




MALMÖ 

FORNMINNESFÖRENING 

ÅRSSKRIFT 1956 

TJUGOFJÄRDE ÅRGÅNGEN 



INNEHÅLL: 

Malmö Fornminnesförenings verksamhet 1955  	3 

Hamnbild från Malmö. Färgbild med text  	6 

Jorgen Kock som montmester. Av museumsoverinspektoren Georg 
Galster 	  7 

Basilius Goldsmid Stenhugger och gravstenar i S:t Petri kyrka. Av 
konstnären, fil. doktor Einar Bager 	  42 

Från Henrik Schartaus Malmöår. Av kyrkoherden Axel Malmberg 62 

Burbackska faderskapsmålet. En tidsbild från 1750-talets Malmö. 
Av med. doktor Otto GrölA 	  79 

Om Malmö högre allmänna läroverk. Av generaldirektören Ludvig 
B. Falkman f. Med inledning av stadsarkivarie Leif Ljungberg 93 

Riseberga. Jordbruksområdet, som blev stadsdel. Av skriftställaren 
Helge Andersson 	  118 

Arkeologiska och byggnadshistoriska fältarbeten 1955. Meddelande 
från Malmö museum genom 1:e intendenten, greve Sten Kalling 126 

Anteckningar till en Malmöbibliografi för år 1955. Av stadsbibliote- 
karien Ingeborg Heintze. 	  132 

Utdrag av medlemsmatrikeln m. m. 	  147 

Annonser 	  II—XVI 

Redaktionskommitte 
Styrelsen för Malmö Fornminnesförening 

Redaktör: 
Leif Ljungberg 

Stadsarkivet, Kyrkogatan 6, Malmö C. 

Författarna äro ensamma ansvariga för sina uppsatsers innehåll. 

Bilden å omslaget är en av konstnär Einar Bager utförd teckning av 
borgmästaren Jost Ledeburs gravsten i Malmö S:t Petri kyrka (jfr artikeln 
å sid. 42-61). 



MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS 

VERKSAMHET 1955. 

"Förnyelse av den gamla stadsbebyggelsen" var ämnet för 
stadsplanechefen G. Lindmans föredrag vid föreningens ordi-
narie vårsammanträde, vilket ägde rum på Malmö museum 
den 16 mars. 

Föreningens kassaförvaltare sedan 1931, fabrikör Armin 
Hattendorff, vilken undanbett sig återval som styrelseleda-
mot, utsågs vid nämnda sammanträde med acklamation till 
föreningens hedersledamot. Till ny ledamot resp. suppleant i 
styrelsen utsågos fröken Ester Hallberg och direktör John 
Hain. Styrelsen konstituerade sig sedan, varvid direktör Hain 
utsågs till kassaförvaltare; på övriga poster ägde omval rum. 

Vårutfärden skedde den 19 maj, Kristi Himmelsfärdsdag. 
Efter att först ha besett Dalby kyrka fortsatte färddeltagarna 
över Kläggeröd — med den vackra utsikten över slätten— till 
Skönabäck, där friherrinnan Erna af Ugglas visade deltagarna 
kring och sedan bjöd på förfriskningar i de stilfulla salong-
erna. Därefter gick resan vidare till Snogeholm, där kaf febor-
det stod dukat. Nästa anhalt blev Krageholms slott, i vilket 
bl. a. den vackra slottskyrkan ingående studerades, varefter 
kosan styrdes mot slutmålet Ystad. Under ett par timmars 
rundvandring demonstrerade museiintendenten Nils Olsson 
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konstmuseet, Charlotte Berlins museum, klostret, Mariakyr-

kan och många av de gamla korvirkesgårdarna, vilka utgöra 

stadens charm. Dagen avslutades med gemensam middag å 
Norra Promenadens restaurant. 

Den 15 oktober gästade vår förening föreningen Det 

gamla Lund. Av de c:a 125 personer, som samlats på Clemens-

torget för att följa antikvarien, fil. doktor Ragnar Blomqvist 

på en rundvandring genom staden, voro drygt tre fjärdedelar 

Malmöbor. Doktor Blomqvist började med att berätta om 

Clemenstorgets historia, fortsatte sedan med husen kring 
Petriplatsen, vidare Universitetsplatsen, Lundagård och 

Kraftstorget, varefter vandringen fortsattes utefter Kilians-
gatan till Hillmonumentet, vidare förbi Bruniushuset till Mår-

tenstorget och via Stäket till Kattesund. Efter rundvandringen, 

som tog närmare två timmar i anspråk, samlades deltagarna 

till gemensam måltid på Akademiska föreningen. 

Årsskriften utkom den 16 juni; Lundgrens söners boktryc-

keri har liksom tidigare välvilligt beviljat rabatt å trycknings-

kostnaderna. 

Kulturbyggnadskommittens utredning (jfr. årsberättelsen 

1954) har under året av stadsfullmäktige överlämnats till 

byggnadsnämnden. Ledamoten i kommitten, konstnär Einar 

Bager, har fortsatt sitt oegennyttiga arbete för bevarandet av 

den äldre bebyggelsen. Bl. a. har en av vår stads värdefullaste 

1500-tals byggnader, det Carnegiska huset vid Östergatan, 

genom ägarens försorg varit föremål för en partiell undersök-
ning, varvid föreningen biträtt med ett mindre anslag. Gläd-

jande nog har vid husets omputsning hänsyn tagits till de vid 

undersökningen gjorda iakttagelserna. 

Medlemsantalet har under året utgjort 5 hedersledamöter, 

12 ständiga och 562 betalande eller tillsammans 579, vilket ut-

gör en ökning med 1.. 
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Föreningens utgående balanskonto den 31 december 1955 • 
utgjorde: 

Tillgångar: 
Aktier 
23 aktier i ASEA 	 2.820: — 
35 	„ 	„ Sv. Sockerfabriks AB. 	2.730: — 
20 aktier i AB. Svenska Handelsbanken, 

stam 	 4.381:55 9.931:55 
1 st. premieobligation av 1943 50: — 

Banktillgodohavanden 10.102: 71 
Postgiro 16: 67 
Kassa 27: 15 

Summa Kronor 20.128: 08 

Skulder: 
Berghska Fonden 1.244: 97 
Leif Ljungbergs Fond 1.422: 71 
Kapitalbehållning 17.460: 40 

Summa Kronor 20.128: 08 
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Hamnbild från Malmö. 

Malmö hamn från slutet av 1880-talet med Suells-, Inre-

och Yttre hamnanläggningarna. Den röda byggnaden i för-

grunden, hamnsmedjan, fick 1908 lämna plats för hamnför-

valtningens tornprydda komplex. Det lilla hamnkaptensbo-

stället bakom spjälstaketet kvarstår fortfarande. Hästspår-

vagnen, som skymtar på östra Hamnsidan, torde just vid 

denna tid ha satts i trafik på stadens gator. — Akvarell av 

okänd konstnär. Sjöfartsmuseet i Göteborg. 
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JOMEN KOCK SOM 

MONTMESTER 

Av Georg Galster. 

Det vil vare naturligt i 400-året for jorgen Kocks dod at 
mindes denne Malma stads store borger i dette årsskrift. Her 
er tidligere fremkommet flere udmaorkede skildringer af ham 
og hans virke til stadens ve og vel;1) denne lille skarv til hans 
minde vil derfor hovedsagelig kun omhandle en enkelt, men 
ganske vigtig side af hans foretagsomhed — hans embede som 
Malmos sidste og betydeligste montmester. 

Jorgen Kock er — som det forst for få år siden opklaredes 
ved restaureringen af hans portrEet2) — kat 1487 eller 1488, 
antagelig i en stad i Vestfalen, da han betegnes som vestphx-
ling (vestphalus)3). På modrene side havde han tilknytning 

1) Einar Bager: Jörgen Kocks fundats och hans gravsten. M. F. Å. 
1929 s. 62-72. Kerstin Ljungfors: Jörgen Kock, Malmö och grevefejden. 
M. F. Å. 1941 s. 31-56. L[eif] Lj[ungberg]: Jörgen Kocks porträtt. M. F. Å. 
1943 s. 3-5. Iovrigt henvises til Astrid Friis i Dansk biografisk Leksikon 
XIII (1938) s. 57-62 og der anfort litteratur. 

2) Se Leif Ljungbergs i note 1 anforte artikel. Forfatteren betvivler 
her, at William Karlssons mening, at porträttet er malet af Jacob Binck, 
kan vare rigtig, da denne kunstners virksomhed i Norden forst daterer 
sig fra 1535 ifolge Francis Becket. Men denne udnuerkede kunsthistoriker 
havde uret. Jacob Binck var allerede 1533 trådt i hertug Christierns tjene-
ste, og sandsynligvis har han allerede 1530 arbejdet for Frederik I, som 
årstallet på hans medaille, der ganske vist kun foreligger i senere strå-
ning, viser (Georg Galster: Danske og norske Medailler og Jetons, Kbh. 
1936, s. 5 og 11 fig. 13). Bincks portreet af kongen er fremragende ar-
bejde; men f. ex. kongens hånd er meget ringe i udferelsen og minder 
påfaldende om hEenderne på jorgen Kocks portraet. 

3) "VestphEeling": Arrild Huitfeld: Danmarckis Rigis Kronicke (Kbh. 
1652) s. 1406. "Vestphalus": Den skibyske Kronike. Holger Rordam: 
Monumenta Historia DanicEe I (1873) s. 100. 



til Lyba3k4). Det hedder i visen om ham, at han kom som en 
fattig mand til Danmark, hvor han fik rigdom og Eere5) — 
hvornår vides ikke. Han har altså veret en af de mange 
tusinde tyske — kobmwnd, håndverkere, krigsmeend og lyk-
keriddere — der lige fra Valdemarernes tid er strommet ind 
fil Danmark som til det foriEettede land. Men i kraft af sin 
enestående dygtighed har han også gjort sig fortjent af sit 
nye fxdreland og isar af den stad, der kårede ham til sin 
forste borger. Han synes at have tilegnet sig det danske sprog 
og behersket det i skrift med en ualmindelig färdighed. Selve 
hans navn siger os intet andet end, at antagelig en af hans 
forfaedre har udovet den ädle kogekunst, hvoref ter navnet 
på håndvffirket er blevet heengende på hans efterkommere, 
således som det i det 15. århundrede blev tysk navneskik. Da 
han var vel forf aren i den yderst exclusive kundskab om 
montpregning, som i regel gik i arv inden for visse skegter, 
er det muligt, at han nedstammede fra eller havde tilknyt-
ning til en tysk montmesterfamilie. Og datidens montmestre 
drev som vigtigt bierhverv kobmandskab, foruden at de vir-
kede som vekselerere og bankierer. Iovrigt beres navnet 
Jorgen Kock af flere mEend i datiden. Således tradfes i årene 
1505-10 en eldre samtidig Jorgen Kock som rodemester i 
Strandkvarter i Kobenhavn6) — han kan umulig (som man 
oftere for har antaget) vore identisk med den 17-18-årige 
unge mand fra Vestfalen. En yngre samtidig mand af navnet 
ansattes 1543 som montmester i Skien i Norge og deref ter 

4) Hvis man ter betragte den anekdote som historisk, som berettes af 
N. H. Sjöborg: Anmärkningar öfwer Malmöhus Län samt Malmö Stads 
Historia och Beskrifning (Lund 1812) s. 127: "Kocks moder hade begärt 
blifwa begrafwen i Lybeck hos sina förfäder, men då Gumman dog, lät 
han med all högtidlighet begrafwe henne i Malmö, föregifwande, att 
hun fick ett andet sinde siden hun war död: hwadan länge warit ett 
ordspråk i Malmö: "den fick annat sinne, såsom Bågen Mynters mor". 

5) En Vise ny, om den Handel oc Feygde, som Greffue Christoffer aff 
Oldenburg, oc hans Raad Wulleweffer, jorgen Mynter, deris Tilhenger 
haffue brugt udi Danmarck oc Lanthe Holsten. Aar MDXXXVIII. Danske 
Magazin I (Kbh. 1745) s. 247. 

6) Kjobenhavns Diplomatarium I (1872) s. 255, 257, 259, 285. Udgiveren, 
rådstuearkivar Oluf Nielsen, antager uden grund, at denne mand er 
identisk med Jergen Monter. 
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JORGEN KOCK. 

Efter maleri i Jurgen Kockska huset i Malma. 
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1547 som montmester i Flensborg, hvor han virkede til 15567); 
han var en broderson af sin beromte navnefEelle. 

Om Jorgen Kocks personlige forhold oplyser en lille notits 
i hans samtidige, Malma-boen Henrik Smiths danske årbog 
ved år 1522: "Samme aar kom forste tid den flamske weffnet 
ind y landet Danmarck med Jorgen Monters hustru Allhed"8). 
Det må antaglig betyde, at hun har oprettet et vwrksted med 
flamske vffivere i Malma. Det vilde falde godt i tråd med 
kongens og mor Sigbrits bestrebelser for at fremme de borger-
lige erhverv i kobstderne — i dette tilfeelde endda et fornemt 
kunsthåndverk. Året for havde kongen just vearet i Flandern 
og her trådt i forbindelse med kunstnere; det vilde vare natur-
ligt, om nogle vEevere derfra havde segt deres lykke i den 
tilsyneladende mmgtige konges rige. Men denne oplysning 
om jorgen Kocks egteskab kan ikke vare rigtig. Mester 
Mogens Madsen må her stå til troende, når han under samme 
år meddeler, at det var jorgen Kocks broder, Johan Kock, 
der med sin kunstfEerdige hustru Athelhed kom og bosatte 
sig i Malma, hvor hun indforte flamsk vevning og måden at 
farve ulden med forskellige farver9). 

Sandsynligvis allerede for 1518 er jorgen Kock blevet gift 
med den rige enke Sidse Kordtsdatter, der må have vret 
adskillige år ffildre end han, siden hun havde en voksen son. 
Hun var datter af Kort Daniel eller Berent, der nEevnes som 
rådmand i Helsingor i årene 1478-8310  ). Hun var enke efter 

7) Erwin Nöbbe: Flensborg som Montsted. Numismatisk Forenings 
Medlemsblad XII (Februar 1930) s. 10 ff. Samme: Flensborgske Blafferte 
og Penninge fra Tiden 1546-1571. Nordisk Numismatisk Årsskrift 1938 
s. 155 ff. J. Wilcke: Reneessancens Ment- og Pengeforhold 1481-1588 
(Kbh. 1950) s. 266 ff. og 282 ff. 

8) Holger Rordam: Monumenta Histori®e DanicEe I (Kbh. 1873) s. 617. 
9) Magni MatthiEe Regum DaniEe Series. Rordam: Monumenta 2 R. II 

(Kbh. 1887) s. 194. — Endnu en broder, Arendt, kom til Mal= og blev 
rådmand 1527-34. Om dem og deres bom, jorgen Kocks arvinger, se 
A. U. Isberg: Bidrag till Malmö stads historia II a (1897) s. 57 f. og s. 
151. — Johan Kocks son, jorgen, er sandsynligvis identisk med den mand, 
jorgen Kock d. Ee. anbefalede til montmester i Norge (se note 7). 

10) Danmarks Adels Aarbog XXIII (Kbh. 1905) s. 331 f. Stamtavle 
over den flanderske slEegt Nuland, der kom til Danmark med Daniel 
Kepken van Nuland, klerk fra Lyttik, 1448 eller 1450. Han var kongens 
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en velstående borger i Kobenhavn, Walter Kniphof, hvis navn 
kunde tyde på afstamning fra Danzig; deres son var den så 
navnkundige kaperhovding, kong Christierns håndgangne 
mand, Klaus Kniphof. Hun nxvnes i en kobenhavnsk ind-
kvarteringsliste fra hendes enkestands tid, efter 1510, som en 
af 30 borgere, der skulde give herberg til en krigsknEegt og 
hans hest: "Item Sitze Wolthers wtinde Hans Bogbinders 
hws"11). Da hendes son efter mange sejrrige kampe med 
hansestxdernes skibe omsider den 7. october 1525 ved Gretziel 
i Ems-mundingen måtte bukke under for overmagten og blev 
fort som fange til Hamborg, rejste hans stedfader med en 
stor pengesum af sted for at loskobe ham. Da han kom til 
Lybeek, fik han at vide, at hamborgerne til trods for kong 
Christierns fuldmagt den 30.october havde henrettet ham og 
75 af hans mfflnd som sorovere12). 

Jorgen Kock trder forst frem i historiens sogelys, da han 
i påsken 1518 overtog stiltingen som montmester i Malma efter 
Dines Blicher. Hans tiltraeden betad et afgorende brud med 
håndftestningens krav, "at to mark ger fyldest for en rhinsk 
gylden", og med montordningerne af 1513, 1514 og 1515. 
Kongen, der forgEeves måtte vente på udbetaling af sin hustrus 
rige medgift på 300.000 gylden, måtte nu finansiere krigen 
med Sverige ved at lade slå ringholdig og undervEegtig ment. 
Nok havde Dines Blicher måttet udnytte montregalet kraftigt; 
men nu blev alle hensyn tilsidesat. 

kansler 1460-64 (William Christensen: Dansk Statsforvaltning i det 15. 
Aarhundrede, Kbh. 1903, s. 689). Hans (umgte) son var Kort Daniel, der 
atter foruden Sidse (Cecilia) havde sonnen Niels Kortsen, der dock 1524 
som terkedegn i Lund og roses i Skibykraniken. Sidse Kortsdatter forte 
slEegten Nulands våben, tre firbladede blomster, som det fremgår af hendes 
segt, se A. Thiset: Danske adelige Sigiller fra det XV., XVI. og XVII. Aar-
hundrede (Kbh. 1905 f.) s. 49 tavle 48: F År 4 (brev 1528 oct. 24). 

il) Kjobenhavns Diplomatarium I s. 329 med berigtigelse af Bering 
Liisberg i Historiske Meddelelser om Kobenhavn VII (1919-20) s. 82. 
Udgiverens datering (1523?) kan ikke veere rigtig. — Hans Bogbinders 
hus i Hojbrostriede var et af stadens fornemuste huse, hvor også Christiern 
II som dreng var sat i pension. 

12) A. Heise (Povl Bagge) i Dansk biografisk Leksikon XII (1937) s. 
557. 
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Montergården i Malms?), der lå, hvor nu Malmohus ligger, 
var bygget 1434 af Erik af Pommern som et led i stadens 
befwstning og stodte op til bymuren. Det var betryggende at 
have montvirksomheden anbragt i et velbefaestet hus. Under 
Christopher af Bajern henlagdes da hele Danmarks udmont-
ning hertil. Her virkede montmestrene Hans Mindel (for 
1444-1455), Henrik Dringenberg (1455-92), Hans Sever 
(1492-1512) og Dines Blicher (1. aug. 1513—april 1518)13). 

De store rustninger til krigen mod Sten Sture og limningen 
af de mange tusinde hvervede krigskneegte stillede store krav 
til Malmo-montens evne til at fremskaffe klingende ment. 
Det har sikkert vxret mester Dines for meget. I april 1518 
er han da fratrådt sin killing; den 23. i denne måned fik han 
et kongeligt beskaermelsebrev, "at inghen skall wre hans 
Dommer vti the Sager som bor fore ingen Herre at forhandles 
vden Hans Naade selffuer Oc skall han bliffue boendis oc 
besiddendis vti Malmve eller andenstaedz her i Riget hwor 
hannem laster oc han seg best bierge kand Oc skall han waere 
altingest frii oc quith fore alt kongelige oc Byes Tynge ehvor 
han boer swo lenge han leffuer dog skall han giore oc giffue 
till myn Herre oc Kronen Told og Cisze aff hues Godz han 
handlendes worder som andre Undersate oc Borgere her i 
Riget giore oc giffue""). Han må således have gjort god rede 
og regnskab for sin virksomhed overfor sin overordnede, borg-
mester Hans Mikkelsen, der lige fra 1513 havde haft over-
opsyn med mynten, og kongen har påtaget sig det fulde ansvar 
for de udmontninger, som ellers kunde blive alvorligt påtalte 
af rigsrådet, hvis de skulde bedommes efter liåndfaestningen 
og montordningerne. Det er tydeligt, at kongen har vxret 
tilfreds med hans gerning, siden han fik lov til at beholde de 
forrettigheder, som ellers kun tilkom en tjenstgorende ment-
mester, selv efter at han var fratrådt sin stilling. Iovrigt 
benyttede Dines Blicher sig ikke lxnge af dette protectorium; 
allerede 1522 blev han ansat som montmester af bystyret i 

13) Erik Person: "Montergaarden" i Malmö. Numismatisk Forenings 
Medlemsblad XIV (Maj 1934) s. 73-78. 

14) P. F. Suhms Nye Samlinger til den danske Historie II 3-4 'mene 
(Kbh. 1793) s. 143. 
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Vismar, hvor han med nogen afbrydelse virkede til sin dod i 
december 154315). 

Allerede i påsken den 4. april er han blevet aflost af den 
kun 30-årige Jorgen Kock. Den uhyre energi og sagkundskab, 
som han lige fra forste faerd udfolder, viser, at han må have 
stået i here i lxngere tid og veeret kendt med de seerlig 
vanskelige forhold; måske har han da arbejdet ved ~liten 
i Malmo allerede under Dines Blicher. Tage må han have 
haft gode forbindelser både inden- og udenlands. Desvxrre 
svigter alle kilder, når vi vil forske efter, hvorledes det lyk-
kedes ham at udfore sit embede. Vi kan kun få et sken 
derom ved at betragte det arbejde, der blev gjort af andre 
samtidige montmestre og navnlig Reynold Junge, der vir-
kede under lige så vanskelige vilkår i grevefejdens tid 16 år 
senere"). Seiv om Jorgen Kock overtog vxrksted og mand-
skab, måtte bedriften nu udvides i overordentlig stor måle-
stok. Den snart hundredårige montergård har nwppe kunnet 
rumme alle de smelteovne og vaerksteder, der nu krxvedes. 
Allerede 1506 havde den gamle daveerende montmester Hans 
Sever måttet bygge et hus til på montergården, og rimeligvis 
måtte Jorgen Kock lade udfore adskillige tilbygninger, som 
vi dog ikke ved det mindste om. Han må have haft mellem et 
halvt og et helt hundrede mand i arbejde, og det for en stor 
del sfflrlig teknisk uddannede folk, som måtte hentes i det 
sydlige udland, hvor der ved de hundredtallige montsmedjer 
fandtes montersvende, der vilde soge hen, hvor deres arbejde 
blev bedst lonnet. Jorgen Kock har sikkert her kunnet ud-
nytte sine tyske forbindelser og har vel navnlig fra Vestfalen 
og Harzen kunnet hverve en god del af de folk, han skulde 
bruge; og dog har han ikke kunnet (remskaffe tilstrfflkkelig 
sagkyndig medhjeelp, siden han måtte ty til den udvej at slå 
en så ureglementeret ment som disse klippinge, der afveg fra 
al god gammel tradition om, hvorledes monter skulde se ud. 

15) Georg Galster: Christiern II's danske Me nter. Norsk Numismatisk 
Forenings Småskrifter. Nr. 3 (Oslo 1928) s. 11. 

16) Reynold Junges Mentmesterregnskaber 1534-1540, udgivne ved 
Georg Galster af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie 
(Kbh. 1934). 
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Derimod var den faktiske montforfalskning med at gore solv-
meriten yderlig kobberholdig ikke noget nyt i Danmark. Just 
hundrede år for havde Erik af Pommern under krigen med 
holstenere og hansestffider ladet slå sine ilde berygtede kobber-
sterlinge, og endnu tidligere havde Erik Klipping og hans 
efterfolgere bragt den gamle danske penning til nulpunktet 
af vxrdi ved tilseetning med kobber. 

Det har ikke vEeret nok at bygge flere smelteovne og smedler 
på =ten; der måtte fremskaffes eller indforskrives mange-
hånde fornodenheder til montens behov, bl. a. digler af hessisk 
ler til alle de mange prover, der måtte tages af de forskellige 
yderst blandede sendinger af guld, solv, pagament og mindre 
locligt solv. Kobber måtte fremskaffes til at speede solvet op 
med. Noget kom til tider vel fra de svenske miner i Dalarne; 
men ellers måtte det indforskrives fra Danzig, hvorfra kob-
beret fra Fuggernes miner i Ungarn udskibedes. Lejligheds-
vis måtte Jorgen Kock selv rejse til LybEek for at kobe solv 
for sundtoldens guldmonter eller til Stockholm med nyslået 
'limit for at stoppe munden på de forslugne krigsknEegte og for 
at hente mere solv fil smedfen i Malmo. Breendslet til ~fens 
smelteovne har det veeret en vanskelig sag at fremskaf fe; det 
meget kobber i monterne krxvede en varmegrad på 1100 grader 
Celsius. Uhyre mwngder af trxer måtte fwldes i Skånes og 
det ovrige Danmarks skove og brEendes til treekul, der i hun-
dredtallige vognlxs fortes ad opkorte vele til Malmo eller ud-
skibedes på rheden. 

Danske meen.ds og kvinders arvesolv blev under hårde skatte-
tryk hentet op fra kistebunden for at bestride denne krig, som 
ingen ende vilde tage, og som blussede op igen, just som man 
troede, at nu var der fred og ingen fare. Fra danske lens-
mxnd, kobstfflder, prelater og adelsmnd kom med skib eller 
med agende og ridende post en stadig stram af guld, solv og 
kobber. Der krEevedes skrivere, som kunde fore ordentlig 
regnskab med, hvad der således kom ind og siden gik ud igen 
som nyslået mont. Når man betEenker, at datidens regnskabs-
forere bestandigt benyttede romertal og derfor måtte have 
regnebrxt ved siden, er det ikke mEerkeligt, at man ofte finder 
fejl i deres udregninger. Ydermere skulde man holde regnskab 
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med holdigheden af de mange forskellige sendinger. Det var 
ikke nok med efter gamle erfarne kobmaends og guldsmedes 
brug at bide i solvet, smage på det, prove dets bojelighed og 
foretage stregprover med blodsten og probernåle; der måtte 
tages utallige prover i dertil egnede digler (cupeller), og så 
måtte det "beskikkes" til det "varksolv", der skulde smeltes, 
hamres i tene gentagne gange, indtil den fornodne monttyk-
kelse var nået. Så skulde de vordende monter klippes ud af 
disse plader, helst runde, som velanstaendige monter nu 
skulde vare; men det var der altså ikke tid eller kyndigt 
inandskab nok til; det gik efter bedste beskub. Alt imedens 
havde smede tilberedt hammer- og amboltstempler af har-
det stål,16a) og derefter havde sEerlig uddannede stempelstik-
kere skåret kongens billede, navn, titel og våben, således som 
foreskrevet var, i disse stempler. Så kunde montblanketterne 
endelig een for een lägges på amboltstemplet af en lärling, 
medens en montprager satte overstemplet på og slog et kraf-
tigt slag på det med sin hammer. Overstemplet flossede ud 
for oven under slagene og måtte fornyes oftere end under-
stemplet, der sad fast i ambolten. De färdige monter blev 
optalt og justeret — ikke enkeltvis, men så og så mange på den 
vegne mark, den såkaldte kolnske mark til mellem 230 og 
234 gram, som nu havde vundet almindelig indpas i mont-
smedjerne. 

Alt dette har Jorgen Kock måttet organisere og overvåge. 
Ingen regnskaber er bevaret, som kan berette om det kampe-
arbejde, der her er udfort. Ikke et eneste navn er overleveret 
til eftertiden på hans store skare af medarbejdere. Og han 
har sikkert hårdt savnet kyndige folk. Da kong Christiern 
i sommeren 1521 besogte sin svoger kejser Karl i Nederlandene, 
sogte han da også at hverve montkloge folk til at trade i sin 

16a) Jernet kunde leveres fra jernhytterne ved Kullen og andetsteds i 
Skåne, der forstodes af lensmanden i Froste herred, ridder og rigsråd 
Åge Andersen Thott (dod 1520). J[aeob] Idangebeki : Anledning til en 
Historie om de Norske Bergverkers Oprindelse og Fremvext. Skrifter, 
som udi det Kiobenhavnske Selskab af Leerdoms og Videnskabers Elskere 
ere fremlagte og opleeste i Aarene 1755, 1756, 1757 og 1758. VII (Kbh. 
1758) s. 407-414. 
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Traesnit af Hans Burgkmair, Augsborg ca. 1510: Den unge konge 
(senere kejser) Maximilian bestiger Menten. "Der Weiss Kunig. Eine 
Erzelung von den Thaten Kaiser Maximilian des Ersten. Von Marx 
Treitzsaurwein auf dessen Angeben zusammentragen, nebst den von 
Hannsen Burgmair dazu verfertigten Holzschnitten, Herausgegeben aus 
dem Manuscripte der kaiserl. königl. Hofbibliothek. Wien 1775". Numis-
matisk Forenings Medlemsblad XIV (Marts 1934) s. 43. 

tjeneste. Og den nybagte ridder af den gyldne flis sparede 
ikke på pengene. For 3000 gylden udbetalt 13. Juli skulde 
Jorys Dirckzoon komme til Danmark og ordne montvxsenet; 
kongen regnede med, at nu skulde krigsmonten afvikles og alt 
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Stempler til tomark 1675, krigsbytte fra Landskrones generobring 
i juli 1676. Det synes at vEere et par Eeldre stempler, hvis oprindelige 
prEeg er blevet slebet ud og erstattet med Carl XI's prEeg. Der er ingen 
kendte tomark slået med dette stempel (udover nypseg taget i nutiden). 
Numismatisk Forenings Medlemsblad XIV (November 1934) s. 146 f. Således 
har også stemplerne i Jorgen Kocks mentsmedje set ud. 

sattes på god skik igen; han håbede jo på, at dronningens rige 
medgift snart skulde blive udbetalt. 2000 gylden udbetaltes 
5. aug. fil Peter og Gerbrand Dirckzoon for udfort arbejde —
de nåede dog, såvidt vides, ikke frem fil Danmark, for oproret 
udbrod. Muligvis skyldes den enestående smukke provemont 
for en solvgylden, som nu forefindes i Paris, dette besogl"). 

18a‘ ) Victor P. Christensen: Christian II's udenlandske Ment. Numisma-
tisk Forenings Medlemsblad XIV (Maj 1936) s. 417. 
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Også kongens faktor i Amsterdam, Poppius Occo, skrev 5. 
september samme år fil Moder Sigbrit og anbefalede en menig-
mand, Jacob Hentammer, til arbejde på ~ten — eller til 
krigstjeneste19). Nej, torgen Kock måtte hjelpe sig, så godt 
han kunde, og han gjorde det med stor dygtighed. Men han 
gjorde det ikke for ingenting. Montmesterens embede kunde 
give sin mand en formue, om han ret forstod sit kram. Vi 
kender ikke vilkårene for hans lon; men der er ikke tvivl om, 
at Jorgen Kock fik hoje procenter af sine udmontninger. Der-
til kom, hvad han tjente ved den til ~ten knyttede veksel-
bod, når han sels indvekslede solv og penninge for egen reg-
ning. Det var sxdvanligvis en skilling på hver mark, altså 
1/16 eller 6 1/4  °/o. Endelig havde montmesteren ret til at drive 
kobmandskab — det var jo ofte således, at han måtte realisere 
skatter og afgifter, der indkom i naturalier, korn, kvg og 
lignende, som skulde omsattes i klingende monf. Tilmed var 
han fritaget for borgerlig skat og tynge. Jovist var det givet, 
at en mand som torgen Kock måtte blive stenrig uden at be-
hove begå "åger, underslxb og bedrageri" (usura, peculatus 
et impostura), som hans arge fiende, Povl Helgesen beskyldte 
ham for"). 

torgen Kocks furste regnskabsperiode går fra påsken (4. 
april) 1518 til 10. februar 1519, da han sammen med Hans 
Mikkelsen aflagde regnskab for Herman Villumsen2oa). 

19) C. F. Allen: De tre nordiske Rigers Historie II 2 (Kbh. 1867) s. 104. 
20) Den skibyske Kronike. H. Rordam: Mon. Hist. Dan. I s. 72. Lektor 

Povl Helgesens historiske Optegnelsesbog, sedvanlig kaldet Skibykro-
fliken. På Dansk ved A. Heise. Udgivet af Selskabet for historiske 
Kildeskrifters OversEettelse (Kbh. 1890-91) s. 124. Povl "Vendekåbe" 
betegner ham sstds. tillige som "multis adulteriis infamis". 

20a) Disse oplysninger findes i en registrawk i danske cancelli, en diger 
foliant på 256 blade. Dens indhold er aftryke af Suhm i hans Samlinger 
til den danske Historie. Oplysningerne om Jorgen Kock og monten i 
Malm findes i Registrul,. Siellandie, nEevnte Samlinger 2. binds furste 
hEefte (Kbh. 1781) og i Registrum Schanie & Hallandie, Nye Samlinger 
2. binds 3-4. hEefte (Kbh. 1793) — Georg Galster: Christiern II's danske 
Monter. Norsk Numismatisk Forenings Småskrifter Nr. 3 (Oslo 1928). 
J. Wilke: RenEessancens Ment- og Pengeforhold 1481-1588 (Kbh. 1950) s. 
162-165, se iovrigt registret. 
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1518 oct. 12. for Stockholm antvordet Peder Skriver 
til at hanne ryttere med 	  30.780 mark 
antvordet skipper Laurits til kongen 
sels 	  39.000 — 
antvordet Niels skriver på Hamborger 
kravel 	  18.100 
På regnskab af det solv, som mester An-
ders Glob og Hans Mikkelsen siden 
påske (4. april) antvordet haver21. 

1518 nov. 1. 	antvordet Peder skriver  	500 — 
på regnskab af det solv, kongen har 
ladet skikke på monten, siden han kom 
af Sverige (12. oct.) og til i daggs. 

1518 dec. 15. antvordet Peder skriver  	1.500 — 
på regnskab af de penninge, mester An-
ders Glob forskikket på ~ten nu sidst 
for Jul med Hans Mikkelsen og Jacob 
Mikkelsen23. 

1519 jan. 7. 	antvordet Peder skriver 	  4.000 — 
på regnskab af samme penninge24. 

(1519 febr. 10 ? — Kvittering ikke optegnet)23 	19.000 — 14 fl 

Ialt 112.880 mark 14 fl 

Torsdagen nwst efter sancte Dorothee virginis dag 1519 (10. 
febr.) af lagde Jorgen Kock regnskab for Herman Villumsen 
for, hvad solv og andet "pauiment" han på kongens vegne 

21) Nye Samlinger II 3-4 htefte s. 146 f. Skipper Laurits fik grundejen-
dom i Ftergestreedet i Kobenhavn i november 1520, Suhms Samlinger II, 
1 s. 194. Rentemester Anders Olufsen Glob, dod 1546, Astrid Friis (H. F. 
Rordam) i Dansk biografisk Leksikon VIII (1936) s. 168-170. Alle de 
ntevnte kvitteringer er udstedt på Kobenhavns slot, hvor intet andet 
bemterkes. 

22) Sstds. s. 147. 
23) Sstds. s. 148. 
24) Sstds. s. 148. 
25) Når en sterlig kvittering ikke synes at vtere udstedt, kan det vtere 

grundet i, at belobet indgår i den folgende generalkvittering af 10. februar 
1519. Når Wilcke, anforte sted s. 163, vil htevde, at belobet — bortset fra 
14 ft — er identisk med den i note 31 kvitterede pengesum, og derfor vil 
datere St. Christophori dag til 18. december 1518 eller 15. urarts 1519, 
må bemterkes, at Christophori dag er 25. juli, og i overensstemmelse 
hermed er da også den umiddelbart forud anforte kvittering dateret 
Marie Magdalene dag, 22. juli. Men dermed er vi langt inde i torgen 
Kocks anden regnskabsperiode. 
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havde opbåret og annammet og der af ~tet udi "klipte pen-
ninge och dubbelte skillinge": 112.880 mark danske og 14 skil-
linge og fik kvittering herfor på Kobenhavns slot26). 

Kongen havde nu brug for Hans Mikkelsen til andre hojt 
betroede hverv, bl. a. som slotsfoged på Kobenhavns slot, til 
det påtxnkte lovgivningsarbelde m. m., og Moder Sigbrits 
broder Herman overtog nu opsynet med montvxsenet. 

Det er beklageligt, at det ikke er meddelt, hvor meget solv 
og hvor meget "pauiment" (ringholdig mont) han har mod-
taget. Solvet er antagelig udmontet i bemeldte dobbeltskil-
ljuger, som var velkendte fra de vendiske staeder og fra hertug 
Frederiks mont i Hu.sum27); de er optagne (som 1/12 gylden) 
i montordningen af 1514. Da dobbeltskillinger fra Christiern 
II ikke er overleveret til vore dage, er de sandsynligvis hurtigt 
gået i smeltediglen igen for at genopstå som ringholdige og 
undervxgtige klippinge, slået med skillingstempler. 

Jorgen Kocks anden regnskabsperiode går fra 10. februar 
1519 ta 19. november 1520. 
1519 maj 17. antvordet Peder skriver 	  7.430 mark 

på regnskab af det solv, som torgen Kock 
kobte i påsken (24. april) i LybEek for det 
guld, mester Anders Glob antvordede ham 
i Lanteholsten i fasten28. 

1519 maj 22. antvordet kongen sels 	  6.000 	— 
å og Peder skriver 	  2.700 	— 

på regnskab af det solv, som kongen ant- 
vordede ham 8 dage for, og af det solv, 
som mester Anders Glob fik udi Lantehol- 
sten i fasten og antvordede ham29. 

1519 juli 13. antvordet kongen "vti klippe pendinger"30  7.522 
— 25. antvordet kongen sels på regnskab37  	 19.000 

28) Nye Samlinger II, 3-4 s. 149. 
27) Wilhelm Jesse: Der wendische Miinzverein. Quellen und Dar-

stellungen zur hansischen Geschichte. Neue Folge VI (Liibeck 1928) s. 211 
og registret. Wilcke, anforte bog, s. 184 ff. 

23) Samlinger II, 1 s. 180. På Kieler omslag i Januar 1519 fik kongen 
lån på tilsammen 17.200 mark lybsk. C. F. Allen: De tre nordiske Rigers 
Historie 1497-1536 II 2 (Kbh. 1867) s. 7. 

29) Nye Samlinger II, 3-4 s. 152. 
30) Sstds. s. 157. 
31) Samlinger II, 1 s. 186. Se overfor note 25. 
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— sept. 17. antvordet kongen selv på regnskabs2  	13.000 
"Relator Hans Michelsen". 

— dec. 24. antvordet kongen selv "udi klippinge" på 
regnskab33 	  8.000 

1520 jan. 18. antvordet kongen "vti thenne ny mynt" 	 29.000 
lånt kongen34  	1.750 

marts 8. antvordet kongen selv 	  54.000 
lod i julen mest forleden på Helsingborg 
antvorde kongen selv og Johan dorresvend 
i "klippinge pennige"36 	  10.530 

april 7. , antvordet kongen "danske pendynge" på 
regnskab. "Relator Hans Dorknecht"36  	 55.000 

- april 17. antvordet kongen på regnskab 	 30.000 
"Relator Johan Dorknecht"37  

april 23. antvordet kongen selv på regnskabss 	 21.000 	— 
april 21. antvordet kongen på regnskab39 	24.000 	—  

Ialt 288.872å mark 

Seiv om det ikke altid siges, er der ingen tvivl om, at al 
denne ment er slået som klippinge, og at den nye 'mint, som 
nffivnes den 18. immar 1520, kun har vret yderlig forringet. 

I de skmbnesvangre novemberdage 1520 har Jorgen Kock 
vxret i Stockholm og aflagt regnskab for sin hojt betroede 
landsmand Didrik Slagheck (Magister Theodoricus Slacheck, 
decanus Roeskildensis), der således har aflost Herman Villum-
sen. Den 20. november fik han på Stockholms slot "Quittan-
ciam at han haffuer giordt gode Rede och Regenskap for hues 
Guld Solff och Pauimenthe som han nu i thesse thwo forledne 
Aar af myn Herris Nade och alle andre paa myn Herres Nades 
weigne haffuer wpbarit oc annammet Thesligist oc for hues 
han ther aff y Mynt mynthet oc igien fran sig leffuerett 

32) Nye samlinger II, 3-4. s. 152. Hans Mikkelsen, der nu var befalings-
mand på Kobenhavns slot, har givet ordre til udstedelse af kvitteringen. 

33) Sstds. s. 161. 
34) Sstds. s. 163. Seiv om det ikke udtrykkelig siges, at også lånet til 

kongen var af nyslået Blont, er dette dog sandsynligst. 
Sstds. s. 170 f. Dorresvend eller dorknecht, d. v. s. kaertesvend. 

36) Sstds. s. 174. 
37) Sstds. s. 174. 
38) Sstds. s. 176. 
39) Sstds. s. 176. 
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haf fuer och blif fuer han myn Herre ther af f epther hans Re-
genskaps Lydelse han myn Herre anthuordit haffuer aldeles 
inchtet skyldug""). 

Det modtagne guld 'har hargen Kock almindeligvis omveks-
let i solv, som det fremgår af hans kvittering af 17. maj 1519. 
De bevarede optegnelser na5vner intet om udmontning i guld; 
men der savnes oplysninger fra tiden mellem 23. april og 20. 
november 1520, og ~ten har sikkert ikke ligget stille i disse 
kritiske måneder. Der foreligger virkelig overleveret fil nu-
tiden nogle enkelte guldklippinge, som muligvis skulde gå for 
rhinske gylden41). 

torgen Kocks tredje regnskabsperiode går fra 19. november 
1520 til 13. december 1521; men om hans udmontninger i denne 
tid vides aldeles intet, skont monten sikkert har vret i fuld 
gang. I sommeren 1521 var torgen Kock i Stockholm og hen-
tede solv. Den 22. juni modtog han i Didrik Slaghecks, hr. 
Erik Trolles, Jens Matsen og Knud skrivers neervxrelse af 
fru Christina Gyldenstjernes solv 59 vegne mark 4 lod kolnsk 
vagt, af Stockholms borgeres solv 13 vegne mark 6 lod kolnsk 
vagt og af kongens bordsolv 51 vegne mark 15 lod, falt 224 
mark 9 lod solv"). Ved samme tid modtog han på monten i 
Stockholm solv og penge, som ovennxvnte Jens Matsen havde 
medfart fra Tavastehus i Finland, nemlig 69 vegne mark solv 
i kolnsk vagt, 7.300 mark i stockholmsk ("holmis") vagt af 
svenske "fericken" og 5.400 mark i stockholmsk vagt i danske 
hvide, nye ortuger og kobenhavnske skillinger"). 

40) Sstds. s. 179. 
41) Beskrivelse over danske Mynter og Medailler i den kongelige Samling 

(Kbh. 1791) s. 147 nr. 43 a tab. IV 6. 2, 22 gram. L. E. Bruuns Ment-
og Medaillesamling (Kbh. 1928) nr. 3936, fra Bille Brahes samling. 2,4 gram. 
— En rhinsk gylden skulde efter montordningen 1514 vele 3,25 g og holde 
18 karat (750 °/oo) eller 2,44 g fint guld. Wilcke, anforte bog, s. 154. 

42) N. J. Ekdahl: Christiern II:s Arkiv I (Stkh. 1835) s. 161. Den sam-
lede nuengde solv svarer til henved 53 kg solv. 

43) Edward Grönblad: Nya Källor till Finlands medeltidshistoria (Kbh. 
1857) s. 709. De anforte belob svarer til henved 16 kg solv og ca. 2675 kg i 
mont. (Stockholms mark er beregnet til 210,6 g). Med svenske fyrker 
(fericken) må vare ment halvortuge (til 4 penninge). 
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Jorgen Kocks fjerde regnskabsperiode går fra december 
1521 fil 1. april 1523. 

1521 for jul 	antvordet Steffen skriver, kongens sekre- 
ter, og Hieronymus, hovedsmand for dra- 
banterne til disses månedssold 	 2.142 mark 

1522 jan. 21 	antvordet Moder Sigbrit (Sigebret)44 	 55.500 - 
- dec. 20 antvordet Sigbrit Moder udi fadeburet45  	 55.000 

1523 april 1. leveret kongen på Kobenhavns slot" 	41.948 —  
Ialt 114.580 mark 

Summen af de kendte udmontninger, som Jorgen Kock så-
ledes fik kvitteringer for, belober sig til over en halv million 
mark (516.333 mark 6 skilling); men udmontningerne har we-
ret langt storre, enorme belob efter datidens forhold og meget 
mere, end rigernes indtffigter kunde ba3re. Det hele kunde 
gå godt, om kongen fik udbetalt de 150.000 rhinske gylden, han 
endnu havde til gode af dronningens medgift. Den 13. april 
1523 sejlede kongen bort for at indkrmve sine penge i Neder-
landene. Hans gode, trofaste mxnd i Kobenhavn, Malmo, Vis-
borg og andre steder skulde sagtens kunne holde borg og fieste 
en tre- fire måneders tid eller mere, til han vendte tilbage og 
undsatte dem med en snes tusinde nyhvervede krigsknaegte. 
Det er sandsynligt, at den sidste store pengesum, Jorgen Kock 
leverede kongen knap fjorten dage for afrejsen, ikke har vx-
ret i klippinge, men i de kendte gode solvgylden med årstallet 
1523, som kongen kunde bruge som fuldgod betalning i Neder-
landene og Tyskland, og som alene kunde rejse en hur på 
10.000 mand. 

Samme dag, som Jorgen Kock afleverede disse mange penge, 
fik han "Quittanciam Quittanciarum at han haffuer giort 
myn Herres Nade gode Rede oc Regenskap fore alt thet &AH 
Kobber oc Pauiment han aff myn Herres Nade vpboret oc i 
Mord igien leueret haffuer siden Guds Aar screffues Mdxxi 
han thaa siist Regenskap giorde Och saa ther fraa regnendes 
igien oc indtiill i Dag han nw igien ther fore Regenskab giorde 

44) Nye Samlinger II, 3-4 s. 185. 
45) Sstds. s. 191. 
48) Sstds. s. 192. 
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Och bliffuer myn Herre ther aff enchtet skyldug effter thet 
Registers Lydelse han myn Herre nw ther paa of fuerantwor-
det haffuer"47). Dermed var Jorgen Kock som sin konges tro 
tjener dwkket mod enhver anklage for falskmontneri, hvad 
han ellers kunde risikere under den almindelige forbitrelse 
over den elendige klippingemont. 

Seiv om klippingemonten blev modtaget med uvilje i alle 
samfundslag i Danmark, har den travle virksomhed på mon-
tergården i Mal= sikkert vxret til gavn for staden, og jorgen 
Kock har forstået at vinde sine nye medborgeres tillid i den 
grad, at de forst udbad sig kongens tilladelse til sels at veelge 
en borgmester og derefter valgte torgen Kock. Det har just 
veeret efter kongens onske. Samtidig med, at han gav sin 
velfortjente montmester fornvnte saldokvittering, stadf-
stede han de malmoborgeres valg "och befoell hannom Malm?, 
stadt, at han skulle holde hannom den til gode"48. 

På dette tidspunkt var hertug Frederik allerede herre i 
Jylland, indkaldt af de oprorske jydske biskopper og verds-
lige rigsråder den 29. januar og hyldet som konge på Viborg 
landsting den 26. marts. Den håndfeestning, han udstedte 
samme dag, indledtes med en reekke anklagepunkter mod 
kong Christiern; bland meget andet i hans synderegister op-
fortes også klippingemonten, og den nye konge lovede, at 
"huad ther skall myntis eppther thenne dag i Danmarck, skall 
myntis ligegoett ved Lybeck, Hamborgh oc Lanteholdstenn""). 
I den kort efter udstedte proklamation til fynboerne udma-
ledes yderligere kong Christierns ubillige skatter og "denne 
skaendelige, fordaervelige mont klippinge, der dog aldeles intet 
duer til at 'handle med udenlands eller indenlands". For at 
kunne inddrage klippingene måtte den nye konge og rigs-
rådet50) pålxgge nye tunge skatter, og klippingene vxrdsattes 
til indlosning efter deres forringede kobeevne i forhold til 

47) Sstds. s. 192. 
48) Henrik Smiths danske Aarbog. Itordam: Monumenta I s. 617. N. J. 

Ekdahl: C. II:s Arkiv II (Stkh. 1836) s. 374. Samlingar till Skånes historia 
fornkunskap och beskrifning 1871 s. 17. 

48) Aarsberetninger fra Det Kongelige Geheimearchiv II (1856) s. 76. 
50) Allen, anferte sted s. 351. 
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Christiern II:s monter, slået i Malmo 1518-23. 

1. Nobel. 4. CRISTIERNVS:DEI:GRACIA:REX:DACIE:SVECIE:NORVE-
Gie + XPS:IHS:ELEGIT:ME:REGEM POPVLO:SVO:IN:ANnO:Eivs: 
1518 (Christus Jesus har udvalgt mig til konge for sit folk i hans år 
1518). Bagsideomskriften er lånt fra Liber sapientiEe (Salomonis) cap. 9 
vers 7. Af samme stempler slået i solv som solvgylden. Af lignende 
pang fra 1516. 

2. Skilling. CRISTIeRNvs Dei GRacia REX DACIe 
MONETA NOVA MALMOGensis (Ny Malmomont). 
Kun en klumpinont (piedfort) er bevaret af denne skilling. 

3. Klipping slået med samme stempler som skillingen. 
4. Solvgylden 1523 af samme prEeg som nobel og solvgylden (1516) 1518. 
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gylden (5 eller 6 mark klippinge =1 gylden). Den ene for-
ordning efter den anden udkom, efterhånden som kong Fre-
deriks hxrforer Johan Rantzau havde fremgang, den 23. juli 
i Jylland, 16. og 25. august på SjEelland og 30. august i Skåne. 
Menigmand fik at &ile, at han nu var kommet fra asken i 
ilden, og antagelig har klippingene, så slette de end var, haft 
storre kobeevne, end kong Frederiks montmestre har villet 
indlose dem for. Der opstod så voldsom gering blandt bon-
derne, isar i Jylland, at kongen i september atter måtte til-
lade, at klippingene blev gEengse til vEerdi af 4 hvide51). 

Det kom til at gå ganske anderledes, end kong Christiern 
og hans gode mind havde txnkt sig. Kongen kom til Neder-
landene som en helst ubelejlig kreditor. Statholderinden, hans 
dronnings faster, havde ingen penge, og den hxr, kongen sam-
lede, oplostes i october. Henrik Gjoe, Christierns Ils befa-
lingsmand på Kobenhavns slot, havde haft store vanskelig-
heder ved at udrede sold til sine folk, der ikke vilde tage klip-
pingene, som fortsat udmontedes i Kobenhavn, for gode varer, 
men forlangte i det mindste halvdelen i tykke solvpenninge; 
det var just ved den tid — 1. juni — da kong Frederiks har 
gik i land ved Korsor52). Da alt håb om undsEetning var bri-
stet, måtte Henrik Gjoe efter et tappert forsvar overgive Ko-
benhavn på Eerefulde vilkår den 6. januar 1524. Samme dag 
overgav Malmo sig, også på de bedste vilkår53. 

Jorgen Kock havde dygtigt ledet forsvaret af Malmo, der 
forst blev angrebet af en del af den skånske adel, og dernst, 
efter at dette angreb var fuldstxndig tilintetgjort takket vEere 
Nils Hacks overfald på Skabersjö, fra october af 3 fxnikker 
tyske knxgte, sendt af Gustav Vasa. De kunde dog intet ud-
rette. Kobenhavn og Malmo havde holdt ud i 8 måneder, mere 
end dobbelt så lEenge som aftalen med kong Christiern f or-
udsatte. Endnu jorgen Kocks rapport af 20. november 1523 

51) A. Heise: Bondeoplob i Jylland i Kong Frederik den farstes Tid. 
Historisk Tidskrift 4 R. V (Kbh. 1875-77) s. 269 ff. 

52) Kjobenhavns Diplomatarium I s. 310. 
53) Kong Frederik den Farstes danske Registranter udgivne ved Kr. 

Erslev og W. Mollerup I (Kbh. 1878) s. 35-38 og s. 44. Malmö stads ur-
kundbok utgifven af Lauritz Weibull I (Malmö 1917) s. 66-71. 
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til kong Christiern lyder forholdsvis optimistisk; da havde 
han åbenbart endnu ikke fået underretning om, at kongens 
undsxtningshwr var oplost54. 

Kong Frederik havde forpligtet sig til at betale kong Chri-
stierns gx1d, og mulig har da også Jorgen Kock fået sine til-
godehavender dxkket, så vidt det ikke var sket ved oppret 
den 1. april 1523. Foruden de ovenfor nwvnte 1.750 mark 
(udlånt 18. januar 1520) havde han i Stockholm lånt Chri-
stiern II 3.000 mark55). 

Man kan ikke bebrejde Jorgen Kock, at han nu gik over i 
den nye konges tjeneste; både stadens og hans egen velfxrd 
krxvede det. Han beholdt sin stilling som borgmester, og 
straks efter kapitulationen lånte han kong Frederik 1500 mark 
dansk mod pant i =liten, således at lånet skulde afregnes i 
slagskat, og dertil fik han Bultofte, uvist om som pant eller 
fil ej-e"). 

Så kom =ten i Malm() i gang igen og bragte mentmesteren 
yderlig vinding. Den 25. februar fik han rigsrådets brev 
om °minen tning af klippingene57). Det er indlysende, at han 
sels må have givet råd og haft den vxsentlige del i brevets af-
fattelse. Ingen anden end fian kunde have et sådant kendskab 
til de hemmelige kendetegn på klippingenes forskellige god-
hed. Vi har ingen efterretning om, att klippingene har gået 
til forskellig kurs efter forskellige udmentninger. Nu blev de 
efter deres holdighed delt i fire grupper, som det fremgår af 
folgende uddrag af brevet: 

The forstte klippinge, som konning Christiernn loedt fyrstt slaa af f 
thett bestte slag, er paa thennd ene sziide et kronet skiolldt met tree 
leonner met vdtrectte twnger och met kraaget och kruszet rumpe och 
eth kaarss under vaaben met lilier i endenn, the schulle myntthes met 
saadantt vaabenn: paa thenndt ene sziide eth kronet skiolldt och ther 
vdi tree leoner met eth kaarss, paa thennd andenn sziide vor naadigste 
herris vaaben, och gellde xiiii pendinge. 

Thet andet slag klippinge, som er tegnet med tree leoner vdenn twnger 
och met en sleett rumpe och eth slett dubilld korss vdmet siiderne the 

54) N. J. Ekdahl II s. 581-3. 
55) Kiebenhavns Diplomatarium IV (1878) s. 393. 22/5 1522. 
56) Danske midd. Regnsk. I (1944) s. 193. 
67) Kong Frederik I:s danske Registranter I s. 40-42. 
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schulle tegnis met saadannt vaabenn: paa thendt ene siide iij leoner vdi 
eeth skiolldt, paa thendt andenn sziide voer naadigste herris vaabenn 
met sleett kaarss och en krone paa skiolldett, oc the schulle giellde vi 
pendinge. 

Thet tredie slag klippinge, som er tegnet met sleett dubilldt kaarss 
(och ett tryntt ege vti szamme kaarss) hartt optill skiollden, och paa 
thendt ene sziide, szom konningens billet staar oppaa, er tegnet vdi 
eblet, szom ther vaare tree ruder vdi, samme klippinge schulle om-
mynttes, paa thend ene sziide met eett kronnet ff och paa thendt andenn 
sziide met eth sleett (skiolldt mett eett) gemengangende kaarss, och the 
schulle giellde en dansk hwiidt. 

The(t) fierde slag klippinge, som ere tegnet met forne iij leonner vdenn 
twnger och eth sleet enfolldigtt kaars vdmet skiolldet, och eth klef fuer-
bladt vdi kongenns eble paa thendt anden sziide, samme klippinge schulle 
ommynthes met vor naadigste herris vaabenn, met eett kaarss paa thendt 
ene sziide och eett leonehowet paa thendt andenn sziide, och the schulle 
giellde iij danske pendinge." 

Det må have vxret lodigheden af disse forskellige klippinge, 
der har vmret afgorende for, hvilke montsorter de skulde om-
montes fil. I det kort efter folgende kongebrev gentages disse 
bestemmelser ordret, men der tilfojes lodigheden for den for-
ste slags: 3 lod 6 gren (208 tusinddele), og for den anden slags: 
2 lod 3 gren (135 tusinddele). For den tredje slags, for hvilke 
lodigheden ikke angives, bestemmes nu, at de skulde ommon-
tes fil 3 penninge (i stedet for hvide = 4 penninge), og for den 
herde slags, der må have vret meget ringe, forordnes, at de 
skal forbedres med fint solv, så at de holder 2 lod (125 tusind-
dele), og ommontes til penninge. Den tredje slags klippinge 
kendes ikke i vore dage, derimod foreligger en hvid, der er 
blevet udmontet efter det furste brev af 25. februar. Den• 
herde slags klippinge er heller ikke bevaret til nutiden og 
ikke heller de trepenninge eller penninge, hvortil de skulde 
ommontes. Da de to ringeste slags klippinge må have vwret 
mindst lige så almindeligt udbredte i omlobet som de bedre, 
har indlosningen og omsmeltningen vret grundig. Men be-
stemmelserne er ufuldstaendige, da det ikke oplyses, hvor 
mange stykker af de nye monter der skulde slås på den lodige 
mark, således at vi ikke kan udregne den lovbestemte vxgt. 
Besynderlig er den nye mont, fjortenpenningen, der passede 
så slet til det danske montsystem, hvorefter en skilling var 12 
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penninge, og ligeså meerkeligt er prxget, der kun afviger fra 
sekspenningen eller soslingen ved den forskellige anbringelse 
af skjoldene. 

Det er givet, at Jorgen Kock fik store indtxgter ved ind-
losningen og ommontningen af sine gamle klippinge, men f or-
ovrigt var han nu ikke leengere Danmarks eneste mentmester. 
Kong Frederik havde sine egne montmestre, Jorgen Drewes 
fra Husum og Bernt Bruske, der havde slået de såkaldte lejr-
skillinge udenfor Kobenhavn, og flere havde han indforskre-
vet for at fremme klippingenes ommontning. Der var nu sat 
montvfflrksteder i gang i Ribe, Ålborg, Kobenhavn, ja endog 
i Landskrone, selv om ~ten i Malmes stadig var den vigtigste. 

Samtidig med ordren om ommontningen af klippingene 
fulgte en almindelig montordning, hvorefter alt skulde saettes 
i god skik igen. 

Der skulde udmontes i guld: noble og rhinske gylden, i solv: 
2 mark, mark, 1/2, mark, 1/4  mark (4 skilling), 4 hvide skilling 
og hvide. Montordningens bestemmelser lader sig omregne og 
opstille i folgende skema: 

Stk. på 	Råveegt 
kolnsk mark 	i gram 

Finhed 
karat, lod 	tusinddele 

Finvwgt 
i gram 

Nobel 16 14.375 23 1/2 979.16 14.08 
Rhinsk gylden 72 3.194 18 750 2.40 
2 mark 11 20.91 14 875 18.30 
Mark 22 10.45 14 875 9.15 
1/2 mark 44 5.23 14 875 4.57 
4 skilling 88 2.61 14 875 2.29 
4 hvide skilling 96 2.40 5 1/9 319 0.76 
Hvid 300 0.77 4 250 0.19 

Denne montordning var i og for sig god, selvom håndfaest-
ningens lofte om, at ~ten skulle vare af samme montfod 
som den lybske, langtfra blev opfyldt; en gylden var heref ter 
2 /2 mark i stedet for 1 1/2  mark. Men landet var nu for 
fattigt til, at man magtede at fore selv den nye montordning 
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Frederik I:s monter, slået i Malmo 1524-32. 
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5. Fjortenpenning. FREDERICVS:Dei:Gracia:REX:DACIE Oldenborgs 
våben. MONETA NOva MALMogensis 1524 Danmarks tre lover. 

6. Sosling (sekspenning) 1524. Samme omskrifter som på fjortenpen-
ningen. 

7. Hvid 1524. Samme omskrifter som på 14- og 6-penning, forkortede. 

8. Skilling 1525. Samme omskrifter. 

9. Rhinsk gylden 1527. Forside samme omskrift. Oldenborgs våben for-
neden. Bagsiden: MOneta Nova AVRea MALmogensis. Danmarks tre 
lover omgivet af Norges love, Slesvigs to lover, Holstens nEeldeblad 
og Vendens lindorm. 

10. Skilling 1531 som skilling 1525. 

11. Solvgylden 1532. FRIDERICVS:ET:SOPHIA:D:G:REX:ET:REGINA: 
DANIE. IN:MANV:DOMINI:OMNIS:POTESTAS:TERRE:1532 (I Her-
rens hånd er al jordens magt). Fra Liber ecclesiastici Jesu filii Sirach 
cap. 10 vers 4. Oldenborg-Delmenhorsts våbenskjold, som holdes af 
en pusling, er omgivet af skjolde med dannebrogskorset, Danmarks tre 
lover, Norges love, Slesvigs to lover, Vendens lindorm, Holstens neelde-
blad og Stormarns svane. De fremragende portreetter og udforelsen 
i det hele tyder på, at en kunstner som Jacob Binck har medvirket 
ved stempelskEeringen. Det er uvist, om =ten er slået i Malmo eller 
Kobenhavn. Foreligger i samme preeg slået i guld som nobel. Andre 
pragtmonter fra disse år forbigås, da det er lige så uvist, om de er 
slået i Malmo eller Kobenhavn. torgen Kocks Malmo-monter beerer 
ofte forskellige mwrker (klaverblad, kors, krone) foran omskrifternes 
furste ord; men da disse også forekommer på samtidige udmontninger 
fra andre steder, kan de nEeppe opfattes som sEerlige meerker for ham. 
Derimod har disse smukke monter fra 1532 som skilletegn mellem 
ordene en lilje, der mulig kan hentyde til montmesterens adelige våben. 

12. Firskilling (uden årstal). F'REDERICVS:D:G:REX:DAcie & Norve-
gie. MONETA NOVA MALMOGENSIS. 

ud i livet. Af den storre ment er kun lidet blevet udmontet; 
der var kun råd til at slå den ringholdige småmont. På herre-
dagen i Odense 1526 henstillede rigsrådet til kongen med hen-
syn til monten i Malmo, "att hans nadhe mett allderforsthe 
indlosser samme mynth och beholler thet self fuer till riigens 
nytthe och behoff". Men i sit svar anmodede kongen rigsrå-
det om at anvise udvej til at indlose Malmo-menten og spurgte, 
hvor "wij skulle of fuerkomme solff at lathe mynthe aff, 
efttherthy at Kronens rentthe er saa formyndskedt, at wij ther 
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aff Inthet kunde bekomme at forskicke ind paa mynthen". 
Rigsrådet vidste naturligvis intet andet råd, end at Malmo-
mentens indlosning måtte tages af kronens indkomster, og 
henviste til, at i kong Hans' tid "gaff monthemestheren wdaf f 
huer lod marck sollfuer en beneffnd Pendinge, och flyett seg 
sellfuer sollfuer""). 

Og således lå landet. Det var Jorgen Kock, som sels kunde 
kobe det solv, han skulde bruge; det var ham, der bedre end 
konge og rigsråd var i stand til at slå den =ont, der kra3vedes 
i handel och vandel. Og han havde mest fordel af at slå de 
ovenfor nacvnte soslinge; de gav den storste slagskat, og den 
indkasserede han som panthaver. Denne mont var den rin-
geste, og i folge den naturlov, som den engelske finansmand 
sir Thomas Gresham påpegede et halvt århundrede senere, 
at den ringere mont fortrxnger den bedre, blev soslingen i 
kong Frederiks tid Danmarks vigtigste mont, den mont, hvor-
med man regnede og kobslog i det daglige liv. Og da prisen 
på solv selvsagt måtte stige i forhold til den svage valuta, og 
det indbringende arbejde med klippingenes ommontning til 
soslinge var afsluttet, nedlagde den pengekloge montmester 
sin hammer i begyndelsen af 1528 eller måske allerede 1527. 
Indtil da havde han, såvidt det fremgår af de overleverede 
monter, i kong Frederiks navn slået fjortenpenninge med års-
tal 1524 og 1525, hvide 1524, skillinger 1525, soslinge hvert år, 
1524, 1525, 1526, 1527 og 1528, hvortil kommer en guldmont, 
en rhinsk gylden 1527, der moppe er blevet udmontet i storre 
antal til at få betydning i handel og vandel"). I brev af 6. maj 
1530 til sin forretningsforbindelse i Bergen, lensmanden på 
Bergenhus, Esge Bille, meddelte han på foresporgsel, at mon-
ten i Malmo nu på grund af de hoje solvpriser har ligget stille 
i halvtredje år: "her er ingen mynt mynttet her vdj Danmark, 
huercken gammell eller ny ther som er mynttet mere vdaff en 
marck purt solff end 10 gylden, 2 1/2  marck for 1 gylden, en 
ort mere eller mindre paa en marck purt solff ther fore at 

60) Nye Danske Magazin V (1827) s. 102, 115, 207. 
61) H. H. Schou: Beskrivelse af danske og norske Monter 1448-1814 

(Kbh. 1926) s. 30-38. 
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solffuet reyszer seg her saa höft, haffuer myntten ligget stille 
saa at her er ikke mynttet paa tridie aar oc haffuer ieg ingen 
beffalning nu at myntte vndentaget stöcket paa 1 mark og 2 
marck och paa 8 )3 oc ther vdaff schal en vegne marck holle aff 
alle honde thre slaa mynt 14 lodt purt solff, oc aff the stöcke 
som sculle gelle 2 dansche marck sculle gaa paa en vegne 
marck 11 stöcke, oc the stöcke som schulle gelle 1 marck 22 
stöcke paa en vegne marck oc the stocke paa 8 fl schulle gaa 
paa en vegne marck 44. The fire huide mynttis her ikke nu 
i landet, men the siste fire huide schelinge som mynttedis 
bode her i byen oc i Kiöpnehaffuen, ther vdaff holt 1 vegne 
marck 5 lodt oc 2 grein oc skrode paa en vegne marck 96 
stöcke 	,62,. Disse opgivelser er i overensstemmelse med 
montordningen af 1524, se ovenfor s. 29. 

På det tidspunkt var montsmedjen ikke mere i den gamle 
montergård. 1526 blev Malmohus len oprettet og den nye 
lensmand, Albert Jepsen Ravensberg fik anvist bolig på mon-
tergården, som han af lenets indtzegter og af egne udlxg i for-
skud herpå skulde udbygge til et befeestet slot. Ved denne 
tid var den fortravlede virksomhed på monten ved at blive 
afviklet, og det mere normale behov for mont kunde blive 
slået i det store hus, som torgen Kock 1522 havde kelt af 
Marieklosteret i Som og som han 1525, hvad årstallet på gav-
len bevidnede, ombyggede og forskonnede. 

torgen Kock havde allerede 1524 vundet kong Frederiks 
bevågenhed. Under det store kongemode i Malmo i sensom-
meren samme år, hvor kong Frederik indfandt sig med storste-
delen af sit rigsråd, Gustav Vasa kom med et par svenske 
rigsråder, og også ombud fra de vendiske stader og Danzig 
modte frem, boede kong Frederik på montergården, medens 
Jorgen Kock havde kong Gustav til pest i sit hus. Det har 
sikkert ved en så festlig lejlighed vmret draget med pra3gtige 
flamske vxvninger. De vanskelige og vidtloftige forhand-
linger, der fortes dels i Helligåndsklostrets refectorium dels 
på rådhuset, afsluttedes med Malm?) reces den 1. september. 

62) Diplomatarium Norvegicum II (Chria. 1852) s. 811, 813. Axel Ernst: 
Dansk Halv-Solvgylden 1531. Nordisk Numismatisk Årsskrift 1938 s. 49. 
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Skont afgotelsen i mangt og meget ikke blev, som den svenske 
konge kunde vre tilfreds med, sluttede han åbenbart ven-
skab med den smidige borgmester. Endnu mange år efter —
kort for Jul 1533 — indbod korsgen ham til fadder ved sin 

ldste son, prins Eriks dåb og sendte ham samtidig 28 ledig 
mark solv til indkob af perler, klxde m. m.63). 

torgen Kock var nu helt bleven kong Frederiks mand, selv 
om han stadig holdt en vis forbindelse med kong Christierns 
og sine egne gamle venner. Hans (den yngre) og Ambrosius 
Bogbinder i Kobenhavn var også moder Sidses gamle kendinge 
fra dengang, hun boede i deres faders hus, og hendes son 
Claus Kniphof var kong Cristierns hojt betroede mand. Da 
herr Seren Norby rejste de skånske bonder til kamp i deres 
gamle lovmxssige konges navn og en tid lang havde god 
fremgang, holdt torgen Kock Malmos porte lukket for ham. 
Det blev afgorende for hans nederlag. Det var da ikke 
urimeligt, at kong Frederik lonnede torgen Kock for den tro-
skab, som han her havde vist på et så kritisk tidspunkt, og 
1526 gav ham adelsbrev. I besiddelse af Bultofte var han 
desuden så god som en skånsk herremand, og i rigdom stod 
han mål med de mxgtigste danske adelsmxnd, med hvem 
han da også stod i venskabelig forbindelse. Når kong Gustav 
i sit fornaevnte brev af 1533 endog titulerede ham herr Jorn, 
var det mere, end der tilkom ham; for ridder blev torgen Kock 
dog ikke, selv om Huitfeldt siger så"). Hans hustru, som 
forte slwgten Nulands adelige (?) våben i sit signet, betegnedes 
endda almindeligvis som "moder" Sidse, altså som en vel-
stående kvinde af borgerskabet, ikke som adelig "frue". 

Også Malmo stad belonnedes for udvist troskab ved privi-
legiet af 29. november 1526. Magistratens arbejdsbyrde lette- 

63) C. Paludan-Muller: Aktstykker til Nordens Historie i Grevefejdens 
Tid I (Odense 1852) s. 35-6. Iovrigt henvises til Gustaf Clemenssons frem-
stilling i Malmö (Malmö 1914). 

64) Huitfeld (1652) s. 1406. — torgen Kocks Adelsbrev (Meddelt af H. J. 
Huitfeldt), Personalhistorisk Tidskrift II (Kbh. 1881) s. 295. Lterde Brev 
fra og til P. A. Munch II (Oslo 1955) s. 150 f. Thiset, note 10 anforte 
veerk F XV 1-2. Lignende våben med 2 liljer fortes i datiden af andre 
velfortjente borgerlige, nybagte adelsmeend fra Helsingor, se Thiset sstds. 
F XV 3-13. 
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des ved, at der derefter skulde vare fire borgmestre og tolv 
rådnuend, og borgerne fik ret til sels at veelge deres borg-
mestre, som så aflagde deres ed til kongen. I de år, hvor 
arbejdet på monten ikke lagde så stor beslag på Jorgen Kocks 
arbejdsevne, kunde han rigtig virke fil stadens bedste og 
reformationens fremme, alt i sin forgeenger Hans Mikkel-
sens ånd. Dette er imidlertid skildret så udmEerket tidligere 
her i årsskriftet, at det her kan. forbigås. 

Den 19. juli 1530 havde kong Frederik endelig fået indlost 
=ten i Malmo; Jorgen Kock havde fået sine penge, og 
kongen gav ham nu brev på, at efterdi "han siden Indlos-
ningen ikke har ladet noget mente, da lade vi ham og Arvinger 
aldeles kvit for al ydermere Krav for, hvad han skulde give 
os af Monten til denne Dag"65). 

Men lnge kom Jorgen Kock ikke til at vxre uvirksom ved 
=liten; for nu kom kong Christiern tilbage. Kejseren havde 
endelig udbetalt ham hans tilgodehavende penge — mere end 
ti år for sent. Kong Frederik måtte hverve en meengde lands-
knwgte, der skulde have sold i klingende 'limit. Tunge skatter 
blev atter udskrevet, og kirkerne plyndredes for klokker og 
altersolv, der skulde ommontes efter hemmeligholdte bestem-
melser, der langtfra svarede til montordningen af 1524. Der 
blev nu i årene 1531-1532 af Jorgen Drewes i Kobenhavn 
slået ment for 96.517 mark 15 1./2  skilling og af Jorgen Kock 
i Malmo for 131.078 mark 2 skilling 9 penning af kirkeskatten 
— foruden hvad Jorgen Kock havde udmontet af solv fra 
Skåne og muligvis af eget indkobt solv og pagament66). Monten. 
i Malmo var således stadig Danmarks betydeligste. Der er til 
vore dage overleveret nogle skillinger fra Malmo med års-
tallet 1531 og nogle firskillinger fra Malmo uden årstal, lige-
som en klipping til tomark uden angivelse af årstal og =i-
sted, der meget sandsynligt er slået i Malmo. Men det sand-
synligste er, at begge montmestre har slået soslinge med gamle 

85) Frederik I:s danske Registranter I s. 258. 
88) Holger Rordam: Om Beskatningen af Kirkerne og Plyndringen af 

deres Klenodier i Kong Frederik I:s Tid. Ny kirkehistoriske Samlinger IV 
(Kbh. 1867-68) s. 26-45. Axel Ernst: Dansk Halv-Selvgylden 1531. Nor-
disk Numismatisk Årsskrift 1938 s. 45-48. 
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stempler med årstallene 1524-1528; isar er årstallet 1528 
mistEenkeligt, da der ifolge jorgen Kocks brev fil Esge Bille 
ikke skulde vare slået ment i dette år. Sagen var den, at den 
nye krigsmont blev modtaget med mistEenksomhed, og at 
godtfolk foretrak at få betaling i de soslinge, som nu engang 
var blevet den almindelig gEengse ment, og som man vidste 
livad var. Derom vidner et brev af 25. april 1532 fra fru 
Anne Rud i Roskilde fil hendes svigerson, Esge Bille på Ber-
genhus, og det bekraftes af montfund fra datiden67). Desuden 
blev der udmontet lidt guldmont, noble, uvist om i Kobenhavn 
eller Mal= En stor del af montern fra Malmo (61.660 
mark) udbetaltes til herr Anders Bille til knEegtes besoldning 
og andre udgifter; et forholdsvis mindre belob (2000 mark) 
leveredes til lensmanden på Kobenhavn slot, Johan Urne, til 
betaling af kongens bådsmxnd og folket på slottet"). Og 
den kendte kobmand og rådmand Jacob Mikkelsen i Malm= 
fik tilladelse til at lade udmonte 60 lodig mark solv "under 
sådant pagemente och korn, som mynten nu slås"69). Som 
senere prover viste, var disse firskillinger kun 4 1/2  lodige 
mod montordningen af 1524s krav om 14 lodige, og selv om 
de var tungere (4.46 g i stedet for 2.6 g), var deres finvxgt 
kun lidt over halvdelen af, kvad den burde va3re7°). 

30. juli 1532 fortes kong Christiern, imod det givne lejde, 
som fange til Sonderborg. Dermed kunde denne udmont-
ning ophore. Den har sikkert bragt jorgen Kock ny stor 
fortjeneste — hvor meget kan vi desvmrre ikke vide noget 
om. Tillige har han gjort sig fortjent af kong Frederik, der 
den 19. november forlenede ham med det tidligere prwmon-
stratenserkloster Tommerup frit på livstid"). 

07) Christian Jiirgensen Thomsen: Forsog til en Beskrivelse og Forkla-
ring over tvende mEerkvEerdige hidtil ubekjendte danske Nodmynter, 
udgivet med Tillseg af Georg Galster. Nordisk Numismatisk Årsskrift 
1948 s. 105-107. 

68) Se note 66. 
60) Fr. I:s danske Registranter I s. 455. A. U. Isberg: Bidrag till Malmö 

stads historia II a (1897) s. 39-42. 
70) Wilcke, anforte vEerk s. 220 f. 
71) Kr. Erslev: Danmarks Len og Lensmiend (1513-1596) Kbh. 1879 

s. 147. Fr. I:s danske Registranter I .s. 339. 
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Rigsrådets ment, slået i Malme 1533. 

13. Skilling. SENATVS REGNI DANIE (Danmarks riges råd). 
MONETA NOva MALMOgensis 1533. PrEeget svarer til Frederik I:s 
skilling, blot med Sonderjyllands to lever i stedet for de oldenborske 
bjEelker. 

Efter kong Frederiks dod den 10. april 1533 fortsatte Jorgen 
Kock med at slå ment i rigsrådets navn, som det fremgår af 
en Malmo-skilling med omskriften SENATVS REGNI DANIE. 

Den er ejendommelig ved at bEere Danmarks tre lover på den 
ene og Slesvigs to lover på den anden side. Det er en vel-
prxget ment, og synes at vEere slået i overensstemmelse med 
en lybsk skilling; det var jo det, rigsrådet i en menneskealder 
hidtil forgEeves havde tilstrEebt, at få den danske ment ligeså 
god som den i LybEek og i hertugdommernen). Så viste det 
sig, at rigsrådet ikke kunde enes om kongevalget, og at en 
katolsk reaktion var at vente. Da bred Jorgen Kock med 
rigsrådet. — Om hans forgwves henvendelse til hertug Chri-
stiern, om hans politiske ideer og forbund med borgmestrene 
Ambrosius Bogbinder i Kobenhavn og Jorgen Wullenwever 
i Lybxk og hans fremtrEedende rolle i den påfolgende Greve-
f ejde er der bl. a. her i årsskrif tet givet en så udmxrket hem-
stilling, at dette kan forbigås her. Nu satte han ~ten i 
Malm?, i fuld gang igen i gamle kong Christierns navn sam-
tidig med, at han antagelig havde andel i den ment, som sloges 
af en unEevnt montmester i Kobenhavn. En del af disse monter 

72) Det er rimeligvis til brug for udmontninger for rigsrådet, at Knud 
Bille, ridder og rigens råd, lensmand på Gladsakse, sammen med Jergen 
Kock den 26. februar 1534 i Malmo kvitterede for 1150 mark lybsk i 
jochimdaler (hver regnet til 29 skilling lybsk = ca. 635 jochimdaler) fra 
LybEek. Diplomatarium Norvegicum VI s. 760. 
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var led i propagandaen og udtalte det forfxngelige håb og 
tilsagn om, at kong Christiern vilde blive befriet fra sit ufor-
tjente fangenskab hos holstenerne i det fjerde år. Han for-
strakte både grev Christopher og hertug Albrekt med store 
pengesummer til disse udmontninger, om hvilke vi desveerre 
er uden oplysninger. Foruden i kong Christierns navn skal 
der også vxre slået ment både for grev Christopher og hertug 
Albrekt. Disse sidste kendes aldeles ikke, hvorimod grev 
Christophers navn står på bagsiden af nogle monter"). Des-
uden omtales klippinge fra grev Christopher. Der er muligt, 
at nogle sjwldne klippinge med et C i et kronet skjold og 
med årstallene 1534 og 1535, der tidligere har vmret henfort 
til hertug Christiern fra Gottorp og Ärhus, snarere må hen-
fores til greven og veere slået enten i Malmo eller Kobenhavn74). 

Jorgen Kock, der havde vundet så megen magt og anseelse 
som ingen borgerlig mand for ham, led nu sit livs og sine 
vidtgående planers store nederlag. På sine knx måtte han 
bonfalde kong Christian om nåde i lejren udenfor Kobenhavn 
den 29. juli 1536. Ikke desto mindre slap han forholdsvis 
billigt. Vel mistede han sin forlening på Tommerup og (f ore-
lobig) sin stilling som borgmester. Men kongen havde brug 
for hans sjEeldne evner og hans store pengemidler. Jorgen 
Kock måtte overdrage kongen de store gEeldsbreve, han havde 
fra greven og hertugen. De nacvnes ikke ved deres nojagtige 
behå; det fra greven var på nogle tusind mark, det fra her-
tugen på nogle tusinde gylden. De var endnu 1548 ikke blevet 
indfriet, og i et brev af 20. oct. dette år anmodede kongen om 
at få en fuldmagt fra Jorgen Kock med stadens segl, da han 
nu vilde opkrxve pengesummerne gennem kammerretten75). 
Havde kongen således haft besveer med at indkassere disse 
pengesummer, vilde det antagelig have veeret endnu vanske-
ligere for borgmesteren i Malmo. 

73) H. H. Schou, anferte verk s. 51 f. Om hertug Albrekts ment, se 
brev af 9. april 1535. Paludan-Miiller, Aktstykker s. 387. Om de sam-
tidige klippinge, som hans krigsknEegte ikke var tilfreds med, brev af 
17. april 1535. Sstds. s. 389. 

74) H. H. Schou, anferte verk s. 55. Reynold Junges Mentmesterregn-
skaber s. XVIII fig. 4-5 og s. XXI. Wilcke, anferte verk s. 226-229. 

75) Nye Danske Magazin II (1806) s. 146. 
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Grev Christopher af Oldenborgs ment 1535-36. 

14. Rhinsk gylden (uden årstal). CHRISTIERNVS:D:G:REX:DACIe. 
CHRISTOPHORVS:COmes:OLDENBVRgie Oldenborg-Delmenhorsts 
våbenskjold. 

15. Firskilling 1535. Forsidens type og omskrift som forrige. Bagsiden: 
MONETA NOva MALMOGENSIS XXXV. Kronet skjold med tre lover. 

16. Firskilling 1535. IMMERITI.CARCERIS.APUD.HOLSATAS.3. (Tredje 
års ufortjent fangenskab hos Holstenerne). MOneta.CHRISTERNI. 
DANie.SVEcie.NORvegie.REGIS (Christierns, Danmarks, Sveriges og 
Norges konges ment). 

17. Tomark klipping 1534. Denne ment, som kun kendes i et enkelt exemp-
lar, er tidligere henfort til Christian III; men det er if olge Wilcke af 
stilistiske grunde sandsynligt, at den og den efterfolgende fra 1535 er 
praeget for Brev Christopher i Malmer (eller Kobenhavn). 

18. Tomark klipping 1535. 
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Nu blev jorgen Kock den nye konges mand og arbejdede 
energisk på genopforelsen af det slot, hvis delvise nedrivning 
han havde billiget. Den &inte Januar 1537 lagdes grund-
stenen, og jorgen Kock bidrog med store pengelån, 12.000 
mark og mere, til bygningen"). Til belonning blev han efter 
borgmester Oluf Bagers dod 1540 på Malmes-borgernes ind-
traengende ansogning atter byens borgmester. Hans virke til 
byens bedste — bl. a. anlaegget af det store torv og stadens 
rådhus, hvortil han bidrog med et lån på 1100 mark — er 
skildret andetsteds. — Montmester blev han dog ikke mere; 
det blev Povl Fechtel i Kobenhavn, der 1541 indforte den 
nye montskik i Danmark. Derimod blev han det mest sag-
kyndige medlem af den kommission, der 1540 blev nedsat til 
revision af kongens montmester, Reynold Junges regnskaber 
fra tiden 1534 til 1540. Og her må det have vwret ham en vis 
tilfredsstillelse at afslore denne på sin vis dygtige embeds-
broders og tidligere modstanders store underslxb — ingen 
vidste bedre end jorgen Kock, i hvilke regnskabsposter der 
skjulte sig ulovlig fortjeneste. Det var muligvis til belonning 
for denne gode tjeneste, at kongen 23. nov. 1540 og 20. marts 
1541 gav ham det tidligere xrkebiskoppelige slot Borgeby med 
Lydekobing frit i forlening for hans og hans hustrus livstid"). 

I året 1546 kom en hård isvinter, misvEekst, dyrtid og 
pestilents. Seiv borgmesteren og hans hustru blev ikke for-
skånede for sygdommen. Nogen filantrop har denne bjerg-
somme forretningsmand nppe vxret i sit hidtidige liv, når 
man betxnker, hvor ubarmhjertigt han tog for sig af sin gamle 
ven, Hans Mikkelsens konfiskerede bo (eller skal man tro, at 
han heri var daeksmand for Hans Mikkelsens familie?). Nu 
kom han i al fald på andre tanker, og den pengesum til lose-
penge for sin stedson, som han ikke fik anvendelse for og så 

76) Brev af 17. april 1538 fra Jesper Brochman til kongen, at de 12.000 
mark nu er brugt op, men at Jurgen Kock har lovet at finde ny udveje. 
Danske Magazin VI (1752) s. 35. 26. juli 1542 fik Jorgen Kock på Malmo-
borgernes vegne kvittering for at have lånt kongen 9094 daler og 79 gylden. 
Danske Magazin 3 Rtekke VI (1860) s. 345. — Se iovrigt Otto Nom: 
Christian III:s Borge (Kbh. 1949) s. 82-91. 

77) Erslev, Lensmtend s. 65. 
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satte på rente i LybEek, bestemte han og hans hustru skulde 
anvendes til fordel for stadens fattigfolk. Med dette sit testa-
mente satte han sig måske det smukkeste minde i sine bysborns 
omdomme. 1552 eller 1553 kunde moder Sidse og 1556 han 
sels med frelst samvittighed trade ud af et langt og frugt-
bringende liv." 

Jergen Kocks adelsvåben. 

78) Den udmEerkede kender af Malme stads historie, kunstneren Einar 
Bager har udarbejdet en stamtavle over Jergen Kocks bredres efterslEegt, 
hvori bl. a. findes interessante oplysninger om Jergen Kock den Yngres 
senere skEebne (se ovenfor note 7 og 9). Han har velvilligt oplyst, at de 
(i note 64 nEevnte) nybagte adelsmeend fra Helsinger var af Sidse Korts-
datters sleegt; det forklarer, hvorfor Jergen Kock optog de to liljer i sit 
våben. Herr Bager har endvidere fundet Jergen Kock som borger i 
Malma allerede 1517, da han skEenkede mursten til staden. Og endelig 
har han fundet navne på et par af Jergen Kocks mentersvende, der ikke 
horte til Guds bedste bom. — Jeg takker herr Einar Bager for disse op-
lysninger; det var meget at enske, at de og mangehånde andre bidrag til 
tidens historie, han har samlet, måtte komme på tryk. 

41 



BASILIUS GOLDSMID STENHUGGER 

och gravstenar i S:t Petri kyrka 

Av Einar Bager. 

Uppe i Stockholm rasade den mäktige herr Gustaf Bonde 
i högsta förbittring och det icke utan skäl. Han hade av 
stenhuggaren Basilius Goldsmid i Kalmar beställt åtta por-
taler till sitt stora bygge vid Riddarholmstorget och när så 
partiet äntligen anlände, befanns det icke blott ofullständigt 
utan även undermåligt. I en barsk skrivelse till borgmästare 
och råd i Kalmar begärde han, att dessa skulle se till, att 
det blev ordning i sakerna. 

Det drog emellertid ut på tiden, innan han fick sin önskan 
uppfylld. Basilius gick hädan från sina många bekymmer 
och när domen äntligen föll 1658, var det hans söner, Johan 
och Basilius den yngre, som jämte svågern Mickel Hack åla-
des att i stället för de underkända portalerna leverera tvenne 
fullgoda sådana. De fingo förbinda sig att resa upp till 
Stockholm för att där "bemälte portaler till två uppå fasonen 
fullkomligen efter ritningen fullborda och färdig göra". Ännu 
i november samma år hade de likväl ej gjort något åt saken 
och fingo därför en allvarlig maning att ej längre förhala 
arbetet.1  

Basilius Goldsmid den yngre, vars öden vi här skola följa, 
flyttade med tiden till Simrishamn. Från hans vistelse i 
denna stad har av en händelse ett dokument bevarats, som 
ger oss en liten glimt av mannen och hans familj. "Ärborne 
och konstrike man" Basilius Goldsmid hade förlorat sin hustru 
Barbara Vipper (Wippetz) och ämnade nu ingå nytt gifte. 
Den 3 september 1669 hölls därför skifte mellan honom och 

1) Göran Axel-Nilsson: Portaler i Gamla Stockholm, Samfundet S:t Eriks 
Årsbok 1935. 
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hans sju barn, men det befanns tyvärr, att skulderna "flux" 
överstego tillgångarna. Basilius förmåddes dock utlova att 
taga hand om barnen, av vilka "störste parten var kleine", 
tills de fyllt 15 år och icke blott förse dem med kläder och 
föda utan även "med beskedlig disciplin till all dygd och 
ärbarhet finligen att upptukta". Äldsta dottern Agneta var 
då 13 år gammal och kunde sålunda liksom väl några av sys-
konen räkna Kalmar som födelseort. Yngsta barnet, "liden 
Basilius", var endast på sitt tredje år. 

Ännu 1673 var Basilius Goldsmid bosatt i Simrishamn, men 
flyttade troligtvis redan samma år till Trelleborg. Denna ort 
hade sedan länge förlorat sina stadsrättigheter och beteckna-
des följaktligen av malmöborgarna — kanske litet övermo-
digt, men i varje fall konsekvent — som "en bondefläck". 
Det hindrade dem dock inte från att gå med sina beställ-
ningar på stenarbeten till trelleborgaren Basilius. Sålunda 
anmodades han sommaren 1675 av en änka i Malmö att resa 
dit för att "udhugge till rette en ligsten" till hennes salig 
mans viloställe på kyrkogården. 

Följande år började Danmark sitt revanschkrig. Det öppna 
Trelleborg kunde under sådana förhållanden bli en rätt 
ohälsosam uppehållsort och Basilius tog sina mått och steg 
därefter. "Formedelst fientlig infald ved disse besverlige 
krigstider haver hand maatte her i staden — Malmö — 
indfly". Här förblev han under återstoden av sitt liv. 

Kort efter inflyttandet drabbades han av sorgen att mista 
även sin andra hustru, Elne Jensdatter, med vilken han hade 
en son och en dotter. Snart fann han emellertid tröst i ännu 
ett äktenskap, nu med änkan efter "skolhållaren" Michel 
Nielsen Förlöf, Ingeborg Michelsdatter. Vid skiftet med bar-
nen visade det sig, att hans ekonomiska ställning på intet 
sätt förbättrats. 

Vid 1680-talets mitt hade Basilius Stenhugger sin bostad i 
ett litet hus vid Västergatan (gammalt nr 523) mitt emot 
Rosenvingehuset, vars inskriftstavla han sålunda dagligen 
haft för ögonen. På grund av trångboddhet fick han åt-
minstone någon gång använda hospitalsgården vid Rundels-
gatan som arbetsplats för så skrymmande beställningar som 
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Solur, Kulturh'storiska museet i Lund. 

gravstenar. Senare flyttade han till ett hus vid Kattsunds-
gatan (gl. nr 83), där han bodde 1688. Kort därefter har han 
avlidit. 

En antydan om huvudartiklarna i Basilius Goldsmids till-
verkning får man i en supplik av den 14 juli 1685, i vilken 
han begär skydd mot intrång i yrket av fuskare. Anled-
ningen var, att en soldat tagit sig före att förfärdiga "sten-
solskivor", som han sedan försålde "här och där i staden". 
Han hade även uthuggit "likstenar" och utfört annat sten-
arbete. Basilius åberopade, att generalguvernören privilegie-
rat honom med ett nådigt brev, "att inga fuskare av hans 
hantverk, varken här i staden eller så vitt Malmöhus län sig 
sträcker, skulle lidas eller tålas". 

Basilius Goldsmids verksamhet i Simrishamn, Trelleborg 
och Malmö kan följas såväl i tiden som geografiskt i de av 
honom levererade soluren till landsortskyrkor. De utgjorde, 
såsom framgår av hans klagoskrift, en standardartikel från 
hans verkstad och priset var alltid detsamma, 1 daler 16 öre. 
Även i de fall, där stenhuggarens namn utelämnats i kyrkor-
nas räkenskaper, ger detta fixa pris vägledning. I allt om-
nämnas 13 solur, som kunna sättas i förbindelse med honom, 
därav sju med uppgift, att Basilius Goldsmid, Basilius sten-
hugger eller "Bastian stenhugger i Trelleborg" levererat dem. 
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Under Simrishamnstiden tillkommo soluren i Everlöv (1667) 
och i Glimminge (1668), det senare med 'utsatt namn. Från 
Trelleborgstiden stamma soluren i Skegrie (1673), Maglarp 
(1673), Särslöv (1673), Glostorp (1674), Västra Skrävlinge 
(1674), Görslöv (1674) och Lockarp (1673), alla utom det 
sistnämnda med angivande av Basilius som mästare. Utan 
namnbestämning äro däremot de under Malmötiden anskaf-
fade soluren i Svedala (1681), Vallkärra (1682), Tullstorp 
(1683), och Fjelie (1686). 

Kulturhistoriska museet i Lund har två solur från åren 
1678 och 1683, som otvivelaktigt höra till denna grupp. Upp-
gift om deras ursprung saknas dock. 

Om Basilius Goldsmids verksamhet som bildhuggare i 
Malmö ha källorna inte så mycket att giva. Men redan den 
tidigaste uppgiften är intressant. I augusti 1680 sände han 
sjövägen till Landskrona "en liden ligsten". Liksom under 
trelleborgstiden har tydligen ryktet om hans duglighet nått 
utanför hemortens gränser. 

När år 1682 dopfunten i S:t Petri kyrka flyttades från sin 
ursprungliga plats vid ingången från tornet till norra tvär-
skeppet, fick han det helt hantverksmässiga uppdraget att 
tillhugga stenen omkring "dåpen" på dess nya plats. Föl-
jande år sändes han på generalguvernörens befallning till 
Esserop (Esarp) "der några sten att bese till det verk Hans 
Excellens aktat att låta göra vid kyrkan". Vad det här rört 
sig om och huruvida arbetet blivit utfört, framgår ej av 
handlingarna. 

Nära tio år efter hans död inträffade emellertid en episod, 
som kastar klarare ljus över hans verksamhet. Det uppstod 
en långvarig tvist rörande en gravsten över en borgare på S:t 
Petri kyrkogård, som salig Basilius Stenhuggare 1684 förfär-
digat. Änkan hade gift om sig och efter hennes död hade 
hennes andre man sålt stenen till en skomakare. Denne lät 
så stenhuggaren Hans Jörgen Adler avlägsna de tidigare in-
skrifterna och ditsätta andra. Saken väckte stor harm hos 
släktingar till de så snart bortraderade och det blev rätte-
gång. Under denna visade sig stenhuggaren Adler vara en 
herre med minutiös ordning i sina anteckningar, ty han kunde 
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Borgmästaren Oluf Carlsons gravsten, S:t Petri kyrka: dopkapellet. In-
skrifterna ha här liksom på de flesta bilderna utelämnats, för att bild-
huggarens arbete skall komma till sin rätt. 

icke blott redovisa för de tidigare inskrifterna utan även 
uppgiva vad han dag för dag inhuggit. Stenen underkasta-
des dessutom en omsorgsfull besiktning och man får med 
ledning av allt detta en klar bild av, hur Basilius Goldsmid 
format sitt verk. 

46 



Mittpartiet bestod av "en stor krans, vilkens fundament 
var efter en lagerbärskrans". Inne i denna stod själva grav-
skriften och därunder ett timglas. Ovanför mittkransen fanns 
"en avlång oval", i vilken inhuggits Davids psalm 4: "Vi lig-
ger och hafver alldeles med fred, ty du Herre allena hjälper 
oss att vi bor tryggelig". Nederst på stenen fanns tvenne 
tavlor, den ena med mannens initialer och bomärke, den andra 
med hustruns initialer. 

Denna beskrivning är av särskilt intresse därför, att den 
så väl överensstämmer med en alltjämt bevarad gravsten, 
som tillkommit under Basilius Goldsmids verksamhetstid i 
Malmö och som man följaktligen kan förmoda även vara ett 
verk av hans hand. Det är den stora gravsten, som borgmäs-
taren i Ystad Oluf Carlson troligen 1678 lät lägga över sin 
hustrus och sons viloställe i norra kapellet i S:t Petri kyrka, 
nuvarande sakristian. Den ligger nu i dopkapellet. 

Denna sten är visserligen betydligt rikare utstyrd — be-
ställaren har sannolikt fått kosta på sig åtskilligt mer än de 
12 daler den förra stenen betingade — men kompositionen 
är densamma med den stora lagerbärskransen i mitten och 
ovalen med bibelspråk ovanför. Svicklarna kring mittkran-
sen ha utfyllts med Jesusmonogrammet och stiliserade bloms-
ter, tydligen tulpaner. Och här finna vi en liten detalj, som 
leder över till en annan gravsten, som jag även vill tillskriva 
Basilius Goldsmid. Mellan tulpanerna, som ställts med de 
brett avskurna rotändarna mot varandra, har bildhuggaren 
placerat ett par rätt omotiverade hjärtan. Samma hjärtan 
återfinna vi, inkomponerade på liknande överraskande sätt 
mellan två blomstänglar, på den gravsten, som rådmannen 
Gert Franckesen (Gerhardt Franck) år 1688 beställde för sitt 
och sin hustrus gravställe. 

Denna sten ligger nu i koromgången, men hade tidigare sin 
plats i det från kyrkan avskilda Dringelbergska kapellet. 
Tack vare detta skyddade läge har den undgått den nerslit-
ning, som alla andra gravstenar i vår kyrka varit utsatta för. 
Ingenstädes kan man därför som här studera bildhuggarens 
arbete. 

Hela ytan är till sprängningsgränsen fylld med inskrifter, 
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Rådmannen Gerdt Franckesens gravsten, S:t Petri kyrka: koromgången. 
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L 
Rektor Peder Stuures gravsten, S:t Petri kyrka: dop-
kapellet. 

arkitektur och stiliserade blommor, allt i mycket grund relief. 
Bildhuggaren visar stor skicklighet, men är märkvärdigt val-
hänt, när det gäller en så enkel realistisk detalj- som död-
skallen nederst på stenen. Samma svaghet kommer till ut- 
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Bislagsstenen från Jörgen Kocks 
hus, Malmö museum. 

tryck även på Oluf Carlsons gravsten i de änglaansikten, 
som titta fram i hörncirklarna. 

Gert Franckesens gravsten bildar så den länk, som binder 
ännu ett verk vid Basilius Goldsmids namn. De egenartat 
formade sköldar, som innesluta hans och hans hustrus initia-
ler, har sin motsvarighet på den gravsten, som Peder Stuure, 
dåvarande rektor i Malmö, senare prost i Vellinge, låtit lägga 
över sin hustru Hille Jostdotter Krutmeijer. Här återfinna 
vi även dödskallen i exakt samma otympliga utförande och 
en hörnblomma från Gert Franckesens gravsten i nästan me-
deltida utformning har fått pryda Hille Krutmeijers sköld. 
Stenen är i övrigt lika spartansk i sin utsmyckning, som den 
förra är rik. Den latinska inskriften berättar, att Stuure 
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låtit anskaffa monumentet — sepulchram urnam — redan 
1675, således under Basilius Goldsmids Trelleborgstid, upp-
giften gäller kanske blott själva gravstället. 

Hörnblomman på Gert Franckesens gravsten återfinnes på 
ännu ett skulpturverk, denna gång dock av helt profant slag. 
Den bislagssten, som länge gick under benämningen Augus-
tenborgsstenen, men senare kunnat bestämmas såsom hemma-
hörande i bislaget framför Jörgen Kocks hus, är överst prydd 
med en jätteblomma av just denna typ. Kransen som om-
giver Elisabet Matties Dothers namn är också av välbekant 
slag och årtalet 1686 passar som hand till handske. 

Att Basilius Goldsmid var den ende stenhuggare med verk-
samhet i Malmö vid denna tid, gjorde det redan sannolikt, att 
han kunnat utföra något av de från denna tid bevarade 
skulpturverken. De här redovisade gemensamma känneteck-
nen synas bevisa, att samtliga blivit formade av hans mejsel. 

Det finns emellertid ännu ett tecken, som pekar på, att 
samme bildhuggare utfört de tre gravstenarna. Det är for-
men på inskrifternas bokstäver och siffror, en karakteristisk 
sväng på ett G eller ett R, sättet att hugga den svåra bok-
staven Y och mycket annat, smådetaljer, som var för sig inte 
säga så mycket, men som tillsammantagna ge en rätt pålitlig 
vägledning. 

Och nu vidgas fältet för Basilius Goldsmids verksamhet. 
Det visar sig, att ett par inskrifter, som under hans tioårs-
period i Malmö inhuggits, sedan äldre sådana efter tidens 
något barbariska sed avlägsnats, helt bära hans särdrag. Han 
har gjort sitt arbete grundligt, ty man kan knappast som så 
ofta eljest upptäcka något spår av dessa tidigare inskrifter. 

På den gravsten, som borgmästaren Jacob Fectil 1602 om-
besörjde till sin svärson Mogens Skaanings viloställe — ett 
vackert konstverk från Daniel Tomisöns dagar — lät stenens 
ägare på 1680-talet, Peder Rasmusson Tinkel, omhugga de 
båda fälten på stenens långsidor och förse dem med nya in-
skrifter, som visa Basilius Stenhuggares särdrag. Mittfältet, 
som fått sin inskrift 1691 — sålunda ett par år efter dennes 
död — förefaller vid första ögonkastet icke skilja sig från 
sidofälten, men bokstäverna sakna just de för honom karak-
teristiska detaljerna. 
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Peder Rasmuson Tinkels gravsten, 
S:t Petri kyrka: dopkapellet. 

Apotekaren Christoffer Dietrich förfor 1681 på samma sätt 
med den gamla gravsten han förvärvat. Den hade 1631 
tillhört borgaren Hindrik Arentsön Kock, men mansgestalten 
på gravstenen bär en dräkt, som var på modet ett par tiotal 
år tidigare. Med tanke på Basilius Goldsmids begränsning, 
när det gällde figurframställning, få vi vara tacksamma för, 
att han insett det hopplösa i att förvandla gestalten till apo-
tekare och nöjt sig med att genom enkla inritsningar ge bil-
den skärpa och förse stenen med inskrifter. Båda dessa ste-
nar ligga nu i dopkapellet. 

Ännu en sten i detta kapell, men av betydligt yngre datum, 
bär en inskrift av den typ, som här förmodats härröra från 
Basilius Goldsmid. Det är den vackra, svarta gravstenen över 
Peder Weijers hustru, Johanne Erichsdatter, död 1677. Här 
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är det emellertid eljest en bildhuggare med helt andra gåvor, 
som fört mejseln. Evangelistgestalterna i hörncirklarna ha 
visserligen alla med undantag av Johannes brutalt ödelagts, 
när tegelgolvet 1858 skulle läggas över gravstenarna — det 
gällde ju att få ett jämnt underlag — men deras konturer 
röja alltjämt en icke vanlig kompositionsförmåga och bilden 
av den uppståndne Kristus med segerfanan är ädelt formad. 
Denne bildhuggare har förvisso icke ryggat tillbaka för figur-
framställning. 

Peder Weijer hade redan 1667 låtit lägga en sten på sitt 
gravställe, säkerligen den, som det här är fråga om. Vid 
hustruns frånfälle tio år senare har så Basilius fått förse 
densamma med inskrift. En liten svart sten till en barngrav, 
som ligger strax innanför tröskeln till dopkapellet, synes här- 
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Peder Weijers gravsten, S:t Petri kyrka: dopkapellet. 

röra från samma verkstad som den Weijerska. Den saknar 
— och har aldrig haft andra inskrifter än de danska bibel-
språken kring kanten och i ovalen mellan domedagens basun-
blåsande änglar. Den stora fyrkantiga inskriftsplattan är 
tom och synes liksom vilja åskådliggöra ett skede i Peder 
Weijers gravstens historia. Dessa stenar ha kanske anskaf- 
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Gravsten till barngrav, S:t Petri kyrka: dopkapellet. 

fats från en verkstad på annan ort, för att sedan i Malmö för-
ses med inskrifter. 

För att fastställa Basilius Goldsmids produktion, som må-
hända med tiden kan utökas med fynd från bl. a. Simris-
hamns- och Trelleborgstrakterna, har det gällt att genom ad-
dering av smådetaljer nå bindande bevisning. Dateringen 
har givetvis varit avgörande vid valet av det undersökta ma-
terialet. Men det sista exemplet, Peder Weijers sten, där in-
skrift och skulptural utsmyckning efter min övertygelse här- 
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Borgmästaren Johan Mohrbecks grav-
sten, S:t Petri kyrka: koromgången. 

röra från två bildhuggare, visar att man ständigt får vara 
på vakt för de fällor, som lura i detta svåråtkomliga material. 

Ett originellt exempel på, hur man till oigenkännlighet 
kunde omvandla en gammal gravsten, ha vi i borgmästaren 
Johan Mohrbecks stora, svarta sten, tidigare i koret bredvid 
altaret, nu i koromgången. Inskriften i upphöjda bokstäver 
berättar om borgmästaren, som avled den 14 augusti 1670 
och om hans maka, Marine Tomisdatter Boldicke. I de hjälm-
prydda sköldarna finna vi Mohrbecks borgerliga vapen, ett 
mor-huvud, och parets initialer. Men textplattans inramning 
hör ingalunda 1670-talet till. Det är en renässansomfattning, 
som var på modet i slutet av 1500-talet. Sköldarnas form 
pekar också i samma riktning och de öppna hjälmarna passa 
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Tulpanen på Johan Mohrbecks gravsten med rekon-
struktion av vapnet. 

onekligen bättre till adelsvapen än till en aldrig så duktig 
borgmästares sköld. 

Följer man gravstenens historia, kommer man gåtans lös-
ning på spåret. I 1666 års gravstensförteckning betecknas 
den med nr 13 i koret och tillhörde då Hendrick Willemsen 
Rosenvinge. Denne avled följande år och Mohrbeck har tyd-
ligen förvärvat stenen av arvingarna. I den gravstensförteck-
ning, som upprättades 1631, redovisas den som "en blaa steen, 
som Willum Henrichsen ligger under". Denne Willum Hend-
richsen, fader till Hendrich Willemsen, är samme man, som 
1587 högst egenmäktigt lät i koret uppsätta ett epitafium över 
sin avlidna hustru — episoden skildrades i denna årsskrift 
1950. Den gravsten, som då lades över hustrun, är just den-
samma, som Mohrbeck förvärvat 80 år senare och då låtit 
omhugga. 

Med denna utgångspunkt går det att förklara ännu en 
egendomlighet hos gravstenen. På ömse sidor om de två va-
pensköldarna har det funnits tvenne synnerligen kraftigt mo-
dellerade tulpaner — endast den ena är nu bevarad. De 
passa inte alls in i kompositionen, utan verka på något sätt 
felaktiga, tills man kommit på förklaringen. 
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Det rosenvingska epitafiet är prytt med fyra anvapen. 
Även gravstenen har ursprungligen haft dessa fyra vapen, 
men borgmästareparet har endast haft bruk för två. Sten-
huggaren har då helt fördomsfritt omvandlat de återstående 
tvenne till blomster, den kraftigt framspringande hjälmen 
har lämpat sig utmärkt till blomman och skölden har genom 
några enkla inhuggningar förvandlats till en bladrosett, vars 
konturer dock alltjämt skvallra om dess ursprung. Urtag-
ningarna på sköldens sidor ha varit så kraftigt inhuggna, 
att de alltjämt äro fullt synliga. De båda blomstänglarna på 
hjälmen över borgmästarinnans sköld ha väl också framvuxit 
ur tidigare hjälmhorn. 

Med ledning av epitafiets anvapen kan man sedan våga ett 
försök att rekonstruera gravstenen. Till vänster ha Willum 
Hendrichsens föräldrars vapen suttit: faderns Rosenvinge-
vapen, säkerligen senare omhugget till tulpan, men nu för-
svunnet, moderns, Carine Forbes vapen, tre vitbjörnshuvu-
den, nu Mohrbecks negerhuvud och hans initialer. Till höger 
ha suttit de båda vapen, som tillhört Willums hustrus, Bente 
Mostdatter Geres föräldrar: faderns Gerevapen, en treudd, 
hjälmen prydd med vesselhorn, nu Marine Tomisdatt Boldic-
kes initialer och hornen omvandlade till blomster, längst till 
höger moderns Myrevapen, en stjärna, nu förvandlat till 
tulpan. 

Det är emellertid inte endast gravstenarna, som man i äldre 
tid lade sig till med och omvandlade. Även bildhuggarens 
rent konsnärliga insats, den dekorativa utsmyckningen, ge-
staltningen av ett motiv, lånades utan några som helst häm-
ningar av andra stenhuggare. 

Ett av S:t Petri kyrkas ädlaste konstverk är den stora grav-
stenen över borgmästaren Jacob Fectil och hans hustru i för-
näm renässans från 1600-talets början. Den låg tidigare bak-
om högaltaret och är därför väl bevarad, nu står den rest mot 
dopkapellets vägg. Bilderna i mitten visa Kristus på för- 
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Borgmästaren Jacob Fectils grav- 	Handelsmannen Christen Christoffersons 
sten, S:t Petri kyrka: dopkapellet. 	gravsten, Kristianstads kyrka. 

klaringsberget, omgiven av strålglans och moln, nedanför de 
tre lärjungarna och i hörnsvicklarna Moses och Elias. Nederst 
borgmästareparet på ömse sidor om en plint, på vilken ligga 
symboler för förgängligheten. 

Samma framställning återfinna vi på borgmästaren Jost 
Ledeburs gravsten från mitten av seklet — nu i koromgången 
— men som en variation i barock. Moses och Elias äro nära 
nog kopior, men Kristusgestalten har fått en lätt svajande 
hållning, lärjungarnas rörelser äro en smula mera affekte-
rade och på de strama renässanspilastrarnas plats har bild-
huggaren hängivit sig åt ett fullkomligt frosseri i barockens 
brosk dekor. 
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Borgmästaren Jost Ledeburs gravsten, S:t Petri 
kyrka: koromgången. 

En tredje gravsten, som nu står rest mot Kristianstads kyr-
kas yttermur, innehåller i så gott varje detalj elementen i 
den fectilska stenen. Enda undantaget är de små hörnbil-
derna av Moses och Elias, som stenhuggaren i riktig insikt 
om sin oförmåga ersatt med enkla kerubhuvuden ur sin arse-
nal av gravstensemblem. Allt övrigt återfinnes, men omvand-
lat till en grotesk karikatyr i allmogestil. Stenhuggaren i 
Kristianstad har sett den fectilska stenen, innan dess ur-
sprungliga inskrifter — med ett undantag — avlägsnades 
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omkring 1700 genom dåvarande ägarens, skönfärgaren Bur-
chardt Pundts försorg. Motsvarande texter i svensk översätt-
ning har han huggit i sin sten och på så sätt hjälper denna 
oss att fylla tomrummen på den fectilska gravstenen. 

När man står framför Kristianstadsstenen får man onek-
ligen ett livligt intryck av, att den gode hantverkaren "hug-
git" på mer än ett sätt. 
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FRÄN HENRIK SCHARTAUS 

MALMÖÅR 

Av Ax. Malmberg. 

Den berömde kyrkohistorikern Henning Wijkmark kunde 
ibland gripas av djupt vemod. Det var bl. a. fallet då han 
som lektor i kristendom hade att förhöra gymnasisterna i stu-
dentexamen. Han kunde då höra dem placera Henrik Schar-
tau såsom domprost i Malmö. I det svaret fanns ju två grova 
fel. Malmö har aldrig haft någon domprost. Och Henrik 
Schartau var aldrig domprost. Men att han hade att göra med 
Malmö är riktigt. Han är stadens kanske mest kände son. 
Ingen i Malmö född torde ha utövat större inflytande på män-
niskors sätt att tänka än han. Och av alla stadens skrivande 
män och kvinnor torde ingen haft så många läsare som han. 
Med rätta kallar Edvard Rodhe honom i vårt nya herdaminne 
för "Lunds stifts förnämsta prästerliga minne". 

Första gången som hans namn nämnes i samband med 
Malmö är naturligtvis i S:t Petri församlings födelse- och dop-
bok. I denna hade församlingens kyrkoherde, teol. d:r Car-
sten Aulin att föra in hans namn i samband med dopet som 
förrättades den 29 september 1757. Det var alltså på hans 
tredje levnadsdag. Han var nämligen född den 27 september. 
Och som vii år skriva 1956, är det nästa år jämnt tvåhundra år 
sedan han första gången såg dagens ljus. 

Föräldrarna hörde till stadens förnämare kretsar. Fadern 
hette Andreas Olaus Schartau eller Anders J. Schartau, så-
som han själv skrev sitt namn. Han var vid sin äldste sons 
födelse stadsbokhållare. Sedan avancerade han och blev råd-
man i staden. Modern hette Anna Catharina Falkman. Hon 
var dotter till dåvarande stadssekreteraren, stadens riksdags-
man vid flera riksmöten, och slutligen justitieborgmästaren 
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Henrik Falkman och hans maka Maria Elisabeth, född Stein, 
vilken också bar dottersonen till dopet. 

Många voro faddrarnas tal. De företräda familjens um-
gänge, som naturligtvis var att finna bland stadens ämbets-
mannakår och handelsmän. 

Mer får vi inte veta utöver att kyrkoherden själv "förrättade 
ämbetet" eller dopet. Kyrkoherden har inte aktat nödigt att 
införa vare sig föräldrarnas födelsedata eller vigseldatum.' 
Och inte heller deras bostad i församlingen. Det skulle ju an-
nars varit av största intresse att få veta, inte minst inför nästa 
års jubileum. Var i Malmö var Henrik Schartau född? 

Det tjänar ingenting till att följa husförhörslängden, så-
som församlingsboken den tiden kallades, sida efter sida, i 
hopp att förr eller senare påträffa familjen. Den tiden förde 
man ingen husförhörslängd i S:t Petri. En genomgång av 
mantalslängderna skulle nog givit bättre resultat. Men en 
lycklig tillfällighet gör att man utan större svårighet kan 
återfinna det hus, i vilket Schartaus föräldrar bodde vid tiden 
för hans födelse. Då upptogs det i landet en särskild skatt på 
skorstenar. Det gjordes därför upp en längd över alla fastig-
heter i staden med angivande av förutom antalet skorstenar 
fastighetens ägare och hyresgäster eller "åbor" som de be-
nämndes. Och här återfinner man dels Henrik Falkman så-
som ägare, dels också Anders Schartau såsom "åbo". 

Huset som de stå antecknade för, hade nummer 553. 
Vill man veta, var i Malmö detta låg, föres man till Engel-

brektsgatan och, närmare bestämt, till det södra hörnet mel-
lan denna gata och Hyregatan. Den plats där det låg, bär i 
dag nummer 1. 

Hur såg detta hus ut? Det är en fråga, som man endast 
nöjer sig med att göra. Det är ju otänkbart att man efter två 
hundra år skulle kunna få svar på den. Men åter kommer en 
lycklig tillfällighet oss till hjälp. Falkman sålde huset 1764. 
Det kom i händerna på en handelsman vid namn Paul Lind-
berg. Han råkade i ekonomiska svårigheter och måste göra 
konkurs 1769. Hans fastighet undergick därför värdering av 

1) Andreas Schartau var född natten mellan 24 och 25 november 1727 
i ö. Broby och Anna Catharina Falkman den 21 mars 1732. 
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Plan över gården n:r 553 efter 1769 års beskrivning; bottenvåningen. Re-
konstruktion av Einar Bager. 

stadens för ändamålet utsedda värderingsmän. Och de för-
fattade ett värderingsinstrument, som i fråga om utförlighet 
och noggrannhet söker sin like. Det låter oss riktigt se huset 
för våra ögon. Och detta både utvändigt och invändigt. 

Det må med detsamma sägas att det var i en synnerligen 
imponerande, kringbyggd gård som Anders Schartau och hans 
hustru flyttade in efter sitt giftermål den 1 juni 1756 och där 
deras första barn föddes påföljande år. 

Den bestod av fyra längor. Huvudlängan synes ha legat 
vid Engelbrektsgatan. Den var icke mindre än trettioen alnar 
lång. I nuvarande mått skulle de väl utgöra ungefär tjugo 
meter. Den bestod av två våningar. I den nedre fanns det 
förstuga, sal, sängkammare, några smärre rum, portrum, vad 
det nu kan ha varit, och en krambod. Denna hade hyllor, 
saltbing och disk. Den utgjorde väl förrådskammaren, där det 
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förvarades kött och dylika varor. Annars kunde namnet nog 
lett tankarna till "de lybske kramboder", som på sin tid voro 
belägna i dessa trakter. 

I andra våningen fanns det "en stor sal". Varför den i pro-
tokollet begåvats med detta adjektiv, kan man fråga. Salarna 
på första och andra våningarna hade nämligen samma di-
mensioner. Till granne hade den större salen "ett stort loft". 

En annan huslänga "vätte åt norr och den gränden som går 
ned åt Hyregatan". Man skulle väntat sig uttrycket "mot 
norr eller åt Hyregatan". Men här har kanske under tidernas 
lopp någon gatureglering ägt rum? 

Denna länga var ännu längre än den förra. I den har tyd-
ligen ekonomiavdelningen varit belägen. Här fanns sålunda 
ett kök med en god och rymlig spis. Från det kom man över 
till brygghuset. Men detta användes såsom väl i regel varit 
fallet med brygghusen också för andra ändamål. Här bakade 
man sålunda det bröd som gick åt för den med tiden stora 
familjen eller utdelades till de fattiga vid julhögtiden och 
annars. Anna Catharina har säkerligen tagit efter seden 
i sitt föräldrahem att "göra gott". Och att det också användes 
vid linberedningen förstår man av att en stor del av utrym-
met upptogs av en "kölna". Den värme som behövdes för än-
damålet fick man från en "galt". Det är ett ord som numera 
aldrig torde användas. Det betecknade en uppvärmningsan-
ordning av allra enklaste slag. I senare tider har den väl en-
dast använts av murare. 

En tredje länga vätte åt väster. Framför den låg trädgår-
den. Denna länga tycks i likhet med den närmast förut 
nämnda endast haft en våning. I denna fanns det några små-
rum. Ett av dessa uppgavs av någon anledning vara lämpligt 
till "skolhus" eller skolrum, som värderingsmännen väl velat 
säga. 

I denna länga låg stallet. Det innehöll fem spiltrum, två för 
hästar och tre för kor. 

Vi komma nu till den sista av de fyra huslängorna. Åt vil-
ket väderstreck den vätte nämnes icke. Det har de goda vär-
deringsmännen tydligen ansett onödigt. Det kan ju icke ha 
varit annat än åt söder. 
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Den var endast en "halvlänga", vad det nu kan betyda. Den 
var visserligen kortare än de andra, om än skillnaden icke var 
så stor, men den hade liksom östra längan tvenne våningar. 

I bottenvåningen låg en sängkammare i vinkeln mot östra 
längan. Här fanns också "köket". Detta hade en "nätt spis". 
Vidare nämnes här ett stort portlider, vilket väl motsvarar 
vad som i senare tider kallats vagnsport. 

Andra våningen var tydligen avsedd att tjäna husets eko-
nomi. Förutom en liten kammare, som hade golvet täckt med 
ler för att hindra värmen i den under densamma belägna 
sängkammaren att försvinna, fanns här en stor och rymlig 
vedhammare. Ordet låter egendomligt. Man ville tänka sig 
ett skrivfel för vedkammare. Men det lär inte förhålla sig så. 
Här förvarades bränsleförrådet för vintern liksom det väl här 
sågades och höggs upp. Slutligen fanns det här ett stort hö-
loft, 'som stod i direkt förbindelse med det förut nämnda loftet. 

Det talas också om en källare. Men den var ständigt full 
av vatten och därför, såsom värderingsmännen med all rätt 
förklara, alldeles oduglig. Vatten till djur och människor fick 
man genom pumparna. De voro tre till antalet. En av dem 
var alldeles förmultnad. Av de båda andra gav den ena 
färskt vatten och den andra salt. Hur dessa pumpar såg ut, 
kan man lätt föreställa sig, åtminstone den som är född på 
landet. De hade nämligen svinglar. De användbara pum-
parna voro placerade i "gårdsrummet", vilket väl är det-
samma som på gårdsplanen eller området mellan de fyra 
längorna. 

Ingenting har utelämnats i värderingsmännens beskrivning 
av de hus som hörde till fastigheten. Det bör alltså inte heller 
ske här. Därför må också omnämnas dels den "gåse- och svin-
stiga", som placerats åt norr, dels också "det lilla avträdes-
hus", som likaledes fått sin plats där. 

Lika utförlig är beskrivningen av husets inre med dess dör-
rar, fönster, väggar m. m. Väggarna voro merendels vitlim-
made. Men i somliga rum hade man kostat på sig tapeter. De 
betecknas i regeln som gamla. Henrik Schartau har alltså 
låtit sina ögon vila på dem. I ett rum talas det om hur väg- 
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garna voro klädda med papper, på vilka målats röda speglar 
på blå botten. 

Vi får inte heller gå förbi trädgården. Den låg, såsom förut 
nämnts, väster om fastigheten. Där den inte begränsades av 
grannarnas huslängor, var den omgiven av plank. I den fanns 
många slags fruktträd liksom också många vinbärs- och krus-
bärsbuskar. Intill stallväggen stodo några "stora trän av 
Lambertska nötter", vilket namn erinrar om dessa träds här-
stamning från Lombardiet. Och blomsterkvarteret med dess 
buxbomshäck skall vi inte heller förglömma. 

Till sist få vi veta, att huset icke ansågs kunna värderas 
högre än till 1300 daler silvermynt. 

Detta var alltså Henrik Schartaus barndomshem. I mångt 
och mycket var det tydligen bristfälligt. Det tyder på att det 
icke sedan det gått ur Henrik Falkmans händer undergått 
någon förändring eller reparation. 

Den lille Henrik tycks icke ha trivts riktigt väl i detta till 
det yttre storslagna hem. I varje fall var han under dessa år 
efter vad han själv berättat ofta hos sin morfar, justitieborg-
mästaren. Honom ägnar han vid ett tillfälle några vackra 
ord, som ofta citerats i den rikhaltiga Schartaulitteraturen; 
"Denne var av det jag nu kan påminna mig, en verkligen 
gudfruktig man, och det sätt han, tillfölje sådant sitt sinne, 
brukade vid umgåendet med mig såsom barn, bidrog därtill 
att jag redan i barnaåren fick någon erfarenhet av hur gott 
det är att vara i den himmelske Faderns hus, och detta halp 
mig att i framtiden, då jag vikit därifrån, kalla mig tillbaka". 

Till gossens vantrivsel hemma bidrog kanske också de oro-
liga tiderna. Fadern deltog livligt i de politiska striderna i 
staden; han var utan tvivel "hatt". Partierna hette nämligen 
nu "hattar" och "mössor". Och det kunde gå hett till. Den 
enskilde synes icke ens kunnat räkna med säkerhet till liv 
eller lem. I varje fall berättar Henrik Schartau, att han en 
natt genom fönstret som var mitt över förstugudörren, såg 
sin far förföljas av politiska motståndare ända till dess han 
av postkarlen (— soldaten på post, sådana kunde man leja) 
genom husdörren insläpptes. 

Det hus, som här ovan utförligt beskrivits och ytterligare 

67 



beskrives genom den åtföljande bilagan av värderingsproto-
kollet, skulle emellertid icke förbliva Henrik Schartaus hem 
under hela hans Malmötid. År 1764 sålde Falkman, såsom 
tidigare nämnts, huset, och hans svärson flyttade då till hus 
nummer 337. Detta kan icke återfinnas i det nuvarande 
Malmö liksom inte heller tomten, på vilket det en gång låg. 
Denna hade sin plats vid Stortorget; den försvann i samband 
med att Hamngatan kom till. 

Redan nästa år är familjen återigen i flyttningstagen. Den 
bosätter sig då å nummer 340. Denna fastighet låg även den 
vid Stortorget, bredvid residenset. Här stannade familjen i 
två år. Då bröt den åter upp och bosatte sig å nummer 739. 
Därmed hade hemmet flyttats tillbaka till Engelbrektsgatan. 
Men nu icke till nr 1 utan några hus längre söderut, ungefär 
mitt emot det nuvarande Temperance. Det har i våra dagar 
beteckningen Engelbrektsgatan 13. 

Huruvida flyttningen ägde rum på våren eller på hösten 
känner jag inte. Jag vet därför inte heller om det var vid 
Stortorget eller Engelbrektsgatan 13 som den nu tioårige Hen-
rik upplevde sitt livs första stora sorg den 26 maj 1767. Han 
förlorade då sin gamle morfar. Och därmed förlorade han 
också sitt andliga stöd. "Borta voro med detsamma de förtro-
liga samtal, han oftast höll med mig, och jag saknade den 
uppmuntran, jag därav haft", skriver han en gång. 

Den gamle hade i sitt testamente ihågkommit sin gudson. 
Eller, riktigare, på dödsbädden hade han förklarat, att "vår 
lille dotterson Henric Schartau" skulle efter hustruns död till 
sina studiers fortsättande vid akademien, såvida efter betald 
skuld, därtill är tillgång, såsom av testamente njuta av Bo 
oskif te 500 daler silvermynt". I detta hade Maria Elisabet 
Falkman skriftligen instämt. Hur det gick med dessa pengar 
framdeles känner jag icke. I varje fall utgjorde behållningen 
i justitieborgmästarens dödsbo endast 280 daler. Och hans 
hustrus bouppteckning är inte bevarad. 

Eftersom det här talas om studiernas fortsättande vid aka-
demien kunna vi förstå, att Henrik nu begynt att gå i skolan. 
Han inskrevs i latinskolan samma år som morfadern dog. Som 
jag förut i en uppsats i Lunds stifts julbok behandlat detta 
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skede av Henrik Schartaus Malmöår, förbigår jag det nu. Vi 
nöjer oss med att med våra blickar följa gossen, som en gång 
skulle bliva "en lärarenas lärare" såsom ingen annan i vår 
kyrka, vandra Engelbrektsgatan uppför, taga vägen mot Stor-
torget, korsa detta och vika av mot S:t Petri kyrka, i vars 
grannskap skolan då som under århundraden var belägen. 

Redan nästa år flyttar familjen igen. Det nya hemmet och 
på samma gång det sista för Henrik Schartau och hans familj 
förlades till nr 434 i västra hörnet av Västergatan och Mäster 
Johansgatan. Fastigheten ägdes av Henrik Falkmans sterb-
hus. Den plats, där det en gång låg, bär nu beteckningen 
Västergatan 6. Härifrån hade han dagligen för sina ögon det 
nu åter framkallade Rosenvingeska huset. 

Vad upplevde han här dessa år? 
Såsom förut gick han i skolan. "Detta gagnade i anseende 

till de nyttiga kunskaper jag där inhämtade av lärarna, ska-
dade genom det onda jag lärde av en del skolkamrater". Men 
det bittraste minnet från denna tid hängde samman med att 
han här förlorade sin mor. Själv uppger Schartau hennes 
dödsår till 1770. Detsamma gör också samtliga Schartaubio-
grafer, också Edvard Rodhe i Tornadelen av Lunds stifts her-
daminne. S:t Petri församlings död- och begravningsbok ger 
ingen ledning. Dödsfallet är icke ens antecknat! Och ändå 
hörde hon ju till stadens societet! Endast den lilla skriften 
om släkten Schartau har det rätta året. Det var 1771. Men 
ingen synes i senare tid ha vetat hennes dödsdag. Den var den 
20 februari 1771, såsom framgår av bouppteckningen. Denna 
notis bestyrkes också av följande anteckning i S:t Petri kyrko-
räkenskaper för år 1771, e. o. inkomster: den 3 mars själa-
ringdes med alla klockorna efter avlidna rådmanskan, fru 
Schartau. 

I bouppteckningen nämnes också Henriks namn. I uppgif-
terna om dödsboets skulder finns det en rad: "Min son Hen-
rik ... 200 daler silvermynt". Är det kanske den gamle borg-
mästarens utlovade studiehjälp, som skymtar här? 

Med moderns död var hemmet icke längre detsamma som 
förr. Fadern ägnade sig allt mer åt det politiska livet och var 
ännu mindre än tidigare hemma. För att icke hans politiska 
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motståndare genom en av skolkamraterna skulle draga sonen 
över på deras sida och därmed skilja honom från sin far, ord-
nade han med att Henrik redan på hösten 1771 blev student 
och kunde börja sina akademiska studier i Lund. Därmed 
var han borta från den enligt faderns mening tydligen farliga 
fädernestaden. 

Utan saknad lämnade han nog också hemmet. Detta hade 
åter genomgått en genomgripande förändring. Fadern hade 
gift om sig. Hans nya hustru vann icke styvbarnens gillande. 
Hon bemödade sig enligt vad Henrik Schartau uppger i sin 
självbiografi framförallt om att inge fadern mindre fördel-
aktiga tankar om hans barn. 

Därtill kom ekonomiska bekymmer i hemmet. Anders 
Schartau hade visserligen 1771 blivit kämnerspreses och där-
med väl fått större lön. Och hans nya fru medförde en icke 
obetydlig förmögenhet i boet. Men det hjälpte inte. Makarna 
hade äktenskapsförord. På grund därav ville hon icke betala 
sin makes skulder. Och den 14 augusti 1772 — fem dagar 
före 1772 års statsvälvning, som gjorde slut på partiväsendet! 
— begärde han att få avstå all sin egendom till sina ford-
ringsägare. 

Detta beslut föranleddes kanske också av det åtal, som 
rests mot honom och magistraten i övrigt ävensom mot lands-
hövdingen på grund av vissa förhållanden vid valen till riks-
dagen 1771-1772. Sedan Göta hovrätt dömt de felande till 
böter, togs saken upp i borgarståndet. Här hade "mössorna" 
nu fått majoritet. Det gällde att sätta åt "hattarna" som för-
lorat makten. Den 4 juli 1772 föll avgörandet. Schartau och 
den ene borgmästaren förklarades ovärdiga att något domare-
ämbete vidare bekläda, medan den andre dömdes till ett års 
suspension. Men sedan kom statsvälvningen. Målet nedlades. 
Gustaf III förklarade, att "allt sådant numera må anses såsom 
hade det aldrig hänt".2) 

Sedan följde de händelser slag i slag, som måste ha gjort 
detta år till ett dystert minne för Henrik Schartau och hans 
många syskon. 

2) Se härom Leif Ljungberg: "Valen i Malmö till riksdagen 1771-1772" 
i Malmö Fornminnesförenings Årsskrift 1935. 
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Den 20 september föddes en dotter i det Schartauska hem-
met. Men hon fick aldrig se sin far. Och fråga är väl om han 
fick se henne. Han dog av den febersjukdom med åtföljande 
utslag, som kallades "vita friseln" och "lades i Storkyrkan den 
11 oktober 1772". Vilken hans dödsdag var, är icke antecknat 
i S:t Petri församlings död- och begravningsbok. Den lilla 
släktboken uppger att han dog "i början av oktober". Det 
kan ju vara riktigt med tanke på begravningsdagen den 11. 
Fast den tiden dröjde man icke sällan längre med begrav-
ningen. Den 7 oktober "själaringdes med alla klockorna". 

Så var Henrik Schartau vid tiden för sin femtonårsdag den 
27 september 1772 både fader- och moderlös. Och därtill i 
likhet med sina många syskon fullständigt medellös. Att han 
ändå fick tillfälle att fortsätta sina studier vid universitetet 
hade han sin morbror, handlanden och blivande justitieborg-
mästaren Henrik Falkman d. y. att tacka. Han visade honom 
sedermera sin erkänsla genom att tillägna honom den av-
handling, på vilken han redan 1774 disputerade för filosofie 
magistergraden. Men den äran delade Falkman med två 
andra Malmöbor: rektorn vid latinskolan Ludvig /Arens, vil-
kens namn stod på Schartaus avgångsbetyg från skolan, och 
stadens store man, Frans Suell. 

Några förbindelser mellan Schartau och Malmö under de 
följande åren av hans liv söker man förgäves efter. Men full-
ständigt avbrutna ha de icke varit. Han hade ju många släk-
tingar här både på faderns sida — en bror till denne var guld-
smed i staden — och framför allt på moderns, de sista hörande 
till stadens societet. Det första barnet bars till dopet av "fru 
Rådmanskan Lovisa Falkman" och uppkallades efter henne, 
medan numera rådman Henrik Falkman d. y. stod fadder. 
Och när sonen Anders Samuel döptes 1793, hade han till gud-
moder "mamsell Falkman". Hon torde vara samma person 
som under benämningen "Mademoiselle Sophia Falkman" 
nämnes sist bland Henrik Schartaus egna faddrar år 1757. 

Ett enda dokument har jag påträffat, som sätter Schartau i 
förbindelse med hans fädernestad. Det är ett brev från 1803 
och ställt till "Högädle Borgmästare och Malmö stads Vällof-
lige Magistrat", den myndighet alltså, som han under sina 
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Henrik Schartau. 
Äldsta kända porträttet; privat 
ägo. 

barnaår stått så nära genom sin far och sin morfar. Och detta 
är så mycket intressantare som han här tager till orda just så-
som den store själasörjare och hjälpare i samvetsbekymmer 
som han under åren blivit: 

"De femton riksdaler specie riksgäldssedlar, som jag tager 
mig friheten att härmed översända, hava på orätt sätt blivit 
framlidne svarvaren Wede i Malmö frånhavde av en som där-
över råkat i samvetsbekymmer, och har lämnat mig dem under 
förbehåll av den tystnad, som Kyrkolagen 7:e Capitel 2 § mig 
ålägger. Som jag icke känner, vilka och hur många Wedes 
arvingar äro, så vågar jag ödmjukast anhålla, det täckes Väl-
lovliga magistraten gunstigt därom besörja, att dessa pen-
ningar bliva förbemälta Wedes arvingar emellan fördelta i 
den proportion, som blivit vid arvskiftet iakttagen. I ödmjuk 
förhoppning det Vällovliga Magistraten icke ogärna därtill bi-
drager och dymedelst fullgör ett uppvaknat samvetes åstun-
dan har jag äran med vördnad framhärda 
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Högädle Borgmästarens och Vällovliga Magistratens 

ödmjukaste tjänare 

Henric Schartau 

Förste stadskomminister i Lund 

samt kyrkoherde i Bjällerup och St. Råby". 

Men vi skola ändå icke sluta här. 

Det är år 1825. Den gamle kontraktsprosten ligger för 
döden. Hans närmaste vänner, bland dem några professorer, 
"vilkas namn Europa känner", äro samlade kring hans döds-
bädd. Då är han plötsligt åter hemma i Malmö. Den gamle 
morfaderns bild träder fram för hans öga. "Ack, jag påmin-
ner mig att det första Gudsordet, som jag hört, var det då 
min gudfruktiga morfader sade till mig: 'Åkalla mig i nöden'. 
Det har blivit såsom med järnstil inskrivet. Fastän jag ej kun-. 
nat med båda händerna fatta det, så har det dock ej glidit mig 
undan fingrarna". 

Bilaga. 

"Gården är uti Engelbrectsgatan belägen, hus n:o 553 och består af fyra 
huslängor. samt en västan om gården belägen trägård. 

Första huslängan som vetter åt Engelbrectsgatan, är tvenne våningar 
hög, 31 1/2  alnar i längden och 12 1/2  alnar i bredden och består af 14 fack, 
hvilka äro upbygde af ektimber och bräder, mursten samt indelta i föl-
jande husrum: 

1:o. En förstuga, 2:nne fack stor, hvilka innehålla i längd 5 1/4  alnar 
och 4 1/4  alnar i bredden. Uti samma förstuga finnas 3:nne dörrar, näm-
ligen 1:o åt gården, såsom mellandörr, som är slät, af furu, gråmåladt 
med hängslor och en lykter lås; 2:o åt gatan, hvilken består av 2:nne 
panelade och blåmålade furu dörrar, på hvilka den ena har en lykter lås 
och den andra skutregel. Utan för densamma äro 3:nne trappsteg lagde 
af 2:nne huggna stenar. Loftet är af furubräder lagdt, gråmåladt, och 
golfvet lagdt med flisestenar. Väggarna äro hvitlimmade. 3:e dörren till 

2:o en sal. Samma dörr är af ek, paneladt och gråmåladt samt försedt 
med gerickter, har hängslor och en trycklås. Salen är 4 fack stor, som 
innehålla i längden 101/4  alnar och 9 alnar i bredden, har 4 par fönster, 
hvars karmar och bågar äro af ek, blåmålade, samt rutorna i bly infat-
tade, hafva ock nödigt beslag. Loftet är af furu bräder lagdt, paneladt 
och gråmåladt, och golfvet äfven lagdt med furu bräder. Väggarna äro 
klädde med gl.papperstapeter och nederst vid foten är paneling af furu 
bräder rundt omkring rummet, hvilken ock är gråmåladt. Uti denna sal 
äro utom förstugo dörren ännu 3:nne utgångar, nämligen 1:o till köket, 
som framdeles skall beskrifvas, 2:o till en liten kammare åt gården och 
3:o till 

3:o En sängkammare, hvilken är 2 fack stor, som innehålla i längden 
10 1/4  alnar och 41/4  alnar i bredden, har 2:nne par fönster, hvars karmar 
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och bågar äro af ek, gråmålade och rutorne i bly insatte samt försedde 
med nödigt beslag. Golfvet är lagdt med furu bräder äfvenså loftet, 
hvilket ock är paneladt och gråmåladt. Väggarne äro klädde med gröna 
papperstapeter och dörren, som är af ek, är paneladt och gråmåladt med 
sina gerickter. Utan för såväl dessa som fönstren äro skott luckor af furu 
bräder, gråmålade med järngrepar uppå. Från denna kammare är ock 
utgång till köket, hvarföre är en dörr af ek, gråmåladt och paneladt, på 
hvilken äro hängslor, klinka och handtag af järn. Uti salen är ock, som 
förr nämt är, ingång till 

4:o. En liten kammare åt gården, hvilken är 2 fack stor, som inne hålla 
i längden 4 3/4  alnar och uti bredden 4 3/4  alnar. Dörren är af ek, pane-
ladt och gråmåladt, med sina gerickter, har hängslor och en öppen lås. 
Golfvet är lagdt med furu bräder, äfvenså loftet, hvilket senare är grå-
måladt. Väggarne äro hvitliminade. Åt gården är ett par fönster, hvars 
karmar och bågar äro af ek, gråmålade, och rutorne i bly insatte, har 
nödigt beslag. 

5:o. Ett portrum, 2 fack stort, innehåller i längden 101/4  alnar och 4 3/4  
alnar uti bredden. Sjelfva porten åt gatan är af furu bräder med tjära 
och brunrödt öfversmord, har hängslor och lykter lås. Golfvet är ene-
lagdt och loftet med furu bräder lagdt. Näst intill porten är 

6. En krambod, 4 fack stor, som innehåller 9 alnar i längden och 6 3/4  
alnar i bredden, har 2:nne par fönster med gråmålade ekearmar och bå-
gar uti samt rutorna i bly satte. Loftet är af furu bräder, måladt, och 
bjälkarne klädde med bräder och äfven målade, golfvet lagdt med furu 
bräder. At gatan är dubbel, panelad furu dörr, gråmåladt utan och in-
nan, har hängslor och 4 krokar innantill samt 2:nne utan före. öfver 
dörren och lämmarna är ett skul af furubräder och timber satt, med tjära 
och brunrödt måladt. Utan för fönstren äro skott luckor af furu, grå-
målade. Innan till är boden försedt med nödige hyllor, saltbing och disk 
av furu. Väggarna äro hvitlimmade. Från denna längan är genom skilje 
väggar giordt en afdelning till en alkof, som uti södra längans beskrifning 
kommer att omröras, samt 

7:0. Ett litet rum som är allenast 41/z alnar i längden och 3 alnar i bred-
den och är uti denna huslänga belägen, har ett par fönster åt gården med 
gråmålade furu karmar uti samt rutor i bly satte, har nödigt beslag. Lof-
tet är af furu bräder och golfvet med mursten lagdt. Väggar och loft äro 
hvitlimmade. Från detta rummet är en dörr af furu, paneladt och blå-
måladt, med hängslor, klinka och fall samt en krok af järn försedt och 
på hvilka samt den den förra är på hvardera såsom mellan dörrar isatta 
stora rutor, 6-kantiga. 

Andra våningen i denna länga är så indelt, att ytterst uti hörnet är 
genom skilje vägg afdelt: 

1:o. En stor sal, 4 fack stor, som är 101/4  alnar i längden och 9 alnar i 
bredden, har 3:nne par fönster, 2 åt östra sidan och 1 år norr, hvars kar-
mar af furu och bågar äro af ek och gråmålade samt rutor i bly satte 
med nödigt beslag. Loftet är af furu bräder lagdt, gråmåladt. Äfven så 
golfvet af furu bräder giordt, men uphögt 1/4  aln framför loftet, som är 
utaf furu. Väggarne äro hvitlimmade. och dörren af furu, blåmåladt, 
har hängslor och öppen lås. På vänstra sidan i salen är en kamin, till 
hvilken är draget ett rör från nedra våningen och sängkammaren. 

2:o består resten af ett stort loft, i hvilkets sydvästra hörn är en ingång 
till norra längan. Samma loft är 23 alnar i längden och 101/4  alnar i bred-
den, innefattade uti 10 fack. Uti bjälkarna till öfversta loftet äro lagda 
1 underslags bjälke längs åt loftet med 3:nne stöttor under. At gården är 
en gammal fönsterkarm af furu, öppen och utan fönster. Äfven är åt 
gatan ett fönster med en gl furu karm uti samt gl söndriga fönster. Åt 
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gatan är en stor lucka af furu bräder, som har hängslor och krok af järn. 
Äfven är en dito åt gården med hängslor och krok uppå. At gården är 
ock en dörr, slät af furu, med hängslor och krok på, utan för hvilken är 
en liten svale, hvartill går en trappa af furu från gården och under hvil-
ken trappa är inrättadt en sandbod. Framföre är en liten läm med hängs-
lor på. tifver denna svale är taket täckt med tegelsten och med nödigt 
timbervärck af furu, utdragit från sjelf va längan så att svalen för rägn 
är förvaradt. inne på loftet är annars en gl furu trappa till öfversta lof-
tet, hvilket med dess sparr värck och läkten äro i godt stånd samt täckt 
med vindsten, som till största delen är understruket. At gatan såväl som 
gården äro tvister, hvilka hvardera äro försedda med lämmar, hvarpå äro 
hängslor och haspar. Till bägge tvister äro vindor, men den åt gården har 
allena nödiga vindsrep. På norra gafveln är en liten gl furu läm med 
hängslor och krok uppå. tifver de 7 norra facken är en öfverslags bjälke 
lagdt med järnbultar fästade i bjälkarne. 

Andra huslängan vetter åt norr och den gränden som går ned åt 
Hyregatan. Är 15 fack stor, som innehålla i längden 33 3/4  alnar och 10 
alnar i bredden, är uppbyggt af ek och furu timber blandadt samt bränd 
mursten samt inrättadt som följer: 

1:o. Ett kök, hvilket stöter intill östra längan och är 5 fack stort, hvar-
utinnan på norra sidan är genom furu bräder afstängdt en liten spiskam-
mare, som har åt gränden ett par fönster med furukarmar uti samt ru-
torne i bly satte och utanför hvilka är 1. skottlucka af furu. Dörren till 
spiskammaren är slät af furu och har hängslor och en öppen lås. Uti 
köket är åt gården 2:nne par fönster, hvars karmar och bågar äro af furu 
och rutorne i bly satte, hafva nödigt beslag. Loftet är med furu bräder 
och golfvet med flise stenar lagde. Väggarna äro hvitlimmade. At gården 
äro 2:nne half dörrar af furu, af hvilka på den öfversta äro hängslor och 
krok, men på den nedersta hängslor och klinka-fall. Äfven är en slät 
furudörr till brygg huset, hvarpå äro klinka-fall och hängslor af järn. 
Skorstenen uti köket är af bränder sten alltuppigenom updragen och har 
en god och rymmelig spis. Mellan norra skorstens muren och yttersta hus 
väggen är afdelt från taket ett litet rum, som tjänar till ingång åt säng-
kammaren i östra längan, hvarföre åt köket är en slät furu dörr med 
hängslor och klinka-fall uppå. 

2:o. Ett brygghus, 7 fack stort, som innehålla i längden 15 alnar och i 
bredden 10 alnar. Häruti är en skorsten updragen alltigenom med brän-
der mursten, till hvilken stöter 2:nne bakugnar, 1 st. stor och 1 st. smärre 
ofvan på. Äfven är här en liten köllna upsatt af rå ny bränd sten sam-
manblandat, 71/3  alnar lång och 5 alnar bredt, är försedt med gl gren 
flagnor och nödig galt af bränd sten. Åt dörren 2:nne gl furu half dörrar, 
af hvilka på den öfversta äro hängslor af järn och en träklinka, men på 
den nedersta hängslor och klinka af järn. En liten furuläm är ock åt 
gården, på hvilken äro hängslor och en krok af järn. Loftet är med gl 
furu bräder belagdt men golf vet med broläggningssten. Innantill vid 
gårds väggen står en öppen furu trappa till loftet. 

3:o. Ett stort ruin utaf 5 fack, hvilket i quadrat innehåller 10 alnar. 
Loftet och golfvet bestå af gamla svaga furu bräder och är ingång till 
detta rummet dels uti västra längan, hvars dörr är gammal och paneladt 
af furu med hängslor och öppen lås uppå, dels ock uti brygghuset, hvars 
dörr är slät af furu, försedt med järnhängslor och en ögla samt en trä-
bom. Loftet öfver denna längan är försedt med godt sparr värck, blan-
dadt af ek och furu samt öfvertäckt med vindsten som är understruket. 

Tredje längan i väster, vätter åt trägården, är 12 fack stor och 
innehåller i längden 26 alnar och i bredden 10 alnar, är upbygdt af mästa 
delen ek och något furu timber samt bränd mursten. Finnes afdelt uti 
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1:0. En kammare, 3 fack stor som är 9 3/4  alnar i quadrat, har 2:nne par 
fönster åt trägården och 1 par inåt gården, hvars furukarmar, bågar och 
rutor äro gl, svaga och söndriga. Loftet är till hälften af furubräder, gl 
och måladt, till hälften nyss omåladt. Golfvet är med gl söndriga furu 
bräder lagdt, har hvitlimmade väggar och en gl paneladt furu dörr åt 
gården, på hvilken äro gl hängslor och klinka af järn. Från detta rum-
met äro trenne ingångar, en till 

2:o. en liten kammare åt trägården, 2 fack stor och utgiör i längden 7 
alnar och i bredden 4 alnar, har panelade och målade väggar på de 3 in-
nersidorne, men åt trägården är väggen oklädd, har 2:nne par fönster åt 
trägården, hvars karmar och bågar äro af furu och rutorne i bly satte. 
Dörren härtill är paneladt, af furu och gråmåladt och har hängslor och 
en gl öppen lås. Loftet och golfvet äro söndriga och bestå af gl furu brä-
der. Andra ingången från den stora kammaren är 

3:o till en liten kammare åt gården, bestående af 2 fack och är 4 alnar 
lång samt 3 alnar bred, afskild från den förra genom skilje vägg af furu 
bräder, har ett par fönster åt gården med gl furu karmar uti samt rutor i 
bly satte. Dörren är slät furu och har hängslor och en öppen lås. Loftet 
och golfvet äro här liksom i andra kammaren gl och svagt af furu bräder, 
väggarne hvitlimmade. Mellan väggen till dessa karmar vid stallväggen 
äro åter 2:nne fack genom skilje väggar af furu bräder afdelt 1 fack till 
2:nne små rum som kunna nyttjas till skolhus etc, af hvilka det åt går-
den har en fönsterluft med en gl furu karm uti utan rutor och en dito med 
en järnstång uti. Fönster luften uti det rummet åt trägården är bräde-
stumpar föreslagna. Till bägge rummen gl furu dörrar åt trägårds rum-
met hel, men åt gården allenast half och på bägge gl hängslor af järn. 
Det andra facket nyttjas till en gång åt trägården, för hvilken är en slät 
furu dörr, hvarpå äro hängslor och en lykter lås. Åt gården är ingen dörr 
eller stängsel. Näst här till är 

4:o ett stall, 5 fack stort, är 10 alnar quadrat, afdelt uti 5 st. spiltrum, 
2 till hästar och 3 till kor. Loftet är af gl furu bräder och golfvet med 
broläggnsten lagdt. Har åt gården 2:nne st. släta half dörrar af furu med 
klinka, på den öfversta af trä och på den nedersta av järn, men på bägge 
hängslor af järn. Upgång till loftet är uti trägårds gången men trappan 
är borta. 

På loftet är sparr värcket försvarligt, men golfvet svagt. Taket är be-
lagdt med vindsten som till mesta delen är understruket. De 5 fack som 
äro öfver stallet äro genom inplankning med furu bräder afdelt till hö-
loft och är där uppå för ingången en slät furu dörr med ladu hängslor 
och haspar uppå. 

Fjär de huslängan är allenast en half länga, 11 fack stor, hvilka 
uti längden innehålla 23 alnar och uti bredden 6 1/2  alnar invändigt, är 
upbygdt af blandning med ek och furu timber samt bränder mursten. 
Indelningen uti denna huslänga är följande, näml: 

1:0. en sängkammare, hvilken stöter näst intill östra gatulängan och 
består af 3 fack, som innehålla i längden och bredden mest lika 6 1/2  alnar, 
har 3:nne par fönster åt gården, hvars karmar och bågar äro af ek, blå-
målade och rutorna i bly insatte. Loftet är med furu bräder lagdt och är 
hvitmåladt. Golfvet är äfven lagdt med furu bräder som äro i godt stånd. 
Väggarne äro med papper öfverklädde och hvarpå äro röda speglar på 
blå botten målade. På östra sidan är en alkof, om hvilken tillförene 
nämt är, och befinnes uti östra längan belägen och från bodrummet genom 
skilje vägg afdelt, är ett (parter högre än kammargolfvet, har hvitlim-
made väggar, hvarpå åt boden är ett litet ekfönster med furukarm uti 
finns rutor i bly insatte. Men åt kammaren är alkofven med utskurne 
furubräder måladt och siradt. Och som loftet i östra längan är inemot en 
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aln lägre än uti denna södra längan, så är rummet uti alkofven till lika 
högd med kammar loftet upphögt genom mursten på sidorne och bräder 
af furu tillagdt, hvilket bäst kan synas på södra sidan af loftet eller 
andra våningen i östra längan. En dörr är till boden genom ett litet rum, 
som förr är omnämndt uti östra längans beskrifning. Samma dörr är af 
furu paneladt och blåmåladt med sina gerickter, har hängslor, klinka och 
fall samt uti öfversta spegeln en stor 6-kantig fönsterruta. Äfven är en 
dörr af furu paneladt och blåmåladt med sina gerickter, samt försedta 
med hängslor, krok och lykter lås som vätter åt 

2:o köket, hvilket är 2 fack stort och innehåller i längden 6 1/2  alnar och 
4 alnar i bredden, har ett par fönster åt gården, hvars karmar och bågar 
äro af ek, rutorne i bly infattade och försedda med behörigt beslag, dock 
något bristfälliga till blyet och rutorne. Loftet och golfvet äro med furu 
bräder lagde och väggarne hvitlimmade. En skorsten hvaruti är en nätt 
spis, är här updragen från grunden till taket med blanning av bränd och 
rå sten men utom taket allenast med bränder mursten. Dörren åt gården 
är slät, af furu, försedt med hängslor af järn och öppen lås. Näst intill 
detta rum är vidare åt väster: 

3:o en liten kammare, 2 fack stor, som är uti längden 6 1/2  alnar och 4 
alnar uti bredden, har ett par fönster åt gården, hvars karm och bågar 
äro af ek och rutorne i bly insatte. Loftet såväl som golf vet bestå av 
furu bräder, hvilka äro både gamla och skröplige. Ingången till detta 
rummet är från gården och har en gammal slät furu dörr, på hvilken äro 
hängslor af järn samt en öppen lås. At väster är än vidare: 

4:o. ett stort portlider uti de 4 öfriga facken, hvilka innehålla i längden 
något öfver 8 alnar och 6 1/2  alnar uti bredden. Loftet är af furu bräder 
lagdt, tämligen svagt och söndrigt, men golfvet är allenast jordlagt. Från 
gården förvaras detta lider genom 2:nne stora half portar af furu bräder, 
på hvilka äro hängslor, en hasp och mårna af järn, och framföre kan en 
hänglås hängas. 

Denna huslänga såsom hon är 2:nne våningar hög, så finnes andra 
våningen vara indelt på följande sätt: 

1:o. En kammare, närmast intill östra längan belägen, är stor och be-
står af 3 fack hvilka äro uti längden och bredden näst 6 1/2  alnar uti 
quadrat, har 3:nne par fönster åt gården, hvars karmar och bågar äro af 
furu, rutorne uti bly insatte samt försedda med nödigt beslag. Loftet så-
väl som golfvet äro lagde med furu bräder, dock är ler lagdt på golfvet 
för värmens conservation skull uti sängkammaren, som är här in under. 
Dörren vätter åt andra våningen längst på östra längan och är slät af 
furu, har hängslor och en öppen lås. Väggarne i detta rummet äro hvit 
-limmade och är till ingången från östra längan en liten trappa, 3:nne 
steg hög af furu bräder giordt. Näst här intill är: 

2:o. en stor och rymmelig hedhammare, som innehåller 6 fack och är 
uti längden 16 alnar samt uti bredden 6 1/2  alnar, har åt gården 3:nne 
öpningar, afdelte genom 2 stora ekstolpar. tifver denna vedhammare är 
intet loft utan är det öppet upp under taket. Golfvet härstädes är af 
furu bräder svagt och skröpligit. Här intill stöter 

3:o. ett stort höloft, hvilket utan att här emellan och det som på västra 
längan är beläget och omtalt icke någon skilje vägg finnes. Sparrvärcket 
med läkterna äro på denna längan uti godt och försvarligit tillstånd och 
taket belagdt med vindsten, hvilka icke äro understrukne. 

Uti västra längan, under de 2:ne kammrarne, trägårdsgången och de 
2:nne små rummen är en källare, hvilken medan den städse står full af 
vatn och svårligen kan hållas torr, är alldeles oduglig, har likväl åt går-
den 2:nne half lämmar öfver nedgången, samt vid norra sidan af läm-
marna en pump, hvilken är alldeles förmultnad, och har en trä svingel. 

77 



Gårdsrummet innehåller i längden 23 alnar och 16 alnar uti bredden, 
hvarpå finnas 3:nne pumpar satte, den 1:sta är redan omnämndt och af 
de 2:nne andra är en med färskt och en med salt vatn uti. Bägge hafva 
järnsvinglar. 

På norra sidan är ock upsatt af gran timber en gåse- och svin-stiga till-
sammans, som är till tak och sidor beklädd med furu bräder i godt stånd. 
Afven är af lika timber och bräder näst där intill bygdt ett litet afträdes 
hus, framföre är en dörr, af slät furu med hängslor och klinka på. 

Trägården som är belägen väster om huset, innehåller i längden 55 alnar 
från söder till norr och 23 alnar i bredden från öster till väster. Halfva 
delen är omgifven med planck värck och hälften fredas af intill stötande 
hus längor, hvilka dels tillhör Lindberg sjelf, dels Hr casseuren Engelan-
der och trägårdsmästare änkan Uttermöller. Uti samma trägård befinnas 
åtskillige större och smärre frukte trän af hvarjehanda slags goda fruk-
ter, samt många häckar och buskar af vin- och stickelbär. Intill stallväg-
gen stå några stora trän av Lambertska nötter updragne äfvenväl är ett 
quarter anlagdt till blomster, hvars rabatter äro med bux-bom kringsatte. 

Återgiven efter originalhandling, förvarad i handelsmannen Paul Lind-
bergs konkursakt år 1769, Stadsarkivet i Malmö. 
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BURBACKSKA FADERSKAPSMÅLET 

En tidsbild från 1750-talets Malmö. 

An Otto Grön. 

År 1750 den 10 februari står i magistratens dombok följande 
ganska märkliga anteckning: "Genom Memorial, idag daterat, 
anmälte vice Fiscalen Herbst, huru han i erfarenhet kommit, 
att handelsmannen Frans Burback den 2 Januari 1749, efter 
förut den 2 December 1748 uttagit Pass, rest här ifrån staden 
uppåt landet, samt eij återkommit förän den 18 November 
samma åhr, under vilken tid Burbacks hustru, som eij witter-
ligen warit hos sin man, blifwit hafwande, samt efter dess 
hemkomst den 21 November 1749 fallit i Barnsäng. Och eme-
dan desse omständigheter åstadkommit et allmänt sannolikt 
ryckte i staden, som skulle Burback icke wara barnafader; Ty 
begiär Fiscalen, at Magistraten härutinnan wille inhämta 
Madame Burbacks Föis.klaring, förbehollandes sig at dervid 
giöra sina påminnelser. 

Utslag: Communiceras Madame Burback, att i dag åtta 
dagar häröfwer med sin Förklaring inkomma." 

Den 19/2 är så antecknat: "Handelsmannen Burback inkom 
och ingaf sin Förklaring öfwer vice Fiscalen Herbsts Embetes 
Memorial, hwarigenom Burback berättar sig wara Barnafader 
och förbeholler sig Reconvention å egna och sin hustrus wäg-
nar, samt hemställer, om icke till Justitiae-Cancelleren och 
Riddaren samt Skattmästaren af Kongl: Maj:ts Orden hög-
wälborne herr Baron Löwenhielm kunde refereras, huruwida 
Fiscalen kan hafwa causam agendi? 

Fiscalen Herbst förbehölt sig, at härwid giöra sina påmin-
nelser, hwarför Förklaringen honom tillställtes." 

Dessa båda aktstycken bilda underlaget till en uppseende-
väckande rättegång i Malmö, som pågick i flera år dels vid 
Rådsturätten dels i Kämnärsrätten. Sista ordet i denna sak 
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blev sagt först efter 31/2 år, den 15 november 1753. Enligt nu-
tida uppfattning skulle väl Burbackska förklaringen i ärendet 
den 19/2 ansetts tillfredsställande, enär någon schism inom 
äktenskapet, som påkallade rättsliga åtgärder, icke förelåg. 
Men så såg man ej under 1700-talet på ett dylikt problem. För 
att förstå den följande utvecklingen måste man göra klart för 
sig, att enligt dåtida åskådning religionsvården var en av den 
världsliga överhetens viktigaste och mest angelägna uppgif-
ter. Detta innebar bl. a., att överheten hade att beivra och 
straffa alla uppenbara överträdelser av de tio budorden. Ge-
nom ett dylikt betraktelsesätt får det rättsliga ingripandet i 
denna sak sin förklaring och blir begripligt. Då det här gällde 
mera kända personer inom det dåtida Malmö, är det lätt att 
inse, vilket oerhört uppseende denna rättegång skulle väcka 
icke endast inom alla samhällskretsar här i staden, utan 
"thetta ryckte skympfeligen och bewijsligen omtalats i alla 
kringliggande städer och på Lands Bygden." Det är ingen 
tråkig läsning att i detalj följa de ofta långa inläggen från de 
båda parterna och iakttaga alla olika skiftningar i de långa 
rättegångsförhandlingarna. Helt naturligt förekommer emel-
lertid också många longörer. Här nedan skola några huvud-
punkter i det märkliga målet beröras Sch här och var illustre-
ras med direkta citat ur domstolsprotokollen. Man får här-
igenom en god föreställning om den tidens tänkesätt beträf-
fande de problem, det rör sig om. 

1. Målets 'handläggning i Rådsturätten. 

Frågan om allmänna åklagarens causa agendi dvs. anled-
ning att väcka åtal i det föreliggande delikata spörsmålet kom 
från början i centrum för behandlingen av målet. 

Stadsfiskal Herbst hade efter förfrågan hos justitiekans-
lers ämbetet, "huruvida han måtte äga causam agendi i of-
wanberörda måhl," fått till svar, att han "hade att under-
kasta Rådstuwu Rättens omprövande, huruwida den i be-
rörda måhl afgifne Förklaringen måtte wara gilltig eller icke 
oeh sedan därmed widare så förfara, som des beskaffenhet 
fordrar, dock att Herbst jemnwähl måtte med försiktighet 

80 



och warsamhet giöra sig underrättadt hwad grund de andra 
omförmälte ryckten äga måtte, samt så laga, att ingen utan 
skiäl måtte blifwa förolämpad." 

Handelsmannen Frans Burback och hans hustru Helena 
Eleonora B. uppträda aldrig personligen inför rätta i detta 
mål utan deras talan föres helt och uteslutande genom deras 
försvarsadvokat eller deras "fullmäktig" som benämningen 
den tiden lydde. Fullmäktig för svarandena var stadsingeniö-
ren Jacob örngren. Denne var en ovanligt mångkunnig man, 
som icke endast var den förste stadsingeniören i Malmö, utan 
därtill en mycket anlitad medhjälpare i rättssaker. Han före-
kommer därför ej sällan i egenskap av rättegångsbiträde i 
domboken. I föreliggande mål äskade han nu å sin sida även, 
att frågan om causa agendi skulle hänskjutas till Rådstu-
rätten. I det avseendet voro således båda parter ense, den ende 
gången då någon enighet mellan parterna kom till synes i detta 
mål. 

Rådsturättens befattning med ett ärende av denna beskaf-
fenhet inskränkte sig att avgöra frågan om causa agendi. 
Skulle sådan befinnas föreligga, föreskrev rättegångsbalkens 
cap. 5 § 1 att "Kämnärs-Rätten hade att upptaga och rand-
saka samt efter dess beskaffenhet at ompröfwa" dylika måls 
innehåll. 

Fastän således behandlingen av saken i Rådsturätten var 
av endast formell natur, kunde det ej fullständigt undvikas, 
att även kärnpunkten i det, som saken gällde, kom att i någon 
mån beröras. Så t. ex. anför stadsfiskalen i påminnelser i 
ärendet den 5/9 bland annat: 	— — att ifrån den 2 Januari, 
då Burback bortrest, och till den 21 November, då hans hustru 
födde Barnet, äro 6 veckor öfwer rätta tiden, som en hustru 
kan bära sitt foster, i anseende hwartill Fiscalen åberopar sig 
gamla Lagen, som stadgar, att om Barn födes 10 månader 
efter mannens bortresa, så hålles det för äckta, men födes det 
senare, så aktas det för hore-Barn — — —." 

Burbacks fullmäktig tirngren bemöter stadsfiskalens åt-
gärder och skrivelser i ett par ganska ampra inlagor. Den 22/9 
säger han sålunda bland mycket annat: "— — — H:r Fiscalen 
påstår, at målet må hänvisas til domstolen, då utrönas skulle, 
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huruwida han har causam agendi el: ej; Men som thet är en 
förwänd och thy emot lag och Förordningar stridande rätte-
gång, at twinga sig in i huf wudsaken, innan skiäl till Rätte-
gång afgjord är och lika så stor orimmelighet, som at springa 
öfwer gärdsgården at söka fynd i någon mans ägor, och då 
man intet (finner) retirera sig tillbakas, at begiära nyckeln 
til rätta grinden; Så låter jag detta herr Fiscalens påstående 
i sitt wärde. 

H:r Fiscalen returnerar till antiquiteter, då han chronolo-
gice calculerar efter gamla lagens föreskrift — — — rådfrågar 
man gamla stadslagen G: B: C: 10 § 1, så blir swaret, at 'En-
gin man må Hussfrune eller Bondanom Hoor wijta, utan 
hwart thera andro',1) hwarmed Upsala Riksdags Beslut 1538 
d. 29 Juni 10 punct, samt Riksens Råds resolution 1546 all-
deles lika instämmer. 

Hwad är H:r Fiscalens förehafwande annat än fast indi-
rekte et dylikt witande? 

— — — Hwad sällan händer och har sin grund i naturen 
bör hwarken heta mirakel el. orimmelighet, det kan bewijsas, 
at Mad. Burback under den tiden hon war hafwande, haft 
mycket beswär af haemorroide(r) och sista månad föga hopp 
om lifvet. Når man dertil lägger den omständigheten, at hon 
äfwen långt för barnsbörden warit oroad af mycken ängslig-
het; så är ju otwifwelaktigt, at retardatio partus (förloss-
ningens försenande) på några weckor fådt deraf sin upprin-
nelse och orsak, äfwensom utomdes barnet dog några weckor 
efter födelsen. — — —" 

På detta stadium blev det ifrågakomna spörsmålet ställt 
även inför bedömande av medicinsk sakkunskap. Stadsläka-
rens hörande beslöts nämligen av Rådsturätten. Vid den tiden 
var Kilian Stobaeus d. y. stadsläkare i Malmö. Hans yttrande 
i denna sak får sitt särskilda intresse därigenom, att han får 
anses som en auktoritet inom förlossningskonsten. Kilian Sto-
baeus blev nämligen i fortsättningen ej endast den förste 
barnsmorskeläraren för Skåne utan också sedermera den förste 
obstretiske professorn vid Lunds universitet. 

1) På vanligt språk: Ingen, utom den ene av de båda kontrahenterna, 
må tillvita den andre otrohet i äktenskapet. 
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Kilian Stobteus d. y. 

Målning av M. D. Roth, Lunds universitet. 

Dr Stobaeus uppkallades och förhördes inför Rådsturätten 
den 1/10 1750: "— — — den frågan — — — om det är möjeligit 
att en hustru som blifwit hafwande den 2 Januarii kan bära 
sitt foster till den 21 November, som är in emot ellofwa må-
nader — — — swara sålunda: det lärer ofelbart wara Råd-
stufwu-Rätten bekandt, att det är en allmänt erkänd ock i 
alla tider antagen räkning, att man ifrån menniskians aflelse 
i underlifwet till des födelse ej räknar mer än Fyrtio weckor 
eller Twåhundra och åttatio dagar. Annan räkning lärer icke 
heller fås af de ställen uti den heliga Skrift, som härmed 
kunna anmärkias. 
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Den mycket berömde och älldsta Medicinska Scribenten 
Hippocrates, som nu öfwer 2000 åhr och än idag wördas för 
des granlaga, flitiga och mycket riktiga Observationer, nekar 
alldeles, att en Barna Föderska kan denna tiden öfwerskrida. 
Ilar ock sökt denna sin mening rätt artigt att förswara, som 
allt ses kan uti des bok de natura pueri (om barnets natur). 
— — — att bewijsa wederspelet (motsatsen) — — — förtjäna 
någon eftertanka, huruwida wissa afsikter eller ock som tro-
ligast är missräkning i tiden kunna hafwa sig tilldragit uti 
dylika händelser — — 

Om alltså herr Doctorn skulle säga hwad des mening därom 
är, kan han under sin en gång aflagda Embetes Ed, och för 
sitt Samwete berätta, att herr Doctoren icke har minsta anled-
ning att tro, dett den ordning, som man gienom så många 
hundrade åhrs erfarenhet förmärkt af den store Skaparen i 
naturen wara inwitat, nu mera än förr kan wara rubbat." 

Den 24/10 1750 slutbehandlades målet i Rådsturätten. De 
flesta av rättens medlemmar hade långa yttranden, i vilka de 
delvis skriftligt och mycket utförligt motiverade sin uppfatt-
ning i det föreliggande ärendet. Majoriteten förenade sig om 
följande 

"Utslag: 

Alldenstund handelsmannen Frantz Burback egenteligen 
icke bestrider, att det ju har sin riktighet med den om Bur-
backs bortowarande af vice Fiscalen Herbst beskrifne tiden, 
och stadsens Physicus H:r Doctor Kilian Stobaeus uti des in-
fordrade betänkiande, angående tiden ifrån menniskians af-
lelse i moderlifwet till des födelse, Fiscalens anspråk än mera 
bestyrker; Fördenskull och ehuruwähl dommare-Reglorne 
stadga, att slika måhl med mycken wahrsamhet böra handte-
ras, samt att man bör wara benägnare att hiälpa än stjälpa; 
Likwähl, som efter Rättegångs Bankens 17 Capitel 30 §, de 
därutit omtahlte sannolika omständigheter och liknelser öfwer 
billiga böra komma under Ransakande och bepröfwande, 
hwilka å vice Fiscalens Herbst sida, som bemält är, i denna 
sak synas wara för handen; så kan Rådstufwu Rätten wid så 
förewettande (förhålla sig) omständigheter ej finna handels- 
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mannens Burbacks Förklaring nog giltig och tillräckelig utan 
pröfwar skiäligt, det må vice Fiscalen Herbst till sanningens 
utletande äga frihet, sin talan wid Lofl. Kämnärs Rätten här-
städes Lagligen att utföra med den försicktighet som höglofl:e 
Kongl. Justitiae Cancellers Embetet honom i detta måhl före-
skrif wit." 

Majoriteten inom magistraten utgjordes av rådmännen W. 
Flensburg, L. Engeström, P. Hagström, M. Thraene och C. 
Fried. Tollsten. Tvenne ledamöter av Rådsturätten nämligen 
ordföranden, justitie-borgmästaren Anton Borg och rådman-
nen Sven Carneij röstade för att fiskalen ej skulle få causa 
agendi i berörda mål. 

Den 31/10 anmälde stadsingeniören. örngren "missnöje emot 
samma utslag, med anhollan, att få wetta till hwad högre ort 
man sig med Beswär wända skall." Fiskalen Herbst proteste-
rade häremot och Rådsturätten lämnade till swar: "— — —
att detta förklarade missnöjet så mycket mindre kan wäckia 
något uppehåll, som intet hufvudsakeligit är afgjort, hwilket 
ej heller är af den beskaffenhet, att missnöje emot utslag där-
öf wer kan giöra måhlet stannande. Men skulle Stads-Ingen-
iören tirngren icke desto mindre willja gå med beswär till 
högre ort, får han giöra det på egit äfwentyr, och wända sig 
hwart han behagar." 

Något överklagande kom ej till stånd. 

2. Målet inför Kämnärs-rätten. 

Ett år efter första initiativet i denna sak kom målet den 
14/2 1751 till sin första behandling inför Kämnärs-rätten. 
Rättegången blev i början ganska dramatisk. Stadsingeniören 
Jacob örngren infann sig å svarandens vägnar och "berättade 
att Burback uttagit genstämning på v. Fiscalen till answar 
angående reconvention och dett mera." 

I ett temperamentsfullt anförande genmälte fiskalen, att 
han endast utfört Rådsturättens beslut och utvärkat "stäm-
ning på Madame Burback, at än widare sig förklara om möge-
ligheten af dett, at hon med qwickt Barn långt öfwergått de 
Fyrtio weckor, som eljest för en hafwande.  hustru uti Guds 
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och werldslig Lag bestämdt är, samt att ifrån sig leda det om 
henne gående rycktet. — — — reconvention — — — anser han 
för skymf- och neselig uti des Embete och derjemte ett sådant 
steg, som torde afskräckia dem ifrån Sanningens bekännande, 
som han framdeles ärnar att såsom wittnen inkalla." Han av-
slutar sitt inlägg med att personligen angripa stadsingeniören 
örngren och "— — — protesterar — — — at herr Ingenjören 
något bör för Burback tala, eller såsom Fullmäktig i denna 
sak få honom betiena, utan ärnar Fiscalen med wittnen be-
wisa, dett herr Jacob örngren till undvikande af wittnesmål 
blifwer Fullmäktig — — — begiärande öfwer allt detta Käm-
närs Rättens utslag." 

Den 19/2 kom rättens svar på stadsfiskalens hemställan i 
följande utslag: "— — — Hwad nu dett förra stycket (at 
genstämning blefwit handelsmannen Burback bewilljad) 
angår, så emedan Rätteg. B:s 10 Cap. 1 § 11 Cap. 6 § tydeligen 
stadgar, at den som stämd blefwit, har frihet att låta stämma 
käranden igien i samma sak — — — fördenskull kan Käm-
närs Rätten icke finna, at handelsmannen Burback skiäligen 
kunnat förwägras genstämning på vice Fiscalen, utan Praeses 
samma genstämning rätteligen utgifwit — — — hälst annat är 
at utgifwa stämning och åter annat, huruwida den som är 
stämd, bör swara, — — — ty och så vida samma sak (talan 
emot Madame Burback) ej ännu blefwit utfördt, och således 
icke kan sägas om reconvention har rum eller ej, finner Käm-
närs Rätten Fiscalen Herbst icke wara skyldig at swara efter 
genstämningen i detta målet, i synnerhet som reconventions-
talan naturligen bör anställas, när hufwudmålet först är af-
slutadt och skiäl till reconventionstalan då kan befinnas 
— — — Hwad för öfrigt den frågan angår: Om Stadsingen-
iören örngren kan såsom Fullmäktige få betiena Burback å 
egna och dess hustrus wägnar, så emedan dett befinnes, at In-
genjören örngren redan för detta wid högtär:de Rådstufwu 
Rätten blifwit brukad såsom Fullmäktig och ännu icke blifwit 
bewist, at han till Fullmäktig första gången blefwit antagen, 
på det han måtte undgå att wittna i saken; fördenskull och 
innan sådant skier, kan Kämnärs Rätten sig häröfwer icke 
utlåta." 
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Inkallandet av vittnen och redogörelserna för de olika vitt-
nesmålen blev synnerligen omständlig och långrandig. Den 
kom i själva verket att pågå i 11/2  år. Anledningen till en så 
lång tidsutdräkt med den uppmärksammade rättegången är 
till största delen att söka i den skarpa motsättningen mellan 
åklagare och försvarare. Ideliga protester och missnöjesan-
mälningar mot vad som tilldrog sig under förhandlingarna 
restes än av svarandens fullmäktig än av stadsfiskalen. Rät-
ten fick gång på gång slita tvister dem emellan genom särskilda 
utslag. Helt naturligt förhalades härigenom det hela. Härtill 
bidrog även en långvarig sjukdom, som drabbade stads-
fiskalen. 

En ingående genomgång av vittnesmålen ger emellertid en 
ganska ringa behållning. Ett vittnes (Färgaren Braune:s) ut-
sago bör dock tillvaratagas. Han påstår "at han ock hört rai-
soneras, dett Burbacks hustru blefwit hafwande genom Bref 
från mannen." Den i vår tid aktuella frågan om befruktning 
genom inseminering (per brev!) synes således ej ha varit 
främmande för den tidens tänkesätt. 

Trots protester, jävsanmälningar och besvärligheter av alle-
handa slag fick man dock genom vittnesmålen fram namn på 
tvenne män, som man trodde kunde sättas i samband med det 
eftersökta faderskapet. De voro "Frällse-Inspectoren" Albrekt 
Järnberg på Svaneholm och handelsbokhållaren sedermera 
handelsmannen Lorens Hindrik Lemm här från staden. 

I synnerhet den senare, handelsmannen Lorens Lemm, blev 
komprometterad genom ett vittnesmål av "gjördelmakare"-
hustrun från Lund Anna Regina Stadier. Hon hade förut varit 
i tjänst hos Burbacks, och man kom nu överens "att låta af-
höra henne vid behörig domstohl i Lund, hällst det är bekant 
at hon har ett spädt Barn att gifwa dija." På grund av detta 
vittnes påstående angående "hustrun Helena Eleonora Bur-
backs och hennes förre Bokhållares Lemms uppenbara kys-
sande i folks närvaro", blev handelsmannen Lorens Lemm av 
stadsfiskalen också instämd att svara inför Kämnärsrätten. 
Han uppträdde dock aldrig personligen inför rätten, utan 
även hans talan fördes av hans fullmäktig, stadsingeniören 
Jacob örngren. På vittnets berättelse svarar han skriftligen 
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och säger sig: "— — — hwarken hafwa skiäl att jaka eller fasa 
för att neka det som synes wäsenteligit i detta wittnesmålet, 
när man af dageliga erfarenheter skall weta, hwad oskyldiga 
Kyssar wilja betyda. Moden ibland höga och låga skall icke 
fördömma dem, emedan wid afskedstagande och andra tillfäl-
len säges hända, att man äfwen i mannens närvaro kysser dess 
Fru — — — förmenas ock wara en alltför wåldsam Argumen-
tation, om man wille påstå, att en Kyss wore ett ofelbart tec-
ken till olofligt umgänge. — — — lämnar ock därföre, om han 
af hustru Burbacks lilla barn haft den Kjärlek, att det af 
ingen annan kunnat tystas och insöfwas, samt att han för 
samma ordsak skull lutitt ned till sängstället, hwilket likwäl 
skall wara skjedt både oskylldigt och uppenbart i allas när-
varo och om liusa dagen så framt det någon gång kunnat 
hända, hwaraf ingenting annat skall föllja, än att han obrotts-
lig gådt därifrån — — —." 

Äntligen kom man mot hösten 1752 till slutbehandling av 
den långrandiga rättegången inför Kämnärsrätten. Den 18/8 
detta år ingav nämligen v. stadsfiskalen Herbst sina slutpåstå-
enden i målet. Härur må anföras: "— — — Ransakningen där-
öfwer wittnar, att hon hwarken kunnat leda från sig rycktet 
eller wisa någon ordsak hwarf öre hon så länge den rätta 
tjden med qwicka barnet öfwergådt utan twert om har jag 
bewist rycktet och äfwen hennes oanständiga uppförande 
med dess då warande Bokhållare nu mera Handelsmannen 
H:r Lorens Lemm." 

Efter att med många ord ha anfört exempel på havandeska-
pets längd dels från Gamla testamentet ("Andra Maccab: 
Boks 7 Cap.") dels från Nya testamentet ("Luc: 1 Cap.") fort-
satte han därefter: "— — — Oförnekel:t är fördenskull att 
hustru Burback d. 21 Nov. 1749 qwickt framfödde Barn, är 
aflat utom äckta säng det wisar tjden ifrån mannens bortresa 
den 2 Januari och till des hon födde den 21 Nov.; det styrker 
rycktet och det intyga de afhörde wittnen, fast ingen sedt 
sjelfwa coitum så är dock otwifwelaktigt att hustru Burback 
och dess förra Bokhållare Lemms uppenbara kysande i folcks 
närvaro, stadnat uti hemligit kjöttzligit umgänge, hwaraf man 
sedt Fruchten. — — — Jag nekar icke att Lofl: Kyssar kunna 
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gifwas emillan äckta personers nära förwanter och anhöriga 
ja ock wänner, men så snart denna Mode sträcker sig till Mat-
moder och Betjent eller tjenstehjon så är den olofl: och hafwer 
annat afseende, hwarpå man har Exempel uti ransakningen 
om hustru Burback och dess betjent H:r Lemm. — — — 

öfwer hwilket alt Lofl. Kämnärs Rättens dom och utslag 
äskas och förwäntas." 

Svarandenas fullmäktig, Jacob Örngren, inlämnade den 
22/10 sina slutpåminnelser, ur vilka följande må anföras. Han 
erinrar ånyo om gamla stadslagens föreskrift att ingen, utom 
den ene av kontrahenterna, må tillvita den andre otrohet i 
äktenskapet och fortsätter: "I anseende härtill och som Bur-
back wärkel:n icke annat wet med sin Kjära hustru än trohet 
och reddigit umgänge, så har han aldraminst warit hågad till 
ett sådant witande emot sin oskylldiga maka; Ty det är han 
som saken egentehn angår och genom det förmenta brottet på 
det ömmaste sätt skulle komma at Lida. — — — Hafwer ingen 
af de instämde wittnen wetat att beretta någon omständighet 
å Madame Burback: Kunnandes Gjörtlare hustruns Anna Re-
gina Stadlers wittnesmåhl icke beswära anten Madame Bur-
back eller Handelsmannen Lorents Lemm, så wida hon berät-
tat sig icke hafwa sedt någon oloflighet dem emillan widare 
än at H:r Lemm på ett oskylldigt sätt kyssat henne, samt at 
han insöfwat dess Lilla barn, som ingen annan än han kunnat 
tysta.--- 

1 fall förbem:te wittnes berättelse skulle anses såsom gjäl-
lande, så wore det ej mera än ett halft bewis om någon lik-
nelse, som änskjönt den icke mera tillbuder än Edgång, likwäl 
med 2:ne wittnen bestyrkas bör. I så måtto är ju öfwer allt 
icke det minsta emot Madame Burback bewist, hwarf öre 
slutel:n påstås att hon ifrån Fiscalens Kjäromål och påstående 
rätteligen befrias måtte." 

Den 27/10 1752 avgjordes målet slutligen inför Kämnärsrät-
ten genom avkunnande av utslag och dom. 

En mycket lång och klarläggande skildring av hela sakens 
förlopp och sammanhang föregår själva utslaget. Dess utför-
lighet, som upptager ett 10-tal folio-sidor i Kämnärsrättens 
dombok, visar vilken betydelse rätten har tillmätt hela denna 
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sak såsom en betydelsefull samhällsangelägenhet för den 
tiden. Något nytt, utöver vad som redan upptagits i den före-
gående redogörelsen, kommer helt naturligt icke fram därur. 
Endast slutklämmen må därför citeras: 

"Fördenskull och svid öfwerwägande af allt detta, kan Käm-
närs Rätten ej annat finna, än att Helena Eleonora Burback 
under sin mans frånwaro låtit sig lägra och med barn råda af 
en annan Mans Person; och ehuruwähl icke fullel:n blefwit 
bewisat, att sådant skjedt af H:r Handelsmannen Lorents 
Lemm, så finnes likwäl uppenbart och på samma lika skjäl 
grundadt ryckte med andra bindande omständigheter och lik-
wähl ser i detta måhl wara emot honom för handen; I anse-
ende hwartill samt i förmågo af Rätteg: B: XVII Cap. 30 och 
31 §§ Kämnärs Rätten för rättwist pröfwar, det bör Handels-
mannen Lorents Lemm dagen den 12 nästkommande Nov: Kl. 
10 föremiddagen här inför Rätten med behörig wärjemåls Ed 
erhålla(!), att han icke haft Kjöttzlig beblandelse med Helena. 
Eleonora Burback eller henne med barn rådt. Gitter handels-
mannen Lorents Lemm denna Eden gånga, så ware han för 
widare tilltahl befriad, men i annor händelse will Kämnärs 
Rätten sig närmare i saken utlåta; Imedlertid och till dess 
uppenbart blifwer huruwida handelsmannen Lemm denna 
honom ådömda Eden går eller ej, will Kämnärs Rätten hafwa 
anstånd med sitt yttrande utj Saken rörande Helena Eleonora 
Burback, eftersom den af bem:te Edgång till sin egentliga be-
skaffenhet och egenskap kommer att pröfwas, och will Käm-
närs Rätten sedan detta föregådt sig jäm wähl framdeles 
utlåta. — — —" 

Kämnärsrättens utslag är undertecknat av rådman W. 
Flensburg och herrar Jöns Nehring och Laur. Bergh. 

Man söker förgäves efter någon anteckning om handelsman-
nen Lorens Lemms edgång den 10 november. Man finner icke 
heller under de närmast följande månaderna någon som helst 
upplysning angående den fortsatta utvecklingen av det märk-
liga målet. 

Kämnärsrättens utslag blev emellertid överklagat av sva- 
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randena. Först ett helt år efteråt eller den 22/11 1753 finner 
man den slutliga epilogen i följande anteckning: 

"Sedermera förewiste Stads Ingeniören Jacob örngren så-
som Fullmäktig för Handelsmännen Johan Frans Burback och 
Lorens Hindrick Lemm Kongl. Maj:ts och Riksens Högl. 
Giötha Hof Rätts den 15 i denna månaden af fattade Hög-
gunstiga utslag, hwarmedelst Kämnärs Rättens d. 27 October 
1752 afsagde dom emellan Stads Fiscalen Herbst och ofwan:de 
Hanlsmän i så måtto ändras och upphäf was, att Lemm är wor-
den befriad för den honom å dömde wärjemåhls Edens afläg-
gande och Burbacks hustru, Madame Helena Eleonora Bur-
back frigiord för all widare tilltahl i det måhlet. — — —" 

Med denna Hovrättens slutliga dom i det märkliga rättsf al-
let kan således stadsfiskalens ingripande och långa utlägg-
ningar sägas ha runnit ut i sanden. Även om det fanns en 
och annan samhällsmedlem, som missräknade sig på utslaget 
och kanske önskat, att det skulle ha statuerats ett exempel, 
ansågs utgången nog av flertalet reflekterande medborgare i 
samhället såsom tillfredsställande. Många funnas utan tvivel, 
som hade livlig medkänsla med huvudpersonerna i målet och 
ansågo, att den psykiska påfrestning eller rent av tortyr, som 
den långdragna rättegången för dem måste ha inneburit, ut-
gjorde en mer än tillräckligt hård bestraffning. 

Då beräkningen av havandeskapstidens längd hos människa 
spelat en så framträdande roll vid målets handläggning, synes 
det vara påkallat att avslutningsvis lämna en kort orientering 
angående våra nuvarande kunskaper inom detta medicinska 
område. Vi äro därvid fortfarande hänvisade till sannolikhets-
beräkning och anse alltjämt att ett normalt havandeskap hos 
kvinnan är att räkna till 40 veckor eller 280 dagar, precis 
samma tal som i rättshandlingarna uppgivits. Men vi äro nu 
medvetna om att detta är en genomsnittsberäkning, som utgår 
ifrån den första dagen av sista föregående menstruationen hos 
modern, vilken kan objektivt fastställas. Själva befrukt-
ningen, som vetenskapen ännu ej kunnat exakt bestämma, 
anses äga rum ungefär 14 dagar senare än sista menstruatio-
nens insättande. Räknar man med utgångspunkt ifrån be- 
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fruktningstillfället, skall således tiden minskas med tvenne 
veckor. 

Att de 40 veckorna eller 280 dagarna är en medelberäkning, 
innebär alltså, att åtskilliga förlossningar komma tidigare och 
ungefär lika många senare än genomsnittstalet angiver. Allt 
detta är normalt. Ett överskridande av de 280 dagarna upp 
till 302 (dvs. 3 veckor + 1 dag) väcker icke något som helst 
uppseende, utan ingår i bestämmande av förlossningstidpunk-
ten för fullt normala fall. Men även dessa 302 dagar kunna ej 
anses som den översta gränsen för den möjliga längden av ett 
havandeskap. Någon sådan skarp gräns är överhuvud ej möj-
lig att fastställa. Naturen erbjuder inga sådana skarpa grän-
ser. Ovanför de 302 dagarna — dvs. med ännu längre tid för 
havandeskapet — komma nämligen undantagsfallen. Vi kalla 
dessa förlossningar för senbörder (partus serotinus). Dylika 
sällsynta fall finnas i den obstretiska litteraturen meddelade 
med vetenskapligt styrkta beräkningar upp till 339 (!) dagar 
efter sista menstruationen och med levande fött barn. Med 
dödfött barn stiger dagantalet till 350 (!) dagar. 

I det här aktuella fallet skedde förlossningen 323 dagar 
efter mannens bortresa (tiden mellan 2/1-21/11). Då denna 
beräkning måste anses utgå från tidpunkten för befrukt-
ningen och ej tiden för sista menstruationen, skall dagantalet 
ökas med 14 dagar till 337 för att kunna jämföras med de ovan 
angivna tidsuppgifterna. 

Av denna korta utredning framgår således att riktiga sva-
ret på Rådsturättens fråga till dr Stobaeus "om det är möje-
ligit att en hustru, som blifwit hafwande den 2 Januari kan 
bära sitt foster till den 21 November," bör gå icke i nekande 
utan i jakande riktning. Därmed har den betydelsefullaste 
länken i stadsfiskalens beviskedja förlorat sin styrka. 

Litteratur och källor: 

Kjöllerström, Sven: De la Gardies kyrkopolitik. S.D.S. d. 15/10 1955. 
Ntirnberger, Ludwig: Abnorme Schwangerschaftsdauer. Halban-Seitz: 

Biologie und Pathologie des Weibes. Band VII Teil 1 sid. 365. 
I Stadsarkivet i Malmö förvarade: 
Magistratens, Rådsturättens och Kämnärsrättens domböcker och proto-

koll m. m. 
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Ludvig B. Falkman. 

Målning av Amalia Lindegren. 

Lantmäteristyrelsen, Stockholm. Foto SPA. 

Tvenne gånger tidigare ha kapitel ur generaldirektören 
Ludvig Berckhan Falkmans (1808-1891) "Minnen från 
Malmö" varit publicerade i Malmö Fornminnesförenings års-
skrift (1936: "Om Malmö S:t Petri eller Svenska kyrka" och 
1939: "Om Malmö hamn"). I år — 550 år efter grundandet av 
Malmö högre allmänna läroverk för gossar — kan det må-
hända vara lämpligt att till trycket befordra "tolfte berättel-
sen" av Falkmans nämnda Malmökrönika, vilken berättelse 
författaren själv kallat "Om Malmö högre allmänna läroverk". 

Falkmans hågkomster, vilka genomgående bäras av en djup 
underton av kärlek till fädernestaden, utmärka sig för utom-
ordentlig noggrannhet och detaljrikedom. De torde vara väl 
värda att i sin helhet befordras till trycket. För att återgå till 
Malmö skola, har även ärkebiskopen Henrik Reuterdahl 
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(1795-1870) i efterlämnade memoarer berättat en del håg-
komster från sin skoltid i Malmö, men ingen har veterligen på 
ett så tidigt stadium och så utförligt som Falkman skildrat det 
dagliga livet i "Malmö högre lärdomsskola". 

Texten har liksom vid föregående tillfällen återgivits med 
originalets stavsätt. Detta har under år 1955 av bergsingen-
sören tekn. d:r Oscar Falkman som gåva överlämnats till 
stadsarkivet i Malmö. 

Vid illustrering av Falkmans text har porträtt av rektor 
G. R. Ahlman förgäves efterspanats. Skulle någon av denna 
årsskrifts läsare kunna giva anvisningar på någon sådan bild, 
vore redaktören tacksam för ett meddelande. 

L. Lj. 
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OM MALMÖ HÖGRE ALLMÄNNA 

LÄROVERK 

Av Ludvig B. Falkman. 

Grunden till detta läroverk kan måhända sägas d e 1 s vara 
lagd af påfven Innocentius VII — emedan han, uti en år 1406 
utfärdad bulla, tillät invånarne i Malmö att i närheten af 
S:t Petri kyrka inrätta en skola för undervisnings meddelande 
i grammatikaliska och andra förberedande kunskapsämnen —
samt d e 1 s förstärkt eller omlagd af konung Fredrik I i Dan-
mark, emedan han den 8 juni 1529 tillät nämnde invånarne att 
upprätta en skola i deras stad och deruti hålla tre eller fyra 
lärda män, för att undervisa "andre simpelt och enfaldige 
Folck" i den heliga skrift.1) 

Det tillhör icke mig att omtala detta läroverks öden och 
verksamhet i äldsta och äldre tider, men väl, d e 1 s att det-
samma fanns till den 31 oktober 1827 uti en mycket gammal af 
tegel uppförd, med nischprydda, tinnade gafvelrösten försedd, 
utvändigt 80 fot lång och 26 fot bred byggnad af två våningars 
höjd, som låg i sydöstra hörnet af S:t Petri kyrkogård med 
södra långsidan intill Själabodsgatan samt med östra gafveln 
intill Mäster Nilsgatan,2) och d e 1 s att norr om denna bygg-
nad fanns en, i vester och norr genom afplankning från 

i) Förteckning /öfver handlingar om Skåne etc., förvarade uti Kg]. 
Danska Geheimearkivet/ af L/udvig/ B. F/alkman/ n:r 119; J. E. Rietz 
/Skånska skolväsendets historia/ s. 329; /C. Sonnensten/Wendt /Om re-
formationens införande i Malmö/ s. 43; C. L. Wåhlin /Inbjudning att 
öfvervara ... invigningen af Malmö högre allmänna läroverks nya läro-
hus/ s. 3; /J. Falkman/ Om staden Malmö s. 41; A. U. Isberg /s:r An-
teckningar om Malmö stad/ s. 94. 

2) Jfr. J. A. Friberg /Malmö stads historia och beskrivning/ s. 250; 
Isberg s. 94. En teckning öfver denna byggnad finnes bilagd vid rektor 
C. L. Wåhlins "inbjudningsskrift". 
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Malmö "latinskola" i hörnet av Själbod- och Mäster 
Nilsgatorna. Litografi i C. L. Wåhlins "inbjudnings-
skrif t". 

kyrkogården bildad samt i öster af kyrkogårdsmuren, å 
hvilken gallerportar af trä funnos, begränsad skolgård, i hvars 
vestra del stodo höga, af trä uppförda ställningar, att begag-
nas vid undervisning i gymnastik. 

Jag var från vårterminens början i Januari 1819, då en den 
7 December 1807 utfärdad skolordning ännu gällde, till den 21 
Juli 1825, hvarförinnan en förnyad skolordning blifvit den 
16 December 1820 utfärdad att gälla till efterrättelse från och 
med höstterminens början år 1821, en af de många lärjungarne 
uti det ifrågavarande läroverket, hvilket till och med vårter-
minens slut sistnämnda år officielt kallades "trivialskola" och 
sedermera "högre lärdomsskola", men i dagligt tal långt dess-
förinnan och derefter "latinskola", och jag skall nu derom 
meddela följande i vår tid till en del fast otroliga, men dock 
fullkomligt sanna uppgifter. 

Den ofvannämnda gamla byggnadens öfre våning — till 
hvilken man kom genom en norr om och midt på den förra 
gjord tillbyggnad, hvaruti fanns utom en ruskig trätrappa, 
vedbod m. m. var inredd till så skumma och femväl i öfrigt 
tarfliga boningsrum för lärare, att under min skoltid endast 
kollegerne i första och tredje klasserna samt den förre endast 
en kortare tid bebodde desamma. År 1812 torde dessa rum 

96 



hafva varit bättre, ty då innehade konrektorn 3 rum, kollegan 
i fjerde klassen 2 och likaså den i tredje klassen, men de andra 
kollegerna hvardera endast ett rums). Rektorerna hade ej bo-
ställsrum i den gamla byggnaden, utan bodde Gersonius i 
eget hus och Ahlman i hyrd våning, begge midt emot skol-
huset. 

Nedra våningen bestod af en mycket liten, vid vestra ändan 
belägen förstuga, i hvilken plats ej var afsedd för ytterplagg 
och galoscher, som ej heller brukades af den tidens friska och 
raska skolgossar. Innan för förstugan funnos två, troligen 
sedan år 1556, kanske 15294) befintliga ganska låga, med 
fönster på begge långsidorna försedda salar, af hvilka den 
yttre var omkring dubbelt så lång som den inre. Dessa salar 
voro skilda från hvarandra genom en mur, på hvars midt 
fanns en med dubbeldörrar försedd stor dörröppning. Under 
vintertiden voro de yttre väggarnas inre sidor till den grad 
fuktiga, att vatten stundom rann utför de senare. Dessa och 
de af bräder bestående taken voro bestrukna, de förra, med 
gul och, de senare, med hvit limfärg. I hvarje sal fanns vid 
vestra väggen en på fot af mur stående gammaldags, stor ugn 
af gjutet järn med öfverbyggnad af tegel. Eldningen av dessa 
värmeapparater, som, ehuru kakel ej funnos på dem, kalla-
des jernkakelugnar, var egentligen anförtrodd åt en gammal 
vanför man, vid namn Schrevelius, hvilken redan den 8 Feb-
luad 1796 blifvit anställd som lärare i en skola för små fat-
tiga barn, uti den midtemot latinskolan vid Själabodsgatan 
belägna "Conowska ladugården". Han skulle dock hafva bi-
träde af en, utaf rektorn tillförordnad äldre lärjunge i hvarje 
sal, hvilken det dessutom ålåg att hafva tillsyn öfver städ-
ning och talgljusens tändning samt ljussaxars befintlighet 
i salen äfvensom att denna från någon granngårds brunn för-
sågs med erforderligt dricksvatten allt hvarje morgon, utaf 
en för dessa tre bestyr af rektorn antagen äldre qvinna, åt 
hvilken vården af skolans ljusförråd var anförtrodd, hvar-
emot det sistnämnda bestyret under dagens lopp utöfvades 
af de skolgossar, som derom af lärarne tillsades. 

3) N. H. Sjöborg /Skånes historia och beskrifning III/ s. 210. 
4) Isberg s. 95; Wåhlins teckning öfver det gamla skolhuset. 
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Klockan 6 hvarje söckendags morgon under den årstid då 
eldning i salarna var behövlig, infunno sig Schrevelius samt 
hans biträden och qvinnan. De senare inburo ved och spånor, 
han hade under sin venstra, krokiga arm en träsko, i hvilken 
förvarades glödande bränntorfstycken — i Conowska ladu-
gården utgjordes bränslet alltid af bränntorf — med tillhjelp 
af hvilka och den tidens "svafvelstickor" samt spånorna, eld-
ningen börjades. När veden var i full brand, gick gubben 
hem och hans biträden drogo försorg om eldningens fortsätt-
ning, stundom så, att den del af värmeapparaten, som bestod 
af jern, blef för het och osade, det senare i synnerhet, då 
jernet nyligen, för att hållas rent och blankt, blifvit polerat 
med "isenfärg" (Eisenfarbe) och något flottigt ämne. 

Utom nu omförmälda befattningshafvande funnos dels i 
den yttre salen för hvarje klass en och i den inre en af lär-
jungarne vald och i sin befattning af rektorn godkänd "tustos 
morum", som skulle biträda lärarne vid öfvervakande af de 
andra lärjungarnes seder m. m., samt d e 1 s, enligt häfdvun-
net men med skolordningens föreskrifter ej öfverensstäm-
mande bruk, för hela skolan fyra "choraler", hvilka af "can-
tor schole" utsågos bland äldre, stadgade, fattige och med 
god sångröst begåfvade lärjungar samt på hans förslag af 
rektorn antogos. En hvar af dem hade under min skoltid i 
årlig lön värdet efter markegång för 4 tunnor korn. Om deras 
skyldigheters) skall jag i det följande yttra mig. 

Skolan bestod af två hufvudavdelningar en lägre och en 
högre, den senare kallad "rektorsklassen". Uti ingen af dem 
rådde något slags pennalism. Om en sådan, som troligt är, 
funnits, så hade den afskaffats, kanske af rektor J. Gerso-
nius, som, född år 1729, blef rektor den 14 September 1799, 

5) I äldre tider, t. ex. på 1670-talet, hade de fyra koralerna ett slags 
uniform, bestående af en kort svart axelkappa af bomullstyg och en 
krage, hvars utseende jag icke känner, samt nedhängande hårpiska. Dem 
ålåg då, att iklädda denna uniform, dels sjunga litanian för altaret i 
S:t Petri kyrka och dels, om det begärdes, "gå för lik och sjunga i kor-
dörren" mot en betalning af 24 sk. sp. År 1812 funnos 4 koraler och 
2 vicekoraler, af hvilka de förra hade i lön 2 tunnor 18 kappar och de 
senare en helgonskyldstunna korn hvardera. Se Sjöborg s. 211; Friberg 
s. 99, 248; Rietz s. 336. 
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S:t Petri kyrka med "latinskolans" gymnastikutrustning synlig i bildens 
vänstra hörn. Teckning av engelsmannen John Thomas James år 1813. 
Malmö Museum. 

tjenst fri år 1807 och dog den 6 Mars 1812, men troligare af 
hans efterträdare tituläre prof essoren Georg Rickard Ahl-
man, som, född år 1768, blef lärare vid en elementarskola i 
Gefle år 1796, konrector vid Malmö trivialskola den 22 De-
cember 1800, t. f. rektor derstädes år 1807, rektor den 26 
Augusti 1812 och dog i tjensten den 23 Maj 1838.6) Hvad han 
dock icke kunde avskaffa det var stundom uppkommande 
oenighet mellan lärjungarna och dess följder. "Först en lek 
och så en träta mellan pojkar vanlig sed" ej blott i fru 
Lenngrens tid. Men till mer än högst en knuff kunde i Ahl-
mans tid ej trätan öfvergå inom skolans område. Ansåg någon 
af ungtupparna slagsmål erforderligt, så utmanade han sin 
ovän med orden "kom du och gå med mig på vallen du" och 
var han riktigt arg, så reduplicerades, eget nog, det sista 
ordet. Och så begåfvo sig de två, åtföljda af kamrater, till 
den norra fästningsvallen, der enviget stod. 

6) Rietz s. 383, 385. 
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Uti ingen af salarna fanns något väggur och ej annat 
undervisningsmaterial än i den större en stor svart tafla med 
bruna notplan, att begagnas vid undervisning i sång, och i 
den mindre, öfver katedern, en mindre svart tafla, att be-
gagnas vid undervisning i geometri m.•m. och dessutom för 
samma ändamål en flyttbar större svart tafla. 

Den lägre hufvudavdelningen fanns i den yttre, större sa-
len, hvilken var försedd å södra långsidan med tre och å den 
norra två, högst tre fot höga fönsterlufter, hvarje bestående 
af tolv i bly infattade små rutor, som i synnerhet de åt sidan 
vettande, i hvilka solen inbränt flera färger, i följd af hög 
ålder endast sparsamt genomsläppte ljuset. Denna huvud-
avdelning var fördelad i fyra "klasser" och en hvar af dessa 
representerades af dels ett långt, groft, omåladt bord af 
ek, hvaruti äldre och senare tiders lärjungar inskurit åtskil-
liga slags minnesmärken, ja till och med bildat en och annan 
med skjutlock försedd fördjupning till förvarande af skriv-
sand eller snus; — dels två utmed bordets långsida stå-
ende tunga bänkar af samma primitiva beskaffenhet som 
bordet och utan ryggstöd; — dels i dessa bänkar sittande 
"scholares", i dagligt tal kallade "skolpågar", under min skol-
tid, i olika talrikt befolkade klasser, minst 5, högst 16 i varje 
bänk; d el s en vid bordets åt öster vettande ända stående 
oformligt stor och tung, högkarmad stol av ek — och d el s 
en uti denna sittande "collega scholee", när han ej var på 
rörlig fot omkring bänkarna samt framställde frågor, inhem-
tade svar och utdelade hårda ord eller knuffar, slag eller 
luggningar, hvilka hörde till den tidens extra judiciella be-
straffningar inom skolorna, men under min skoltid jemförel-
sevis sällan förekommo, utom i andra klassen så länge en rå 
kollega, eller under de två första åren af sistnämnda tid, 
derstädes regerade, deraf jag dock ej hade något ondt, eme-
dan jag från första klassen "hoppade öfver" den andra till 
den tredje. Borden stodo längs utmed salens långsida på om-
kring 5 fots af stånd från dem och voro långsides skilda från 
hvarandra genom en midt i salen varande, omkring 6 fot 
bred gång. Första klassens bord stod närmast förstugan och 
de vid det sittande yngsta lärljungarna ledo under vintertiden 
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mycket af köld och drag. I alla fyra klasserna förelästes, 
förhördes och stundom gräto öfver erhållna bestraffningar, 
allt samtidigt, och alla, som gingo till eller ifrån rektors-
klassen, skulle gå igenom nyssnämnda gång. Man kan lätt 
föreställa sig, att genom detta allt, mycket sorl, ibland ovä-
sen7) skulle uppkomma, helst om man besinnar, att lärljung-
arnas antal i de fyra klasserna utgjorde tillsammans 66 åren 
1819 och 1820, 68 år 1821, 76 år 1822, 70 åren 1823 och 1824 
samt 75 år 1825, allt under vårterminerna och ungefär samma 
antal under höstterminerna. 

Rektorsklassen fanns i den inre, mindre salen och bestod 
af fyra underafdelningar eller bord, af hvilka de två nord-
ligaste officielt kallades "nedre ringen" samt de två sydli-
gaste "öfre ringen". Hvarje underaf delning var represente-
rad på samma sätt, som hvarje klass i den yttre salen, utom 
deruti, att bordens storlek och lärljungarnas antal voro mindre 
samt att här saknades kolleger och deras stolar. Undervis-
ningen bestreds nemligen på olika tider af en "rector scholx" 
och en "conrector scholEe",8) hvilka, då de icke voro på rörlig 
fot för samma ändamål som kollegerna, hade plats uti en, 
invid salens östra vägg uppförd, perlfärgad kateder, inrät-
tad, liksom universitetens kateder, för både precens och re-
spondens. I denna sal funnos två fönsteröppningar på den 
södra väggen, men endast en på den norra och ingen på den 
östra, alla af samma beskaffenhet, som de i den yttre salen, 
och lärjungarnas antal var 26 år 1819, 27 år 1820, 35 år 1821, 
30 år 1822, 34 år 1823, 40 år 1824 samt 38 år 1825, allt under 
vårterminerna. 

När man sammanräknar de nu uppgifna antalen lärjungar 
i skolans begge salar, så finner man, att hela antalet var 

7) Detta var dock på intet sätt jemförligt med det, som egde rum i 
Vesjö skola, der ock fyra klasser samtidigt undervisades i ett rum 
på tidmans tid, hvarunder säger han, ett så förfärligt buller uppstod, 
att aldrig på någon den stormigaste sockenstämma eller på den liderli-
gaste krog värre oväsen kunde höras. 

8) I 1738 års förut åberopade beskrifning öfver Malmö säges, att 
der då fanns "en trivial eller latinskola, bestående af en rektor, en kon-
rektor och fyra kolleger". 
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under vårterminerna de ofvannämnda sju åren 92, 93, 103, 
106, 114, 110 och 1139). För jämförelsens skuld vill jag dess-
utom här nämna, att hela antalet lärjungar var 47 år 1804, 
60 år 1807, 81 år 1810, 77 år 1813 och 98 år 1818, samt uti det 
år 1827 erhållna nya läroverkshuset 83 (?) år 1840, 178 år 
1847 och 179 år 184810). 

Enligt den i 5:te berättelsen omnämnda år 1529 författade 
"Malmöbogen", hade borgmästare och råd tillåtit fattiga skol-
gossar att "gå omkring i staden 'effter mad til liiffs föde' 
och mottaga hvad folk vill gifva dem för Guds skuld". Detta 
var på det sätt brukligt ännu under min skoltid, att flera 
fattiga lärjungar hade än "veckopenningar" och än samt all-
männare en "kostdag" i hvarje vecka uti stadens förmögne 
invånares hus. Sådana äldre lärjungar och äfven andra, gåfvo 
om de voro mera försigkomna i studierna, undervisning mot 
en ringa betalning åt yngre kamrater, som hade svårt för att 
på egen hand lära och förstå sina hemlexor. Sådana lexor 
hade skolans alla lärjungar, men ej af överansträngande be-
skaffenhet. Också voro de jämförelsevis sällan sjuka och jag 
kan ej erinra mig, att någon begagnade glasögon. 

Ilvarje söckendagsmorgon klockan 7 skulle alla lärare och 
lärjungar vara på sina platser. En koral ställde sig i den 
ofvannämnda dörröppningen och upptog 9:e versen i 429:de 
psalmen: "Min gerning nådigt skåda" etc., i hvilken alla in-
stämde, derpå läste han en morgonbön och efter dennas slut 
upptog han 10:de versen i nämnda psalm: "Välsigna mig och 
skydda" etc. Sedan denna slutats, stängdes dörrarna och 
rektorn uppläste samt förklarade i sin klass ett kapitel i bi-
beln, något som ej skedde i de andra klasserna. Undervis-
ningen fortgick härefter till klockan 1211), utan annat afbrott, 
än någon tid emellan klockan 9 och 10, då det rastades på 

9) Alla förestående uppgifter om antalet lärjungar äro mig godhets-
fullt meddelade af f. d. lektorn vid skolan, Eurenius. 

Rietz s. 338; Wåhlin s. 10. 

11) I den tiden intogs middagsmåltiden i nästan alla hus mellan kloc-
kan 12 och 1. 
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skolgården, samt från klockan 2 till 5. Nu uppträdde ånyo 
en koral i dörröppningen och upptog 3:die versen i 272:dra 
psalmen: "Pris vare dig o Gud!" etc., läste en aftonbön och 
upptog sedan vanligast 9:de versen i 442:dra psalmen: "Gif 
att jag icke saknar" etc. eller ock 4:de eller 5:te versen i 
443:die psalmen: "Herre hela riket akta" etc. eller "Högste 
Gud! ack värdes höra" etc. 

Undervisning skulle enligt 1820 års skolordning medde-
las i "kristendom, välskrifvning, svenska språkets rättskrifv-
ning, latinska och grekiska språken, matematik samt historia 
och geografi; åtföljd af naturens elementära kännedom, 
äfvensom teologi och hebreiska språket" samt tyska och 
franska, musik och gymnastik, de båda senare så vidt om-
ständigheterna det medgåfve. Derest jag icke missminner 
mig, begagnades som läroböcker i kristendom Lindbloms ka-
tekes och Hiibners bibliska historia; i svenska språket Boivies 
inledning till dess svenska språklära samt Brockmans läro-
bok; i latinska språket Sjögrens lexikon, Bröders grammatik, 
Cornelius Nepos, Julius Caesar, om galliska kriget, Salustius, 
Cicero om pligterna, vänskapen och ålderdomen samt hans 
flesta tal och Ovidius, metamorfoserna; i grekiska språket 
Dahls grammatik och chrestomathi, nya testamentet och 
Xenophons anabasis; i matematik Kjellins aritmetik och Eukli-
des, geometrins elementer; i historia: Sveriges af Wåhlin samt 
Roms och Greklands af Goldsmith i svenska öfversättningar 
— Roms med vidlyftiga tillägg efter diktamen af professor 
Ahlman —; i geografi Silfverstolpes lärobok; i teologi Wöl-
dikes compendium; i hebreiska språket Sjöbrings grammatika 
och första Mosebok samt i tyska och franska läroböcker af 
Stridsberg och Meidingen (?). Så vidt jag förmår bedöma 
det, blef den mesta tiden i rektorsklassen använd på läsning 
och skrifning af latin samt Roms historia, det senare i och 
för ofvannämnda diktaminas skuld, och ingen tid använd till 
"naturens elementära kännedom" förr än nedannämnde Berg-
man blev t. f. konrektor. Under få timmar i hvarje vecka 
gafs undervisning af dels professor Ahlman i gymnastik, med 
tillhjelp af de här ofvan nämnde höga träställningarna samt 
i dem fästa linor, spiror och stegar äfvensom en trähäst, och 
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d els "cantor scholke",12) i sång, hvarvid Hxffners koralbok 
begagnades. Under min skoltid innehades kantorsbefattningen 
af en äldre, i högsta grad nitisk och älsklig hedersman, ofvan-
nämnde Peter Tengvall.13) Han hade redan år 1808 antagits 
till stadsmusikant, och var den sista, som dertill utnämn-
des.") Sedermera — jag vet ej när — blef han orgelnist och 
klockare vid S:t Petri kyrka samt "cantor scholce". Sång-
öfningarna i skolan ledde han med tillhjelp af en fiol och 
sin förträffliga basröst, och ehuru honom dertill bestods ringa 
tid, åstadkom han dock, att "'Sången", det vanliga namnet 
på en kyrkokör, hvilken bestod af de lärjungar i skolan, som 
hade god röst och hvars skyldighet det var att tjenstgöra 
under alla högmessogudstjänster och många jordfästningar 
inom S:t Petri församling, — var, helst med hänsigt till den 
tidens fordringar, verkligen utmärkt. Och han öfvade sina 
lärjungar icke blott i fyrstämmig psalmsång — stämmorna 
kallades i den tiden premier, sekund, tenor och bas — utan 
äfven i utförandet af canons och de särskilda hymner, som 
sjöngos i S:t Petri kyrka å stora högtidsdagar och under jord-
fästningar. Han gaf dessutom kostnadsfritt undervisning uti 
sitt hem i fiol och pianospelning åt fattiga skolgossar, bland 
dem jag och min bror August, och han hjelpte dem att 

12) I äldsta tider var en af kollegerna i skolan tillika kantor, men på 
anmälan den 17 Januari 1661 af skolans rektor, att det vore kyrkan 
"en zirat, att här vore en cantor, som kunde uppvakta i orgelverket att 
mucisera om sön- och helgdagar, som ock skolungdomen till stor nytta, 
att den uti musik kunde informeras, men att skolan icke hade intrader 
till cantorns aflöning, utfäste borgmästare och råd på kyrkans vägnar, 
att vilja på ett års tid bestå cantorn Peder Mogensen Waldall 30 rdr. till 
hjelp till lön". Redan i medlet af 1500-talet hade i Malmö antagits en 
stadsmusikant, "som årligen skulle sjeiv och en annan låta bruka sig 
med pipa och trumma, hear och när staden hade af honom behof, och 
skulle han med basun och zinka spela med organisten i kyrkan hvarje 
sön- och helgdag, när han icke var i stadens tjenst". I årlig lön hade 
denne 40 daler af staden och 10 af S:t Knutsgillet samt fri bostad. Se 
Friberg s. 203, Rietz s. 333. 

13) Innan han blef kantor och åtminstone år 1812 leddes skolungdomens 
sångöfningar af rent nit för saken utaf redan dåvarande rådmannen i 
staden J. Kiellander. Se Sjöborg s. 212. 

14) Halling/:s "Minnen"/ s. 58. 
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"komma på komedier" derigenom, att han som var ledamot 
af teaterns orkester, lät dem bära dit sitt instrument och 
sitta vid hans sida under spektaklerna samt höra orkester-
musik, som ju var bildande. Han afled den 17 Mars 1829, 
65 år gammal och efterträddes i allt af sin son, musikdirek-
tören Hans Jakob Tengvall.15) 

"Sången" hade naturligtvis sin plats på orgelläktaren, men 
skolans andra lärjungar sutto under tillsyn af en lärare alla 
högmässogudstjenster i S:t Annffl kapell, hvilket sedan år 
1860 begagnas till sakristia. När nämnde gudstjenst var slut, 
skulle alla lärjungarna gå till skolan och en hvar vara be-
redd att inför nyssberörda lärare korteligen redogöra för da-
gens predikan, dermed, jag tor mig kunna säga, alla, voro i 
högsta grad missnöjda. 

På samma sätt, som undervisningen om morgnarna bör-
jades, börjades äfven hvarje "lärotermin", men då uppträdde, 
sedan koralen afgått från dörröppningen, rektorn i densam-
ma, höll ett kort tal och uppläste vissa paragrafer i skolord-
ningen. Då åter ett "läsår" — detta upphörde vid hvarje 
vårtermins slut — skulle afslutas, hölls först "examen anni-
versarium" af hvarje lärare i de läroämnen, han föredragit, 
och af kantorn i sång, men alldrig i gymnastik, och när exa-
minerandet upphört, så uppträdde "inspector scholse", ofta 
nämnde Gullander, i dörröppningen, höll tal och framkallade 
de lärjungar, som af "läroverkets collegium",15) bestående af 
alla andra lärare än kantorn, pröfvats vara för sedlighet och 
flit förtjenta af belöningar, "premier" hvilka bestodo i vac-
kert inbundna böcker eller 2, högst 4 rdlr. rgs, eller allenast 
loford. Dessutom utdelades "fattigmedel" och tillkännagafs 
"uppflyttningar" från lägre till högre klasser. En sådan akt 
avslutades med afsjungande af 7:de versen i 500:de psalmen: 
"Herre! signe du och råde" etc. eller ock "Herre! hela riket 
akta" etc. 

När någon lärjunge skulle afgå från läroverket till akade- 

15) Malmö Tidning nr 12 år 1829. 
16) Så benämnes denna myndighet i 1820 års skolordning, men likväl 

bibehölls, jag förmodar af kärlek till latinet, den gamla benämningen 
"collegium scholasticum" åtminstone ännu år 1825. 
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A. P. Gullander. Målning av Kilian 
Zoll. — Malmö S:t Petri kyrka. 

mien, för den skuld aflägga examen och om denna erhålla 
betyg, så fick han derom ett protokollsutdrag, hvars beskaf-
fenhet i formellt af seende jag ej bättre kan beskrifva, än 
genom att här införa följande afskrift af det, för mig föga 
smickrande, som jag vid 17 års ålder fick och som lyder 
sålunda: 

"Utdrag af protokollet hållet i 'Collegium Scholasticum' vid 
Malmö högre lärdomsskola den 20 och 21 Juni 1825. 
Efter vederbörligen skedd anmälan, att vilja från lärover-

ket afgå, förekallades ynglingen Ludvig Berckhan Falkman, 
för att i detta afseende undergå examen och undfå betyg. 

Vid handlingarnas genomseende befanns, att Ludvig B. 
Falkman är född den 22 Maj 1808 i Malmö, intagen i här-
varande skola vid vårterminens början 1819 och härstädes 
genomgått första, tredje och fjerde klasserna samt rektors-
klassens nedre ring och nu tillbragt två läroterminer i klas-
sens öfre ring. 

Efter nu med L. B. Falkman anställd examen, ansågs han, 
med afseende på antagning vid akademien, ega följande in-
sigter : 
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1 teologien efter Wöldike, godkända; 
I latinets tydning och skrifning, någorlunda försvarliga;17) 
I grekiska språket, godkända; 
I tydning från hebreiskan och grammatikalisk analys af de 

fyra första kapitlen i Genesis samt af de i Lund utgifna 
Dicta Classica V. T., försvarliga; 

I geometrien efter de 5 första böckerna af Euklides och hälf-
ten af den 6:te samt uti räkning, försvarliga;18) 

I allmän grammatik efter Boivies inledning till dess svenska 
språklära, försvarliga .18) 

I svenska historien efter Wåhlin och i gamla historien, i syn-
nerhet den romerska till Augustus, berömliga; 

I geografi om jordgloben, om verldsdelarna samt om Sverige 
och Norge utförligare, berömliga; 

I franskan, godkända; 
I tyskan, godkända. 

Vid fullgörande af sina yrken har Ludvig B. Falkman åda-
galagt berömlig flit och har för öfrigt i sin lefnad visat ett 
berömligt uppförande. 

Enligheten med protokollet intygar på aflagd embetsed. 

G. R. Ahlman. 
Rekt. och Prof. 

Vidi 
V. Faxe. 

Vidi 
A. P. Gullander. 
Inspett. Scholw." 

17) Detta var rätt beträffande skrifningen, som ej blef stort bättre vid 
akademien, men, ifråga om tydningen, var jag lika god, som någon 
annan och har deraf haft mycken nytta vid flera tillfällen under min 
långa lefnad. 

18) Här säger jag med Cornelius Nepos om Themistokles: "HEec con-
tumelia animo non fregit sed erexit". Det var genom sjelvstudier, som 
jag skulle bryta och jämna åt mig väg genom lifvet. Också fick jag 
4 år senare, eller den 18 Maj 1829, uti då aflagd lantmätareiexamen 
högsta betyget för mina insigter uti geometrie, trigonometri, stereometri, 
aritmetik och alla andra läroämnen samt blev 28 år derefter, eller den 
12 Juni 1849, utnämnd till chef för landtmäteriet samt mått- och vikt-
väsendet i riket. 
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I det ofvanstående har jag omnämnt utdelande af extra 
judiciella bestraffningar, men det fanns äfven andra, nem-
ligen "nedflyttning för längre eller kortare tid" och "aga", 
efter rektors "beslut" eller, i svåraste fall, skolkollegiets 
"dom", hvilken skulle verkställas i hela kollegiets och hela 
skolungdomens närvaro. Aga af det senare slaget utdelades 
under min 61 år långa skoltid endast en gång, hvilket synes 
mig vittna fördelaktigt, i fråga om den tillsyn, som utöfvades 
af både målsmän och lärare öfver lärjungarne. Också fingo 
högst få av dem några veckopenningar e. d. af de förra; ty 
till sådana penningar kan ej skäligen räknas en eller annan 
skilling, som en del lärjungar dagligen fick, för att derf ör, 
hos den i närheten af skolan bosatta bagareenkan Folkner, 
till förtäring under förmiddagsrasten köpa ett "runnebröd", 
som kostade 3 "styfver" eller en "kryddebolle", som kostade 
4 styfver, eller en skilling riksgälds. Sistnämnda aga utdela-
des med en viss högtidlighet. Skolans inspektor höll från 
dörröppningen ett tal, hvar uti syndarens, en "rektorists" fel 
och kollegiets dom omtalades. Derefter fick han lägga sig 
öfver en bänk i rektorsklassens öfre ring samt blef af rektorn 
med ris lindrigt afstraffad på ett, nedan om ryggen varande, 
blottadt ställe, och slutligen höll inspektoren ånyo tal, inne-
fattande förmaningar till både syndaren hvars begångna fel 
nu var "försonadt", och till hans kamrater. 

Jag har äfven i det ofvanstående omnämnt koralerna och 
deras åligganden inom skolans område; men de hade femväl 
andra, hvilka jag, sjeiv koral under mina två sista skolår, 
för den skuld noga känner. Dessa åligganden skulle fullgöras 
i tre af stadens kyrkor. Hvarje söckendag klockan 8 på mor-
gonen borde i S:t Petri kyrka hållas "bön" å predikstolen 
utaf någon av församlingens prester och då, skulle en koral, 
stående inom skranket för en af de två loger, som då funnos 
i koret norr och söder om vestra delen af altarskranket, men 
nu äro ersatta af flyttbara soffor, sjunga en psalmvers, när 
presten gick upp på predikstolen och en när han gick der-
ifrån. I dessa andaktsstunder deltogo högst sällan såsom åhö-
rare andra, än 3 till 4 i Conowska ladugården boende gum-
mor, kyrkogångsqvinnor och dagen förut vigda äkta makar. 
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Var väderleken synnerligen ogunstig för kyrkobesök, kom 
stundom ingen åhörare, och då inställdes bönen till stor fäg-
nad för koralen; ty det var verkligen ansträngande för ho-
nom, att ensam sjunga i den stora kyrkan, helst om han 
kommit andtruten dit, som ofta hände i följd af springande, 
då han fruktade att komma något för sent, som, om det 
skedde hade till påföljd snubbor af presten, kanske anmälan 
hos rektorn. Hvarje sön- och helgdag skulle en af stadskom-
ministrarne, tillika kallad slottspredikant, förrätta högmässo-
gudstjenst först i kyrkan å citadellet, "slottskyrkan" för 
fångar och så fort som möjligt derefter i "hospitalskyrkan" 
för en del mindre sinnessjuka samt dessutom på hvarje ställe 
för några "honoratiores", bestående af befäl och vakt. Vid 
begge dessa gudstjenster borde en och samma koral tjenst-
göra såsom klockare, det vill säga, upptaga och sjunga, af 
presten föreskrifna psalmer, vara hans uppassare samt "gå 
med håfven" bland honoratiores och i den uppsamla "håf-
penningar", hvilka bestod() i några kopparslantar, som till-
f öllo den "håfvande". På den långa vägen emellan slotts-
och hospitalskyrkorna slet koralen under vintertiden, då snö 
fallit eller storm och regn rådde, mycket ondt, så vida han 
ej kunde få stå på meden av prestens släde eller hänga bak 
på hans schäs, hvilket jag ofta gjorde. 

När jag tänker på detta allt och mycket annat i min ung-
dom, å ena sidan, och å den andra mina för en mycket fattig 
gosse ovanligt stora framgångar under min långa lefnad, så 
har jag de största skäl att också tänka: "underliga hafver 
Herran hulpit mig" samt att derf ör innerligen och på det 
ödmjukaste tacka alla goda gåfvors gifvare. 

Men icke blott honom utan äfven mina lärare i den nu be-
skrifna skolan och bland dem kollegerna i första klassen N. 
M. Raab och i den tredje S. Follin, hvilka dogo som kyrko-
herdar, den förre i Förslöf och den senare i Bösarp, begge 
år 1831,19) samt i synnerhet t. f. korvektorn C. A. Bergman, 
hvilken ännu lefver såsom kyrkoherde uti Vinslöf och rek- 

19) Wåhlin s. 7. 
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C. A. Bergman. Fotografi. — L. U. B. 

torn, professorn G. R. Ahlman, som, såsom jag redan nämnt, 
dog i sin tjenst den 23 Maj 1838. 

Jag var tung till sinnet, trög till läsning i följd af nöd och 
sorg uti mitt, genom af Malmö diskontverks fall, fullkomligt 
sköflade föräldrahem. Bergman iakttog snart min bedröfliga 
ställning såsom lärjunge och lät mig erfara sitt missnöje der-
öfver innan han, som var en främling i Malmö, lärde känna 
orsaken dertill. Men när denna blifvit honom bekant, så var-
kunnade sig den hjertegode, unge mannen öfver mig och 
"ryckte upp mig" från min försoffning genom välvilliga och 
outtröttliga bemödanden samt en ovanlig förmåga att ingifva 
håg för studier, hvaraf den synbara följden blef, att jag fick 
premier hvarje gång sådana utdelades. Det låg redan då i 
mitt lynne, hvilket, Gud ske lof, i den delen blifvit oföränd-
radt, att vara varmt tacksam mot dem, som visat mig godhet 
eller välvilja, och jag har aldrig glömt mina stora förbindel-
ser till Bergman samt bekänner här offentligen, att jag näst 
mina förträffliga föräldrar hufvudsakligen har honom att 
tacka för mina framgångar i lifvet. Men till mitt lynne hörde 
äfven, att vara styfsint mot dem, som behandlade mig ovän-
ligt eller orätt, och det tyckte jag, att Ahlman gjorde. Han 
var en gammaldags skolkarl (jfr. not 20), hvars hela yttre bar 
prägel af det strängaste allvar, som ingaf lärjungarne stor 
fruktan och lärarna mycken respekt. Men inom detta yttre 
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fanns den renaste välvilja och det största nit för sina många 
lärjungar och den vigtiga sak, åt hvilken han, alldrig gift, 
uteslutande egnade en lång lefnad.20) Detta kunde jag till en 
början ej inse, men lärde han mig första gången känna på 
följande sätt. Han — en till den grad ifrig latinare och be-
undrare af Cicero, att en af dennes skrifter sysselsatte honom 
ännu på han sotsäng — föreläste den store romarens tal, af 
hvilka jag hade en gammal och mindre upplaga, som inne-
höll endast 12 tal. Innan han genomgått dessa, beslöt han att 
föreläsa det bekanta talet för Milo, hvilket ej fanns i min upp-
laga, hvarför jag fick befallning att köpa en större, som inne-
höll äfven det talet. Detta tyckte jag vara orätt samt åtlydde 
ej ens förnyad befallning, utan hjelpte mig fram så godt jag 
kunde, genom att läsa i en sidokamrats bok. Nu uppkallades 
jag på Ahlmans enskilda rum, hvilket vanligen betydde att 
få stryk. "Du förskaffar dig icke" — så ungefär tilltalade 
han mig — "den större upplagan af Ciceros tal, emedan du 
är så fattig, säger du, men du har ännu ett och ett högst 
oskickligt skäl till din olydnad, ty du menar, att jag gjort 
orätt, som vill ådraga dig en ny utgift, innan vi lärt alla 
talen i den mindre upplagan." Jag medgaf detta darrande 
och tigande, och nu slog den gamle mannen mig neder, men 
visserligen icke lekamligen. "Se här" — sade han, i det han 
skänkte mig den större upplagan — "mottag denna såsom 
ett bevis på min belåtenhet med din i senare tiden — det var 
Bergmans förtjenst — visade flit och som ett motgift för din 
styfsinthet. Din gamle lärare förstår bättre, än du, livad som 
är rätt och nödvändigt. Gör honom icke vidare emot. Du har 
icke förrän nu träffats af någon anmärkning för ditt upp-
förande. Hvad, som nu händt, är glömdt." Den gamle, ädle 
mannen fick lefva länge nog för att se en del af mina fram-
gångar på tjenstemannabanan, hvilka hjertligt gladde honom. 
Jag och många andra af hans forna lärjungar, deribland slut-
ligen erkebiskopen H. Reuterdahl, uppreste å hans graf på nya 
begrafningsplatsen vid Gustaf Adolfs torg en vacker minnes- 

20) Jfr. Wåhlin s. 6. Efter hans död fick af hans qvarlåtenskap skolan 
ett kapital å 1407 rdlr 40 sk. 10 r. bko samt af hans boksamling alla de 
böcker, som ej förut funnos i skolan. Se Rietz s. 351, 352. 
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vård. Denna berättelse skall — sådan är min mening dermed 
— bland annat innefatta min enskilda gärd af tacksamhet 
mot mina lärare. "Något bättre, än kärlek och tacksamhet, 
kan den ena människan ej gifva den andra", och derpå hafva 
goda lärare, näst goda föräldrar, de mest rättmätiga anspråk. 

Enligt 1820 års skolordning skulle det icke finnas flera än 
tre underklasser och en rektorsklass i en högre lärdomsskola, 
men i Malmö fanns såsom af det förestående synes äfven en 
fjerde underklass med sin kollega. Härvid förblef det år 
efter år. Men sedan Kungl. Maj:t med bifall till borgerska-
pets derom gjorda begäran, den 8 juni 1826 beslutat, att den 
fjerde klassen skulle upphöra och i stället därför inrättas två 
apologistklasser, så skedde detta år 1828.21) 

Av det förestående synes, att det gamla läroverket var i 
materielt hänseende mycket vanlottadt, men lyckligtvis var 
det städse försedt med skickliga lärare och detta förklarar, 
att från detsamma, utgått ett så betydligt antal lärjungar, 
hvilka blif vit i hög grad framstående män inom alla sam-
hällsklasser, äfven de förnämsta, att jag omöjligen kan, utan 
att upptaga alltför stort utrymme härstädes, namngifva ens 
större delen af dem. De som önska omständliga upplysningar 
i förevarande afseende, kunna finna sådana hos Wåhlin sida 
13-20. 

Att ett sådant skolhus, som det af mig här ofvan beskrifna, 
icke kunde vara lämpligt för sitt ändamål, hade man länge 
insett, dock utan att kunna, af brist på nödiga medel, an-
skaffa ett annat. Staden hade icke förbindelse att bygga 
eller underhålla, skolhus, men anslog dock med vilkor af 
egenderätt till det gamla skolhuset samt befrielse från all 
kostnad för iståndsättande och årligt underhåll af ett nytt 
skolhus 8000 rdlr bko. till inköp af ett sådant och för detta 
belopp köptes äfven den 29 Mars 1826 den stora gård, som, 
belägen emellan Vestergatan, Frans Suellsgatan och Norra 
Vallgatan i qvarteret 32 Jörgen Kock, är åsatt nummer 403, 
404 och 419. Domkapitlet i Lund anvisade 3500 rdlr. bko. af  
stiftets byggnadskassa att användas till förändring och in- 

21) Friberg s. 246; Rietz s. 334. 
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Malmö högre allm. läroverk vid Väster-, Frans Suells- och Norra Vall-
gatorna. — Litografi i M. S. A. 

redning af gårdens byggnader i och för deras nya ändamål, 
hvilket skedde sålunda, att hvarje klass fick eget och tjenligt 
rum samt alla klasserna en stor, för dem gemensam sal, och 
att alla de dåvarande sju lärarne vid skolan fingo ändamåls-
enliga bostadsrum.22) 

När allt var i ordning till det nya skolhusets invigning, ut-
färdade dess rektor, sedan 25 år tillbaka, den gamle professor 
Ahlman, en inbjudningsskrift till bevistande af den samma 
hvilken förrättades den 31 Oktober 1827 af biskopen i Lund, 
V. Faxe. Skolungdomen till ett antal af 106, dess lärare och 
inspektor samt biskopen, landshöfdingen, excellensen J. De la 
Gardie, stadens magistrat och öfriga inbjudna samlades i det 
gamla skolhuset och aftågade derifrån under klockringning 
till det nya, hvarest invigningen under tal, sång och musik 
med stor högtidlighet för sig gick i den ofvan nämnda salen. 

22) Riez s. 348 om staden Malmö, s. 105; Isberg s. 95, 96, m. fl. 
23) Malmö Tidning för år 1827 nr 44; Friberg s. 246, 250; Wåhlin s. 21; 

Isberg s. 50, 94. 
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Derefter gåfvo stadens invånare stor middag för skolans lä-
rare och alla till öfvervarande af den ovanliga festen in-
bjudna män. Det gamla skolhuset övertogs af staden och in-
reddes till förvarande utaf större delen af dess brandredskap, 
hvilken förut varit inrymd uti "Krämarekapellet" invid norra 
sidan af S:t Petri kyrkas torn. Slutligen ansågs det gamla 
skolhuset icke mera lämpligt ens till, som det kallades, "sprut-
hus", utan nedbröts år 1871, hvarigenom S:t Petri kyrkogård, 
som redan år 1827 utvidgats med "skolgården", än vidare ut-
vidgades, ehuru redan år 1822 upphört att begagnas såsom 
begrafningsplats. 

Det nya skolhuset, med hvilket till en början alla vederbö-
rande voro i hög grad belåtna befanns emellertid framdeles 
icke fullt tillräckligt för sitt ändamål, emedan derstädes sak-
nades ändamålsenlig lokal för gymnastiska öfningar, och för 
den skuld uppfördes år 1846 vid Norra Vallgatan en särskild 
byggnad, hvartill dåvarande kronprinsen Carl den 11 Juli 
samma år efter ett af skolans inspektor hållet tal, såsom det 
heter "lade grundstenen". I denna byggnad inreddes äfven 
bostäder åt fyra lärare vid skolan och den togs i bruk vid 
höstterminens början år 1847. Den hade kostat 11.000 Rdr. 
bko, deraf 8.000 rdr. utgjorde en gåfva till minne af garva-
ren Anders Malmqvist, således 3.000 rdr. mer än hela går-
den.") Och likväl erfordrades ytterligare tillbyggnad, hvilken 
ock tillkom på det sätt, att en tredje våning år 1854 uppför-
des på ett inne i gården varande hus.25) 

Oaktat allt detta, befanns det ofvannämnda skolhuset icke 
motsvara tidens växande fordringar och det år efter år sti-
gande antalet af dem, som sökte inträde vid läroverket. För 
den skuld beslöts, att ett skolpalats skulle uppföras i Rörsjö- 

24) Här må det vara mig tillåtet, att såsom ett bevis på underdånigt 
fjesk och regeringsbesvärande i oträngt mål, efter Snällposten nr 4 år 
1848 anföra, det Kungl. Maj:t den 11 Februari 1848 "förklarade inga 
hinder möta för anbringande uti Malmö skolas gymnastiksal af den, 
utaf donator önskade inskriptionen: "Denna byggnad uppfördes på en-
skild bekostnad år 1846 till minne af garfvaren A. Malmqvist, idog med-
borgare, kraftfull i vilja och beslut". 

") Allehanda nr. 55 år 1846; Rietz s. 348; Wåhlin s. 9; Isberg s. 96. 
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staden, och der står äfven sedan år 1879 ett sådant å en tomt, 
som i allt innehåller nära 31 tunnland, till oberäkneligt gagn 
för den kunskapssökande ungdomen samt stor heder för 
Malmö stad och alla, som medverkat till den ändamålsenliga 
och ståtliga byggnaden, hvilken med inredning och möblering 
m. m., kostat 459.001 kr. 64 öre, af hvilket belopp staden till-
skjutit 369.001 kr. 64 öre.") 

Det torde ligga inom området för detta arbete att omtala 
följande tilldragelser och beslut, hvilka angingo, jag hade så 
när sagt, skolans vara eller icke vara. Dess rektorer hade, 
hufvudsakligen i följd af danska konungens, redan på 1500-
talet gjorda donationer, haft mycket goda inkomster, hvilka 
väsentligen bestodo utifrån flera hemman utgående arrende-
afgifter, utgörande vid Professor Ahlmans död år 1838 om-
kring 350 tunnor af olika sädesslag. Men genom en af Kungl. 
Maj:t den 21 September 1833 fastställd interimsaflöningsstat 
för elementarläroverken i riket, hvilken den 21 december 1840 
förnyades, hade det blifvit bestämdt, att rektorns lön skulle 
efter Ahlmans afgång från tjensten, utgöra endast 120 tunnor 
spannmål eller i penningar 720 rdlr bko. Härmed nöjde sig 
hans efterträdare, slutligen prosten och kyrkoherden i Källs-
torps pastorat K. Tegner, men icke den efter honom den 26 
Juni 1840 utnämnde rektorn F. E. Borg, som redan då var 
gift och omöjligen kunde försörja sig och familj på den lilla 
lönen i en sådan stad som Malmö. När han erfarit detta, så 
gjorde han dervid biträdd af slutligen prosten och kyrko-
herden i Espö pastorat Holmberg, den 28 Maj 1844 ansök-
ning hos Kungl. Maj:t, det honom måtte beviljas samma löne-
förmåner, som Ahlman och hans företrädare haft. Men denna 
ansökning avslogs den 24 Februari 1845 på den grund, att 
Borg, med kännedom af ofvannämnda aflöningsstat, sökt och 
erhållit sin innehafvande rektorstjenst. Så stod denna, för 
både staden och Borg vigtiga sak, då han, under det konung 
Oscar I sommaren 1846 någon. tid vistades i Malmö, kom till 
mig, omtalade sitt ekonomiska betryck, i följd af sina små 
inkomster, samt, frågade, om jag ej under mina året förut 

28) Wåhlin s. 22 o. f. 
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F. E. Borg. Fotografi. — M. S. A. 

förehafda forskningar i danska geheimearkivet funnit hand-
lingar, som kunde föranleda till förnyad ansökning med nå-
got hopp om framgång. Jag besvarade denna fråga jakande 
med tillägg, att enligt min tanke, den af honom gjorda an-
sökningen innefattade en orimlig begäran samt att en för-
nyad ansökning borde, på af mig anförda skäl, göras af 
Malmö stad. Det blef härefter berammadt, att stadens äldstes 
förman, handlanden P. G. Barkman, och jag skulle begära 
samtidigt företräde hos konungen, som ock skedde. Barkman 
uppgaf ändamålet med vår audiens och bad konungen till-
låta mig anföra skälen för hvad staden ämnade begära; hvil-
ket genast beviljades. Med stöd af ofvan nämnda forskningar 
ådagalade jag, att de danske konungarnas donationer, bland 
annat, af åren 1565, 1570, 1580 och 1647, blifvit gjorda "för 
evig tid" och i stadens intresse, till dervarande rektors aflö-
ning, hvarjämte jag framhöll, att staden icke blibit hörd, 
innan den nya aflöningsstaten utfärdades. Konungen af hörde 
allt med den hos honom vanliga uppmärksamheten och väl-
viljan, befallte mig att ofördröjliga uppsätta och till honom 
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aflemna en skriftlig framställning i ämnet, innehållande det, 
som jag muntligen andragit, och önskade, att staden ville 
göra en förnyad ansökning, som han lofvade att pröfva efter 
sin återkomst till hufvudstaden. Jag fullgjorde hans mig 
gifna befallning näst påföljande dag och uppsatte deref ter 
konceptet till stadens äldstes ansökning,27) hvilken bifölls, på 
sätt närmare synes af en kunglig resolution den 11 Februari 
1847, sålunda, att så väl Borg, som hans efterträdare, skulle, 
räknadt från den 1 Maj 1845, tills vidare åtnjuta den gamla 
rektorslönen, dock med skyldighet att årligen godtgöra sko-
lans övriga lärare livad som, enligt mäklarebevis öfver gång-
bart spannmålspris i Malmö vid thomasmessotiden, kunde 
brista uti det penningebelopp, som var dem i gällande aflö-
ningsstat tillförsäkradt. Derefter, eller den 29 januari 1850, 
blef en ny aflöningsstat för alla lärarne vid skolan af Kungl. 
Maj:t fastställd.28) 

27) Jag känner att det blifvit sagt, att ofvan nämnde Holmberg skrifvit 
äfven denna ansökning, men så förhåller det sig alldeles icke. 

28) Jfr. Om Malmö stad s. 101, 102, 105; Rietz s. 338-348, 352. 
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RISEBERGA. 

Jordbruksområdet, som blev stadsdel. 

Ao Helge Andersson. 

Den expanderande storstaden erövrar för varje år ny ter-
räng i de inkorporerade lantsocknarna. Jordbruksarealen 
krymper, och de gamla lantgårdarna tvingas att upphöra 
med sina uråldriga näringar. Den odlade marken intages av 
modern bebyggelse, och nya stadsdelar växa fram.1) Nu har 
turen kommit till lantegendomarna Riseberga i östra Skräv-
linge by i Husie socken. En stadsplan för Risebergaområdet 
fastställdes av Kungl. Maj:t den 7 mars 1952. Därmed sattes 
punkt för en mångårig jordbruksepok. Området har exploa-
terats för bostadsändamål och kommer att etappvis utbyggas 
till en modern stadsdel med såväl radhus- som villabebyg-
gelse. Under sommaren 1955 ha kvarteren Dalhälla, Damm-
hälla, Höghälla och Rishälla färdigställts. 

Den 18 april 1804 enskiftades östra Skrävlinge by i Husie 
socken av lantmätaren E. M. Rosell.2) Därvid sprängdes det 
gamla byhemmet, som var beläget ungefär där Husie kyrko-
väg utmynnar i Sallerupsvägen, och gårdarna, som av ålder 
legat i rad utmed bygatan flyttades ut i markerna och fingo 
sina ägor samlade på ett ställe. Gården östra Skrävlinge nr 5 
och 10, som 1803 lagts i aska vid en eldsvåda i byn och i av-
vaktan på enskiftets genomförande följande år icke återupp-
byggts i byhemmet anvisades vid enskiftet plats i de norra 
bymarkerna. Gården uppfördes vid foten av en långsträckt 

1) Se vidare Helge Andersson: Gamla gårdar i Husie (Malmö Forn-
minnesförenings årsskrift 1950). 

2) Om enskiftet i östra Skrävlinge se akt nr 9 Husie sn, Länslant-
mäterikontoret, Malmö. 
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Det år 1946 nedrivna Stora Riseberga. Efter teckning, sign. Sn. Privat ägo. 

grusås, en fortsättning av Hohögarna3), vilken i det av lant-
mätare L. S. Gutman 1775 upprättade protokollet över stor-
skiftet•) i östra Skrävlinge by bär namnet R i s b je r.5) Det 
var då som namnet säger en risbevuxen höjdsträckning med 
mager jordmån, troligen en rest av ett gammalt skogsbestånd. 
Den här uppförda gården fick efter höjden med rissnåren 
namnet R i s e b er g a. Den bonde, som utflyttade ur by-
hemmet vid enskiftet och uppförde en ny gård vid Risbjer 
var Hans Olsson med hustrun Bengta Nilsdotter. 

Gården bestod av fyra längor, grupperade i fyrkant med 
boningslängan i söder. Boningslängan bestod av en stor sal 
på västra gaveländan, kallad "sommarstuan"6), 3 kammare, 

3) Om Hohögarna och deras utlöpare se vidare Helge Andersson: 
Hohögarna (Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1954). 

4) Om storskiftet i östra Skrävlinge se akt nr 4 Husie sn, Länslant-
mäterikontoret, Malmö. 

5) I ortens folkmål är b j e r beteckningen för berg, höjd, kulle. 
'3) Stor oeldad sal, som endast kunde användas sommartid, därav 

namnet. 
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varav en kallad "rusthållskammaren", ett dagligrum, kallat 
"stuan", en förstuga och ett stort köksutrymme på östra ga-
veländan, kallat "sters" med "bagestua" och "tvättestua' . 
I den östra längan inrymdes loge, hönshus och svinhus. Den 
västra längan upptogs av en stor loge, medan den norra längan 
inrymde häststall och kostall.7) Över dörren till boningslängan 
satt en trätavla med följande text av inskurna bokstäver: 
"H. 0. S. B. N. D. SOM BODE I ÖSTRA SKREFLINGE PÅ 
N: 5 OCH 10. DÅ BLEF HELA WÅRT HEMANE I ASKA 
LAGDT. D: 17 D S B MIR 1803 MEN ÅR 1804 BLEF DET 
IGEN UPBYGDT D: 15 MAI J RISABARIA." Bokstäverna 
H. 0. S. B. N. D. utgöra de första innehavarnas initialer. En 
senare innehavare av gården har på träplattan tillfogat med 
målade bokstäver: "DESSA BONINGSRUM ÄR UPPREPA-
RERADE 1854 AF A. StiRENSSON OCH BENGTA JO-
SEPHS D:R."8) 

Anders Sörensson var född på gården 1816, som då över-
tagits av fadern, rusthållaren Sören Andersson. Tillsammans 
med sin hustru Bengta Josephsdotter, född i Glostorp 1816, 
lät Anders Sörensson utföra omfattande reparationsarbeten 
på fädernegården. Anders Sörensson var en kraftfull bonde, 
som livligt tog del i sin hemsockens såväl kyrkliga som kom-
munala liv. Hans namn förekommer nästan på varje sida i 
samtida kyrko- och sockenstämmoprotokoll. Han ihågkom-
mes som en framträdande ledamot i byggnadskommittén vid 
ombyggnaden av Husie kyrka 1855-1857. Anders Sörensson 
innehade den gård på vilken han var född till sin död 1892. 
Hans hustru hade avlidit 1887. I början av 1900-talet inne-
hades gården av lantbrukarna Per Maurits Hansson och An-
ders Löfström. Gården hade sedan slutet av 1930-talet fått 
förfalla och nedrevs 1946. Åkerbruket övertogs av grann-
gårdarna. 

Under indelningsverkets dagar var gården rusthållshemman 

7) Uppgifterna om gårdens inredning ha benäget lämnats av fru Tilda 
Hansson, f. Larsson, Bilirshög, som bodde på gården 1901-15. 

8) Träplattan är tillsammans med en del andra byggnadsdelar från 
den gamla gården bevarad och förvaras i Malmö Museum under inv.-nr 
42737. 
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Vattenkvarnen vid Stora Riseberga gård. Foto. 

till "Månstorps Compagnie wid Norra Skånska Linie Dragon 
Regementet". Innehavaren benämndes rusthållare. En i Husie 
kyrkas vapenhus inmurad gravsten bevarar minnet av rust-
hållaren Anders Jönsson på Riseberga, död 1812.9) 

Söder om boningslängan utsträckte sig en stor trädgård med 
park, vilken ännu är bevarad. Trädgården innehöll många 
fruktträd och bärbuskar, vidare en myckenhet av rosor och 
kaprifol. Till gården ledde från Sallerupsvägen en mindre 
väg, kallad Risebergavägen. 

Till gården hörde förr en vattenkvarn, belägen vid den s. k. 
Risebergabäcken, ett biflöde till Sege å. Vattenkvarnen om-
nämnes i en beskrivning över Husie socken från 1830-talet1°) 
som "husbehofskvarn". Vattenkvarnen flyttades 1914 från sin 
ursprungliga plats och fördes till Baltiska Utställningen, där 
den tillsammans med några stugor fick utgöra prov på äldre 

9) Om gravstenen se vidare Helge Andersson: Husie kyrka, Historik 
och beskrivning, Malmö 1954, sid. 42. 

10) Beskrivning över Husie socken av pastor C. Carlsson i Lunds Lands-
arkiv. 
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skånsk allmogebebyggelse.") Efter utställningens slut inköp-
tes vattenkvarnen av en pietetsfull samlare, framlidne köp-
mannen Otto Håkansson i Skurup, som lät uppställa den på 
sin egendom Braegnehus vid Svaneholm, där den ännu 
kvarstår. 

Om gårdens jordbruk och rusthållarnas villkor i gångna ti-
der lämna bouppteckningarna besked. Sålunda omtalar bo-
uppteckningen efter rusthållaren Sören Andersson, död 1831 
10/10,12) att han var ägare till 9 hästar, 4 par oxar, 1 tjur, 
5 kor, 3 kalvar, 9 svin, 20 får och 1 bagge. Den otröskade 
grödan omfattade vid Sören Anderssons död 1 rågstack, värd 
160 Riksdaler Banco, 1 rågstack, värd 300 RD, 1 kornstack, 
värd 279 RD och 32 skillingar, 1 kornstack, värd 200 RD och 
1 stack blandsäd, värd 104 RD. Till gården hörde 4 vagnar, 
1 hästräfsa, 4 plogar och 4 årder. Bouppteckningens tillgångar 
med fastigheten uppgingo till 7513 RD och 32 sk. Fastighe-
tens värde var uppskattat till 4800 RD. 

Bouppteckningen efter rusthållaren Sören Anderssons hustru 
Boel Nilsdotter, död 1838 27/2,13) upptar av silver 2 bägare 
till ett värde av 16 resp. 32 RD samt 5 matskedar. Hustruns 
dräktsilver utgjordes av "ett par häckter, 1 kjeding, 1 hals-
knapp, 12 par maljor, 1 par ärmknappar och 6 större tröje-
knappar". Av tenn kvarlämnades 4 stop och 13 tallrikar. 
Hustruns förråd av sängkläder och linne utgjordes av kläder 
till 1 säng i pigkammaren, till 2 sängar i drängkammaren och 
till 2 sängar i sommarstugan, 7 ovandynor, 5 huvuddynor, 
6 täcken, 8 lakan, 8 borddukar och 5 par örngott. Till rust-
hållarens bohag hörde bl. a. 1 bord, 6 stolar, varav 3 med 
halmsäten, 1 hörnskåp, 2 stora skåp, 1 soffa, 2 sängar, 4 kis-
tor, 4 pallar, 1 gåsabänk14) och 1 väggur med fodral. I äldre 
tider utfördes alla sysslor i hemmet, såsom bak, slakt och 
bryggning. För dessa och andra sysslor fanns en rik utrust- 

11) Se vidare: Malmö i Ord och Bild, Baltiska Utställningen och Landt-
bruksutställningen i Malmö 1914 och Officiell vägvisare över Malmö 
och Baltiska Utställningen och Jubileumslantbruksmötet 1914. 

1!) Oxie Härads bouppteckningar 1832 nr 189, Lunds Landsarkiv. 
13) Oxie Härads bouppteckningar 1838 nr 7, Lunds Landsarkiv. 
14) Sittbänk med utrymme för gäss under ruvningstiden, vilken van-

ligen var placerad i "stuan". 
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Det äldre Lilla Rise- 
berga. 	Gårdsinteriör. 
Foto förf. 

ning på gården. Bouppteckningen upptar bl. a. 2 baktråg, 
1 saltkar, 2 bryggkar, 1 jästkar och 1 smörkärna. Vidare upp-
tar bouppteckningarna alla för linberedningen erforderliga 
redskap samt 1 vävstol och inte mindre än 5 spinnrockar. 
Till köksattiraljen hörde bl. a. av koppar 2 kittlar, 1 kastrull, 
1 durkslag, 2 krus och 3 kannor. Vidare omnämner boupp-
teckningen 2 järngrytor, 1 kittelfot"), 1 pannjärn och 1 "God-
råns-jern"16). 

Tillverkningen av brännvin synes ha varit ett viktigt nä-
ringsfång på gården före husbehovsbränningens avskaffande 
1855. Bouppteckningen upptar också "Brennevinsredskap med 
Panna, hatt och slang, svaltunna, 3ne mäskekar och koktunna 
samt Qvarn och Tvättehof'. Vidare upptar bouppteckningen 
"600 kannor") Brennevin" till ett värde av 200 RD. 

Bouppteckningen efter rusthållaränkan Boel Nilsdotter 
upptar slutligen 

Contante Penningar i Silfer 	10 RD 
Do 	i sedlar 	1115 
Do 	i koppar 25 

S:a 146.5 

Bouppteckningens behållning utgör 8Z68 RD. Banco. 

16) Kittelfot, i folkmålet "tjelsfod", ett järnstativ med tre fötter, varpå 
kokkärlen ställdes i den öppna spisen. 

16) Järn, som användes vid bakning av tunna fraskakor, kallade 
"goarån". 

17) 1 kanna = 2,6 liter. 
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Det yngre Lilla Rise-
berga. Foto förf. 

Enligt enskiftesprotokollet från 1804 hade hemmanet östra 
Skrävlinge 5 och 10 en sammanlagd areal av 151 tunnland 
och 1 kappland,18) varav 128 tunnland och 5 1/2  kappland 
åker och 22 tunland och 27 1/2 kappland äng. Åkermarken 
utgjordes enligt lantmätaren av sandblandad lera. Ett par 
åkrar hade särskilda namn och benämnas i enskiftesproto-
kollet Flansb j er och Wi p eh olm e n. Ängsarealen 
utgjordes av såväl hårdvallsäng som mossbelupen äng. En 
äng benämnes i enskiftesprotokollet S v a n h a 11 s än ge n. 

En klyvning av hemmanet östra Skrävlinge 5 och 10 före-
togs 1838 av lantmätare L. B. Falkman.") Härvid avsöndrades 
från stamfastigheten 81 tunnland och 25.15 kappland till en 
ny fastighet, belägen öster om den ursprungliga. En gård 
uppfördes, vilken ännu kvarstår. Den är byggd i gammal 
skånsk stil, kringbyggd och halmtäckt. Från denna tid be-
nämnes den ursprungliga gården från enskiftet Stora Rise-
berga och den nybyggda gården på den från stamfastigheten 
avstyckade marken Lilla Riseberga. 

Den nybildade egendomen Lilla Riseberga blev redan 1855 
föremål för hemmansklyvning, vilken förrättades av lantmä-
tare G. Gustafsson.") Härvid avsöndrades från Lilla Rise-
berga 36 tunnland till en ny fastighet, belägen omedelbart 
väster om Lilla Riseberga, där en gård uppfördes,.vilken även 

18) 1 tunnland = 4936 kvm. 1 kappland = 154 kvm. 
'9) Se akt nr 25 Husie sn, Länslantmäterikontoret, Malmö. 
20) Se akt nr 54 Husie sn, Länslantmäterikontoret, Malmö. 
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benämnes Lilla Riseberga. Här lågö således nu tre gårdar i 
rad med den ursprungliga utflyttaregården från enskiftet 
Stora Riseberga längst i väster och den härifrån först av-
styckade gården Lilla Riseberga längst i öster och den från 
Lilla Riseberga senare avstyckade gården i mitten. Den 
yngsta gården eldhärjades på 1890-talet, varefter den åter-
uppbyggdes och erhöll sitt nuvarande utseende. 

Smärre ägostyckningar inom området ha företagits vid 
skilda tillfällen i början av 1900-talet.21) Den juridiska be-
teckningen för hemmanen har ändrats till östra Skrävlinge 19. 

21) Om dessa ägostyckningar se akterna nr 123, 127, 128 och 145 
Husie sn, Länslantmäterikontoret, Malmö. 
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ARKEOLOGISKA OCH BYGGNADS-

HISTORISKA FÄLTARBETEN 1955 

MEDDELANDE FRAN MALMÖ MUSEUM 

Fosie. Kvarteret n:r 15 Y xningen, stadsäga n:r 194. 

Den 9 november inlämnade arbetaren Viktor Ryberg till 
Malmö museum en 35 cm. lång oslipad döstidsyxa av flinta. 
Yxan hade påträffats i samband med grävning för vattenled-
ning å villatomten Björnstorpsgatan 16, Nya Bellevue. Påföl-
jande dag inkom från samma fyndplats ytterligare ett exem-
plar av denna yxtyp. Närmare bestämt är fyndplatsen 
belägen c:a 70 meter SSV om Midgårdstorget. Fyndlagret lig-
ger på ett djup under markplanet av c:a 70 cm. och enligt 
laborator Tage Nilssons bestämning består detta av sump-
marksmylla. En pollenanalytisk undersökning har emellertid 
icke beträffande tidsbestämningen givit något vägledande re-
sultat. Det intressanta fyndet är att betrakta som ett offer-
fynd från den yngre stenålderns tidigare skede. 

Sten Kalling. 

Slottsstaden. Malmöhus. 

I samband med vissa under sommaren 1955 genom Läns-
arkitektkontoret i Malmö påbörjade underhålls- och repara-
tionsarbeten å nordvästra kanontornet har frågan uppkom-
mit att pröva möjligheten av en begränsad restaurering av 
detta kanontorn. En sådan restaurering skulle innebära en 
rekonstruktion av tornets ursprungliga kanon- och skottglug-
gar samt även en utrensning av den under 1870-talet tillkomna 
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Tunnackiga yxor av flinta. 

inredningen. Härigenom skulle i första hand tornets yttre få 
ett med nordöstra kanontornet överensstämmande utseende. 
En under sommaren utförd byggnadshistorisk undersökning 
har visat, att en sådan begränsad restaurering är möjlig att 
utföra och torde också kunna betraktas som synnerligen önsk-
värd. I detta västra kanontorn är bottenvåningens ursprung-
liga valv bevarat, vilket icke är fallet beträffande det nord-
östra kanontornet, varför det nordvästra tornets interiör är av 
särskilt stort intresse ur fortifikationshistorisk synpunkt. 
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Malmöhus. Foto Otto Post 1860-talet. 

Restaureringsförslaget har granskats av Kungl. Byggnad-
styrelsen och Riksantikvarieämbetet har tillstyrkt förslaget 
och framhållit, att det ur antikvarisk synpunkt är "angeläget, 
att de nu föreslagna åtgärderna komma till utförande, då här-
igenom tornets äldre gestaltning i allt väsentligt skulle komma 
att återställas". 

S. K. 

Slottsstaden. Citadellområdet. Kommendantshuset. 

(Se Sten Kalling: Malmöbastionen Baner, SDS 23/11 1955.) 

Med ledning av tillgängligt arkivmaterial är det möjligt att 
ganska fullständigt klarlägga det s. k. Kommendantshusets ur-
sprungliga utseende och karaktär. Av största intresse i detta 
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Kommendantshuset. Foto Malmö Museum, februari 1956. 

sammanhang är en i Kungl. Krigsarkivet i Stockholm förvarad 
byggnadsritning, approberad den 2 maj 1786 av generalkvar-
termästaren och direktören för fortifikationen Johan Her-
mansson. Malmö museum äger dessutom en projektritning från 
år 1828, utförd av underkonduktören, sedermera fortifika-
tionsmaterialbokhållaren Carl Kjellbergh. Projektritningen 
har en överskrift av följande lydelse: Underdånigste Projekt 
at till Infanteris Casern förändra Nya Tyghuset å Malmö 
Citadell". — 

Byggnaden uppfördes som tyghus 1786 och enligt ritningen 
från samma år hade södra fasaden och båda gavlarna breda 
välvda portöppningar, och man kan också genom en helt flyk-
tig granskning av det nuvarande murverket konstatera att 
dessa portar verkligen funnits. Bottenvåningen var indelad i 
tre lika stora hallar med fristående murade pelare som tak-
stöd. Ett par hörntrappor förde upp till den övre våningen, 
som hade samma rumsindelning men takstöd av trä. Eldstä- 
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der saknades och det enkla sadeltaket var täckt med järn och 
kopparplåt. "Nya Tyghuset" förblev ganska oförändrat fram 
till 1828 då den genomgripande ombyggnaden utfördes, som 
totalt utplånade byggnadens 1700-talskaraktär. Men trots 
dessa förändringar är det ursprungliga murverket tämligen 
väl bevarat. 

Kommendantshuset kan betraktas som en intressant historisk 
byggnad från fästningstidens slutskede, en sista rest av den 
bastionsbebyggelse som en gång funnits å stadens försvarsverk. 
Benämningen Kommendantshuset har endast sammanhang 
med den omständigheten, att fängelsedirektören, som under en 
kortare tid före 1873 tillika var slottskommendant, här hade sin 
bostad. 

Till Riksantikvarieämbetet kommer en mera detaljerad re-
dogörelse att avlämnas sedan den byggnadshistoriska under-
sökningen blivit slutförd. 

S. K. 

Gamla staden: ko. S:t Gertrud nr 2. — Carnegieska 
huset, Östergatan nr 7. 

I juni 1954 företogs genom ägarnas, AB D. Carnegie & C:o, 
försorg under ledning av arkitekten Folke Bentzow en partiell 
undersökning av "Niels Kuntzes hus" från förra hälften av 
1500-talet. Åt gatsidan gjordes endast ett par stickprov för att 
fastställa murverkets beskaffenhet. Därvid påträffades bl. a. 
en efter murlivet avhuggen kritstenslist mellan våningarna. 
Även på gårdsfasaden, som helt renknackades, fanns en sådan 
"droppnäsa". Här fick man en klar bild av den ursprungliga 
fönster- och dörrindelningen, som vid senare förändringar av 
våningshöjd och rum helt frångåtts. Fyllningen i ett igen-
murat fönster bestod delvis av en profilerad fönsteromfatt-
ning i kalksten, måhända densamma, som i en beskrivning av 
detta hus från år 1620 särskilt framhålles såsom "Itt stort nye 
vindueskarmb". Avsågade bjälkar visade, var den tidigare 
svalgången haft sin plats. 

Vid husets iordningsställande i okt. 1955 försågs taket åt 
gårdsidan, som var i skröpligt skick, med underklädnad och 
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"Carnegiska huset". Gårdsinteriör. — Bewe-foto 1956. 

omläktades samt belades med nya tegelpannor. Ursprungliga 
fönster och dörrar markerades vid fasadens omrappning på 
så sätt, att bågarnas tegel utsparades och öppningarna fram-
hävdes genom mörkare färg. Även kritstenslisten mellan 
våningarna lämnades synlig. Åt gatsidan markerades denna 
list ävensom en äldre fönsteröppning genom inritsningar i 
rappningen. 

Genom de vidtagna åtgärderna ha några tidstypiska drag 
hos denna märkliga byggnad, som visar så stor frändskap 
med det Rosenvingeska huset, åter kommit till sin rätt. På 
ett värdigt sätt sluter sig nu "Niels Kuntzes stenhusgård" till 
det antal förnäma byggnader från 1500-talet, som utgör en av 
vår stads främsta kulturhistoriska tillgångar. 

Einar Bager. 
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ANTECKNINGAR TILL EN MALMÖ-

BIBLIOGRAFI FÖR ÅR 1955 

An Ingeborg Heintze. 

De allmännyttiga hyrorna lägst i Malmö. 
Byggforum. Arg. 5 (1955), nr 10, s. 8, 28. 

Alsterdal, Alvar, .. . universitet finns i huset. [ABF/HSB:s fri-
tidsverksamhet. Ill. portrd 
Vår bostad. Arg. 19 (1955), nr 5, s. 8-9, 30-31. 

Anderberg, Adolf, Dödens skördar. [Portr.] 
Bl. a. Albert Larsson, Herman Gotthardt, Johan Johansson, Otto Löf-
berg, 0. G. E. Nilsson, Erik Jönsson. 
Finn. Utg. av Lukasgillet i Lund 1955, s. 265-271. 

Andersson, Beata, Mystik från Husie. 
Byahornet. Arg. 14 (1955), s. 331. 

Andersson, Helge, Hembygdens "Ingen mans land." 
Byahornet. Arg. 14 (1955), s. 354-356. 

- Husiebonden som blev kungafader. [Anders Mattsson, d. 
1790. Portr.] 
Byahornet. Ärg. 14 (1955), s. 316-317. 

— Malmöbor invaderade ö. Skrävlinge under 1920-talets svåra 
bostadsbrist. [Ill.] 
SkD 17/12. 

— Riseberga rusthållarehemman blir modern stadsdel i Malmö. 
TI11.] 
SkD 16/11. 

— Tillysborgs värdshus. [Ill.] 
Byahornet. Arg. 14 (1955), s. 303-306. 

— Vattenkvarnar i Malmötrakten. [Ill.] 
SDS 22/5. 

— Ättehög i Malmö blev offer för flygtrafiken. [Ill.] 
SkD 17/2. 
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Arbetsförmedlingen i Malmö 1905-1955. Malmö. 79 s. Ill. 
portr. 

Avloppsvattnets i Malmö omhändertagande och behandling. 
Utredning av Malmö stads vatten- och avloppsverk. Malmö. 
78 s. 20 pl. kart. 
(Stfm:s i Malmö handl. 1955, bih. 345.) 

Bager, Einar, Carsten Dockes koffert. [Ill.] 
Finn. Utg. av Lukasgillet i Lund 1955, s. 35-38. 

— Den medeltida vapentavlan från Strandporten. [Ill.] 
SDS 20/11. 

Biörklund, G., Den svenska polisutbildningen. En kortfattad 
översikt. [Portr.] 
Din polis. En orientering ... Malmö, s. 35-40. 

Bodman, Erik, Malmö och "bondefläcken". 
KvP 16/9. 

— öl- och spritkrångel intet nytt. "Dricka" på säd eller sirup 
domstolssak i Malmö 1773. [I11.] 
KvP 23/12. 

Boheman, Torsten, Et nyt Malmö vokser op. [Ill.] 
Bygge og bo. Arg. 21 (1955), h. 3, s. 21-23. 

Bostadssocial sanering i Malmö. 
Våra fastigheter. Ärg. 13 (1955), nr 1, s. 1, 3. 

Bouvin, Bo, Gendt, Sven & Nyström, Sture, Elementbyggeri i 
Malmö. [Ill.] 
Byggforum. Arg. 5 (1955), nr 8, s. 9-14. 

Dhejne, Hans, Straussvals från Kungsparken. [Dikt. Ill.] 
Finn. Utg. av Lukasgillet i Lund 1955, s. 233. 

F a x e. [Uppsatser av Bengt Hildebrand och Albert Lysander. 
Portr. litt.] 
Svenskt biografiskt lexikon. H. 73. Sthlm, s. 391-398, 423-433. 

Föreningar och ordenssällskap: 

Am a ra n. t eror de n. Bodman, Erik, Upriktige syskon, tro-
faste aspiranter. [Portr.] 
KvP 28/1. 

— Lindskoug, Ossian, Amarantorden. [IM] 
SkD 26/1. 
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[Johanson, Margit], Malmö kvinnliga bilkår 1945-1955. Hi-
storik. [10 s.] Stencilerad. 

Postens kamratklubb 1935 5/11 1955. [Il portr.] 
Postens kamrattidning. Arg. 10 (1955), nr tak. 

[Sällskapet Länkarna.] Rörsjögården är modellen. Av Pen 
[pseud.] 
Syd-Länkar. Arg. 1 (1955), nr 3, s. 18-20. 

Wigardt, H[enning], [veriges] filatelist] f[örening] Malmö 
50 år. 
Nordisk frimärksutställning 	Malmö, s. 3-6. 

Gudmundson, [Sigvard], Avloppsreningsproblem i Öresund 
och Malmö stads planerade nya avloppsverk. [Föredrag. 
Kart.] 
VVS. Organ för Svenska värme- och sanitetstekniska föreningen. Arg. 
26 (1955), s. 302-309. 

Gullberg, Hjalmar, 1894 —. En bok om Hjalmar 
Gullberg. Red. av Stig Carlson och Axel Liffner. Sthlm. 
85 s. Ill. 

Handel industri och hantverk: 

Bager, Einar, Ett 150-årsjubileum. [AB Flensburgs Söner. Ill.] 
SDS 1/10. 

Enemark, Poul, Adelig studehandel i 16. århundrede. Kom-
mentarer til en rettertingsdom af 1557. [Ill.] 
Erhvervshistorisk årbog. Meddelelser fra Erhvervsarkivet VII 1955, s. 
7-34. 

Grosshandeln i förgrunden vid Skånemässan. [Ill.] 
Svensk handel. Arg. 11 (1955), s. 340-341. 

Hagberg, Erik, Skåne är även sjöfartslandet. Forskningsor-
ganisation för varven bildas. [Ill. portr.] 
Medborgaren. Arg. 41 (1955), nr 20, s. 6-7. 

Handels. Jubileumsnummer 1904-1954. [Ill. portr.] 
Handels. Arg. 22 (1955), nr 1. 

AB A d d o, Wallin, Åke, ADDO verkstaden som blev världs-
industri på 35 år. [Ill. portr.] 
Frisinnad ungdom. Arg. 45 (1955), nr 21-22, s. 10-12. 
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Heimer & C o. Heimer & Co i Malmö fyller 50 år. [Ill.] 
Järnhandlaren. Arg. 42 (1955), s. 858-859. 

Kockums mekaniska verkstads AB. Hajen III 
sjösatt. Av L. H. [sign. Ill.] 
Sveriges flotta. Arg. 51 (1955), s. 20-21. 

— Janson, Alvar, Samverkan är A och 0 i Kockums skydds-
arbete. [Ill. portr.] 
Arbetarskyddet. Arg. 43 (1955), s. 92-95, 104. 

MAB och M Y A. Hundra år i textil tjänst. 1855-1955. 
Malmö. 4:o. Ill. portr. 

— Se Villius, H. 
Malmö börsförening (st. 1879). Stadgar [fastställda den 21 jan. 

1955.] Malmö. [4 s.] 
Malmö industriförening 1855-1955. [Utarb. av Erik Bodman.] 

Malmö. 4:o. 48 s. Portr. 
Malmö köpmannaförening. Johnson, Gunnar F., 

Malmö köpmannaförening 1880-1955. Minnesskrift. Mal-
mö. 111 s. Ill. portr. 

Malmö Läderfabriks AB, Christell, Bengt, Malmö 
Läderfabriks AB. [Ill.] 
Beklädnadsfolket. Arg. 12 (1955), nr 12, s. 20. 

AB A. W. Nilssons fabriker. Holmbergh, Lennart 
[red.], 100 år med A. W. Nilssons. 1855-1955. Malmö. 20 s. 

— 1855-1955. [Katalog.] Malmö. 4:o. 31 s. 
AB P e r p 1 e x. Janson, Alvar, Färg och doft ger trivsel. [Ill. 

portr.] 
Arbetarskyddet. Arg. 43 (1955), s. 63--65, 80. 

AB Plåtmanufaktur: strukturrationalisering — ny-
och ombyggnad av Malmöfabrikerna. [Ill.] 
Affärsekonomi. Arg. 28 (1955), s. 700-702, 754. 

[Skogsholmens plantskolor.] Nordens största näckrosodling 
finns på Skogsholmen i Malmö. [Ill. portr.] 
Arbetet 2/2. 

Skånemässan. Flygare, EuOne, En 35-årig varumässa ... 

[Portr.] 
Kontorsvärlden. Ärg. 45 (1955), s. 17. 
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— Sjöö, Manthe, 1955 års Skånemässa. [Ill. portr.] 
Tidning för byggnadskonst. Arg. 47 (1955), s. 649-650. 

Skånes handelskammare omfattande Skåne och södra Halland. 
Femtio år som näringslivets talesman. 1905-1955. [Av 
Gösta Jacobsson.] Malmö. 99 s. Ill. portr. 

Skånska Cement AB. Laurell, Glunnar], [Kalkbrottet 
i Limhamn.] Här ryms Malmö bostäder. [Ill.] 
Kring roterugnen. Arg. 5 (1955), nr 1, s. 12-13. 

— Ringborg-W alldeck, Elsie, Skånska cementaktiebolaget. 
[Ill.] 
Fabriksarbetaren. Arg. 25 (1955), [nr 5], s. 4-5. 

Svenska värme- och sanitetstekniska föreningen. Årsmöte i 
Malmö. [Ill. portr.] 
VVS. Organ för Svenska värme- och sanitetstekniska föreningen. Arg. 
26 (1955), s. 249-250, 266-270. 

[Sveriges aktiva handelsresande.] Vi jubilera. En minnesskrift 
med anledning av Sveriges aktiva handelsresandes malmö-
distrikts 25-årsjubileum. Malmö. 38 s. Ill. portr. 

Hellberg, Folke, Grevefejden — ett kapitel ur Skånes historia. 
Byahornet. Arg. 14 (1955), s. 311-312. 

Hägerstrand, Torsten, Sommarflyttningen från sydsvenska 
städer. [Kart.] 
Plan. Arg. 9 (1955), s. 3-6. 

Hälso- och sjukvård: 

Grön& Otto, Från 1500-talets bardskärer till den siste stads-
kirurgen i Malmö. [Ill. portr. litt.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Arg. 23 (1955), s. 50-86. 

Sjöhagen, Axel, Om medicinsk alkoholistvård. 
Socialmedicinsk tidskrift. Arg. 32 (1955), s. 73-74. 

Höghus — låghus. Två utredningar. Utg. av Statens nämnd för 
byggnadsforskning. Rapport 31. Sthlm. 4:o. 69 s. 18 plan-
ritn. 14 bil. Stencil. 
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Idrott, gymnastik, sport, lek och spel: 

Christ&n, Bertil, Malmö civila ryttareförbund under 30 år 
1925-1955. Malmö. 190 s. Ill. portr. 

[Gymnastikföreningen Vargarna.] GF Vargarna i Malmö 15 år. 
Av K. T. [sign.] 
Gymnastikbladet. Arg. 34 (1955), nr 6, s. 4-5. 

[Gymnastik- & idrottsföreningen örnarna.] örnarnas i Malmö 
30-årsjubileum. [Ill.] 
Gymnastikbladet. Ärg. 34 (1955), nr 4, s. 5-6. 

Intressanta byggideer från Malmö. [Ill.] 
Medborgaren. Ärg. 41 (1955), nr 3, s. 16. 

Isberg, Hagbard, Syner, drömmar, verklighet. Minnen från 
1880- och 90-talen. Lund. 211 s. Ill. portr. 

Jaenecke, Fritz & Samuelson, Sten, Hyreshus i Malmö (Kv. 
Kronborg och Sorgenfriområdet). [Ill.] 
Byggmästaren. Uppl. A. Ärg. 34 (1955), s. 287-292. 

— Schwedische Wohnhausbauten. [Ill.] 
Bl. a. om bostadsområdet Sorgenfri. 
Bauwelt. Jahrg. 46 (1955), s. 857-861. 

Jönsson, Gabriel, Mitt första möte med Malmö. [Ill.] 
Finn. Utg. av Lukasgillet i Lund 1955, s. 121-124. 

Kaijser, Fritz, Kommunallagen i tillämpning. 
Svenska stadsförbundets tidskrift. Ärg. 47 (1955), s. 479-484. 

Kalling, Sten, Malmöbastionen Baner. [Ill.] 
SDS 23/11. 

Karlson, William, En klockgjutarfamilj i Malmö. [Släkten 
Wetterholz. Ill.] 
SDS 28/5. 

— Resa genom Sydsverige. [Efter en gammal preussisk dag-
bok. Ill.] 
SkD 1/2. 

Klargörande utredning om bostadsläget i Malmö. 
Bostaden. Arg. 23 (1955), nr 2, s. 8-9. 

Kommunikationer: 

Andersson, Helge, Malmö—Genarps järnväg. [Ill.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Ärg. 23 (1955), s. 97-111. 
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Anonsen, Nils, Kollektiv trafik till fritidsområdena. 
Plan. Ärg. 9 (1955), s. 11-12. 

Limhamns hamn. [Ill.] 
Kring roterugnen. Ärg. 5 (1955), nr 4, s. 4-8. 

Malmö nya lotsbåt. [Ill.] 
Svensk lots- och fyrtidning. Ärg. 52 (1955), s. 143. 

"Malmöhus" vägen ut i vida världen. [Ill.] 
Folket i bild. Ärg. 22 (1955), nr 23, s. 8. 

[Rederi AB Clipper.] Ett nytt skolfartyg. [Ill.] 
Medborgaren. Arg. 41 (1955), nr 20, s. 34. 

Samuelson, Stig, Den kollektiva persontrafiken. [Ill. Kart.] 
IVA:s transportforskningskommission. Meddel. nr 26, s. 12-20. 

Konst (med musik, teater och nöjesliv): 

Andersen, Poul-Gerhard, Videro, Finn & Zachariassen, Sy-
brand, Orgelbygge och orgelspel. Med inledn. av Gotthard 
Nygren. Malmö. 64 s. Ill. litt. 

Bager, Einar, Gleerupska skulpturerna och Lauritz Hatte-
magers bomärke. [Ill.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Arg. 23 (1955), s. 37-49. 

Benktsson, Benkt-Åke, 1907—. Sverkman, Evert, 
Skådespelaren måste lära sig att lyssna. [Portr.] 
Reformatorn. Ärg. 68 (1955), nr 20-21, s. 10-11, 19. 

Jonsson, Conny, Femtio års fritidsjobb för fest och förströelse. 
Folkparkerna dubbeljubilerar. [Ill. portr.] 
Signalen. Arg. 56 (1955), nr 16-17, s. 6-7. 

K är f v e, F rit z, 18 8 0—. Beronius, Boel-Marie, Skånemå-
larnas jultomte. [Portr.] 
Veckojournalen. Arg. 46 (1955), nr 50, s. 24-25, 38. 

— Nilsson, Frans, Fritz Kärfve — en målarkonstens diktare 
och tänkare. [Ill. portr.J 
Byahornet. Arg. 14 (1955), s. 320-323. 

Made r, A x e 1, 19 0 9—. Bergman, Fritz, Textilarbetaren 
som blev konstnär. [Portr.] 
Bostaden. Arg. 23 (1955), nr 1, s. 18-19. 
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Malmö stadsteater. Boysen, Hjalmar H., Sweden's city 
center. [Ill.] 
Theatre arts. Vol. 39 (1955), h. 3, s. 70-72, 95. 

— ThAatre municipal de Malmo, Suede. [Ill.] 
L'architecture franvaise. Annee 16 (1955), nr 157-158, s. 20-23. 

Nanne-Bråhammar, Marianne, Arkitekthem i Malmö. [Fritz 
Jaenecke. Ill. portr.] 
Svenska hem. Årg. 43 (1955), s. 94-96. 

— Malmöperspektiv. [Ill.] 
Svenska hem. Årg. 43 (1955), s. 2. 

P er ss o n, Sign e, Lindahl, Mac, Bränd lera. [Ill. portr.] 
Hem i Sverige. Årg. 48 (1955), s. 142-145. 

Pierre, Majolin, 1700-talslänga med prästgårdsfrid. Hos Anne-
Marie Werner i Malmö. [Ill. portr.] 
Svenska hem. Årg. 43 (1955), s. 160-162. 

R a w e r t, Ole jorgen, 1786-1851. Lj[ungberg], L[eif], 
Ole jorgen Rawerts akvarell med motiv från Malmö Stor-
torg. Färgplansch med text. 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Ärg. 23 (1955), s. 6. 

Romare, Kristian, Brev från Skåne. [Ill.] 
Konstrevy. Årg. 31 (1955), s. 136-137. 

Sjögren, Henrik, Kulturplan efterlyses. [Malmö gamla teater. 
Ill.] 
KvP 16/1. 

Stavenom, Åke, Silversmeden Jacob Ängman 1876-1942. 
Sthlm. 4:o. 246 s. Ill. portr. 
Baltiska utställningen 1914. 

Strandsjö, Göte, Om Malmö musikkonservatorium. 
Musikrevy. Ärg. 10 (1955), s. 87-88, 95-96. 

S t r an ds j ö, G ö t e, Sjögeist, Eric, Göte Strandsjö — mu-
siker med egen melodi. [Portr.] 
Svenska journalen. Årg. 31 (1955), nr 11, s. 18, 39. 

[Svanberg, Max Walter.] Max Walters 8 originallitografier. 
Introduktion: Steen Colding. Malmö 1950-55. 8 s. 8 pl. 

Åk e s son, J o n a s, 1879—. Nilsson, Frans, Jonas Åkes-
son — en suverän porträttmålare. [Ill. portr.] 
Byahornet. Ärg. 14 (1955), s. 344-348. 
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Osterlin, Anders, 1926—. Söderberg, Lasse, Anders 
Osterlins labyrint. [Ill.] 
Salamander. Arg. 1 (1955), nr 2, s. 27-29. 

Ormlen, Elma, Konstverken i krematorierna. [Ill.] 
Ignis. Arg. 27 (1955), s. 122-130. 

Kyrko- och religionsväsen: 

Altarskåp i Limhamn. [Ill.] 
Lundastif tet. Arg. 11 (1955), nr 4, s. 14. 

Andersson, Helge, Prästgård i Husie blev ödelagd under två 
krig. 
SkD 10/12. 

— S:ta Marienkirohe i Lobeck förebild till Malmö S:t Petri. 
[Ill.] 
SkD 31/12. 

— En Skåneprästs öden. [ Jens Jensen Aars i Husie. Ill.] 
SDS 17/4. 

— Södra Sallerups kyrka. Historik och beskrivning. Malmö. 
38 s. III. portr. litt. 

— V. Skrävlinge församling. 
SkD 2/10. 

Bager, Einar, Kyrkbänkslängder. [Ill.] 
SDS 7/1. 

Bengtsson, Carl, S:t Petri kyrkas orglar. Kort översikt. Malmö 
8 s. Ill. 

[Goda kamrater.] 40-årsjubileet av Emil Nordström. Efter fyr-
tio år av Olof Rosengren. 
Goda kamrater. Arg. 35 (1955), nr 4-5. 

S u n d i n, Ragna r, 19 0 5—. Malmö präst skulpterar kyrko-
året. 
Svensk kyrkotidning. Arg. 51 (1955), s. 244-245. 

Larsson, Gösta, 1 8 9 8-19 5 5. Hjorth, Daniel, Strejk-
romanen från Malmö. [Gösta Larsson, Livets nödtorft.] 
SDS 22/2. 
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— Johansson, C. H., Ett litterärt emigrantöde. [Portr.] 
Metallarbetaren. Årg. 66 (1955), nr 12, s. 10. 

— Kiellander, Sven, Gösta Larssons sju liv. [Portr.] 
Arb. 5/3. 

Larsson, Johan, När vi började ... [Portr.] 
Vi vill. Ärg. 22 (1955), nr 8, s. 4, 15. 

Laur&t, Sture, Malmökontorets organisation. [Riksbanken.] 
Bancoposten. Ärg. 40 (1955), s. 60-61. 

Lauri n, K n u t, 1 9 0 9—. Öhngren, Lars, Miljoner på burk. 
[Portr.] 
Veckojournalen. Ärg. 46 (1955), nr 35, 24-25, 11, 13. 

Lindskoug, Ossian, Historien om ett himmelsbrev. [I11.1 
SkD 24/5. 

Ljungberg, Leif, Falkman och Faxe. [Rec. Portr.] 
SDS 31/10. 

— Något om friluftsbad i äldre tiders Malmö. [Ill. kart.] 
SDS 10/7. 

— "Vattenkonstmästaren" Andreas Leikardt och några 1700-
tals fästningsplaner över Malmö. [Portr. kart.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Ärg. 23 (1955), s. 87-96. 

Magnusson, Knut, Bidrag till det skånska enskif tets historia. 
[Litt.] 
Svensk lantmäteritidskrift. Årg. 47 (1955), s. 262-291. 

Malmö — modern storstad med traditioner. [Ill. portr.] 
Folket i bild. Ärg. 22 (1955), nr 23, s. 10, 50, 52. 

Malmö mu s e u m. Flensburgska gården donerad till 
Malmö museum. [Ill.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Årg. 23 (1955), s. 118-119. 

— Meddelande. Arkeologiska och byggnadshistoriska fältar-
beten 1954. Av Sten Kalling. [Ill. kart.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Ärg. 23 (1955), s. 112-117. 

- Månadsblad 175-186. Malmö. 
175. Febr. Utställning av Edvard Wallenqvist. 
176. Mars. Utställning av Richard Björklund. 
177. Mars—april. Utställning av Jens Söndergaard. 
178. April. Utställning av Carl Wargh. 
179. Maj—aug. Teckningar av Carl Fredrik Hill, 1878-1911. 
180. Sept. Utställning av Karl Isakson. 
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181. Sept. Carl Milles i Henning Malmströms samling. 
182. Okt. GAN. 
183. Okt. Wiwen Nilsson. 
184. Okt. Spanskt. 
185. Nov. Nils Möllerberg 1892-1954. Minnesutställning. 
186. Dec.—jan. Keramik. 

[Malmö Sjöfartshotell.] Råttor drev gäster till sjöfartshotell. 
Av Arli [pseud. Ill.] 
Medborgaren. Årg. 41 (1955), nr 20, s. 33. 

Malmö stadsbibliotek. Enoksson, Gösta, Kasper i 
Malmö. [Ill.] 
Biblioteksbladet. Ärg. 40 (1955), s. 268-269. 

— Sambarbete mellan skola och bibliotek. Några erfarenhe-
ter från en av Malmö stadsbiblioteks ungdomsavdelningar. 
[Ill.] 
Bogens verden. Årg. 37 (1955), s. 251-254. 

— Heintze, Ingeborg, Actieve volksopvoeding in de openbare 
bibliotheek. [Ill.] 
Volksopvoeding. Jaarg. 4 (1955), s. 156-163. 

— Boken i centrum. Malmö stadsbibliotek 1946-1955. En hi-
storik till femtioårsjubileet. Malmö. 4:o. 80 s. Ill. portr. litt. 

— Malmö stadsbibliotek and some features of its educational 
program. [Ill.] 
Indian librarian. Vol. 10 (1955), s. 21-26. 

— [Nya bibliotekslokaler i Slottsstaden, Malmö. Ill.] 
Biblioteksbladet. Ärg. 40 (1955), s. 231-233. 

— Nya lokaler för limhamnsfilialen i Malmö. [Ill.] 
Bogens verden. Årg. 37 (1955), s. 291-294. 

— Holmström, Bengt, Fängelsebiblioteket i Malmö. 
Biblioteksbladet. Årg. 40 (1955), s. 295-298. 

— Sjögreen, Märta, Malmö stadsbibliotek 50 år. 
SDS 12/12. 

Malmöortens trädgårdsarbetarefackförening 1930-1955. Mal-
mö. 32 s. Ill. portr. 

Munck af Rosenschöld, Th[omas], Stadsstyrelse och domstols-
väsende i Malmö. En historisk översikt. [Ill. portr. litt.] 
Malmö fornminnesförening. Årsskrift. Ärg. 23 (1955), s. 7-36. 
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Nilsson, Martin P[ersso]n, Skånes språkliga försvenskning. 
Historisk tidskrift. Ärg. 75 (1955), s. 169-181. 

Nyström, Per, Stadsindustriens arbetare före 1800-talet. Bidrag 
till kännedomen om den svenska manufakturindustrien och 
dess sociala förhållanden. Akad. avh. Lund. 471 s. Lift. 

Pacini-Ohlsson, Stina. Sal&i, Birgit, Kvinna i cent-
rum. Stina Pacini-Ohlsson. [Ill. portr.] 
Bonniers månadstidning. Ärg. 26 (1955), nr 12, s. 60-61, 73. 

(Palmquist, Gustaf], .. . kring förlusten av en kär malmöitisk 
institution. [Cafe Continental.] Av G. P. Quist [pseud.J 
SDS 20/10. 

Persson, Hjalmar, 84-timmarsvecka utan fridagar och 80 kro-
nor i lön. 
Notiser från Arbetarnas kulturhistoriska sällskap. Ärg. 29 (1955), s. 
10-11. 

Polismässen i Malmö. F. F-n. [sign. Ill. portr.] 
Polistidningen. Ärg. 52 (1955), s. 139. 

Räjongplanens fullföljande. Slutbetänkande av fångvårdens 
organisationskommitte. Sthlm. 112 s. 
(Statens offentliga utredningar. 1955:40.) 

Skolor: 

Doktorspromotionen vid tandläkarhögskolan i Malmö den 10 
september 1955. [Ill. portr.] 
Odontologisk revy. Vol. 6 (1955), s. 295-318. 

Engström, Sally, Specialskola skapas föl; CMR-barn i Malmö. 
Av -yem [sign. Portr.] 
SDS 23/1. 

Fjellander, Axel, Skolan undervisar. [Portr.] 
Syd-Länkar. Ärg. 1 (1955), nr 3, s. 14-15. 

Hermods [korrespondensinstitut. Ill. portr.] 
Handelsnytt. Arg. 5 (1955), nr 3, s. 17-19, 24. 

Nordenstedt, Anna, Glimtar från Mayrska flickpensionen i 
. Malmö. [Portr.] 

SDS 6/2. 

Realskolan under övergångstiden. Betänkande avgivet av Re-
alskoleutredningen. Sthlm. 411 s. 
(Statens offentliga utredningar. 1955: 53.) 
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Skolmåltider. 
Svenska stadsförbundets tidskrift. Arg. 47 (1955), s. 555. 

[Slottsstadens samrealskola.] Det mesta. [Skoltidning. Årg. 1] 
(1955). Malmö. 4:o. Stencilerad. 

Tekniska skolutbildningen. Betänkande avgivet av 1948 års 
tekniska skolutredning. Sthlm. 592 s. 
(Statens offentliga utredningar. 1955: 21.) 

Strandberg, Rolf, Från kung Karl Knutsson Bonde till Karl 
Johan. Historiska berättelser i populär form. Malmö. 160 s. 

Svenska järnvägsmannaförbundet. Femtio fackliga år. Min-
nesskrift. Svenska Järnvägsmannaförbundet avdelning 106. 
Malmö 1905-1955. Malmö. 72 s. Ill. portr. 

Svenska lantmännens riksförbund 1905-1955. [Av Alf Åberg 
ni. fl.] Sthlm. 4:0 322 s. Ill. portr. reg. 

Södergren, Carl, Mina 12 år i stadsfullmäktige. [Portr.] 
Ringlinjen. Arg. 11 (1955), nr 2, s. 12-13, 15. 

Theander, Ove, Hur Rostorp tog gestalt. [Ill.] 
Kirsebergs kyrkoblad. 1955: okt. 

Tidningar och tidskrifter: 

Limhamns Tidning. Årg. 1 (1955). Fol. 
Syd-Länkar. Organ för Sällskapet Länkarna, Malmö. Årg. 1 

(1955). Malmö. 

Trestadshusen. Byggkostnader och arbetsorganisation i Stock-
holm, Göteborg och Malmö. Sthlm. 219 s. Ill. 

Utställningar: 

Djupfryst — morgondagens mål i dag. [Portr.] 
Handelsnytt. Arg. 5 (1955), nr 3, s. 56-57, 61. 

Fredriksson, Karin, 1000 "drömkök" till Malmö. [Ill. portr.] 
SIA. Arg. 20 (1955), nr 4, s. 24-25. 

Kakbakningstävling i Malmö. Av Hk [sign. Ill.] 
Svenska gasverksföreningens månadsblad. Arg. 22 (1955), s. 162-163. 
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Nordisk frimärksutställning å Malmö rådhus 29 januari-6 
februari 1955. Anordnad av Sveriges filatelist-förening, 
Malmöavdelningen, med anledning av dess 50-årsjubileum. 
Malmö. 18 s. 

Walldhz, Gösta, Med Sveriges träindustriförbund.under 50 år. 
Sthlm. 192 s. Ill. portr. litt. 

Wallerstedt, Malcolm, Att bo i Malmö. [Ill.] 
Vår bostad. Årg. 19 (1955), nr 3, s. 14-16. 

Werner, Birgit, Bakgrund till biltjuveri. Billånarna analyseras. 
[Ill.] 
Försäkringstidningen. Årg. 10 (1955), nr 7, s. 22-23, 32. 

W [Madsen , F[oul], Nogle minder fra dansketiden. [Ill.] 
Meddelelser fra Dansk-skaansk Forening. I (1955), s. 9-12. 

— Palle Urne og Thale Ulfstand. [Ill.] 
Meddelelser fra Dansk-skaansk Forening. I (1955), s. 4-8. 

Villius, Hans, Glimtar från det gamla Malmö. [Festskrift utg. 
av Manufaktur AB i Malmö.] Malmö. 4:o. 213 s. Ill. portr. 
kart. 

Tillägg till 1953 —1954 : 

Danske middelalderlige regnskaber. Udg. ved Georg Galster 
af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie. R. 1. 
Bd. 1. Hof og centralstyre. Kbh. 1953. 4:o. 835 s. Orts-, per-
son- och sakreg. 

F a l k ma n. [Malmösläkten Falkman. Uppsatser av Bengt 
Hildebrand och N. Olof Olsson. Portr. litt.] 
Svenskt biografiskt lexikon. H. 72, s. 259-284. Sthlm 1954. 

Fog, E[bbe], 8 Malmö-litografier i färg. Malmö 1954. fol. 

Jensen, Chrfistian] Axel, Danske adelige gravsten fra sen-
gotikens og renaissancens tid. Studier over vfflrksteder og 
kunstnere. With an English summary: Danish sepulchral 
slabs, sculptors and stonecarvers in the High Renaissance. 
Textbd 1-2, Planschbd 1-5. Kbh. 1951-53. 4:o. III. orts-
& personreg. 
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Lorenzen, Vilh[elm], En betnkning om Danmarks feestnings-
forsvar 1655. 
Danske magazin. Reekke 7. Kbh. 1949-53, s. 203-215. 

Malm ö mus e u m. Vägledning genom malmöhistoriska 
samlingarna 1953. Malmö 1953. 64 s. 

Malmö stadsbibliotek. Unesco' s associated library 
projects. [Ill.] 
Unesco bull. for libraries. Vol VIII (1954), no. 8-9. 

Marquard, &mil], Supplement til Breve til og fra Mogens Gyl-
denstjerne og Anna Sparre. 
Danske magazin. Reekke 7. Bd 5. Kbh. 1949-53, s. 54-68. 

Schepelern, H[enrik] D fitlevb Filologen Caspar Wilhelm 
Smiths rejsebreve 1841-1845. 
Danske magazin. Reekke 7. Bd 5. Kbh. 1949-53, s. 85-86. 

Svenska garveriidkareföreningen. Om garvare och läder. En 
krönika utg. med anledning av Svenska garveriidkareför-
eningens femtioårsjubileum. Lund 1952. 230 s. Ill. portr. litt. 
reg. 

Åkesson, Jonas, 1879—. Ossiannilsson, Sölve, Husar 
och målare. [Ill.] 
Säasä. Skånsk samling. D. IX. Malmö 1953, s. 53-56. 
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FÖRTECKNING 

över årligen betalande medlemmar av 

MALMÖ FORNMINNESFÖRENING, 

vilka inträtt under tiden mars 1955—februari 1956. 

Askhagen, Gert, Pastor 
Bager, Hardy, Civilingenjör 

Dingtuna 
Clarin, Irma, Fru 
Dahlgren, Edith, Fru 
Ekberg, Olga, Fru 
Ekstrand, Yngve, Frisör 
Hain, Mauritz, Civilingenjör 
Jönsson, Hulda, Fröken 
Jörgensen, Karen, Fröken 
Lekholm, Carl Gustav, Intendent 
Lilliestam, Wilhelm, Disponent 
Lindahl, Rut, Läroverksadjunkt 
Liining, Nils, Polismästare 

Malmros, Carl, överstelöjtnant 
Linköping 

Mandorff-Ståhle, Leif, Herr 
Månsson, Karl, Herr 
Nilsson, Clara, Fröken 
Nordling, Nils, Direktör 
Nyström, Olga, Fru 
Ren& Sven, Adjunkt 
Rosencrantz-Andersson, Ellen, Fru 
Rydbeck, Karin, Fru 
Sandstedt, Märta, Fröken, Lomma 
Schmidt, William, Kapten 
Silv&t, Jarl G., Apotekare 
Sondål, Astrid, Doktorinna 
Wentz&I, Sten, f. Bankkamrer 

Styrelse: 

Ordförande: Th. Munck af Rosenschöld, borgmästare 

v. Ordförande: Einar Bager, konstnär, fil. doktor 

Sekreterare: Leif Ljungberg, stadsarkivarie 

Ledamöter: Th. C. Berg, konsul 
Ester Hallberg, fröken 

Suppleanter: Sten Kalling, 1:e museiintendent, greve 
John Hain, direktör 

Kassaförvaltare: John Hain 

Redaktör för årsskriften: Leif Ljungberg. 
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Annonser 



JÖRGEN KOCK 

1556 — 1956 

Till 400-årsminnet av myntmästaren och borgmästaren 
Jörgen Kocks död har Skånes Numismatiska Förening låtit 
prägla en medalj, som å ena sidan visar det kända porträttet 
av Jörgen Kock och å andra sidan Jörgen Kocks hus vid 
Västergatan. 

Medaljen präglas i brons till ett pris av kr. 25: — och i 
silver till ett pris av kr. 55: —, och kan rekvireras hos Skånes 
Numismatiska Förening, adress Malmö Museum, Malmö. 

II 



G. & L. BEIJER AB 
MALMÖ 

FIRMAN GRUNDAD 1866 

• 

KOL KOKS OLJA 

JÄRN TRÄ 

BYGGNADSMATERIAL 

• 

IMPORT - EXPORT 

SJÖFART 

III 



MEKANISKA VERKSTADS AB • MALA«) 

NYBYGGNADER - KLASSNINGAR - REPARATIONER 
4'i/NDAT 

Aktuella tillverkningar: 

Tankfartyg, ca 16/20/24732/ 
40 000 t. dw. och större 
Kombinerade tank- och 

malmfartyg 
Bulklastfartyg 
Torrlastfartyg 

Jagare, ubåtar, 
motortorpedbåtar 

Fartygs- och 
maskinreparationer 

Dieselmotorer, system 
M. A. N. 

Angturbiner, system 
de Laval 

Järnvägsvagnar 
Tyfon och Supertyfon 

signalapparater 

IV 



A.-B. 

Bröderna Olofson 

I 

TEXTILVAROR 

EN-GROS 



Tala med vår notariatavdelning 

om Ni önskar slippa besväret med vården 

och förvaltningen av Edra värdehandlingar. 

Ni kommer där i kontakt med rådgivare, 

som har insikt i lagar och förordningar, 

och får den bästa tänkbara hjälp. Dess-

utom har Ni bankens garanti för för-

valtningen. 

KA 

BANK= 

0. NORMANNS BLOMSTERHANDEL 
MALMÖ 	 DJAKNEGATAN 7 

Filial: LILLA FISKAREGATAN 15, LUND 

BLOMSTERHALLEN 

Skomakaregatan 4, Malmö 

EGNA ODLINGAR 

Firman grundad 1885 

VI 



BLIV MEDLEM I 

MALMÖ FORNMINNESFÖRENING 

Årsavgift kr. 10:—. Varje medlem erhåller årsskriften gratis. 

Äldre årsskrifter (fr. o. m. 1934) kunna förvärvas hos sekr. 

i Stadsarkivet till ett pris av kr. 5:— pr årg. 

Minnesskriften 1909-19, pris 10:— kr. 

Einar Bager: Med penna och ritstift, pris 15:— kr. 

Leif Ljungberg: Ur djupa källarvalven, pris 10:— kr. 

FOTOGRAF 	
lortfli4 y 	A TELIER 

/ee4barn - 	-9 nåtts4i6ocra6etin 

Stortorget 29 	 MALM() 	 Tel. 18246 

VII 



Anlita 
hemortens 
sparbanker 

Oxie Härads Sparbank 

Malmö Sparbank 

Sparbanken Bikupan i Malmö 

VIII 



HADA P 
den svenska reseskrivmaskinen med 

en stor maskins skrivegenskaper 

1L7  _ 	 

ÅTVIDABERGS 
MALMÖ ÖSTERGATAN 1 

TEL. 70980 

TAPETER 
FÄRGER 

WIXELL 
MALMÖ 



ARE IL E E IR Ull IP 
PAPPERSHANDELS AB. 

Mest sorterade inköpskälla i allt som till-

hör pappers- och kontorsmaterialbranschen 

Adelgatan 21 

Tel. 72570 Växel 

Skånes Stadshypoteksförening 

utlämnar bundna lån mot säkerhet av 

inteckningar i fastigheter i Skånes stä-

der och vissa stadsliknande samhällen 

Expedition: Västergatan 58, Malmö 

Tel. 2 0 4 5 7 

X 



påhissocwi 

soft blå 

Aktiebolaget 

M. FLENSBURGS SÖNER 
Södergatan 9 	 Malmö 

Tel. 2 1 2 61 

Specialaffär för hemgifter och bo- 

sättning 

Affären grundlagd 1 8 0 5 

XI 



Wingårds Färghandel 
Etabl 1889 

Affärer över hela sta'n 

Telefon: 70490 

41111 fotuy rafisht 

S T Ö LT E N S 
MALMÖ 	 LUND 

XII 



BYGGNADSKREDITIV 
och INTECKNINGSLÅN 

lämnas på fördelaktiga villkor inom Skånes 

städer och stadsliknande samhällen av 

SKÅNSKA INTERNINGSAKTIEBOLAGET 

1 MALMÖ 
Södergatan 10 	 Tel. 20152, 22453 och 21526 

När det gäller böcker och 

inbindning 

för 

biblioteket, 
för 

kontoret ... 

IVAR IVERSON & C:o A.B. — MALMÖ 
BOKBINDERI & KONTORSBOKFABRIK 

Gråbrödersgatan 8 	 Telefon 7 1 8 3 5 

XIII 



— benets make-up 

•...,::....,:.:.k.::,::::::::kk:::'<':-.:',..,..: ,'.:'::,,, 

Finns i säsongens 

vackra modefärger 

XIV 



AKTIEBOLAGET 

SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET 

XV 



KLICHÉER 

Retuscher 

Teckningar 

MALMÖ GRAFISKA ANSTALT AB 
Kalendegatan 10, Malmö. Tel. 24421, 28280 

Ljustrycket är för vissa ändamål ett förnämligt 

reproduktionssätt, särskilt för återgivande av äldre 

handskrifter och tryck. Bland sådana av speciellt 

Skåne- och Malmöintresse kan nämnas de av oss 

utförda och utgivna: Malmö Stads Privilegiebrev 

från 1353; De Witts 1600-talskarta över skånska 

provinserna; Thersners "Skånska Utsigter" från 

1820-talet; Malmö stads karta från 1850 och 

Skånskt 1800-tal i bild, som bland sina över 600 

illustrationer bjuder c:a 200 Malmöskildringar. 

Samtliga finns tillgängliga hos oss 

MALMÖ LJUSTRYCKSANSTALT 
Kalendegatan 10, Malmö. Tel. 28280, 24421 

XVI 
Malmö 1956. Lundgrens Söners boktr. 
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