat och lämnat
om svagheten betyg. Dahlbergen och den storbröstade lusen
spegelmakare Rosenberg från Malmö, såg jag resa genom
gästgivaregården; de skulle åt Västra Vemmenhög·.
6 Onsdag Helgdag. Det är i dag den betydliga och stora
festen eller klagodagen efter högtsalig hans majestät, konung
Gustav III, vilket högtidliga tillfälle jag ej fick bevista för
det olyckliga skrivandet. - Kl. 9 anlände överstelöjtnan~en
och riddaren, herr baron Stjernblad från Markie, som höll
med vagnen på gästgivargården och steg in till lagmannen
(Brandt) . Efter något pratande, varunder lagmannen bjöd
baronen till middag, följdes de åt till kyrkan. Kl. t 1
kommo herrarna från kyrkan. - Sedan maten var inkommen begynte vi att äta, men denna måltid hade när intet
fått ända och räckte ej mindre än till kl. 3. Lagmannen och
baronen drucko, så att världen var lustig för dem båda två.
Den förre talte om predikan, att prästen, magister Ekelund,
41
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ej gav konungen det beröm, han förtjänt och sade: "Herr
Baron, på min själ var icke det den störste kung vi både
haft och får i Europa, och hade han levat, så tro det, att
han uträttat stora ting." Ehuru detta är en ostridig sanning,
hade jag likväl trott, att det var långt från hans tänkesätt.
Baron roade sig därefter till kl. 6 och lagmannen stojade och
skrattade, så att det var en lust åt.
? Torsdag Med denna dagen har det härstädes begy nt
hålla upp med ringningen för konung Gustav den tredje och
store och förmodas det även skett över hela riket, emedan
order därtill ankommit. - Jag har idag lagt av sorgen och
brukat krås samt min bruna frack. Likväl sörjer jag i hjärtat för min nådige kung·.
1? Söndag - kl. t 6 fick jag genast skjuts och reste åt
Malmö, vilken resa i anseende till det vackra vädret var alltför behaglig. KL var 8 och det ringde förste till högmässan,
när jag kom på Malmö södra brygga. Jag· spatserade om
vallen och tog in till Lundstens, varest skjutsgossen fick en
sup; där lämnade jag ett medhaft knyte samt begav mig
därefter hem, finnandes min kära moder uti hälsosamt tillstånd; men bror Carl var bortrest. Lona emottog mig med
synnerlig glädje 44 och Lovisa befallde jag springa efter mitt
knyte. Jag längtade att komma i Guds hus, och därför utan
vidare uppehåll vandrade ner till Barnhuset och bevistade
hela g·udstjänsten. - Det nya har ock tilldragit sig, att ofred
uppkommit emellan tvenne stora potentater, min kära mor
och Hallbeckska huset, vilken härrört därav, att då det
förras piga inkommit till fru Ekerholm och lånt några silvermatskedar med tvenne tennfat, har fru Ekerholm hett pigan
akta faten att däri ej för mycket skära, varpå madam Hallbeck efter av pigan emottagen berättelse, genast genom sin
broder inskickat, vad hon lånt, med den förklaring, att eftersom hon skämde bort, vad hon lånte, ville hon ej hava det.
Med detsamma blev då alliansen bruten. Stor skada.
18 Måndag Var från kl. 6-? hos Hallbecks, som jag
tyckte hade onda ögon.
20 Onsdag Som jag i går ej kunde få någon skjuts efter
44

"Lona" var familjens hund .

97

alla värnhorna äro till marknads, så hade jag talt med gevaldiger Åkerblom att resa med honom till Skytts härads sommarting· i Klörup . KL t 9 gick jag till Åkerblom. Därpå
ging·o vi ut på värnen, och som intet säte fanns på vagnen,
så vandrade vi hus för hus för att få låna ett säte, men allt
blev det nekat, tills vi komma ytterst på värnen, där mjölnaren Sven Persson halp oss med säte, därpå vi körde kl. t 10.
2? Onsdag Sedan jag förleden fredag d en 22 dennes skickat express till Malmö för att hämta en frackrock, den jag
under mitt vistande därstädes beställt hos skräddaren, men
jag den då ej kunnat få, utan mannen, som varit budskickare, kommit tillbaka med oförrättat ärende och sagt att
min mor ville den ej lämna ut, emedan jag hade kläder nog;
så har jag idag varit nödsakad utskicka en annan man med
följande brev till min kära mor: " Om jag icke velat nyttja
fracken, medan jag vistas här ute, så hade jag ingalunda
behövt vara ang·elägen om dess snara förfardigande; alltså
och då elen i endaste ärendet utskickade och betalte man
icke kunnat få rocken med sig. anhåller jag, att mor nu ville
lämna den till samme man, som i lika ändamål utskickas.
Klörup 22 juni 1?92. A. E." Och återkom mannen således
mot aftonen samt hade rocken med sig· äntligen.
30 Lördag Ett ohyggligt väder, r eg·n h ela f . m., ävenså till
stöLTe delen e. m ., kallt som vid Mårtensdag·s tid, dunder och
blix t för resten hela dagen och aftonen utföre. - Emedan
det klarnade litet upp , så beslöt jag att resa hem kl. 1 och
var så lycklig, att jag ej kände något regn, förrän jag hunnit
ett stycke fram p å Malmö värn, vilket var så mycket besynnerligare som alla vid inkomsten i staden sade, att det
r egnade beständigt hela e. m ., vilket jag ock ut p å väg·en
kunde skönja. KL var väl emot 4, när jag kom hem och
hade det nöjet att träffa min kära mor i välmåga tillika med
min kära bror, som hemkom frå n staden kl. 10. Jag sprang
strax i regnet över till Hallbecks, sedan Magnus vinkat på
mig. vilken betalte de 40 daler, jag· hade att fordra tillika
med en sup brännvin i ränta; frun själv glodde väl något
illa i anseende till fientligheten med mor, som för den 1?
berättas, och jungfru Greta den slöddan, som i anseende till
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vad oss emellan för detta förelupit, borde hålla sig på distans,
gjorde sig även litet till, men icke dess mindre blev jag kvar
till kl. 6 slagen; därefter gick jag hem och expedierade skjutspojken samt åt kvällsmat. Sedan sist jag var hemma hava
följande nytt sig tilldragit, som jag sett och fått veta, mera
blir väl bekant. - Fadren Lake har rivit ner övra delen av
sitt hus och låter nu sätta tvenne våningar, så att det paroderar som ett slott kan jag väl förmoda. 45 - Tornbyggnaden
har hunnit så vida, att allt timret är tillhugget, och felar ·
ingenting stort på muren heller.
Juli 1 Söndag Jag roade mig i afton åt trenne rara gummor, som var på visit hos mor; det var mormor, Junckerskan 46
och den tjocka Möllerskan, som alla utgjorde ett andäktigt
snack-sällskap.
3 Tisdag Kl. ? slagen gick jag in till Hallbecks och blev
där till kl. 10 slagen. Fruntimmerna glodde numera inte illa
p å mig och Greta kastade sina kärlighetsblickar.
5 Torsdag Hallbeck skeppar ut tunnor. Fransoserna stå
nu galant på sig och piska österrikarna; polackerna piska
ryssarna.
? Lördag Tredje stora böndagen. D et är så varmt i dag,
att hettan faller ner som eld. Jag slapp äntligen så tidigt
upp, att jag kom i Storkyrkan, varest doktor Bring predikade, många vackra Guds ord. Hela dagen har jag drivit
omkring· utan att se eller märka något roligt. Min kära mor
är ute på visiter. Kl. 9 kom Branten till mig, då vi gingo
litet kring vallarna till kl. 10. Vi träffade därunder på 2 :ne,
som slogos vid tjocka Kjerstis, vilka voro en gesäll, som jag
hörde de kallade Borgström, och husaren Arlöf, vilken senare månde springa undan den förras grymma vrede.
8 Söndag Kl. inemot 9 gick jag intill Hallbecks och roade
mig med flickorna en timmas tid; mor kom h em kl. 9, då
Hallbeckskan bankade på henne, och hon även kom dit.
I anledning varav man snart kan förvänta fredstraktatet.
46 Till detta hus å tomten nr. 268 blev Ekerholm själv småningom
ägare - jfr inledningen och not 13.
46 öllegård Elisabeth Junker, f. Diedricks, t 1814, änka efter överskäraren Mathias J., ägde fastigheten nr. 387 vid Baltzarsgatan. Den
nämnda dottern var Adelgunda Dorotea, f. 1764, "f 1818, ogift.
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9 Måndag Fru Fremling skickade mor en tallrik jordgubbar, varav jag fick hälften, dem jag skickade in till skön~
heten. - Lakens byggnad har så vida kommit, att timmermansarbetet är redan färdigt och idag hava murmästarna
begynt klina väggarna; där bliver ej mindre än 4 rum i den
tillkomna våningen.
10 Tisdag Efter förrättad middagsmåltid gick jag först
till Lundstens och hälsade på direktören herr Wenster frå n
Lund, som till staden ankommit; gick därpå kl. 3 slagen ut
till vårt vägstycke på östervärn för att påse, huru det blivit
lagat, emedan det berättades att därpå såväl som flera skulle
idag vara syn, som dock flög upp med hönsen; jag hade vid
denna utfärd med mig faktor Jöns Chronström, som svettades svårliga tillika med mig och måste flera gånger vila p å
hemvägen, då vi gingo om Rörsjön. Vi sutto en lång stund
till Tub os för hettan, där ,jag fick se en vacker påfågel, som
skulle föras till överste Ramel på Övedskloster och blivit
hämtad från Västindien.
11 Onsdag Väderleken alldeles som förra dagarna och
nästan svårare i anseende till hettan, vars verkan man kan
föreställa sig är så mycket mer kraftig, som oaktat det
myckna regnet vi fått den 30 juni samt 1 och 2 dennes, börjar likafullt redan gräset i markerna förbrännas. - H ela
denna dagen har jag tillbragt min vandel uti lättja och b esande; jag stod upp kl. t 5 och var klädd samt gick ut på
värnen kl. 5. - Vid tullen stod Magnus Hallbeck och talade
med bror Simling, och fick jag den förre att följa med mig
ut på värnen. Men som vi ej sågo någonting idag till bety denhet inkomma, så gingo vi in till Tubos och rökade tobak
samt togo en sup vardera. Vi mötte och sågo denna lilla
vägen över 10 möglass eller marknadsfolk, som foro till Åby,
där marknaden bliver den 13 dennes. - KL efter 2 gick jag
med Hallbeck neder till sjön, varest vi sutto över en timmas
tid och såg på en tiggare, som var både döv och dumbe,
vilken hade flera rariteter och konster att visa såsom en
liten kompass uti en ask, en magnet sten, med vilken han
träckte upp över 20 synålar, den ena efter den andra, och
när han med densamma pekade på kompassen, sprang den
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så fort om som ett hjul, en kikare, vilken visade allt bakvänt,
som man ville se på, såsom masterna nerföre på skeppen,
staden nerföre och människorna med fötterna upp och huvudet ner, samt så vidare med allting. Perspektiv, som visade
en lus, loppa och flera små kreatur så stora som en fullkomlig karlahand, m. m. Och när allt sådant var beskådat
vandrade vi bak slottet och lögade oss, vilket om en timmas
tid var beställt, då vi förfogade oss in till staden till Malmqwistens kl. 5. Här blevo vi till inemot kl. i 9, därunder jag
söp trenne supar brännvin och spelade mariage med Hallbeck, Malmqwisten och studenten Lake 13 samt med min medintressent; den förstnämnde vann alla spelen. Hallbeck hade
ont i sin mage hela tiden. - Mor spatserade kl. 5 med fru
Fremling och mamsell Krutmeijer till Christinelund, belägen
på:' värnen vid Västervång, 47 varifrån hon med Carl återkom
kl. inemot 11 på aftonen. - Laken har idag både nedrivit
den längan, som stod åt vår gård, som ock satt den upp på
annat ställe i dess egen gård, dock genom vederbörande arbetsmän. Nu tänker han att endast skilja sin gård från vår
med ett plank.
12 Torsdag Nu är muren på tornet alldeles färdig, och
hissas timmer med all makt upp till spiran, som skall vara
lika hög, som tornet är brett, varför man nog kan föreställa
sig att den blir vacker.
14 Lördag Tornspiran har igår och dag vackert avancerat
och är kommen en 10 a 12 eller 16 alnar i vädret.
15 Söndag Lotsinspektoren Wennerberg och demoisellen
Malmstedt 48 fira i afton sin bröllopsfest med stor glädje; därunder alla lotsarnas pojkar låg nere i jollarna och sköto.
16 Måndag Mor har värk och svulst i sitt ena ben, och för
att däruti erhålla ändring, har Elsa signat henne; om nu
47 Christinelund, även beteckn. "ett hus vid Terningholm" om 8 (10)
tid. jord. Ägdes vid ifrågavarande tid av handl. och tobaksfabrikören
Marcus Fremling (t 1816) och h. h. Sophia Rebecka Hegardt (t 1841).
48 Lotsinspektoren Jerker Wennerberg (t som överinspektor 1821) vigdes 1792 vid jungfru Ingrid Lotta Malmstedt, dotter av lotsinspektoren
Niklas Nilsson och h. h. Maria Catharina Nyström (som bar dagboksförf.
till dopet). Wennerberg var son till den i mindre smickrande ordalag
omnämnde färjemannen Johan Henrik Wennerberg (t 1802) och h. h.
Bengta Helena Höijer.
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Vår Herre i detsamma är så nådig och hjälper henne, så har
Elsas signeri varit medlet därtill. Jöns hör jag får tillbringa
både natt och dag till sina spinnrockar, som skola på Oxie
marknad; det går så alltid med den mannen, han snackar
till yttersta tiden är för handen och då är nöden stor. En sten föll ner från tornet i e. m. och slog en av arbetarna
i slagsidan, att han därav var död ett kvarters tid.
17 Tisdag Bagaren Lundbergs svärmoder begrovs i e. m.
med stor härlighet, men ehuru storheten lyste, var den dock
ej tillräcklig, det ringde endast med små klockorna, käringens
kista var blank och likafullt gick bagaren Lundberg i processionen med en lång kappa. - Strax efter förrättad aftonmåltid, begav (jag} mig ut i staden för att få fler till sällskap. Mötandes ock bror Eberhard Widegren, som förklarade
sin dess broder Mathias och en främmande herr kandidaten
Muncks från Lund åstundan att gå till Oxie i afton. 49 Fördenskull följde jag med honom hem, råkandes vid porten åt
vallen ovannämnde herrar. Vi stodo då en stund mitt utför
strandportsvakten, varest en soldat skulle sätta sig på ett
bord, och med detsamma bordet välte, föll i golvet. Detta
gav oss alla anledning gapskratta, som förtröt knektarna, av
vilka korpralen ropade: "vad skrattar ni åt hundsfattar?"
Varken kunde eller borde vi nöja oss därmed, utan skällde
tillbaka och gav oss i dispyt med knektarna, så att till slut
blev ett fanens alarm, och vi insåg bäst undvika knektarna,
icke av räddhåga, som mera av spektakels undvikande. Så
gick jag med dem upp på kammaren, och väntade tills de
hade ätit, då vi kl. 9 slagen gingo på vägen åt Oxie. Mångfaldiga sköna sällskaper mötte vi under vägen, samt vid ankomsten till Hindby gingo (vi} in i krogen för att dricka öl.
Vi komma kl. 11 till Oxie marknadsplats samt gingo där till
kl. in emot 1 på natten. (För} att få någon vila, om den varit

49 Eberhard August Widegren, f. 1773 (son av borgmästaren C. F. W.)
häradshövding i Sunnerbo t 1839.
Mathias Widegren, den föreg. broder, f. 1775, major och postmästare
i Lund t 1842.
"Kandidat Munck" förmodligen Eberhard Zacharias Munck (af Rosenschiöld) f. 1775, medicine professor t 1840.
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möjlig, begav vi oss utom Eberhard Widegren då till en bondgård och lade oss i ett par vagnar för att sova.
18 Onsdag Det var visserligen en stor marknad, men
ganska usel för hantverkare, i anseende till den mängd som
av dem voro församlade. - Jag reste hem med Lundsten.
- Chronström stod i fönstret och beklagade sig ej hava sålt
mer än 8 spinnrockar på marknaden.
19 Torsdag Ing·enting nytt vet jag annars att berätta än
att den pelaren, som understödde valvet i munkekapellet, som
sades ligga en munk, vilken levandes blivit ditmurad, fanns
endast idag då den hel och hållen blev nedriven fyra huvudskallar.50 - Nu är det projekterat att" lilla tornet på kyrkan
skall nedertagas, på det de förbannade kyrkoförstörarna skall
åtkomma penningar.
21 Lördag Tornspiran har nu vidare avancerat, men icke
i höjden, sedan den sist beskrevs. - Det sägs, att ryska kejsarinnan begärt av Sverige 12.000 man hjälptrupper.
23 Måndag Jag· har väl hört många nyheter idag. men
Gud vet om .jag kommer ihåg alla. Först vill jag stanna vid
färgemannen Wennerberg-, 48 som burit sig så väl åt. Han for
till Köpenhamn för en åtta dag·ar sedan och vid hemresan
råkade på en s. k. näring eller fiskegarn full med sill; och
som snålheten hos människosläktet aldrig vill låta sig förena
med behoven, så beslöt herr Wennerberg att stjäla sill för
att vid sin hemkomst vara så mycket mera välkommen; till
den ändan drog han hela näringen uti båt sin, men detta
lilla skälmstycke slog dock ej bättre ut för herr Wennerberg,
än att Köpenhamns fiskare, som stodo och sågo, vad han sig
företog, kommo strax ut med båtar och knepo honom; förde
herr Wennerberg sams med skutan och sillen till staden och
genom vederbörande inmanade den förstnämnde i arrest.
Rättegång anställdes genast härom av de danske och herr
Wennerberg fälldes till 400 rdrs böter, fick dock resa hit
emot handelsman Schartaus caution. Han är ock här "Herr
50
"Munkekapellet'', identiskt med det 1792 i juli-augusti nedrivna
Dringelbergska kapellet. Det är förvånande, att förf. endast med dessa
rader berör en så rel. viktig tilldragelse. - J fr för övrigt denna episod
med Isberg: Malmö stads 600 årsjubileum, si<l. 118, sista stycket.
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Silltjuv" och färjemanslaget med rådman Hagström voro samlade igår, angående dess vräkande från laget, såvida han ej
vill till dem giva 1000 daler.
26 Torsdag Herr magister Rasmus Lundgårdh 3 ia har varit
här på visit och spisat middag, men håller så stark diet, att
han varken ville supa eller dricka kaffe, vilket senare göromål jag såväl som Carl sysselsatte oss med till M. Hallhecks,
varest kommissarien Moppa var Harlekin. 11 Kl. 5 tog jag
medaftonssup till Lakens samt tillika med honom och Chronström gingo upp i tornet och såg på arbetet, som ännu ej
hunnit längre, emedan mera timmer fattas , som nu hugges till.
Augusti 1 Onsdag I dag ha de rest vidare en 9 a 10 alnar
på tornet. - Den olyckan har sig i e. m. tilldragit, att knappmakaren Lerckas yngsta son, som skulle löga sig utom brohuvudet, drunknat. Denna olyckliga ynglings broder, skall
vara så ivrig i sin sorg, att han slår ut alla fönster hemma.
2 Torsdag Societeterna hava varit samlade om lilla tornets på kyrkan nedtagande, men det blev den gången icke
beviljat.
4 Lördag I e. m. var jag hos Sundbergen och såg på de
pyramider, som skola stå på tornet, en över varje visare och
äro så stora som inemot vattenkonsten.
5 Söndag Lagman Dahlström säges nu med första skola
komma hem, emedan han ej kommer på grön kvist i Stockholm, sedan alla dess favoriter blivit undanröjde. De
brottslige, som deltagit i konungamordet sitta ännu stilla, och
ser det ut som hertigen älskat deras gärningar, så att de i
längden lär komma på fri fot. - Mor är ute idag och spatserar. Carl gick med handelsman Fremling och dess fru till
Christinelund.
6 Måndag Mot aftonen satte de upp en lång järnstång på
tornet, som skall vara spiran och varpå tvenne klot med
flöjeln sedan skall sättas.
? Tisdag Innan jag kom upp i morse, hade de redan satt
flöjeln med tvenne förgy llda klot på tornet, å den järnstång,
som igår omtaltes.
8 Onsdag Laken har i dag begynt täcka med koppar på
tornet. - Mormor var här på visit kl. mellan 6 och ?, var-
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Plan till S: t P etri k yrkas tornöverbyggnad , fa ststä ll d av överintend ent ä mbetet
Stockholm den 1 mars 1791. Ritnin g p å :t P e tri pas torsexpediti on.

under hon äntligen skulle ut och se sig om i hagen. Och som
där låg en hop gamla äpplen i gången, bugade hon sig ner
för att taga dem, emedan gumman alltid är snål; hon föll
då vid ett träd och slog sig jämmerligen. Jag satt uppå kammaren och hörde att det bumpade fasligt i trädgården, men
kunde ej begripa, vad det var, innan hon skrek: "Ack min
Jesus" med mera, då jag skyndade mig ner och halp
henne upp .
13 Måndag Nu talar man mycket både om riksdag och
krig och i anseende till en i går uppläst inkvarteringsordning,
som kommer att tjäna till efterrättelse vid förefallande händelser, har den oförståndiga folkhopen tagit sig anledning
tro, det krigsfolk med första ankommer, som skola inkvarteras. - Husarerna Schultz och Wessman hava i dag fått
vardera 50 prygel, för det de förleden natt slagits på Osterports vakt.
14 Tisdag Perukmakare Ekmans vackra hustru har i måndags natt företagit sig en långväga resa, emedan hon med
en husar rymt från sin man och trenne små barn. - Den
kula, som är uppsatt på torn-spiran är kasserad och skall
neclertagas, enär elen varken innefattar den rymd eller modell,
som ritningen utvisar. Det blir ett förbaskat spratt för herrar
intressenterna, emedan kulan ej kan fås ner på annat sätt
än att koppartäckningen skall avtagas, åtminstone på ena
sidan.
15 Onsdag Jag har idag skrivit en rekvisition till ~äm 
närsrätten för skräddaren Melander på perukmakaren Reuterdahl, för det han så illa kammat dess son på Vallgatan
den 13 dennes.5 1
17 Fredag Dahlström har skrivit hit och begärt ånyo av
borgerskapet en summa penningar, emot vilken han vill avstå
sin borgmästaresyssla.

51 Skräddaren D aniel Melander, t 1815, ägare av fastigh. nr. 382 vid
Baltzarsg·atan . Sonen, som fått stryk, torde ha varit J ohan Peter, f. 1778
sederm. skräddare i Köpenhamn.
Perukmakaren Bengt Fredrik Reuterdahl (t 1804 - - fader till ärkebiskopen R.) ägde fastigheten nr. 388 och 389 mitt emot Melanders. Saken
blev småningom för li kt.
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21 Tisdag Det var urmakare Högberg,52 som kasserade
kulan å tornspiran, vilken Bäckström på källaren skymfat
därför och skällt honom för kältring, rackare och lusknekt.
Högberg hade för den skull stämt Bäckström till idag och
ordet g·år därhän, att Bäckström i harm inlöst skuldsedlar
på Högberg för inemot 3.000 daler, för vilka han är i begrepp
göra honom till tiggare.
22 Onsdag Förleden natt har mamsell Widegren i sitt 4:de
år avlidit.
24 Fredag Efter min kära brors begäran reste jag kl. 1/4
till 9 till Lund för att bevaka en sak för min broder, som
medelst begravning hos lag·man Widegren är hindrad att idag
själv resa. KL 1/4 till 11 anlände jag till Lund och va1· knappt
inkommen p å gatan förr än det begynte reg·na. Jag fick
log is hos tenngjutaren Balthoff, där ombudsman Engelholm
var samt inspektor Hregg·s tedt ; p1·edikan var då e.j slutad,
men emot kl. i 12 kom folk et frå n k yrkan och nuvarande
lagman Weslo uppträdde på rådhuset och begynnte lagmanstinget. Lagman Callerholm, som suttit sista lagmansting, bor
även hos tenngjutaren med dess son löjtnant Callerholm och
överauditören Otterberg frå n Landskrona. Jag har intet
annat att göra än röka tobak, äta och dricka. - Nyheter:
Hertig Carl har nu givit dom å t herrarna, som varit med om
konungamordet, av vilka Horn, Liljehorn Ribbing· och Ehrensvärd blivit landsförvista ; major Hartmansdorff skall sitta p å
Malmö slott ett å r och kanslirådet von Engeström å Varbergs
fästning· trenne år. De förstnämnda fy ra anlände i går till
Hälsingborg och hade endast som vakt med sig· en lö.j tnant
och en polisgevaldiger; de blevo genast satta över till Helsingör, men Hälsingborg·s pöbel hava varit helt upproriska
samt tillbjudit stena dem ner. Allas dom är grundad på
salig konungens befallning, om vars efterföljd h ertig·en mås te
giva sin ed, emedan salig konungen i annat fall själv befriat
dem till livet, vilket allt refereras uti domen.
25 Lördag Kl. 7 kom en hå rfrisör och tillbjöd sig att
kamma mig-, dock ej på det sätt som Reuterdahl kammade
52

Urfabrikören Lars Jacobsso n Högbe rg,

t J 798.
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Melanders gosse. Jag stod således upp och lät honom fullborda sin föresats , men blev så illa bedragen, att jag sedermera själv fick göra det om igen. Kl. in emot 11 kom Carl
och sedan vi ätit middag reste jag kl. ! 3 till Malmö.
27 Måndag Kl. 3 sedan det givits tecken med S :t Knutsklockan, gick (jag) i kyrkan, varest hela svenska församlingen var kallad angående tornbyggnaden. Ämnet var det,
att en del av borgerskapet, handelsmännen Sonesson, Mandorff och Frick , guldsmed Weller och urmakaren Högberg
klagat att hela tornbyggnaden var oförsvarlig, att kulan ej
var efter ritningen, att muren var tre kvarter för låg, som utgjorde 4000 sten m. m. - Sedan de som anklagat blivit utskämde och församlingen överlagt blev beslutat, att tornhyggnaden ansågs försvarlig och borde fullföljas, och att den eller
de, som sedermera ville klaga däröver, att entreprenörerna
obehörigen sparat, vad som ej sparas borde, ägde för egen
räkning därom vid vederbörande domstol anställa rättegång.
Köpman Sonesson ingav en skrift till k y rkorå dets protokoll,
varuti han anför: att hans efterkommande om 50 år skulle
förbanna hans grav, såvida han icke nu stod p å k yrkans
rätt m. m . dyl. skönt. Kungl. Majt. har under den 2 i
denna månad utfärdat dess nådiga förbud mot all slags spel,
evad namn d et hava m å m ed kort eller tärning och det av
den anledning-, att ynglingar och hederlige mans barn samt
betjänter och tjänstefolk ej måge förföras; det är 25 rdrs
plikt, som sedermera fördubblas varje gång man därmed beträdes hemma, på källare och kaffehus, samt 3 rdr 16 sk.
på värdshus och spiskvarter. Ehuru kungl. maj:t eller h ertigens omsorg för ynglingars välfärd varit nådig och vördnadsvärd, så är den dock därhos obarmhärtig, då människans
största sinnesro därigenom b etages. - I går morse kom den
gamle rackaren, major Hartmansdorff hit till staden och sitter i fängelse hos major Floden i stället för det fanshatta
borde varit i den s. k. korpralskammaren på Slottet.
28 Tisdag Saken, som d en 21 dennes omtalas emellan
Högberg och Beckström, blev idag inför kämnärsrätten förlikt; varefter de gingo p å k ä llaren och tillika med en hel
församling uth ärdade h ela dagen inpå natten. Fru och
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mamsell Juncker voro här hos mor i afton och beklagade
Melander, och sade sig vil.ja skaffa vittnen därpå, att perukmakaren utgjutit tusen eder över Melanders och skällt dem
för tjuvar, handhundar etc. - KL emot i 5 mötte ,jag Laken
i Kyrkosträtet, vilken bjöd mig ner på källaren, 53 där jag såg
p å spektakel till kl. 7. Chronström och jag hade satt oss före
ett skälmstycke i afton eller natt, men som denna goda man
följt med Laken på källaren, så blev det hindrat. 29 Onsdag Jag skickade bud kl. 9 efter faktor Chronström, men budet svarades, att han helt bittida vandrat ut.
Emellertid avbidade jag tiden till kl. i 12, då faktorn i egen
person ankom och berättade, att han varit ute hela natten,
att Laken i går afton kommit till honom, då redan full samt
bjudit honom gå med på källaren, som han g-,jorde; att Laken
fa'tt bra stryk av besökaren Dahlborg, guldsmed Weller och
källarmästare Amilon, att Chronström försvarat Lake, varvid
han fått en mycket vacker blånad å ena ögat, och slutligen,
att han med en stor sten slagit ut tvenne rutor ovanpå till
Reuterdahls kl. emellan 3 och 4. - Magnus Hallbeck kom
in till mig kl. 1 och bjöd mig gå med sig in och dricka kaffe.
Och sedan ,j ag varit här något över 1 timmes tid, kom Melander dit och berättade, att tvenne rutor till Reuterdahls
voro inslagne med en sten, som flugit hän i säng·en, och när
råkat gesällen i pannan.
30 Torsdag Nu bygga de allt vad de kunna på tornet och
hava redan uppsatt homejorna till visaretavlorna. - En gemen husar vid namn Olsson har blivit vice korpral och därför bestått kamraterna kalas hos vaktmästare Hägg, som bor
till Simlingens, vilka hållit kältringaleverne till kl. 9; på det
allting skulle låta stort, hava de slagit 6 buteljer ut p å gatan
och därigenom inslagit fönster för Hallbeck, som de ock gjort
för Simlingens. De hava s.jungit liderliga visor samt på alla
sätt tillkännagivit, att de voro knektar.
31 Fredag Rätt som vi sutto i vår enslighet i e. m. mellan
kl. 4 och 5 kom min kära bror Carl hem från Osbyholm,
där han varit hos lagman Seth. - I går med posten ankom
kungl. maj:ts nådiga varning emot yppig·het och överflöd.
53

Torde ha varit "rådhuskällaren".
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Augusti må nad haver slut
Fiskal, lär d ig att veta hut!
September 1 Lördag Min bror berättade för mig, att lagman Seth ville rekommendera mig till någon syssla, varvid
jag i början fi ck nöja mig med g·årdsskrivare, men efter idag
fattat betänkande, har jag med erkännande av min brors
goda omtanke, ansett bäst att tillsvidare inskränka en dylik
befordran.
6 Torsdag Vå r marknad p åbegy ntes idag, men jag har ej
en gå ng sett den, ty jag har suttit hemma hela. dagen. Hallbeck skickade sin svåger in till mig· kl. t 7 och bad mig vara
av d en godheten stig·a strax in till honom ; och vid jag kom
stod bordet dukat med duvstek och risgröt. då jag blev inviterad äta dä r , vilket ej var något att försaka. - Jag tänkte,
att jag skulle få tt en vinst denna dragnin gen p å lotteriet,
m en då jag såg de utkomna nummerna, hade jag ej ett enda
p å min sedel, likväl få r jag vara nöjd.
7 Fredag· Lantmannen har nu mest överallt inhöstat. I dag· var jag och såg· om ma rknaden och den var skit, 11 ölbodar, och 18 kram d:o med 3 pottemakare bodar. - Med
vår gamle jude, till vilken .j ag· i går sålde 1 st. rav för 2 rdr,
var jag i e. m. i tornet, därp å arbetet lidit ansenligen. KL
emellan 5 och 6 var jag hos Beckström och såg p å en färdig
visaretavla. d et var satan till tingest, ej mindre än 4 t aln i
diameter. D en n ya kulan ä r färdi g samt blev i afton hissad
upp i tornet.
8 Lördag Jag var i e. m . p å tornet m ed Hallbeck , där /Vi
gingo en timmes tid, och nä r vi skulle gå ner, hade timmermannen bundit en tråd för h ålet, som b et y dde drickspenningar ; för omaket måste jag giva 12 sk. sp ecie. D en n y a
kulan är i morgonstunden uppkommen och har annat utseende än d en förra. - Marknaden går tämlig·en bra idag och
den gamla sock erbagerskan stå r i sin bod som en markatta.
9 Söndag· Jag· gi ck ej u t förrän kl. 5, a å min väg föll på
marknaden , som var full av p ack, fiskalen inberäknad.
13 Torsdag Fransoserna få nu my cket pisk.
14 Fredag Jag köpte idag 4 böcker av Jöns Kock, som
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var Anmärkningar över Svenska Post-Tidningarne åren 1?36,
3?, 40 och 42, de äro sköna till innehållet och beskriva de
flesta orter i världen samt kostade tillsammans ej mera än
12 sk. specie.54
16 Söndag· Jag· stod upp i ganska god tid kl. -1 8, drack
kaffe klädde mig· till kl. 9 slagen och vandrade till Storkyrkan, såg mig· litet om därstädes, samt, d å ingen t_jänlig plats
för mig där fanns , g"ick därifrån till Barnhusky rkan, varest
d e vid min ankomst ej hade hunnit längre än till psalmen
n:r 4. Här var ock så mycket folk, att jag· i anseende till
de feta dunster, som uppsteg, e,j kunde stå längTe med ro
än till dess klockaren kom med h åven; då trädde (jag) över
gården till vapenhuset och äntligen, sedan den välsignade
prästen Åkerberg sagt amen samt uppläst några g·ånger ,
"Thott, Flinck'', 55 gick .r ag hem och fann mor gå i spisen med
maten; havandes därvid mycket brått, emedan m ånga rätter
~iro tillagade såsom kostlig stuvad vitkål med lammbringa
till, körsbärssoppa med rusiner och skorpor uti, vildands stek ,
äpplekaka. Sedan det lidit till precis 12 berättade Lovisa ,
det maten var färdig. - KL i 8 gick (jag') ut på promenad
samt vid förbig·åendet av Malmqwistens mötte bankrutt-sp elaren Lohman,56 fiskalens eller lusknektens broder , den samme
som blivit körd från gamle Ba uer, vilken frågade mig om
Laken vore till Malmqwistens ?57 Jag svarade honom d et jag,
som där icke varit, så dant e.j kände. Därpå frågade han. vad
de spelade för slag till Malmqwistens? Och då jag till svar
därpå bjöd honom in och se efter, ställde han åter den frå 54
"An miircknin g·a r wid swenska P osttidnin ga rn e'', 11tg. 1734 18/3- ·
1760 22/12 si1so m bihan g ti ll Stockhol ms Posttidnin ga r, und er åren 17364+ av sekrete rare n i Kun gl. Gcneralpos tst yr. A nd ers R ydman.
55 Syrtar på lii nsk11n gö relserna 11nde rt eckn a de av la ndshö vd in ge n och
k ontras ignerade aY land ssekrcte raren Magnus F lin ck.
56 Luca s Lohman var t. f. stadsfisk a l (t so m rå dma n 18 18) .
D en här åsyftad e brod ern torde va ri t C hri st ian Lohman f. J766 t som
hande lsbokhå ll a re 1822; ha n är förmod lige n id enti sk med den Christian,
som p å 1.780-tal et var boda_osse hos handlande Frans Bau cr.
Om släkten, se Isbergs J:Sidrag Il b, sid . 430.
5 7 Krögaren Jöns Malmqwist, t barnlös 1804, ägde fastigheterna nr.
511-512 vid Isak S laktarega tan- Stortorget. - " I strätet vid Plornans".
Skomakare P lomans änka ägde hörnfastigheten vid Isak SlaktaregatanMäster Johansga tan (nr. 533) .
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gan på mig, vad de annars bruka spela, antingen Pass eller
Brusbas? Förargad blev jag väl på denna hundsfott, som
ställde sådana frågor på mig, men svarade dock ganska kallsinnigt, utan tvivel lär det vara sådant, ty efter den tanke
jag hyser, om de gäster, som hava umgänge hos Malmqwistens, är det visst inte Bankrutt. Så skildes jag då vid kältringen samt spatserade in till Malmqwisten, och berättade
alltsamman under det jag utropade Lohman för spion. Här
voro hela stugan full med folk, ävenväl Magnus Hallbeck,
och diskurserna blevo ej annat än om Lohmans p åkar och
spionen, varmed jag uthärdade till kl. 3. Hallbeck var full
som ett svin och gav sig i gräl med kollektören Eschenberg
samt Weller. KL 3 fick jag äntligen Hallbeck efter många
omsvep med mig hem; Malmqvist och Weller gjorde sällskap.
I strätet vid Plomans stodo trenne husarer, som skrattade åt
oss, varvid när hade blivit kalas, om ej husarerna sprungit
undan ned åt gatan. Dock kommo de en annan väg efter oss
på torget och följde så nätt efter ända till Hallbecks dörr,
där de över en utanför liggande stor stenhög föllo överända
samt sprung·o som satan ned åt gatan, när de sågo Malmqwist
med Weller sökte lappa dem. Vi gingo därpå in till Hallbecks,
varest pigan skulle tända ljus. Stackaren hade varken svavelsticka eller fyrtyg och Hallbeck svor, som han legat uti elden.
Ljus kom emellertid. Brännvin kom på bordet, liksom i halsen
och de tvenne främmande gingo hem. Jag hade nog med att
göra, för att förmå Hallbeck bliva hemma, och (han) blev
med möda övertalad; därpå jag ock gick in till vila. Det
var ett fanens supande till Malmqwistens; om jag säger t 32
omgångar ljuger jag icke. Dock aktade jag· mig och var sannerligen ej över hövan anstucken, långt mindre överlastad.
18 Tisdag Tvenne visaretavlor äro uppsatte på tornet, och
ehuru de äro in emot 5 alnar tvärs över, synas de dock endast
som ett stort rockehjul.
20 Torsdag Man må veta, att oxe- eller stutamarknaden
hålles idag. Kreaturen äro dyra: 200, 180 daler paret. Ibland
alla stutarna, som till myckenhet voro på torget, föll min uppmärksamhet mest på en oxe och ett nöt, som blivit placerade
vid vattenkonsten. Dem hade jag haft lust köpa för att
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spänna för plogen, men då den ena var kämnärspreses och
den andra stadens fiskal , så voro de ej säljefale. 58
25 Tisdag Handelsmannen Nordlindh och mamsell Jacobsson fira i afton sitt bröllop.59
28 Fredag Det är Mickaelimarknad idag, varvid Chronström sålt för 147 daler. Marknaden har ock för alla gått bra,
i anseende till det vackra vädret. Jag för min del har haft
nog att göra med bondgafflar efter stämningar. I går fick
vi 1 tunna råg· och i d:o vete samt idag 5 gäss och tvenne
ankor. - Rådman Falkman är förordnad till vice borgmästare under vakanserna. - Mor och Simlingen trätades i går
om ler, som den senare ville taga med pack, varvid Simlingen
stojade så, att hela gatan kom i rörelse.
30 Söndag Det var ett hiskligt spektakel i afton på torget
emellan några gardessoldater från Stockholm, som ligga här
på värvning och lärpojkar, vilka slogos för brinnande livet.
4 a 5 patruller skickades till att styra raseriet, men de blevo
alla nederslagna.
Oktober . 7 Söndag Jacob Hallbeck 4 har fått peruk, och
när han skall taga hatten av huvudet och hälsa föl.jer peruken med. Lärpojkarna hava i afton liksom i söndags (varit)
rent galna och velat piska alla dem som skola hava namn
av herrar, men de vågade sig dock ej till ändamålet, emedan
de fått nys om att husarerna låga på lur.
8 Måndag Dins marknad 60 hålles idag, som emot vanligheten är skit, ty där är varken folk eller gods.
9 Tisdag Ack Gud hjälpe mig för den käringen min mormor; hon ankom i morse i sitt vanliga tiggarärende och berättade, att på rådhuset skulle utdelas fattig penningar samt
frågade, om hon fick gå dit. Och då mor med Carl föreställde henne den skam hon satte på sig och oss, satte hon
58
Syftar på rådman Hagström och stadsfiskal Lohman. - "Vattenkonsten", vattenledningen framför rådhuset.
59 Sedermera borgmästaren Carl Magnus Nordlindh, gift 1792 med
Brita Magdalena J acobsson, dotter av handlanden Hans Thomas Jacobsson.
60 Dins marknad, möjligen förkortning av Dionysius marknad . (Den
9 oktober hette då Dionysius i almanackan.)
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sig till att gråta. - Chronströms har idag angående sin förrymde lä1!gosse haft ämbetet samlat.
10 Onsdag Sprutorna proberades kl. i- 10 i f . m., varav
flesta delen ej visste ord, utan vid klämtningen tänkte, där
var elden lös. De gingo tämligen bra, och äro väl lagade,
sedan de sista gången proberades.
11 Torsdag Generallöjtnant Toll är bliven minister i Warschau, vilket är en obegriplig ting, emedan det är en herre,
. som man tyckt varit omistlig i Sverige.
12 Fredag Jag gick till Storkyrkan i e. m. för att få se
pastor Malmros emottaga skriftpenningar, men det misslyckades mig.
14 Söndag Sedan Jöns Chronström med sitt fo]k stått och
arbetat såväl hela förleden böndag som idag till över middagen, kom han äntligen så långt, att han kl. t 3 reste åt
Ystads marknad med 27 (spinn-)rockar. - I afton var jag
till Hallbecks och där var rätt roligt ibland en menighet av
20 personer.
16 Tisdag Dahlström har skrivit neder om flera penningar;
det är en människa, som ingen kan mätta.
18 Torsdag Chronström ankom från Ystad i går afton och
hade gjort dålig marknad, så jag ej lär få mina penningar
ännu på ett år, som äro 20 rdr; han skickade mig idag en
kappa nötter och åt middag här.
22 Måndag Chronström fick sin förrymde lärgosse igen
idag, som enligt fogad anstalt inkom med kron-skjuts, var i
förhör på kansliet, och blev dömd till läran. Sedan fjärdingsmannen inställt honom i tjänsten, och han varit där några
timmar, fick han tillfälle komma ut och därpå sprang sin
väg; men som Chronströms son Jöran var så förnuftig, att
han genast förbjöd dess utpasserande vid portarna, så kom
äntligen en husar ledande med honom. Hade jag ej då varit,
så kan jag banna mig på det, att rymmaren ej hade gått
(på) 14 dar för pisk.
23 Tisdag Kl. 8 kom jag till Klörup och var lagmannen
varken kommen eller i afton lät sig syna. Efter som jag kan
känna på mig, lär jag få bra snuva.
24 Onsdag Jag väntade förgäves på lagmannen till kl. 10,
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men han kom ej; äntligen svängde dess karet genom byn
direkt till kyrkan. Kl. 12 återkom han hit, då jag hade den
äran hälsa på honom samt i en hast berätta det nya jag visste;
han hade ingen skrivare med sig, utan blir jag ensam, och
skall det få gå som det kan. Strax efter det vi ätit började
Oxie härads ting.
29 Måndag Tinget slöts och lagmannen trakterar besatt
med vin.
30 Tisdag Skytts häradsting påbegyntes. - Under den 19
oktober har kungl. maj :t låtit utfärda plakat om en allmän
tacksägelsefest, som över hela Sveriges rike, storfurstendömet
Finland och alla Sveriges krona tillhörande och underliggande furstendömen, land och herrskaper högtidligen hållas
och begås skall den 8 mars nästkommande år 1793, som svarar emot den dag, på vilken Uppsala möte för 200 år sedan
börjades och kristendomen kringspriddes.
November 10 Lördag Mårtensafton. När lagmannen reste
rekommenderade han mig hos {kvartermästare) Wickman till
god traktering och hoppades att Wickman ordentligen bjöd
mig, men jag fick nöja mig med en bit kött, bröd, kakor och
ölost efter vanligheten samt förresten hade mycket att sköta.
26 Måndag Kl. 1/4 till 10 reste jag åt Malmö; emot kvällningen kom jag hem.
December 1 Lördag Änkefru biskopinnan Engeström är
nyligen död; det ringde för henne i dag med Knutsklockan.
- Fänrik Kjellström har nyligen haft en svår batalj med alla
Suells tobaksspinneripojkar, vilka när hade ölagt honom.
2 Söndag Vår nabo Laken har fått sorg; dess ena och
äldsta dotter är död samt begraven idag. Carl bevistar den
och var jag jämväl bjuden, men av viktiga skäl måste säga
nej. Jag har ända till mörka natten arbetat på auktionsprotokollet, som blev färdigt och slog galant in.
13 Torsdag Bal till Hallbecks med gesällen.
20 Torsdag Carl reste till Marckie för att roa sig över
julen.
23 Söndag Hoppsan, i dag har jag fått nya byxor och
nya stövlar, - vad är jag icke för en karl.
24 Måndag Det är julafton idag, därför är jag så glad

115

som en speleman. Jag är så full av glädje, att jag icke kan
komma ihåg mera.
30 Söndag Vi hålla kalas idag för några vänner.
31 Måndag Nyårsafton. Gjort fyrverkeri och lossat skott,
samt därmed skrämt många ha, ha, ha!
År och dag som framförskrivna stå.
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BILDER FRÅN DET GAMLA MALMÖ.
Med text av EINAR BAGER.

Bildmaterialet från det Malmö, som varit, har nyligen fått

ett synnerligen värdefullt tillskott i vidstående akvarell, nu
tillhörig doktor Gunnar Hansell. Motivet är hämtat från den
forna Strandgatan, numera Frans Suellsgatan, och den minutiöst utförda trappgaveln till Jörgen Kocks hus gör orienteringen lätt. I fonden får man en glimt av Stortorget, där torghandeln är i full gång under de höga lindarna. Byggnaden
i förgrunden till höger har en mycket skiftande historia.
Under 1600-talet utgjorde den borgmästarna Jost och Cornelius Ledeburs huvudgård, men på 1?40-talet inrättades här
sta'dens spinnhus, en förbättringsanstalt för kvinnliga lösdrivare. Åren 1826-?6 hade latinskolan sitt hemvist här och
från år 1885 utgör byggnaden annex till Hotell Kramer. Den pittoreska korsvirkeslängan till vänster torde åtminstone
delvis härröra från 15?0-talet, då borgaren Henrik Smed erhöll tillstånd att vid sitt husbygge flytta ut tomtlinjen ett par
alnar på "Fergestredet" . I slutet av 1600-talet förvärvades
gården av vinhandlaren Isac Glöerfeldt och var sedan under
en längre tid ett av stadens mest besökta näringsställen. Dess
glansperiod inföll under förra hälften av 1?00-talet, då Theoclor Wendt här hade sin vinstuga i förening med gästgiveri.
Akvarellen, som är osignerad har med största sannolikhet
utförts år 1848 av Fritz von Dardel. Från detta år finnas
av hans hand ett antal teckningar 1ued Malmö-motiv, gärna
med kronprinsen (Karl XV) som huvudfigur. Även på vår
bild skymtar man prinsen, när han på sin vita springare
rider fram på Adelgatan, måhända på väg till exercisplatsen
i nuv. Kungsparken.
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Tanken att i anslutning till Malmö Museum bereda en
fristad för Malmöbyggnader av kulturhistoriskt värde är
gammal och har bl. a. tagit sig uttryck i, att ett antal korsvirkeshus under årens lopp överli:imnats till museet. Inför
den fullständiga förintelse, som genom den intensiva nydaningen nu hotar den h yggnadskultur, vilken präglat stadsbilden under flydda århundraden, fordras emellertid nu ett
planmässigt och energiskt ingripande. En inventering av
äldre gå rdar har företagits och med ledning av denna har en
plan utarbetats för "det gamla Malmö". Här skulle byggnaderna sammanföras i kvarter av stadskaraktär. Köpmansgårdarna med sina bodar, kontor, brygghus, stall och magasin, hantverkarnas blygsammare bostäder med proven p å en
mångskiftande husflit, de trånga gränderna med kullerstensbeläggning och gnisslande skyltar, trädgårdstäppornas lummi ga grönska, allt skulle här minna om det forna Malmö, ur
vilket storstaden framvuxit. Till denna anläggning skulle
museets samlingar av lokal karaktär överflyttas.
Beträffande platsen för "det gamla Malmö" har museistyrelsen, sedan olika förslag prövats, förordat ett områ de,
norr om Malmöhusvägen mellan kommendantträdgården och
Ystadjärnvägen. Här skulle de gamla kvarteren på ett naturligt sätt växa in i stadsbilden. Närheten till museet skulle
därjämte underlätta och förbilliga en enhetlig drift.
Efterföljande bildserie visar ett antal av de bygg·nader,
som enligt planen skulle ingå i "det gamla Malmö".

Museistyrelsens förslag till "Det gamla Malmö" . (Se vidstående bild.)
Närmast från vänster: Diedenska (Siegbahnska) huset med
sidolänga (Österg. 6 och Humleg.) , Aspegrenska huset (Malmö
Museum) , Hedmanska gården tvenne gatlängor med sidolänga (Larocheg. 2 och Hjulhamnsg.). Inne i kvarteret: Malmö
Expressförenings gå rdslänga (Österg. 9) och Solidars gårdslängor (Söderg. 7). Den långa byggnaden vid bakgatan är
Apoteket Lejonets länga (Malmö Museum). Mitt emot till
vänster magasinslänga från Mäster Johansg. (Malmö Museum) och till höger två småhus (Västerg. och Fiskaregränd) .
Den höga byggnaden längst till höger garveriet från Årup.
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Hedmanska gården vid Hjulhamnsga.tan.
Den gamla Hedmanska gården på hörnet av Laroche- och
Hjulhamnsgatorna bestod i äldre tid av fyra fastigheter, vilka
dock redan under 1700-talets förra hälft hade samlats p å en
hand. Vid Larochegatan stå dock alltjämt de tre gårdarnas
boningslängor kvar och särskilt från gårdssidan kan man
väl iakttaga deras skilda karaktär. Den östliga, största
längan från 1600-talets förra hälft har korsvirkeskonstruktionen väl bevarad i övre våningen och även i bottenvåningen
fit'mas ursprungliga partier med knektar och fyllnadsträn i
behåll. Den för Malmöhusen typiska murningen med omväxlande kritstens- och tegelstensband, som nu döljes under
putsen , har en gång skänkt fasaderna rikt liv.
Under sin långa tid som delar i en av stadens största handelsgårdar ha längorna efter hand fått anpassas efter tidens
krav. Sålunda har det långa buktande korsvirkeshuset vid
Hjulhamnsgatan, som sedan länge företer en högst äventyrlig
lutning ut över grundlinjen, troligtvis ursprungligen varit i
blott en våning.
Gården, som på 1700-talet ägdes av bl. a. den från Liibeck
infly ttade köpmannen Diedrich Sölscher och dennes svärson
Haqvin Bager-, kom år 1838 i handelsmannen Gabriel Hedmans (d. 1892) ägo och benämnes efter honom ofta alltjämt
"den Hedmanska gården". Butiksinredningen från hans handelsbod finns fortfarande bevarad i spece riaffären vid
Larochegatan.
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Isak Slaktaregatan med apoteket Lejonets korsvirkeslänga.
Den smala gränd, som går under benämningen Isak Slaktaregatan, var omkring sekelskiftet 1700 skådeplatsen för
många livfulla scener, när den hedervärde ålderman för slaktarelaget, efter vilken gatan fått sitt namn, mer eller mindre
handgripligt klargjorde lagsangelägenheter för andra medlemmar av det lovliga slaktareämbetet. Förvisso ha därvid
m'ången gång förskräckta ansikten tryckts mot rutorna i den
långa korsvirkeslänga, som nu sedan länge magasinerats i
väntan på den stund, då den åter kan uppstå i "det gamla
Malmö" som ett minne om tider, som varit.
Längan ingick som del i den stora .gå rd vid västra sidan av
Stortorget, som gått till eftervärlden under namnet Apoteket
· Lejonet. Gården, som stammade frå:n förra hälften av
1600-talet, tjänstgjorde som apotek från år 1823, då apotekaren J. F. Barckman förvärvade densamma. Apoteket hade
emellertid betydligt äldre anor. Det låg tidigare i Kyrkogatan bredvid rådhuset och här kan man följa det tillbaka
i tiden till år 1658. Dess symbol, le,jonet, kan påvisas åtminstone så tidigt som år 1747. Apotekare Dieterich lämnade detta
år ett söndrigt trälejon till snickare Ifversson för reparation,
men det bar sig inte bättre, än att "omilda menniskior" om
·natten bortstulo detsamma med ty åtföljande tråkigheter för
den stackars hantverkaren.
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Korsvirkeslänga vid M äsier } ohansgatan.
Natten mellan den 13 och 14 mars 1724 härjade en våldsam
eldsvåda de båda stora handelsgårdar, som upptogo södra
delen av kvarteret Lejonet vid Stortorget och Lilla Torg.
Tomten låg sedan länge öde. År 1740 beklagade sig emellertid fänriken Andreas Schultin över, att ett plank uppsatts
på "ödeplatsen" vid Mäster Johansgatan, varigenom halva
g·atan inkräktades. Handelsmannen Mathias Morsing, som
ägde tomten, bemötte anmärkningen, men vände sig isynnerhet med harm emot, "att Herr Fendrichen will så alldeles
kalla min tompt öde, ther han likwäl med ögonen redan kan
se therå en anseenlig ny by ggnad af 21 fack , och efterhanden
kan få se mera".
Magasinsbyggnaden p å vår bild tillhörde denna gård och
låg vid Mäster J ohansgatan. Dess tillkomsttid kan tack vare
ovanstående uppgifter rätt väl fastställas . Åren 1910- 11
revos alla de gamla, intressanta byggnaderna i kvarteret
Lejonet för att bereda plats för nuvarande hotell Anglais.
Korsvirket i denna byggnad har dock tillvaratagits och i "det
gamla Malmö" kommer magasinet från Mäster Johansgatan
att representera 1700-talets byggnadskonst i Malmö.
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Mäster Nilsgatan med Aspegrenska huset.
Ännu under 1900-talets första år var Mäster Nilsgatan en
smal gränd med samma sträckning som på medeltiden. Först
år 1907 vidtogs den breddning av gatan, som helt förändrat
karaktären på denna del av det gamla Malmö. Den Aspegrenska gården vid grändens västra sida omfattade ett antal
ålderdomliga byggnader, främst ett medeltida stenhus på
hörnet till Ostergatan. Till detsamma gränsade en vid gränden belägen tvåvåningslänga med vackert skulpterat korsvirke i ek och med föredömlig pietet tillvaratogs denna byggnad vid rivningen och skänktes till Malmö Museum, varjämte
en större donation överlämnades, som skulle möjliggöra dess
uppförande i "det gamla Malmö", som redan vid denna tid
började hägra.
Längan, som synes ha uppförts i början av 1600-talet, då
handelsmannen Jacob Davidsen blev ensam ägare till de tre
gårdar, som tidigare upptagit denna tomt, beskrives första
gång år 1684, då den inrymde ett brygghus av imponerande
mått med stöpekar rymmande 20 tunnor, två bakugnar m. m.
Närmast stenhuset funnos dock även åtskilliga boningsrum
i båda våningarna. Längan var vid denna tid 18 fack lång,
av vilka dock senare 7 revas för att bereda plats för det stora
magasinet vid S :t Petri k yrkogård.
Gården kom på 1730-talet i Frans Suells ägo och här inrättade han sitt tobaksspinneri. Senare innehades den i tre
generationer av medlemmar av släkten Falkman.

9
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Gårdslänga i Solidars fastighet vid Södergatan.
Vägg· i vägg med Flensburgska gården vid Södergatan står
i granngården en länga, vars rikt skulpterade korsvirke vittnar om forna välmaktsdagar. Dess byggherre synes också
ha varit en av stadens mera bemärkta borgmästare, Lars
Persson Törnschiär (d. 1691), i vars bouppteckning denna fastighet omnämnes såsom hans "nya gård". Borgmästare Törnschiärs minne är bevarat i ett praktfullt epitafium i S :t Petri
kyrka, från vars versifierade äreminne följande rader äro
hämtade:
I Tungan war han snäll, i pennan Qwick och drif win
Hans ord de hade wicht, hans Skriffter hade liiff.
För dhen skuld han och är hoos alla achtat blifwin,
Ach, att een sådan Man så snart wart Kall och stijff.
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Diedensk a (Siegbahnsk a) huset vid Osfergafan.
År 1626 hade I iels Laurit zen Roed, tidigare fogde och nu
välbeställd borgare i Malmö, å tskilliga b esvärligh eter med d e
hantverkare, som arbetade i hans hus p å hörnet av Österoch Humlega toma. Han besk y llde målarna för a tt d en färg-,
som d e sa tt på huset, "ick e ' var saa oprich tig, som det sig
burde'', så att d e "sk ä mt" timret i huset för honom. E.j heller
var han belå ten med murmästaren, som skulle belägga golvet
i stugan med astrak, små fy rkantiga , glaserade tegelplattor ,
och "fordönniche" d. v. s. gipsa och vitmena väggarna. Av
dessa uppgifter kan m an måhända våga en gissning. a tt
huset uppförts vid denna tid.
/
D en 18 aug. 1856 inköptes gården av handelsmannen
Johan H enrik Died en och inlemmad es i hans stor a ha ndelsgård, som omfattade större delen a v k varteret Carolus. H örnhuset beboddes en lång följd av å r av handelsbokhållaren
Clas Nestor Sieg·bahn, efter vilken det alltjämt benämnes .
År 191 7 lät grosshandlare Gu staf Dieden grundligt restaur era huset, innan han här tog sin bostad.
Med sina vackra proportioner och sin höga takresning· utgör det Siegbahnska huset ett av de förnäm sta exemplen p å
1600-talets by ggnadskonst i Malmö.
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ANTECKNINGAR TILL EN MALMÖBIBLIOGRAFI
FÖR ÅR 1941.
Av INGEBORG HEINTZE.

Anderberg, Adolf, Se: Malmö museum 1841-1941.
Axen, Tore, Tävling om simhall m. rn. i Malmö.
Byggmästaren. Årg. 20 (1941), s. 43-54.

Bager, Einar, Ett och annat om brott och straff i forna tiders
Malmö.
Malmö fornminnesförening. Årsskrift 1941, s. 57- 64.
1

En gammal gårds historia. Några anteckningar i samband med fyndet av portbjälken vid Larochegatan.

-,

S. D. S. 22/6.

- , Stölden hos apotekare Dietrich. En kriminalhistoria
från 1680-talet, som på sin tid väckte stor uppståndelse
i Malmö.
S. D. S. 1/5.

Bergh, Th[orsten] C[hristian] , Malmö. Drag ur den ekonomiska utvecklingen från den mäktiga danska medeltidsstaden till den moderna svenska industristaden.
Sunt förnuft. Årg. 21 (1941), s. 259- 264.

Bjurman, Gunnar, Den nutida pressen.
Svenska folket genom tiderna. 11. Malmö, s. 80-82, 87.

Bodman, Erik, Frans Theodor Hasselqvist, "Twättflottan Försöket" och "Simmskolan för fruntimmer".
Malmö fornminnesförening. Årsskrift 1941, s. 65- 81.

Brattström, Hans, Studien iiber die Echinodermen des Gebietes
zwischen Skagerrak und Ostsee, besonders d.es Öresundes, mit einer tlbersicht iiber die physische Geographie.
Akad. Abh. Lund. 4:o. 330 s. ill. kart. litt.
(Undersökningar över Öresund. 27.)

Byggnadskostnadssakkunniga., 1940 års, Utredning angående
byggnadskostnaderna. Sthm, s. 54, ?7--78, 140 m. fl.
(Statens offentliga utredn. 1941: 4.)
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Bååth, Gunnar, Malmö frivilliga brandkår - ett verksamt
led i det frivilliga försvarsarbetet i Malmö.
Aldrig ge tappt. Årg. 19 (1941), s. 101-103.

Dahlberg, Gunnar, Alkoholismens förekomst och behandling.
En socialstatistisk undersökning av förhållandena i
Malmö 1929-38.
Tirfing. Årg. 35 (1941), s. 125-134.

-

-, Sensationella resultat av undersökning om alkoholismen i Malmö.
Reformatorn. Nr 46.

Danmarks Riges Breve. Udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab under Ledelse af Franz Blatt. Rrekke 2: Bd 2.
1266-1280. Kbh.4:o,s. 88~89, 131, 197, 230.
[Dhejne, HansJ, Rönneholmsvägens idyller få vika för teatern.
Av Rurmar [pseud.]
S. D. S. 22/2.

Diplomatarium danicum. Udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Rrekke 2: Bd 2. 1266-1280. Udg. af Franz
Blatt og Gustav Hermansen. Kbh. 4:o, s. 96-97, 144, 218,
256.
Emilson, Hälge, Nordens äldsta kroghus ligger i Malmö. Minnen och motiv ur dess märkliga 600-åriga tillvaro.
G. H. T. 11/1.

[Engström, Bengt], Claus Mortensens dramatiska sorti från
kyrkoherdetjänsten i S :t Petri. Av Bey [pseud.]
Sk. Dagbl. 18/3.

-

- , Frimurarehotellet har mer än 400-åriga anor.
Sk. Dagbl. 23/4.

-

- , Malmöteatrarna 1808 och 1941.
S. D. S. 17/3.

-

-, Sockerbetsodlingens vagga stod i Malmö.
S. D. S. 17/10.

(Evangelisk lutherska missionssällskapet i Malmö). lmmanuelskyrkan 1866-1941. Minnesskrift utg. med anledning av lmmanuelsförsamlingens sjuttiofemårsjubileum
Malmö. 55 s. ill. portr.
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Fischer, Ernst, Se: Malmö museum 1841 - 1941.
F[orsJb[ erJg, DreaJ, En, hantverkets mästare i Malmö. !Möbelsnickare Johan Hultberg.J
Sk. Dagbl. 9/1.

För e ningar och ordens s ä 11 s ka p:
Anderberg, Ad[olfj, Sällskapet Heimdall i Malmö.
Skå neg·illet i Stock holm. Årsskrift, s. 7-- 12.

[Anderson, Gideon ], Femtioårig kulturväktare i Malmö
Lund. [Heimdall. J Av Gean [pseud.]
Sv. D ag bl. Söndagsbil. 9/3.

Malmö handelsklubb. Medlemsmafrikel. Malmö. 11 s.
[Odd Felloro Orden. ] Stadgar för lägret n :o 1 Suecia I. 0. 0. F .
av Sverig·e. Malmö. 7 s.
(Sällskapet Milstolpen) 1921 20/12 1941. Minnesskrift. Malmö.
30 s. ill. portr.
Gamby, Erik, De äldsta boktryckarna i Malmö. Kommentarer till en artikel av Pehr Johnsson.
Nord. boktr yckarekonst. Årg. 42. (1941), s. 57- 59.

Gieroro, Karl Ragnar, D e sk å nska la dskapens 1500-tal.
Svenska turistförenin gens årsskrift, s. 265-- 27 1.

Handel och industri:
(Beijer, Gottfried & Lorens). G. & L. Beijer aktiebolag·, Malmö.
Ett 75-års jubileum. [Medredaktör: Leif Ljungberg.J
Malmö. 4 :o. 115 s. 2 pl. ill. portr.
Engström, Bengt, Donna Elvira, La Gracia och Les Tres Coronas. Tobaksfabriken i Malmö den äldsta igå ng varande
i landet.
S. D. S. 24/8.

[Lindskog, O ssian], Tapetfabriker och stentryckerier i Malmö.
AvO.W.
S. D. S. 29/4.
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Ljunggren, ]., Sjösättning tvärskepps av undervattensbåtar
vid Kockum mek. verkstads a.-b., Malmö.
Teknisk tidskrift. Skeppsbyggnadskonst. Årg. 71 (1941). s. 29-36.

Malmö -

expose. [Malmöindustrier.]

Manufakturisternas tidskrift. Årg. 19 (1941), s. 69- 74.

(Ohlson j:r & C:o). I gamla dagar var en tallrik modern i
60 år! Ohlson j :r & C :o - äldsta malmöfirma i sin
bransch - firar 75-årsjubileum.
S. D. S. 30/9.

(Scania Vabis). 50 år i samfärdselns tjänst. [Omsl.] Sthm.
4:o. 47 s. ill. portr.
(Skånes f ärghandlares förening) 1916-1941. Historik över
föreningens verksamhet under 25 år. [Utarb. av Albin
Bolmstedt.] Malmö. 4:o. 75 s. ill. portr.

Hansen, Einar, Se: Malmö museum 1841-1941.
Hyrenius, Hannes, Malmö stads framtida folkmängd.
S. D. S. 2/12.

Hyrespriser och bostadsledighet i Malmö.
Sveriges fastighetsägaretidning nr 23.

I d r o t t,

g y m n a s t i k,

s p o r t, 1 e k

och

s p e 1:

Aldrig ge tappt. Organ för Malmö scoutkår. Årg. 19 (1941).
Malmö. 4:o. ill. portr.
(Gymnastikklubben Motion) 1916-1941. Malmö. 4:o. 27 s.
portr.
Herrström, Einar, Skånsk skolidrott under 25 år.
Sveriges skolungdoms gymnastik- och idrottsförbund 1916-1941,
Sthm, s. 76-81.

[Ohlson, Karin], Vad dolde sig bakom de mystiska initialerna R. F.? "Raska flickor" 50 år.
S. D. S. 11/5.
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Johansson, Gotthard, Stad på slätten.
Sv. D. 17/8.

-

- , Stad vid vatten.
Sv. D . 15/8.

Karlson,...JiVilliam, Kungligt, adligt, lärt och lekt. En samling
kulturhistoriska bilder. Lund, s. 127-128, 139-140.
(Kock, Jens Edvard), En minnesskrift till 75-årsdagen den 16
sept. 1941. Utg. av malmötidningarna Arbetet, Skånska
Aftonbladet, Skånska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet.
Red.: Nils Kjellström. Malmö. 4 :o. 72 s. ill. portr.
[Leissner, Torsten Nilsson], På visit hos stridsflyget. Tionde
flygflottiljen i Malmö. Av Leison [pseud.]
S. D. S. 14/6.

iingby, Henry , Tjänste- och avlöningsreglementet för Malmö
stads tjänstemän.
Kommunaltjänstemännens tidskrift. Årg. 5 (1941) , s. 90- 93.

Livsmedelsförbrukningens förändringar inom stadshushållen
år 1940.
Sociala meddelanden. Årg. 30 (1941), s. 223-243.

Ljungberg, Leif, En klassisk malmöskildring och dess författare. J. 0. Friberg
S. D. S. 14/9.

- , Se: Beijer, G & L.

Ljungfors, Kerstin , Jörgen Kock, Malmö och grevefejden.
Malmö fornminnesförening. Årsskrift 1941, s. 31 - 56.

Ljungfors, Åke, Malmö recess 1524 och dess förhistoria.
Malmö fornminnesförening. Årsskrift 1941, s. 5- 30.

(Malmö barnhem). Minnesskrift 1866-1941. Malmö. 35 s.
ill. portr.
(Malmö K. F. U. K.-scouter) 20 år. Malmö. 4:o. 4 s. portr.
Malmö museum:

Dhejne, Hans, Malmö museum fyller 100 år.
S. D. S. 19/1.
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(Malmö museum) 1841-1941. En skildring av museet genom
100 år och en vandring genom de konst- och malmöhistoriska samlingarna. Redaktionskommitte: Ad. Anderberg, Ernst Fischer, Einar Hansen. Malmö. 4:o 501 s.
ill. portr.
Månads b 1 ad 31-39. Malmö.
31. Mars. Minnesutställning över Hjalmar Asp 18791940. Med inledn. av Nils Gösta Sandblad.
32-33. April. Utställning av Hans Larsson. Utställning
av Ellen Thesleff.
34. Juni-aug. Sandblad, N. G. Minnesutställning över
Anders Trulson 1874-1911. .
35-37. Okt. Utställning av Richard Björklund. Moskvas
konstnärliga teater. Birgittavesper.
38. Nov. Utställning av Gottfrid Olsson.
39. Dec. Utställning av Karl Enock Ohlsson.

Malmö nation. Stadgar för Malmö nation vid Kungl. universitetet i Lund. Malmö. 31 's.
(Malmö rödakorskår) 1916-1941. [Jämte] matrikel m. m.
Årg. 11. Malmö. 150 s. ill. portr.
Nielsen, Lauritz, Den danske Bog. Fors0g til en dansk Boghistorie fra den reldste Tid til Nutiden. Kbh. s. 42-46.
m. fl.

Nilsson, Lennart, Malmö landstormsförenings ungdomsavdeJning. Historik över U 51 :s verksamhet.
Landstormspojken. Årg. 6 (1941), s. 'i'0- ?3.

Nordström, Sven, Rikskabeln Göteborg-Malmö.
Teknisk tidskrift. Elektroteknik. Årg. ?1 (1941), s. 113-120, 138-144.

Nosslin, Folke, Boktryckerier och bibliotek i Malmö. En
orientering.
S. D. S. 22/10.

Några bilder från 1800-talets Malmö. [Med tex t av Leif
Ljungberg, Einar Bager, Axel Cronquist.]
Malmö fornminnesförening, Årsskrift 1941, s. 83-106.
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P[orat, Åke], v[on], På rundtur i Malmö koloniområden.
Täppan. Årg. 65 (1941) , s. 107-108.

Ramsing, H[olger] U[tke], K0benhavns Historie og Topografi
i Middelalderen. Bd 2. Kbh., s. 187-188.
Rang, Valdemar, De gamla mudderverken i Malmö hamn.
Dredalus. Tekniska museets å rsbok. Årg. 10 (1941) , s. 99-105.

Sandblad, Nils Gösta, Malmöhus och dess historia.
Malmö museum 1841-1941. Malmö, s. 91 - 113.

(S:t Marcusförsamlingen i Malmö) 70 år.
S. D. S. 25/4. ·

Schiller, Harald, Tulldirektör och Fru Emil Gagners hem,
Malmö.
Svenska hem. Årg. 29 (194J) , s. 156- 158.

Sfögren, Hartvig, Synpunkter på matavfallets tillvaratagning i Malmö.
Svenska stadsförbundets tidskrift. Årg. 33 (1941), s. 493- 497.

Skolor:

[Ho]lm[quist, Carl], När Malmö första "söndagsskola" blev
stadens första Borgarskola.
Sk. D. 27/8.

Kinberg, Eric, Navigationsskolan i Malmö.
Traung, Olof, [red.], Navigationsskolornas historia. Gtb. s. 287- 357.

Lagerquist, Elin, Malmölärarnas pensionsmål.
Svensk lärartidning, Årg. 60 (1941), s. 1291.

Wahlgren, Axel1 Överbyggnader på folkskolan

Malmö.

Vår slöjd. Årg. 25 (1941), s. 86-89.

(Skåneföreningen 1892 års män). 1892-1942. Medlems- och
porträttmatrikel. Red. av Bernt Reinholtz. Malmö. ill.
portr.
(Svenska boktryckareföreningens södra krets) 1901-1941.
Malmö. 46 s. ill. portr.
Svenska handelsarbetareförbundet. Protokoll förda vid Svenska handelsarbetareförbundets 10:de ordinarie kongress
i Malmö den 4-9 aug. 1941. Malmö. 214 s.
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Sroensson, ]. S. , När renhållningskarlarna i Malmö kläddes
i kjolar.
Sk. D. 6[12.

-

-, När starka smeders taktfasta släggslag smidde in det
nya året.
Sk. D. 29/11.

(Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund). Skåne distrikt av
Sveriges handelsträdgårdsmästareförbund 1916-1941.
Malmö. 22 s. portr.
(Södra Sveriges fiskhandlare! örening). Jubileumsskrift [25
år] och berättelse över verksamheten 1940. Malmö. 45 s.
ill. portr.
Tidningar och tidskrifter:
Den aktive handelsresanden. Organ för Föreningen Sveriges
aktiva handelsresande, Malmö. [Årg. 10] (1941). Malmö.
4:o. ill. portr.
Den frivillige brandmannen. [Årg. 1] (1941) Malmö. 4:o. ill.
portr.
Landstormspojken. Organ för Sveriges landstormspojkar.
Malmönummer. Årg. 6 (1941): nr 5. Sthm. 4:o [20 s.] ill.
portr.
(Svenska telegrambyrån). A.-B. Svenska telegrambyrån. Av
Svenska tidningsutgivareföreningen auktoriserad annonsbyrå. Ett dubbeljubileum. Sthm, s. 27, 51, 59, 64-65.
I

Tingsten, Herbert, Den svenska socialdemokratiens ideutveckling. 2. Sthm, s. 348-349, 377-379 m. fl.
Tjänste- och avlöningsreglemente för Malmö stads tjänstemän. Malmö. 39 s.
(Stadsfullmäktiges i Malmö handlingar.)

"Det tryckta ordet 500 år" i Malmö.
Grafiskt forum. Årg. 46 (1941), s. 360- 364.

Undersökning av ligabrottsligheten. Utg. av Centralförbundet för socialt arbete. Sthm, s. 25-36, 43-44, 57-60,
65-83.
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Wiren, Gösta, Ännu porlar bäcken. Sthm, s. 13-33.
[Osterdahl, Herman], Slottsmöllan - en lysande pärla i Malmö stadsbild. Av Armand [pseud.].
S. D. S. 15/6.

_ Tillägg till 1940:

Bjurling, Oscar, Om oxstallningen och exporten av stalloxar
från Skåne under årtiondena före och efter år 1700.
Scandia. Bd 13 (1940), s. 257- 276.

Fjäderhane, Aug. M., Bidrag till belysande av prisspänningen
å grönsaker inom detaljhandeln i Malmö och Lund.
Årsskrift fr. Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsinstitut 1940,
I

S.

1-21.

Gamby, Erik, Olof Ulriksson.
Nord. boktryckarekonst. Årg. 41 (1940), s. 218-222.

Hildebrand, Karl, Sveriges fastighetsägareförbund under
kvartseklet 1914-1939. Upps. s. 166-168, 171, 202 m. fl.
Johnson, Pehr, Malmö första boktryckare.
Nord. boktryckarekonst. Årg. 41 (1940), s. 393-395.

[Rosencrantz, Holger], Ciceron för Malmö. Malmö. 4:o. 120
s. ill.
Skånes kyrkor. 1. Malmöhus län. Utg. av Skånska kyrkooch kyrkogårdsvaktmästareföreningen. Hälsingborg. s.
11-30.
Skånska cementaktiebolaget, Malmö. Minne från medaljutdelningsfesten den 5 dec. 1940 i samband med avtäckningen
av statyn över R. F. Berg i Limhamn. Gtb. 72 s. ill. portr.
Sommarin, Emil, Grundläggningen av vårt sparbanksväsen.
Ett blad ur svenska folkets ekonomiska och sociala historia. Sthm. s. 82-83, 91-93, 95, 110, 119.
Sundberg, Emil, Ätten Cronsioe - Sjöcrona. Genealogiska
och biografiska anteckningar. Halmstad. 272 s. ill portr.
(Ätterna von Segebaden, von Braun och Sjöcrona. 3.)
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FÖRTECKNING
öVER

MALMÖ FORNMINNESFöRENINGS MEDLEMMAR
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Bo, troligen bosatt

i

Slagelse cirka 1460-1500, i övrigt okänd.

Peder Boesen Tinckel,1 född i Slagelse 1486, död 1565 i Grönby,
kanik i Dalby, prost i Grönby, 2 g. m. Elena Olofsdotter,
f. i Kallundborg, 1502-1581.

I

Rasmus Pedersen Tinckel 1533-1593, prost i Grönby,
g. m. 1 :o Marine Albertsdotter fr. Malmö 1540-1574 4/8,
2:o Margarete Hansdotter, (omg. med Olof Wadzen,
kyrkoherde i Grönby).

Anna Rasmusdotter Tinckel, död 1620.
g. m. Bertil ]e;;person, Sogne och Slottspräst i Malmö,
död 1613,
epitafium i Malmö S :t Petri kyrka.

Peder Rasmussen Tinckel, handlande i Malmö,
"Kledebomand" d. v. s. tillhörde det främsta köpmansgillet; bouppteckning 1654 nr 791.
g. m. 1 :o Catharina Mattisdotter Odder f. 30/4 1598,
d. 1640, dotter till kyrkoherden Mads Odder
i Håslöv; höll 30/4 1642 skifte med sina 5
ba1·n med henne.
2:o 1642 med Inger Hendrichsdotter Salter, dotter till Henrik Solter,5 borgare i Malmö,
änka efter Jörgen Koefod, borgmästare i
Slagelse; omtalad i magistratens ink. skrivelse 22/11 1625, Stolsbroder i S:t Knutslaget
1654 29/6, ägde och bebodde gården nr 343
i kvarteret Gripen. 6

.

Casper Bartholin 1585-1629, prof. i medicin och
teologi i Köpenhamn,
g. m. Anna Fincke, dotter till med. prof.
Thomas Fincke i Köpenhamn.

Thomas Bartholin 1616-80 prof. i
medicin i Köpenhamn. 4 g. m. Else
Christoffersdotter, 1638-1675, dotter
till borgmästare Chr. Hansen.

I

Rasmus Pedersen Tinckel, färgare, stadsfiskal och
stadskvartermästare, levde 14/6 1666, död i början av
1670-talet, g. 2 m. Annicke, änka efter Lukas Hammer,
färgare i Malmö (bpt 1653 11/10 nr 778). ~i\gde gården
410 och 411. Stämd av hustrun 14/6 1666 för det han
sålt deras gård.6

Rasmus Bartholin 1625- 1698,
prof. i medicin i Köpenhamn.

Peder Rasmussen Tinckel, död 22/9
1691, handlande i Malmö, gravsten i
S :t Petri kyrka ("Krämarkapellet"
nr 64), ägde och bebodde gården nr
375, bodde 1658-60 å gården nr 605
som han sålde 1679 22/12;
g. m. Cecilia Hansdotter Borup 1648
-1718, dotter till kyrkoherde Hans
Borup i TrelJeborg.

I

Casper Bartholin 1655-1738, prof. i medicin i Köpenhamn, generalprokurator, president i Rentekammaren,
adlad 1731; g. m. Anna Fabricius 1643-1713, dotter
till läkare Christian Fabricius. Vidare släktledning:
Se Danmarks Adels Aarbog 1932.

Karine Pedersdotter Tinckel 1670-1711 g. m. handlanden i Malmö Ernst Henrik Stein, 1666-1709, vilken
var född å herrgården Molsam i Mecklenburg, son av
Henrik Stein av tysk patricierfamilj från Liibeck, och
Anna Law, ägde gårdarna nr 354 och 375 vid Kyrkoresp. Södergatorna i Malmö, Terningholms gård samt
innehade Limhamns kalkbruk. 7

Henrik Stein, 1695-1729, handlande i Malmö;
g. m. Christina Haffman, levde 1745, dotter till handlanden i Malmö Claes Haffman.

I

Anna Cecilia Stein, 1723-1779; g. m. Jacob Malmborg
1711- 1775, stadssekreterare i Malmö, ägde gården n r

339 vid Stortorget, (sonson till Isak Slaktare, efter v il-

ken gata i Malmö centrum uppkallats).

I

Christina Elisabeth Malmborg 1746-1829 g. m. Carl
Fredrik Kock 1740-1821, f. i Malmö, handlande i
Trelleborg, klockare i Reng. 8

Johan Henrik Kock, handlande i Simrishamn, ägde
gårdarna 209 och 224 där, 1?79-1861, g. m. Ingrid
Brita Lundberg 1785-1839, f. i Malmö, dotter till Jöns
Lundberg och Anna Kristina Fant, dotter till Engelbrekt Fant.

Carl Jöran Kock 1808-1894, handlande i Malmö, riksdagsman, stadsfullmäktiges ordf.; g. m. Carolina Areschoug 1808- 1838, dotter till handlanden i Simrishamn
Johan Areschoug, ägde gården nr 13 vid östergatan
i Malmö.

I

Johan Engelbrekt Kock, 1815-1861, handlande i TrelJeborg, ägde gården 148 där, g. m. Jeanette Bruzelius,
1825-1866, dotter till prosten i N. Vram, A. Bruzelius.

] ohan A. Kock 1832-1882, grosshandlande i Trelleborg, ägde gården
nr 54 vid östergatan i Trelleborg,
g. m. Augusta Kockum 1833-1907,
dotter till godsägaren Jan Kockum
å Bulltofta.

Kristina Kock 1833-1914 g. m. fabrikören Petter Bergh i Malmö, 18231903, ägde huset nr 3 vid Kyrkogatan
· (tomten 352, 354 och del av 353).9

(Karl) Axel Kock, 1851-1935._ professor i Lund, ägde gård 25? B där,
g. m. Ebba Olbers, 1859-1937, dotter
till domprosten i Lund C. Olbers.

Johan Kock 1866- grosshandlande i
Trelleborg, äger och bebor gården
nr 54 vid östergatan i Tre1leborg
samt hemman i Kämpinge, g. m.
Greta Herrlin 1872-1941, dotter till
stationsinspektor Carl Herrlin i Sala,
född i S. Villie.

Carl]öran Bergh, 1865- disponent vid
Manufaktur Aktie Bolaget i Malmö,
äger och bebor fastigheten nr 3 vid
Kyrkogatan, g. m. Elsa Wallenstrand
1878-, dotter till kaptenlöjtnanten
A. W allenstrand i Malmö.

Ebbe Kock, 1887- hovrättssekreterare i Malmö, g. m. Elsa Ternlund
1899- dotter till hälsövårdstillsyningsman F. Ternlund i Malmö.

Lennart Bergh, 1899- direktör i Malmö, g. m. Erna
Ståhle 1913-, dotter till konsuln i Malmö Petter Ståhle.

Thorsten Bergh, 1901- konsul, chef för Manufaktur
Aktie Bolaget i Malmö, g. m. Brita Nilson-Ehle, 1908-,
dotter till professorn Herman Nilson-Ehle i Lund.

Jöran Lennart Bergh 1941-.

Carl Herman Bergh 1932-.
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Eder affärs goda anseende
fordrar det
I

Endast det verkligt goda reklamtrycket
väcker uppmärksamhet och kan framkalla intresse för den vara, som reklamen avser att framhålla. Det som betalas
ut för "goda nog" trycksaker, är oftast
bortkastade pengar. Vänd Eder till vårt
tryckeri. Vi kunna tillfredsställa de
högst ställda anspråk.

Lundgrens Söners
Boktryckeri

Malmö

Baltzarsgatan 24

Telefon 19081, 20106

FORSÄKRINGS·A K TIEBOLAGEN
0

••

"SKANE"

OCH

"MALMO"

B r a n d· o c h L i

V•

försäkringar
Olycksfalls-, Sjuk-, Barnolycksfalls-,
Ansvarighets-,

Automobil-,

Trafik-,

Motor cyke 1-, Inbrotts-, Resgods-,
Glas-, Garanti-, Vattenledningsskadesamt Värdepostf ö r s ä kr Inga r

HUVUDKONTOR : MALMO
Telefoner: Nam nanrop " SK Å N E"
Telegr am adress : SK Å NE

Huvudagent i Malmö : H. G. A. Schmidf
R t 205 92 och 207 55

0'1nbud å alla större platser i riket

Malmö, 1942. Lundgrens Söners bo1ctr.
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