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Leif Ljungbergs bibliografi 

AV KJELL Å. MODEER 

Föreliggande bibliografi omfatta r Leif Ljungbergs tryckta skrifter t. o. m. de

cember 1969. 
Produktionen ha r uppstä llts efter tryckår, varvid följ ande vedertagna system 

utnyttj a ts: 1) Fristående a rbeten, 2) U ppsatser ingående i samlingsverk, 3) Ar
tiklar i periodiska a rbeten (utom dagspressen ) - i bokstavsordning inom varje 
underavdelning, 4 ) Tidningsartiklar (inkl. rec.) i kronologisk följd. Bibliografin 
avslutas med en sammanställning över Ljungbergs redaktionella arbeten. 

Artikla r i Svenska män och kvinnor, Svenskt biografi skt lexikon och Svenskt 
konstnä rslexikon har ordna ts efter den biograferades efternamn. 

Upplysningar har satts inom klammertecken. Anmälda böcker ha r a ngivits 
med titel och tryckår. 

Beträ ffa nde recensioner av Ljungbergs a rbeten, (R ec.], har fullständighet ej 
eftersträvats. Motsvara nde gäller även av Ljungberg förfa ttade recensioner, 
[Anm.]. 

Anonyma bidrag ha r endast medtagits i de fall då proveniensen kunna t styr
kas. M almö Fornminnesförenings årsberä ttel er, tryckta i MF Å, har ej medta
gits. 

Leif Ljungbergs produktion är å gott som undantagslöst rikt illustrerad. 

Förkortningar 

Anm. 
Anon. 
DHT 
HT 
Khvn 
MFA 
R ec. 
SDS 
Sthlm 
Tills. m. 

s 

[Av Ljungbera fö rfattad} anmälan 
A nonym 

Dansk historisk tidsk rift 
H istorisk tidskrift 
K 0benha vn 
Malmö Fornminnesförening. Arsskrift . 

R ecension [av Ljungbergs arbete J 
Sydsvenska Dagbladet Snällposten 
Stockholm 
T illsammans med 



1927 

1932 

1933 

1934 

1935 

i936 

1 . En kyrksam vovve i Cimbrishamn. [Sign.:] Kurre. 
Cimbrishamns-bladet 27/ 12 192 7. 

2. Da lslandsarkiva lier. Arkivhandlingar från Dalsla nd i landsarkivet i Göte
borg. Il. Civila, judiciella m. fl. arkiv. 

H embygden 1932, s. 2 1- 3 1. 

3. Dalslandsarkivalier i Göteborgs landsarkiv. [Tills. m . G. Clemensson.] 
Dalia 5, Ämål ( tr. Göteborg) 1933, 44, ( 1) s. 

4. Månstorp, Petersborg, K a trinetorp. 
SDS 16/ 9 1933. 

5. Stadsarkivet i Malmö. En orientering. 
MFA 1934, s. 47- 90. 

6. David Hansen och sjörövarna. 

SDS 6/5 1934. 
Jfr nr 74, s. 38-43. 

7. Hälsingborgs stads historia. [Anm.: H älsingborgs historia 2: 1 ( 1933) .] 
SDS 28/9 1934. 

8. Gaturenhållningsbesväret. 
S vensk fastighetsägaretidning 10 1935, s. 328- 333. 

9. Valen i M a lmö till riksdagen 1771 - 72. 
MF Ä 1935, s. 59- 66. 

1 o. Stadshistorisk litteratur. [Anm.: H älsingborgs historia 2 :2 ( 1934), K arls
krona stads historia 2 ( 1934), R. Bi.i lek: Ellen bogen = Malmö. Korre-

spondenzblatt des Vereins fi.ir niederdeutsche Sprachforschung 47:3 

( I 934) ·) 
SDS 25/5 1935. 

1 1. Gaturenhållningen i forna tider. 
SDS 5/ 7 1935. 
Jfr nr 74, s. 29-3 7· 

12. M almösläkten Bergh. Personhistoriska a nteckningar. [Tills. m. Thorsten 
C. Bergh.] M almö 1936. 132 s. 

Rec. i Personhistorisk Tidskrift 37 1936 ( tr. 1937 ) , s. 220- 221 av B. 
H[ildebran]d ; i SDS 16/ 12 1936 av K. A. H [ärje]. 

13. Städer och stadsliv. 
En bok om Skåne 1, Lund 1936, s. 287- 322. 

14. M almö och den danska monopolhandeln på Island 1601- 1619. 
MFA 1936, s. 68- 96. 

15. Sigvard Grubbe. Några drag ur en märklig mans levnad. M ed anledning 
av ett stundande 300-årsjubileum. 

SDS 22/3 1936. 
Jfr nr 74, s. 44- 50. 
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16. Svenska medeltida kunga i gill. [Sign.:] L. Lj-g. [Anm.: H. Fleetwoocl: 
Svenska medeltida kungasigill 1, ( 1936).] 

SDS 1/5 1936. 

17. A.-B. Malmö förenade bryggerier. En minnesskrift över bolagets verksam
het 1912- 1937 jämte inledande över ikt över bryggerihanteringen i 
Malmö i äldre tider. [Författarenamnet i företalet.] Malmö 1937. 4:0. 
I 23 S. 

18. R egistrum ville M alm0yghe. (Malmö stads medeltida minnesbok. ) [Utg. 
i faksimilreproduktion med historik och innehållsredogörelse tills. m. I. 
Andersson och J. Kroon.] Malmö 1937. 32, 106 s. Faksimilexemplar i 
4:0. R eproduktionsexemplar i folio. 

Rec. i HT 1937, s. 277-78 av . A [hnlund]; i DHT R . IV, Bd 10 1938, 
s. 4 74-75 av B. Korncrup ; i SDS 25'7 1937 av K. E. Löfqvist ; i ya 
Dagligt Allehanda 4/8 1937 av H. Wåhlin . 

19. Gamla gårdar i Malmö. [Sign.:] L.L. [Anm.: E. Bager: Skånska Dagbla
dets gård med en orientering . . . ( 1936 ), E. Bager och N. G. Sandblad : 
Flensburgska gården ( 1936 ).] 

MFA 1937, s. 79-81. 

20. Släkten Krutmeijer. Några anteckningar om en gammal malmösläkt. 
MFA 1937, s. 17-60. 

2 1. Stadsarkivet och R ådhuskälla ren. [Replik i an!. av stadsmäklare Wend ts 
artikel i Skånska Aftonbladet 15i3 1937.] 

Skånska Aftonbladet 16/3 1937. 

22. Einar Bagerfemtio år. [Sign.:] L. L. 
SDS 18/4 1937. 

23. Klippan med omnejd. Några anteckningar i anslutning till sommarens 
utställning. 

Katalog över Klipp ans H antverks- & !11dustriförenings och Klippans Ha n
delsklubbs utställning . .. 1938, Klippan 1938, s. 3- 19. 

24. ågra anteckningar om fattigvården i Malmö under början av förra år-
hundradet. 

MFA 1938, s. 84- 102. 

25. Dan ka köpstäder sigi ll. [Anm.: P. B. Grandjean: Danske Kebstccders 
Seg! indtil 1660 ( 1937 ). ] 

SDS 5/2 1938. 

26. Ett apropå till jubileet i dag i Höganä . [Sign. :] L. L. 
SDS 29/5 1938. 

27. En nyfunnen Tegnerdikt. 

SDS 4/9 1938. 
Jfr nr 74, s. 102- 108. 

1937 



1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

28. M almö - Ellenbogen - Arboga. N ågra reflektioner kring ett aktuellt 
namnproblem. 

SDS 9/ 12 1938 . 
Jfr nr 74, s. 24- 28. 

29. En ha ntverka redynasti i det gamla M almö. Tunnbindareålderma nnen 
Lars Christensson M alm och hans ä ttlinga r inom tunnbindareha ntverket. 

MFA 1939, s. 82- 91. 

30. H a ndelssta den M almö. 
Malmö genom 600 år, [ nr 179), s. 129- 142 . 

3 1. Stadsarkive t i M almö. N ågra uppgifter jämte " Plan över vissa för den 
personhistoriska forskningen viktiga a rkivalier i stadsarkivet, februa ri 

1940." 
Genealogiska fö reningens m edlemsblad 25 1940, s. 3- 4. 

32. Några bilder från 1800-talets M almö. [Med texter tills. m. E. Bager och 
A. Cronquist.] [Sign.: ] L . Lj . 

MFA 1941 , s. 83-86, 102- 106. 

( r.) K onung K a rl X V :s kista föres till jä rnvägss ta tionen i M almö den 23 
september 1872. Efter teckning av C. G. H ellqvist, s. 83- 86 . 

(9 .) Möllevångsgården. Några anteckningar i anslutning till ett fotogra fi 
från 1890-talet. (Foto: C. V. Roikj er ), s. 102- 105 . 

( ro.) Bestyrelsen för 1881 å rs utställning i M almö. (Foto: C. V. Roikjcr ), 
s. !05- 106. 

33. En klassisk M almöskildring och dess förfa ttare. J. A. Friberg, som för 
sna rt l oo år sedan skrev M almö stads historia . 

SD S 14/ 9 1941. 
J fr nr 74, s. !09- 1 15. 

34. Joha n H enrik Ema nuel Dieden. 
Svenskt biografiskt lexikon 11 , S thlm 1942, s. 232- 234. 

35. Från "Ärkebiskopsgården" till "Vallgården" . N ågra a nteckningar om 
"Vallgårdstomten" och "Vallgården" genom tiderna . 

M almö nations skrift serie 2, Malmö 1942, s. 7- 2 1. 

36. U tdrag av Abraham Ekerholms dagboksanteckningar för år l 792. M ed 
inledning, a nmärkningar och noter. 

MFA 1942, s. 63- 11 6. 

3 7. När det var förbud på skridskoåkning i Malmö. [Sign. :] L. 
SDS 16/ 1 1942. 

38. Svenska medeltida kungasigill. [Anm.: H. Fleetwood: Svenska medeltida 
kungasigill, 2 ( 1942 ) ; med särskild hänsyn till kungasigill i M almö stad•
a rkiv.] 

SDS 11/9 1942. 

39. Frivilligt b randväsen i M almö har gamla anor. 
D en frivillif!e brandm annen årg. 3 1943, nr 9 s. 3 . 
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40. Gamla barnasylen i Malmö. Några anteckningar till ett hundraårsjubi
leum. 

MFA 1943, s. 23- 60 . 

41. Jörgen Kocks porträtt. [Text till färgbild. ] [Sign.:] L. Lj. 
MFA 1943, s. 3- 5. 
Jfr nr 42 . 

42. J örgen Kock-porträ ttet. 
SDS 9/3 1943. 
Jfr nr 41. 

43. Malmö rådhusarkiv. 
SDS 28/3 1943. 
Jfr nr 74, s. 15- 23. 

44. Malmö och lantvärnet 1808- 1809. 
SDS 1/5 1943. 
Jfr nr 74, s. 89- 96. 

45. En gammal lägerjournal från Carl Johans tid. [Förf. 1819 av Malmölä
karen 0 . Ch. Ekman.] 

SDS 16/ 10 1943. 
Jfr nr 49 . 

46. Cornelius Faxe. [Sign.:] L. Lj. 
S venska mä11 och kvinnor 2, Sthlm 1944, s. 497. 

47. Eric Gunnar Cornelius Faxe. [Tills. m. S ( tig ) R (yden ) .] [Sign.:] L. Lj. 
S venska män och kvinnor 2, Sthlm 1944, $. 497- 498. 

48. Bilder från landställen och sommarvillor i Malmö. [I. ] [Med texter 
tills. m. A. H elmer, f. Ohlsson, E. Thuröe, E. J önsson, M. Berger. J 
[Sign.:] L. Lj. 

MFA 1944, s. 86- 126. 

[ r .) [Inledning), . 86- 87. 
[2. ] Andreelund, s. 88- 89. 
[4.) H enrikslust, s. 93- 94. 
[5.] L . B. Torp, . 95- 97. 
[6.] Åbergs sommarstä lle vid Slottsgatan, s. 98- 101. 
[ 7. ) Pilstorp, s. 102- 105. 
[8.) E lisefarm och M a riebo, s. 106- 108. 
[ ro.] Terningholm, s. 11 3- 125. 
Jfr nr 55. 

49. En.lägerjournal från Carl XIV Johans dagar. [Konungens eget värvade 
regemente.] Författad av bataljonsläkaren 0 . Ch. Ekman. Med inledning 
och noter utgiven. 

MFA 1944, s. 32- 69 . 
Jfr nr 45. 

50. Ett regemente och de s kyrkobok. ["Hans Kongl. Kronprintsens R ege
ments Kiörckiobok. Anno 1768".] 

Malmö försvar genom tiderna, [nr 181}, s. 41- 44. 

5 1. Dansk sigillografi. [Anm.: P. B. Grand jean : Dansk sigi llografi. ( 1944).] 
SDS 16/4 1944. 

1944 



1945 

i946 

1947 

52. En 1700-tals resenär i Stockholm. [Sven Ingemar Ljung.] 
SDS 20/ 9 1944. 
Jfr nr 74, s. 67-74. 

53. Anton Ciöpingers 1700-ta lskartor över Gråmanstorps socken. Ett apropos 
med anledning av köpingen Klippans tillkomst. 

Nordvästra Skånes tidningar 29/ 12 1944. 

Jfr nr 74, s. 59- 66. 

54. När järnvägen nådde Åby. 
Skånska Social-Demokraten 30/ 12 1944. 
Jfrnr74, s. 122- 128. 

55. Bilder från landställen och sommarvillor Il. Magistratsvillorna: 1. En his
torik. 

MFÄ 1945, s. 65--82. 
Jfr nr 48. 

56. Malmö befälsutbildningsförenings kamratafton. [ Anon.] 
Skånska Aftonbladet 20/ 4 1945. 

57. En boksynt borgmästare. [Ewerdt Wiltfang.] 
SDS 15/5 1945 . 
Jfr nr 74, s. 5 1- 58. 

58. En samling Frans Suells-brev. 
SDS 28/9 1945. 
Jfr nr 74, s. 97- 1o1. 

59. Malmö har vid årsskiftet fått sin egen stadsflagga. 
Arbetet, SDS, Skånska Aftonbladet och .Skånska Dagblade,t 2/ 1 1946. 

60. Malmö stadsflagga och vapen. 
Skånska Aftonbladet si 1 1946. 
Jfr sign. "Infödd malmöbo": Mal mö stads/ lagga, Skånska Aftonbladet 3/ 1 
1946, samt sign. "Herul": NJ>a stads flaggan , Skånska Aftonbladet 4/ 1 1946. 
Jfr även sign. "Herul": Stadsflaggan , Skånska Aftonbladet 7/ 1 1946. 

61. Stadsflaggan ännu en gång. 
SDS 6/ 1 1946. 
Jfr sign. L. M.: Malmö stads/lagga, SDS 3/ 1 1946. 

62. Festdagar i Stockholm år 1850. [Prinsessan Lovisas av Nederländerna 
ankomst till Stockholm.] 

SDS 2/6 1946. 
Jfrnr74,s. 116- 121. 

63. Carl Christian Halling. 
SDS 24/ 12 1946. 

64. Hjortens källa och dess målare. [Karl Fredrik Cederberg.] 
Gamla Klippan. U tgiven av Klippans konstförening. Klippan 1947, s. 70- 74. 

65. Året 1887. En liten krönika i ord och bild. 
Ärsföreningen av 1887. Malmi; 1947, s. 57- 74. 
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66. Carl Christian Halling och hans brev från riksdagen 1834- 1835. En 
med anmärkningar och noter till breven utgiven biografisk studie. 

MFA 1947, s. 37- 98. 

67 . Malmö hamn år 1865. [Text till färgbild.] [Sign. :] L. L. 
MFA 1947, s. 3. 

68. Svenska och dan ka sigill. [Anm.: H. Fleetwood: Sven ka medeltida 
kungasigill, 3 ( 1947 ); P. B. Grandjean : Danske Herreders Seg! indtil 

I 600 · · ., ( I 946) ·] 
SDS 29/ 11 1947. 

69. Malmö genom tiderna. Kort orientering, uta rbetad av Skånes turisttrafik
förening [genom Leif L jungberg] . [ Anon.] Malmö 1948. 4 s. 

70. 1873- 1948. En illustrerad krönika sammanställd. 
Sparbanken Biku pan i Malmö 1873- 1948. Malmö 1948, s. 149- 199. 

7 I. Kvarteret 9 Österport. [Text till färgbild.] [Sign.:] L. Lj. 
MFA lfJ48, s. 3- 5. 

72. Malmösläkten Thomson. Anteckningar och släkttavlor. 
MFA 1949, s. 73- 112. 

73. Sommardagar i Oslo. 
SDS 14/9 1949. 

74. Ur djupa källarvalven. Kulturhistoriska skisser från Malmö och annor-
städes. [Red.: E. Bager.], Malmö 1950. 15 1 s. 

Jfr nrs 6, 11 , 15, 27, 28, 33, 43, 44, 52, 53, 54, 57, 58, 62, 75, 76, 78. 
Rec. i Kvällsposten 19/4 1950 av E. Bodman, i Arbetet 12/4 1950 av A. 
Fj[ellande)r, i Skå nska Dagbladet 18/ 4 1950 av (0.) L[indskough], i SDS 
13/ 5 1950 av S. Svensson, i Svenska D agblade t 23/7 1950 av G. S [ylwa) n, i 

. Skå nes tidningar 26/ 5 1950 av sign. . W. 

75. Den svenska grevinnan. [Hedvig Carolina Ekman.] 
Ur djupa källarvalven, [nr 74], s. 75- 88. 

76. Gymnastikföreningen Svea under dess första tid . 
Ur djupa källarvalven, [nr 74}, s. 129- 137. 
Jfr Drag ur Gymnastikföreningen Sveas historia 1872- 1947. [Föredrag i 
manuskript en!. I. Heintze: Anteckningar till en ma lmöbibliografi l 94 7, MFA 
I 948, S. l 4 l.) 

77. Lyder van Vredens kämnärsräkenskaper 1517- 1520. 
Donum Boiithianum. Arkivvetenskapliga bidrag tillägnade Bertil Boiithius 31/1 

1950, Sthlm 1950, s. 271- 284. 

78. Om Malmö vapen och stadsflagga. 
U r djupa källarvalven, [nr 74}, s. 138- 144. 

79. Engeström, släkter. 
Svenskt biografiskt lexikon 13, Stlzlm 1950, s. 605. 

80. Engeström, Edward, 1821- 1899. 
Svenskt biografiskt lexikon 13, Sthlm 1950, s. 605- 607. 

81. Har badmintonspelet gamla anor i Norden? 
Svensk Badmintontidning årg. 15 1950, h. 4 s. 8. 

11 
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1951 

1952 

1953 

82. Örup och dess ägare. [Anm. : H. Rosencrantz: Till Örups och dess ägare 
historia 1437- 1914, (manuskript ) .] 

SDS 27/7 1950. 

83. Drag ur Malmö stads historia . R esume av föredrag. 
Sveriges stadskamerala förenings handlingar 1950, Uddevalla 1951 , s. 5- 7. 

84. Malmö. 
Sve nska turistföreningens resehandb öcker, Skåne, 6 uppi. , Sthlm 1951, s. 
332- 343. 

85. Andreas Winqvists minnen och anteckningar. Utgivna och kommente
rade. 

MFA 1951, s. I 14- 146. 

86. U tsikt över Malmö med hamn och fyrtorn. [Text till färgbild.] [Anon.] 
M FA 195 1,s.3. 

87 . Sigill och heraldik. [Anm. : P. B. Grandjean: Danske kongelige Segl . . . 
1559- 1670, ( 195 1); U. Lindgren: H eraldik i svenska förfa ttningar, 
( 1951 ) .] 

SDS 24/ 10 1951. 

88. Henrik Georg Barfoth. [Sign. :] L . Lj . 
S ve llskt konstnärslexikon 1, Malmö 1952, s. 112. 

89. Gustaf Johan T~omas Theodor Bergman. [Sign. :] L. Lj . 
S venskt konstnärslexikon 1, M almö 1952, s. 156. 

90. Gusta fva Elisabeth (Elise ) Bergman. [Sign. :] L. Lj. 
Svenskt konstnärslexikon 1, Malmö 1952, s. 156. 

9 1 . Ca rl H enrik Böckman. [ Sign. :] L. L j. 
Svellskt konstnärslexikon 1, Malmö 1952, s. 262 . 

92. K arl Fredrik Cederberg. [Sign.:] L. Lj. 
S ve nskt kollstnärslexikon 1, Malmö 1952, s. 294. 

93. T re malmökaroliner. [Hans Solter, Justus H erman Weijer, Petter Roth.] 
Skånska luft värnskårens kamratföre ning. ] ubileumsskrift 1942- 1952, Malm ö 
1952, s. 19- 2 1. 

94. Borgmäs taren J öns Stoba::us och hans hamnförslag. 
MFA 1952, s. 85- 94. 

95. Malmö genom tiderna. R esume av föredrag. 
S ve nsk socialuårdstidning 31 1952, s. 192- 193. 

96. Ernst Norlind och Baltiskans affisch . 
SDS 21/ 12 1952. 

97. K a talog [över stadsarkivets i M almö jubileumsutställning 1953.] 
Malmö i hävd och handling, [nr 184], s. 57- 119. 

98. Stadsarkivet i Malmö under 50 år. 
Malmö i hävd och handling, [ nr 184], s. 25- 56. 

99. Stadsarkiv. [Sign.:] L. Lj . 
S ve llsk u /ipslagsbok 27, 2 uppi., Malm ö 1953, sp. 145. 
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100. Karl Emil Fredrik Theodor Möller. [Inledning till K. M öller artikel i 
MFA. ] [Sign. :] L. Lj. 

MFA 1953, s. 7 1- 72 . 

10 1. Den nye hövdingen har djupa rötter i sitt län. [G. A. Widell. ) 
SDS 15/2 1953. 

102. Stadsarkivet i Malmö 50 år. 
SDS 2/ 4 1953. 

103. En "Straussdynasti" i gamla H elsingör. 
SD S 30/8 1953. 

104. Malmö stads ålder. [Replik i anl. av a rtikel i SDS 9/ 1 2 1953 .] 
SD S 10/ 12 1953. 

1 05. Magnus Eriksson och hans privilegiebrev för Malmö. 
S DS 20/ 12 1953. 

1 06. Malmö. [Red. S. Artur Svensson. ] Malmö 1954. Kulturhistoriska bild
texter: Leif Ljungberg, s. 13- 171. 

Jfr nr 122. 

107. Antikviteter och nymodigheter i Malmö stadsarkiv. Randanteckningar till 
några äldre och nyare a rkivregister. 

Arkivvetenskapliga studier 2, Uppsala 1954, s. 109- 11 8 . 

I08. En malmököpman och hans räken kapsbok. [Anm.: E. Andersen : 
Malm0k0bmanden Ditlev Enbeck og hans regnskabsbog. Et bidrag till 
Danmark handelshistorie i det 16. århundrede, ( 1954) .] 

SDS 19( 10 1954. 

rn9. Ole J0rgen Rawerts akvarell med motiv från M almö stortorg. [Text till 
färgbild.) [Sign. :) L. Lj . 

MFA 1955, s. 6 . 

1 1 o. "Vattenkonstmästare" Andreas Leikardt och några 1 700-tals fästnings
pla ner över Malmö. 

MFA 1955, s. 87- 96. 

1 1 1. ågot om friluftsbad i äldre tiders Malmö. 
SDS 10/ 7 1955. 

11 2 .. Fa lkman och Faxe. [Anm.: Svenskt biografiskt lexikon, h. 73, ( 1955 ) .] 
SDS 3 1/ 10 1955. 

11 3. När scoutrörelsen kom till Klippa n. ågra anteckningar. 
H elsingborgs dagblad 18/ 12 1955. 

1 14. En svensk-dansk duell år 18 19. 
Jubileumsskrift utgiven av Skånska Luft värnskårens kamratförening 1946-
1956, Malm ö 1 !)56, s. 11 , 1 !). 

Jfrnr 154. 

115. Ludvig B. Falkma n. [Inledning till L. B. Falkmans bidrag MFÅ.) 
[Sign.:] L. Lj. 

MFA 1956, s. 93- 94. 

1954 

1955 



1957 

1958 

1959 

116. H ästhagen än en gång. [I an!. av 0. Groothoffs artikel Varför Hästhagen? 

i SDS 6/2 1956.] 
SDS 12/2 1956. 

1 1 7. Några barn domsminnen från Frid hem. 
H elsingborgs dagblad 9/ 12 1956. 

118. Johan J acob H åål (H åhl ) . [Tills. m. S (ven Axel) H (a llbä )ck.] [Sign.:] 
L. Lj . 

I 19. 

120. 

I 2 I. 

S venskt konstnärslexikon 3, Malmö 1957, s. 212. 

William Klein, "bagerdrengen'', som blev stadsarkitekt i Malmö. 
MFA 1957, s. n8- 138 . 

När cigarren kom till Malmö. [F. H. Kockums tobaksfabriks AB.] 
SDS 3/ 2 1957. 

I Köpenhamn för 1 50 år sedan. 
SDS 12/g 1957. 

I 22. M almö. [A picture book.] With captions by Leif Ljungberg. [English 
transla tion by Gordon Elliott.] Malmö 1958. 86, 306 s. 

Jfr nr 106. 

I 23. Postdirektören Christian Ludvig Widell. En studie kring ett gammalt 
porträtt. 

Föreningen Gamla Christianstad 11 1958, s. 50- 58. 

1 24. S :t Petri kyrkas torn. 
MFA 1958, s. l.26- 135. 

1 25. Stadsarkivet i Malmö. [ Anon.] 
Nordisk Arkivnyt 3 1958, s. 52. 

126. Historia på gravstenar. [Anm.: E. Bager: Malmöhistoria i sten. Beskriv
ning och avritning av gravstenar i S:t Petri kyrka och på dess kyrkogård, 
( 1958 ) .] 

SDS 12/ 12 1958. 
Jfr nr 129. 

127. Malmö Fornminnesförening 1909-1959. En historik. 
MFA 1959, s. 7- 20. 

1 28. Kommunala arkivvården i Malmö. [ Anon.] 
Nordisk Arkivnyt 4 1959, s. 53- 54. 

1 29. [Anm.:] Einar Bager: Malmöhistoria i sten. Beskrivning och avritning av 
gravstenar i S :t Petri kyrka och på dess kyrkogård. 

Rig I 1959, s. 27- 29. 
Jfr nr 126. 

130. Mark Twain på Sanna. 
SDS 2/3 1959. 

13 1. Ingvar Andersson 60 år. 
SDS 18/3 1959. 
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132. Om fontänen i Kungsparken och om "Grottans" ålder. [Tills. m. A. Cron
quist. ] 

SDS 30/4 1959 . 

133. Om strandporten i Malmö. [I anl. av E. Gambys artikel K ring ett gam

malt torn i SDS 28/7 1959·] 
S DS 3/8 1959. 

134. obel - en gång till . [Replik t. sign. C. G. H önshagen i SDS l 4/ 12 1959.] 
SDS 15/ 12 1959 . 

135. Gatunamnen i M almö. M almö 1960. 359 s. l karta. 
R ec. i T he year's work in modern language tudie 23 196 1, s. 453 av 
Th. Andersson ; i Arkiv för nordisk filologi 77 1962, s. 26 7 av S. Ben on; i 
K vällsposten 20/ 6 1961 av E. Bodman ; i Arbete t 20/ 6 1961 av A. Fjellander; i 
SDS 26/ 6 196 1 av 0 . Helander, i Trelleborgs Allehanda 5/ 9 1961 av H . 
Linda!; i Skånska Dagbladet 17/ 6 1961 av 0 . L indskoug; i Rig 1953, s. 
110- 112 av S.-B. V [ide]; i Svenska Dagbladet 14/7 1961 av H. Westrup. 

136. Lyder van Fredens kämnärsräken kaper för M almö 1517- 1520. Ut-
givna av Leif Ljungberg. M almö 1960. 189 s. 

Rec. i DHT, R . XII, Bd 1 1963, s. 148- 149 av E . Andersen ; i Arkiv 
för nordisk filologi 77 1962, s. 267 av S. Benson; i Hansische Geschichts
blätter 80 1962, s. 207 av A. von Brandt; i HT 82 1962, s. 22 1- 225 av B. 
Lager; i T relleborgs Allehanda 1 /9 196 1 av H . Linda!; i Skånska Dagbladet 
3/ 1 1961 av 0 . Lind koug; i SDS 19/ 1 1961 av K. E. Löfqvi t. 

137. ä r jag var scout i Klippan. Några minnen nedtecknade. 
Scouting i Klippan under ett halvsekel. Minnesbilder från åren 1909- 59, 
nedt ecknade av nuvarande och f. d. scouter, Klippan 1960, s. 5- 9 . 

138. Skånesläkten Widell. Genealogiska och biogra fiska anteckningar. 
Personhistorisk tidskrift 58 1960, 1/ 2, s. 1- 51. 

Rec. i orra Skåne 24/ 2 1964 av I. Johansson. 

139. Christian Pauli. [Sign. :] L. Lj. 
Svensk t /Constnärslexikon 4, M almö 196 1, s. 375. 

140. Ca rl Fredrik R euterdahl. [Sign.: ] L. Lj. 
S venskt konstnärslexikon 4, M al mö 196 1, s. 47 r. 

141. Fredrik R euterdahl. [Tills. m. K (nut ) A( nder son ) .] [Sign. :] L. Lj. 
Svensk t konstnärslexikon 4, Malmö 196 1, s. 47 1. 

142. Kring en Fosiemålning på H ermodsdal. [Text till färgbild.] [Sign. :] L. Lj . 
MFA 196 1, s. 6. 

143. R ådhus-Rik bank-Stad arkiv. Några anteckningar rörande kvarteret 
Diskonten byggnaclshistoria. 

MFÄ 1961 , s. 126- 141. 

144. Stad a rkivet i Malmö. 
Nordisk Arkivnyt 6 196 1, s. 15. 

145. Stadsarkivet i Malmö. En orientering i anslutning till den nordiska a rkiv
dagen 1961 . 

Nordisk Arkivn)•t 6 196 1, s. 18- 19. 



1962 

1963 

1964 

146. Ang. namnet Dammfri. [I anledning av insändare i SDS 16/ 10 1961. ) 
SDS 18/10 196 1. 

147. 

148. 

149· 

150. 

15 I. 

152. 

Jfr sign. A. B. : Angående namnet Dammfri i SDS 21 / 10 1961. 
Jfr nr 150. 

Kring en målning från Schougens bro. [Text till färgb ild.) 
MFA 1962, s. 5- 7. 

Mina skolår hos rektor Wägners. 
Minnen från H älsingborg och dess skola. [ U tg. av) H älsingborgspojkarnaJ 
gille i Stockholm 29, Sthlm 1962, s. 113- 120. 

Om gatu- och andra namn i Kirseberg. 
Kirsebergs kyrkoblad nr 43 1962, s. 4- 5 . 

Om landstället Dammfri. 
MFÄ 1962, s. 96- 100. 

Jfr nr 146. 

Helleba::k genom tiderna. [Anm.: V. Thalbitzer : Helleba::k ·for og nu, 

( I 96 I ) ) 
SDS 26/ 2 1962. 

Stadsarkivet i Malmö erhöll fina nyförvärv. [ Anon.] 
SDS 21 /6 1962. [Artikeln införd i Arbetet 22/ 6 1961, och Skånska Dagbladet 
2 1/6 1962.) 

Jfr nr 153. 

153. Värdefullt nyförvärv till Stadsarkivet i Malmö. [ Anon.) 
Nordisk Arkivnyt 7 1962, s. 56. 
Jfr nr 152. 

154. En svensk-dansk duell år 1819. 
I X Nordiska J\1ilitära Kamratmötet i Malmö, Festskrift, 1963, s. 10- 11. 

Jfr nr 114. 

155. Förrädare eller frihetshjälte? Stefan Poles och Polska expeditionen 1863. 
MFA 1963, s. 29- 39. 

156. Summarisk förteckning över vissa för släktforskaren viktiga arkivalier i 
stadsarkivet i Malmö. 

lvfFA 1963, s. 104- 11 2. 

157. Två hedersledamöter in memoriam. [Y. Schaar, A. H a ttendorff.) 
[Sign.:] L. Lj. 

MFA 1963, s. 5- 8. 

158. Så var det då. [Anm.: B. Widerberg. K ameran minns. Fotografi i Malmö 

1843-1870, ( 1963 ) .) 
SDS 22/ 12 1963. 

159. En porträttmedaljong med Hälsingborgsproveniens. 
Kring Kärnan. 7. H älsingborgs museums publikation 1964, H älsingborg 1964, 
s. 10 1- 105. 

160. Enski lda personers och släkters arkiv samt gårdsarkiv, förvarade i stads
arkivet i Malmö. 

Kommisionen för riksinventering av de enskilda arkiven, Bulletin 2, Stlilm 

1964, s. 37- 43. 
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16 r. Postinspektoren i Malmö, som blev småländsk god ägare. [Da niel Gude 
Gedda.] 

MFA 1964, s. 69- 84. 

162. Iiclas Hansson Thomson, en kulturapo tel på 1800-talet. 
Att minnas i en stad. Utgiven av Malm ö nation m ed anledning av dess 75-
årsjttbilettm, Lttnd 1965, s. 58- 68. 

163. Malmö hamn, sedd från vä tra hamnsida n. M ålning av Leon Fagercra ntz 
1904. (Text ti ll färgbi ld .] (Sign.:] L. Lj . 

MFÄ 1965, s. 5. 

164. Mu ika li ka ällskapet i M almö. 
MFA 1965, s. 108- 118. 

165. Om tidmätare i S:t Petri kyrka. 
Malmö S :t Petri försam.lingsblad 1965, nr 4, s. 1- 3 . 

166. Stad arkivet i Malmö. [Ang. in truktion ändringar.] [Anon.] 
Nordisk ArkivnJlt 10 1965, s. 18- 19. 

167. "Vid Kockums villa 1848." Akvarell av Fritz von Da rdel. (Text till färg
bild.] (Sign.:] L. Lj . 

MFA 1966, s. 5- 6. 

168. Brita Grep grep grip å t Lv 4. 
L v-FJ!ringen 1966, nr 2, s. 5 . 

169. Da nska exlibris. [Anm.: H. F ogedgaard : Danske exlibris gennem de 

sidste 25 år 1941 - 66, ( 1966 ) .] 
SDS 11/ 8 1966. 

170. Litet om äldre pärmstämpla r i stadsarkivet i Malmö. 
MFA 1967, s. 18- 26. 

l 7 1. Från korsvirkeshus till affär city. Några anteckningar om bebyggelse 
genom tiderna i kvarteret von Conow i M a lmö. [Utg. av L ivför äkring -

bolaget Valand.] Sthlm 1968. 28 s. , (s. 5- 23.] 
172. M a lmö Byting bok 1577- 83. (Jämte kommenta r.] 

Malme tingbeger 1577- 83 og 1588- 90. Udgivet ved L eif Ljttngberg og . 
Einar Bager, i samarbejde m ed Erik Krom.an. (Selskabet for Udgivelse af 
K ilder til Dansk H istorie), /Own 1968, s. 1- 192 . 
Rec. i Historie. J yske samlinger, Ny R a:kke VIII, 2, 1969, s. 260 av 0. 
D egn; i Kristeligt D agblad 25/7 1968 av P . H olt; i SDS 26/7 1968 K. E. 
Löfqvi st. 

l 73 . Ludvig Schultz. (Sign. :] L. Lj. 
S venskt konstnärslexikon 5, Malmö 1968, s. 88. 

174· Ca rl Waleriu Sven son. (Sign.:] L. Lj . 
S venskt konstnärslexikon 5, Malmö 1968, s. 344. 

l 75. Wilhelm Flensburg och S :t Knutsgillet i Malmö. 
MFA 1968, s. 27- 34. 

176. M almö. (Sign. :] L. Lj. 
EncJ!clopcedia Britanica 14, Chicago 1969, s. 703. 
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Redaktionella arbeten 

1 77. Lunds kungl. universitets ka talog. [U tg. av Akademiska föreningen.] 
Vårterminen 1928 (Lund 1928); höstterminen 1928 (Lund 1928); vårter
minen 1929 (Lund 1929 ). 

178. Malmö Fornminnesförening. Årsskrift. [MFA]. 1934- 1966. 

1 79. Malmö genom 600 år. Skildringa r och bilder ur stadens kulturhistoria. 
[Red. tills. m . E. Wrangel, E. Bager, N. G. Sandblad, S. A. Svensson.] 

Malmö 1 940. 269 s. 
Rec. i SDS 17/ 3 1940 av H. Emilson. 

180. G. & L. Beijer aktiebolag, Malmö. Ett 75 årsjubileum. [Medred.J Malmö 
1941 , 4:0, I 15 S., 2 pJ. 

Rec. i Skå nska Aftonbladet 29/ 11 1941. [Anon. ] 

181. M almö försvar genom tiderna . Minnesskrift. [Red. tills. m. E. Fischer och 

S. A. Svensson.] Malmö 1944, 4 :0, 98 s. 
Rec. i SDS 3/ 6 1944 av [H . Dhejne]; i Skå nska D agbladet 3/6 1944 av W. 
L[arsso]n. 

182. M almö i ord och bi ld. T ext och red. : E. Aurell. Fotografierna av T. Hell
ström och E. H enriksson. [De historiska uppgifterna granskade av L. 
Ljungberg.] M almö 1947, 4:0, 80 s. 

183. E. Bager: M ed penna och ritstift. [Red. ti lls. m. E. Fischer] ; Personregister 

av L. Ljungberg. Malmö 1947, 4:0, 216 s. 
Rec. i SDS 13/ 12 194 7 av B. Engström. 

184. M almö i hävd och ha ndling. Stadsa rkivets jubilcumsutställning. Minnes
skrift och ka talog. M a lmö 1953. 120 s. 

Rec. i Arbete t 2 1/ 9 1953 av [A.] Fj[ellande]r. 

185. M almö R ådstueprotokol (stadsbok ) 1503- 1548. Udgived ved E. Kro
man i samarbejde med L. Ljungberg och E . Bager. (Selskabet for Ud
givelse af Kilder til Dansk Historie). Khvn 1965. 9, 373, 2 s. 

R ec. i DHT, R. XII, Bd 2 1966- 67, s. 453- 458 av E. Andersen; i Infor
mation 2/8 1965 av T. D ahlerup ; i Berl.Aftenavis 25/6 1965 av P. H ansen; i 
Ber!. T idende 23/7 1965 av K. H vidt ; i SDS 6/7 1965 av K. E . Löfqvist ; i 
Historie. J yske Sam linger, Ny R a:kke VII, 1, 1966, s. 1 29- 30 av H. Pa lu
da n; i Kristeligt D agblad 22/ 3 1966 av L. R erup. 
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Malmö Fornminnesförenings 

verksamhet 1969 

Ordinarie årsmöte hölls den 24 ma rs i Skovgaardsalen på M almöhus. Efter sed
vanliga årsmötesförhandlingar, va rvid föreningens mångårige sekreterare Leif 
Ljungberg utsågs ti ll hedersledamot, höll professor J erker R osen, Lund, före
drag över ämnet "Lunds universitets äldsta hi toria". Föreningen samlades där 
efter ti ll enkel upe i R idda r ·a len. 

Årets vårutfärd ägde rum den 3 1 maj och stä lldes till sydöstra Skåne. Utfär
den, som företogs i abonnerade bussar, leddes av jur. kand. Kjell Å. Modeer. 
Ett å ttiotal av föreningen medlemmar medföljde. Färden ställdes via D alby
Övedskloster ti ll Bjärsjölagård, dä r direktören för M almöhus läns hushållnings
sällskap, Sture Kristi ansson, hälsade vä lkommen och förevisade anläggning
arna. Över Sjöbo-Bellinga- Krageholm nåddes Ystad vid middagstid, där 
medlemmarna sakkunn i·gt förevisades den nyrestaurerade S:t Petri klosterkyrka 
före lunchen på Continental du Sud. Efter lunch fortsattes färden ti ll 1800-

talsslottet Cha rlottenlund och dess vackra pa rka nläggning, som förevi ades av 
greve C. A. Ehren värd och hans hustru Elisabeth amt lantmästare Johan 
Lachma nn, Charlottenlund. 

Fä rden fortsattes över Smygehuk till Trelleborg. På vägen till M almö gjordes 
uppehåll för exteriörbesök vid M ånstorps gavla r. 

I trålande höstväder företog föreningen en eftermiddagsresa ti ll Köpenhamn 
den 1 1 oktober. Ordföranden och Modeer deltog som färd leda re. Rundva nd
ringen i K öpenhamn påbörjades på Bör en, fort attes i Chri tiansborgs slotts
ruiner samt avslutades med besök i Holmens kirke. Samtliga kulturminnesmär
ken förevisades av a kkunnig personal. Återfä rden ti ll M almö skedde med 
fl ygbåt. 

Styrelsen ha r under året sammanträ tt den r 7 mars. 
Årsskriften utkom den 3 0 juli . Liksom tid igare år har årsskriften tryckts på 

Lundgrens söner boktryckeri, som välvilligt bevilja t raba tt å tryckningskostna
derna . Från juri doktor Ebbe K ocks stiftelse samt från M almö Förskönings
och Planteringsförening ha r under å ret lämna ts välkomna bidrag till tryckn ings
kostnaderna av årsskriften. 

Information om föreningens verksamhet har i föredragets form skett genom 
sekreterarens, jur. ka nd. Kjell Å. M odeer, försorg, dels å Yrkeskvinnors klubb 



den 22 september, dels jä mte styrelseledamoten H elge Andersson vid försam
lingsaftnar i S :a Sallerup den 23 mars samt i H usie elen 16 november. 

M edlemsanta let utgjordt> under året 3 hedersledamöter, 5 ständiga och 732 
betalande medlemmar (dä rav 244 s. k. familjemedlemmar ) eller tillsamma ns 
740, vilket utgör en m inskning med 36 medlemmar. 

Föreningens ba la nskonto per den 31 december utgjorde: 

Tillgångar 

Aktier 

65 a ktier i ASEA 

55 
40 
60 
20 

" 
" 
" 
" 

,, Sv. H a ndelsba nken 
,, Ca rdo AB 
,, Ska nd. Banken 
,, AB Sv. Fläktfabriken 

50 ,, ,, Försäkr. AB Skandia 

27 ,, ,, Custos 
1 st premieobligation av 1963 
Banktillgodohavanden 
Postgiro 
Fordran 

Skulder 

Berghska Fonden 
Leif Ljungbergs Fond 
Anna Lisa och Sven Eric Lundgrens Fond 
Emil och Iris Schelins Fond 
Balanserade Posters Konto (medlemsavgifter 1970 ) 
Kapitalbehållning 

5.235: -
8.000 : -
3.827: -
9.453: -
4.860: -
6.070: -
4.7 19: - 40.550: -

100 :-

16.5 73:59 
71:50 

3.000: -

Kronor 61.909: 09 

Kronor 

2.428: I I 

1.689: 31 
12.498: -
6.080: --

187: -
39.026 : 67 

61.909: 09 
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Diedenska huset 
Av EINAR BAGER 

En och annan, som före re taureringen av Malmöhus hade sin väg till slottet, 
hajade kanske till, när han trädde in i portgången och fick syn på det egendom
liga väggmaterialet. D et bestod nämligen delvis av brott tycken från en sönder
slagen, röd grav ten. M ed ledning av stympade textrader hade man a tt detta 
gravmonument i förbinde l e med någon fogde hos Sigvard Grubbe, den mäk
tige länsherren på M almöhus, och på så sätt få tt något slags förklaring till pla
ceringen p å lottet. 

Vid restaureringen avlägsnades dessa fragment och fördes till lottskällaren, '' 

däc 'tenon längco fram åtoc ammanfogad.,, ,å långt gödigt vac. Dot v;,ado , ;g ~ - ~ · 
nämligen, att en tredj"edel av tenen med textraderna fö r ta hä lft helt saknades. \ 1 

.w~cs.~·~~'1~w 
Återstoden lämnade dock ti llräcklig ledning för en tillförlitlig komplettering. ®)~Tth: ~~~J 

Under gravstenen hade en gång vila t toftet efter iel Lau ritzen Roed, i 
sina yngre år mycket riktigt ridefogde hos Sigvard Grubbe, men även hos andra 
stormän, därefter välbeställd borgare i Malmö till in död r 654. Gravstenen 
hade lega t i S :t Petri kyrkas norra kapell - nuv. akri tian - - och de s för
vandling till byggnad material p å M almöhus ka tar ett grällt lju över professor 
Brunius' metoder vid iståndsättandet av kyrkan. 

I den omdebatterade frågan, huruvida det lilla, vackra korsvirke huset på 
hörnet av ö ter- och Humlegatorna bör benämnas det "Diedenska" eller det 
"Siegbahnska'', skulle med visst fog kunna framföras ännu ett alterna tiv : Niels 
Roeds hus. Det var nämligen just ovannämnde iels La uritzen Roed, som nå
gon gång på 1620-talet lät uppföra detsamma. D et torde dock räcka med detta 
påpekande av han insa t som byggherre. M ed beteckn ingen det "Diedenska" 
bevara minnet av den betydelsefullaste epoken i kva rterets hi toria. 

Bla nd de många beskrivninga r på M almögårdar, som upprätta ts som grund 
för värderingar, gäller en av de tidigaste just denna gård. Besiktningen ägde 
rum den 27 september 1682 i samband med bouppteckningen efter Niels Roed 
hustru Margrete Lauritzda tter, nu sedan länge änka efter sin a ndre man, bor
garen Gorris Ledebur. Be krivningen ä r kortfattad och bjuder på vis a tolk
ningssvårigheter. Främst gäller detta uppgifterna om lokalernas storlek, som 
utan konsekvens beräknas än i "bindingar", än i "fack". Den förra beteck
ningen utgår från timmerkonstruktionen, den senare från murfälten mella n 
" bindingarna". 
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R edan uppgiften om ga thuse ts storlek ä r felaktig. Byggnaden beräknas vara 
8 bindingar, medan det rätteligen rör sig om antingen g av detta slag eller 
8 fack. R edovisningen för rummen i detta hus räkna r med bindingar, varvid 
bes iktningsmännen uppenba rt utgått från synliga takbjälkar. R esulta tet blir 
groteskt. " Stufvens" 4 fack eller 5 bindingar redovisas sålunda efter en titt 
uppåt taket som 3 bindingar . I den beskrivning, 'Som följ er längre fram med 
ledning av de tidigas te upI:Jgifterna, har därför omräkning i fack bifogats. 

I en bes iktning från 1 770 är ma n mera detaljerad och lämna r upplysningar 
om åtskilligt, som tidigare ej omnämnts, men som mycket väl kan hä rröra från 
byggnadens äldsta tid, fönster, golvbeläggning m. m . Under perioden mella n de 
båda besik tningarna ha r dock rumsindelningen undergått vissa förändringar. 
Sålunda ha r en del av den stora "stufven" avdelats till en bod mot gatan med 
egen ingång och förstugan ha r fl ytta ts ett fack österut, såsom kunna t fas tstä lla 
vid de undersökninga r, som M almö museum företagit i samband med nu p å
gående resta urering. " Sa len" på övre botten ha r också förlora t sin bostadska
ra ktä r och upptages nu av packkammare och likna nde loka ler, dä r fö nsterluf
terna i stor utsträckning försetts med magasinsluckor. 

Den redogörelse, som här följer, bygger på 1 682 å rs beskrivning, som torde 
skildra gården i ursprungligt skick, men ha r, dä r uppgifter saknas, komplette
rats med t. ex. fönsterindelningen från 1 770 å rs bes iktning. Båda dokumenten i 
fullstä ndiga avskrif ter bifogas artikeln. 

Bottenvåningens östra hälft upptogs av den stora "stufven" på "3 bin

dingar" - 4 fack. Väggarna var här beklädda med panelverk och ova nför 

detta "med malede stöcker rund t om satt". H är fanns även ett väggfas t 

" traesur" d .v.s. större skåp samt tre likaledes väggfasta, " luckte" bänka r -

kistbänka r. En järnugn med tvänne mässingspela re på övre avdelningen upp

värmdes från köket i den angränsande sidolä ngan. Väggen över denna ugn var 

1 770 klädd med " blå och hwit hålla nsk sten' '. Fyra pa r fönster i bly med eke

ka rmar upptog hela gatväggen och även åt Humlegränden fa nns ett pa r föns

teröppningar. En uppgift från husets tillkomsttid berä tta r, a tt golvet va r belagt 
med hollä ndska astrakpla ttor. 

Dä refter följde i väster den lilla förstugan på en halv binding d.v.s. ett fack 

av husets ha lva bredd. Dess golv var 1 770 belagt med " flisestenar" och till ga

ta n ledde två halvdörrar, den övre med " luckt" lås, den undre med klinka . D en 

höga trappan utanför var uppförd i murverk med fyra trappsteg, klädda med 

ekbräder, men den översta pla ttformen eller "skärmen" va r belagd med flise-

tena r. Ursprungligen ha r här väl även funnits ett pa r bänka r, ett s. k. bislag, 

såsom regel va r beträffande gathus av kva litet. Återstoden av bottenvåningen 

fram till västra gaveln upptogs av "en liden stufve" på " 2 1/ 2 binding"- 3 1/ 2 

fack. V äggarna var här beklädda med målade drä tter, här fanns en öppen spis 

och bredvid denna en liten jä rnugn med två mässingspelare. Åt ga tan fanns tre 
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Diedenska och T hottska hu en på 1600-t::i let. R ekonstruktion av för f. 

pa r fönster och på gårdsväggen vette två pa r mot den smala smutt, som träcktc 
sig fra m till huset mella n gård byggnaderna. 

Takbjälka rna i denna våning förstä rktes genom ett s. k. under lag, en bjä lke, 
som i husets mitt gick från gavel till gavel. 

Till övre våningen ledde en trappa i köket i sidolängan vid Humlegränden. 
Den mynnade i en svalgång med taket, som bildade u tvändig förbindelse med 
även den västra sidolä ngans övre våning. 

Huvudbyggnadens hela övre våning betecknas om "en sal'', men denna var 
redan vid den tidigare besiktningen uppdelad i två rum, för a tt sena re undergå 
ytterligare styckning. Golvet var belagt med mursten och i gatväggens samtliga 
fack satt fönster, vilka dock vid 1 770 års besiktning till större delen ersatts med 
träluckor, ka nske en samverkan av "fönsterska tten" och den ä nd rade använd-



ningen av lokalerna . Om "salens" ursprungliga praktfulla utstyrelse minner nu 
de väl bevarade drättmålningar, som framtagits under restaureringen p å västra 
gavelväggen och a ngränsande delar av långväggarna. Liksom i bottenvåningen 
förstärkes taket här genom ett underslag. 

Beträffande vindsutrymmena får förutskickas, a tt ös tra gaveln mot Humle
gränden först efter 1 770 få tt valmtak och tidigare gått rakt upp till takåsen. 
Översta trekanten under taket var klädd med bräder. Även på hanebjälkarna 
fanns ett loft och här stod ett vindspel vid gaveln, dä r en läm med en "virvel" 
förmedlade förbindelsen med fororna nere i gränden. Såsom ofta vid denna tid 
synes taket ha haft skilj aktig beläggning å t gata n och gården, i förra fa llet 
"vindsten" - ett tvåsvängt tak tegel - i senare " hålsten" - munk- och nunne
pannor. 

Under hela huset fa nns' en källare med goda bjälkar och bocka r, även h är 
med ett underslag som förstärkning. Golvet var lagt med "kampesten" och ner
gången från gårdssmutten hade 8 trappsteg av ekplankor s; mt lämma r. Även 
å t gatan har det funnits en troligen tidigt igenmurad nergång. 

T ack vare den höga stenfot, som uppbar detta hus, fa nns det god pla ts under 
fönstren mot Österga ta n för tvä nne gatbodar, en på vardera sidan om trappan. 
D et angränsande, sjuttiofem år äldre Thottska huset med sitt fotträ nära nog 
i gatunivå lämnade däremot ej tillfälle a tt på detta sätt tillgodogöra sig en del 
av gatmarken. 

Besiktningsmännen förflyttade sig nu till sidolängan vid Humlegrä nden, men 
även här misslyckades man med beräkningen av byggnadens längd, som upp
gavs va ra 22 fack, men rä tteligen var 23. Närmast huvudbyggnaden låg här i 
bottenvåningen köket p å " två bindingar" - 3 fack - med murad skorsten vid 
norra väggen "op igenem loft och tag". Vid spisen hade inmurats en " börste
kedel", här fanns också en bänk med två dörrar och " behörige reoler" - hyllor. 
En liten del av köket var avdelad till en spiskammare med ingång från den 
angrä nsande "stufven" , kanske genom avplankning av utrymmet under den 
tidigare omnämnda uppgången till svalen. Golvet var av mursten, till gården 
förde två halvdörrar "öfver hvarandra med klinka och krok" och ett pa r större 
jämte tre mindre fönster vette också mot gården. 

Därefter följde en kammare på tre fack. Den uppdelades senare så, a tt dels 
hä lften inreddes till en spiskamma re, dels en liten förstuga anordnades vid går
den, varefter å terstoden av kammaren utökades med ett halft fack från det an
gränsande brygghuset. 

Brygghuset var av försvarlig storlek, 7 fack, med murad skorsten upp genom 
loft och tak. Till spisen här hörde dels en bryggkittel på tre tunnor, dels en 
bakugn, som ansågs stå " farligt" nära stolpa rna. En stor del av brygghuset upp
togs av köllnan, i vi lken maltet framställdes. D en var fem fack lång och 4 1/ 2 
alnar bred, murad och lerklint mella n stolparna, men ansågs vid besiktningen 
1682 liksom bakugnen " periclitera" d.v.s. luta mot sitt fall. Även ett stöpekar 
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fi ck vid samma ti ll fä lle betyget " udöchtigt". Vid restaureringen har påträffat 
dels den äld ta köllnans kuller ten golv, del där ovanför en senare köllnan 
tegelgolv. 

Det färdiga maltet förvarade i det angränsande malthuset på fem fack. D är
efter följde en port på två fack - den ä ldsta beskrivningen uppger 5 fack, ett 
uppenbart skrivfel. Längst söderut i denna lä nga fa nn ett utrymme på tre fack , 
som ena re var uppdelat i hu et lä ngdriktning och inrymde mot gården ett 
vagnsskjul och åt gränden ett li tet malthus. 

Övre vån ingen och loftet i denna lä nga a nvände helt som spannmålsmaga
sin. Åt gränden fann ju gluggar med trägaller och åt gården fem, därjämte 
ett litet fö n ter och över porten en tor läm. På vinden fanns två homejer med 
sina vind pel, en å t gården och en åt gränden. 

Gården avgrä n ades söderut av ett "bakhus" i två vån ingar och av g fack 
längd samt med gavel mot grä nden. Det var uppdelat i ett stall på fyra fack 
med fyra piltor och tre krubbor med häckar amt en lada på fyra fack. O van
för fann hölofte t med en stor läm på gaveln lik om uppe på vind loftet, dä r 
vindspelet hade sin plat . T ill denna länga grä n ade ett vedskjul på fem fack. 

Besiktningsmännen återvände lutligen till huvudlängan, till var gårdss ida 
på väs tra ä ndan en tillbyggnad på två våningar stötte. Den beteckna om 
" ha lvtak" d.v.s. den hade takfall åt blott en sida . Den var av tre facks bredd 
och fem facks lä ngd och inrymde i vardera vån ingen en kammare. I bottenvå
ningens norra än~a stod en tor kamin med tillhörande bakugn. Denna kam
mare hade tre par fönster och en liten förstuga hade avdelats vid bakugnen. 
T ill den övre kammaren kom ma n uppför några trappsteg från den tidigare 
omnämnda valgången. Här fanns två pa r fönster. 

Ute på gården fanns lu tligen en ligt 1 770 års beskrivning en gammal vin
och gåsstia av bräder, säkerligen enligt gängse normer ordnad om en tvåvå
ningsbyggnad, med gässen på övre botten, samt ett rödfärgat " hemligt-hus", 
avdela t i två rum med dörrar utan lås eller krok. 

De gamla byggnader, om här skildrats, ha r under seklernas lopp undergått 
å många förändringar och fått tjäna så kiftande ändamål, att ma n knappast 

vågat räkna med att något av ursprunglig a nordning skulle bevarats. Av ovan
stående framgår att å dock någon gång varit fa llet, men viktigast är, att själva 
byggnaderna a lltjämt få spela in roll som hi tori ka minnen i stadsbilden. Ge
nom itt förvärv av fast igheten har M almö Spa rbanken Bikupan vela t fortsätta 
på den väg, som lett till det föredömliga återstä lla ndet av de Ekströmska och 
Aspegrenska hu en vid Lilla Torg. 
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Bilaga. 

R ådhusrättens dombok 1 683 1 2/3 : innelig
gande ha ndlingar. 
Besiktning av sal. hustru M a rgrete Gorris Lede
burs jordagods. 

Hufwed Gården. I. Gadehuuset 

8 :te bind inger, 2 loft höit, murett imellum stoll
perne. 

Stufven, tre bindinger, der vdj en bröst-felldig 
J eren Ofven med Tvende mesingpiller ofventill. 
Weggene hersammes teds med Pa nelleverch be
kled, Item Mallede Stöcher rundt om satt. Her 
hoes fö llger et nagllefast Traesuur och trende 
luchte bencher. 

Forstufven 1 1/ 2 binding. (Skall läsas "en 1/ 2 

binding", såsom framgår av 1 770 års beskrivning 
och av räknestycket med bottenvåningens loka
ler ) . 

En liden stuf ve hernest ved på 2 1 / 2 binding, 
med mallede dre ter bekledt. H erhoes en spiisze 
med en liden hoeszstående J ern ofven med tven
de mesingpiller. End och it vråschab och tvende 
bencher, som i dette rum findes. 

Ofuen ofuer en Saell udj tvende rum afdeelt. 
Vnder dette huusz en kiellder och for dörren 

tvende Boer. 

2. Till Ho1mnelstredet en lengde liuus 

22 fagh, 2 lofft höit, muret imellem stollperne. 
H erved lcöchenet på 2 bindinger med en muret 

skårsten op)gienem lofft ocg tagh. H erhoes en 
liden börste kiedell indmuret. Saa och findes en 
bench med T vende dörer sampt behörige reoler. 
H er ibidem et lidet Rum afdeelt till et spisekam
mers, huortill af stufven ehr indgangen. 

Et kamers 3 fagh. 
H ernest Bröghuuszet , 7 fagh, huorvdj ehr en 

muret skarsten opigienem loft och tagh. Herhoes 
en brögge kiedell på 3 tr, item en bager ofven, 
om står indved stollperne, ehr farligt. Saa och 

tvende brögge kahr. En kiöllne, muret och lehr
klint imellem stollperne, huillchen iche mindre 
end bagerofnen pericliterer. H erhoos findes et 
w-döchtigt stöbekahr. 

Malthuuset hernest ved ehr 5 fagh. Derhoe 
Porten 5 fagh . H ernest et huusz 3 fagh. 

Gården nr 40 vid Öster- och Humlegatorna enligt 1682 

å rs beskrivning. 
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3. Baghuuszet 

9 fagh, 2 loft höit vdtill stredet meget bröstfelldig och ellers sielfve huuset 
gifuer ig ofuer indtill gården af mangell och bröst på de z biugning. 

U dj dette huusz en stalld på 5 bindinger, Dj and re 4 :re nest wed ehr till en 
lade afdeelt. En vaedehammer udj dette huus indfatte t, ehr et halfftagh på 
5 bindinger, siune af suagt tömmer at vere bögt. 

4. E t halff tagh 

udj vester ved gadehuu zet. Ehr 3 bindinger sto rt och till tvende kambre a fdeelt. 
J ordskyld 2 daller s:mt

1 

till Lunde dombkirche. Värderas till 1.050 daler s:mt. 
Daterad 1682 27/9. 

K onkursha ndlingar 1 770 2/5. 
Värdering av handelsmannen H ans aering egendom. 
H ufwudgården och hu et nr 40 på Östergatan härstäde består af 

Gatelängan L it . A . 

8 fack eller 19 3/4 a l. lång och 12 al. bred, af eketimber bygd med muhr a f 
bränd ten, twå stockwärk hög. Östra gafwelen temel:n skröplig och öfwerst 
kl ädd med bräder, warandes på östra ända n af thenna länga et Bod-skiuhl på 
3 :ne fack, om till fo tträd ä r af ek, men thet andra thä ruti furu . Ti l ingången 
från gatan en muhrad tra ppa af bränd sten med 4 t. tra ppe-stegen af gl. eke
bräder och det öfversta eller skiä rmen på thenna muhr kl ädd med flisestena r. 

:o 1. Förstu f van är ett fack i bredden och 5 a l. lång med flisestens goli. 
Dörren häruti från gatan dubbel af furu, then öfre med lyckt lås och then nedre 
med klinka, samt loftet godt. Ifrån be agde fö rstufwa 2 :ne panelade dörrar, 
then yt tre af ek med trycklås,' och then inre af furu med klinka til 

N :o 2. S tora stufwan, knapt 1 o a l. bred, men 1 1 a l. lång. Loftet underkläd t 
med bräder och målad gl. wäf samt fö rsedt med beklädt underslag, som går u t 
till östra gafwelen. Förswarligt goli och wäggarne klädde med gl. wäf T a peter 
och fo th-pa nel. H ä r ä fwen 4 pa r goda fönster i bly med eke-karma r och gl. 
lukor åt gatan, sam t åt gården 2 :ne par dubbla fön ter. Lika ledes en dörr hä r 
sammastädes med klinka och skuffrigel til Wästra lä ngan, tillika med en dörr 
och klinka till 

N :o 3. D agel. kammaren, lång 9 1/4 a l. samt bred 4 1/2 a l. med en li ten huk 
i wästra ändan. Passabelt loft och golf, biälkarne klädde samt gl. wäf-Tapeter 
på wäggarne, men blå och hwit hållansk sten öfwer ka kelugnen. 1 1 /2 pa r föns
ter öfwer hwarandra åt humlegränden och ett pa r ordinarie d :o til Boden. H är 
i denna kammare en panelad dörr med klinka till kiöket i Ö tra längan jemte 
en dörr med lås och klinka till 

N :o 4. K ramboden, 7 al. i längden och 6 1 / 2 i bredden, med godt loft och 
golf samt 2 :ne klädde halfdörar åt gatan med kroker ofwan och neda n samt en 
skuffrigel a f jern mit på; 2 :ne pa r bod-lämmar med sit behör såsom ock disk 
och rioler, jemte et pa r små fönster och jerngallror u ti öfverdöra rne och et litet 
d :o p å gafwelen å t gränden samt en liten trapp af 2 :ne stegen åt Östergatan. 

Genom en trapp från kiöket upgång til 
:o 5 en Swala, JO a l. lång och 2 al. bred, med et gl:t staqvet åt gården, 

golfwet dåligt och uta n loft, samt från samma swala en liten trapp til öfra vå
ningen i Wästra längan. 



På östra ändan i förra öfre Våningen 
:o 6 en Pack kammare, 1 1 a l. lång och 7 a l. bred med golf af muhrsten och 

swarsgod t loft, brädwägg på wästra sida n och the andra kalkade wäggar. Et par 
fönster och 2:ne par fö nster-luften med lukor fö re och krokar til, samt en fu ru
dörr med öppen lås till detta rum frå n 

:o 7 nästa kammare, 4 1 /2 a l. bred och 1 1 al. lång, med wäggarne til öster 
och wäster a f bräder, men de andra 2 :ne af muhr, jemte et pa r fö nste r och et 
par fönster- luften med lukor före. I öfri gt til golf och loft lika med rummet 
nästföru t, wara ndes til thet förra eller kammaren en slä t dörr med gl. lås från 
swalan. Från thenna sena re ä fven en lika dörr med öppen lås til 

N :o 8 et rum a f samma lä ngd, som thet här näst framma n före, och 7 al. 
bred t, med brädwägg åt ös tra sidan och the a nd ra hwitmenade. Et par söndrige 
fönster och 2 :ne par fönster-luften med lukor til samt golf och loft lika med 
nästföregåe nde och i öfri gt går jemwäl et underslag twärt igenom denna öfre 
Wån ingen. · 

Taket lagdt med windsten åt gatan samt bla ndn ing af håll- och v indsten til 
gården, men understrykningen til någon dehl affallid t. T immerwärket godt och 
fi nnas här et loft på hane-bielkarne i godt stånd och en Wind med sit rep samt 
en läm med en wirfwel inna n före åt grä nden, bestående wästra gafwelen af 
korswärk med dels ler-wäggar och dehls af muhrsten. 

K älla ren går under hela denna längan med goda bielka r och sina bockar 
jemte underslag helt igenom. Är elljest a fdelt på wästra ändan med et staqvet 
och dörr före samt lås, och en af delning på norra sida n med bräder, ä fwenledes 
med dörr och lås. Golfwet af ka mpesten. T il nedergång från gården en trappa 
a f 8 steg och ekeplankor samt en dörr med god lås och et par fu ru lämnar 
ofwan til. 

Östra längan L it. B. 

23 fack eller 56 al. lång och 1 o a l. bred, af mäst furu - och något eketimber, 
jemwäl 2 :ne loft hög; thäru ti 

N :o 1 Kiöket, bredt 3 fack och längden efter husets bredd, med en god kor,
sten och spis a f bränd muhrsten. Godt brädeloft och m uhrstensgolf med et pa1-
och 3 :ne st. små fönster åt gården samt 2 :ne halfdörra r öfwer hwar andra med 
klinka och krok. I thetta kiök är förberörde trappa så wähl up til loftet a f 
thenna lä nga som til förbesagda swala, såsom ock en dörr med lås och nyckel til 

N :o 2 S piskammaren, 1 1 /2 fack bred och g al. lång, jordgolf och dubbelt 
loft med 2 :ne gl. fönster åt gården. Sedan från gården en gl. dörr u tan lås til 

:o 3 en förstu fwa, bred 1 1 /2 fack och 3 3/ 4 al. lång med muhrstens golf, 
och dä rifrån en ekedörr med lås til 

N :o 4 en kammare, i bredden 5 1 /4 al. och i längden 3 fack med ur:1derk läd t 
loft och golfwet passabelt. 2 :ne pa r gl. söndrige fönster å t humle-grä nden och 
med kalk a nstru kne wäggar. 

Widare från gården 2 :ne gl. ha lfdörrar med klinka och gl. lås ti l 
:o 5 Brygghuset, 7 fack i längden med huse ts bredd. Loftet här passabelt. 

En större och en mindre läm åt gården. E n swarsgod korssten jemte en köllna, 
5 fack lång och 4 1 /2 a l. bred, i behållidt stånd, samt en trapRa hä r til upgång 
åt loftet. 

Yttermera en dörr från gården med lås och nyckel til 
N :o 6 M althuset, långt 5 fack och bredden efter ofwanbemälte huse ts bredd. 

D åligt golf och loftet brukbart, jemte en dörr med lås ti l förenemde gränd. 

28 



D örrt rä med inskrift : XPS (Chri tu ) IMPERAT 1520 frå n föregå ngaren till det 
Diedenska hu et. Foto Malmö museum. 

äst thetta rum en gl.• Port ti l amma gränd a f 2 :ne fack med stånglås före. 
N :o 7 Seda n wid södra ä ndan et wagns-sk juhl af 3 fack i längden amt 4 1 /2 

al. i bredden, med et par ha lfportar til gården uta n lås, jordgolf och intet loft. 
Härifrån en dörr med lås ti l 

N :o 8 et Malt-hus, i längden 3 fack och g a l. bredt, brukbart golf och loft, 
wäggen å t gränden klädd med bräder, så ock en lucka med lå före å t mehrbe
rörde gränd. 

På nedersta loftet af thenna lä nga äro 5 stämpor och 3 :ne bockar med sit 
underslag och 7 st. lämma r med trä-galler å t östra sidan, men 5 d :o tillika med 
et litet fön ter åt gården, jemte en stor läm öfwer porten, warandes i norra 
ändan på thetta loft en dörr med lås til upgången från kiöket och i then södra 
en dörr till loftet a f stall-längan samt et wind pel med it rep til stöpekaret. 

På thetta loft en trappa med läm öfwer til öfre loftet, hwa rest finnas 2 :ne 
winda r med nya ha mp- repen och 2 :ne så kallade Homeijer med sina lämmar, 
then ena åt grä nden och then a ndra åt gå rden, äfwen som i södra ändan en 
liten trapp til öfwersta lofte t a f ödra eller stall-längan. 

T aket lagdt med bla ndning af wind- och håll-sten samt fattas mäst under
strykning. Sparrwärket god t, men läktningen på sina stellen swag. 

Södra eller Stall-längan Lit. C. 

sträcker sig g fack i lä ngden eller 20 1 /2 a l. , men 1 3 a l. i bredden, af eke-timber 
med brä nd sten upmuhrad och 2 :ne Wåningar hög. 

N :o 1 N edan under en stall, fem fack bred och 12 a l. lång med 4 Spiltrum 
och 3 :ne krubbor med sina häckor. Loftet med underslag förswarligt samt 2 :ne 
sidoportar med klinka och twå skuffrigla r til gården. Dä rinnanföre i östra 
ändan 

N :o 2 et Packhus, hwa rtil en slät dörr med krampa från stallen. Förbesagde 
Packhus 4 fack långt och 12 a l. bredt innom wäggarne med dels jordgolf och 
dels af bräder samt 3 :ne lämma r med jä rn-gall ror å t gränden och loftet godt. 

Andra Wåningen be tår i et hölof t med underslag amt en stämp och en 
bock. Loftet thä röfwer godt tillika med en stor läm å t gatan samt 2 :ne små til 
gården. På thetta loft elljest en wind utan rep och på ö tra gafweln en lämm 



åt oftabemelte gränd. Timmerwärket af Taket godt och thet senare täckt med 
windsten, som på några ställen felar skellning eller understrykning. 

En half-taks länga Lit D . 

i wäster, 5 fack eller 11 3/4 a l. lång och 3 fack eller 6 al. i bredden, a f eke
korswä rk med bränd muhrsten och af 2 :ne stockwärk, wara ndes til stöd je under 
öfwerhängsfoten på norra ändan sadt en stämp. 

N :o 1 Til f örstufwan i nedre wåningen en slät furu dörr från gården med 
klinka . Sielfwa förstufwan et fack bred och 2 1 / 2 a l. lång med passabelt loft och 
golf. Härifrån en lika dörr med then förra til 

N:o 2 en kammare, i lä ngden 8 1/2 a l. samt bredden 5 1/4 al. med äfwen 
swarsgodt golf och loft. Wäggarne i öster och söder bräd-klädde, 2 pa r söndrige 
och et par bättre fönster samt en stor kamin i norra ändan med bakugn och 
jern-dörr före, hwilken ugn går ut i förstufwan. Uti wån ingen ofwanpå 

N :o 3 en fö rstufwa utan loft, men förswarligt golf, elljest af lika längd och 
bredd som förstufwan inunder. Från förra förstufwan en ekedörr med lås och 
nyckel til 

N :o 4 en kammare med swarsgodt golf och nytt loft samt 2 :ne par goda föns
ter, warandes thenna kammare ti l lä ngd och bredd enaha nda med kamma ren 
thärunder. 

Taket ti l Sparr- och öfrige timber-wärket godt, men är lagdt anna rs af til en 
dehl wind- och dehls håll-sten samt fattas någon understrykning. 

I öfrigt finnas i thenna gård en gl. swin- och gåse-stig af bräder och et röd
fä rgadt hemligt-hus, äfwenledes af träd, hwilket är a fdelt i 2 :ne rum med 2 :ne 
dörar til, dock utan lås eller krok. 

Sielfwa gårdsrummet, hwaruti står en behållen fä rsk watten-Pomp med 
J ern-Schwingell och anna t beslag, utgiör i längden 36 a l. och i bredden 10 1/2 

a l. , utom 2 :ne huka r, hwa raf then ena i norr ä r 4 1 / 2 a l. bred och then andra 
eller södra huken i fyrkant 8 a l. 

T omtören 2 daler s:mt ti ll Academien i Lund. 
Värderas till 1 .800 daler s :m t. 
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S;t Nicolai, S:t Petri - och S:a Maria 

Litet rrtvärforskning)) angående 1600-tals-stenhuggare 

Av GuSTAF ÅBERG 

Basilius Goldsmid Stenhugger - Einar Bagers rubrik i denna årsbok 1956, för
bryllade mig ( dec. 1969 ). Huru - sade icke skrifterna (nu senast Den Stora 
Silverbibeln ), a tt denne Basilius alltfort var Simrishamns förste kände guld
smed ? Men här stod det klart, att både Göran Axel-Nilsson ( 1 935) och Einar 
Bager belagt honom såsom tenhuggare: i Kalmar 1 658, i Simrishamn 1 669, i 
Trelleborg och i Malmö ifrån 1673 fram till 1688! (Avis aux lecteurs: läs års
boken ordentligt . .. . . ) . 

J ag blygdes - 13, resp. 34 år för ent. Därpå ilade jag åter till Simrishamn, 
för att enligt Einar Bager anvisningar jaga Ba ilius Goldsmid. M ina a ningar 
besannades, kolossalt: Basilius stod, bildlikt talat, i min farstu! O ch detta seda n 
år 1964, då S:t Nicolai kyrka restaurerades och en vis liten gravsten kom i da
gen - så skön att jag ansåg den värd en avgjutning för Österlens Mu eum. 

I S :t Nicolai, mitt för de s stora sydportal (som alltjämt är menighetens enda 
ingång), hänger på kyrka ns väs tra mittpela re ett icke helt blygsamt epitafium 
över rådmannen Peder Pedersen Mörcks familj, uppsatt år 1 709. H an var un
der den första svenska tiden stadens store köpman och kyrkans store välgörare 
(och han ha r lå tit eftervärlden veta det ) . H ans gravsten har legat i gången 
fra mför epitafiet, men något nä rmare detta, under golvet och bänkkvarteret, 
fa nn man a lltså den hä r nämnda lilla barngravstenen (bild 1 ) . Den är av ljus
grå K omstad-kalk ten, bara 64 X 45 cm, och den berättar, med fint formade 
versaler: 

H er vnder hviller Peder Peder s0n M1nck som d0de den 1 december anno 
1671 H ans Alder Waar 15 Wgger oc 4 Dagge Gud gifve hannem med alle 
Christene en gledelig Opsta ndcl e for Chri ti skyld. Amen. 

Allt är pryd ligt hugget, med pla n relief i ned änk ta fält, och ha r Basilius 
Goldsmids speciella bokstav typer ( G, Y ) . Hela stenens yta ä r f. ö. täckt av en 
växtornamentik i samma fl acka relief : fyll iga bladrankor, tunga tulpaner och 
druvklasar - och i hörnen blomma Basilii säregna "rosor'', fyrbladiga som 
Luther-rosen men med fl a rn-lika foderblad. Ingen annan än Basilius Goldsmid 
ha r kunnat hugga denna lilla preciö a sten, som faktiskt ha r något av guldsme-
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I. Simrishamn . Gravsten över P. Pedersen 
Mörck d. y., d. 167 1 . Basilius .Goldsmid. 

dens exakta gravyr över sin smyckade yta. O ch man vill nästa n se den som ett 
förstudium till Oluf Ca rlsons och Gert Franckesens utsökta stora stenar i S:t 
Petri (från 1 677 och 1688 ) . Härtill kommer a tt den är häpnadsväckande väl
bevarad, den visar, praktiskt taget, ingen nötning. Den lilla barngraven måste 
mycket tidigt ha blivit "begravd" under golvet (ka nske i den stora fami ljegra
ven ); nu är stenen insatt i samma valvpela re som bär faderns epita fium. 

Några meter norr därom ligger nu en stor sten (210 x 140 cm ), helt olikartad 
och delvis hårt sliten ; ä nnu kunna vi dock skönja, att "R aadma nden oc Stads
schrifveren Chris ten I versen med sin Hustrue dyderig M a trone Anne H ansdaa
ter begge fodde udi Wiborg d0de anno 1672 oc hviler under denne Sten" . D et 
räcker : de välhuggna versalernas G, R och Y skvallra också hä r om Basilius 
Goldsmids hand. O ch tanken bekräftas: hans prydliga ranka, med mjuka, 

runda blad i pla ttrelief längs långsidorna och aningen av fyrbladsrosor i de övre 
hörnen avgöra saken. M ed hjälp av notiser från 1729 och 1 759 (då stenen låg i 
norra gången ) kan man komplettera beskrivningen : två borgerliga vapen ned
till ( i försänkt lågrelief ) visade: det ena ett träd med en ba lk över stammen, 
det a ndra två vinkelställda balkar; ovanför de kra nsbekrönta sköldarna kan 
man ännu spåra dels en latinsk devis, dels några rader, full a av bitter erfaren
het: M enniske, !ad dog disse udi roe/ (dem ) Gud ha r foyet her under a t boe/ 
De lefde rolig - de ligger rolig/ Forstyr du eij deris kieriste bolig. Men, vad 
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hjälpte denna rörande vädjan - efter 70 år? D å installerade sig, enligt en in
kräktande frakturinskription, "Kiöp- och H andelsmannen Sal. H err M agnus 
Zimerbergh" i samma " bolig" ! 

Vandringen över S:t Nicolai, fordom ack så gravstensknaggliga, golv, bland 
rådmän, byfogdar och borgmästare, leder till ännu ett resultat, i kyrkan mot
satta hörn. D är (vid predikstolen ) prunka fyra tora "Bas iliirosor" på en sliten 
sten ( 169 X 140 cm ), av en "standard-typ" som ligger ungefär mellan de 
två Basiliu -stena r från S:t Petri , vilkas underbara öden Einar Bager så liv
fullt skildrat i denna å r bok 1967 ; Simrishamnsstenen ha r dä rtill den karakte
ristiska mjuka bladranka n om ytterram. Inskriptionen - med typiska G-, R
och U -versaler - säger bl. a.: H er under hviler erlig oc welact. Mand S. Laur 
Ibs0n som d0de Anno 1 674 d. ( 1) J a nua rii i hans Alders ( 67 ) Aar med tvende 
sine Hustruer - - Lisbet H endrichsdatter som d0de - - Anno 1652 - - oc - - Kir-
tine Knutsdatter - -. Den blankslitna ringen däromkring synes ha varit en la 

gerbä rskra ns med två (yrbladiga blommor. Inom ovalen upptill kan ma n, som 
så ofta, läsa: J eg er icke d0d men sofver s0delige. J ag veed at min Frelser lef
f ver oc han ska l herefter opvecke mig af jorden. O ch nedtill, milan sköldarna 
med initialer, balan erar ett bevingat timglas ovanpå en annan Basiliussigna tur: 
den lite tafat ta och rundögda dödsskallen. 

(Nämnas kan, a tt det var denne Laurs Ibs0n, vars sigill ofta förekommer 
under tidens bouppteckningar, som också fem år tidigare bevittnade skiftesför
rättningen efter Basilius Goldsmids hustru ) . 

Enligt äldre notiser ka n denna sten på 1 700-talet ha varit granne med den 
förut beskrivna i norra gången. Fragment - med en ros - tyda på, att åtmins
tone också en fjärde Basilius-sten ha r lagts i S :t icolai under mästarens korta 
Simrishamnssejour (belagd för å ren 1669- 73 ) . Och som en efterkla ng från 
dessa fyra år (och från tidigare mästare ) kan ma n följa en rätt livaktig och rätt 
skicklig "Basilius-skola" p å Österlen (bl. a . i S :t Olof) till omkring år 1 700! 
Men om Laur Ibs0ns sten (vars text knappast synes vara huggen före 1674) 
har utförts här eller i Trelleborg ( eller möjligen i Komstad ?) må lämnas där
hän. - I Trelleborg visar en sten (nu norr om kyrkan ) Basilii bokstavs typer 
och ranka och kerubhuvuden - men i en kvalitet som inte vittnar väl för ho
nom; ka nske ka n det där bero på ett stenmateria l, som är mera svårarbetat än 
Komstad-flisen. 

Hur det sen gick för Basilius Goldsmid Stenhugger - som Malmö-bo ~ har 
alltså Einar Bager utförligt skild rat (Bager 1 956, 1958, 1964, 1 967 ) - i en 
pänna nde vävnad av teori och verklighet! Min lilla uppsats skulle bara vara 

ett kompletterande "mellanspel" i denna historia om en vandrande 1600-tals
stenhuggare - men hur är det med preludiet ? Låt oss också som hastigast gå 
baklänges i historien: ur vilken "konstmiljö" kom Basilius Goldsmid, hur kom 
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Kalmar. Bildfält på grav
n över B. Goltsmi th d. ä., 
1653. Efter teckning av 
Frige li_!ls 1750. 

han från K almar till Simrishamn o.s.v.? U tgångspunkten är ju (enligt Axel
Nilsson och Bager ) K almar 1658, då två söner till stenhuggaren Basilius Gold
smid d .ä., Johan och Basilius d .y., beordrades till Stockholm för a tt slutföra sten
arbetet på portaler för riksskattmästaren G ustaf Bondes p alats på Riddarholmen 
- ett a rbete som deras avlidne fader försumma t. T ack vare arkivaliska notiser 
och teckningar (dels i Westrinska sam!. i K almar Läns Museum, dels i P . Fri
gelii sam!. i K almar Gymnasiebibl. , vilka vänligen förmedlats till förf. av Ama
nuensen K erstin Pettersson vid K almar Läns M useum ) ka n man nu något 

' bredda den bakgrundsbilden - av en nog så kosmopolitisk stenhuggarefamilj ! 

Stenhuggaren Basilius Goltsmith d .ä. (så stavas namnet på hans grav
sten och så skrev sig även Basilius d .y.) , gemenligen Zelius eller Cilius benämnd, 
" tyckes ha bott på Öland" och dog 1653. H an blev begraven vid K almar gamla 
by kyrka (riven 1678 ), och hans gravsten (säkerligen huggen " inom familjen" ) 
pryddes med stenhuggarens verktyg: linjal, vinkelhake, passare, klubba och mej
sel. T ex ten är tysk (som på så många av Gamla kyrkans stenar ) och namnet 
står inom en oval slä t lagerkrans (som hos sonen! ) ; den kra nsen jämte ängla
huvuden och rosor i hörnen komma ofta igen på 1600-talets K a lma r-stenar. 
Rosorna återfinner man mest p å tyska stenar - alltså en Goltsmith-tradition 
från hemlandet? - (Förbindelserna med Nord-Tyskland voro ju länge ett livs
villkor för K almar, och efter K almarkrigets härjningar fingo bl. a . främmande 
hantverkare under åren 1 6 I 7- 20 fritt burskap i staden. 1630 kommo därtill 
många tyska krigsflyktingar hit och bildade en egen tysk församling. Sannolikt 
ha r fa miljen Goltsmi th hört till dessa immigranter. ) 

Vid en vandring på K almar Gamla kyrkogård i dag finner man visserligen icke 
den beskrivna Goltsmi th-stenen men kanske däremot några synpunkter på Basi
lius d .y. :s stilformer, ärvda eller förvärvda. D e borgerliga gravstenarna vid K al
mar hade tydligen före 1 680-talet merendels enkla, tradi tionella former (ofta 
bara en ram med hörnmedal jon ger och en bomärkessköld i mitten ) . Vissa stan
darddetaljer hos Basilius Goldsmid (rosor, kerubhuvuden, dödsskalle ) äro i sin 
fo rmgivning kla ra reminiscenser från denna äldre K a lma r-tradition (någo t be
a rbetad ), men helhetskompositionerna och hans mjuka rankverk, med tulpaner 
och druvor i plattrelief, tyckas vara mera "personliga" former - förvärvade 
på annan or t (se nedan ) ? 

"Selius Stenhuggare" hade åtminstone åtta ba rn . Äldste sonen J oha n blev 
borgare i K almar l 653 (då han väl övertog faderns verkstad ) och dog där 
1679. H a n tyckes ha varit en av de ledande i sitt fack i K alma r: 165 7 fick han 
leverera en spiselomfa ttning till Kungsmaket på slottet; den är dekorerad med 
broskverk och två stora herrnfigurer (som dock tyda på a tt även J ohan G. mera 
hade sin styrka i ornamentet ä n i figuren! ) . Han var troligen också bas för sten
hugga rna på de nya stora stadsbefästningarna på K varnholmen: samma å r a r
betade där under honom bl. a . en "mäster Selius Goldtschmiedt". Denne Selius 
är vår Basilius d.y. ! Även hans yngre bröder fl yga ur boe t : Mickel är reda n 
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I 658 i Holland, Berendt blir stenhuggare i Stockholm och sen i Danzig ( I 669 ). 
T. o. m. döttrarna hålla sig inom yrket: M aria är gift med en Erik Månsson 
"vid Stenberget på Öland", en hennes syster med stenhuggaremästaren Mickel 
Hack i Skeninge, som också (redan 1 650) hade verkstad i Stockholm. Så store
bror Basilius hade egentligen många möjligheter att välja emellan. I 65 7 avläg
ger han borga re-eden i K almar (vilket plägat ske i samband med att vederbö
rande satte upp sig som mästare), men redan I 659 uppsäger han sitt burskap 

och säljer sin gård (n:o 227, i Gamla Staden?). Då var ha n sedan ca fyra å r 
tillbaka gift och hade redan tre eller fyra barn. Hustrun, Barbara Wipper (s) 
var nog också K almarbo (möjligen syster till en skomakare Claus Wippert ) och 
troligen även hon av tysk börd. Vadan då detta plötsliga uppbrott? Försälj
ningen kan väl ses ihop med borgarnas allmänna förflyttning till Nya K alma r 
(på Kvarnholmen ) - men kanske ha r den kommit som en följd av Stock
holmsresan samma år? Uppe i huvudstaden och i M ellan-Sverige gavs det för
visso nu chanser för en stenhuggare, vid alla dessa stormaktstidens byggen! 

Märkligare är kanske då förflyttningen söderut ca tio år senare. Man kan 
förstås här tala om en anna n chans: allehanda stenarbeten vid återuppbygg
nadsverksamheten i de nyss erövrade landskapen. Generalgouvernementet hade 
nog sina önskemål ang. import av goda hantverkare. M en varför just till det 
lilla Simrishamn? Visst fanns det gamla kontakter t. ex. K almar - Simrishamn 
- med kustfart, av spannmål norrut, timmer, järn och tjära söderut (och bl. a. 
hade Peder Mörck i de åren en "fahrkost" på 3 läster i sjön). Hur saken till
gått är givetvis omöjligt' att säga - men det finnes ett helt naturligt skäl! Ett 

första behov för en stenhuggare, som vill etablera sig, är dock alltid god tillgång 
på ett gott material (som t. ex. på Öland, i Götalandskapen och i Skåne). Detta 
har alltid funnits i sydöstra Skåne tack vare dess kalkstensgrund: "flisgravarna" 
i bl. a . Komstad är en urgammal rikedom, och här ligger ju Simrishamn när
mast (på någon mils håll ) för en hantverksmästare som ej fick föra till salu 
annat än i stad. M en de få åren här blevo nog, på mera än ett sätt, en prövotid 
för den "aehreboren och konstrig Mand Basilius Goldsmid": som bekant kunde 
han här, vid skiftesförrättningen efter hu truns död I 669 icke utlova något gods 
och guld till sina sju barn uta n allenast en kristelig uppfostran och tuktan "med 
beskedelig disciplin till al dyd och erbarhed" ( - och man må väl nu undra 

över hur det sen gick för Agnete och Judith och Anna och Joha n och Barbra 
och Maricke och liden Basilius .. . ... ) En kontakt hade han tidigare med Sim-
rishamn: med prästens dotter M argrete .. . . Men den var också ekonomisk. T y 
när denna M argrete, som var dotter till den I 65 7 avlidne prosten Bertel Otes0n 
i Simrishamn och gift med stadsmusikanten i Kristianstad " M ester Oluff 
Svendsson Konstpiber'', själv avled i juli I 668, noterades det, att "Bertzelius 
Guldsmed" var skyldig henne tio daler. (För denna episod ur stadens a rkiv 
tackar jag Intendent Thorsten Andersson vid Kristianstads Museum! ) Var 
hade månne stenhuggarmästarens och konstpipa rmadamens vägar korsats? Så 
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4. Simrishamn. Gravsten över A. Aages0n 
Kock, d . 165 1. " Mäster A". 

vitt jag kan se, ä r det icke han, som huggit hennes faders gravsten framför alta
ret i S:t Nicolai. Men det fanns förvisso högst legitima kontakter konstnärer 
emella n också i Kristia nstad vid denna tid: då stod väl kyrkan färdig (nu utan 
några spår av Basilius, såvitt jag ka n se), men denne Konstpiber Svendsson -
också importerad svensk? - bodde i en Bilthugger Peder O elesens gård. Så det 
är mycket möjligt, a tt stenhuggaren Goldsmids vandrings väg från Kalmar och/ 
eller Stockholm ti ll Skåne just har gått via länsstaden. 

>I-

H är - på ha ns vindla nde väg mot väster - borde jag, som lokal rapportör 
i Simrishamn, ju äntligen lämna Basilius Goldsmid. Men - när allt gick om
kring - jag måste fö lja honom in i S:t Petri för att bättre "bli bekant" med 
honom, med vad ha n egentligen ville och kunde ! (Att den resan sen skulle föra 
mig på "avvägar" Skåne runt, anade jag ju icke. Men - se nedan! ). - Det 
är ju så, a tt varje närmare konststudium kräver en "personlig bekantskap" med 
konstverken, en direkt kontakt (med ögon eller fingrar! ) : det är inte bara 
konstnä rens typ av verk, ma n vill känna, man måste söka hans " ha nd'', h an 
peciella sätt att se och forma, elen totalka raktär som på så sätt efterhand blir 

gemensam för just hans oeuvre. Efter den plötsliga konfronta tionen i Simri•-

36 



hamn ville jag under strövtåg i S:t Petri lä ra känna Ba ilius Goldsmid, hur ha n 
egentligen själv "såg ut" och hur han skilde sig från sina samtida. Han är väl 
ingen toppfigur i sin tid, men han håller väl och full ä nda r sin egen linje -
något konservativ och föga "dynami k" i den svällande venska barocken, som 
han ringa kunde medverka i. H an va r och fö rblir en utomordentlig hantver
kare, perfekt i det ytsmyckande ornamentet och i den dekorativa texten ; Eina r 
Bager har ju just framhållit, hur ha n däremot skyggar också för den enkla te 

lilla kerub! 
Under ådana pekulationer hade jag kommit bort i ett "hörn" av den stora 

kyrkan - och tvärstannade ! Inne bakom några bänkar skymtade jag en li ten 
figur, för mig välkänd hemma från S:t icola i - icke en trubbig Basilius-kerub 
uta n en fullväxt och midig ä ngel, vi serligen en miniature och å om evange
listen M a tthei ymbol prydligt in kriven i en cirkel! Efter något litet kyrkobuller 
var saken klar: den okända gravstenens tre övriga hörnmedaljonger, deras ir
liga text r med a lla kalligra fi ska slä ngar, vekt buktande blomster tänglar, fäl
tens prydligt ruthuggna bottnar (bild 5 ), hela denna "varliga", fint teckna nde 
reliefteknik - a llt stämde i detalj överens med former och teknik hos fem grav
stenar i Simrishamn, dem jag - till en kontrast mot Ba ilius Goldsmid och 
han dekora tionss til - hade "sortera t unda n" för sig. Som någon " lokal mäs-
ta re"? (Jfr bild 4) De bilda i S:t Nicolai en klar grupp, omkring å ret 1650 -
alltså 20 år före Basilius Goldsmid - och de upphov ma n är (ännu ) namn-
lös. M å jag hä r t. v. helt prosai kt ka lla denne mera elegante och rörlige da n ke 
föregångare tillmäter B (as ilius) för mäster A? (H an skull e också kunna kal-
las för "K alligrafikern" - ty den lusten följ er honom i tjugo år! ) . 

Den sten av han hand i Malmö S :t Petri, om jag nu först fann , befann -
mirabile dictu - vara den som huggits för Eina r Bagers stamfader, bagare
mäs ta ren och åldermannen B0rge J oen en /Bager/ (och som ättl ingen i nionde 
led hade den oväntade lyckan a tt å terfinna: Bager 1964 ). Om denna sten äger 
Einar Bager, att den "synes närma t va ra be Jäktad med den grupp, som i 
'M almöhistoria i sten I' samla ts kring Peder Weijers gravsten" - och denna 
i in tur " yne ha blivit lagd i kyrka n 1667, och kring detta år gruppera den 
lilla samlingen, ehuru den förefaller a tt hä rröra från en något tidigare period" 

(Bager 1958 ). 
Detta är precis så sant som det är agt, ty " den lilla amlingen" gravstenar i 

S:t Petri, som här åter aktualisera, kan, såvit t jag nu ka n se, via Bager-stenen 
och den nyss nämnda Simri hamnsgruppen, finna sina a nfäder och a nförva n
ter i ca femton andra gravstenar, söder- och österut i Skåne, från r 650- 60-
talen. Utöver r ) Bager- tenen be tår S:t Petri-gruppen ju av 2) Peder Weijers 
ten, i koromgången (M almöhist. i sten I: nr 47 ), 3) en oanvänd barngravsten 

5. Malmö. Gravsten 
B. J oensen Bager. 0 
1650? " M äster A" . l 
teck ning av E ina r Bag< 

i Kräma rekapellet ( d :o nr 48 ) och 4 ) ännu en oanvänd sten ( d :o nr 49, förut 6. Simrishamn . M a t 

i Malmö Museum); deras "familjemedlemma r" få r man söka dels i Simris- ä ngeln på grav tenen 

hamns S:t icolai (5 stenar ), del i Y stads S:a Maria och S:t Petri ( 7 a 8 te- " Mäs ter A". 
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nar ), dels också i Kristianstads H eliga Trefaldighet ( 2 stenar) . O ch alla dessa 
gravstenar - alltså ett tjugotal - synas mig vara av samma hand (eller, delvis, 
verkstad ), verksam från omkr. 1650 till omkr. 1 670. 

Så har det varit mig en glädje a tt finna, a tt vår skånske "stenmästa res'', Ei
nar Bagers, erfarenhet och mina nymornade trevanden - från var sin ut
gångspunkt - synas kunna löpa samman och bekräfta varandra ! - Från min 
sida, Skånes ostkant, sett har situa tionen i vinter utveckla t sig som, korteligen, 
följer. 

I den nämnda Simrishamnsgruppen (av fem A-stenar) finnas 2 typer: en 
mera "konservativt" ytbunden, grafiskt klar med markerade hörnmedaljonger 
och bårder och fält, med enstaka blommor (bild 6 ), en annan mera livfull, med 
större figurer (keruber ) och ansats till både rörelse och djupverkan. Förenings
länken mella n dessa två typer är en liten mjukt formad barngravsten (huggen 
164 7) . Den har både figurerna och den "äldre" typens kalligrafiska detaljer 
och mjuka blomster samt - som nästan överallt inom gruppen - den 
fina engelska frakturstilen - men i sin tur står denna lilla sten (och en snarlik 
större sådan ) så nära den textlösa barns tenen nr 48 i S :t Petri (vid Krämare
kapellets tröskel - bild 7) som gärna möjligt är. Så väsentliga drag före na, så 
små detaljer skilj a dem, att jag nu, efter någon begrundan, vill se dem som 
verk av samma hand. 

H är hade jag alltså, helt apropos, funni t en anknytning från " M äster A" i 
Simrishamn till den av Einar Bager markerade gruppen av tre stenar (nr 47-
49 ) i M almö S:t Petri - och härtill kom så Bager-stenen, som helt överens
stämmer med den andra, "äldre" A-typen i Simrishamn! O ch ytterligare band 
kunna knyta samman stenkonsten i S:t Nicolai och S :t Petri - men de löpa 
via S:a M aria i Ystad.T y givetvis måste jag beträffande M äster A se mig om i 
både söder och norr. Och helt kort sagt: bland S :ta Marias gravstena r synes 
M äster A u tveckla sig till den ledande gravstensmästaren i dessa bygder under 
I 650-60-talen. H är finnas exakta motsvarigheter till de båda typerna av hans 
verk i Simrishamn, men därutöver går hans (verkstads) utveckling här raskt 
vidare, från dekorativ pla ttrelief till en allt mera skicklig och rörlig, " drama
tisk" figurskildring - från renässans till barock! Stenhuggaren blir fri konstnär. 

Några av de bästa gravstenarna i S :a M a ria komma från hans verkstad (el
ler, sna rare, hans ha nd ) . K arakteristiska detaljer i motiv, form och teknik från 
de föga " livliga" stenarna i Simrishamn gå igen inom all t " djärvare" och rikare 
utbildade figurscener i Ystad. Likaledes kan ma n alltfort återfinna mycket sär
egna rankor och bladformer från Simrishamn-stenarna, när figurer och arkitek
turformer i Ystad efterhand växa och bli färre men också tyngre, inom en 
"yngre", barock-a rtad typ av A-stenar i S :a M aria - och här blir det nu ak
tuell t a tt å tervända till M almö! En sammanställning av stenen över Anders 
J ensen H als (daterbar till tiden mellan 1653 och 1667) i Ystads S :a M a ria 
(grav nr 31 - bild 9 ) och Peder Weijer-stenen i S:t Petri (nr 47 - bild 8 ) 
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DEN'E st: N ai: s c:o T ILHORER W ELFO R. 
l\EM"E M~ P EDER. WEt:; E RCI:HA\J.S ~p 

VINGER a:: HllLER I-ER Vl'DERK1\15 ·5·HJS 
TRU J OHA\E ERIC.HS QA T TR SOM t-ENSOF" 
I t-t:REN DEN 1 0 .IA\ll~I A ö I 6 7 7 I t-f:f\OES 
A LDE R. 4 B .Ml. H/15 5 !A LLE <;llD rnyoE 

F-'4 
NOZ A\NO~J__C 90 

No 1 I 

7. Malmö. Ba rngravsten (nr 48 ) . Omkr. 1650 ? " M äs
ter A". Efter teckning av E inar Bager. 

8. M almö. G ravsten över P. Weijer (nr 47 ) . 1650-t. ? 
ter A" ? E fter teckning av Einar Bager. 

från omkring 1667 säger rätt mycket. Även om mästarens förmåga att ideligen 
variera motiven och kombinationerna och dock vara sig lik! Samma sak gäller 
när ma n jämför den återstående fj ärde stenen i M a lmö, den textlösa Petri nr 
49, med t. ex. Maria litt. G (nu nästan helt blankrött ) : likheten bilder emel
lan är icke omedelbar men gemenskapen finns där. Båda ha de det mycket äll
synta motivet med en bandrulle vecklad i sicksack kring en stav och samtidigt 
de för " Mäster A" säregna, lite p la tta och ringlande örtbladen och bladroset
terna. I övrigt anknyter M almö-stenen också till Bager-stenens detaljer (men 
tyvärr ligger den - sten nr 49 alltså - numera oåtkomlig för närma re studier, 
lagrad i S :t Pauli källa re ) . 
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9. Ystad . Gravsten över A. J en
sen H a ls. 1650- t.? " M äs ter A"? 

Detaljstudiet av M äster A och ha ns verkstad, vilken tydligen varit väl anlitad 
av framstående skånska borgare i både M almö, Ystad, Simrishamn och Kris
tianstad under decennierna före och efter Roski lde-freden, är ännu icke avslu
ta t (och det må kanske rä tteligen, i sinom tid, redovisas inför ett ystadiensisk t 
forum! ) T y: vad säger stena rnas fördelning, i rum och tid ? Simrishamn har 
kvar fem stenar, frå n åren 1647- 55; Ystad 7 a 8 st. , sannolikt från 1650- 60-
talen ; Kristianstad tvenne, ganska sena (en omkring 1 672 ?) - och i M almö 
finnes gruppen av fyra gravstenar: en (Bagers) ~v " tidig" typ, en (Weijers) 
från omkring 1667, och två som aldrig fått namn och da ta . Även Weijer-stenen 
har tydligen lega t utan text i tio år ( till dess Basilius Goldsmid kom till sta' n 
och högg texten! ) . Nog tyder allt detta på, a tt stenmästaren, "K alligrafikern" 
A, icke har varit M almö-bo utan från en a nna n ort i god tid få tt leverera "fär
diga" stenar utan namn (och det förmodar redan Einar Bager 1956). H an ha
ra ngera r honom också för finess i form och komposition, och onekligen ha r 
M äster A ägt en frihet och en lä tthet i sin mejsel, som sätter honom i en a nnan 
klass än efterföljaren Basilius. Spridningen av ha ns verk måste ju också tyda på 
ett gott renomme (bland dem som kunde betala för ett ståndsmässigt efter
mäle . . . . ) 
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Om man vill drista sig till att redan här ställa en arbetshypotes kring denne 
konstnär, så kan den te sig om följ er. Mäster A lär väl - likt Mäster Ba iliu 
och alla stenhuggare genom tiderna - ha dragits till "platsen för brottet" -
och a lltsen medeltiden ha ju bl. a. tenbrotten vid Komstad levererat god kalk
sten! Kanske kunde ha n från 1 640-talets slut pröva sig fram några år med det 
närbelägna och mera konkurrensfri a Simrishamn som " bas" men kunde i sinom 
tid överta en verk tad i den rikare köpmans taden Ystad. Och härifrån kunde 
ha ns verkstad under en 20 å rs tid leverera färdiga eller halvfärdiga stenar, vid 
behov ock å till Malmö och Kri tianstad. - Till Y tad kom däremot tydligen 
aldrig Basilius Goldsmid - · troligen just därför a tt Mäster A-verk taden av 
all t a tt döma florerade dä r ä nnu omkring 1670! Basilius fi ck ta vägen över 
Trelleborg - ti ll sin framtid i Malmö! Men f. ö.: huru mycket vet man här
utöver om möjligheterna för en stenmä ta re att också hålla en verk tad invid 
själva "källa n" ( i det hä r fa llet vid de gamla " fli sgravarna" i Komstad ) ? 
Låtom os hoppas, a tt arkivalier, i första hand från Ystad och Simrishamn, i 
sinom tid ska ll uppenba ra något .om ha ns namn och verk och verkstad - " den 
fordom ehreborne konstä rfarne mästaren och tenhuggaren" om var den i ta 
danska tidens stenmästare p å Öste rlen! 

* 
P. S. En bönhörel e på förhoppn ingarna härovan och oväntade fynd hinsides 
Sundet ha, sedan detta krevs, nabbt utvidgat vetand t om Mäster A - dä r
för må hä r vidare hä nvisas till min a rtikel i Ystads Fornminnesförenings Ars-
krift: " Oluff Steenhugger - en Roskilde-Jyde på Österlen ?" 
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Södra Sallerups klockaregård 
Av HELGE ANDERSSON 

Efter reforma tionen i Köpenhamn 1536 reglerades den da nska kyrkans förhål
la nden genom Kirkeordinansen, som också innehöll bestämmelser om kyrkans 
relationer till skolväsendet. I ekonomiskt avseende kom skolan a tt uppbyggas 
på egendom och inkomster, som genom reformationen indragits från den ka
tolska kyrkan, t. ex. gårdar, som skänkts till kyrkan mot att själamässor lästes 
för donatorerna, kronotionde och inkomster från präst- och klockareboställen. 

En av skolans viktigaste inkomstkällor blev avkastningen från klockarebo
ställen. I början var det främst skoleleverna, som uppbar inkomst från klocka
reboställen, men omsider kom även skolans lärare i å tnjutande av denna in
komst. Kirkeordinansen av år 15391 stadgade, att de lantsocknar, som låg nära 
köpstäderna, skulle ta sig "sogne degener aff Scholerne" och lå ta dem få in
komsten från klockarebostället "for een hielp at studere med." Många skolele
ver hade inte tillräckligt underhåll och tvingades därför lämna sina studier. I 
ett kungligt brev l 5682 förtydligade Fredrik Il Kirkeordinansens bestämmelse 
att lantsockna r "noget neer" städerna skulle hämta klockare från städernas 
skolor. Fredrik Il bestämde nu att denna skyldighet skulle gälla lantsocknar, 
som icke låg över två mil från köpstad . 

I kraft av Kirkeordinansen och Fredrik Il:s brev kom elever från M almö 
skola att inneha klockaretj änsten i ett tjugotal socknar runt Malmö, däribla nd 
Bunkeflo, Fosie, Husie, Oxie, Skabersjö, Södra Sallerup och Västra Skrävlinge. 
I dessa församlingar tillsattes klockare av stadens kyrkoherde och skolans rek
tor, vilka tillsammans utsåg en elev i högsta klassen till innehavare av klockare
tjänsten. Skolynglingar, som innehade klockaretj änst, kallades "L0be-Degne" 
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till skillnad från de andra i sockna rna bosatta klocka rna, som benämndes 
"Saede-Degne" eller "Bosiddendes D egne."3 

Klockarens huvudsakliga uppgift var a tt leda sången i kyrkan vid gudstj äns
ter och förrä ttningar. Ett gammalt kyrkoinventa rium är degnestolen, d .v.s. 
klocka rebänken, en kort bänk främst i kyrka n, där klocka ren före orglarnas tid 
hade sin pla ts, och varifrån ha n ledde församlingssången, så som man ännu kan 
se det i danska lantkyrkor. Till klocka rens skyldigheter hörde också a tt en gång 
i vecka n undervisa böndernas barn i kristendom och innanläsning. Före tj änste
tillträdet fick klockaren genom ed högtidligen lova a tt "redeligen laere vngdom
men d. M artin Luthers lille catechismus vdj sine ord och forklaring effter kong. 
may. ordinantze."4 

En skolyngling, som utsetts till klockare, uppbar alla till tj änsten hörande 
löneförmåner, arrendet från klocka rebostället, helgonskylden, en viss mängd 
spannmål, som vid allhelgonatid levererades från alla hemman i socknen, och 
minuta, d.v.s. småinkomster, som bestod av påskma t, sommarost och offer in 
natura eller penningar vid de tre stora kyrkliga högtiderna och vid vissa andra 
tillfällen, t. ex. vigsel, jordfästning och kvinnas inledande till kyrktagning, en 
akt som förrä ttades av prästen, då hon första gången efter barnsbörd åter del
tog i gudstj änsten . 

Det var för 400 år seda n ett stort företag a tt på smala, slingra nde vägar ta 
sig ett pa r mil utanför stadsportarna . Skolynglingarna, som var kl ädda i en lång 
kappa och på huvudet hade en hätta av svart tyg med en tjock snodd, som 
hängde nedåt ryggen, gick till fots ut till sina kyrkor ; de som skulle å t samma 
håll slog sig säkerligen i sällskap och stämde väl också möte vid något vägskäl 
för å terfärden. Vår och sommar var det en munter vandring till fågelsång un
der en blå himmel, men höst och vinter en mörk och tung vandring för en skol
yngling på den tidens dåliga vägar. 

Anordningen med skolynglingar som innehavare av klocka retjänst hade sina 
avigsidor. En skolyngling var under veckan upptagen med sina studier och 
kunde inte ordentligt utföra klocka rens tj änsteåliggande enligt Kirkeordina nsen 
att en gång i vecka n undervisa böndernas ba rn i kristendom och innanläsning. 
Skolynglingarna fick som tjänstgörande klockare vara med vid dop, bröllop och 
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begravningar i sina rSockna r och deltog i de efterföljande kalasen, som pågick 
fl era daga r i rad. Det hände ofta, att de där tog sig för mycket till bästa och 
så försummade sin skolgång ett pa r dagar. Dessa missförh ållanden gjorde, a tt 
skolan tillsatte ersättare för de ti ll klocka retjänsten berättigade skolynglinga rna, 
s. k. substituter, som innehade klockareboställena och uppba r små inkomsterna. 
I början av 1600-ta let blev substituter a llt van ligare i Lunds stift. M en även 
eda n substituter ti llsatts, begav sig skolynglingarna gärna ut till sina socknar. 

Enligt 1 656 års skollag fick skolynglingarna endast gå till sina socknar vid de 
tre stora högtiderna och i enstaka fall vid dop och begravning. När skolyng
linga rna förrättat sin tjänst i kyrka n, skulle de omedelbart gå tillbaka ti ll skolan 

och inte till någon gård i socknen, där festligheter pågick. Den som bröt mot 
skollagen löpte risk a tt straffas i skolan eller mista socknen. - " Skole Degne 
schulle iche tilstedes at gaa till deris Sogner, vden de ligge ner ved byen. O ch 
end da ichun allene paa de 3 store höytider, och har noget besynderligt eller 
barsell och daab indfalder. O ch schulle samme degne, na r de udj Kirchen dere 
tieniste forrettet haffue, strax forföye sig hiem igien, och iche begiffue sig enten 
till bryllopsgaarden eller Ba rsell stuen : Saa fremt nogen herimod findes vlydig, 
scha ll hand förste gang stra ffes i Skolen, a nden gang miste Sognet." _ 5 

En ligt Kirkeordina nsen skulle inkomsterna från klockaretjä nsterna ti ll fa lla 
skoleleverna. I Lunds stift började emellertid dessa inkomster redan p å 1560-
talet att tas i a nspråk för lärarnas avlöning ti ll förfång för skoleleverna . D et 
blev snart a ll t van ligare a tt lära re i stadsskolorna med biskopens ti llå telse över
tog klockaretj ä nster, som de lät skolelever sköta mot en mindre ersättning. 

I "Visitatsbog for Lunde stift" 1611- 16376 a nges följande tjugotre socknar 
höra till M almö skola : V. Skrävlinge, Husie, S. Sallerup, Törringe, Skabersjö, 
V. Ingelstad, Ö. Grevie, M ella n Grevie, S. Åkarp, V. K ärrstorp, Glostorp, Ges
sie, Eskilstorp, Tygelsjö, V. Klags torp, Locka rp, Fosie, Oxie, Arrie, Hököpinge, 
Bunkeflo, Vellinge och H åslöv. 

Ett klocka rehemma n, som i över 300 år genom såväl da nsk som svensk tid 
varit a nslaget åt Malmö skola, är S. Sallerups klocka regård. Klockaretj änsten 
i S. Sallerup, som sedan 1564 var prebende åt Malmö S :t Petri församling, in
nehades av skolynglingar, s. k. L0be-Degne, som alltså uppba r alla till tj ä nsten 
hörande löneförmåner. Klockarens lön vid tiden strax efter reformationen 
fra mgår av Lunds stifts la ndebog av år 1569,7 en förteckning över präst- och 
klocka reboställenas egendom och prästers och klockares inkomster av tionde 
och a ndra förmåner. Som lön uppbar klockaren i S. Sallerup 1569 helgonskyld 

med tre pund och sex skäppor spannmål från vart och ett av socknens tjugotre 
hemma n, vidare påskmat, d.v.s. vissa matvaror, som sockenborna levererade 
vid påsk, och sommarostar, vanligen levererade vid midsommartid, samt diverse 
små inkomster, bestående av Sponsalia (vigsel pengar ) 2 skillingar för varje 
brudpa r, Introductio (inledelsepenga r ) 1 skilling för varje kvinna, som inled
des i kyrkan till kyrktagning och Funeralia (jordfästningspengar ) 9 skillingar 
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av välbärgat folk och 3 killingar av a ndra. Landebogen nämner i S. Sallerup 
under rubriken "Bona curiae aedituj" (klockarebolets egendom) ingen klocka
regård uta n upptar endast en "grund tt'', d.v.s. jord, om var uta rrenderad och 
gav klockaren 8 skillingar i årligt a rrende. Till Landskrona slott, som hade do
minium till klockarejorden, erlade a rrenda torn en tunna havre å rligen. Denna 
tunna havre transporterades genom kungligt brev 1618 till M almö skola .8 

K locka rejorden bestod enligt Landebogen 1569 av tjugo ju ägolotter, åker 
och äng, fördelade i byn fyra vångar, Norre, Södre, Östre och V ästre vång. 
Alla ägor redovisa med na mn, varav några ha r beva ra ts genom 400 år och 
ännu är levande, t. ex. "Fredleng höys ager'', nuva ra nde Frillinge hög,9 en 
ä ttehög vid Tullstorpsvägen. Storleken av ägorna anges i Landebogen för åkrar 
genom mängden u tsäde, tunnor och skäppor, och för ängar med avkastningen 
i famna r ell er lass hö. Klocka rejorden i S. Sallerup besåddes med sammanlagt 
2 tunnor och 6 skäppor korn och 4 tunnor havre. 

Ännu 1655 uppba r lä rjungar vid M almö skola inkomsten från klocka retj äns
ten i S. Sa llerup, där det inte fanns någon bofast klockare.10 Det var tydligen 
dåligt bes tällt med undervi ningen av ungdomen i ka tekes och innanläsning, 
ty vid en biskopsvisita tion 1635 kunde ungdomen från S. Sallerup inte ett enda 
stycke i ka tekesen och fick en a llvarlig tillrä ttavisning av bi kopen.11 

Skolorna i Skå ne fick efter R o ki ldefreden 1658 behålla "sina beneficia och 
inkombster oskingrade och oförminskade."12 K locka rejorden i S. Sallerup fick 
även sedan Skåne blivit svenskt behålla sin karaktär av skolhemman, avkast
ningen tillföll M almö skola . J ordrevningsprotokollet från 167113 upptar i S. 
Sallerup en "Deigne Grund'', som "aldrig waret bebygdt uthan ähr blefwen 
bruukt under andre Gårda r, ha r j danske tijdhen in thet wa ret achtadt för nå
gon H emma nspart, finnes eij heller j J ordeboken upfö rdt." Klockarejorden 
brukades 1671 av en bonde vid namn Lars J onsson, som gav 6 daler i årligt 
a rrende ti ll lvfalmö skola . U tsädet var enligt jordrevningspro tokollet i Norre 
vång 1 tunna och 4 käppa r råg och 1 tunna och 2 skäppor havre, i Södre vång 
3 skäppor korn och 1 käppa havre, i Östre vång 2 tunnor och 2 skäppor korn 

och 3 skä ppor havre och i Västre vång 1 tunna och 4 1/ 2 skäppor korn och 
2 tunnor havre. Klocka retj änsten i S. Sa llerup innehades 1671 av en höra re, 
d .v.s. underlä rare, vid M almö skola. S. ~allerups socken bestod vid denna tid 
av 34 hemma n, varav 3 fä tor, d.v.s. a rrendegårdar. Klockarelönen u tgjordes 
av helgon kyld, som utgick med 1 skäppa korn frå n varje fäs ta och 2 skäppor 
korn från övriga hemma n. H öra ren vid M almö skola, om uppbar inkomsterna 
från klocka rejorden hade vid denna tid en substi tut, som skötte klocka retj äns
ten i S. Sallerup. Enligt jordrevningsprotokollet innehades ett gathus i Salle
rups by med ti ll höra nde 2 skäppland jord i Ö tre vången av en substi tu t vid 
namn J on Sven son, som uppbar p åskmat ti ll ett värde av 1 mark från varje 
hemman och 4 öre från varje fästa "för ha n förrettar Gudstiensten." D es utom 
erhöll substituten 1 skäppa korn av varje bonde, som hade barn, om undervi-
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sades " uthj Catechismo och Troens Artiklerne." Arrenda torn av klockarejor
den, bonden Lars J onsson, skulle förse substituten med " M ath och öh! om 
M essedagarne." 

Klockaren var under Skånes försvenskning p å 1670- och 1680-talen en viktig 
person. H a!n skulle lära sockenborna att läsa katekesen på svenska och lära dem 
sjunga svenska psalmer, särskilt psalmen "Gud gifwe Konungh Carl och wår 
nådiga öfwerhet Frijd och gott regimente," som sjöngs efter predikan .14 Det 
skulle vara en ständig påminnelse för sockenborna om vem som nu var deras 
konung och rä tta världsliga överhet. Av samma orsak uppsattes i Skånes kyrkor 
det svenska riksvapnet med K arl XI :s namnchiffer. I S. Sallerups kyrka upp
sattes 1688 ett sådant vapen, som är bevara t och sitter över ingångsdörren till 
långhuset. 

Alla danska ABC-böcker, ka tekeser och psalmböcker avskaffades och ersattes 
med svenska sådana. Klockarna tillhölls at t flitigt undervisa ba rnen i de svenska 
ABC-böckerna. K arl XI utfärdade 1683 importförbud på danska katekeser, 
psalmböcker och bönböcker.15 Klocka rna fick förbinda sig både a tt själva lära 
sig den svenska katekesen och a tt undervisa ungdomen i svensk ABC-bok, ka te
kes och psalmbok och "som een redeligh undersåtha re drifwa uniformiteten."16 
Det va r vanskligt a tt vara klockare i Skåne under försvenskningstiden. Pros
tarna hade rä tt a tt förhöra klockarna i sitt kontrakt om de kunde den svenska 
ka tekesen utan till. Om n ågon klocka re ej bestod provet, suspenderades han 
omedelbart. Biskopen kunde utan vidare avsätta sådana klockare, som var 
"ohörsamme och styfhalsade" och ej främjade uniformite ten.17 Sju klocka re 
blev 1684 suspenderade från sin tjä nst därför a tt de sjungit la tinska begrav
ningspsalmer och dä rigenom lämna t "ett förargligt exempeJ."18 

N ågon gång efter jordrevningen 1671 , då klockare jorden redovisas som obe
byggd, har en klocka regård uppförts i S. Sallerup. Ett syneprotokoll från 1 75919 

omtala r at t inga hus då fanns på klocka rejorden "allenas t hörn pch fotstenar 
woro qwa r a t deraf ses kunde Klockare Bohlet till förne stå tt, och i stället för 
hus, är nu den pla tsen updrefwen och besådd med korn och linne till twå skicp
pela nds storlek." Vid synen 1 759 berä ttade husmännen Swen Klason och H ans 
Sönasson, a tt " uti theras tid wari t på åfwannämde Klockare Bohl en Byggning 
af 11 binni·ngars20 storlek, inrättadt till Stuga, K ammare och farstuga, samt 
looga, lada och ladugolf, hwilka hus skulle af Klockaren Friedrich K abeii blif

wit therifrån flyttade." I samba nd med synen 1 759 klagar rektorn vid M almö 
skola hos landshövdingen över "huru illa hushålla t blifwit med åbyggnaden på 
Klocka rebohlet i Sallerup, hwa rtill M almoe Schola äger Dominium, nemligen 
at a lla husen blifwit flyttade ifrån thess rä tta tomt bort på en främmande 
grund, a t the ännu therstädes wårdslösade, och icke med årlig tilbyggnad efter 
lag widmagthållen, utan fas t mehr ensidigt i a nd ras hä nder genom försäljning 
efterlämnade blifwit" och anhåller a tt skulden härtill blir föremål för utred
ning vid laga ting. 
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D et svenska riksvapnet med K arl XI :s namnchiffer, uppsatt i 
S. Sa llerups kyrka 1688. Foto förf. 

Klocka rna hade laglig skyldighet att vårda och underhålla klockaregårda rna . 
Anledningen till a tt klockaregården i S. Sallerup flyttades från klockarejorden 
är inte kä nd. K a nske var det ett försök a tt komma ifrån underhållsskyldigheten. 
Klocka ren Friedrich K abeii menade kanske a tt om gården inte låg på klockare
jorden utan på annan mark, var den in te klockaregård i lagens mening, och 
underhållsskyldigheten bortföll. 

I de jordeböcker, som upprättades efter Skånes försvenskning, fick klocka re
jorden i Sa llerups by nummer 4. D en ä ldsta lantmä terihandlingen a ngående 
S. Sallerup " Geometrisk Afmätnings Description öfwer Sallerupp Sochn och 
Sallerupp By'', upprä ttad av lantmä ta re Samuel Kruse år 1 700,21 uppta r å Sal
lerup nr 4 en "Klåcka regrund" med klocka ren Friedrich K abeii som inneha
vare. Till klocka regrunden hörde enligt lantmä tarens " Callculla tions T abell" 
år 1 700 sammanlagt 42 åkerstycken på olika stä llen i byns jord, 1 1 åkerlappar 
i Norre vång, 4 i Södre vång, g i Östre Vång och 18 i Västre vång; åkerma rken 
beskrives som omväxlande god mulljord, lerjord och sandblandad jord. Till 
klocka regrunden hörde också sammanlagt 14 ängstycken, 2 i Södre vång, 7 i 
Östre vång och 5 i Västre vång, vilka alla avkastade hårdvallshö. 

I Skånska Guvernementskontorets Jordebok 1712--1322 redovisas under 
rubriken "Gatehuus" i Sallerups by "Klåckarebohl 4". Innehavare var nu kloc
ka ren M å rten Stickma n, som under 1 700-talets första år efterträ tt Friedrich 
K abeii. H a n mi slyckades med a tt bruka klockarejorden och blev medellös. 
Bruket av klocka rejorden överlä ts tillfälligt till kyrkoherden i S :t Petri, J ohan
nes Hofwerberg, som innehade S. Sallerup som prebende. I ett brev 1 708 hän
visar M a lmö skolas rektor till "den nya klåckarens i Sallerup Sochn Wehlaktad 
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Mårten Stickmans oförmögenhet och brist p å alt det, som fodras till ett åker
bruk." Genom Mårten Stickmans oförmögenhet hade också "Klåckare huset", 
som han bebodde "begynnia t aldeles förfalla."23 Kyrkoherde Hofwerberg skulle 
erlägga den arrendeavgift, som skolan var berättigad till. 

Karl XII :s krig betydde svåra år för Skåne. Säd sändes från Skåne till de 
dela r av Sverige, som drabbades av missväxt, och många av de skånska bön
derna blev utarmade. M ånga åkrar fick ligga osådda av brist på utsäde. Efter 
nederlaget vid Poltava landsteg danskarna i Skåne, som försvarades av Magnus 
Stenbock, och blodiga strider utkämpades. M ånga mindre nogräknade perso
ner sökte på olika sätt utnyttj a den oreda, som uppstod vid krigsrörelserna i 
Skåne, för egen vinning. En åbo i Sallerup passade på att lägga beslag på 2 

skäppla nd jord från klockarejorden och skördade den växande havren. M almö 
skolas rektor klagar i brev 171 o över att " ibland andra, som under den all
männa Olyckan af Fienden, sökt sin egen Fördel till sin nästas skada äro jäm
väl J eppa Jönsson i Sallerup och hans Hustru , hwilka tagit sig den frihet, a t de 
icke allenast tillwäll t sig af Klockare grunden i Sallerup 2 ne Skeppor H afre
jord, utan ock höstat den derpå utsådde H afren."24 

Vid den tidigare omnämnda synen 1 759, då substituten Niclas Trana till
trädde klockarebefattningen i S. Sallerup efter substituten Eric Grothe, var så
ledes klockarejorden obebyggd. I stället utvisades för synemännen tre hus på 
en kyrkan tillhörig tomt på gatumarken nordost om klocka rejorden. Enligt sy
neprotokollet var på "körkogrunden" byggt "et hus af sex Binningars20 rum, till 
uthus allenast tienliga, hwilka Synen tog i besiktning, och funno them så brist
fälliga, till wäggar, timber och tak, a t hwartera eij kunde wärderas högre än 
ti ll twå dhlr Smt binningen." Norr om detta hus stod en byggnad "af 4 bin
ningar them husmannen Swen Klason nu bebor, som säger sig hafwa af förra 
Klockaren Grothe ti llha ndla t för en Summa af Tiugoåtta dhlr Smt och them 
han sedan på egen bekostnad förbättrat," och söder om det bristfälliga huset 
låg enligt syneprotokollet "en ny byggnad, bestående af stuga, K ammare, wist
hus och Kiök, hwilken förra Klocka ren Grothe skall hafwa upbyggdt och be
bodt, och nu wid sin Transport till Bösarp försålt till nuwarande Klockare 
Trana för en Summa af 200 dhlr Smt, hwarpå Trana för Synen upwiste behö-
rigt qvittence." . 

I februa ri 1 7 60 var Oxie häradsrätt färdig med den utredning om a nsva ret 
för de förflyttade och vanvårdade byggnaderna ti ll klocka regården som rektorn 
vid M almö skola begärt vid synen föregående år. H äradsrä tten fann, "att nå
got Klockare Bohl icke står i Jordeboken till något H emman tahl upfört, uta n 
den gamla bygnaden finnes stå på K yrckjogrund." K locka ren Grothe hade be
visat, a tt till klockarelägenheten hörande hus varit bristfälliga vid hans tillträde 
till tjänsten 1 750, och att han under sin tid förbättrat och underhållit husen. 
Häradsrätten prövade därför skäligt befri a Grothe ifrån ansvar. Grothe hade 
också anlagt trettiosex famnar stengärden och planterat sextio pilar kring 
husen.25 
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Av de i syneprotokollet 1759 omnämnda tre hu en på kyrka ns ma rk var tyd
ligen det av synen utdömda och endast till uthu tjänliga huset det reda n i 
jordrevningsprotokollet 1671 omnämnda gathuset, som beboddes av substituten, 
och det norr därom belägna och av hu ma nnen Swen Klason bebodda huset 
det "Klåcka re hus'', som efter jordrevningen först uppförts på klockarejorden, 
men som sedan egenmäktigt flyttats därifrån av klocka ren Friedrich K abeii. I 
häradsrättens utredning heter det uttryckligen at t " den gamla bygnaden finne 
stå på Kyrckjogrund ." Söder om det äldsta gathu et låg det tredje huset, det 
nya klocka rehuset, uppfört av klocka ren Grothe och sålt till efterträda ren, 
klocka ren Trana. Då Grothe byggt nytt hus, ålde ha n det gamla klocka rehu et 
till husmannen Swen Klason. 

En ligt yneprotokollet 1 759 brukade klocka ren "öfwer 10 tunneland åcker 
och öfwer 6 lass ängsmark." Enligt kvittenser erlade klockaren årligen till 
Malmö skola "en gås och en tunna hafre." Vid storskiftet i Sallerups by 1 77626 

företogs en delning av Östre vången, varvid klocka ren tilldelades 1 2 åkerstyc
ken i denna vång. Klocka re vid tiden för storskiftet var N iclas Trana. 

Vid enskiftet i Sallerup kyrkby 1 806 sprä ngdes det gamla byhemmet, där 
gårdar och gathus legat tä tt intill varandra vid bygatan. Gårdarna flyttades nu 
ut i byma rkerna och fick sina ägor samlade på ett ställe. De gårdar, som var 
nybyggda och i gott skick, fick ligga kva r i byn, medan de äld re gårdarna ned
bröts och fl yttades ut. Bla nd de gårdar som fick ligga kva r på sin gamla plats i 
byn var klocka regården. I en kiftesprotokollet27 heter det "No 4 Klåcka re Bohl 
eller Skole-grund ha r en gan ka wacker och ny_ åbyggnad, utan plantering." 
Det torde innebära, att en klockaregård uppförts på den tidigare obebyggda 
klocka re jorden under något av 1 800-ta lets första år, sannolikt av klocka ren 
Carl Modeer, som tillträdde klocka rebefa ttningen i S. Sallerup somma ren 1 803. 
I enskiftesprotokollet heter det vidare "Nr 4 Klåckare Bohlet blir qwar och får 
Planen söder om gården, gränsar i söder till Östra K attarp, i öster till Nr 1 och 
i wäster till Nr 1 1 :s enskifteslott." 

Före enskifte t hade till klocka regården hört 1 5 tunnland jord, fördelad p å 
33 olika ställen, 3 åkrar i orre vång, 5 åkra r och 5 ä ngar i Västre vång, 2 
åkra r i Södre vång, 8 åkra r och 1 o ängar i Östre vång. Efter enskiftet fick 
klockaregården 1 2 tunn la nd och 25 kappland i ett sammanhä ngande stycke 
söder om gården. Enligt enskiftesprotokollet bestod jorden av "a/ bördig åker
mark, god ler och svartmylla 1 o tunnland 7 kappland, b/mindre bördig 1 o kpl, 
c/ äng, god hård och sidvallsäng 30 kpl, d/ liten äng lika med föreg. l kpl, e/ ga

tumark 1 tunn!. 7kpl." Till klockarejorden gränsade en på gatumarken belägen 
jord, som omfattade 5 2/ 10 kappla nd och i enskiftesprotokollet a ntecknats som 
"Trenne huspla tt ar" med numren 14, 15 och 1 6. Denna jord tillhörde M almö 
hospita l men disponerade av S. Sa llerups kyrka och brukades av församlingens 
klocka r mot en mindre årlig avgift till kyrkan . Arealen var så liten, a tt jorden 
endast kunde utnyttjas som köksträdgård. 
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I den nybyggda klockaregården å Sa llerup nr 4 bodde enligt husförhörsläng

den klocka ren Carl M odeer, född i R öddinge 1 766, med sin hustru Greta 

Stra ndberg, född i Pommern 1771 ; de hade tillsamma ns tio barn och höll både 

piga och dräng. Hur den första klocka regården sett ut är icke känt, då ritningar 

och synep ro tokoll saknas; en del av kyrkoarkivet förstördes vid en brand i S. 

Sallerups prästgård 1882. Förmodligen har klocka regården haft fyra lä ngor 

med klinevägga r och korsvirke under halmtak efter tidens byggnadsskick och 

varit kringbyggd. 

Bouppteckningen efter Carl Modeer, död 1837, ger värdefulla upplysningar 

om inredningen och det dagliga livet i klockaregården. Boningslängan hade tre 

rum, kallade dagliga stuga n, mellanrummet och östra kamma ren. I dagliga 

stugan stod enligt bouppteckningsprotokollet28 " 8 Trädstola r, 1 Klaffbord , 1 
Sängställe, 2 Soffor, 1 mindre bord, 1 Thebord, 1 M a tskåp, 1 Hörnskä nk med 
bord, 1 Litet H ängskåp, 2 Bord, 1 do, 1 Säng, 1 Gåsbänk." I mella nrummet, 
som tydligen a nvändes som finrum, stod " 1 Pullpet, 1 Soffa med M adrass, 4 
uppstoppade Stolar, 2 Lännstolar, 1 Litet Bord." Östra kammaren hade " 1 
Klädesskåp, 1 Sängställe, 1 Skä nk, 2 T hebord, 4 nya stola r, 1 gammal Ekekista, 
2 do stola r." Till utrustningen i klocka regården hörde tallrikar och soppterrin 
av tenn, 6 ma tskedar och 6 teskedar av silver, 5 pa r knivar och gaffl ar av järn, 
2 tra ncherknivar, kaffekittel och ka ffekanna av koppar, våffeljä rn, fl era jä rn
grytor, eldtång och " 2 Kittel fötter." Vida re fanns " 1 K affe qvarn'', " 1 åtta 
Dyngns wäggur med foderal" , " 1 Piphylla" och " 1 större Spegel." Det fanns 

go tt om sängkläder i klockarens bohag, familjen var ju också stor. Bouppteck
ningspro tokollet uppta r 11 över- och underdynor, 1 7 huvudkuddar, 3 täcken, 
13 laka n och dessutom " Sparrlakan till 2ne Sängar'', tydligen för klockarefar 
och klocka remor. De flesta dynorna beskrives som grårandiga, rödrandiga och 
blårandiga, men det fanns också " 3 Gul och Blårandiga Hufwuddynor." Linne
förrådet upptog förutom lakan också 18 handduka r, 5 bordduka r och 26 ser
vetter. 

M an levde i en tid, då allt förfärdigades hemma, man spa nn, vävde, bryggde 

och bakade, och i klockaregårdens bohag ingick kardor, häcklor, spinnrocka r, 

väv, mäskekar och baktråg. 

Till klocka regården hörde 2 beslagna höstvagnar, 2 pa r kälka r, 1 trumla, 

1 plog, 2 harvar och 1 årder. Det fanns också en god uppsättning verktyg för 

a rbete på marken, 6 liar, 3 hötjugor och 6 "hypejern." 29 Av djur ägde klocka

ren Modeer vid sin död endast " 1 Fetadt Swin'', som värderades till 13 Rd 

banco, men det fanns gott om seltyg, " 1 pa r Selar med töm och Linor, 4 p ar 

do med 2 ne tömmar, 3 st. Tränsar med Betsel och 1 Ridsahl." T ydligen ha r 

klockaren på äldre dagar avy ttra t hästa rna, lejt bort körslorna på ma rken och 

endast behållit en gris för husbehov. Bouppteckningen uppta r av spannmål e tt 

sädesgolv med råg, beräknat till 16 lass, 1 stack med 6-radigt korn och 1 stack 
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med 2-radigt korn, vardera beräknade till 16 lass, vidare 2 lass vicker, 1 tunna 
utsådd vinterråg och 1 r tunnor potatis, allt värderat till 256 Rdr banco. 

Klockaren Modeer torde ha varit en för sin tid välklädd man. H an ägde vid 
sin död inte mindre än 4 frackar av blått kläde, 1 blå långrock, 1 blå kappa, 
1 grå päls, 5 par blå klädesbyxor, 1 par vadmalsbyxor, 1 par ridbyxor, 1 3 väs
tar, 15 linneskjortor, 4 par strumpor, 4 pa r stövlar, 1 par kängor och 2 hattar. 
Som den ståndsperson Modeer var hade han både fickur av silver och tobaks
pipa av sjöskum. 

Det bör ha varit en färggrann syn att se Sallerups klockare Modeer komma 
ridande i blå långrock och rundkullig svart hatt eller se honom sitta i klockare
bänken i kyrkan, när han tog upp sitt silverur för a tt se, hur länge prästen hade 
predika t, eller se honom gå i klocka regårdens trädgård och pyssla med sina bi
kupor av halm. 

Ett visitationsprotokoll från 181430 omtalar att klockaren Modeer " i afseende 
på lönevillkoren är Substitut under Malmö skola" och att " 'Klockaren, hvars 
lägenhet är anslagen R ector Scholae i Malmö, ha r ej Boställe men nyttj ar 1 2 
Tid god jord, hvaraf någon afgift går till R ector Scholae i Malmö äfvensom 
en del af H elgonskulden." Den årliga avgiften, som klockaren erlade till M almö 
skola, bestod av "en tunna hafre och en gås'', och helgonskylden utgjordes av 
9 tunnor korn. R ektor G. A. Ahlman beslöt 1814 att höja den årliga avgiften 

från klockarejorden i S. Sallerup till "Sex Tunnor, Tolf K appar rent Korn, att 
lefwereras i Malmö eller betalas efter Markegångstaxan", och den nya avgiften 
fastställdes av såväl Konungens Befallningshafvande som konsistorium. Modeer 
överklagade emellertid beslutet hos Kungl. Maj :t med motivering att vid hans 
tillträde till tjänsten hade ingen fråga väckts om förhöjd avgift från S. Salle
rups klockarejord, och han a nhöll därför a tt den avgift "en tunna hafre och 
en gås", som gällt hans företrädare också skulle gälla honom. Kungl. M aj :t 
upphävde de tidigare besluten av Konungens Befallningshafvande och konsi
storium och förklarade " Modeer berät tigad, a tt emot samma wilkor eller ränta 
till R ector Scholae i M almö som dess företrädare till sin död."31 

Klockaren Modeer hade liksom sina företrädare till uppgift att leda sången 
i kyrkan. Enligt ett visitationsprotokoll från 1822 hade han också undervisnings
skyldighet, " de som ej lärt att läsa rent i Bok och icke kunna sjelfva inhemta 
utanläsningen biträdas dervid af Klockaren." Om Modeer ä r antecknat att 
" han har ej i sina yngre år blifvit vand a tt anställa förhör."32 Klockaren skulle 
också föra kommunionlängd med nattvardsdagen utsatt. Förr fick man inte gå 
till nattvarden utan vidare, då skulle man teckna sig, " tickna si", en eller två 
söndagar i förväg, och det gjorde man i S. Sallerup hos klockaren, som anteck
nade dem som gick till na ttvarden eller " ti a ltars" som man då sade. Klockaren 
i S. Sallerup förvarade och vårdade också kyrksilvret och mässkruden. 

I Sverige infördes 1801 vaccinering mot smittkoppor av Lundaprofessorn 
Eberhard Zacha rias Munck af R osenschöld, och ute i bygderna blev det kloc-
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karens uppgift a tt vaccinera folk, han genomgick en snabbkurs och fick titeln 
vaccinatör. Klockaren Modeer fick vid en visitation 1822 gott betyg av biskop 
Vilhelm Faxe. Om vaccineringen heter det i visitationsprotokollet a tt klocka
ren "äger både skicklighet och vigilance, förer Journalen och erhåller god Vac
cine."33 Vaccineringen gav Modeer en extrainkomst. En åbo fick betala 32 sk. 
banco till klockaren för varje ba rn, som vaccinerades, meda n en husman en
dast behövde beta la 1 6 sk. ba nco för sina barn. 3-1 

För "Kyrka ns städning, ornamenternes och M ässklädernas renhållning" upp
bar Modeer 2 rdr banco om året.35 

Samma år som Modeer dog, 1837, inköptes en orgel till S. Sallerups kyrka för 
450 rdr banco. Modeers efterträda re blev svärsonen Jonas I sberg, född i Sve
dala 1802, och gift med Maria na Modeer, född i S. Sallerups klockaregård 
1808. När nu kyrkan fått orgel, fi ck klockaren i S. Sallerup även titeln orgel
nist, och Isberg fick av sockenstämman 1840 tillökning på sin å rliga lön med 
30 rdr ba nco,36 "sedan han åtagit sig Orge lspeining å det ti ll kyrkan inköpta 
Orgelverket. " 

När Modeer avlidi t, gjorde rektorn vid M almö skola en ny anhållan till 
Konungens Befallningshafvande och konsistorium a tt klocka ren i S. Sallerup 
skulle åläggas a tt till Malmö skola betala den i gällande föro rdningar bestämda 
avgiften 6 tunnor och 12 kappor korn. D enna avgift blev 1837 fastställd att 
gälla för efterträda ren Jonas Isberg. Sockenstämman beslöt 1838 att Jonas Is
berg fi ck överta kyrkojorden nr 14, 15 och 16, som brukats av företräda ren 
" utan någon förhöjd afgift till K yrka n som Klockarebeställningen i ha ns ha nd 
betydligt försämra ts genom den ådömda höga afgiften till Scholan i M almö af 
den ordinära Löningsjorden."37 Avgifterna för denna kyrkojord var inte be
tungande, 36 sk. ba nco i städ ja och 1 2 sk. banco i årlig avgift. Från 1844 fick 
Isberg 3 rdr banco extra om året för a tt han ombesörjde helgmålsringningen, 
då " beslöts a tt hädanefter aftonen före hva rj e helgedag ringning skulle ske med 
den ena klockan, och a tt denna ringning skulle ombesörjas af Klocka ren 
I sberg."38 

Allt fler och fler uppgifter hade klockaren få tt, och det blev na turligt a tt ta la 
om "klockarefar, som skall a llting bestyra ." Han skulle sjunga, spela orgel, un
dervisa i den svåra läskonsten, vaccinera, föra nattvardsjournal, städa i kyrka n, 
utföra helgmålsringning, vårda prästens mässkläder, putsa kyrksilvret och myc
ket a nna t. Kyrksilvret hade seda n gammalt förvarats hos klocka ren, men vid 
en sockenstämma 184239 föreslog kyrkoherden Olof Lundius, att "då säkerheten 
till egendom blifvit mera wansklig" kyrksilvret skulle fl yt tas från klockaregår
den ti ll kyrkokistan. Sockenstämman beslöt i enlighet med kyrkoherdens för
slag, och kyrksilvret fick sin plats i kyrka ns kassakista. Det var ett klokt beslu t, 
för två år senare, den 15 juli 1844, brann klocka regården ner. Ett protokoll 
från en prostvisita tion i S. Sallerup i september 184440 talar om "Klocka ren 
hus, som denna sommar nedbrunnit," och om mäss-skruden, som " uppbrändes 
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i den vådeld, om den 15 juli innevara nde år öfvergick Klockaregården." Bra n
den omtalas också i M a lmö Nya Allehanda för den 16 juli 1844, där det heter : 
"Sistlidne gårdag förmiddag utbröt, af okändt upphof, eld uti ett uthus i Sal
lerup, tillhörigt Klockaren I sberg. Så wäl ha n som hustrun och tjenstefolket 
woro frå nwa rande wid olyck tillfä llet, och då de ti llstäde komne personernes 
första om.sorg war att rädda menniskolif, deribla nd fem barn o~h ägarens 
sängliggande fader, hann elden så hastigt sprida sig ti ll och ödelägga de öfrige 
åbyggnaderne, a tt sna rt sagdt intet af lösöreboet undgick att ti llspillogifwas för 
lågornas wåldsamma fra mfart. Så wä l fastighet som lö ören woro försäkrade i 
häradets Bra ndstodsbolag, men så lågt, a tt näppeligen mer ä n tredjedelen af 
werkliga wärdet kan påräknas så om ersättning för den lidna förlusten."41 

Om bouppteckningen efter Modeer innehåller värdefu lla uppgifter om kloc
ka regårdens inredning, så ger bouppteckn ingen efter " cantorn och org0 lnisten" 
Jonas Isberg, död i magkräfta 1856, g<;>d upplysning om den efter bra nden 1844 
återuppförda klockaregården och jordbruket där. Bouppteckningen42 omnäm
ner fyra lä ngor: boningslängan av sju " binningar",20 10.5 meter lång, vä tra 
längan med tio "binningar" , 15 meter lång, södra lä ngan med elva " binningar' ', 
16.5 meter lång och östra lä ngan med ex "bin ningar'', g mete r lång. D et va r 
a lltså en typisk kånsk fyrlängad, kringbyggd korsvirkesgård. 

Jordbruket på klockarcgården belyses av bouppteckn ingen efter Isberg 1856. 
Enligt protokollet fanns det då på klocka regården 2 brunblissiga hästar, 1 röd
hjälmig ko, 1 brokig ko, r ka lv och 2 får. Vidare uppräknades 5 tunnor råg, 
3 tunnor otrö kad råg, 8 tunnor otrö kat korn, 3 tu nnor ut ådd råg, 21 kappor 
vete och 5 tunnor pota tis. Av vagna r och åkerredskap redovisas 2 järnbeslagna 
vagnar, 1 obeslagen vagn, 1 plog, 2 årder, 1 trumla, 1 hästräf a och 2 harvar. 

Jona I sberg ekonomi var inte den bästa trots att ha ns extraarvode som 
orgelnist höjts till 50 rdr banco om året 43 och klocka ren 1854 fick behålla två 
av de n io tunnor helgonskyld korn, om varit anslagna ti ll Malmö skola.44 H el
gonskylden från klockaregårdar till lä rdomsskolor upphörde helt 1856.45 Bra n
den 1844 och återuppbyggnaden av den lågt försäkrade klockaregården hade 
vållat svårt avbräck. Bouppteckningens behålln ing uppgick till endast 53 rdr 
banco, och J onas I bergs änka, Maria na född Modeer, beviljades fyra s. k. 
nådår, då hon fick bo i klocka regården och uppbära förmånerna ti ll tj än ten 
mot att hon avlönade en vikarie, som blev orge lnisteleven Wilhelm Win tröm. 

Sockenstämman ti ll tyrkte varmt Mariana Isberg ansökan om nådår, "enär 
framlidne K a ntorn med ordning och ski ckelighet sina å ligganden bestrid t, dcr
med komma nde i förening a ndra skäl, ömma och ta la nde."46 ådåren gick ut 
1860, och tjänsten tillträddes av en August R einhold Nylander med den fin a 
titeln " Musique Directeur." Nyla nder var född i ässjö 1819 och kom ti ll S. 
Sallerup närmast från Säby församling i Jönköpings län. H an sta nnade inte 
länge i S. Salleru p, han a nsåg sig kanske överkvalificerad och fl yttade 1863 till 
Lund, där han blev domkyrkoka ntor och lära re i musik vid fo lk koleseminariet. 
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Nylander var den siste klocka re, som bodde i klockaregården. Till Nylanders 
efterträdare valdes nådårsklockaren Wilhelm Winström, född i Svedala 1840, 
som sedan 1860 var skollärare vid F årabäcks och Ö. K a ttarps skola, och kloc
kare- och organisttj änsten i S. Sallerup förenades med skollärarebefattningen 
vid denna skola. Wilhelm Winström bodde som " tjensteförrättande klockare 
"hemma hos fadern, skomakare H ans Winström å Sallerup nr 7, och flyttade 
1860 till lärarebostaden i Fårabäcks skola . 

Sedan Nyla nder avflyttat, borta rrenderades klocka regårdens jordbruk, och 
boningslängan uthyrdes som bostad åt privatpersoner, varvid karaktären av 
klockaregård gick förlorad. Snart skulle också klockaregården förlora karaktä
ren av fyrlängad, kringbyggd skå negård ; redan tidigt skattade den östra längan 
åt förgängelsen. T re längor kvarstod fram till 1940-talet, då den södra längan 
raserades. Av den ursprungliga fyrlängade klockaregården var nu endas t två 
längor kva r, boningslängan i norr och en uthuslänga eller " lolänja" i väster. 
Boningslängan va r indelad i kök eller "s ters" med öppen skorsten, "stua" och 
"kammors", ett mindre rum, och hade en ålderdomlig "bagaron' ', d.v.s. bak
ugn. Sedan den siste hyresgästen, f . d. lantbrevbäraren Jöns Andersson lämnat 
klockaregårdcn i början av 1950- talet, förblev den obebodd och gick snart 
mot förfall. 

Från olika håll riktades i slutet av 1950-ta let i p ressen47 uppmärksamhet mot 
den kulturhistoriskt och miljömässigt värdefull a klocka regården i S. Sa llerup, 
en av de sista ännu kvarstående klockaregårdarna i sydvästra Skåne, och en 
räddningsaktion igångsattes . Sedan Bödka regården vid H ohögs backa r i Husie 
brunnit ner 1956, fanns det ingen genuin allmogebyggnad i M almö östra ut
ka nt, och S. Sallerups klocka regård blev tänkt som en ersättare för Bödkare
gården. Malmö Förskönings- och Planteringsförening ställde 1959 genom konst
nären, fil. dr Einar Bagers förmedling ett bid rag i utsikt till restaurering av den 
förfallna klockaregården i S. Sallerup med det förbehållet, a tt hembygdsintres
serade personer i S. Sallerup bildade en förening och i fo rtsättningen åtog sig 
det löpande underhållet av klockaregården, sedan den iståndsatts. Intresse för 
någon gara ntifö rening kunde in te uppdrivas i S. Sallerup, och denna utväg till 
restaurering stä ngdes. 

En framställning 196 1 till S. Sallerups kyrkoråd, huvudman för klockaregår
den, blev negativ. Eftersom S. Sallerup skulle inkorporeras kyrkligt med M almö 
vid årsskiftet 1961/ 1 962 a nsåg kyrkorådet sig inte böra fa tta beslut i ärendet så 
nä ra inkorporeringen utan hänsköt frågan om klockaregården till de kyrkliga 
myndigheterna i M almö. En framställning till den nye ägaren, M almö kyrkliga 
samfällighet, blev också negativ, då man där ansåg, a tt förfallet gått fö r långt, 
och a tt det skulle bli för dyrt a tt iståndsätta klockaregården. 

Efter dessa negativa besked undersöktes mojligheten a tt inreda klockaregår
den antingen till sockenmuseum för S. Sallerup eller till ett klockaremuseum, 
ett minne över klocka reinstitutionen i vår kyrka, men båda alterna tiven fick 
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förfalla, då såväl intresse som medel inte kunde uppmobiliseras. På våren 1965 
sökte Fri landsmuseet i Lyngby, K öpenhamn, ett skånskt a llmogehus från 1800-
talet, som lämpade sig för fl yttning till musee t. O verinspektören Peter Michel
en a nmä lde intresse för klocka regården i S. Sa llerup och va r i ma rs 1965 över 

och besiktigade gården.48 Den da nske museima nnen a nsåg emellertid inte kloc
ka regården vara tillräckligt genuin och representativ för skånska allmogehus 
då den hade två skorstena r, och även denna räddningsmöj lighet förföll. 

På hösten 1965 var läget för S. Sallerups klockaregård ka tastrofalt, väggarna 
började falla sönder, taket var delvis upprivet av storma r, golven var uppruttna, 
och den södra gaveln hade e tt gapa nde hål. En rivning a nsågs nu oundviklig. 
I annat fall skulle gården störta in av sig sjä lv. I detta läge anhöll ingenjör Egil 
Pih lström, Höllviksnäs, som i pressen följt de olika räddningsaktionerna för 
klockaregården,49 hos K yrkoförva ltningen i M almö a tt få förvärva S. Sall erups 
klockaregård och inlämnade samtidigt ett förslag till resta urering, som avsåg a tt 
göra klockaregården till bostad med bibehållen exteriör. Bos tä llsstyrelsen och 
kyrkofullmäktige i M a lmö godkä nde köpet i februa ri 1966,50 och i maj samma 
år kunde ingenjör Pihlström påbörja det mödosamma och kos tnadskräva nde 
iståndsättandet av den förfallna klockaregården. Första fase n i a rbetet blev en' 
fullständig demontering av klocka regården och en granskning av samtliga 

byggnadsdetaljer. Det visade sig, a tt boningslängan var uppfö rd av korsvirke 
och råsten, d .v.s. obränd lersten, med unda ntag av östra gaveln, som var av 
tegel. Västra längan eller uthuslängan hade korsvirke och klineväggar, den 
söd ra gaveln utgjorde en kombina tion av klinevägg och träbeklädnad, tydligen 
en provisorisk anordning sedan den angränsande södra längan rasera ts. K ors
virke med lerklining, en älta av lera, ha lm och vatten, ä r den äldsta väggkon
struktionen i a llmogehus och var förhärska nde ä nnu i börja n av 1800-ta let, då 
enskiftet genomfördes i de skånska byarna . Vid 1800-ta lets mitt övergick ma n 
alltmer ti ll a tt bygga hus av rås ten med och uta n korsvirke. Av byggnadsskicket 
a tt döma var klocka regårdens boningslä nga helt nyuppförd efter bra nden 1844, 
medan den västra längan eller uthuslängan med sina klineväggar tyder p å ti
digt 1800-tal och sannolikt härrör frå n den klockaregård , som uppfördes strax 
före enskiftet 1806; tydligen har väggarna hä r icke bra ndskada ts. Båda läng
orna hade halmta k, som var svårt skada t. 

V id ingenjör Pihlströms gra nskning av byggnadsdetaljerna befa nns fl era stol
pa r i korsvirket va ra förkolnade på yta n, li kaså var i uthuslä ngan den första 
bj älken intill boningslängan och takstolens översta bj älke, den s. k. ha nabjälken, 
ytlig t förkolnade, men fullt bärkra ftiga. Detta trävirke härstamma r tydligen 
från Modeers klocka regård och blev 1844 så obetydligt skadat a tt det kunde 
användas vid å teruppförandet av klockaregården efter bra nden. 

Våren 1965 lades Sallerupsvägen i rak sträckning söder om S. Sa llerup 
kyrka, och vägbanan kom a tt stryka tä tt intill klocka regårdens södra gavel. För 
a tt eliminera obehaget från trafiken och ge klockaregården ett mera skyddat 
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läge lät därför ingenjör Pihlström vid å teruppbyggandet fl ytta klockaregården 
4 meter åt norr från dess gamla grund. 

Då ingenjör Pihlström övertog klocka regården var förfa llet nära nog totalt, 
och det mesta av ursprungsmaterialet visade sig efter demonteringen oanvänd
bart. Vid återuppbyggandet, som helt utfördes av ingenjör Pihlström, kom dock 
80 procent av klocka regårdens gamla korsvirke till användning, däribla nd 
också de på ytan förkolnade stolparna, och av de gamla takstolarna kunde mer 
än 80 procent användas. Endast boningslänga ns östra och västra gavlar fick 
takstolar av nytt material ; samtliga gavla r fick ny utvändig brädbeklädnad. In
vändigt korn de gamla takbjälkarna till anvä ndning. En kompletterande tak
bjälke erhöll ingenjör Pihlström från Brokiga Boden i det 1960 nedmonterade 
Frickska huset i kv. 68 Magnus Stenbock vid Södra Vallgatan. Klockaregården 
återuppbyggdes helt av tegel, en del av östra gavelns tegel kom därvid till an
vändning. Nytt halmtak på båda längorna lades av fanjunkare Nils Algot Lo
rentzon, Malmö, specialist inom det gamla ha lmtäckareyrket, som också utfört 
arbeten på Burlövs gamla prästgård. Till å teruppförandet av klockaregården 
har M almö Förskönings- och Planteringsförening lämnat bidrag.51 Efter ett fri
tidsarbete p å två år och fyra månader kunde ing. Pihlströrn med familj i sept. 
1968 flytta in i klockaregården,52 'Som få tt en inredning, som uppfyller den 
moderna tidens krav, även uthuslängan utgör nu bostad. Exteriören är emeller
tid helt oförändrad, och S. Sallerups byrniljö med ett komplex av byggnader, 
om av ålder hör samman, kyrka, prästgård och klocka regå rd, är bevarad. 

S. Sallerups klockaregård, som är omistlig för bymiljön, utgör ett minnes
märke över klockareinstitutionen i vår kyrka samtidigt som den erinra r om en 
klockare jord, som seda n 1 500-talet genom såväl dansk som svensk tid i över 
300 år varit intimt knuten till M almö skola. 

Ing. Egil Pihlström har välvilligt stä llt sina uppmätn ingsritningar till förf:s d isposition, 
för vilket förf. utta lar e tt va rmt ·tack. Av dessa uppmätningsritninga r i skala 1: 1 oo 
:"ite rges på s. 42 överst till vänster fasad mot söder och t ill höger fasad mot öster samt 
på s. 43 överst till vänster fasad mot nor r och till höger fasad mot väster. 
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Stortorget i oktober 1865. Konstnären heter Anna Korkum, brorsdotter ti ll Christian 
Berghs hustru H enriette, f. Kockum . Från ett av Stora förmakets hiirnfönster ha r hon 
i en skiss få ngat ett stycke nu vunnet M a lmö innan åväl hästspå rvagn 1887 som hä t taty 
1896 ble,· nya blickpunkter på vägen från Anna Kockums ovandc idyll. - M a lmö Museum. 

Berghska hemmet 

I april månad 1970 flyttade fru Brita Bergh från den Berghska gården i hörnet 
av Kyrkogatan och K a n ligatan. Dä rmed atte p'unk t för den mer ä n 150 år 
aamla Bergh ka egiden i gården hi toria. 

Allt edan år 1849 hade gårdens hörnvåning åt Stortorget använts om bo tad 
fö r fem generationer av familjen Bergh. Vi i Fornminne föreningen , som ut
nyttjade det unika tillfället i vintra att be e det Bergh ka hemmet, konstaterade 
\·ilken levande tradition denna boendemiljö representerade. Här erinrade åt
ski ll igt al ltfort om den tid, då Chri tia n Bergh köpte gå rden ( 1819) . 

Aret färgbilder ägna denna unik a -,.- nu för vunna - borgarmiljö från 
Malmö. 
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K akelugn i Stora förm aket frå n 1800-ta le ts början, san nolikt tillverkad i K a lmar. 
Oljemålningen ovanför sekretä ren föres tä ller Peter Bergh ( 175 1- 18 18 ) . 

(!) 
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Stora förmaket. Såvä l den imposanta sa long ·möbeln inköpt i H amburg på 1850-ta lets 
mitt som tak krona n frå n 1840-talet härrör frå n C hristian och H enrie tte Berghs res idens
tid i den vackra stadsvåningen. Även a ndra i förma ken placerade möbler är ~ntika och 
härrör delvis från gården e ller frå n den å r 1 834 av C hristian Bergh förvärvade fa tigheten 

Kronetorp. 

6 1 



I korthet rekapituleras här gårdens historia1. 
Det är att antaga att den plats, där den nuvarande gården är belägen, just 

genom sitt läge var bebyggd redan då S:t Petri kyrka började uppföras. D e 
äldst dokumenterade ägarna var Lunds domkyrka och S :t Pctri kyrka; därefter 
under den danska tiden danska riksråd, storköpmän och borgmästare i Malmö. 
D en namnkunnigaste av ägarna under denna tid var Christi an IV :s rikshov
mästare och måg Corfitz Ulfelt. - D en nuvarande hörnbyggnaden åt torget 
uppfördes efter en brand på fastigheten och stod färdig r 765. År I 793 för
värvades densamma av borgmästaren Carl M agnus Nordlindh, och det var 
han, som lät inreda den aktuella bostaden på andra våningen. - Botten
våningens lokaler disponerades av gästande teatersällskap under några år från 
1 798.2 Fastigheten kom även att inrymma bankföretaget Malmö Diskont mellan 
åren 1803- 1817, samt efter diskontens fa ll jämväl under två år den kommi.ssion, 
som tillsatts av en urtima riksdag för a tt utreda diskontens affärer. 

F astigheten förvärvades därefter år 181 9 av handelsm? nnen Pehr Gustaf 
Barkman och Christian Ber:gh, som tillsammans å r 181 7 bildat handelsbolaget 
Barkman & Bergh. De båda handelsmännen flyttade sin rörelse till fa stigheten, 
och familjen Barkman bosatte sig i hörnvåningen åt torget. 

Även kungliga gäster i staden har här haft sin bostad. M ellan åren 1806-
1807 bodde i fastigheten Gustav IV Adolf och prins Gusta f. Sommaren 1848 
hade Oscar I här sitt tillfälliga residens. Den danske konungen Fredrik VII 
gästade hemmet vid samma tidpunkt.3 

År 1849 upplöstes handelsbolaget Barkman & Bergh. F amiljen Barkman 
tillades därvid den norra delen av fastigheten (åt Adelgata n med nuvarande 
hotell Tunneln ), medan familj en Bergh erhöll och bosatte sig i den del av fastig
heten som vetter åt K yrko- och K ansligatorna. 

I bostaden på andra våningen är rumsindelningen i huvudsak densamma som 
på Nordlindhs tid. Paneler och fönsterinramningar i de två stora rummen samt 
kakelugnarna här och i lilla förmaket är från samma tid. 

Fastigheten försåldes år 1 969 till Malmö stad, och staden har för avsikt a tt 
här ge M almö nation vid Lunds universitet nya samlingslokaler. 

1 Historiken bygger på anteckningar meddelade av fru Brita Bergh . 
• Ragnar Gustaf son : Ma lmö tea terkrönika II, M FA 1970 s. 68. 
3 Ulla Bellander: Illustrerade bilder u r 1800-ta le ts Malmö, Malmö 19 14. 

LITTERAT UR: 

L eif Ljungberg och Th . C. Bergh : Ma lmösläkten Bergh. Personhistoriska anteckningar, 
M almö 1936. 

H ans Villius: G limta r från det gamla M almö. (Manufak turaktiebolaget i M almö. Jubi
leumsskrift 1955 ) s. 1 95- -204; (Storpoli tik i småstadsidyllen ) . 
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Malmö teaterkrönika 1596- 1808 

Il. 1793- 1808 

Av RAGNAR G usTAFSON 

De första annonser för Malmöteater som också talar om vad ma n spelar står 
att läsa i Nytt och Gammalt (Lunds Weckoblad ) den 21 och 28 augusti samt 
4, 1 r och 1 8 september 1 793. Det är den gamle teaterdirektören Seuerling som 
här en sista gång återkommer till staden, nu med en ung kompanjon som vi 
får höra mera om. D en 1 g oktober erlägger "Directeurerne Seuerling och Le
wenhagen" spinnhusavgift för 20 föreställningar och Lewenhagen betalar en
sam Knu tssalslega för r 8. Förkla ringen till diskrepansen är väl knappast att de 
två gånger använt någon annan lokal - även om den första annonsen inte 
nämner någon spelpla ts medan både den andra och tredje a nger Knutssalen, 
vilket strängt taget varit onödigt om traditionen inte gav något alternativ. Ef
tersom bara femton av föreställningarna annonseras blir vår spellista något 

ofullständig: 

26/8 (må ndag ) Westindie-Fararen eller D ygdens Belöning, Drame uti 3 Acter af 
Hr Björn; et H erdaspel uti Sång en Act. - 28/8 D en Pantsatte Bondedrängen, Lust
spel 3 Acter från Danskan a f Baron Hollberg; Fan/an och Cholas eller Uppfostran, 
Moraliskt Lustspel uti en Act af Herr Björn. - 30/8 Gref wen af Oldsbach, Drame 
uti 5 Acter af Hr Björn, för Piecens längd blir den dagen ingen efter piece. - 2/9 
D e Okände eller Werldsföragt och Anger, Drame uti 5 Acter af H err D . G. Björn. 
- 4/9 den Förförda Flickan, Drame uti 3 Acter af Hr Björn ; Boussaronerne eller det 
skal någon ordsak ha, Proverbe Dramatique uti en Act af Hr Hallman. - 6/9 Kär
lekens narragtigheter, Lustspel uti 3 Acter af Monsieur de Regnard ; Slaf handlaren 
i Smyrna, Lustspel uti en Act med Vaudevi ller. - 9/ 9 De Olike Bröderne, Lustspel 
uti 5 Acter ifrån Franskan af Voltaire; det Försonade H atet, Drame uti en Act af 
Hr Envallsson. - 11 / 9 Fjäsken, Lustspel uti 5 Acter, fri öfwersättning; L e Fou 
Raisonable eller D en förnuftige Token, Lustspel uti en Act. - 13/9 Susanna i Ba
bylon, Drame uti 5 Acter a f Mag. Wallenberg; den genom Oskuld alstrade Kärle
ken, Lustspel uti en Act. - 16/ 9 Clementine et D esormes eller D en Räddade 
O skulden, Drame uti 5 Acter af Monsieur D e Monvell; D on Micco et L esbina, In
termede uti en Act blandat med Så ng. - 18/ 9 Swen och Maja eller K ärleken på 
Landsbygden, Lyrisk Comoedie uti 2 Acter på Sång af Hr Envaldson; Gästgifware 
gården eller de R esande, Lustspel uti en Act frå n Tyskan. - 20/9 den Förförda 
Ynglingen, Drame uti 5 Acter af Hr Björn. I nästa wecka uphöra Spectaclerne i 
Malmö. - 23/9 Beverley eller Wågspels farliga påfölgder, Sorgespel i 5 Acter; 



)idrik Gabriel Björn. 

;_"h , • .., ..... ~ .. ,/,,-- • 
• l/.•11.1:..l,,.,.1,~~N /.1.·p,,- r f ,: .. }';;;.7.t ;"". 

'J ag förlåter dig! " Kotze
bue har ur sin rymliga rock
ärm skaka t fram de små 
a rnen i slutscenen av D e 

Okände eller Werldsföragt 
:>ch Anger, och det bli r för 
mycket: världsföraktaren 
fö rlåter sin otrogna men 
ångrande hustru. Stick av 
Albrecht efter Weinrauch i 
originalupplagan. 

På begäran a f flera det Straffade H ögmodet, Lustspel uti en Act. - 25/9 Krono
fogdarn e eller Slå tter-öhlet, Lyrisk Comc:cdie uti 3 Acter a f Hr Envaldson; T wil
li11gar från Bergame, Lustspel uti en Act af Hr Björn. 27/9 Barberaren i Sevilla 

eller den Frugtlösa Waksamheten, Comc:cd ie uti 4 Acter öfwt>rsättning af Hr Björn; 
den Bedragn e Spetsbofwen, Comoed ie uti en Act a f Hr Björn . 

T ill Beaumarchais Barberaren menar sig alltså inte hr Björn, Didrik Gabriel, 
vara mer än översättare; annars ä r han särdeles fördomsfri på den punkten och 
erkänner ibland först i förordet rätt upphovsman. Som en - högst tvivelaktig 
- ursäkt kan han dock anföra att han ofta bearbeta t pjäserna, t. ex. försett 
dem med lyckligt slut. Som ses av de moralisera nde titlarna kommer den senti
mentala borgerliga dramen nu på a llvar till M a lmö, bl. a. med ett av genrens 
första verk : Lillos The London M erchant från 1735. M en pjäsen ha r nu blivit 
Den Förförda Ynglingen, ty Björn bygger på en fra nsk bearbetning av M ercier 
(vars också spelade Westindiefararen introducerar en av dessa genretypiska 
hjärtelagsprövare som ger dygden dess lön ) . Lillo lät tragedins skanderande 
högheter avlösas av prosatala nde ha ndelsfolk och mena r i förordet att traged in 
inte förlorar i värdighet av att anpassas till " the generality of mankind". Hjäl
ten får också i tragedins anda löpa linan ut: fö rledd av en kurtisan bestjäl han 
sin principal och mördar sin onkel för att så sluta på schavotten. D etta var ju 
att gråta över; men tidens sentimentalitet tillfredsställdes än mer om synda ren 
i tid greps av Ångern och a lltså kunde bli fö remål för röra nde botgörings- och 
försoningsscener. I den anda n verkar hä r också bearbetningen, som därmed gör 
pjäsen mer konform med genrens sena re utveckling; ett a nnat genredrag i 
Björns översättning är f. ö. de s. a . s. signifikat iva personnamnen H ederborg 
(principalen ) och Skurkenberg (kurtisanens förtrogne ) . 

Dramens sats a tt man får företa sig nästa n vad som helst bara man ångrar sig 
tycks den borgerliga publiken t. o. m. ha ti ll å tit att gälla sexua lmoralen : detta 
i Kotzebues genombrottsverk De Okände eller Werldsföragt och Ånger, där 
den efter hustruns otrohet världsföraktande mannen å terta r sin ångrande ge
mål sedan slumpen åter fört dem samman på en p la ts dä r de vistas "okända". 
Detta med antagna identiteter ä r något särdeles typiskt för genren sådan den 
till sist särskilt i Kotzebues otaliga pjäser översvämmade repertoa ren. Ofta har 
personerna själva omgett sig med denna hemlighetsfullhet för a tt utspeja brott, 
dölja ska mfläckar, pröva hjä rtan - men väl så ofta visar det sig att de själva 
tagit miste på sin identitet. Med dramatikern som ställ föret rädande gud förs 
dessa tillvarons hittebarn till sitt rätta hem: fäder finner sina söner, söner sina 
mödrar, systrar sina bröder - finner dem av en slump och i en person som de 
trott vara och som själv trott sig vara en helt anna n. D etta gamla drama tur
giska knep får i dramen en våldsamt ökad frekvens och har ett samba nd med 
genrens borgerliga dygdemoral: det betonar fami ljen som lyckovillkor i en 
otrygg värld . Inte minst var ju dessa igenkänningsscener också dramatiskt tack
samma och lämnade stort spelrum för mimisk-plastiska effekter: utsträckta a r-
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Outrerade exempel på dramens a ffektladdade spelstil : scener ur Iffla nds D as Bewusstsein 
i uruppförandet på nationalteatern i Mannheim 1 787. Kopparstick av C rusius efter }"1e!
chior ur Gothaischer Theaterkalender. 

ma r, knäfall, sammanknäppta händer mot himlen - och ibland anger scenav
visningen a tt detta spelmoment ska frysas i tablå. Över huvud lösgör genren 
genom sin i princip realistiska hållning och sina starka känslosvängningar skå
despela ren ur klassicismens formspråk - men utsätter honom samtidigt för 
risken för överspel. Den inviterar till en pa tosstil som på den svenska landsorts
scenen överlevde dramen - och denna tycks inte ha mist sitt grepp förrän på 
1830-talet. 

Vad malmöborna 1 793 vidare fick se - utöver några klassiker och Wallen
bergs Susanna i Babylon, denna troskyldigt avväpnande mixtur av bibelfrom
het, drameffekter och fra nskklassicism - var den gustavia nska repertoa rens 
mest charmfulla inslag, sånglustspelet, enkannerligen Ca rl Envallssons imitatio
ner efter olika exponenter för fra nsk opera-comique. Envallsson var liksom den 
vida mindre begåvade Björn flitig leverantör till den folkliga Stockholmsscen 
som drevs av Petter Stenborgs operaberömde son Ca rl - men samhällssynen 
är här egentligen vida mindre folklig än i dramen. Snarast är den _aristokratisk 
och patriarkalisk i sin a ttityd mot bondeidyllens v~nsälla och smålustiga befolk
ning; men får man vid läsningen ibland intrycket av ra r menlöshet bör man 



Carl E nvallsson 

La rs Hjortsberg som krono
fogden Polycarpus. Gravyr 
i Svenska T eater-Galleriet 
1826. 

inte glömma att detta ofta förädla ts av de melodiösa arietterna och de graciöst 
flätade ensemblerna. H elt igenom till musik är rent av Envallssons lyckokast, 
tillika ett av ha ns mest sjä lvständiga verk : Kronofogdarne eller Slåtterölet, 
Värmlänningarnes föregångare som svensk nationalpjäs. De snälla och leklystna 
byborna våldgästas här av två kronofogdar, vilka båda fikar efter pjäsens u~ga 
flicka; men den ene, sprätten Bryngel, hissas högt upp i en gunga, och den 
a ndre, den pompöse Polyca rpus som vill förbjuda dans och vin, narras a tt 
dricka sig full: " Nä r jag dricker, - är det rä tt." Na turligtvis får flickan sin 
bondpojke - det är genrens huvudregel, även om rivalen oftare är byns narr
aktige skolmästare. 

Förresten har kanske malmöborna fått se teater redan tidigare 1 793. D en 1 o 
april har " Corporalen wid Konungens egit wärfwade R egemänte Leonha rd 
Bähr, upwist Kongl. Majts nådigste Privilegium a t spela Comedier' ', och hans 
anhållan att här i staden slikt uppföra bifaller magistra ten, förutsatt att han 
betala r " the tillförordnade afgifter, nembl. till Swenska Academien 2 Rd, Spin
huset 24 s och för St Knuts Lags rummet En Rd" . Inga avgifter finns dock 
a ntecknade, så kanske Bähr låtit sig avskräckas från företaget. 

M agistra ten tycks utgå från att han ska spela på Knutssalen, och dä r spe
lades ju senare på året. M en en som sannolikt var med i den truppen, Johan 
Pettersson, supplikerade som vi sett1 förgäves till knutsbröderna då han som
maren 1 794 i kompanjonskap med ekvilibristen Jonas Fredric R ydström bad 
a tt få spela i salen. Den nyetablerade direktören - ha n hade dock före tiden 
hos Seuerling bl. a. va rit tea terföreståndare i Göteborg2 - förfärades dock ej 
utan annonserar i Lunds Weckoblad 24/9 a tt spektakler ges i M almö, med till
lägget : "Skådepla tsen är i Klockgjuta re Wetterholtz gård." 

Den oroade nyfikenhet tilltaget väcker tyder inte på a tt det var här den even
tuella tidigare alterna tivteatern legat. M agistra ten förordna r nämligen den 22 

september brandfogde Borgqvist "a t tillika med the af Stadens Äldste, som wid 
Brandtwä rket hafwa a t skjöta, i dag a nstä lla behörig Besicktning i thet hä r i 
staden inrä ttade Commedie hus, a t theraf må utrönas, huruwida någon fara a f 
elds wåda kan wara a t befrukta". Borgqvists den 24 september lämnade rapport 
kunde dock läggas till ha ndlingarna utan å tgärd. Det heter bl. a. 

U ti Commediae-huset, som ä r inrättadt uti Norra längan åt wallen, ä r loftet dels 
a f bräder, dels a f skjeps-segel; efwensom wäggarne til fö rekomma nde a f drag ä ro 
til en del med lin-wäf beklä dde. U ti denna byggnad är ej annan eld, ä n ljusen, 
som förwaras uti J ä rnplå tar ; uti a lla bygnaderna fin s als intet fod er och ringa eller 
ingen eldebrand . H err Directeuren Peterson war tillstädes, som tillsades wå rda 
ljusen - - - . - - -- H err H andelsman Schwa rts t illstädes wille sig härutinnan 
ej något utlå ta, men Gästgifwaren H err Lundsten trodde hela Theater-inrä ttningen 
wara odugelig och fa rlig för eldswåda; för egen del finner jag ingenting bidragande 
til olyckshändelse så wida elden wå rclas - - - . 

T eaterladan va r alltså belägen mot vallen p å den tomt (gammalt nummer 
416 ) mella n Väster- och Norra Vallgatorna som i väster begränsas av Gråbrö-
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dersgatan. Något särskilt festligt intryck gör ju inte denna teater med sin talg
ljusosande ramp, sitt tak av glesa bräder och buktande segel och sina nödtorf
tigt tätade väggar, men hur "odugelig" man ä n fann den kunde dess direktö
rer ändå enligt spinnhusavgiften ge hela 31 föreställningar här. Annonserna i 
Nytt och Gammalt 24/9- 22/10 ger programmet till 12 av dem och antyder 
ytterligare några, men man måste ändå anta a tt spelandet fortsatt utan annon
ser långt in i november, då det bör ha blåst friskt in från havet. En mindre 
sannolik möjlighet är att man tidigare på året gett några föreställningar på en 
annan spelpla ts. Alltnog, det a nnonserade programmet är följ ande : 

26/9 (fredag) D en Wärdige M edb orgaren, eller R ättwisan ä r för alla, Drame uti 
5 Acter af Herr Björn [efter en fransk imitation av Calderons E l Alcalde de Za
lamea]. - 27 /9 W estindie-Fa.ra.ren eller D ygdens Belöning [jfr 1 793]. I anseende 
till piecernes längd kan ingen a f des a dagar gifwas efter-piece. - 3/ 1 o Kronofog
da.rn e eller Slotterölet [jfr 1 793) ; Billett en och L ottesedeln, eller den Bedragne 
Bedragaren [komedi i en ak t av F lorian). ästa wecka öpnas Theatern Måndag, 
Onsdag och Torsdag [alltså 6/ 1 o, 8/ 1 o och 9/ 1 o utan annonserat program). -
[10/10 föreställning va rs program enare sägs vara uppskjutet.) - 13/ 10 den 
Förförda Ynglingen [j fr 1 793). - 15/ 1 o Papegojan eller äl ka Fa r och Fosterland, 
Drame uti 3 :ne Acter [av Kotzebue); D en förtrollade Bägaren, eller den Stra ffade 

yfikenheten, Lustspel i en Act [av J. de Lafontaine). Inkomsten för den dagen 
til fa ller Actricen Mademoiselle U ngert, som ödmjukeligen inneslutar sig uti en 
Hög och R espectiv Publiks gynnande åtanka. - 17/ 1 o De Okände eller Werlds
föragt och å nger [jfr 1 793). - 18/ 1 o upföres de Piecer som förledne wecka blefwo 
upskutne, nem ligen Collin och Babet, Lyrisk Comedie uti 2 :ne acter [av Piis och 
Barre, imitation av Envallsson) ; Sterbhus-Kammereraren Mulphus, eller Caffe
huset uti Stora K yrkobrinken [lustspel i en akt av J. B. Rousseau, imitation av 
K exel) . - 20/ 1 o Grefwen af Oldsback eller den Bepröfwade D ygden [j fr 1 793; 
originalet av J. C . Brandes] ; D on Micko och L esbina, eller Tidens Sed, Operette 
uti en Act [jfr 1 793 ; originalet av P. F. Biancolelli , dit Dominique, och J. A. 
Romagnesi). - 22/ 1 o List emot List, eller uppenba r Feigd, Lustspel uti 3 :ne Ac
ter [av Dumanian t); en Epilogue, lämpad ti ll Hufwudpiecen med Vaudeviller. 
Inkomsten för den dagen tilfaller Mademoiselle Zeyferdt, som ödmjukeligen inne
slutar sig uti den Höga och R espectiva Publiquens åtanka. - 24/ 1 o den Mjelt
sjuke och Poeten, Comedie uti 2 :ne Acter [av Gernevalde); den genom Oskuld 
alstrade Kärleken [jfr 1 793 ; författare okä nd) ; det I ndianska Campementet , eller 
den Betslade Philosophen, Opera Comique i en Act [av Piis och Barre, imitation 
av Envallsson). - 27/ 1 o M arkus Wimmerberg eller den Försenade Angeren, Co
medie uti 3 :ne Acter [Molieres George D andin, imitation av Ristell ); Rivalerna, 
Lustspel i en Act [författare okänd].- 29/ 1 o Eugenie eller den D ygdige Brotts
lingen, Drame i 5 Acter [av Beaumarchais]; den Förtrollade Bägaren eller Straf
fade yfik enheten, Come<lie med Vaudeviller i en Act [jfr 15/10). Inkomsten för 
den dagen tilfa ller Acteuren K jellström, som ödmjukeligen inneslutar sig uti den 
H ög-Respective Publikens gynnande åtanka . 

Calderon, Lafonta ine, Moliere och Beaumarchais - det skäms inte för sig, 
lå t vara at t det delvis var förvanskningar. Att Seuerlings repertoar 1 793 i myc
ket går igen är na turligt: Pettersson kom ju närmast från honom, och så tydli-

Per Erik Sevelin som kn 
fogden Bryngel. Gravi 
Svenska Teater-Gall! 
1826. 



gen också mamsell Zeyferdt3. Till Kronofogda rne kommer ytterligare två av 
Envallssons imita tioner efter samma förfa ttare, och ett likaså på Stenborgs teater 
uppskatta t stycke va r K exels imita tion Sterbhus-K ammereraren Mulpus. 

Så värst nöjd med teaterhuset var ka nske in te Pettersson, ty den 11 septem
ber 1 795 behandla r som vi sett4 knutsbröderna en ny supplik från honom om 
Knutssalen, vilken emellertid nu defini tivt stä ngdes för teater. D essförinnan 
ha r salen dock under året sett ett återbesök av "Directeuren Pris" (Price) -
avgift för tre föreställningar den 2 maj - och sannolikt är det också på våren 
man två gånger får beskåda "K ånstmästa ren Philadelphia'', en trollkarl som i 
Stockholm 1 7975 dessutom, få fängt, försökte frambesvärja andar. 

En mys tisk person är också den "K ejserl. R yske K amma r-Musicus" Paulsson 
som i Nytt och Ga mmalt den 22 november 1 797 annonsera r violinkonsert p å 
fäktsalen i Lund ; i M a lmö betala r ha n som " M echanicus" spinnhusavgift för 
fem föreställningar, troligen i slu tet på å ret : i rådhusrä ttens dombok 1 798 inne
ligger nämligen ( utan da tum ) en skrivelse signerad 0 . Centerwa ll enligt vilken 
ma n inte bör a tt rappera a llmänheten genom a tt förbjuda Paulsson uppträda, 
fö ru tsatt a tt han avhåller sig från kortkonster och ekvilibristiska övningar. M ys
teriet förklaras i Göteborg där ha n i februari 1 798 hos teaterdirektören Lind
qvist uppträder som lindansare och kommer i konflikt med ett kungligt brev 
från r 795 enligt vilket dylika förbjuds visa sig i landet. H a n företer dock pass 
från M almö som kallar honom musicus och mena r själv a tt " han icke skall vara 
någon linda nsare, ehuru han lä rt dylika exercitier"6. 

Va r ha n uppträ tt i M almö ä r inte känt, och möjligen var det i brist på lokal 
den E. S. Gi ll in, vilken hos magistra ten 1 798 ( inneligger uta n da tum ) anhöll 
a tt med sällskap "få upföra några Comiska Piecer och rum derti ll , emot betal
ning, för a tt förnöya allmänheten för bi lligt pris'', tydligen alldeles kom av sig. 
M en nyssnämnde Lindqvist kan samma å r göra sitt första M almöbesök med 30 
föres tällningar, och den som ordna t " rum" åt honom va r ingen mindre än den 
om sällskapslive t ivra nde ha ndla nden, sna rt nog rådmannen N ordlindh. C. C . 
H alling berä tta r7: 

K ort före diskantens börj an hade han med sin ovanliga verksamhetsdrift inrä ttat 
en del a f sitt hus till theater. Huset ä r det som nu tillhör ha ndelsbolaget Ba rkma n 
& Bergh. Sna rt fl yttades dock Thalias tempel till en lada uti södra delen a f sta
den, der cikoricfabriken nu [ca 1850] finnes ; och i Nordlindhs hus inreddes i 
stä llet hvalf och embetsrum för diskonten. 

I denna länge bedrövligt misstolkade passus ser vi de båda teaterprovisorier, 
om föregick den på Nord lindhs initia tiv byggda och 1809 invigda M almö T ea

ter vid Gustav Adolfs torg : det Berghska huse t omedelbart öster om residenset 
var spel pla ts 1798- 99 och ett hus i ha ndlanden J acobssons ( rätteligen ha ns 
svä rmor änkan Bauerts) gård vid Grynbodgatan 1801-098. 

Einar Bage r ha r i denna å rsskrift 1943 behandla t de lindqvistska M almö-
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sejourerna 1798- 1802 med spellistor9 och dombok notiser, de senare hänfö
rande sig dels ti ll sällskapets o tyrighet, del till direktörens dåliga ekonomi: då 
han först kom hit ha r han just måst ge upp sitt göteborgska företag, och då 
han 1802 lämna r staden tycks han va ra en ekonomiskt bruten man. U töver e tt 
koncentrat av uppgifterna i Bagers a rtikel lägger vi här ba ra några refl ektioner 
över teatra rna, spelplanen och sällskapet medlemmar. 

Av de 30 förestä ll ninga rna under sejouren 1798 annonserades 23 mellan den 
7 jun i och d en 30 juli, och reda n i första annonsen läses a tt " theatern ä r inrä t
tad uti Gro shand laren Nord lindts hus wid stora torget. Priserna äro Premier 
16 sk, Second 12 sk, och börjar Spectaclet a l tid klocka n 6 eftermiddagen" . Att 
teatern var den amma 1 799 framgår av a tt magistra ten den 24 augusti för a tt 
underlä tta " up- och nedfarten från Spectaclet" enkelriktade K yrkogränden 
(nu : K yrkogatan ). Den 23 november betalar Lindqvist avgiften fö r 40 spektak
ler, och av dessa ha r 31 a nnonsera ts mellan den 23 a ugusti och den 20 novem
ber. I sista a nnonsen läses : "D e som hafwit Abonnementer, behagade å terlämna 
sina Billetter wid ingången." Abonnema ng systemet ä r förargligt för eftervärl
den : eftersom publik ändå va r säkrad brydde ma n sig ofta inte om a tt a nnon
sera såda na förestä ll ningar utan nöjde sig med a tt bä ra runt a ffischer ti ll 
abonnenterna . 

Seda n truppen den 28 juli 1 798 ti ll de fa ttigas förmån spelat bl. a. Susanna 
i Babylon kunde man överlämna den imponera nde summan av 90 rd 20 sk 
rgd10, vilka jä mte bl. a . av ordlindh lovat tillskott föreslogs bli grundplå t ti ll 
ett fa ttighus. ä rma re redovisning saknas och troligen ha r ma n, enligt en se
na re känd sed, fi lantropiskt överbe tala t biljetterna - a nna rs stå r vi, med tanke 
på de a nnonserade biljettpriserna, inför en teater med minst 300- 400 pla tser. 
I vilket fa ll ka n man för ytterligare precisering av tea terns läge a nlita Ludvig 
B. Fa lkmanll : 

D en sistnämnda bristen [nämligen på tea ter] a fhj elptes a f dåvara nde rådmannen 
C.M. orcl lindh på det sä tt, att han u ti neclra vå ningen uta f elen delen af sitt 
stora, mellan adel-, kansli- och kyrkoga torna belägna hus, om vetter å t sistnämnda 
två ga tor, lä t inrätta en teater. Men då - - -- Malmö diskon tverk år 1803 kom 
till stånd, så inreddes teate rlokalen ti ll embctsrum och kassahva lf för detta verk 
- - - . När sedermera, jag tror år 1820, elen stora gården blifvit å lld ti ll handels
bolaget Ba rkman & Bergh, så inreddes elen delen af diskontve rkc ts loka l, om ligger 
i vinkeln mella n K a nsli- och K yrkogatorna till nämnda bolag ha ndelsbod och 
kontor, vid hvilket senare kassahvalfve t bibehölls. 

Detta ä r väl hörsägen resp. ba rndomsminne men äger a ll sannolikhet. T ea
tern låg tydligen inte bara i nuva ra nde hörnbutiken (den vore orimligt li ten ) 
utan sträckte sig längre ner i K a nsligata n - någo t som ju också gör vår tidi
gare tolkning12 av J. 0 . Fribergs ord om en teater "midtför nuwa rande Landt
ränteriet" än mera rimlig. 

Efter a tt 1 798- 1800 å ter ha spela t i Göteborg och sedan bl.a ha ge tt 49 ( ! ) 

69 



föreställningar i Ystad 180113 återkommer Lindqvist detta senare år till M almö, 
tydligen vid jultiden: på nyårsafton uppdrar magistraten åt stadsbokhållaren 
a tt inkassera spinnhusavgiften, och denna erläggs för två föreställningar. Tro
ligen inleder Lindqvist med abonnemangsföreställningar, ty a nnonseringen bör
ja r först med spektaklet den 29 januari 1802. Inalles a nnonseras 37 föreställ
ningar t. o. m. den 6 juni, men spinnhusavgift ha r betalats för hela 66. Och att 
de har getts i en ny teater finner man av att magistraten i en kungörelse14 en
kelriktar Grynbodgatan. Vid färd till spektaklet får denna bara köras västerut: 

Wid a fh ämtningen åte r böra the kjörande framkomma frå n O stende farare gatan, 
och blifwa i den ordning de a nkomma, hållande uti en rad bakom stora ingångs
porten å Comedie huset in till dess de på ropas; Likwäl måge de drä ngar, hwars 
herrskap eller husbönder hafwa utgång genom dörren frå n Theatren så widt rum
met medgifwer, hålla i en rad fram om porten. 

Det sista tillägget, varav f. ö. fra mgår att scenen ( "Theatren") låg i husets 
östra del, var rekommenderat av Nordlindh: han och hans medbröder har själva 
skrivit sina kommentarer på ett ark med " Stads Fisca len Malmborgs ingifna 
och Magistratens herra r Ledamöter emella n circulerande Memorial". Det 
handlar samtidigt om isens upphuggning på gatorna, tä nkvärt eftersom denna 
teater säkert lika lite som andra teaterlador eller ens den senare Malmö Teater 
hade någon uppvärmningsanordning. Av Nordlindhs tillägg anas också a tt de 
finaste platserna - även om enhetspris i varje fall senare ibland tillämpades -
var de som var närmast scenen. Slutsatsen kan tyckas föga överraskande, men 
så var det faktiskt inte på ett riktigt, loge- och a mfiteaterförsett komedihus av 
den typ M almö sna rt på Nordlindhs anstiftan skulle få. 

H alling skrev ca 1850 a tt teatern legat " der cikoriefabriken nu finnes"15 ; 
och en liggare över näringsidkare i stadsarkivet visar riktigt nog a tt stadens 
enda cikoriefabrik då låg på Grydbodgatan (gammalt nr 741 ) . Brandförsäkring
arna16 talar 1828 om ett "2 7 å r gammalt" tvåvånings lermagasin, 71 x 20 alnar, 
och i dess undervåning utöver en vagnport bara om " 1 St Loga, af stängd ifrån 
wagnsporten med bräder". Porten måste alltså ha legat i ena ändan av huset 
men befinns 1853 flyttad till dess mitt; i undervåningen är då ett rum för kross
verk, ett för ångmaskin och ett för fyra torkugnar, där "cikorierötterna torkas". 
1873 tecknar bröderna Cloetta försäkringen: huset är nu plötsligt delat mitt av 
och " utgör Östra hälften af det hus som i sin helhet under No 7631 / 2700 
- - - till försäkring antagits". Det är nu lätt a tt identifiera hushalvan med 
det hus som sedermera bl. a. innehöll Påhls chokladfabrik och revs först 1964. 

Med nothänvisning till H alling skriver Falkman17 att teatern låg "uti ett 
tarfligt hus, hvars långsida låg utmed Grynbodgatan med gafvel åt Engel
brektsgatan samt längre upp i tiden blef begagnadt till cikoriefabrik". H a n fel
lokaliserar fabriken och därmed säkert också teatern till grannhuset; försäk
ringsbeskrivningen av detta ger heller inget stöd åt placeringen ; och i vilket fall 
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bör orden om cikoriefabriken vara utslagsgivande, särskilt som detta hus 1828 

ännu innehåller en "Loga" av den för en teater erforderliga storleken. 

Huset anges alltså vara byggt 1801 och redan då finns de båda första före
ställninga rna antecknade: händelsen liknar en tanke, men även om handelsman 
Jacobsson haft denna har han väl knappast inrett sitt nya hus nämnvärt annor
lunda än andra teaterlador. Det heter också i Theatre- och Wärdshusbolaget 
konkursansökan 181818: "År 1807 - - - då skådespel uppfördes och med be
gärlighet besöktes, uti en ganska dåligt dertill apterad uthusbyggnad - - -." 
J acobssons namn nämns flera gånger i samband med teatern, men enda gången 
han träder mera levande för oss är i ett måJ19 just 1807: han har en majkväll ridit 
efter en snickaregesäll Grynbodgatan västerut, och då ett vittne frågat vad som 
stod på har svaranden "sagt jag skall rida ned den karlen neml. Gesällen Al
brechtsson, emedan han swarat mig sturskt, under det han warit tilsagd hjelpa 
dess Son att läsa dörren till Theaterhuset" - och i en ett par gånger struken for
mulering envisas vittnet med att "Hof Secreteraren Stenborg" ofta påmint Al
brechtsson om detta. Enligt ett annat vittne har "J acobsson sagt efter du icke 
luckt Theater dörren din racka re, så skall du icke mera komma dit, samt Al
brechtsson derwid swarat, det är jag lika nögder om" - ovisst är om detta ska 
tolkas som ett betyg åt operaveteranen Ca rl Stenborg som med sällskap denna 
vår gästade den i kunglig gla ns sig sola nde staden. 

Att Lindqvist lockat folk under sin sista Malmösejour antyder det av Bager 
a nförda mål där biljettförsäljaren försvarar att han låtit lura på sig en falsk 
sedel med a tt ljuset är dåligt där han sitter "och at oftast flera händer på en 
gång instickas genom lucka n, så att han icke nog kan skynda sig för a tt utlemna 
Billetterna" . Om man i spellistorna för Lindqvi ts Malmösejourer söker en a n
tydan om vad som drog mest finner man att storheter som Lessing (Minna von 
Barnhelm ), Holberg (Don R anudo de Collibrados) och Voltaire (dramen 
Skottländskan ) hör till undantagen och bara a nnonseras en gång. Av den något 
äldre repertoaren nämns Wallenbergs Susanna och Flintbergs Solen lyser för 
hela Werlden vardera två gånger. Bellmankollegan H allman är representerad 
med sin grovkorniga Finkel, och hans samtida K exel med imitationerna Michel 
Wingler och Capitaine Puff - den senare lilla komedin om en inbilsk pratma
kare som pratar bort sig själv höll ännu länge på svenska teatrar tack vare sin 
komiska glansroll. I opera-comique-genren dominerar Envallsson med hela tio 
pjäser - men mest annonserad, tre gånger, är Lannerstjernas imitation Qwin
norna och förtroendet, det de enligt sensmoralen aldrig kan bevara . 

Rikast företrädd är ändå den sentimentala dramen. På begäran ger man åter 
Westindiefararen och av Mercier spelas också Öfwerlöparen. En pjäs som ska 
visa sig seglivad är Cumberlands Juden - också här tack vare titelrollen, den 
över sin egen oemotståndliga filantropi förtvivlade juden Scheva, ett komiskt
patetiskt bravurnummer. Men det me t markanta är hur totalt Kotzebue nu 
'lår igenom: fjorton pjäser, varav tio i dra mgenren. Malmöborna fick här be-
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R edlighe tens seger öfver förta let : de 
skriftliga bevisen på de förtalades oskuld 
kommer fram. Scen ur sista akten av 
Kotzebues pjäs. Gravyr av M . Heland på 
den tryckta pjäsens tite lblad. 

sinna sådant som R ed lighetens seger öfwer förta let : hu r skurken-ministersekrt:
teraren fö rgäves söker få fast hjälten-borgmäs ta ren för fri tänkeri och dessutom 
öker för honom misstyda borgmästa rinna ns fi lantropiska nattvandringar ti ll 

ett fa ttigt gammalt pa r. E ller man såg Sann ingens belöning i form av den ljuva 
och kloka kvinna som ti llfa ller en advokat vilken envist hävda r rä tten i en kor
rup t sta t. M a n såg i Skrif-Bireauen ett lönnfack springa upp och i ett läge då 
intrigtrådarna ti ll synes hopplöst gått i knu t ge borgardygden vad den tillkom. 
I Den la ndtförviste (den svenske officern Cederheim - i origina let: Ceder
ström! ) åskådades ett måttlöst föredöme av typen fa ttig men stolt och i India
nerne i E ngla nd en ståtlig indier som får sina barn bortgifta med en präktig 
engelsk handelsfamilj - dottern Gurli ä r en tacksam, na iv-exotisk koketteriroll 
och pjäsen bekräfta r a tt K otzebue bli r bä ttre ju mer han närma r sig komedin . 
Exotismen blomstrar i Cora eller Solens prestinna och dess följdpjäs Spanjo
rerne i Peru eller R ollas död - den infödde fältherre R olla, nämligen, som 
med stoiskt ädelmod ser sin ä lskad e Cora ä kta en spa nsk ädling. H är ha r den 
borgerliga m iljön lämna ts för stort spektakel med roma ntiska scenbi lder och 
bu llrande bataljer - så långt Grynbodgatsteaterns resurser nu ka n ha medgett 
det .. . D en da nske kungen som pionjär för slaveriets avska ffande hör m an lov
prisad i Negerslafwa rne, en sentimental trakta t med a lterna tivslut, ett lyckligt 
och ett olyckligt. I regel finns ba ra ett lyckligt, så i Förlikningen eller Broder
twisten, dä r de gamla tvilli ngbröderna Philip och F rans i slutscenen efter mång
årigt sp lit å terfö renas av änklingen Philips dotter Lotta och hennes älskade lä
karen Bluhm. Scenen är en trädgård och scenanvisningarna särdeles upply
sande: 

LOTT A. (N edfaller på knä midt på Theatern ibland blommorne, tt tsträcker en 
hand mot hvardera berceatten, och ser med öm och sorglig vi/rådighet ömsom /ui 
sin Far och sin Farbroder.) 
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--- [Ph il ip går fram och tar hennes hand.) 
LOTTA. (M ed lju f, bedjande röst .) Korn! korn min Farbror! 
FRANS. Se nu då ! (Han går närmare. ) 
LOTTA. Er hand - - -
FRA S. (Vän dande sig bort. ) D ä r är hon. 
LOTTA. Närmare ! närmare! (H on förer bådas händer tillsamma n. ) 
PHILIP. (M ed innerlig rörelse. ) Broder! 
FRANS. (S er sig om, borrtkastar kryckan, och utsträcker sina armar. ) 
PHILIP. (Sjunker i hans famn. ) 
LOTTA. (Springer up och häftigt omfamnar Bltthm.) Tack! gode Man! 
FRA S. (Fattar Philips hufvud m ed bägge sina händer.) Se på mig, Broder! 
öga! Lät mig se, om dä r ä nnu en gn ista af ovänskap finnes qvar. 
- - - (Det fin ns det ju inte, men Frans vill än en gång övertygas.) 
FRANS. - - - Kom hit, Broder Philip! ( Han tar omkring Brodern m ed ena 
armen. ) Kalla mig å ter en gång: d in Frans. 
PHILIP. Min Frans! 
FR ANS. D et var rätt! kom hi t, Lotta! (H an omfattar henne med den andra ar
men. ) Du vet hvad jag ha r lofvat Din Mor ? Hvad tror du, Phi lip! J ag hoppas 
hon är rnidt ibla nd oss. (H an blickar rörd mot H imlen. ) 
BLUHM. (M ed affect. ) O! om dock alla männ i ko r visste, hvilken belönande säll
het det är - A t S t i f t a F r i d ! -

(R ideaun faller. ) 

Det vimlar i de a pjäser av såda na tablåartade Riihrscener och av de märk
ligaste sammanträ ffan den, men i flera av dem är samtidigt behovet av komiska 
typer tillgodosett. Bland de komedier Lindqvist gav fan ns också ett par av Kot
zebue, däribland en av hans bästa: Konstmakaren den förste. Här presenteras 
Kotzebues favoritintrigör, en fräck och äppelkindad vildhj ärna som ofta tycks 
glömma intrigens syfte och driva de bullra nde upptågen för deras egen skull. 
Som komediförfattare driver f. ö. Kotzebue gärna med dramschablonerna -
ett komiskt överspelat å terseende ä r en vanlig ingredien . Vad gäller kärleks
in triger, utklädslar och fiffiga betjänter står han i mycket på den klassiska ko
medins grund, men det blir onekligen en karakteristisk, robust och ofta tidssati
risk varia nt. 

I dramrepertoaren fick man förre ten göra bekantskap med en inhem k 
Kotzebueepigon, Carl Lindegren, som både i General Eldhjelm och Den blinde 
ä l karen visar ett visst ytligt dramatiskt ha ndlag - men dessutom en också med 
Kotzebuemått fl agrant bri t på smak. 

K otzebues Eremiten eller Fadershjertat gavs också, en dram med sång och 
såtillvida representativ fö r den utveckling mot känslo amhet opera-comique 
delvis tog mot seklets slut. En hel rad såda na pjäser hinner Lindqvist nu av
verka. Populärast av dem och av allt . om gavs var enligt an nonseringen - fyra 
gånger - Azemia eller Wildarne, vilken liksom Eremiten handlar om kä nslo
och intriginvecklingar bland skeppsbrutna och sjörövare på en öde ö. Lindqvist 
utverkade f . ö. här "Herrar Amateurer benägna biträde" med det musikaliska. 
Musiken var Da layracs, lik om i ina eller Den a f kärlek svagsinta - rätteli-
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gen : av älskarens förmodade frånfälle svagsinta, något han alltså kan avhjälpa 
med sin senkomna entre. Det bör ha varit mamsell Fundin som i Ninas roll 
enligt annonserna tre gånger rört malmöborna på Nordlindhska teatern. En av 
Dalayracs föregångare inom den mer seriösa musikdramen, Gretry, represente
ras med M armontels "feeriopera" Zemire och Azor (översättning: Anna-Maria 
Lenngren ), en variant på det gamla sagomotivet om fli ckan och odjuret, också 
den given med biträde av herra r amatörer. 

Bland de professionella, dvs. Lindqvists ensemble såda n den avteckna r sig i 
recettannonser och domstolsmål, finner man några ganska framträdande namn. 
Sällskapet tycks ha varit ungt : äldst av dem vi känner är direktören Johan An
ton Lindqvist själv, och ändå är han vid sitt första M almöbesök bara 39 år. 
H an har då va rit sin egen i fem år, därav tre i Göteborg, där han 1810- 20 
åter ha r fas t teater för a tt så på ålderdomen någon gång dyka upp i andras 
la ndsortssällskap. Den processgalne aktören Hjelmsted t och hans fru sätter här 
ffg spår i M almö teaterhistoria; de tycks å tminstone småningom ha blivit vad 
man kallar u tiliteter. J onas Sundman från Stenborgs Stockholmsteater stod 
högre på skalan : han var omtyckt som komiker, bl. a. i kärringroller, och spela r 
vid sin första M almörecett mycket riktigt M or Bobi i Envallssons imitation Be
bis bröllop. Vid sin a ndra recett gav han ett litet divertissement ha n själv skri
vit och gärna använde vid recetter, Acteuren eller den besynnerliga drömmen. 
Litterära talanger visade också karaktärskomikern J an Erik Brooman, det 
främsta namnet på svärdssidan 1 798- 99, kommen från Kungl. T eatern och 
bl. a. i sin lovordade framställning av K apten Puff inspirerad av dess primus, 
Lars Hjortsberg. Återbördad till moderscenen ansågs Brooman oöverträfflig i 
vissa roller, var bl. a . vår förste M a·setto i Mozarts Don Juan och den lyriska 
scenens styresman något år fram till sin död 182320. 

Från Stockholm (Operan, D rama ten och Stenborg) kom 1799 Broomans 
fru M argareta Sofi a, född Lagerkvist. I Göteborg året därpå finner Hummel 
henne skicklig, meda n Gjörwell samtidigt menar att hon "sjöng a rtigt" och 
"var tillika rätt vacker, men icke nog spirituel uti sitt spel, än mindre sinnrik 
uti sina a nletsd rag och gester, ty de var merendels all tid enkla, alltid desamma 
vid alla ehuru olika sinnesrörelser och actioner" 21. Hon dog bara 29-årig 
samma år. På grund av sin i dåtidens teaterliv märkligt ärbara vandel bar hon 
öknamnet "Theaterns oskuld", något Lindqvists verkliga primadonna 1 798- 99 
mamsell Eva Fundin ingalunda behövde befara . O ckså hon rycktes bort år 
1800, bara 23-årig. Hummel berättar i brev till Gjörwell om den unga döda, 
som bland aktriserna var "den bästa vi någonsin egt, ganska vacker, och som i 
'Nina' ganska nära liknade mamsell Säfström, och i flere andra roller närmade 
sig till mamsell Fredrika Löf, förenande en lycklig komisk tala ng med den san
naste känsla i tragedien och dansen"22. 

I M almö annonserar Lindqvist dock först 1802 något dansant: dels uppförs 
pantomimbaletten Arlequin och T unnbindaren (av Kungl. Teaterns balett-
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Zemire hos Azor i odjursskepnad i G ret ry
Marmontels opera . I "spegeln", dvs en pan
tomim i en öppning i fond en, ser hon sin 
familj : "Ack ! mina systrar, ack! min fa r 
hur rörd han är ! I H a n gråter. Grymma 
sorg ! min saknad gör hans plåga. I Man 
honom fåfängt trösta lär. I Ack! vore de t 
i min fö rmåga, I At endast hinna til hans 
famn, I Den han emot mig synes sträcka. 
J H an tyckes nämna ömt mi t namn . /Ack ! 
om min röst til honom kunde räcka!". Stick 
efter en teckning av Touze. 

mästare Louis Deland ), dels dansar Lindqvists lilla dotter M arie solo som extra 
krydda på några föreställningar. Detta år förekommer ett nytt namn på svärs
sidan, I sak Levin, vilken skulle bli en trägen M almögäst. 

Både han och Sundman dyker upp i Lewenhagens sällskap som 1804 börja r 
sina sejourer i M a lmö. Lewenhagen minns vi som Seuerlings meddirektör I 793; 
truppen upplöstes 1795 och Lewenhagen tog pla ts hos Stenborg i Stockholm ; 
1800 ingår han som meddirektör i Aniton Olivier H offlunds sällskap och över
tar det ensam 180123. 1 803- 04 gör han ett försök med stående teater i Göte
borg, och så finner vi honom i M almö enligt annons i Lunds Weckoblad den 

27 juni 1804: 

Nästkomma nde Söndag den 1 Julii öppnas den i Malmö Stad inrättade K ongl. 
Privilegierade Teater, och uppföres Lycksöka ren D rame i 4 Akter, Swenskt Origi
nal af C. Lindegren . I anseende till Dramens lä ngd gifwe ej någon efter piece. 
R epresenta tionen begynnes kl. 6 e. rn . 

Det är ett viktigt d a tum i M almö teaterkrönika, eftersom vi står inför det 
företag som dä r under första hälften av 1800-ta let gör den a lldeles domine
rande insatsen: under Lewenhagen 1804- 08, så under ha ns sujett Ståhlberg 
och dennes änka 181 0- 22 och sedan under deras su jett (och konstnärlige lec 
da re) Djurström 1824- 40. 

Lewenhagens sejourer blev följ a nde: 1804 enligt spinnhusavgifterna 54 före
ställningar, därav 53 annonserade 1/7- 4/ 11 ; 1805 53 föreställningar, 26 an
nonserade 24/5- 2 1 /6, 13/9--22/ 1 2; 1806 tre oannonserade föreställningar 
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som avslutning på nämnda sejour plus ytterligare 15 föreställninga r, varav sex 
a nnonserad e 31 /8- 23/9; och 1808 41 fö reställningar, varav 23 a nnonserade 
19/5- 18/7, 22/9- 17/ 10. Programmet till Lewenhagens annonserade föreställ
ningar liksom till Ca rl Stenborgs 1 807 ha r förteckna ts i en uppsats av Arvid 
Breckström24. 

En grovindelning av Lewenhagens repertoar i M almö dessa år ger 56 kome
dier (annonserade i snitt 1 ,3 gånger ), 45 dramer ( 1 A ) och 15 sånglustspel 
( 1,6) plus ytterligare några pjäser och ett a ntal d a nsdivertissement och panto
mimba letter. Påfallande är a lltså tonvik ten på det rent drama tiska, m en mest 
annonserad (5 gånger ) var ändå Lemieres sånglustspel De begge Crispinerne; 
det spelar på tvillingmotivet, skulle enligt annonser glädja malmöborna 1 7 
gånger fram till 1848 och ä r därmed faktiskt en av halvseklets här mest upp
förda pjäser. E tt anna t fra nskt sånglustspel annonserar Lewenhagen fyra 
gånger : H emligheten av F. B. H offman (en lä ttsam variant på Molieres D en 
girige ) ·som fram till 1 836 kan antecknas för 15 M almöföreställningar. Fyra 
gånger nämns också Grefwen af Castelli , en exponent för den moderna d ram

repertoaren ; d ess förfa tta re Pi,"<erecourt la nserade i Paris omkring 1800 i sina 
egna pjäse r en spektakulär och komplicerad yttre iscensättning som gör honom 
till en av den moderna regins pionjä rer. K otzebues popularitet visas indirekt 
av fyra a nnonserade föreställningar av Försoning och Lugn, en fortsättning av 
a nnan hand av De Okände, meda n ma n tre gåger noterar Merciers Öfwerlö
pa ren, H olbergs Diedrich M enschenschräck, Spetz' H opsmörjelsen (en av flera 
pjäser med den populära farsfi guren J ocrisse ) och Demoustiers Ägtenskaps
skillnaden, en komedi som småningom skulle inviga M almö T eater. 

M est spelad förfa ttare är oundvikligen K otzebue - 15 dramer och tre kome
dier - och därnäst kommer hans svenske epigon Lindegren med sex pjäser : 
bl. a . Lycksöka ren, va rs titelperson undergår en den mest häpnadsväcka nde om
vändelse vid det oförmodade återseendet med blind och stappla nde fader, och 
komedin Doktor Petit om ett läkarorigina l som i bästa sentimentala stil ordna r 
all t t ill det bäs ta . K otzebues samtida la ndsman ]i.inger har med fem pjäser : 
hans komedier ä r hyfsade, men ha n slår ett litet rekord i sentimental pa tetik 
med den lä nge spelade orientaliska dramen Selim, Prins af Algier. T itelpersonen 
hämnas här på den grymme usurpa torn Ba rbarossa i en intrig som okontrollerat 
vimlar av " ha !" -rop, patetiska deklamationer, hatiska utbrott, omfa mnande av 
personers knän, oförkl arliga ideliga känsloomkastningar och eldiga kä rleksför
kla ringar, avgivna av Selim till motstå ndaren Barbarossas dotter, vilken slits 
mella n Na turen och K ärleken. K ärleken segrar, självfallet. 

Vid sida n av d ramer i samtida eller orienta lisk miljö börja r nu den historiska 
d ramen tränga igenom på M almörepertoaren. Till genren hör La M a rtellieres 
bearbetning av Schillers Die R äuber: Banditerne. D et är Sturm und Drangs 
paradverk förvandla t till sentimenta l dram, med lyckligt deus ex machina-slut 
och oändligt förädlade personer. M ed stigande förvåning ser man Schillers rö-
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JAKOB. Hvad hör jag: H a n har blifvit en 
ä rli g man, ha n har åncrra t sig : låt honom 
komma; hvar är han? 
H ELMFEL T på knii. För edra fötter. 
J AKOB. N i min son? 
Det stora. återseendet i Gustav III :s H elm
felt, a kt V scen 4. O ljemålning av Pehr 
Hilleström. Kungl. Teatern. 

varhövding Karl Moor (här kallad R obert ), en fa llen ängel med titaniskt sam
hällstrots, omvandlad till en pjunka nde och suckande stacka rs missförstådd fi
la ntrop ; ha ns röva re är nästa n lika ädla; och hans bror, originalets Franz, är 
visserligen fortfarande en kurk, men med betydligt reducerad roll. La M a r
telliere skrev för säkerhets skull en fortsättning som Lewenhagen också gav: 
Den fruktansvärda Domstolen. Till riddartid och raffl ande strider och intriger 
mellan slottsätter fördes man i Kotzebues J ohanna af Montfaucon och da nsken 
Falsens Ida af Kirchberg. M en medan Kotzebues hjältinna likt en helt annan 
Johanna själv kastar sig ut i vapenskramlet ikläder ig Fa lsens femininistiska 

fredsapostel rustningen bara för att ta sin älskades plats i den hemska fängelse
hålan. Han själv smyger därur, dignande, i hennes kläder - en befängd scen i 
en annars välbyggd intrig som ovanligt nog konsekvent utlägger en ide: fred 
och rä tt som motpol till ridda rtidens våld och 'hämnd. Kvinnlig medkänsla är 
det också som genom en intrig räddar den flyende titelpersonen i Duvals Ed
vard af Skottland. M ed klassicistisk åte rhållsamhet förläggs här vapenskramlet 
utanför scenen, och detsamma gäller H elmfelt, en dram som förflyttade mal
möborna 1805 till ett Skåne som just bl ivit svenskt och lä t dem uppleva det 
ögonblick då den av K a rl XI adlade fältma rskalken H elmfelt återfinner och 
försonas med sin far. Intrigen är välspunnen men replikerna underligt doftlösa, 
trots enstaka insprängda folkord när la ntborna figurerar, betraktade med pa tri
arka li k välvilja. Författare: Gustav III, var dra m D en svartsjuke Neapolita
na ren också gavs. 

Litterära märkvä rdigheter i vår mening var det fortfarande ont om. Av 
Schiller gav man utom den malträ terade Die Räuber också Cabal och Kärlek, 
vilket i Lunds Weckoblad den 12/9 1804 a nnonsera; så: "Denna wackra Pjes, 
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der känslornas utbrott förenas med en sirlig stil, hoppas man skall frappera den 
respektive Allmenheten." Så långt tycks företaget ha belöna ts a tt man kunde 
ge pjäsen en gång till. M an kan vidare notera ströföreställninga r av Molieres 
George Dandin, Holbergs Diedrich M enschenschreck samt Beauma rchais Ba r
beraren i Sevilla och Figaros Bröllop. 

De tä ta programskiften dåtidens la ndsortstrupper var tvingade till gynnade 
na turligtvis inte spelstandarden ; inte heller de scener teaterladorna erbjöd eller 
det faktum att aktörerna ofta mest känt sig kallade av en allmänt oordentlig 
vagabondna tur. Denna oordentlighet är dock i ett avseende välsignad: medan 
omdömen om aktörernas sceniska förehavanden vid denna tid är särdeles säll
synta får vi däremot en inblick i deras interna förhållanden genom domböc
kerna . Bager har somt sagt vittja t dem vad gäller Lindqvists ~ällskap, och man 
kan supplera med några uppgifter om Lewenhagens - de är inte m ånga, vilket 
ju talar väl för truppen, men ganska upplysande. 

D et mest givande året är 1805. D å råkar två aktörer illa ut : hr Österholm 
döms i sin frånvaro a tt gottgöra två krav för kammarhyra, förtäring och " bor
gade varor" 25 och ha ns kollega Bonneviere sitter bysatt för skuld26 ; men det 
verkligt spektakulära målet27 tilldra r sig mellan en skolka nde aktris och direk
tören själv. 

Det ä r aktrisen, Betty Fabrine, som stämmer, företeende ett treårskontrakt 
från 1803 om veckolön på tre riksdaler, halva inkomsten av en recett de första 
å ren och hel recett det tredje. I gengäld ska hon 1 :mo "med nog-granhet, efter 
yttersta förmåga, öfverläsa, repitera, utföra" sina roller ; " 2 :o Biträda uti förefal
lande Baletter ; 3:0 Vid Spectaclerne nytja sine egne kläder, där det sig passar 
och omständigheterne så ford ar ; 4:0 M ot-taga, begagna, och efterkomma de rä t
telser henne gifvas" samt "5 :o Underkasta sig den ordning" direktören före
skriver. R ättsombudet hävdar nu a tt "herr Direktören Lewenhagen sådant oak
tadt och utan någon å hennes sida dertill gifwen anledning, för ungefär!: 3ne 
weckor sedan ska ll afwist henne från Theatern, under tillsägelse att icke widare 
derwid få biträda". 

Lewenhagen svarar i en inlaga a tt hon " Söndagen den 13 O ctober om för
middagen från mitt rum, vid sin a nkomst utan at wara kallad blef utvist" men 
ingalunda avskedad, varför det är hon som brutit kontraktet genom sitt sena re 
beteende: 

Från alla utsatte R epetitioner så på Theatern som hemma i mitt Logie, har hon 
sedan den 14 O ctober, uta n at dä rom göra förfrågan, sig helt och hållit afhålli t. 

U ti Rep resenta tjon den 17 October eller marknadsdagen, skulle H on det när
lagde Affische utwisar, Spelat Justins R ole, hwilken jag i dess stä lle för a t ej 
duppera ett annoncerat Spectacel nödgades obligera M ile Liwin ganska hastigt 
inläsa -

D en 20. Octob : uti R epresenta tion Cora, en stumm Personage bla nd Solens 
Prästinnor -
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D en 23. O ctob. uti Repres: Corsikanerne en stum piga -
D en 3. ov: uti R epres. Figaros BröllojJp en stumm bondflicka -
D en 13. ow: uti Repres: T vå Männs Hustrn en stumm Bond fli cka -
Äfwen hwarje dag M a nquement af Soufflering så vid R epetitioner som repre

sentationer [överstruket : hwilken wa rit den enda nytta hon för sin lön vid min 
Theater något drägligt kunnat uträtta - fas t äfven det ganska ofullständigt - ] 

Affisch för den 6 oktober ä r bilagd och dä rmed M almö veterligen äldsta 
beva rade; det är Grefwen af Castelli av Pixerecourt och A sistenten eller 
Predika med Exempel som spelas - den sista en karakteristisk liten efterpjäs, 
där exemplen ges av en äldre herre som själv faller för alla de frestelser han 
förehåller sin fosterson a tt undvika; och det kan förtj ä na påpekas a tt ingen av 
de ovannämnda föreställningarna annonserades, varför listan utgör en komplet
tering till Breckströms nämnda förteckning. Det är ju f. ö. påfallande att Betty 
mest fått stumma roller, vilket rimmar väl med direktörens fortsatta redovis
ning av hennes tala nger: 

20 U ti slute t a f 1 803, eller samma år hon med mig ingick det åberopade Contrac
tet, hade H on, under sitt vistande i Götheborg, uti H a fvande Qvinno tillstå nd, sig 
lå tit fö rsätta, så a t jag nödagdes 1804 Vårtiden uti Carlskrona - Carlshamn -
ä fven en dehl af Sommaren hä r i M almö på Theatern, till Allmänhetens yttersta 
missnöje H enne uti denna ställning p resentera ; D etta, jämte en usel ta lent förena t, 
hemställes Domstolens skä rskådande - - -. 
30 D å Hon sig till engagement i Stockholm hos mig anmälte utgaf Hon sig a t ha 
varit som Actrise engagerat hos a flidne Theater Föres tånda ren H err Petersson [han 
som spelade i M a lmö 1 794], hos Fru Directeurska n Seuerling, och till slut vid 
Kongl. Djurgårds Theatern i Stockholm, hos Hr Directeu r D e Broen, jag väntade 
mig a f en så practiserande actrice, en ypperlig talent, och som sådant ej kan ut
rönas förr än man ser Personen på T heatern, tillstår jag mig blifva temligen be
stört, a t efter vår ankomst till Götheborg vid första fö rsöket på Theatern finn a 
Betthy F abrine uta n a lla T heatra liska kundskaper, lämnande föga hopp at nån-sin 
kunna gjöra vidare framsteg i detta yrke, hvilket ock beklageligen til da to ha r san
nats, emeda n Hon efter 2ne Ars a f mig njuten undervisning befinnes lika rå samt 
odugelig, jag åberopa r mig hä ru ti D enna Stadens 'uplyste Publiques vitsord, för 
hvilken hon sig på Theatern senas t visa t, och få r anse som en af deras största 
godheter, mot mig och min Trouppe, a t de ej hänne, oagta t ägande skä l, från 
Schenen genom sifflering u twisa t. Som denna Menniskan åtagit sig uti skrifteligt 
Contrac t va ra act ri se, förstås ej dä rmed a t hon ska ll va ra det till blotta namnet, 
utan i sjelfva gjerningen - - -. 

Lewenhagen ondgör sig vidare över hennes " lättja, ovillighet samt hallsta r-
righet" , för vilka "Hon enligt vårt R eglemente flera gånger Pliktfälts" : 
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jag få r blott anföra, då Hon om Somma ren 1 804 hä r i M almö fö r dylik u raktlå
tenhet en förmiddag reprocherades, uti hela min Troupps närva ro med hög rös t 
äskade sitt a fskedd, o tridigt ä r a t jag henne genas t kunna t umbä ra, då hon långt 
för detta befunnits odugelig till Actrise, men jag ämnade försöka det yttersta om 
Hon ej uti något Parti på Theatern kunde blifva dräglig ; Sedan nu alla bemö
da nden fruktlöst ä ro a nwända har jag ej emot dess gjorda begäran något at in
vända, utan henne a lt för gärna från min tj cnst entledigar. 



Joha n Peter Lewenhagen. 
E fter en miniatyr av Sa lomon Hofling från 
1806. Priva t ägo? 

Försva ret är ma tt, Betty går förlustig kontraktet, och med infam p åpasslighet 
döms hon dessutom, för a tt " för första gången ha fwa blifwit lägrad af okänd 
ka rl, och theraf ba rn frarnfödt", a tt betala standa rdböterna härför samt un
dergå "hemlig skrift och aflösning". 

Att Lewenhagen hade temperament framgår av inlagan, men ett drag av 
korrekthetsnit förefaller också typiskt, ett nit som kunde stegras till arrogans. 
H ans porträ tt tycks paradoxalt nog visa en komikernuna, men glansrollen hos 
Stenborg stä mmer bättre med vår bild : ministersekreteraren Allbrand i Kotze
bues R edlighetens seger över förtalet, en smidig intrigör som i soloscenerna 
dock excellererar i en väsande skurkaktighet. N ågon stor talang var dock Le
wenhagen knappas t: då han sena re gick till Kungl. T eatern användes han mest 
i småroller och som sufflör. Till M a lmö å terkom ha n f. ö. åren 181 6- 1 7 som 
traktör " i de wanlige Wä rdshusrummen uti M almö Stads Spektakelhus wid 
Gustaf Adolphs Torg"28; vägg i vägg spelade då hans gamla sällskap under en 
av dem som nämns p å affischen från 1805, Ståhlberg. 

På affischen möter vi också den gamle bekanten Sundma n samt två herrar 
som senare likt Ståhlberg skulle bli egna direktörer : Boriheviere och Wildner, 
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Den såvitt man vet tidigaste beva
rade teateraffischen från Malmö, 
förva rad som inneliggande hand
ling till kämnersrättens dombok 
1 805 i Stadsarkivet. 
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den senare på Djurgårdsteatern i Stockholm, med vars sällskap han I 824 och 
1832 gasterade i Malmö. Än vidare hr Spetz, en trägen pjäsöversätta re, som p å 
osäkra grunder i en annons den 22 maj 1805 harangeras som " den berömde 
aktören" . Dessa är de viktigaste mansnamnen under Lewenhagens M a lmöår. 
På spinnsidan är det tunnsåddare med berömdheter: en som senare skulle 
komma a tt spela en framträda nde roll vid sällskapet under Ståhlberg och Djur
ström var dock fru Bjur, som tycks ha inträ tt i ensemblen 1808. 

Svårigheten att få lämpliga su jetter illustreras ju av a tt L ewenhagen tydligen 
tvinga ts a nställa mamsell Fabrihe obesett. Ett sätt att rekrytera var dock att 
fostra egna elever, och en sådan, den sex tonårige sedermera truppleda ren An
ders Petter Berggren, lå ter Lewenhagen instämma 1808: "seda n han a f Direc
teuren blifwit agad, för det ha n wårdslöst fö rfarit med några Theatergardero
ben tillhörander Klädespersedla r, ha r ha n uta n ti llstånd bortgått' ', efter e tt par 
timmar å terförts av polis och då vägrat be om förl å telse. H a n sägs å tnjuta kva r
ta lslön, kost och logi i direktörens kvarter samt vara underkastad truppens reg
lemente, som han dock trotsar29: 

Berggren sökte i början att med modighet förswara sin sa tts, att herr Directeuren 
ej wore berättigad aga honom - - - och att han <l erföre åstundade blifwa frå n 
contractsförbindelsen entledigad ; men sedan R ätten på det ömaste (!] förestäld t 
honom, a tt på hwad sätt, han sjelf än må anse sin ställning emot herr Directeuren, 
wore herr Directeuren likwä l ha ns föresatte, i husbondes och lärares egenska p emot 
honom, och att herr Diecteuren, som honom till lärande emottagit, som består 
honom kost och lön, som wore hans Förälldrar a nswarig, för hans bi ld ning och 
a nförande till att blifwa en beskedlig och nyttig medlem a f Samhället, således och 
i följd ·ar de grunder som Sede-Lagen, och a ll männa författningen till rä ttelse för 
befallande och lydande i de mindre samfund innefattar, wore berättigad att beifra 
en under dess skydd och inseende a f Förälldrar lemnad ynglings oti llbörliga upfö
rande, enär herr Directeu rens utöfning a f sådan rä ttighet, icke skred ti ll miss
hand ling, hwaröfwer Berggren i nä rwarande fall ej kunnat klaga, så wisade Berg
gren sig rörd och bad att herr Directeuren wille honom, den na ungdoms försee lse 
förlå ta. 

Lewenhagen förkla rade sig nöjd men bad för säkerhets skull om ett proto
kollsutdrag - tänkas kunde ju a tt Berggren å ter kunde brista i den "aktning 
och tacksamhet" rätten ansåg honom skyldig den som " uptagit honom från 
yngre åren, lå tit honom lära å tskilligt för sitt wa lda yrke, och deri honom in
öfwar". Efter den bryska upptakten sluta r det hela a lltså i sann patriarkalisk 
anda, med åberopande av Sede-Lagen och rörande försoningsscener, näs ta n 
som i en av ensemblens pjäser. K a nske den lite karge kämnerspreses häradshöv
ding Wollmar ändå varit en tacksam åskåda re av dem: det verkar nästan så p å 
hans argumentering. 

L ewenhagen härskade dock inte alldeles ensam på den J acobssonska teatern. 
Vi kan ur spinnhusräkenskaperna anteckna konstrida ren Chiaring för "8 Luft
ridningar" och meka nikus Frantz Lichey för en representa tion 1805, Chia ring 
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Carl Stenborg. Oljemålning av U lrika 
Pasch. Kungl. Teaterns sam lingar. 

för " 7 Luftridningar" och "3 Voltigeringar" samt mekanikus Maju och hans 
kollega Pratte för vardera sju föreställningar 1 806, tre mecanikus :ar - Pratte 
för " 6 optiska och M echaniska R epre entationer'', Charles Hornberg för "3 
Skuggspel" och Fr: Strömberg för fem föreställningar - samt ekvilibristen 
Ga utier 1807 (den senare gav ju före tällningar ) , den gamla bekanten fru 
Price för "3 Equilibristi ka R epresenta tioner'', hon och österrikaren Kuhn för 
"ett uppfört fyrverkeri" 1808 och slutligen meka nikus Legat för å tta föreställ
ningar 1809. Chiaring säger sig uppträda " på den härstädes inrättade Ridba na 
uti H err H andelsma n Jacobssons den yngres gård'', M aju a nger också gården 
om pelplats och Gautier (som på barnhuset f. ö. visar "en lefwande Elefant af 

utomordentlig torlek" ) demonstrerar "sin fermete uti prå ng och exercicer, 
samt Lin-da nsning" i "wanliga Spectakel-huset" .30 Troligen uppträdde väl 
också alla de andra där. 

Aret 1807 såg dessutom och siutligen en gäst av helt andra dimensioner: 
Ca rl Stenborg, vars föreställningar ju "med begärlighet besöktes"31. Hur 
många som kunde pressas in i teatern ve t vi inte, men L ewenhagens redovis
ning32 av en fattigrecett 1808 ger dock, förutsatt a tt ha n liksom på affischen 
1805 tillämpat ett enhetspris, ett minimum av 2 1 5 pla tser - för "Spectacel 
Husets nytjande" har f. ö. handelsman Jacobsson utom sex riksdaler också be
tingat sig sex fribilj etter. Att efterfrågan överstigit tillgången antyds ju emeller
tid av att ma n efter denna sejour bestämde sig för att bygga den nya teatern. 
Kungens närvaro i staden (men väl kna ppast på teatern ) gjorde naturligt.Vis 



av Stenborgs efterträ
·e som Blonde! i Richa rd 
ionhjerta, K. G. Lind
:>m. Gravyr i Svenska 
aterga lleriet 1826. 

sitt till, och det kan som en kuriositet antecknas a tt det var just denna vår i 
Malmö Gustaf Lagerbjelke som utsänd emissarie lyckades övertala kungen att 
avstå från beslutet a tt riva Kungl. T eatern33. 

I fråga om Stenborg måste vi dock räkna med a tt skimret från Gustav III :s 
dagar ma tta ts avsevärt : truppen va r nog på det hela taget rä tt medelmå ttig och 
själv hade han hunnit bli femtiofem och fetlagd. Det borde, å tminstone för en 
mera sofistikerad publik, ha haft sina poänger a tt se honom i den forna bravur
rollen som Alexis eller Desertören inför den älskades otro med den sårade u~g
domens smärta utbrista i en sång, avsedd a tt röra den ömsinte : 

Ach ! Himmel! ach ! jag dignar ner, 
J ag ald rig t rodt hvad mig nu sker. 
O ch döden sjelf mig p lågor ger. 
Ach ! Himmel! ach! jag dignar ner. 
Min död hon då med nÖfe ser. 

Andra glansroller malmöborna enligt annonserna fick se Stenborg i var titel
rollen i Eremiten och Germenil i Nina eller den af kärlek svagsinta, men egen
domligt nog nämner inte a nnonsen för K onung Rika rd Lejonhjerta ( text: Se
daine, musik: Gretry) om Stenborg här spelar ett av sina mest berömda partier, 
trubaduren Blonde! som förklädd till blind gubbe räddar kungen ur tysk 
fångenskap. Eftersom han sena re på året gör rollen både i Lund och Göteborg 
är det väl föga troligt a tt ha n släppt den ifrån sig i M almö. 

U töver dessa större lyriska utspel finner man i repertoaren också melodramen 
(i ursprunglig bemärkelse ) Ariadne på Naxos och Kotzebues pa rodi på den 
samt en del sångkomedier av Envallsson m. fl. , ett självfallet a rv från Stenborgs 
folkliga Stockholmsteater. Av 41 annonserade pjäser är 16 med musik, vartill 
kommer två Arlequinpantomimer: det är betydligt högre musikprocent än hos 
Lewenhagen, men det drama tiska dominerar a lltså ändå, främst den oundvik
lige K otzebue. M est annonserad, tre gånger, är hans J ohanna af M ontfaucon 
- ett sta ndardstycke, representativt för en repertoar utan överraskningar. I allt 
betalas spinnhusavgift för 38 föreställningar, varav 30 annonserade 6/3- 19/6. 

Ensemblen var väl som sagt in te glänsande men nog å tminstone likvärdig 
med Lewenhagens. Vi finner specialisten på kärringroller Gustaf H edin, den 
föru t nämnde I sak Levin, Olof Norring som långt in på seklet vid solosoareer 
betitlade sig "artiste-drama tique", Vincent Fredrichson som tillhört Kungl. 
T ea tern samt bland da merna Levins dotter Theodora, gift med H edin, och, 
frä mst i ensemblen vid sidan av Stenborg, M a ria R ebecka de Lemos, sedermera 
gift med balettmästare Deland och i två decennier en prydnad för Dramaten, 
frä mst i subrettroller. Den hon var gift med nu och som sannolikt i orkestern 
medföljde sällskapet var samme Aron de Lemos som skulle bli den förste trak
tören på T eater- och Värdshuset i M almö. K anske han redan nu anmält in
tresse fö r projektet. 

T y när Nordlindh - som väl var där - och a ndra stadens spetsar den 19 
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juni avnjöt sällskapets annonserade "Kupletter som tacksägelse och afsked, då 
Stadens wapen synes uti en Transparent' ', hade de nog ovanligt lätt att fördra 
teaterladans ohanterligheter och kunde i andanom reda n känna sig förflyttade 
till en mera salongs-, ja hovfähig teater. Fyra dagar tidigare hade de godkänt 
ritningarna till det nya spektakelhuset. 

OTER: 
1 R agnar Gustaf son: M a lmö teaterkrönika 

1598- 1809, I , (MFA 1969, Malmö 
1969 ) , sid 68. 
Wilhelm Berg: Anteckningar om Göte

borgs ä ld re teatrar (Göteborg 1896-
1900), I sid 325, 396; Birger Schöld
ström: "Hög och sann kon tnä rlig anda" 
(Stockholm 1892 ), sid 86 ff. 

3 Schöldström, a.a . sid 1 07. 
4 Gustaf son : a.a . sid 68 f. 
5 Johan Flodmark: Stenborgska skådeba

norna (Stockholm 1893 ), sid 422 ff. 
6 Berg: a.a. Il sid 76 ff. 
7 C. C. H a lling : Minnen (Samlingar ti ll 

Skå nes historia, fornkunskap och beskrif
ning, 1878, Lund 18 79 ) , sid 36. 

8 Ragnar Gustafson: Spektaklerna i herr 
J acobssons hus (SDS 31/1 1965) . 

9 Einar Bager: Ett resande teatersä llskap 
på 1 790-ta le t (MFA 1943 , M almö 1943 ) . 
Ti ll spellistan 1 799 bör dock enlig t Nytt 
och Gammalt (Lunds Weckoblad ) 2 1/ 8 
läggas att sejouren inleddes med följande 
förestä llningar: 23/8 Amelie och Mont
rose, eller K ä rleken, Wä nskapen och 
Ädelmodet, Drame i 4 Acter, öfwersät t
ning från Engel kan; Flickorna, eller 
Wä nskapen på Prof, Lu tspel i en Act, 
Origina l. - 26/ 8 Barberaren i Sewilla, 
eller den Fruktlösa Waksamheten, Come
die i 4 Acter, öfwersättning frå n Fran
syskan; den Obetiinksnmma, eller den 
Narrade Abben, Comed ie i en Act. -
28/8 Azemin, eller Wilda rne, Opera Co
mique i 3 Acter, öfwersättning. Musiken 
a f Chevalier d' Alleyrac. Spectaclerna up
höra med September månads slut; och 
försäkra at ha fwa all möda ospard, a t 
upfylla R espective Spectateurers Preten
tioner. Malmö cl. 20 Aug. 1 799. J. Lind
quist. - D et kan tilläggas att sejouren 
dock varade ti ll slutet av november. 

10 R ådhusrättens dombok 4/8 1798 (MSA ). 
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ll Ludvig B. Falkman: Minnen (maskin
skrivet ex i MSA ) sid 39. 

12 Gustafson: Ma lmö teaterkrönika I (jfr 
not 1 ) , sid 72 . 

13 M almö landskontor, spinnhusräkenska
per, band 2 (Landsarkivet ) . 

l<l Kopieboken 1802 , sid 1 1, och rådhusrät
tens dombok 23/ 1 1802 (MSA ) . 

15 Jfr not 8. 
16 Skånska bra nds arkiv nr 67 22/4 1828, 

nr 1 149 I 9/ I I 1 853, nr 2 700 8/6 1 870, 
nr 3325 25/ 6 1875. 

17 Falkman: a.a . sid 39. 
1 Konkursakterna 181 9 (MSA ) . 
19 K ämnersrättens dombok 26/5 1807. (MSA ) . 
20 Flodma rk: a.a. sid 5 19. 
21 Berg : a.a. Il sid 94 f, not. 
22 Berg: a .a. Il sid 98 f. 
23 Arthur Norden: Norrköpings ä ldre teat

ra r. Sa ltängstea tern 1798- 1850 ( orr
köping 195 7), id 95 ff, 140 f. 

24 Arvid Ba::ckström: T eater i Malmö och 
Lund i början av 1800-ta let (Teaterhisto
ri ka studier. Skrifter utg. av Fören. 
Drottningholmsteaterns Vänner 11, Upp
sala 1940 ) . 

25 K ämnersrättens dombok 20/ 1 1 1 805 
(MSA ) . 

26 Berg: a.a. Il sid 26 1, not. 
27 K ämnersrä ttens dombok 19/ 1 1 och 2 2 / 1 1 

1805 ; inne!. hancll. ti ll do (MSA ). 
2s Malmö Tidning nr 3 7 1 816 sid 4. 
29 K ämnersrättens dombok 1o/ 1 o 1 808 

(MSA ) . 
30 Annonser i Lunds Weckoblad 22/5 1805, 

8/10 1806 resp . 20/5 180 7. 
31 Jfr not 18. 
32 Fattigvårdens räkenskaper 1808 (MSA ) . 
33 Notice Biographiqu e sur la carriere poli-

tique du comte Gustav L agerbjelke et sur 
les faits personnels qui s'y rapportent 
ecrite par lui-meme (Stockholm 1867 ), 
sid 33 f. 



Ortnamn i Malmö 

VIII. Oxie) Lockarps och Glostorps socknar (forts.) 

Av I N GEMAR INGER S 

Fra mställningen över ortnamn i Oxie, Locka rps och Glostorps sockna r inleddes 
i föregående årsskrift och omfattade då bebyggelsenamn. D en fortsättes denna 
gång med en inventering över i muntlig tradition på 1900-talet bevarade na
turnamn, terrängnamn och marknamn (ägo namn ) . L iksom i Husie och S. Sal
lerup (jfr MFA 196! s. 1 oo och 1962 s. 51 ) har ett rela tivt stort antal av dessa 
namn varit möjligt a tt insamla, i synnerhet i Oxie socken och i de östra delarna 
av Lockarps och Glostorps socknar. Det är terrängens beskaffenhet med dess 
omväxling av höjder, sankma rker och vattendrag, som medfört a tt detta namn
förråd bä ttre kunnat bibehålla sig än på rena slä ttlandet. Där är förekomsten 
av bevarade marknamn mera spa rsam 150 år efter enskiftets genomförande. 
Angående insamlingsarbetet och de meddelare som därvid använts hänvisas till 
MF Å 1 969 s. 105. Vad beträffar namnens förkla ring ska ll omnämnas, a tt vissa 
namn är svårförklarliga och a tt förf. därför avstå tt från tolkningsförsök. För 
andra namn, som är så lättfa ttliga a tt ingen förklaring är behövlig, meddelas 
inga särskilda tolkningar. 

Av årtal för äldre belägg för namnformer betecknar 1569 Lunds stifts lande
bok, utg. av Ljunggren & Ejder. Den blev uta rbetad på 1570-talet, men tradi
tionellt användes årtalet 1569 vid a nföra ndet av belägg ur La ndeboken, efter
som dess upprä ttande blev påbjudet av F redrik Il genom ett kungl. brev, da t. 
Frederiksborg den 11 augusti 1569. - För Oxie socken betecknar 1 703 Samuel 
Kuuses karta över Oxie och därtill höra nde lantmäteriakt. Övriga årtal från 
slu tet av 1 700-talet och början av 1800-talet betecknar lantmäteriakter från 
tiden för storskifte och enskifte, som för Landsmålsarkivets i Lund räkning är 
excerperade av skriftställaren H elge Andersson. 

O xi e soc k e n 

ALEKÄRR (Alletjarr ), f. d . kärr, sedermera äng å Oxie n:r 27 öster om kyrkan. 
Var redan omkring 1920 utdika t. Allekiärr 1703. Vanligt såsom namn på albe
vuxet kärr. 
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BLA KEBÄCK (Bla.nkebättj, yngre Bla.nkebäkk ), en bäck belägen dels i södra 
delen av Oxie, dels i Toa rp. Blankebeck 1805. Av uttrycket stå bla.nk = tå vat
tenfylld, vara översvämmad, om vattendrag, kärr och sankmarker. 

BLEKEKULLEN (Blä.jekollen ), en höjd å Oxie n :r 7. Blegkuldtt (i Syndre 
vong) 1569, Blekekulls åcker 1 703. Där lade ma n ut nyvävda linneräckor till 
blekning ("där skolle di blä.ja då rres räkkor"). 

BROBJER (Brcibjer ), en höjd rakt söder om Oxie kyrka vid gränsen av Oxie 

och Toa rp. Brobiergs ager 1569. 

BYS BACKE (Bysbakke) å Toa rp n:r 1 mellan vägarna till Skaber jö och 
Svedala. H a r varit en byallmänning. J ämför under Skägge bjer, som är ett 
äldre namn. 

BYAKERSBACKEN (Byagersbakken ), åkermark i Oxie väster om kyrka n. 
Byager 1 703. Kan vara namngiven efter läget alldeles intill Oxie by, men en 
a nnan möjlighet ä r a tt förleden innehåller danskt byg ( i äldre svenska : bjug 

el. bjugg ) = sädesslaget korn. Detta ord är i Skåne numera föråldrat och er att 
av korn men ä r ännu på 1900-talet belagt i några sammansättningar, såsom 
bybciss Fosie (kornhalm) och bygrö' d Tygelsjö. Från Reng i Skytts härad är 
upptecknat bygryn och bym el. 

BYAKRARNA (Byagrana ), detsamma som Byåkersbacken. 

DEJELSBJER ( Dä. jelsb jer ), backe å Kristineberg i Oxie, belägen öster om 
gården. D ej/ens bier 1703, D eg/ens bjer 1805. Jfr i äldre danska deyel, degel. 
Möjligtvis ha r man liknat backen vid en upp- och nedvänd degel. 

FUREBACKE (Firrebakken ), furuplanterad backe å Oxie n:r 15. 

GALGEBACKEN ( Galljebakken) , backe med gammal avrättningspla ts å Oxic 
n :r 15, ett stycke söder om Oxie järnvägsstation. Jfr Galle ag er I 569. Enligt 
Agri, Oxie härad, s. 55 har avrättningar ägt rum här ännu under 1 700-talet 
och början av I 800-talet. 

GALGE VADET (Gal/evad, best. form ), ett åkerområde å nuv. Kristinebergs 
ägor på norra sidan om vägen Oxie- Lockarp och i närheten av Locka rps
bäcken. Gal je wad 1 703. Här har tydligtvi varit ett vadställe över bäcken. 
Läget är ett stycke väster om den ovannämnda Galgebacken. 

GRA EBACKE1 ( Granebakken, a i grane såsom i have), med gran planterad 
backe å Fredriksbergs ägor, nära gränsen emot Lockarp. 

GASEBÄCKSMADE (Gåsebäkksmaen ), en äng å Toarp n :r 1; mad är äng 
eller sankmark, som tidvis står under vatten. 

HAMMARBACKE ( H ammerbakken ), belägen nordväst om Oxie kyrka. 
H ammarne I 703, H amrarne 1805- 06. Innehåller hammar i bet. "stenig el. 
grusig backe". 



HANEHöG (Hanehö.j ), en hög backe å Toarp n:r I. Av hane = tupp eller av 
ett gammalt ma nsnamn Hane. En sägen om Hanehög är omtalad av fru Karo
lina Persson, Kvarn by, som var född i Oxie 1860: "Där har vad mied snakk 
åmm Hanehö.j. Dä r va en gammal mann sa te min mor, ad dänn sto po pelore 
juleåftan. Å åmm homm ä nnte trode -ed, så konne hann fylle me hinje did å 
visa hinje." - En a nna n sägenuppteckning om H anhög är meddelad av fru 
Ester Lunden-Gullander i brev dat. Oxie 15/ 1 1934: " Om H a nehöj glömde jag 
berä tta, att där bodde en!. folktron en som hette Nittjepinj som vaktade sina 
ka tter där. Var julna tt res te Hanehöj sig på guldpelare, så att den som hän

delsevis var i närheten kunde se att det var sant." 

JÄTTEGRAVEN (Jättegraven ), gammal gravpla ts (ättehög ) å Kristinebergs 
ägor nära gränsen emot Locka rp och Käglinge. 

KILLEBACKEN ( Tjillebakken ), backe å Fredriksbergs ägor. Jfr Kille kullen 
1805- 06. Liksom följande av killa ( tjilla ), skånsk form för källa. 

KILLEMOSSE (Tjillemosse) , mosse å Toarp n:r 4 eller Marietorp. 

KRANSEN (Kra.nsen ), åker å Toa rp n :r r. 

KUNGSHÖGARNA (Kångshö.jane el. Kångshöjsbakkane) , två ä ttehöga r å 
Oxie n:r 24 vid södra sidan av landsvägen M a lmö--Ystad. Kungshöga 1684, 

K ongshögarna 1 754 (Barohn, De territorio Oxie ), · Kongshög 1 771 , Kungs
högarne 1878, Kungshög 1911. De växlande formerna med singula ris och 
pluralis förklaras därigenom a tt denna forn lämning verkar som en större hög, 
som ä r delad i två mindre. Jfr K ongs ager 1 703 och Kongsåker 1805. Se 
vidare förf :s framställning i MF Å 1 969 s. 107- 109 och där anförd litteratur. 

KÄLLAREÄNGEN (Tjälloreä.njen ), äng å T oarp n :r 1. 

KöR (N)INGSHALET (Tjörin jsholled eller Tjö .rninjsholled ), en damm å Toarp 
n:r 5. Är enl. folktraditionen uppkallad efter en skjuts, som med man och 
häst körde och drunknade (sä.njte si ) i dammen. En smal väg går omkring 
dammen, som har mycket djupt vatten. 

LAMMAKULLA (Låmmekolla ), backa r mellan Oxie sta tion och Oxie by. 
Lammekulden 1569, L ommekullen 1 703, Låmme kulls åcker 1 703. Låmm ä r 
skånsk form för lamm. 

LOCKARPSBÄCKEN (Låkkårpebättjen ), bäck som i väster begränsar Oxic 
socken och by emot Lockarps socken och by. 

LORTEKÄRR (Lo.rtetjarr ), f.d. kärr å Oxie n :r 22. Uppgives 1934 vara för 
länge sedan utdika t. Namnet på grund av vattnets smutsiga beskaffenhet. 

LUNDAVÄ.GEN (Longavä. jen ), väg från Oxie by i nordväst emot Kva rnby i 
Husie socken. Den var den genaste vägen ti ll Lund. Lunde weyenn 1569 

(under Husie ), Jfr MF Å 1961 s. 106. 
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Överst: Bys backe 
Toarp. 

Mitten: Kungshöga rna 
i Oxie. 

Nederst: Grödehög i 
Locka rp. 

Foto ( hela a rt. ) : 
H elge Anders on. 



LANGHöGARNA (Långhö' jana ), backar å Kristineberg, ett stycke norr om 

gården och strax öster om jä rnvägen. Jfr Långhögslierne 1805- 06. 

LANGKULLA (Lå'ngkolla ), höjd å Toarp n:r 4 (M arietorp ) . Jfr Långkulls

ängarne 1807. 

MALTHUSSTYCKET (Ma.l tehusstittjed ), åker å T oarp n:r 1. Uppkalla t efter 

belägenheten invid e tt gården tillhörigt hus för maltberedning. 

MELLANGOTT (Mällomgått ), åker å T oarp n:r 1. 

MELLANVASSEN (Mällom vassen ), kärr å T oarp n:r 4. 

MELLANVANG (Mällom uång ), åkerområde å Kristineberg, beläget söder om 

gården. 

YBRO (Nybro el. N ybro ), bro dä r vägen Oxie- Skabersjö passera r Segeå 
emellan T oarp n:r 8, Oxie s :n och Västraby i Skabersjö s: n, Bara h :d . Dess 
ålder är inte närmare känd, men namnet angiver a tt denna bro ä r yngre ä n 
andra i nä rheten, näml. K visslebro närmast norrut och Svenstorps bro söderut. 

V ägen Oxie- Skabersjö saknas på Buhrmanns Skåneka rta från 1684 men är 
utsatt på rekognosceringskartan över Skåne 1812- 16. 

OXIEBÄCKEN (A kksiebättjen ), bäck som genomgår Oxie by öster om kyrkan 

och utgör en fortsättning av Blankebäck i T oarp. 

PADEKÄRR ( Padetjarr ), kärr å T oarp n :r 2, uppgavs 1934 vara m est igen
växt. Av pada, sydskånsk form för padda. 

PRÄSTABRON (Prässtabroen ), bro på vägen mella n Oxie och Fårabäck. På 

den tiden Oxie va r annex till Bjereshög i Bara härad (intill 1924 ) färdades 
prästen här varje söndag. 

PRÄSTHOLMARNA (Prässthå'llmana ), åker, förr små holmar å Fredriksberg. 

Prästholmen 1703, Prestholmen 1805. 

RAMNAPYLKARNA (Ramnapöllkana ), f. d . kärrma rk, numera åker å Fredriks
berg med läge norr om gården. Förleden ä r fågelnamnet ramn, korp. Efter
leden ä r ett skånsk-danskt dia lektord pylk (väx!. med pulk och pölk ) m ed bet. 
"vattenpuss, va ttenhål i mosse el. äng." (H ans J onsson, Nordiska ord för vat

tensamling, Lund 1965, s. 353 ) . 

SEGEA (S e.je åu el. Säje åu ), å som utgör gräns mellan O xie s:n i Oxie h :d 
och Skabersjö s:n i Ba ra h:d. Seije å 1695, S ege å 1765 och senare. Innehåller 
ett dialektord seke (Småland ), sege (Skåne ) med bet. " sidländ mark, sank

mark, lågland utmed vattendrag." (Rietz 563 A ) . Se vida re MFA 1957 s. 43, 

dä r namnet utförligare behandlas. 

SJöBJER (Sjö'bjer el. Sjö'bjersbakken ), en höjd vid gränsen av Oxie och 
T oarp (mellan järnvägslinjen och Oxie kyrkby). Söbergs ager 1569, Sjöbjer 
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1805- 06. - U ppkallad efter en försvunnen liten sjö, som varit belägen strax 
öster om Oxie kyrkby (jfr Sköld i Namn och bygd 1 g64 s. 102 ) . 

SKÄGGEBJER (Sjäggjebjer ), höjd å Toa rp n :r l med läge norr om gården. 
Skegybierg 1569, Skeggebjer 1805- 06. Möjligtvis av skägg i bet. "växtlighet, 
vegeta tion", men man torde också kunna räkna med ett forndanskt *skceggi i 
bet. " backu tsprång", besläkta t med skagi = udde, som bl. a. finns i S kagen i 
J ylla nd (en!. Bjerrum i Danma rks Stednavne l 2 s. 130 ) . 

SKÄGGEBRO (Sjäggjebro ), bro över Toarps bäck å Toa rp n:r 1. Jfr ovan un
der Skäggebjer. 

STAVEKULLA (Stavekolla el. -e), backe å O xie n:r 20. Stauffkuldtt 1569, 

St af ve kullen i Norra Wång I05- 06. Läget är strax norr om den gamla be
byggelsen i Oxie kyrkby och väster om Lundavägen. Namnet kan vara bilda t 
till växtnamnet bynkestava (pi. ), som beteckna r stånd av Artemisia. 

STENSBJER (Ste.nsbjer ), åkerbacke å Kristineberg öster om jä rnvägen. Steins 

bierg 1569. 

STENSAKER (S te.nsagor ), åker å T oarp n:r 1. H ärav är taget det nyare gård
namnet Stensåker, jfr MF Å 1969 s. 1 13. 

SYSTERKULLA (Sysstorkolla ), höjd å Toarp n:r 4 (M a rietorp ) . Förleden är 
syster, men de nä rmare omständigheterna vid namngivningen undandrager sig 
vårt bedömande. 

T INGDAMME (T injdammen ), en damm å Kristinebergs ägor vid gränsen 
emot K äglinge n :r 5 i Glostorps s:n. Jfr T ing ager 1569, T ingsbackens åcker 

1 703, Tingshållm en l 703, Tings åckers löt l 703 och T ings H olmarne l 805- 06. 

Uppkallelse efter läget i närheten av Oxie hä rads forna tingsstä lle. Se vida re 
under Glostorp här nedan. 

TJYBJER (Tjybjer el. Tjubjer ), höjd å Toarp n:r 3. - T iubiergs agir 1569, 

Tiubiers holm l 569. - Förleden ka n va ra ty el. tjy, biform till tve = tvedelad 
(en!. H a ld i Nuda nsk Ordbog 3.) Höjden bes tår av två delar, va rav den ena 
ka llas L ille Tjubjer. Läget ä r norr intill järnvägslinjen. 

T OARPS SA DAR (Toårpe såunor ), en sandås å Toarp n:r 2 , 5 och 6. Jfr 
MFA 1969 s. l 14. 

TOFTAHALA ( T å.wtahollan, yngre T åff tahollan ), sänka i gränsen mellan 
Toa rp n :r 4 och n :r 5. Av toft , åkerjorden nä rmast gården eller byn. 

T OFTEN (Tå. w ten, yngre Tåfft en ), åker å T oarp n:r 1. T oft en 1796. Jfr ovan. 

VADSTUMPARNA (Vastompana ), åker å Toarp n:r 1. Innehåller stuinpe i bet. 
" mindre å terteg". 

VIPEHOLMEN ( Vivehållmen ), åker å Toarp n:r 1. Jfr Wifveskift en (best.f.pl. ) 
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i Oxie 1 703. Av fågelnamnet vipa, här med formen viva och holme i bet. "över 
omgivningen upphöjd terräng." 

ÄNGAHAGSTYCKET ( Xnjahavstittjed ), åker å Toarp n :r 1. 

Lo c karj1 s s ock e n 

Då Lockarps socken består av en enda by (jfr MFA 1969 s. 11 4 ), ä r a lla här 
nämnda lokaliteter belägna inom Lockarps by. 

ASENDAL (A'sendal ), sidlänt mark å n:r 6 med läge öster om järnvägen. Äldre 
belägg för detta namn saknas. Namnet är svårförklarligt. Möjligtvis kan man 
tänka sig en sammanställning med v. asa ( ase), som gärna a nvä ndes på tal om 
svårbrukad mark. 

BIRKEMOSSE (Bi'rrkemosse ), mosse belägen å n :r 7 & 16 ( numera 28 ) ö. om 
järnvägen och nära Glos torps gräns. Björkemåse 1761 , Björke Måsen i Södre 
vång 1805. Innehåller birke, som är sydvästskånsk form för björke, växtlighet 
av björk. 

BYS GRUSGRAV (Bys grnsgrav), grustäkt, belägen s. om vägen till Oxie. 

BYS MOSSE (Bys mosse el. mose), en vattenfylld mosse utgörande samfällighet 
till Lockarps by, belägen inom ägorna till n :r 6 söder intill vägen Locka rp
Oxie. Jfr Hagemosse. 

BYS VATTNING (Bys vanninj el. Vanninjen ), byadamm belägen vid norra si
dan av bygatan, ett stycke väster om kyrka n. Numera omdanad till brand
brunn. 

DOTTERBERG. Dotterbierg 1569, Dotterberg jb 1881. Se Klo ckare jorden. 

GRöDEHöG (Grö'dehö.j) , ättehög å n:r 5 & 14 (numera n:r 25 ) . Jfr Grödhöy 
stickidtt (i " westre wong" ) 1569. Beskrivningen till Ekonomiska ka rtan av 1913 
ha r under n:r 5 & 14 anmärkningen: "Häri är inräknad en ättehög om 
0.0538 har, undantagen vid laga delning." Innehåller möjligtvis gröt såsom av~ 
ljudsform till griut ( nysv. gryt ) i bet. stensamling, stenrös, stenig jord. En för
klarings-sägen meddelar ang. namnets uppkomst: "Di hadde ko.gt gröd där en 
gång för i forne tider. " 

HAGEMOSSE (Havemo'sse), vattenfylld mosse, belägen c:a 500 m. öster om 
Lockarps kyrka inom arealen för n:r 6. Torde ha sitt namn därav, att den en 
gång varit inhägnad. Detsamma som Bys mosse, se ovan. 

HALLBECKENS NÄSA (Hallbäkkens nese), ett kilformigt område å militiebo
stället n :r 3 & 1 1. Efter en arrendator på 1870- och 80-talen, inspektor E. Hall
beck. 

KILLEBJER (Tji'llebjer ), en hög backe å n:r 6, öster om gården. Jfr Kille Bjärs 
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Hagemosse i Lockarp. 

åckrarna 1761 , Killebjärsåker i Norre Wång 1805. Av killa ( da. kilde), skånsk 
form för källa. 

KLOCKAREJORDEN ( Klåkkerejoren ), en jord å n :r 20 intill Fosie gräns. 
"Klåkkerejoren e här en bid di kaller, de e en tjårrkejor ejänntelien." Ett äldre 

namn är Dotterberg, belagt 1569 (se ovan ) och i jordeböckerna 1825 och 1881. 

KLOCKAREKÄRRET ( Klåkkeretjarred ), ett kärr å n :r 20 i gränsen emot Fosie. 

Jfr ovan. 

KLABERGSÄ GEN (Klåu'barjsä.njen ), en åkerjord å n:r 21 och 22 , belägen vid 
vägvredet v. om kyrkan. Tillhörig Lockarps kyrka. Klaabergs ager 1569 ("Kir
stine Mortens giifuir aarligen tiill Kirckenn aff en Klaabergs ager landgille IIII 
ss.") Klå Bjärs ängen 1761. 

LOCK:ARPS GATA ( Låkkårpe gada el. gade), bygatan genom Lockarps by, i 
riktning v.-ö. och på norra sidan om kyrkan. 

MARIELUST (Marielö' sst ), f. d. park å n:r 1 eller Mariedal, bortröjd på 1870-

talet. Den var belägen öster om gården och torde vara uppkallad efter den
samma Maria Ekerholm, som givit namn till M a riedal, jfr MF Å 1969 s. 116. 

MOSSEN (Mossen ), låglänt mark n :r 1 (Mariedal ) i n.ö. hörnet av marken. 

SKRIVAREHöG (Skri'verehö.j ), ättehög å n:r 6, n.v. om gården och nära 
gränsen till n :r 1 o & 16. I Lockarp finns ett f. d. mönsterskrivareboställe ( n :r 3 
& 11 ), men det läge det intager sedan enskiftet är långt ifrån Skriva rehög. M en 
ett sammanhang med mönsterskrivarebostället kan ligga däri, att det före en-
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skiftet haft någon jord intill denna hög. Detta är mera sannolikt än en förkla
rings-sägen som omtalar: "Där sad en å skrev itt brev po hann; de e därfårr di 
kaller han fårr Skri'verehö.j." 

SKRÄDDARELYCKAN (Skrädderelykkan ), en jord å n:r 10 strax ö. om kyrkan. 
Utgör en tomt, som fordom varit bebodd av en skräddare. 

SKARSBACKEN (Skå'rsbakken) , backe å n:r 6 ö. om järnvägen, vid vägen till 
Mariedal. Här skär vägen en djup skåra i backen. Även Skå'rshällerne. 

SORGEDALEN (Sårrjedalen), avlägse t från byn och ödsligt belägen åker ( läget 
ej närma re angivet ) . Nyare namn. 

STUGEHöG (Stuehö.j ), ättehög å n:r 6, ö. om gården. Stuehöy 1569. Under 
förutsättning att högen har innehållit en gånggrift, som i skånskt folkmål kal

gehög i Lockarps socken. las stenstua, är detta orsaken till namngivningen. Jfr da. stenstue om av sten 

byggd gravkammare. 

Gl os t or p s socken 

BOBJER (B6bjer ), en hög åkerbacke å Käglinge n:r 10 intill gränsen emot 
Arrie. Bobierg 1569, Bobjär i Östre Wång 1805, jfr Bobjersholmen 1807. För
leden kan vara ett gammalt mansnamn Bo eller B ovi, ev. också bod i bet. pro
visorisk hydda (för boskapsherde) . 

BOBJERSGRAVEN (Bobjersgraven ), vattengrav ö. om Bobjer. 

BORREBACKE ( Bå'rrebakke), en grusbacke å Glostorp n :r 1. Jfr Boore ag er 

( 1 g.) ochBooragir ( 1 g. ) 1569, Borre Backe 1807.Avbor=sluttningel.brant. 

Jfr MFA 1969 s. 122. 

BORREBACKSVÄGEN (Bårrebakksve. jen), en väg å Glostorp n:r 1. 

BYS GRUSGRAV (Bys grusgrav), grustäkt belägen inom arealen för Käglinge 

n:r 1 r (Sofiedal ) . 

GATEKÄRR ( Gadetjarr), allmänning med kärr el. byvattning i Käglinge by. 
Gatekjärret r 788. - Igenfyllt p å 1920-ta let. 

GATEKÄRRET ( Gadetjäred ), samfälld vattningsdamm i Glostorps by med läge 
strax ö. om kyrkan. I senare tid benämnd Gl6.stårpe vanninj, se nedan. D en 
van liga benämningen för byadamm är i Sydskåne vanninj men därjämte före
kommer, särskilt i Oxie och Skytts härader, gadetjär ( da. gadekcer ) och stjövl 

( da . dial. sjövl ) . D en vanliga formen för "kärr" är i Skånemålen tjarr. D enna 
form tillhör också de norra och östra delarna av Oxie härad, men i större delen 
av Oxie härad finns formen tjär (jfr da . kcer ), som också tillhör hela Skytts 
härad och västra delen av Vemmen högs härad. I Glostorps socken mötes öst
ligare tjarr och västligare tjär, som av ovanstående framgår. 

GLOSTORPS VATTNING (Gl6.stårpe vannin j el. Vanninjen ), nya re namn för 
Gadetjäred i Glostorp, se ovan. 
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Kims i G lostorp. 

GLOSTORPSVÄGEN ( Glo.stårjJevii.jen ), vägen från Ystad vägen i Käglinge vä -
terut emot Glo torps by. 

GASABRI KE T ( Gåusabrinken) , backe å Glostorpsvägen i K äglinge. 

HöGEBJER (Hö.jebjer ), höjd å K äglinge n:r 1 I (Sofiedal), n.ö. om gården. 

Jfr Höybers gierde och H öybers maer 1569, Högbergs äng r 80 7. 

HöGEBJERSMAD (H öjebjersma el. Hö. 'jebjersman ), ä ng å K äglinge n:r 11. 

H öybers maer (pi. ) 1569. Jfr ovan. 

KARUSAN (Karusan ), vattengrav i K ägli nge v. om landsvägen och nära grä n
sen mot Arrie. Är best.f. sing. av fisknamnet karusa, ruda, da. karuclse. Jfr 
Karuseholled å M å nstorps kungsgård i V. Ingelstad. Om karusa, se Kornhall, 
Sydsvenska fisknamn, s. 103 . 

KILLESTIGEN (Tjillestien ), gångs tig ö. om Sofiedal i K äglinge. Går till en 
källa. Jfr Il Kilclagre och Il Kildenge 1569. 

KIMS (Tjimms ), en vägkrök i Glostorps by norr om kyrkan. K ems ( i Westre 
wongh ) 1569. Svårförklarligt namn. H är huserade ett spöke (spö. je), som kal
lades kimsekatten. 

KIMSAHALET (Tjimmseholled ), fördjupning i marken vid Kims. 

KRAKAN (Kråugan ), vattengrav i Käglinge v. om landsvägen och inte långt 
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från Arrie gräns. Kraagen 1569 ( i Syndre wongh ) . Är best. form av fågelnam
net kråka (ä. da. kraghe el. kraaghe, i Skånemålen alltid med å-ljud ) . 

KYRKOBACKE (Tjårrkebakken ), en jord inom arealen för Käglinge n:r 3 
varav utgår landgille till Glostorps kyrka. 

KYRKOJORDEN (Tjårrkejoren ), åkermark å Käglinge n:r 17 men belägen 
inom arealen för n :r 2. Tillhör Glostorps kyrka. Kyrkojordsåkern 1807. 

KÄGLI GE GATA (Tjä.jlinje gade), bygatan i Käglinge by. Framgår ö. om 
Ystadvägen och parallellt med denna . 

LERAKER (L ertiger ), lertäkt i Käglinge å n:r 6 och n:r 10. Lcer ager 1569, 

L eråker i Östre Wång 1807. 

LILLEVA G (Li'llevång ), åkermark i ö. delen av Käglinge, inom det knä som 
bildas å vägen Käglinge-Bönnarp. 

LA 1GEBJER (Lå'ngebjer), höjd i Käglinge (grusås ), dels å n:r 3, dels å n:r 5. 

LANGEGRAV (Lå'ngegrav ), vattengrav i K äglinge (mosse) å n:r 10 v. om 

landsvägen. 

NAFFE TORPSJORDEN (Naffentårpsjoren ), = Fjärdingslöv n:r 5, en jord om 
2 tunnla nd, som brukas under n :r 1. NaffentorjJsmarken 1820. Läget är i det 
sydöstra hörnet av Fjärdingslöv, och jorden gränsa r alltså icke till Naffentorp 
i Bunkeflo, men den är, ovisst på vad grunder, uppkallad efter Naffentorp. 

PRÄSTABONDEPLANEN ( Prässteboneplanen ), detsamma som ägorna till an
nexhemmanet Glostorp n :r 1. Av prässtebone, arrendator av prästgård el. 
annexhemman. 

RA (Rå el. Råu ), även Råvägen (Råu've.jen ), en vägsträcka i riktning n.-s. 
som utgör gräns mellan Glostorps by i Glostorps s:n och Klagstorps by i V. 
Kl ags torps s :n. Raa ag er en 1569 (under V . Klagstorp ) och Raa ryg 1 569 ( un
der Glostorp ) . Av äldre ra = gränsmärke, rågång, Jfr Råå i Luggude hd. Se 

även Rietz 54 7 A. 

RA MOSSE (Rå mosse el. Råu mosse), f. d. mosse, numera torrlagd och upp
odlad å Glos torp n :r 8 n.v. om Glos torps by och i närheten av Rå vägen, se 
ovan. Jfr Raa ryg och Raa ryggen 1569 (i Wes tre wongh ) . Rå måse 1812 (Re
kognosceringskartan ; på denna karta är mossen tydligt angiven såsom sank
mark ) . 

SMöRSTACKABACKAR A (Smörstakkebakkane), två höjder å Käglinge n:r 3, 
nära gränsen mot Bönnarp i Törringe. De benämnes var för sig Store Smör

stakk och Lille Smörstakk. Smörstach 1569. Namn sammansatta med smör
betecknar i allmänhet en fruktbar jordmån. Den vanliga benämningen p å Sö
derslätt på smör, upplagt i en smörkopp med toppformig avslutning, var 
smör slav. 
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Store Smörstack i K ägli nge. 

STOREBöK (St orebö.j ), va ttensamling i K äglinge, norr om Käglinge by och 
öster om vägen till Oxie. Jfr Bögemåse 180 7. Innehåller bög, dansk-skånsk form 
för trädnamnet bok (fagus ), i Sydskåne bö.j. Namnet är en reminiscens av att 
hä r funnits växtlighet av bok. I den östra delen av Oxie hä rad har funnits 
märre skogsbestånd, varav vi ännu har en rest i Törringelund. Inte långt här

ifrån låg M ånstorpe lund i V. Inge! tad, som blev bortröjd i slutet av 1800-
talet. O rtnamnen Skogholm i Fosie och R iseberga i Husie vittna r också om 
fordomdags skogsbestånd, jfr MFÅ 1960: 67 och 196 1: 93. 

TI1 GDAMMEN (Ti'njdammen el. T in jdammen ), en damm i gränsen mellan 
K äglinge n :r 5 i Glostorp och Kristineberg i O xie. Jfr Tingsbackshålan och 
T inghålan 1788, namn på ä ngar i Käglinge. Uppkallel e efter O xie härad 
ting hus, som på 1 600-talet var beläget i Käglinge. Det ä r enl. meddelande av 
kommunalkamrer G ustaf Pålsson utsatt å en karta över K äglinge från 1660. 

TI 1GDAMMSBACKEN (Ti'n jdammsbakken ), backe å K äglinge n:r 5 vid Ting
dammen. Jfr föregående belägg. 

TODDYHALAN (Tå' ddihollan ), åker, förr äng i K äglinge ö. om Soiiedal. H ä r 
var fordom en krog ( itt kru ) intill. 

TUNNEBJER (Tjmnebjer ), en höjd i östra delen av Käglinge, norr om Smör
stack och nä ra gränsen mot Bönna rp i Törringe. Tinnebier 1569, Tunnebjärs
åker i Östre Wång 1807. Den äldsta kända formen , Tinnebjer i Landeboken, 
gör namnet svårförklarligt, såvida inte ett skrivfel före ligger. Annars kunde 
man tänka sig en samman ä ttning med adj . tunn, som har dial.-formen tynn, 
eller med subst. tunna, som i ortens mål heter lynne. 
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Malmö S:t Petri kyrkas 
medeltida dopfuntar 

I Allmän översikt 

Av OLLE YDSTEDT 

Den nuvarande dopfunten i S :t Petrikyrka n är ett verk av bildhuggaren Da niel 
Tommisen och utfö rd 160 1. I Malmö museum finns emellertid två medeltida 
funtar från kyrkan deponerade a ll tsedan den Wå hlinska restaureringen 1904. 
D e bär båda beteckningen "S. Petri kyrka 1300-tal". Endast skålarna å terstår 
och dessa är svårt skadade. Materialet ä r kalksten från Sundre socken på södra 
Gotland1. 

Den första beskrivningen av funtarna gjordes av Lars Tynell i hans sam
lingsverk "Skånes medeltida dopfuntar" . H a n gav dem na mnen Malmö S. Petri 
I och Il och p lacera r dem båda i en grupp, som han kalla r Falsterbogruppen2• 

Senare forskning har dock gruppera t dem på annat sätt. S. Petri Il tillhör den 
grupp, som Johnny R oosval ka llat Fröjelfuntarna3. Dessa funtar förekommer 
i länderna kring södra Östersjön, ofta i köpstädernas förnäma gotiska tegel
kyrkor. Flertalet ä r å ttkantiga och van ligen prydda med reliefer av fabeldjur 
och primitivt framställda människofigurer. Ett typiskt ornament är diamant
staven. Man kan tala om en "romansk renässans". Den primitiva utformningen 
till trots är man numer övertygad om att Fröjelfuntarna är huggna i sen medel
tid, varvid en äldre tids ideal sökt efterliknas. De äldre motiven har dock 
blanda ts med modernare och figurernas dräkter har påvisats hä rröra från 
1300-talet. 

Den andra funten S. Petri I tillhör en mindre grupp funtar, som O scar 
R eutersvärd kalla r Apostlafuntarna4. Denna grupp har i huvudsak samma 
lokalisering ti ll södra Östersjöområdet som Fröjelfuntarna. T ill gruppen hör 
förutom Malmöfunten en fun t i Ejby på Sjä lland , funten i Levenhagen vid 
Greifswald, en numer försvunnen funt från Neuburg nära Wismar och en funt 
från J äder i Södermanland. På dessa funtar står mansfigurer uppradade under 
bågar ofta möj liga att identifiera som apostlar. Figurerna ä r utförda i rits
huggningsteknik ibland kombinerad med tvåplansrelief. Utom lokaliserings
området visar det sig finnas andra likheter mellan de båda grupperna av funtar. 
Det ä r i regel stora, mångkantiga ka lkstensfunta r med gotisk profil. 
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Apos teln Petri med sin nyckel. S. Petri I. }"oto B. Wigforss 1969. 

I S. Petri kyrkas räkenskaper finn mellan å ren 1542 och 1593 en av dop
funtarna omnämnd fl era gånger. Dessa notiser ger intres anta upply ningar, 
som a tt det funnit ett lock till funten upphängt i kyrkans tak och att funten 
blivit grönmålad vid ett tillfälle, men ingenting sägs som ka n ge ledtrådar till 
identifieringen av denna ist brukade av Petrifunta rna. 

1630 kommer å ett si ta omnämnande: 
1630 "Den 27 Julij giffuit La urids Graffuer (grävare ) for den gammel Sten
fundt a t fl ötte fra den Norder Capell och under en R ende vden den söndre 
Kircke Dör. - 2 mark5. 

D et är tydligt a tt den gamla funten, då den blev ersatt 1601 av den nu
varande, fl yttats undan till "norra kapellet" tills den 1630 blev vattensamlare 
utanför kyrkan. Den nya funten tod fram till 1682 innanför porten i lå ng
skeppet mellan pelarna, som uppbär orgelläktaren6. Den gamla hade säkert 
samma placering enligt medeltida tänke ätt, som inte ti llät den odöpte hed
ningen att komma för långt in i kyrkan. 

Av dopfunten S. Petri II som troligen är den äldre av de två å terstå r endast 
bottenpa rtiet av kålen. Skålen har liksom de flesta i Fröjelgruppen åttsidig 
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form . Attsidig var reda n den fo rnkristna dopkyrkan, baptisteriet, och biskop 
Ambrosius av Milano beskrev på 300-ta let oktogonen som den mest värdiga 
formen på ett baptisterium . T alet 3 betyder treenighet och talet fyra de fyra 
elementen. Summan blir människan med hennes a ndliga och kroppsliga del. 
Det följande talet, å tta let, ä r det nya livets tal, som förebådas just genom 
dopets sakrament. 

På funten markeras varje sida av ett baldakinsystem med trifoliebågar som 
omramar människofi gurer. De för Fröjelfuntar så typiska diamantstavarna 
å terfinnas här. Hur funtens översta del varit utfo rmad vet vi numer inte. På 
sju sidor står under varje båge en person framställd i helfigur. På den åttonde 
står två personer. De är a ll a naivt utformade med t. ex. onormalt ~tora huvu
den, i de fall dessa ä r bevarade och hos dem som ha benen synliga under 
dräkten syns dessa framställda i profil med fötterna riktade åt samma håll 
trots att figurerna i övrigt ses en face. 

Sex figurer är i ställning, gester och klädsel m ycket lika och även de två 
ansikten som är delvis bevarade på sidorna 1 och 8 tycks nästa n identiska med 
sitt långa ringlande hår och ornamentala skägg. Vissa figurer avviker dock 
väsentligt såsom den på sida 7, som saknar synliga armar och med sin kropp 
helt fyller upp trifoliebågen som dä rigenom kommer a tt bilda kroppens kon
turlinje. Även den högra av fi gurerna på sida 4 saknar synliga a rmar. 

En annan avvikande figur finns på sida 2. D et är den enda som har a ttribut, 
nämligen ett litet uppåtrikta t svärd i ena handen och en bredvid figuren svä
vande krans eller ring. Ett helgon, som kan avbildas dels med svärd och dels 
med en krans av rosor och liljor är Cecilia . H on hade också ett visst samband 
med dopets sakrament, eftersom kra nsen överräcktes henne enligt legenden 
efter hennes ma kes dop och dess doft hade till följd att också Tiburtius, makens 
broder gick ti ll påven och lät döpa sig. 

Ett utmä rkande drag hos Fröjelfunta rna är emellertid viljan a tt blanda 
motiv och växla dem till synes utan princip, vilket gör bilderna ytterst svår
tolkade. 

De dräkter, som fl ertalet figurer bär, en slags kappa med snäv midja och 
utsvängd, veckad underdel, överensstämmer mycket väl med en rnansklädnad 
från H erjolfsnesfyndet på Grönland vilket tidsbestämmer dem till tidigast 
1300-ta lets mitt. Knappraderna i kroppens mittlinje och på ärma rna ä r också 
typiska för denna dräkt7. 

Troligt är at t fl era av funtens figurer burit kronor. Detta kan man a nta på 
grund av deras ytterst stora likhet med figurerna på andra Fröjelfuntar såsom 
Skanörhnten och Kirkehelsingefunten på Själla nd. Det är s. k. liljekronor. På 
Skanörfunten bär inte mindre än 14 figurer liljekronor. Det är svårt a tt se 
meningen med a tt avbilda en rad kungliga personer just på en dopfunt. Liljan 
ä r vanligen symbol för renhet och kyskhet. D etta på grund av sin vita färg. 
Men både liljan och liljekronan har tidigare symboliserat den helige Ande, som 
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påpeka ts av en tysk forskare. Denne har också visat på likhet i utseende mellan 
liljan och andra symboler för den helige Ande, som den trespaltiga flamman 
och duvan, som förekommer v id Kristi dop8. A v Anden inspirerade per oner 
avbildas ofta med en duva på huvudet. Johannes Döparen har om Kristus 
sagt: "Jag döper Eder med vatten men han skall döpa Eder med helig Ande"9. 

Det är andedopet, som ä r mindre känt än vattendopet numera. K anske kan 
man uppfatta de må nga " liljekrönta" personerna på Fröjelfuntar som av Anden 
inspirerade eller i Anden döpta . Att finna en sammanfattande lösning av 
M almöfuntens bildprogram ä r svårt, eftersom avsikten ho beställa rna som be
stämde detta sannolikt har varit a tt medvetet uppta en avlägsen tids motiv 
och stil. Den ursprungliga avsikten kan ha fallit i glömska eller missförstå tts. 
De inspira tionskällor i fråga om bilder som man haft , verkar vad människo
figurerna beträffar inte ha hämtats från romanska dopfunta r utan snarare 
från metallkonst. 

Baldakinsystemet på M almöfunten visar stor likhet med baldakinsystemen 
hos funtarna i Ystads S. Petri kyrka och Grudiadz i Polen. Bågarna är där
emot halvcirkelbågar och under dem står fabeldjur. Ornamentiken kan givet
vis också va ra ett uttryck för ro~ansk inspira tion. Likheter finns med de pä rl
sirade bågarna i den småländske anonymmästaren Bestia rius' tidigaste roman ka 

funta1-. 
Den a ndra M almöfunten S. Petri I ä r bä ttre beva rad men är dock skadad i 

hela övre ka nten, så a tt ur prungliga höjden är okänd. Även i nuvarande skick 
är det en ovanligt stor dopfuntsskål med 11 9 cm diameter. M aterialet ä r röd
aktig kalksten. Den är tolvsidig och indelad i dels en undre arkadfri om tolv 

tomma fält, dels en övre om tolv fält vardera förse tt med en apostlafigur fram-
tälld i relief framifrån. R eliefen ä r låg och pla tt och alla detaljer "inom" 

figuren är utförda med inristningar i stenen. Alla figurer bär långa fotsida 
dräkter och över dem mantlar, vars veck markera ts med parallella snedlinjer. 
Gloria finns hos a lla figurer, vars huvud är bevara t. Apostl a rna va r ju tolv till 
antalet och framställdes vanligen klädda på detta sätt, medan helgon kläddes 
i samtidens dräktmode. Säkert indentifierba ra är endast Petrus med sin nyckel 
i fäl t 1 och Andreas i fält tolv med det x-formade korset, de övrigas a ttribu t 
ä r genom skador och sprickbildningar svåra at t urskilja . 

H ar den undre raden tomma bågfält haft någon funk tion ? En möjlighet ä r 
a tt de ka n symboli era det nya J erusalems tolv portar. R eutersvärd anser a tt 
"m ycket ta lar för a tt den undre arka turen fält va rit försedda med målade 
fi gurframställningar möjligen de tolv mot apostlarna sva rande profe terna"10. 

Det var vid apostlaframställningar ganska va nligt a tt kombinera dem med mot
svarande prototyper ur Gamla testamentet, och de placerades då antingen par
vis eller med aposteln ova npå profeten, eftersom apo tla rna a nsågs stå på pro
feternas grund. Denna kombina tion finns på en dopfunt i M erseburg, i West
falen, där apostla rna är insatta i a rkader stående på profe ternas axlar. Alla 
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S. Petri Il. D etalj. Foto författaren. 

figurer ä r reliefer. För övrigt ha r den sistnämnda funten inga likheter med 
Malmöfunten. Det är en romansk funttyp med rak parellellepipedisk upp

byggnad. 
Ristningsteknik är inte ovanlig vid figurfra mställningar på medeltida grav

stenar. Hos apostlafuntarnas figurer är dock det "arkaiserande" draget starkt 
framhävt. Ma lmöfuntens figurer är utförda i en primitiv, tung och ålderdomlig 
stil. M a n kan som exempel ta de på alla apostlarnas dräkter schemamässigt 
upprepade snedställda hack, som ska ll föreställa veck. Att bildhuggaren varit 
sla rvig eller oskicklig kan man knappast förutsätta, när det gällt a tt tillverka 
en funt till en så betydande kyrkobyggnad som Malmö Petrikyrka . 

M almöfunten är den enda bevarade apostla funt, som kombinerar ristning 
med tvåplansrelief. En numer försvunnen åttsidig funt från Neuburg vid Wis
mar, som i fragment ännu 1899 tillhörde museet i Schwerin, hade dock helgon
cller apostlafigurer i denna teknik, vilket framgår av foto och beskrivning11

. 

Dessa figurer stod dessutom i nischer bildade av runda pilastra r, som i sin 
tur omgavs av de för Fröjelfunta rna så typiska diamantstavarna, och det är 
därför möjligt a tt funten varit en sammanbindande länk mellan de båda 
M almöfuntarna liksom emellan de båda funtgrupperna. 

Om detta är riktigt måste Fröjelfuntar och Apostlafuntar ligga varandra 
nära i tiden. Många gemensamma drag existerar ju såsom utbredningsområdet, 
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det gotländska ursprunget, materialet och tendenserna att uppta ålderdom
liga motiv. Fröjelfuntarnas tillkom ttid a nses numer vara 1300-talets sista 
fjärdedel, och eftersom denna funtgrupp tycks ha utvecklats ur de fi gu rlö a 
paradisfuntarna, bör Apostlafuntarna a lltså vara något yngre eller kanske del
vis sammanfallande i tid. S. Petri I kulle i så fall som en tidig representant 
vara huggen omkring 1400. 

H ar båda funta rna ursprungligen tillhört Petrikyrka n ? På 1500-talet fann 
ju endast en funt i bruk. K an den ena funten tillhört någon annan kyrka? 
H elgeand huset, som låg på nuvara nde Stortorgets plats, hade en särskild kyrka 
sannolikt ä ldre ä n S. Petri . Då denna kyrka revs 1537 fördes en mängd inven
tarier över till Petrikyrkan. Däribland var korstola r, orgelverk, predikstol och 
gravstenar. S. Petri räkenskaper lämna r noggranna uppgifter men nämner 
ingen dopfunt. O säkert är om fl er kyrkor i Malmö än S. Petri överhuvudtaget 
hade doprätt. 

År 1420 störtade gaveltornet på S. Petri "dragande i sitt fall med sig västra 
gaveln och en del av långmurarna samt sönderslående valvet över nuvarande 
orgelpla tsen och sidoskeppets västra valv"12. 

Att dopfunten, som a ntagligen hade sin p la ts härunder blivit kadad och 
ersatt med en ny vid detta tillfä lle kan givetvis ej bevisas. S. Petri Il är verk
ligen så svårt skadad att yttre våld ej kan uteslutas. Varför bytte ma n annars 
funt efter en förhållandevis kort tid ? En a nnan omständighet ka n eventuellt 
tyda på att den sista i bruk varande medeltida dopfunten verkligen var S. 
Petri I. Enligt en uppgift av f. prosten i S. Petri Albert L y ander som var i 
tjänst vid kyrkan redan före 1904 kall en gammal funt ha stått utanför kyrka n 
som vattenka r för hästarna under gudstj änsten13. Den enda av funtarna som 
genom sin form numera kan innehålla vatten är just S. Petri I. O ch som fram
gick av S. Petri räkenskaper fl yt tades den sist använda medeltidsfunten ut som 
vattensamlare 1630. 

NOTER : 

1 Enligt undersökning av docent Erik 
R ede, Geolog. inst., Lund. 

2 L. Tynell , Skånes medeltida dopfuntar, 
Sthlm 1913- 21, sid 83. 

3 J. Roosval, Die Steinmeister Gottlands, 
Sth lm 1918, sid 204 ff. 

•J 0. R eutersvärd, Kalkst ensfuntar, 1964, 
maskinskrivet manus. 

0 Uppgifterna frå n S. Petri kyrkas räken
skaper, Stadsarkivet, M a lmö, har lämnats 
författaren av Fil. dr Einar Bager. 

6 T h. Wåhlin, Malmö S. Petri kyrka, 
Malmö 1919, sid 92 . 

7 P. Nörlund, " Dragt" Nordisk Kultur 
XV, Sthlm 1941, sid 64. 
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8 A. Bode, H eilige Z eichen, Heidelberg 
1938, kap. V. 

9 Bibeln 191 7 å rs övers., Markus 1 : 8. 
10 0. R eutersvärd, Kalkstensfttntar, 1964, 

maskinskrivet manus. 
11 Bild och beskrivning i F. Schlie, Die 

Kunst- und Geschichtsdenkmäler des 
Grossherzogstums M ecklenburg-Schwe
rin, 1898, bd. II, sid 250. 

12 R egistrum Ville Malmöyghe, sid 23 . 
l3 Muntlig uppgift till förf. av kyrkovakt

mästare Folke Ekberg, som fått · upplys
ningen av framl idne prosten Lysandcr. 



I I Fides et Jons 

Fig. 1. Fidesmotivet på ka lkmå lning i 
Kirkerup kyrka, D anmark. 

- ett motiv på Malmö S. Petrifunt Il 

Av FRANS CARLS SO 

På Malmö S. Petrifunt II1 ä r mannen, som räcker upp hä nderna represen
terad på sex av fontens åtta sidor. Av tummarnas placering tycks två av män
nen vända handflatorna från sig medan de övriga vänder dem mot sig. 

I Skåne finns flera funtar med män, som lyfter händerna med handflatorna 
från sig. Saxtorpsfuntens ena bassida visar en munk med rakad hjässa, som 
gör gesten2 och på Fjäliefunten ser vi J esus i samma positur vid sitt dop i 
Jordanen3. På Ska nör I-funten·1 och funten i Falsterbo J5 ä r det liksom i 
Malmö en anonym man i lång rock med knäppning från hals ti ll fotsulor, som 
visar sina handflator. I Falsterbo förekommer han inte mindre än åtta gånger. 
På Simriskyrkans ·processionskors förekommer en kung (?), som döps sam
tidigt med att han gör gesten . 

Denna handställning kallas van ligen orantens och anses visa personen i bön 
eller adora tion men i detta fall torde den ha en betydelse, som ligger vid sidan 
av den gängse. 
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Gestens rikliga förekomst på fonter, liksom det faktum att Jesus gör den i sitt 
dop, berättigar en att söka en specifik innebörd i den. Denna dopanknytning 
torde utvisas av ett byzan tinskt manu kript, kallat Berberineukologiet, som 
krevs i Kon ta ntinopel omkring 790. H äri förklarar författaren vi sa bruk i 

ritualen för katekumenen och en engelsk över ättning säger bl. a .: "So if any 
of yo u ha a nything belonging to the devil in hi heart, throw it to him. H e 
that dies (döps) has no longer power over his po se ions: Jet none of you 
therefore preserve in you hearts anything that is the devil's. That is why yo u 
tand and hold up your hands when I command, as though being earched 

le t anyone ha hidden upon him anythino- belonging to the devil"7. 
Leo den store hänför ock å ge "ten till dopet men ger den en något annan 

förk laring till de s berättigande i dop ammanhang i det ha n säger: "sola inno
catione spiritus ancti per impositionem manuum confirmandi sunt, quia for
mam tantum bapti matis ine a nctificationi uirtute susceperunt"8. Enligt det 
medeltida konfirmationsritualet ges den H elige Andes sju gåvor i dopet. Dessa 
ju gåvor är de sju dygderna9 men här är det enda t fråga om en och troligt 

är att det är Fides. 
Pa ulus sammankopplar denna dygd och dopet med orden "ett dop, en tro"10. 

I Kirkerups kyrka i Danma rk finns Fides avbildad som en kvinna, som höjer 
båda sina hä nder med handflatorna från ig; runt henne lä er man texten 
FIDES ( fig. 1) . 

Gesten blev således direkt knuten till dopet dels genom sin betydelse av kate
kumenen intet jordiskt ägde men också som Fides. Vilken av dessa tolkningar, 
som bör gälla för S. Petri II-funten och övriga kan inte säga med säkerhet, 
men den senare lösningen är troligare då Barberineukologiets giltighet för 
kandinaviska förhållanden vid en långt senare tidpunkt är oviss. Även själva 

dopfunten har innebörd av Fide . R emacliusretablet vi ar en kvinna med ett 
dopkar i famnen med texten FIDES BAPTI MU löpande runt sig (fi g. 2)12. 
Ett relikvarium i Namur museum visar likaså en kvinna med dopkar, här med 
texten FIDEs12. 

Ofta ser man Fides framstä lld med, vad det uppges, en kalk i handen. Man 
kan efter ovannämnda resonema ng omtolka kalken till en funt men i vi lka fall 
det bör ske får man ta ställning till monument för monument. 

Om männen med handfla torna mot sig skall äga samma innebörd är o äkert 
även om jag håller det för troligt. Fröjelfuntarna är inte präglade av någon 
detaljerad huggning och i ett par fall har det inte gjorts någon större skillnad 
på tummarna och de övriga fingra rna, vilket gör att betydelsen av variant- Fig. 2. R emachiusretat 

gesterna tyck ensartad . Medeltidens gester och symbolik ä r ett område, som 
rönt mycket liten uppmärksamhet. En av grunderna till detta är det mycket 
komplicerade materialet, som ofta lå ter sig tolkas i fl era helt divergerande 
riktningar och där sammanhanget eller andra omständigheter får avgöra vilket 
val man skall träffa. 



NOTER : 
I 

1 Num reringarna gjorda av L. Tynell i : 
Skånes medelt ida dopfuntar, Stockholm 
1913-- 192 1. 

2 Ib. p lansch XVI : I. 
3 I b. plansch XLIV: 2. 
4 Ib. p. 92. 
5 Ib. p. 90. 
G Ib. fi g. p. 124. 
7 Berberinieukologi et, fols 260 ff. E. C. 

Whitaker : Documents of the baptismal 
L iturgy, London 1960, p. 61. 

J. Ysebaert: Creek baptismal tennino
logy, Nij megen 1962, p. 333. 

0 Pontificale Lundense, fol s 87v.-88r. 
H a ndskrift C 441, Uppsa la U niversitets
bibliotek. B. Strömberg: "D en pontifi 
kala litu rgin i Lund och R oskilde under 
medeltiden", Studie Th eologica Lunden
sia 9, Lund 1955, pp. 8 1 f. 

lO Bibeln, Paulus' brev till Efesierna 4: 5. 
11 H . Swarzenski : A-fonuments of roman

esque Art , London 1953, fi g. 366. 
1 2 Ib. fi g. 426. 
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Thottska huset 

En byggnadshistorisk undersökning 

Av B ENGT S ALO MONSSO 

D et Thott ka huset, eller för innevara nde år riktigare uttryckt den kor virkes
stomme, om tå r på tomt nr 21 i kv nr 7 Carolus ( Östergata n 8 ) i M almö, 
byggdes med all annolikhet 1 558, således för 41 2 år edan. Hustypen och den 
imponera nde korsvirke konstruktionen kan bekrä fta denna ålder. Korsvirkeshus 
från 1500-ta let ä r sällsynta i Skå ne och ä r inte alltför vanliga ens ~ Da nmark. 
Självfallet är huset det ä ldsta bevarade korsvirkeshuset i M almö. Det hävdar 
sig väl gentemot de talrika kvarstående, grundmurade husen från 1 500-talet i 
M almö. 

E. Bager och C. G. Lekholm konstaterade vid en partiell byggnadshistorisk 
undersökning år 195 7 att delar av huset fa sad var bevarade2. E . Bager fäste 
också uppmä rksamheten på en porthammare och en dörrhammare, vilka, nu 
förvarade på M almö Museum, på sannolika grunder kan hänföras till detta 
hus. M ed stöd av en arkivuppgift, gällande en ägotvist beröra nde den intill
liggande Diedenska gården, ha r E. Bager således gjort troligt a tt T age Tot var 
byggherre till det nedan beskrivna huse t. 

Enligt museets katalog har den nyssnä mnda dörrhammaren (MM 2194 ) och 
porthammaren (MM 21 95) nedtagits i Kronomagasinet och dä rifrå n komrpit 
till museet. Porthammaren, som är av eke, liksom övrig originaltimra i Thottska 
huset, bär i relief inskriften : WERBUM DOMINI MANNET IN ETERNOM 
1 558. D ärjämte finns två vapensköldar. Dörrhammaren bär samma årtal och 
texten: T AGE TOT - ELSE ULSTAN. Dörr- och porthammaren kan in
passas i huskonstruktionen. 

Vid den byggnadshistoriska undersökning1, som påbörjades i januari 1970 
framgick dels, att väsentliga delar av husets ursprungliga timra var bevarad 
dels, att korsvirkeskonstruktionen var av mer ä n lokalhistoriskt intresse. 

Sedan en otrolig mä ngd under senare tider tillkomna väggar, tak och golv 
avlägsna ts framträdde en mäktig korsvirkesstomme av ekvirke. Stolparna är 
27 till 30 cm breda. Bevarade lö hult och snedstyvor är av ungefär samma 
dimensioner. Även om virket på ytan ser sönderfrätt och ruttet ut är 90 % av 
den kvarvara nde originaltimran frisk och stenhård. 
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Gavlarna 

Västra gaveln, som ä r dåligt bevarad, har i bottenvåningen rester av högstolpe 
mot gården och ytterligare tre stolpar. I facket mot Östergata n finns en avsågad 
snedstyva. Hur ev. löshult och en ev. snedstyva i facket närmast gården sut tit 
har inte gått at t fas tställa på grund av gavelns dåliga skick. På andra våningen 
finns snedstyvor mot gård- och ga tu fasad och två stolpar. Tre löshult finns i 
de inre facken. Stolpar och löshult ä r ta ppade i bjä lkar resp . .s tolpar. H ela gaveln 
på andra våningen kan ha haft klineväggar som fyllning i facken. Detta fram
går av borrhål i undersida n av bjä lkar och löshul t och av fåror i vilka kline
väggens käppa r stått instuckna. Om fyllninga rna i bottenvåningen vari t av 
samma material har inte konsta tera ts ä nnu . Troligen har facken hä r varit 
murade liksom i östra gaYeln i bottenvåningen. 

Östra gaveln är av samma konstruktion som den västra med snedstyvor i 
ytterfacken och tre intappade stolpar fö rutom högstolpen mot gården och stol
pen i gatufasaden. De två mittfacken i första och andra våningen har ett löshul t 
respektive. Bottenvåningens fyllningar var murade med storforma tigt tegel och 
kritstensblock. Dessa fyllningar var möjligen inte ursprungliga. T akbjälkens 
undersida är nä mligen försedd med hål för klineväggskäppar. O vanvåningen 
har haft eller hade klineväggsfyllning utom i fac ket mot gården. Detta var 
mura t med storformatigt tegel. Andra fac ket frå n gården räknat var ommurat 
i sen tid och hade därför inte målningsrester som övriga fack i denna gavel. 
M ålningarna ä r nedtagna för restaurering av konservator Albert Eriksson. D e 
får presenteras vid ett annat tillfä lle. Eftersom det yttersta facket hade a nord
ningar för klinevägg men var murat, ä r det inte helt säkert att målningarna 
var ursprungliga. Möjligen ka n ma n emellertid ha ä ndrat väggkonstruktionen, 
med hä nsyn till eldstadsanordningarna, redan under byggnationen och mål
ningarna ka n tillhöra husets ursprungliga inredning. En stilistisk a nalys ka n 
möjligen klargöra denna fråga . 

Av ri tningarna av gavlarna framgår a tt huset haft " styrterum", a tt spa rrarna 
vila t på lejd över stolpe, a tt bjälkarna är stuckna genom stolparna och a tt ovan
våningen varit överkragad mot Österga tan. - Ingen stolpe är bevarad i botten
våningen mot Östergatan men tapphål i takbjälkarna och avtryck och märken 
i takbjälkarnas undersida efter de nu försvunna stolpa rna säkrar exakta mått 

fö r överk ragningen. Den har mätt 40 cm räkna t frå n undervå ningens stolpes 

framsida till den utsticka nde bjä lkändens framka nt. I undersidan av bjälk

änden finns tapphål fö r knekt. Ingen knekt ä r bevarad, eftersom hela botten

våningens korvirkeskonstruktion borttagits under 1800-talets börj a n, då ny vägg 

murades i liv med ovanvåningens. M a n kan, eftersom ingen bevara ts, förmoda 

a tt knektarna varit av enkel utformning, som t ex knektarna på K emnerska 

gårdens Västergatshus i Ystad3. H ade de varit skulpterade, som t ex det Lemb

keska husets4, hade troligen någon tillvaratagits på samma gång som dörr- och 

108 



T hottska huset. U ppmätning av östra 
gaveln . Fasad mot Östergatan t. h. 

porthammare omhä ndertogs. Med en överk ragning på 40 cm ligger Thottska 
husets bottenfasad i flukt med Diedenska gårdens Östergatshus5. 

Av uppmä tningsritningarna av gavlarna framgår också takstolens konstruk
tio~ . T akstolen var inte ursprunglig, möjligen med undantag för de östligaste 
sparrarna . Gaveln hade där brädklädsel, som måste ha tillkommit fö re 1626, 
då Dieden ka huset byggde . Av ri tninga rna framgår också, och som redan 
framgått, a tt gård sidan har högstolpar, varvid en och samma stolpe går från 
fotträ till ·sparr. 

Gårdssidan 

Thottska huset har tolv fack eller tretton binningar. Facken är 1 .30-1 .35 
breda mellan stolparna, utom det västligaste facket (facken räknas hä r väster
ifrån ) som ä r 1 . 1 o och det sjä tte som är 1 . 1 5 m brett. D e två portfacken, fj ä rde 
och femte, ä r tillsamma n 2.80 m. Gårdsfasadens konstruktion är högstolpar 
med intappade löshult och snedstyvor. D e tre första facken har tre löshult och 
tre snedstyvor resp. Snedstyvorna pekar på ro minuter i 1 o. I andra och tredje 
facken fanns i de översta facken bistolpar som troligen var u rsprungliga trot 
att de endast var intappade i löshul ten och ej fastsatta med dymlingar. T roligen 
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har bistolpar funnits lä ngs hela gårdsfasaden. På ett par ställen i lejden finns 
hål för dymlingar, som kan ha nagla t fas t bistolpen uppifrå n. I det nedersta 
facket i första facket går det inte att konsta tera med säkerhet om snedstyva 
funnits. Facket ä r cirka 1.40 högt, vilket torde vara alltför lågt för en dörr
öppning. De tre första facken syns således varken ha haft fönster eller dörr
öppning. Det sena re ka n möjligen ha funnits i porten. Fönster har inte heller 
funnits i de två facken ovan porten. Det fj ä rde facket har två löshult och sned
styva pekande på 1 o i 1 o och det femte två löshult och snedstyva pekande mot 
10 över 2 . 

Till och med det femte facket sitter löshulten på samma höjd. I det sjä tte, 
som ä r ett smalt fack, sitter ett löshult strax under andra våningens takbjälka r 
och ett 1.10 m lägre. Under det lägre löshultet har funnits en snedstyva med 
samma riktning som de i de västligaste facken. På samma höjd, som resten av 
de lägsta löshulten sitter, har funnits en snedstyva i detta fack. Det ä r möjligt 
att här funnits ett fönster på a ndra våningen, men knappast någon dörr i 
bottenvåningen. I det sjunde facket ä r det ogörligt a tt rekonstruera löshulten 
och snedstyvornas läge. De å ttonde, nionde, tionde och elfte facken är endast 
rekonstruerbara vad beträffar de två lägsta löshultsraderna och däremellan 
gående snedstyvor. D et kan noteras att i å ttonde facket pekar snedstyvan på 
1 o i 1 o medan i de övriga nämnda snedstyvorna pekar mot 1 o över 2 . 

D et skall också anmärkas a tt de beva rade delarna av konstruktionen svår
ligen till åter fönster eller dörrar i bottenvåningen. Hur det varit på ova n
våningen i sjunde till och med elfte facket går inte a tt avgöra på grund av a tt 
stolparna endast delvis är bevarade. I det sista facket, det tolfte, finns tre löshult 
och spår av tre snedstyvor r iktade på samma sätt som de i nionde--elfte facken. 
- Porthammaren på gårdssida n är höjd från ursprunglig pla ts. Det ä r inte 
säkert att den befintliga porthammaren ä r ursprunglig. 

Gatusidan 

I första våningen ä r som nämnts inget korsvirke bevarat. D et borttogs då husets 
fasad omändrades till a tt vara slä t, vilket torde ha skett 1824 eller tidigare6. 
Som reda n nämnts går det a tt med hjä lp av intappningshålen i bjälkarna mella n 
första och andra våningen fas tstä lla de borttagna stolparnas pla ts. På ett par 
ställen syns också avtryck av stolparna på bjä lkarnas undersida. Överkrag
ningens storlek går a tt faststä ll a. Bottenvå ningens timra ka n rekonstrueras med 
utgångspunkt i ovanvå ningens konstruktion. Enligt den uppmä tning, som gjor
des I 95 7 och enligt de kompletterande uppmä tninga r, som kunnat göras nu , 
har ga tufasadens ova nvåning haft följ ande utseende: I stolpar, som är bevarade 
på ursprunglig pla ts, finns intappade löshult eller uttag för sådana i två rader 
men inte för snedstyvor. Den övre av de två löshultsraderna sitter i ursprungligt 
läge medan löshulten i den nedre raden samtliga är avlägsnade eller flyttadt> 
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Kv. nr7Corol111 
fo mt nr 1 
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T hottska huset. Ovanvåningens fasad mot Östergata n. D en und re lö hultsraden rekon
st ruerad liksom vissa stolpar. Alla befi ntliga plugghå l markerade. 

för a tt passa till 1800-talets fö nsterindelning. De ursrungliga fönstren har 
passats in mellan löshulten och stolparna . I uppsidan av a ndra våningens 
fotträ, vari stolparna är intappade, finns intappningsurtag för snedställda 
snedstyvor på varj e sida om och intill tolpen. Eftersom inga intappningshål 
finns i stolparna har snedstyvorna, som bildat kryss, varit intappade i undre 
löshultsräckan. Eftersom inget av dessa löshult ä r bevara t ka n det inte faktiskt 
konsta teras. I de översta facken har i resp. fack funnits två snedstyvor formande 
ett V . D essa snedstyvor har vari t intappade i löshultens ovansida, där intapp
ningshål och två plugghål finns i samtliga löshul t. Inte heller dessa sned tyvor 
har varit intappade i stolparnas idor, uta n gått in i lejden. På ett par stä llen 
kan man se avtryck av des a snedstyvor i lejden, som emellertid delvis ä r utbytt 
eller har delar av den flytta ts vid repara tion av takstolen. Fasaden syn sålede 
ha vari t symmetrisk. E ftersom inga intappningshål för bi tolpar eller snedstyvor 
finns på undersida n av de i ursprungligt läge sitta nde översta löshulten är det 
möjligt a tt facken mellan löshulten samtliga utnyttj ats för fönster, vilket pla n
lösningen på övre våningen också gör troligt. 

O vanvåningens timra brukar i bostad hus i korsvirke upprepas i under
våningen och den rekonstruktion ma n kan göra av bottenvåningens fasad torde 
vara ganska säker. Beträ ffande gatu fasadens bottenvåning ka n man således 
utgå ifrå n a tt den haft fack med kry ade snedstyvor, som gått upp i löshulten. 
M ellan löshul t och lejd har fö n ter suttit i de fack, som inte upptagits av dörr 
och port. Utrymmet ovan lejden har varit murat med tegel. Inga pår av fyll-
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nadsträ n finns i bjälkarna. Fasaderna mot gatan och gården har säkerligen 
varit murade i tegel. Inga spå r av klineväggar finns i långväggarna. Porten, 
med den redan nämnda porthammaren över, fanns dä r den fortfarande är i 
fj ärde och femte facken från väster. T roligen har dörren, med dörrhamma ren 
över, suttit i ·sjunde facket från väster. På grund av höjning av gatu- och gårds
nivå är fo tträen helt dolda under mark och av en ursprunglig stengrund syn 
intet spår. 

Planlösningen 

Trots hårda ingrepp i timmerkonstruktionen har den ursprungliga rumsindel
ningen till stor del kunnat fas tställas. På bottenvåningen, med börja n österifrå n, 
har ett rum om tre fack funnits. R ester av väggmålningar i två skikt fanns här 
på östra gavelväggens tegel- och kritstensfyllningar. Målningsfragmenten var 
dock så obetydliga att de endast visade att målning funnits. M ålningsrester 
i två skikt finns också på takbjälkarna. D et yttersta skiktet är väl bevarat. Att 
rummet varit på tre fack framgår av följ ande: I andra och tredje binningen 
(binningar räknas österifrån ) fanns mot gården invändiga intappade sned
styvor, eller björnar, från stolpe till bjälke. Dessa saknas i den fj ä rde binningen, 
där i stä llet tre intappningsurtag för stolpar finns i takbjälken. T akbjälkens 
undersida har också hål för klineväggskäppar. I femte binningen finns å terigen 
en björn, men här ä r den ibladad. Hur stort rummet varit, om två eller fyra 
fack, är omöjligt a tt fas tställa, eftersom bjä lka rna saknas i sjä tte och sjunde 
binningen, liksom i elfte och tolfte österifrån. 

Östra portväggen är delvis bevarad, även vad beträffar tegelmurning. I 
väggen är bevarat tre ita ppade stolpar och tre ursprungliga löshult och en 
snedstyva mot gården. T roligen saknas endast en snedstyva mot gatan. Den 
västra portväggen har troligen varit likartad med den östra. T apphå l för tre 
stolpar finns i takbjälken. 

Elfte (och troligen tolfte ) binningen har mot gården urtag efter intappade 
björnar. Västra delen har således varit ett rum om tre fack. I bottenvåningen 
har således funnits österifrån räknat : ett rum om 3 fack, därefter två 2-facksrum 
eller ett på 4 fack, därpå port- och lä ngst västerut ett 3-facksrum. 

O vanvåningens planlösning är lik bottenvåningens. Längst österut fanns ett 
rum om tre fack. Åtminstone östra gaveln har, som nämnts, varit dekorations
målad med drättmålning nederst och upptill figurer, bl a de ä tbara fåglarna 
gås och kalkon, samt ä nglar, blommor, blad och frukter. Som ovan framhållit 
är det inte givet a tt målninga rna är ursprungliga. - Liksom på bottenvåningen 
har andra och tredje binningen intappade björnar frå n stolpe till bjälke. Björ
narna torde ha varit så stora att de varit väl synliga och finns på ova nvåningen 
även på gatusidan. I fj ärde binningen finns i takbjälken tre urtag för intappade 
stolpar. F rån högs tolpen ha r gått en intappad snedstyva, som gått från stolpen 

11 2 



HALHO 
l<•. nr 7Corolu' 
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T hottska huset. Gå rdsfasaden. U ppmätning med rekonst ruktion på de pu nkter, där en 
säker sådan är möjlig. 

snett ned i första våningens takbjälke, i vars ovansida tapphål fö r stolpar och 
snedstyva mot gatusidan även finns. K äpphål för kl inevägg finns inte i tak
bjälken. I femte binningen syns urtag för ib ladade björnar i takbjälken, i nä ta, 
den sjä tte, saknas dessa. Stolpen mot gatan har urtag för snedstyva riktad mot 
golvbjälken. T akbjälken har två urtag för ibladade stolpar a mt hål för kline
väggskäppar. Rummet har således endast varit två fack brett, liksom nästa rum. 
Den sjunde binningen har haft ibladade björnar. I den åttonde binningen 
kommer således å ter pår av en mellanvägg, en klinevägg. T vå i takbjälken 
ibladade stolpar och två snedstyvor från fasadstolparna till golvbjälken har 
u tgjort timmerstommen. N ionde binningen med ibladade björna r ligger mitt 
i 2-facksrummet över porten. Tionde binningen har haft en klinevägg, käpphål 
finns längs hela takbjä lkens undersida dä r ock å två urtag för ibladade stolpa r 
finns. En av snedstyvorna ä r bevarap. I elfte och tolfte facken finns å terigen 
tapphål för björnar. O vanvåningen ha r således österifrå n räknat haft ett rum 
av 3-facksbredd, 3 rum om 2-fac ksbredd och ett rum om 3-facksbredd . 

Den normala planlösningen sku lle ha varit a tt stugan ö ter om porten med 
förstuga och en ev kammare på ena sida n och en kammare på andra sidan 
utgjort bottenvåningens största rum. Efter om det ä r osäkert hur rumsindel-

11 3 



ningen p å bottenvåningen varit, kan emellertid trefacksrummet längst österut 
ha utgjort stugan och tvåfacksrummet dä rintill förstuga. T våfacksrummet intill 
porten har då bildat en kammare. D etta innebär emellertid att dörren inte 
kulle sitta p å u rsprunglig plats, vilket emellertid motsäges av de uppgifter 

som föreligger om huset från 1600- och 1 700-talen. M an kan alltså med tveka n 
infoga bottenvåningens planlösning i det normala av E . Bager och N. G. Sand
blad beskrivna planlösningsschemat7. O vanvåningen borde vid denna tid väsent
ligen ha upptagits av en stor festsal, men det största rummet är endast tre fack 
stort. Visserligen är det östligaste rummet försett med dekorationsmålning, men 
den ringa storleken ger det knappast rangen av festsa l. Med tanke på gårds
fasadens egendomliga utformning med få eller inga fönster och dörröppningar 
för förbindelse med tillstötande byggnader eller svale, varav inte heller spår 
fin ns, v~rkar emellertid planlösningen med indelningen i mycket små rum 
mä rklig, särskilt vad beträffar ovanvåningen. Något kanske kan förklaras med 
att huset möjligen inte fungerat som en normal året-runt-bostad för en borgare 
utan utgjort övernattningsställe och hus för skolhushåll el dyl för en adelsman, 
tillika ämbetsman, och hans familj . Man har t ex inte haft behov av större 
fes tsalar och inte heller stora ekonomilokaler, eftersom man endast bott tidvis 
och kanske inte som hel familj i stadsvåningen. R epresentation och umgänge 
kunde skötas på ägarens gods inte långt från Malmö, Näs (T rollenäs ), Eriks
holm (Trolleholm ) och Sireköpinge. 

Bygg herren 

Husets byggherre, T age Ottesen Thott, död 1562, var en storma n med många 
uppdrag. H an var bl a 1555- 63 länsman på BahusB, d vs då det " Thottska 
huset" byggdes i M almö. Det är troligt a tt T age Thott, som han kallade sig 
efter 1542, hade behov av en bostad i M almö eftersom han hade egendomar 
både i Skåne och D anmark och ofta va r på resande fot i olika uppdrag. H ade 
T age Thott varit betjä nt av en permanent bostad hade han troligen lå tit upp
föra ett grundmurat hus. Även om det T hottska huset har vari t nog så gediget 
som korsvirkeshus kan det inte jämföras med ett grundmurat hus som det några 
år äldre Carnegiehuset snett över gatan eller det yngre Flensburgska huset vid 
Södergata n. Att det lagts vid Östergatan, huvudgenomfarten, och inte vid det 
1 558 cirka tio år gamla och då statusbetonade Stortorget, eller vid Södergatan, 
skall ses ·som ett tecken på att huset, trots sin stabila konstruktion endast var 
bostad vid tillfälliga stadsbesök. 

En intressant fråga är om T age Thott för sitt bygge anlita t timmermän från 
Malmö eller andra, med vilka han kan ha knutit kontakt under sin länsmanstid 
i La ndskrona, där slottsbygget påbörjades under ha ns tid. Frågan går inte a tt 
besvara, men så mycket syns vara klart a tt Thottska huset både ansluter sig till 
äldre inhemsk korsvirkesarkitektur och visar nya drag. 
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Thottska huset. Rekonstruktionsritning av fasaden mot Östergatan. Tegelfyllningarna 
mella n bottenvåningens lejd och ovanvåningens fotträ ej markerade. (Ritning: Thorsten 
Roos Arkitektkontor15) . 

K onstruktionen 

J ämför man Thottska huset gavelkon truktion med ä ldre korsvirkeshus såsom 
Pilgrändshusets i Ystad9 framgå r det a tt det sena re har en äldre typ med hög
stolpar och snedstyvor i form av " ra nkor". Den äldre delen i K emnerska gården 
i Y<Stad har en gavelkonstruktionlO som mer överensstämmer med det Thottska 
husets, men fortfarande utgöre snedstyvorna av " rankor", vi lket däremot inte 
är fallet i den yngre delen av gården, vars gavel konstruktivt mera liknar det 
Thottska husets. R ent typologiskt företer sålede Thottska hu et yngre drag, vi l
ket också stämmer med husen datering. Den Kemnerska gården är byggd 
några årtionden före Thottska huset. Gårdsfasadens konstruktion med hög tol
par, snedstyvor och löshultsrader erinra r mycket om Pilgrändsgårdens trots att 
snedstyvorna där är ibladade " rankor" över tre fack och inte intappade sned
styvor i ett fack. Orienteringen av snedstyvorna i gårdsfasaden på Thottska 
huset visar dock att "rankan" legat bakom konstruktionssättet. En annan lik-
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het ä r a tt ett av löshultel'i i ovanvåningen sitter högre än de a ndra liksom på 
Pilgrä ndsgården, som haft dörr till en svale i det facket. 

I gatufasaden är det särskilt de krysslagda snedstyvorna som skall uppmärk
sammas. Enligt H. L angberg ä r kryssade snedstyvor m ycket vanliga under 
1500-talets senare del och något som ursprungligen stammar från Nordtyskland. 
L angberg a nför ett exempel på dessa snedstyvor på herrgården L ynderupsgaard 
vid V iborg från 155611. Ett skånskt exempel ä r Borgmästergården i Ystad. Ett 
anna t, men senare exempel, ä r Apoteket Lejonet i M almö12. C . Werner menar 
a tt de krysslagda snedstyvorna särskilt fö rekommit i Frankrike och Sydtyskla nd, 
men ä r sällsynta i Nordtyskland och D anmark13 . Ot\'ivelaktigt ä r dessa kryssade 
snedstyvor ett nytt kontinentalt drag i korsvirkesarkitekturen. I de nyssnämnda 
exemplen därpå går snedstyvorna från fotträ till stolpe och inte som på Thottska 
huset från fotträ till löshult, vilket också kan va ra ett kontinentalt drag, efter
som exempel på denna konstruktion ä r svåra a tt leta upp i D a nmark-Skåne 
men finns i exempelvis Frankrike13. Någon samtida parellell till snedstyvorna 
i V-form från löshult till stolpe i översta facket finns knappast i D anmark
Skåne. V-ställda snedstyvor i facket med fotträ nederst ä r emellertid mycket 
vanliga i 1600-talets korsvirkesarkitektur, men även tidigare. Som exempel 
dä rpå kan nä mnas det av R . M ejborg avbildade M almöhuset från 153314. Av 
M ejborgs teckning framgår inte klart om dessa snedstyvor gått i stolpe eller 
löshult. - Att fyllnadsträn mellan facken saknas är inget ova nligt under 1500-
talet. I Köge exempelvis finns fl era exempel där utrymmet mellan lejd och 
ovanvåningens fotträ är murat med profilerade tegel. Även om Thottska huset 
i sin konstruk tion anknyter till ä ld re och samtidiga dansk-skå nska korsvirkes
byggnader är dock fasadutformningen inte helt lä tt a tt inordna i det nordiska 
schemat för korsvirkesfasader. 

Arkivuppgifter6 

Som nämnts dog T age Thott redan å r 1562 och hans hustru avled 15 73. Huset 
syns ha kommit ur släkten Thotts ägo ganska snart därefter, å tminstone finns 
en uppgift om ny ägare vid namn J ens Nielsen år 1596. Förändringar i huset 
rumsindelning har tydligen raskt vidtagits, vilket ä r helt normalt då huset 
övergått i M almöborgares ägo och därför ha r måst anpassas efter det borger
liga schemat för planlösning. Några plock ur de arkivaliska uppgifterna 
visa r detta och kan dessutom ge några anvisningar om hur eldstadsfrågan varit 
ordnad. Från 1659 föreligger en uppgift om att det i stugan finns jä rnkakelugn, 
med "andit hvis naglefast er" . Thottska huset kan reda n från börj a n haft 
sättugn av järn i stugan och ett på gården tillstöta nde hus kan ha inrymt 
köket varifrån kakelugnen eldades. I en bouppteckning från år 1645 framgår 
det bl a a tt huset har " thuende J ernoffne'', Pernellewerck (dvs träpaneler ) samt 
"Contrafeijer i stuen och på sallen . .. " (dvs dekorationsmålning ) . T roligen 
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D icdenska och Thottska husen. Foto ca 1880. 
M a lmö Fornminnesförenings fotoarkiv, Hist.-avdelningen, Ma lmö museum. 
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har då stugan funnits i östra delen av bottenvåningen, vilket ka n vara ursprung
ligt. Möjligen har på ovanvåningen dä r "sallen" finns, denna sedan utökats 
genom rivning av mellanvägga r. H ar det inte skett tidigare hade det å tminstone 
gjorts· 1 692 då det nämndes a tt "sa alen offvan på er i ett .. . " . Samtidigt får 
man veta a tt huset rymmer 1 varm stuga och 2 kammare. 

Av en bouppteckning från 1 735 framgår det a tt bottenvåningen väster om 
porten haft en inkvarteringskammare med brädgolv. I dess sydöstra hörn fanns 
en uppmurad kamin med skorsten och en vindkakelugn. Öster om porten fann 
farstuga med ingångsdörr i sjunde facket. Rummet var tre fack brett och upptog 
husets halva bredd. Innanför, mot gården fanns en sängkammare, uppvä rmd av 
en vindjä rnkakelugn med utvändig skorsten. Farstugans golv var stenflisor, i 
sängkammaren det något varmare brädgolvet. F arstugan hade förbindelse med 
porten, vilket stämmer med att originaltimran var försvunnen närmast gatan 
i östra portväggen. 

Lä ngst österut fanns 1 735 en sal, fyra fack bred. Golvet var belagt med sten
flisor, väggarna hade panelverk och söderväggen var klädd med holländska 
stenflisor (kakel ) och hade dörr till köket i en tillstöta nde gårdsbyggnad. V pp
värmningen sköttes av en jä rnsättkakelugn med 1 2 mässingsknappar och två 
pelare. Den eldades från köket. Från denna sal fanns förbindelse med en kam
mare utbyggd mot gården. Golvet var i denna beklätt med röda astrak. 1 735 
års planlösning har a lltså inget gemensamt med den ursprungliga även om 
rummens a ntal och funkti on troligen har varit desamma. 

Angående ovanvåningen får man i bouppteckningen av år 1 735 veta a tt 
lä ngst västerut funnits ett trefacksrum, en tvåfackskammare över porten och 
a tt den öster därom belägna salen varit på fyra fack, vilket innebär a tt en 
ursprunglig mellanvägg slopats. L ängst österut finns fortfarande en trefacks
kammare. Om uppvärmningen framgår endast a tt en murkamin stod i det 
sistnämnda rummet. Det uppges a tt tre fönster mot gården då fanns. 

Av samma bouppteckning framgår något om gårdsplanens bebyggelse. För
utom vad som redan nämnts fa nns en tillstötande länga även lä ngst västerut, 
lika bred som rummet väster om porten. I denna byggnad fa nns en uppgång 
till andra våningen. H ä rifrån kan ha funnits fö rbindelse med en ev. svalgång, 
varav dock inga spår finns i den kvarstående korsvirkeskonstruktionen. I en 
bouppteckning från å r 1 659 uppräknas emeller tid inventarier, förvarade "paa 
swa llen" . Detta måste troligen tolkas så, a tt en svalgång, u tgående från den 
väs tra gårdslä ngan, funnits. Ingången frå n svalen till and ra våningen torde ha 
legat något öster om husets mitt, troligen i sjä tte facket. I denna del av gårds
fasaden är korsvirkeskonstruktionen sämst bevarad . D et framgår också av 
1 735-års bouppteckning a tt huset haft bislag vid ingångsdörren mot gata n med 
två stenuppstånda re och brädesäten. T aket var mot gatan belagt med "wind
sten'', å t gården med " hulsten" . 

Även om 1 735 års bouppteckning är nog så fyllig är det av denna och de 
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äldre uppgifterna om huset svårt att avgöra vilket som är ur prungligt och vad 

som tillkommit senare. 
Man kan hävda att Thott ka huset endast är ett byggnadsfragment eller 

en ruin. Det är sant ur en synpunkt. Mycket av den ur prungliga inred
ningen går inte att fa tställa en genom de mest ingående undersökningar. 
Frågetecken finns således bl a för ursprungliga eldstadsanordningar, förbindel e 
botten-ovanvåning och källarens läge och storlek. Trots detta är huset ett 
värdefullt monument över 1500-talets korsvirkesarkitektur, varav inget veter
ligen är bevarat i Malmö. Genom att både gatufasad och delvis gårdsfasad 
går att återföra till ursprungligt skick finns det skäl att restaurera huset och 
därvid återge det 1500-talets fasader. De fa adförändringar som vidtagits under 
1800-talet får stryka på foten för a tt å terge Malmö dess enda bevarade kors
virkeshus från 1 500-talet som är väl repre enterat med grundmurade hus. 

OTER 

1 Anledningen till undersökningen var att 
F astighetsaktiebolaget Caroli City, som 
bekostat den byggnadshistoriska under
sökningen, hade för avsikt a tt riva huset 
i och för en rekonstruktion av byggnadens 
gatufa ad. D å det framgick a tt väsent
liga delar av husets ursprungliga timmer
konstruktion kvarstod under fl era ska l av 
senare tiders påbättringar ä ndrades pla
ne rna. Huset ska ll nu restaurera med 
utgå ngspunkt i den kvarstående timmer
konst ruktionen. - Uppmätningsarbetet 
utfördes av Historiska avdelningen vid 
M a lmö museum genom ritare Gertie 
Svens on. 

2 E. Bager : Thottska huset. MF A 1958 
s. 136. 

a N. G . Sa ndblad - A. Tuulse: Kemner
ska gå rden i Ystad. Ystads Fornminne -

förening V , 1949, s. 52 . 
4 E. Bager: Lembkcska gården . MF A 1 949, 

s. 113. Knekta rna från detta hus nu dels 
i K ulturen del i M a lmö museum. 

5 För Diedenska gårdens byggnadshi toria 
redogör E . Bager i MFA 1970. 

G Enl. E. Bagers excerpter, som vä lvilligt 
stä ll ts t ill förf: förfogande. 
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7 E. Bager: Skånska D agbladets gård. 
Gamla gårdar i M a lmö I , M a lmö 1 936, 
s. 16 ff. ·- . G. Sandblad : Den bor
gerliga arkjtekturen i Malmö enligt 1692 
å rs syneinstrument. MFA 1947, s. 19 ff. 
Uppgifterna om Tage Thott häm tade ur 
D anmarks adels aarbog, XVII, 1 900, 

s. 43 1. 
9 N. G. Sa ndblad - A. Tuulse: Pilgränds

gården i Ystad. Ystads Fornminnesför

ening IV, 1947, s. 35· 
10 Ystads Fornminnesförening V, 1949, 

s. 25. 
11 H . La ngberg i D anmarks Bygningskultur 

I , K öpenhamn, 1955, s. 1 35. 
12 N. G. Sandblad: Skå nsk stadsplanekon t 

och stadsarkitektur intill 1658. Lund 

1949, s. 322-23. Om kryssade sned
styvor funnits i Lembkeska huset vet man 
inte säkert, eftersom inga uppmä tnings
ritningar existerar (E. Bager: L embkeska 
gården, MFA 1949) . 

13 C. Werner: Korsvirkesarkitekturen i Sve
rige. Lund 1 924, fi g. 1 1 s. 5 7 ff. 

14 N. G. Sandblad i not 1 2 anf. arb. s. 258. 
15 R ekonstruktionsritningen ha r tä llts till 

förf:s förfogande av ark. Kurt Hulten. 



Anteckningar till en Malmö
bibliografi för 1969 
(med tillägg från föregående år) 

Av M ARGIT J o H ANSON 

Andersson, H elge, Beva ra "malta n och 
tjyll na n". - SkD 28/ 10. 

- En av de sista bildhuggarna i M al
mö gjorde en julkrubba. [Elvin 
Dukkert] - SkD 12/9. 

- Folktradi tionen bevarad i S. Sa lle
rup. K ölnan ha r sitt namn efte r 
ma lttork. - SDS 14/4. 

- Gammal Husiesägen na mngav vil
b samhä lle. - SD S 25/ 1. 

- K rig och spöken på H ohögarna . 

- SDS 20/5 . 
-- M edeltida byggnadsdetaljer fri-

läggs på Sallerup-kyrka. - SkD 

23/9; SDS 1/ 10. 
- Många skånekyrkor fi ck sin prägel 

av Brunius a kti vitet på 1800-ta let. 
[Bl. a. S:t Petri och Husie] -

SkD 7/ 11. 
- R eparation betalades med en skäp

pa korn. [Kvissle bro] - SkD 

25/ I I. 

- R osengård. Gammal lan tegendom 
blir modern stadsdel. - MFA 37 
( 1969 ), s. 76- 103. 

- "Spiddekagekvingan" i Hohög ba
kar spettkakor över öppen eld. 
[Hilma Åberg-Andersson] - SkD 

23/ 12. 

- Södra Sa llerups klockaregård räd
dad genom privatinsats. - Bya
hornet. 28 ( 1969 ), s. 308- 3 1 o. 

Arbetet i M almö får Europas moder
naste tidningshus. Ill. - Byggnads

tidningen. 1969: 7, s. 20-23, 27. 
Arkeologiska och byggnadshistoriska 

fä ltarbe ten 1968. Av Bengt Salo
monsson, K a rin Blomqvist, Eva 
Wahlöö, Göra n V inge. Ill. -

MFA 37 ( 1969 ), s. 140- 155 . 
Arlövs boll- och id rottsförening 60 år. 

Arlöv 1969. 93 s. Il!. portr. 
Attner, Gun & Sisask, Annelis, Effek

ten av socia l segregation i skolklas
ser. En pilotstudie av å tta skolklas
ser i Malmö. Lund 1969. 63 s. Litt. 

Bager, Einar, Ett nyförvä rv ti ll Rosen
vingehuse t. [M ålning av Christia n 
Il och drot tning Elisabet] 

MFA 37 ( 1969), s. 8- 10. 

- R osenvingeska huset. U tg. av G. 
& L. Beijer AB. M almö 1969, 87 s. 
Il!. portr. 

- Ur Rosenvingehusets annaler. -

SDS 5/4. 
- Vardagsglimtar från M almö i fo r

na dagar. Ill. - MF Å 3 7 ( 1 969 ), 
s. 25- 36. 
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Bakke, L ena, Den döda sommarstaden 
är sna rt utplånad. [Koloniområdet 
Södra sommarstaden) - SkD 2/7. 

Bal/din, Bo, Förgiftningstillbud hos 
ba rn: tobak och läkemedel vanli
gaste or ak. [Under ökning vid 
barnkliniken på MAS 1956- 67) 
- Läka rtidningen. 66 ( 1969), s. 

2230- 2234. 
Beltzen, Lars, Samhäll pla n ring i öre

sundsregionen. - FLS-aktucll t. 10 

( I 969 ) :4, S. I 2- l 7. 
Bengtson, H enry, Bunkeflo ängar 

dömda a tt försvinna. - SkD 1 7/6. 
- Julinblåsning 240-årig tradition i 

Malmö. - SkD Julköp. 
- Medeltid ä nnu kvar vid tadens 

gamla pulsåder. - SkD 16/4. 
Bergquist, Eric, Jules Schyl. Ill.portr. 

ordisk exlibristidsskriit. 21 

( 1969), s. 9 1- 92. 
Bj0rn, Arne, Fors0g på H istorisk-ar

keologi k fors0g centrum i Lejre 
med limhamnsovnen. - Limham
niana . 1 1 ( 1 969 ), s. 60- 64. 

Burlövstidningen. Utg. av Burlövs 
kommun. 1 ( 1968 )-ff 

Christenson, Carl, Inifrån. Malmö 
1968. 238 s. Il!. portr. 

Danmarks riges breve. R.3: bd 6 
( 1361 - 1363 ) . Udarb. af C . A. 
Christensen [m. fl. ). Khvn 1969. 

De R on, C. F. & H olm, S ven, En 
kortfattad redogörelse för luftföro
rening undersökningen i Malmö 
under perioden mars 1 965- feb
rua ri 1967. [Malmö 1968.) 4 blad, 
4 ka rtor. 

Diplomatarium danicum. R.3: bd 6 
( 1361 - 1363 ) . Udg. af C. A. 
Christensen [ m. fl .]. Khvn 1 969. 

[Drougge, Per] , Richa rd Björklund. 
Av Palaver [pseud. ) . - SkD 10/1. 

12 1 

Duhs, Bernt & Selander, T om, Våra 
fri tidshamna r. Sthlm 1969. 213 s. 
[Bl. a. K lagshamn, Limhamn, 
Malmö]. 

Eckerwall, Arne, Pre entation av 
H emmets Journal AB. - Pre en 

tidning. 50 ( 1 969 ) :4, s. 29- 30. 
Engf eldt, Birgit, D en tekni k-ekono

m i ka facksko la n vid M almö stads
bibliotek. Il!. - Tidskrift för do
kumentation. 25 ( 1969 ), . 66- 68. 

Erlandsson, Alf, J öran Adler teen och 
kånebreven 1 690. Ale 9 

( I 969 ) :3, S. 36- 40. 
Ersgård, H ans, Malmö eller La nds

krona? Kring en stadspolitisk tvis
tefråga på 1600-talet. Il!. portr. 

kart. li tt. - MFA 37 ( 1969 ), s. I r 
- 24. 

FFV:s malmöanläggning. - Tvättin

du trin . 20 ( 1969 ), . 232- 23 7. 
Fehrman, Carl, Fågla rnas uråldriga 

kon t. Om Hja lma r Cullberg och 
mu iken. - Mu iken i dikten. 
Sthlm 1969, s. 70- 82. 

Forkman, Gunnar, Minnen från 
K yrkliga förbundet . [50-årsjubi
leum. J - Malmö S:t Petri för
samlingsblad. 178 ( 1969:3 ), s. 2-

3. 
Friberg, Per, Krämaren (Örebro ) oc~ 

Kronprin en (M almö) - två tak
trädgårdar. - Arkitektur. 69 

( 1969 ) :7, s. 32- 37. 
GeneraljJlan för Malmö. tredning 

1966. [Utg. av Stadsingenjörskon
toret.] M a lmö 1 969. 60 s. 38 blad. 
Il!. ka rt. - Se även Stadsfullmäk
tiges i Malmö ha11dlingar. 1 969, 
Bih. 205. 

Guide i R osengård. Broschyr utg. av 
AB R osengårds centum. [Malmö 
1969.) I 2 S. Il!. 



Gustafsson, Georg, T ygelsjö och V äst
ra Klagstorp på 1850-talet. Soc
kenbeskrivning. - Limhamnia na . 

I I ( 1969 ), S. 68- 70. 

Gustaf son, Ragnar, M almö teaterkrö

nika 1596- 1808. 1. 1596- 1792. 
Il!. portr. - MF Å 3 7 ( 1 969, s. 55 

- 75 . 

Göransson, Tage, Östra kyrkogården 
i M almö utvidgas i fyra e tapper. 
Il!. - Ignis. 41 { 1969 ), s. 160-
162, 166. 

Handikappade i M almö. K artlägg
ning och förslag. U tredning av 
M almö stads handikappkommitte. 

M almö 1 969. 1 99 s. 

[Hansson, Gustav], Från gulasch ba
ronernas tid då " rabbor" va r van
ligt middagsmål. [1 910-talet] -

SkD 30/7. 

H eineman, Hans Erland, Åldringcen
ter i M almö. [ Öresundsgården J -
Arkitektur. 69 { 1969 ) :8, s. 30- 31. 

H eintze, I ngeborg, Library service to 
visually handicapped. - Interna
tional libra rianship. Liber amico
rum in honour of G. A. van Riems
dijk. 3. Amsterdam 1969, s. rn9-
11 2. 

H ellberg, Folke, K a na lfärd i M almö 

år 191 9. - Byahornet. 28 { 1 969 ), 

s. 33 1- 333. 
H ellstrand, Johan & R ode, Johan, 

Östergård - Österhus in för för
vandling. Utkast till ha ndlingspro
gram samt en jämförande studie 
av utflyttade och kvarboende. U tg. 
av Socialförvaltningen. [M almö 
1969. J 78, 32 s .Ill. kart. R ef. i 
Byggforum. 1 9 ( 1969 ) : 12, s. 28-

31. 

H erz, Liva, Identifika torisk assimila
tion bland juda r i M almö. Litt. -
Sociologisk forskning. 6 ( 1969 ), s. 
207- 21 7. /Utgör dela r av en tre
betygsuppsats Fyrtio judar i M al

mö./ 
(Hill, Carl Fredrik ), Ca rl Fredrik 

Hill. T empel, pala ts. Utställning i 
konstsalongen Samlaren, Stock
holm, ma rs- april 1 969. [Med in
troduktion av Nils Lindhagen. J 
M almö 1 969. [ 1 1 s. J Il!. 

H olgersson, L eif & Blomqvist, Carl 
Erik, U tländska medborgares an
passning. Förslag till å tgärder. 
U tg. av Socialvårdsstyrelsen. M al

mö 1967. 24, [19] s. K a rt. 

H almberg, Rikard, R ådhus och gilles
hus, bodar och köpmanshus i Skå
nes medeltidss täder. Il!. litt. -
Skånes hembygdsförbunds årsbok. 

1969, s. 58- 82. 
H almström, Bengt, M almö city lib

rary. - Unesco bulletin for libra

ries. 23 ( 1969 ) :1, 51- 52. 

H alten, Ragnar von, Surrealismen i 
svensk konst. S thlm 1969. 1 79 s. 
Il!. (Sveriges allm. konstfören :s 
publikation. 28.) - s. 125- 165: 
" Imaginisterna" i M almö och 
gruppens fö rutsättningar. 

Hulten, Bertil, H yllietävlingen. Bo
stadsområde vid H yllie gård. -
Arkitekttävlingar. 14 ( 1969) :6, s. 

2, 31- 42 . 
H usen, T orsten, T alent, opportunity 

and ca reer. A twenty-six year 
follow-u p of 15 ooo individuals. 
Sthlm 1 969. 309 s. / U ppfö ljning 
av en undersökning 1938 av alla 
tredjeklassare i Malmö utförd av 
Siver H allgren./ 
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Ingers, Ingemar, O rtnamn i Malmö. 
7. O xie, Lockarps och Glostorps 
socknar. Il!. litt. - MFÅ. 37 
( 1969 ), s .104- 124. 

Jaenecke, Fritz & Samuelson, Sten, 
Arlövs indu triby. Il!. - Arkitek

tur. 69 ( 1969 ) :9, s. I 3- 14. 

Joelsson, Lars, På ålderdomshem. En 
intervjuundersökning av gästerna 
på Malmö stads åldersdomshem. 
U tg. av Socialförvaltningen. Mal
mö 1969. VII, 83 s. Il!. /Samma n
drag i Människa n i fra mtidens so

ciala miljö. 1969. s. 29- 38: En 
studie i åldring vård./ 

Johansson, Carleric, Åhh, dessa fan
tastiska män . .. Historisk morgon 
när Pålsson flög. [ 191 8] - Arbe
tet 1/ 12. 

Johansson, Eivor, Per onal på ålder
dom hem. En intervjuunder ök
ning av per ona len på Malmö 
stad ålderdomshem. Utg. av So
cia lförvaltningen i Malmö och 
Sociologiska institutionen i Lund . 

Malmö 1969. 79, 2 7 s. Il!. litt. 
/Ref. i Socialförbundets tid krift. 
1969 :9 med titel : Vänlighet, för
ståelse, kontakt./ 

J ohanson, Margit, Anteckningar ti ll 
en malmöbibliografi för år 1968. 

- MFA 37 ( 1969 ), s. 156-168. 
- M almö arbetareförening 1 869. En 

nyupptäckt bi ldsvit. - MFÅ 37 

( 1969 ), s. 125- 133. 
Johnsson, Kjell, Presentation av Arbe-

te t. Pre sen tidn ing. 50 
( I 969 ) :4, S. 25- 28. 

Juhlin, C. H ., "Limhamn ugnen" 
ett fynd med förflu tet och fram tid. 
- Limhamniana . 11 ( 1969 ), 

55- 59. 

123 

Kahnberg, Alf & Lindeberg, Gösta, 
Skånela nd genom tiderna. En bok 
för grundskola n om Skåne, Hal
lands och Blekinge historia från 
äldsta tider fram till omkring år 
1 750. Lund 1969. 166 s. Il!. portr. 
kart. litt. 

Kancelliets brevb0ger vedrnrende 
Danmarks indre forhold I 644- 45. 
Khvn I 968. 639 s. 

Karta över Malmö 1968. Namnregis
ter. Utg. av Stadsingenjörskonto
ret. Malmö 1 969. 96 . 

K elf ve, Sture, Ny ortopedisk klinik vid 
Malmö allmänna sjukhus. - Sjuk

huse t. 46 ( 1969 ), s. 520- 524. 

Kiellander, S ven, "Malmö ros" och 
kungafavorits son vilar på sta ns 
äldsta kyrkogård. - Arbetet 1 1 /8. 

- En vandring i Malmö för 70 år 
sedan. Sofielund en blommande 
idyll. [Intervju med Martin Löf
gren.] - Arbetet 13/7. 

Kjellgren, L ennart, När seklet var 
ungt och visorna nya. R efl ektioner 
kring folklig vistradition i Skåne. 
- SkD Julköp. 

Kockum, Gösta, S :t Petri evangeliista
kar. - Malmö S:t Petri för am
lingsblad. 1 79 ( 1 969 :4 ) . 

K olb, Gudrun, Bota niska skönheter i 
M a lmö: Kärret, rosen- och apel
häckar, blomstergatan. - SkD 

30/7. 
1 7 öre för resan, gratis mat och 
sup! "Slaget om Öresund" en gyl
lene tid för resenä rerna . [Passage
raretrafiken M almö- Köpen
hamn ] - SkD 16/7. 

Konst i offentlig m ilj ö. [Utarb. av 
Mailis Stensman. ] Malmö 1969. 
64 s. Il!. (Skånes kon tfören :s 



publikation. ) - s. 28- 61: Mal
mö. 

Larsson, Knut, Efterdyn ing. Dikter. 
M a lmö 1 969. 80 s. 

Larsson, Tage, Thori ld Dahlgren. 
Nordisk försäkringstidskrift. 48 
( 1968 ), s. 112- 11 3. 

Larsson, William, Båda ä ldsta kondi
torierna får vika för nybebyggelse. 
[Anna Jönssons bageri och Wen
dels konditori] - SkD 18/3. 
Carl Cason, mångsidig affärsman. 
- SkD 18/8. 

Laurell, Gunnar, 27 innehållsrika år 
vid Limhamnsfabriken. - Cemen

ta. 13 ( 1969) :6, s. 19- 21, 26. 

L eissner, Torst en, Dalmasen med gos
selynnet som blev en äkta skåning. 
[Anders Jobs] Il l. litt. - Spalten. 
1969: okt., s. 15- 18. 

L ewin, L eif, Per Albin H a nsson. 
Portr. - Svenskt biografiskt lexi
kon. 18. 1969, s. 277- 283. 

Liedman, Elvir, Som mä nniska och 
präst. M innesanteckningar över 
präster i Lunds stift, vilka avlidit 

under 1963- 1968. Lund 1969. 
1 70 s. /BI. a. Joel Nordström, Göte 
Kronvall, Peter Nehleen, H a rald 
Andersson./ 

Lindberg, Kurt E. , Nya socialvårdsor
ganisationen i M a lmö blir helt ge
nomförd före halvårsskiftet. R e
portage. - Kommunaltj ä nsteman

nen 33 ( 1 969 ), s. 31 2- 3 r 9. 

Lindbohm, Denis, Mörker över Mal
mö. Ett öppenhj ärtligt deba ttin
lägg i na rkotikafrågan. Malmö 

1969. 138 s. 
Lindh, H elmer, H elmer Lindhs "me

moarer". Il l. portr. - Spalten. 

1969: julnr, s. 14- 20. 

Lindquist, Thorvald, Mina falka r och 
mina fa lkböcker. [Malmö] 1969. 

47 s. 
Lindskoug, Agda-Maria, Dagar som 

gått. Dikter. [Malmö] 1969. l 33 s. 
Il l. 

Lindström, Hans, K asper är död. Le
ve dockteatern. [Dockteaterscenen 
i M almö Folket pa rk] - Scen 

och salong. 54 ( 1969 ) :2, s. 13- 15. 

L ians club Malmö. Matrikel. M almö 

1969. [8 s.]. 
- Stadgar. Malmö 1969. 1 2 s. 
Lians ladies Malmöhus. Medlemsför

teckning. Malmö 1969. Folder. 

Luthander, T orsten, Malmö stad sat
sar sex m il joner för a tt rädda ett 
kulturkvarter. [Lilla torg] - SDS 
15/4. 

L yster, Jens, Forla:g og originalitet i 
H a ns Christensen Sthens Tmste
skrift r 581 og Sendebrev 1592. -
Kirkehistoriska samli nger. 1969, s. 

78- 125. 
Jvf a jewski, J anerik, Gatunätets u tveck

ling i tre städer av medeltida ur
sprung. K öpenha mn, M almö och 
Ystad. En kartstudie. Lund 1969. 
42, 12 s. 3 ka rtor. / Sem. upp3ats/. 

Malmö frivi ll iga a utomobilkår. M ed
lemsförteckning l / 5 l 969. Malmö 
I 969. 12 S. 

Malmö första bilverkstad. E. W. 
Lundströms mekaniska verkstad 
AB. - Limhamniana . l 1 ( l 969 ), 

s. 71 - 74. 
1\1 al mö kommuna la bostadsbolag. 

MKB :s fri tidsverksam het 1947-
1 969. [Malmö] 1969. 40 s. Il l. 
portr. 

Malmö museum. Utställ ningska talo
ger. 272- 278. Malmö. Il l. 
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Malmö Pa r Bricole. M a trikel. Utg. i 

nov. 1969. Malmö 1 969. 1 38 s. 
- M almö P. B. baccanaliska musi

ken. [Ma trikel och stadgar.] Sept. 

1969. M a lmö 1 969. 1 5 s. 
M almö P. B:s sångkör [Ma trikel 
och stadga r.) Dec. 1968. [Malmö) 
1968. 15 s. 

Malmö rotaryklubb. Stadgar. Antag

na maj 1969. M a lmö 1969. 1 o s. 

Malmö simsällskap 1869- 1969. I re
daktionen: Birger Buhre m. fl. 
[Malmö] 1969. 69 s. 111. portr. 

Malmö skolor. AV-centralen. Film, 
ljudba nd, grammofonskivor, ljus
bildba nd, bildserier. Förteckning 

1970. Malmö 1969. 15 7 s. 

Mal mö sopar unda n byråkra ti i socia l
vå rden. R eportage : Per Erik 
Lundma rk m. fl . 111. - Vi. 56 

( 1969 ) :8, s. 12- 23. 
Jvlalmö stads fastighetskontor. Ett ak

tivitetshus för a lla i Malmö. För
slag till fritidscenter inom kv. S:ta 
Gertrud i M almö. [Jämte] Några 
historiska da ta över byggna tionen 
inom kv. S :t Gertrud samma n
stä llda av Bengt Sa lomonsson. 
Malmö 1969. [ 16 s.] 111. 

- U tredning a ngående förutsättning 
för sanering och/eller bostad för
bä ttring. [1 - 2. ) M almö 1968-
69. K a rt. / 1. Södra Förstaden 
Möllevången samt Sofielund. 2 . 

Gamla staden, R örsjöstaden, M el
lersta Förstaden, Ö tra Förstaden 
amt Limhamn./ 

Malmö stads informa tionstjän t för 
invandrare. Verk amheten 1968/ 
69-ff. 

Malmö stads socialförva ltning. Ett 
a ndra hem för vå ra barn. En in-

125 

formation om barnstugor och fa
miljedaghem. [Malmö 1969). 24 
s. 111. 
Ett andra hem för våra ba rn. En 
informa tion om fosterhem, barn
hem, inackorderingshem, utred
ningshem, feriehem, adoptioner 
och mödra hem. M almö 1 969. 20 s. 
111. 
Information från tredje 
råns handikappgrupp. 

1969. I 2 S. 

vårdby
M almö 

Socialvårdens läge. Socia lförva lt
ningen informerar om utveckling~ 

en i M almö sedan å r 1965. M a lmö 

1969. 29 s. 
- Synpunkter på överva kning. M a l

mö 1969. 15 s. 
Välkommen bla nd oss. lntroduk
tionsbroschyr [ 2 uppi.] M almö 

1969. 14 s. 
Öresund gården. Socialförva lt
ningen informerar. M almö 1 969. 
[16 s.) 111. 

(Mal mö stadsteater ) . Tidningsartik
lar: Da hlgren, Åke, Stadsteatern 

ba ra 25 år. [Arbetet 14/9] -
La rs on, Wi lliam, T eaterhistoria 
under ett kva rtssekel. [SkD 20/9) 
- Holm, Ingvar, M a lmö stadstea
ter 25 år. [SDS 21/9). 

A1årtensson, Jan , Detta ä r M a lmös 
okända konstverk. - Arbetet 7/ 1 o. 

N aturvårdsplan för M almöhus lä n. 
Upprä ttad av Länsstyrelsen 1968. 
[Malmö] 1968. 75 s. K a rt. 

N ilsson, Erik, Södra Sveriges senkvar
tära historia . Geokronologi, issjöar 
och landhöjning. Sthlm 1968. 117 
s. K a rt. 

N ordisk statistisk årsbok. Utg. av Nor

diska rådet. 8 ( 1 969 ). Sthlm 1969. 



/Inneh. särskild statistik för Öre
sundsområdet i jämförelse med 
Danmark och Sverige./ 

Norling, Nils, Malmö bygger avfall~

verk för drygt 26 miljoner. - Hy

gienisk revy. 58 ( 1969), s. 459-

467. 
Ockborn, L eif & Sven, Bibliotek och 

biblioteksbesökare i Malmö-Lund 
- Eslöv området. [Lund] 1 969. 
44 s. Litt. /2-betygsuppsats. Ut
drag i Biblioteksbladet 1969 :7 /8: 
När gör folk biblioteksbesök? / 

[Odd-Felloworden]. Logen· nr 1 Sca
nia. Matrikel. Malmö 1 968. 1 75 s. 
Portr. 

[Ohlsson, Karin], Gubbahuset har 
mist sina gubbar. [Engeströmska 
villan] av Karzo [pseud.]. - SDS 

7/9 . 
- Malmö simsällskap 100 år. Av 

Karzo [pseud.]. - SDS 2/1 1. 

Olsson, Mats, Kartorna från 1500-
talets Malmö stämmer. Gamla 
vallgraven funnen. - Arbetet 

19/7. 
Palmqvist, Carl Erik , Den lättaste 

musan i Malmö. [Revytiden i 

Malmö omkr. 1950] - SDS 7/9. 
- Oscar [Winge] och (några av ) 

oscarianerna. - SDS 2 1/ 1 2. 
- Slaget om Öresund. [1 - 2.] /De 

illegala transporterna mellan Dan
mark och Sverige under åren 

1943- 1945./ - SDS 16/2, 22/2. 
- Tjugo år efteråt. [Skånska Afton

bladet]. - SDS 23f3. 

Paulsson, Egon, lnter-library loans in 
Sweden. - Scandinavian public 
library quarterly. 1968 + 

Pentacle. Musee des arts decoratifs, 
Paris, 1 8 janvier- 31 mars 1 968. 

[Utställningskatalog.] Paris 1968. 
[ 115 s.] 111. litt. /Inneh. bl. a. Max 
Walter Svanberg./ 

Persson, Christer, Drakdödaren. Sthlm 

I 969. 241 S. 

Platen, Magnus von, Ny skolmiljö. En 
presentation av Värner Rydensko
lan i Malmö, en samskapsskola. -

Skolledaren. 4 ( 1969 ), s. 1 76- 1 78. 

Ramsby, Äge, Företag av sjömän in
om skeppshjälpen. [Malmö skepps
hjälp AB] - Sjömannen. 39 
( 1969), s. 102- 103. 

R egementsgatan vid sekelskiftet. 
[Handkolorerad faksimi le efter 
samtida foto .] Malmö 1968. 14 x 

45 cm. 
R enske, Katja, Lekstugeungarna på 

Slussgatan 21, Malmö. Malmö 

1969. 22 s. 111. 

Rooth, Anna Birgitta, Ordspråk från 
södra Sverige. Lund 1968. 1 24 s. 

Rosencrantz, H alger, En morgon i 
Kungsparken. - Byahornet. 28 

( 1969)' s. 392- 394. 
Rosengårds Centrum, Malmö första 

"cityfi lial". 111. - Husbyggaren. 

I I ( I 969 ) :4, S. 15, 18, 45- 46. 
Rydzen, Ingvar, Femtio års samlande 

förvandlade malmöcafe till sjö
fartsmuseum. [Frihamnscafeet] -
Arbetet 1 /9 . 

(S:t Andreaskyrkan ). S:t Andreas tio 
år. Av Olle Nivenius. - Frid
hemstorget kan inte tänkas utan 
kyrkan. Av Hans Dhejne. - Mu
siken i S:t Andreas. Av Gunnar 
Wahlström. - Slottsstadens för
samlingsblad. 2 1 ( 1969 ) : advent. 

Schlyter, H erman, När reformationen 
kom till Malmö. 111. litt. - MFA 

37 ( 1969 ), s. 37- 54. 
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Sjö, Frille, Sällskapsnöje för malmö
societeten ha r blivit landets bästa 
simklubb. - Skåne idrott. 14 
( I 969 ) :4, S. 8- 9. 

Sjöö, Manthe, Första riksflyglinjen 
startade i Malmö för 25 å r eda n. 

- SkD 10/9. 
K. Skånska luftvärnsregementet. 

Orienteringsskrift om Lv 4. Utg. : 
Elis Sundin. Malmö 1969. 30 s. 
Ill. portr. 

Svedbring, Börje, 20 år med Lions 
Club M almö. Malmö [1969] . 12 s. 

Swedner, Harald & Edstrand, Gisela, 
Skolsegregation - visst finn den! 
- Kommunal skoltidning. 38 
( 1969 ), s. 201 - 21 I. 

Sydsvenska Dagbladet AB. Matrikel 

1969. Malmö 1 969. 54 s. 

Sydvästra Skåne kommunalförbund. 
Avfallshanteringen sydvästra 
Skåne. Synpunkter och förslag. 
Malmö 1969. 26 s. 1 o bil. K a rt. 

- Befolkning och näringsliv. Bedöm
ning av den framtida utveckling
en. Utg. tillsammans med Malmö 

stads statistikavd. Malmö 1969. 46, 
8 s. 

- Detaljhandeln i sydvästra Skåne. 
Utarb. av Rune Bengtsson och 
Gerth Christiansson. Malmö 1968. 
30 s. 14 pi. 

- Inkomstfördelningen år 1967 i 
sydvästra Skåne. [Malmö 1968]. 
20 s. 

- Kollektiv trafik. Etapp 1 . Malmö 

1969. 73 s. Ill. ka rt. 
Åkern i sydvästra Skåne. Av Irja 
Hyden och Tora Praming. Malmö 

1969. 34 s. Ill. ka rt. /3-betygsupp
sats/. 

Säljaren. Tidskrift för handelsresande-
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kåren. 5 ( 1 969 ) + M almönum
mer. 

Södra Fosie centrum. Lindängenpro
jektet. [Ideförslag utarb. av Mil
jögruppen.] Malmö 1969. 18 s. Ill. 

T egborg, L ennart, Folkskolans seku
larisering 1895- 1909. Upplösning 
av det admin istrativa sambandet 
mella n folkskola och kyrka i Sve
rige. Akad. avh. Sthlm 1969. 492 
s. Litt. 

Thalia 25. Ett kvartsekel med Malmö 
tad teater. Av Hjalmar Gullberg 
[ m. fl.] R ed.: R agna r Gustaf on. 

M a lmö 1969. r 59 s. Ill. portr. 

Tidman, Yngve, Öre tad. Ill. - Bygg

forum. 19 ( 1969) :5/6, s. 15- 23. 
Wahlen, Ingvar, Anders Österling i 

höstens tid~ - SkD 23/ ro . 
Werup, ]aques, Lugnets kändis nr 1 

var lejd för att dö. [Konstnären 

Jack Ulven ten] - SkD 27/9. 
W ettergren, Gunilla, "De som avviker 

är i grunden lika oss andra". 
[Slumområdet Östegård/ ö sterhus] 

- Att bo. 19 ( 1969 ), s. 93- rn3. 
Widerberg, Bertil, Bryggis som blev 

Fräl is. [Bryggeriträdgården i 90-
ta lets Malmö] - SDS 16/2. 

- Bäst & Säm t 1968. Ill. - MFA 

37 ( 1969), . 134- 139. 
- Hjulryttare i Rörsjön. - SDS 9/3. 
- H ä r var aldrig O scar. [Hippo-

dromhuset] - SDS 17/5. 
- Monsieur Cozic i luften. [1911] 

- SDS 13/2. 
-- Oscar [Il] och mala rian. [ 1896] 

- SDS 28/4. 
- Salut: hönshus blev tyghus. 

SDS 3/4. 
- Var låg Rörsjöns velodrom? 

SDS 24/ 2. 



- Änkan Rosenvinges hus. - SDS 

2/4. 
Wråk e, L orenz, Limhamn för 70 å r 

sedan. Limhamniana. I I 

( 1969), s. 37- 53. 
A ldringsvården i M almö. En ka rtl ägg

ning. [Utredning verkställd av e~ 
planeringsgrupp inom socialvårds
styrelsen.] Malmö 1969, 97 s. kart. 

Attartavlan över släkten Fosie-Sylvan. 

Bil. 4. Malmö 1969. 41 s. 111. portr. 

ÄMNESREGISTER 

Arkeologi 

Arkeolog. o. byggnadshist. fä ltarbeten 
Bj0rn, A. Fors0g 
Juhlin, C. H ., Limhamnsugnen 
Olsson, l\1., Kartorna 

Bibliotek och bokhistoria 

Engfeldt, B., Om tekn. ekon. facksa l 
Heintze, I. , Librar-y service 
Holmström, A., Malmö city lib rary 
Lindquist, T., Mina falkböcker 
O ckborn, L. & S., Bibliotek 
Paulsson, E. Interlibrary loans 

Biografi och genealogi 

Björklund, R. - Drougge, P. 
Cason, C. - Larsson, W. 
Christenson, C., Inifrån 
D ahlgren, T. - Larsson, T. 
Dukkert, E. -- Andersson, H . 
Cu llberg, H . - Fehrman, C. 
Hansson, P .A. - Lewin, L. 
Hill , C. F. 
Jobs, A. - Leissner, T. 
Li ndh, H ., Memoarer 
Schyl, J. - Bergquist, E. 
Sthen, H . C. - Lyster, J. 
U lvensten, J. - Werup, J. 
Winge, 0. - Palmquist, C. E. 
Åberg-Andersson, H. - Andersson, H. 

/Inneh. Minnesteckninga r över 
Otto Christian Sylwan ( 1834--
1916 ) och Ida Carolina Sylwan./ 

Öresundsregionen. Information om 
Öresundsregionen presenterad vid 
Nordiska rådets session i Stock
holm 1969. Utg. av Öresundsrådet. 
Malmö & Khvn 1969. [74 s.] Ill. 
kart. - Se även Nordisk utred
ningsserie. 1969:12. 

Österling, A. - Wahlen, I. 
Liedman, E., Som männ iska 
Ättartavla över Fosie-Sylva n 

Byggnadshistoria 

Andersson, H ., Rosengård 
- Sallerups klocka regård 
Arkeolog. o. byggnadshis t. fä lta rbeten 
Bage r, E., Ett nyförvärv 
- Rosenvingeska huset 
- Ur Rosenvingehusets annaler 
Holmberg, R ., R ådhus 
Luthandcr, T ., Malmö stad sa tsar 
Malmö stads fast ighetskontor 
Oh lsson, K ., Gubbahuset 
Widerberg, B., Bryggis 
- Änkan R osenvinges hus 

Byggverksamhet och stadsplanering 

Genera lplan för Malmö 
Guide i Rosengård 
Hulten, B., H yllie täv lingen 
.Jaenecke, F. & Samu elsson, S., Arlövs 
indust ri by 
Ma lmö stads fastighetskontor 
Rosengå rds Centrum 
Södra Fosie centrum 

Föreningar 

Lions C lub 
Lions Ladies 
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Malmö Par Bricole 
Malmö rotaryklubb 
Odd Felloworden 
Svedberg, B., 20 år med Lions Club 

F örsvarsväsen 

Malmö frivilliga automobilkår 
K. Skånska luftvä rnsregementet 

Handel, industri och hant verk 

FFV:s malmöanläggning 
Laurell, G., 27 innehållsrika år 
Malmö första bilverkstad 

Historia 

D anmarks riges breve 
Diplomatarium D anicum 
Erlandsson, A., J. Adlersteen 
Ersgård, H ., Malmö eller Landskrona 
Kahnberg, A. & L indeberg, G ., Skå neland 
Palmquist, C. E., Slaget om Öresund 

Hälso- och sjttkvård 

Balldin, B., Förgiftningstillbud 
De Ron, C. F. & Holm, S., Luftförening 
Kelfve, S., Ny. ortopedisk klinik 

I drott, gymnastik, sport och spel 

Arlövs boll- och idrottsförening 
Malmö simsällskap 
Oh lsson, K. , Malmö simsällskap 
Sjö, F., Sällskapsnöje [MSS] 
Widerberg, B., Hjulryttare 
- Var låg Rörsjöns velodrom 

I llttstrationer 

Johanson, M ., Malmö arbetarförening 
Regementsgatan 

Kartor 

Karta över Malmö. Namnreg. 

Kommttnalteknik 

Norling, ., Malmö bygger 

Johansson, C., Ahh dessa fantastiska män 
Kolb, G., 1 7 öre för resan 

fajewski, ]., Gatunätets utveckling 
Ramsby, A., Företag av sjömän 
Sjöö, M., Första riksflyglinjen 
Widerberg, B., Monsieur Cozic 

Konst och konsthantverk 

Bergqu ist, E., Ju les Schyl 
Drougge, P., R. Björklund 
Hill, C. F. 
Holten, R. v., Surreal ismen 
Konst i offentlig miljö 
Mårtensson, ]., Detta ä r Malmös okända 
konstverk 
Pentacle 

Kttltttrhistoria 

Bager, E., Vardagsglimtar 
Bengtson, H., Ju linblåsning 

K yrkliga församlingar 

Forkman, G., K yrkliga förbundet 

Kyrkohistoria 

Schlyter, H ., När reformationen 

Kyrkor och kyrklig konst 

Andersson, H., Medeltida byggnadsdetaljer 
- Många skånekyrkor 
Göransson, T., Östra kyrkogå rden 
Kockum, G., S:t Petri evangeliistakar 
S:t Andreaskyrkan 

Limhamn 

Bj0rn, A., Fors0g 
Juhlin, C. H., Limhamnsugnen 
Laurell, G., 27 innehållsrika år 
Wråke, L., Limhamn 

Mttseer 

Malmö museum 
Rydzen, I., Femtio års samlande 
Widerberg, B., Salut: hönshus blev tyghus 

Samhällsplanering 

Kommttnikationer Beltzen, L., Samhällsplanering 

D uhs, B. & Selander, T., Våra fritidsham- Naturvårdsproblem 
nar Sydvästra Skånes kommunalförbund 
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Skolor och underuisningsväsen 

Attner, G. & Sisask, A. , Effekten 
Husen, T. , T a lent 
Malmö skolor AV-cent ra len 
Pla ten, M . v., Ny skolmiljö 
Swedner, H. & Edstrand, G. , Skolsegrega
tion 
T egborg, L. , Folkskolans sekula risering 

Sociala förhållanden 

H a ndikappade 
H eineman, H. E. , Aldringscenter 
H ellstrand, J. & Rode, J., Östergård 
H erz, L ., Identifika toriska 
Holgerson, L. & Blomqvist, C . E. , Ut
ländska medborgare 
Joelsson, L. , På å lderdomshem 
Johansson, E. , Personal 
Lindberg, K. E. , Nya socialvå rdsorgan. 
M almö kommuna la bostadsbolag 
Malmö sopar undan byråkrati 
Ma lmö stads fastighetskontor 
M almö stads informationstj ä nst för inva nd
ra re 
Ma lmö stads socia lförva ltning 
R enskc, K. , L ekstugeungarna 
\.Yettergren, G. , D e som avviker 
Åldringsvå rden 

Språkhistoria 

Andersson, H. , Bevara " ma lta n" 
- Folktraditionen 
- Gammal Husiesägen 
Ingers, I., Ortna mn 
Rooth, A. B., Ordspråk 

T u1ter 

Gu stafson, R. , Ma lmö tea terkrönika 
L indström, H ., K asper ä r död 
M almö stadsteater 
Pa lmquist, C. E. , D en lä ttaste musan 
- Osca r och osca ri anerna 
Tha lia 25 

T idningsväsen 

Arbetet 
Eckerwa ll, A. , H emmets Journal 
Johnsson, K ., Arbetet 
Palmquist, C. E ., 'Tjugo å r efterå t 
Sydsvenska D agbladet 

Oresundsregionen 

Beltzen, L., Sa mhällsplanering 
Nordisk sta ti sti sk å rsbok 
Tidman, Y., Öresta d 
Örcsundsregionen 
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Aktuellt 1970 

Under ova nnämnda rubrik introdu
ceras härmed en notisavdelning, dit 
aktuella kulturhistoriska hä ndelser el
ler andra för Fornminnesföreningens 
medlemmar intre a nta uppl ysningar 
kommer a tt hä nföra . 

Trendelenburgska gravplatsen 
Omedelba rt söder om stora ingå ngen 
till Gamla begravningspla tsen frå n 
Gustav Adolfs torg (gravpla ts nr 15 ) 
återfinnes en gravsten av kalksten 
från denna begravning pla t för ta å r. 
Här ligger "Obstetricire Profes oren" 

Caspar Trendelenburg ( 1755- 1820 ) 
och hans hustru Catharina, f. H e
gardt ( 1765- 1831 ), begravna. T. er
höll å r 1 786 professors namn och 
tjänstgjorde från 1 787 till sin bort
gång som lärare vid "Barnförloss
ningsverksamheten" i M a lmö. H a n 
var en erkä nt framstående obstetrikcr 
och ha r utgivit ett flerta l skrifter. 
H a ns porträ tt i olja har av Lunds 
universitet deponerats å kvinnoklini
ken, Allmänna sjukhuset. 

Enligt R ådhusrä ttens i M almö dom
bok 1823 13/ 1 fick professorskan T. 
tillstå nd a tt flytta sin mans lik frå n 
"Gamla kyrkogården" vid S :t Petri 
kyrka till grav tället å " ya kyrkogår
den" vid Gustav Adolfs torg. Grav
pla tsen inhägnades med järnstaket å 
sockel av sten. På stenen har rista ts 

Fornminnesföreningen medlemma r 
och övriga malmöhistoriskt intre sera
de ä r välkomna a ntingen med förslag 
eller med egna bidrag till kommande 
å rs Aktuellt-spalter. 

T:s eftermäle "Fördomarnas fi ende. 
Sanningens M änsklighetens vän". 

Seda n underhå llet å gravpla t en 
upphört i börja n av 1930-talet har fel 
rådmannen Hans Falck tillsett att 
gravpla tsen hå llits i ordning. Genom 
fil. dr. Einar Bagers förso rg renovera
des gravstenen för några år sedan 
med bidrag frå n M almö Försköning -
och Planteringsförening. I syfte a tt 
bevara gravpla tsen åt eftervärlden in
gick rådman F alck, Einar Bager och 
profe sor Stig Kull ander vid kvinno
kliniken i december 1969 till kyrko
gård. nämnden i 1\falmö med anhållan, 
att kyrkogårdsförva ltningen måtte 
återtaga gravplaLen för framtida vård 
och underhåll. 

Denna hemställan bifölls sedermera 
i nämnden 1970 12/ 2 ( § 41 ) , varige
nom en av Gamla kyrkogårdens mest 
stilrena gravvårdar bevara ts för fram
tiden. Nämndens be lut innefattade 
emellertid ett borttagande av det ur
sprungliga nu av rost gravt anfrä tta 
jä rn taketet. Kjell A M odeer 



Foto Malmö museum. 

Jacob Guldsmeds silversked 
Genom förmedling av chefen för 
R öhsska konstslöjdmuseet i Göteborg, 
fil. dr Göran Axel-Nilsson, har M almö 
museum blivit i tillfä lle a tt med sina 
samlingar införliva en klenod av spe
ciellt intresse för vår stad. D et ä r en 
silversked från r 500-talets förra hälft, 
utförd av guldsmeden och rådmannen 
Jacob Nielsen (Nusse) . Skeden är av 
en typ, som synes ha hemortsrätt just 
i våra trakter och vars mest utmär
kande drag ä r den polyederknopp, 
som avslu tar det korta, vridna skaftet. 
Två välbeva rade stämplar visar dels 
mästarens bomärke, dels stadsvapnet, 

en krönt nyckel, med vilken allt sil
verarbete skulle kontrollmärkas enligt 
den av kung H a ns å r 1491 utfärdade 
förordningen. Ännu en silversked med 
J acob Nielsens stämpel har tidigare 
på träffa ts och förvä rvats av Statens 
historiska museum. 

J acob Guldsmed var en av stadens 
storborgare på Jörgen K ocks tid . H an 
lät troligen själv uppfö ra det stå tliga 
stenhus på hörnet av Adel- och Göran 
Olsgatorna, där han hade sin bostad. 
Frå n denna byggnad har bevarats en 
kritstensfris med konsoler, formade 
som människo- och djurhuvuden. Ja
cob Nielsens verksamhet i vår stad 
kan följ as frå n 1518 till ha ns död 
1549. H a n undertecknade mer eller 
mindre frivilligt å r 1524 den akt, var
igenom Malmö stad uppsade Chris
tia n II sin tro och lydnad. Sedan 
staden misslycka ts i sitt försök att å ter
föra denna konung på tronen genom 
den s. k. grevefejden, kom det på J a
cob Guldsmeds lott a tt 1539 deltaga i 
försoningen med D anmarks riksråd 
och adel. H a ns dotterson var borg
mästaren J acob Fectil, den drivande 
kraften vid tillkomsten av bl. a. hög
altaret i S :t Petri kyrka. 

Einar Bager 

Liibeckresan 

Vårutfä rden var planerad ställas med 
fl yg till Liibeck. På grund av att flyg
platsen i Liibeck tj älskadats kunde 
resan emellertid ej bliva av. Nu är 
resan i stället pla nerad äga rum våren 
1 9 7 1 . Närmare upplysningar kommer 
a tt lämnas i samband med kallelse till 
årsmötet. 

132 



Tips från medlem -förgäves ... 
En medlem i Fornminnesföreningen, 
fa njunkare Eric Lindahl, tog i våras 
kontakt med 1 :e intendent C G Lek
holm på Museet. Genom en nu 85-
årig man, som fanjunkaren kä nner, 
visste han att en flaska med alla 
sedel- och myntvalörer frå n 1 .ooo 
kronor och neråt skulle ha murats in 
i fast igheten hörnet Engelbrektsgatan
Landbygata n ( Engelbrektsboden) i 
samband med en ombyggnad av fas
tigheten år 1 904. u stod fastigheten 
färdig a tt saneras. Genom ett rådigt 
ingripande skulle flaskan (som even
tuellt innehöll även andra handlingar ) 
kunna rädda . Nä r ma n väl kom till 
pla tsen hade emellertid rivningen re
dan påbörjats och det var för ent att 
inventera huset. Alla försök att hitta 
den värdefulla flaskan har varit för

gäves. (Jfr SDS 1970 19/3). 
F år Ni vetskap om någon å tgärd, 

som kräver ingripande från a ntikva
risk expertis: Ring omgående rik an
tikvariens ombud tel. 733 30 eller till 
Fornminnesföreningens expedition tel. 
11 41 20. Vi förmed lar kontakten. 

Christian Bergh - redivivus 

Disponenten Peter Bergh ( 1823--
1 903 ) hade tre söner som nådde 
myndig å lder : Edwa rd ( 1853- 1934) , 
Carl Jöran ( 1865- 1950) och Chris
tian ( 1868- 1952 ), a lla uppvuxna i 
den gamla köpma nsgården vid Stor
torget i M a lmö mellan rådhu et och 
residenset. 

Om Edwa rd Bergh, afrikaresanden, 
har berättats i MF A 1 948 "Edward 
Bergh, en malmöbo i Sydvästafrika på 
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pionjärtiden" och i SDS 1 958 1 /8 
"Nyfunna Afrikabrev i M almö". Vi
dare skildras sammanträffanden med 
E . B. i södra Angola i Peter M öllers 
"R e a i Afrika" ( 1899 ) och Eberhard 
Rosenblads "Äventyr i Sydvästafrika" 
( 1924 ) . Carl J öra n Bergh, den fram
synte organisatören av bomullsindu
strin i Malmö, har tecknats av sonen 
Thorsten Bergh i "Manufakturaktie

bolaget i Malmö 1855- 1930" ( 1931) · 
Vad slutligen Chri tian Bergh be

träffar har hittill endast uppgifterna 
i " Malmösläkten Bergh" av Leif 
Ljungberg och Thorsten Bergh ( 1936 ) 
stått till buds. Christian Bergh var en 
pionjä r på elektroteknikens område. 
H a n fi ck sin högskoleutbildning i 
H annover med avgångsdiplom 1891. 
Efter en studieresa i Nordamerika 

1892- 93 grundade han 1894 15/4 
under firma Chr. Berghs Elektriska 
Byrå, en elektrisk affär i M almö. År 
1910 bi ldades AB Chr Bergh & Co, 
sedermera 1 92 5 19/ 1 2 rekon truerat 
ti ll Elektriska AB Cebe. Huvudkonto
ret fl yttade i samband hä rmed till 
Svalöv. Cebe-verken övertogs omsider 
av ASEA. En av Oscar R ahl och f. 
kamreren Ni ls H errström författad 
historik ha r tryckts i 5 ex. på tunna 
träskivor. Genom direktören i ASEA
koncernen civ. ing. Hugo Edström har 
en fotokopia av historiken framställts, 
vilken genom undertecknads förmed
ling, numera deponerats i Stadsarki
vet i M almö. Hi toriken skildrar 
malmöföretagets öden, varvid även 
tecknas Christian Berghs pionjärar
a rbete och insatser som svensk elektro
ingenjör. 

Claes Hommerberg 

Christian Bergh 1887. 
Foto C. V. Roikjer, M : 



c transit gloria 
mdi ... 

nder några korta somma rveckor jämnades fas tigheterna i östra delen av kv. H ans 
l\i[ichelsen med ma rken. D ärmed lades ytte rligare ett stycke ma lmöhisto ri a i högar av 
krossa t tegel, timmer och brå te. F astighete rnas äganderä ttslä ngd går tillbaka till 1400-
ta let. En viss del av de aktuella fastighe terna fö rvä rvade unionskonungen Erik av Pom
mern 1434 av domkapitle t i Lund. D e nu rivna byggnadernas histo ria hör emellertid ej 
till medeltiden. H örnfastigheten Bruksga ta n- N . Va llgatan är fö r ett par generationer 
malmöstudenter mes t känd under namnet " V allgården" - sedan 1932 12/3 "ett vackert 
hem för de studerande av M a lmö Nation vid Lunds U niversite t" . 1845 inköpte ha ndlan-
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den H enrik Runnerström fast igheten. H a n lät därvid 1846 uppföra de t spannmå lsmagasin 
i fyra våningar jämte vind och " hanebje lksloft'', som fram till 1932 al}vändes till lager
lokaler. En restaurering av byggnaden "Vallgården" detta å r medförde ej någon näm n
värd ändring av exteriören ; inna nför mura rna e rhöll man affä rs- och lagerlokaler. 

1 879 6/ 1 o påbörj ades den i våra ögon skandalartade rivningen av en vacker högröd 
tege lbyggnad i holländsk renässans, troligen frå n 1600-ta lets förra hä lft, i hörnet av 
Bruksgatan- Adelgatan, som efter den dåvarande äga ren benämnde det " R1rn11 cr

strömska huset". På följ ande å r uppförde den nu nedrivna trevåningsfas tigheten. 
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Nytt till Stadsarkivet 

U nder åren 1968- 1970 ha r stadsar
kivet i M almö bland a nnat få tt motta 
följ ande accessioner frå n enskilda. 

Som depositioner h ar överlämnats 
Gabriel H edmans och M almö N ya 
Ångbåts AB :s arkiv (under uppord
nande) samt handlingar från Gottfrid 

Sjöbergs skeppshandel 1 894- 1 917. 
Vidare har överlämnats handelsbo

lage t Barkman & Berghs arkiv 1870-
1 893, M almö KFU M :s a rkiv 1 890-
1967, M almö KFUK:s arkiv 1892-
1965, M almö Zontaklubbs a rkiv 
1948- , M almö T eater AB:s proto
koll 1900- 1909, arkivalier från K oc
kums tobaksfabrik och K allinge jä rn
verk samt Frans H enrik K ockums 
brevkopieböcker och räkenskaper ( un
der uppordnande ) . 

Cronquistska släktarkivet 1 863-
1 966 ha r deponerats i stadsarkivct, 
likaså handlingar a ngående släkten 
F alkma n 1771- 1969. 

Slutligen har överlämna ts sjökapten 
Fra ns T age Lundquists samling av 
skeppsdagböcker från tiden 1897-
1960 samt familj eanteckningar rö
rande släkten Kockum 1 735- 1 826, 
bl. a. innehållande en redogörelse för 
M almö disconts fall 1817. 

T orbjörn Fogelberg 

Malmö och folkskolans 
sekularisering 

H östen 1969 framlades i U ppsala en 
avhandling av intresse för malmö
forskningen, nämligen LEN NART T EG
BORGS kyrkohistoriska arbete "Folk
skolans sekularisering 1895- 1909. 

U pplösning av det administrativa 
sambandet m ellan folkskola och kyrka 
i S verige". 

1 895 26/ 4 tillsatte K M t en skol
kommit te med uppgift a tt uta rbeta 
ett förslag till ändrad administra tion 
för folkskolan. Tidigare hade kyrko
stämman fyllt denna funktion. I vissa 
större städer, bl. a. i M almö (seda n 
1874) fanns ett skolråd, där samtliga 
kyrkoherdar hade säte. 

1 895 å rs kommitte föreslog a tt en 
skolfullmäktigeförsamling skulle er
sätta kyrkostämman (i M almö gem en
samma kyrkostäm man ). T anken var 
att bibehålla sambandet kyrka-skola. 
En reservant, folkskoleinspektör Am
brosius, Göteborg, föreslog att stads

fullmäktige skulle övertaga folkskole
ärendena. På 1 896 års riksdag fram
lades i motion ett tredje alterna tiv i 
en kyrklig fullmäktigeförsamling. 
Förf. har a nalysera t de radikala kra f
ternas ställningstaganden i synnerhet i 
Göteborg och M almö. H an under
stryker a tt rösträ ttsfrågan ( 1 oo-gradig 
skala i kyrkostämman ) i hög grad 
påverka t inställningen till frågan. 

Just i M almö va r behovet av en 
reform påtaglig. Genom stadens so
ciala och ekonomiska struktur kom 
diskussionen här a tt få en speciell 
karaktär. M almö hade ca 1900 ett 
"ekonomiskt och kommunalpolitiskt 
ledande skikt av industriledare och 
storhandlare men också en talrik ar
betarebefolkning" . Socialdemokratin 
hade här ett av sina främsta fäs ten. 
Stadsfullmäktigelinjen stöddes här av 
folkskoleinspektören A. 0 . Stenkula, 
den ende av landets fyra storstadsin
spektörer, som ej tillhört 1895 års 
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skolkommitte - ett förhållande som 
utöver ha ns gärning vid folkskolevä
sendet i M almö dikterade h ans in
ställning. Stenkula stöddes av SDS 
(Carl H erslow ) och av Sk. Afton
bladet, medan socialdemokratiska 
Arbetet tog avstånd frå n åväl kyrko
fullmäktige- som stadsfullmäktigeför
slagen. Tidningen deltog vid denna 
tidpunkt ej aktivt i debatten. Sk. Dag
bladet slutligen agerade hå rt för ett 
ta tus quo. Gemensamma kyrko täm

man avstyrkte 1896 29/5 i sitt remiss-
va r skolfullmäktigeförslaget (vilket 

även blev av tyrkt på riksplanet) , men 
berörde ej frågan om de båda andra 
reforma lternativen. Vägen stod där
med öppen för ett lokalt reformför
slag. 

Anledningen till a tt ocialdemokra
terna ej agerade mot ett sta tus quo 
var, a tt man i kyrkostämman såg ett 
forum, där man kunde lämna sina 
synpunkter och även genom samma n
hå llning kunde påverka besluten. 
Våren 1900 sökte det lokala ledar
skiktet genomföra en reform enligt 
modell kyrkofullmäktige. M otionen 
var undertecknad av 20 personer. 
V ärner Ryden, som redan 1899 som 
"arg, ung man" kommit till M almö, 
kom under de följ ande å ren a tt i den
na fråga spela en a lltmer central roll. 

Tillsammans med folkskollä ra ren An
ders Thylander agerade R yden för e tt 
accepterande av kyrkofullmä ktigelin
jen, om vid val till densamma en 1 o
gradig röstskala användes. D etta för
slag antogs av kyrkostämman 1902 
30/5. (Ang. denna deba tt. Jfr även 
LARS BJÖRLIN: Rec. i HT 1970 s. 99 ) . 
Remissinstanserna (Domkapitlet 
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Lund och Lä nsstyrelsen ) avstyrkte 
försl aget, och regeringen avslog det
samma - otvivelaktigt var rö tskalan 
den avgörande faktorn till beslutet. 

M almöförslagets fall blev emellertid 
en inledning till stadsfullmäktigeför
slagets genomförande. Som ovan 
nämnts hade kyrkostämman i M almö 
alltmer kommit a tt utgöra ett instru
ment för socialdemokraterna . D enna 
radikalisering ledde till att Carl H ers
low m. fl. i oktober 1905 avgav 
en motion vari den tidigare fram
förda stadsf ullmäktigelinjen föreslogs. 
M otionen undertecknades bl. a. av 
fängel eläkaren Thure Petren, som 
redan 1 900-1 902 propagerat för 
denna linje. Motionen bifölls på de
cemberstämman 1 905. Arbetet visade 
vid denna tidpunkt ett aktivt ställ
ningstagande mot motionen och fram-
tod därvid "som den demokrati ka 

fronten ledare" . Det demokra ti ka 
kravet framstod enl. T egborg som 
mera väsentligt för socialdemokrater
na i M almö ä n sekulariseringskravet. 
På riksplanet tillsatte ecklesiastikmi
ni ter H amma rskjöld 1907 en kom
mitte med uppgift att utreda folk-
kolans administration enligt det 

å terstående stadsfullmäktigealternati
vet. Avhandlingens slutkapitel be
handla r den Lindmanska ministärens 
proposition i skolfrågan 1909, där 
detta förslag med ett visst prästerligt 
inflytande a ntogs. 

Lennart T egborg har i sin avhand
ling särskilt ingående behandlat de 
lokala malmöförhållandena. Därige
nom ha r vår lokalhistoria i denna del 
fått ett värdefullt tillskott. 

Kjell Ä M odeer 



Hästspårvagnarna 
U nder innevara nde höst ha r i SDS 
publicera ts en (i skriva nde stund ej 
fullbordad ) artikelserie om hästspå r
vagnarna i M almö. 

År 1887 fi ck M almö sin första spå r
vägslinje (N :r 1), som trafikerade 
linjen H a ns Michelsensgatan - Mä
larbron - Stortorget - Gustav 
Adolfs torg - S. Förstadsgatan ( i 
höjd med Södervärn sta tion ) . Spår
vagnarna drogs av starka hästar. År 
i 890 anlades ytterligare en linj 
(N :r 2) frå n Östra till Södra första
den, dvs. från Östervä rn sta tion ge
nom Östergatan - Göran Olsgatan 
till Stortorget, dä r denna linje förena
des med N :r 1 i dess södra sträckning. 

Den 2 februa ri 1907 ersattes häst
spå rvagna rna slutgiltigt av elektriska 
motorvagnar. 

H ästspårvagnarnas i M almö histo
ria - ett stycke miljö- och kultur
histori a ! 

I en brett upplagd a rtikel kommer 
det unika bi ldma teri a let a tt publicera 

i MFA 197 1. 
H a r någon av Fornminnesförening

ens medlemma r några kort med häst-
pårvagna r? En enträgen bön: K on

ta kta omgående redaktör R agnar Gus
tafson, SDS, eller å rsskriftens redak
tör! 

Register 
En uttalad önskan är sedan lä nge e tt 
register till samtliga hittills utkomna 
å rgånga r av Fornminnesföreningen 
å rsskrift. Ett sådant register är plane
rat utkomma nästa år och kommer då 
a tt ingå i MFÅ 1971 . 

Leif Ljungbergs bibliografi 
Ti ll Leif Ljungbergs 70-å rsdag 1970 
1 1 /4 utgav Fornminnesföreningen i 
en sepa ra tgåva den i föreliggande års-
krift publicerade bibliografin över 

h ans tryckta a rbeten. Denna utgåva 
finnes att köpa i stadens boklådor samt 
hos redaktören i Stadsarkivet till ett 
pris av kr. 8: - ( ca-prrs) . Inkomsten 
av den sepa rata upplagan tillföres i 
dess helhet den till Fornminnesför
eningen knutna L eif Ljungbergs fond. 

Ji'ornrninne[f"öreningens 
bibliotek ... 
Fornminnesföreningen har genom ett 
stort antal bytesförbindelser av å rs
kriften med nordiska och tyska kultur

historiska å rsskrifter och skriftserie r 
efter ha nd kommit att e rhålla e tt an
senligt bibliotek, som nä ra nog dagli
gen erhå ller nytillskott. En mycket 
tor del av de svenska hembygds

fören ingarnas publika tioner ingår i 
amlingarna . Biblioteket, som förva ra 

i stadsarkivet, är givetvis ti llgängligt 
för föreningens medlemmar. 

Sekreteraren ä r tacksam för förslag 
till nya bytesförbindelser inom ramen 
för denna vår verksamhet. 

. . . och expedition 
Fornminnesföreningens expedition 
å terfinnes i Stadsa rkivet, Österga t. 32. 
Exp. -tid måndag- fredag 9- 16. Här 
träffar ni sekreteraren (efter överens
kommelse ) och Ragnar Happach, som 
handha r medlemsregister samt försälj
ning och distribution av föreningen 
publikationer. 
Vårt telefonnummer 1 1 41 20 
(Herr Happach efterfrågas !) 
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UTDRAG UR 

MALMÖ FOR Ml NESFöRE INGS MATRIKEL 

M ars 1970 

H edersledamöter: 

H ain, Richa rd, Direktör 

Bager, E ina r, Fil. doktor, Konstnär 

Ljungberg Leif, f. Stadsarkivarie 

Årl igen beta la nde med lemma r vilka inträtt under tiden 

mars 1 969- februari 1 970: 

Agardh, Bengt, civ.-ing. 
Anderson, Anders, läroverksadj. 

ndersson, I van, herr 
Ander son, Sven, lektor 
Berg trand, C. G., doce nt 
Björk, M a rgit, fr . 
Bruer, Sune, herr 
Busch, Carla von, gymnas tikdir. 
Carlsson, Carl Johan, herr 
Carl son, Gunnel, fröken 
C hristensson, Kjell , maskinist 
Cronberg, N. E., överläkare 
de L eeuw, Birg it, fru 
Ekström, Bengt, ka pten 
E lfth agen, H. , ta nd lä ka re 
El111gren, s,·en, herr 
Eriksson, Aisa, semina rielärare 
H agma n, Sven, adjunkt 
H a n en, Inger, ka n li t 
H a nsson, K arl, fabrikör 
H a nsson, Karl , herr 
Hedberg, Bertil , kådespelare 
H en ningsson, Gunnar, maskinist 
H er low, Anna, fru 
Holmqu ist, La rs, jur. lie. o. fil. mag. 
H å kansson, Tage, lan tbrukare 
Johansson, Eric, verkmästare 
Kockum, Carl-Erik, revisor 
Kockum, Ditmar, kamrer 
L a rsson, Ulf, stud. 

Lindström, Anny, fru 
Luttropp, Elsa, fru 
M å rdin, Stina, fröken 
M å rtens on, Evy, 1 :ste järm·ägsexp. 

a nne, Lennart, stadsjurist 
elson, E. L ., kamrer 

Ni ! son, J nga-Li a , fröken 
Norling, Ni ls, ing. 
Norrman, Leif, a~s i stent 

Nyström, Arthur, byr:'\ förest. 
O lofsson, Inga, fru 
O lsson, Bengt, civilek. 
Olsson, Le ila , fru 
Pa lmkvist, Ove, herr 
Pa ulsson, Pa ul-Eric, dir. 
Persson, M illy, lärarinna 
Qu iding, Gusta f, ämneslä ra re 
Rhodin, Teddy, herr 
Roij er, . ina, fru 
Sta hre, E lisabe th , fru 
Svensson, Gunhi ld , folk skoll. 
Schilling, Vera, sjuksköte rska 
Stenberg, Aina, fru 
Wendt, Birgit, fröken 
Widerberg, Ingeborg, fru 
Wrissman, U lf, bagare 
Åkerman , Gre ta, fru 
Åkerman, Ruth, fru 
Österberg, Carla, sekre terare 



Styrelse: 

Ordförande: Th. Munck af Rosenschöld, f. d. borgmästare 

v. Ordförande och kassaförvaltare: John H ain, direktör 

Sekreterare: Kjell A. Modeer, jur. lie. 

L edamöter: Sture Kelfve, arkitekt SAR, Karin Rydbeck, fru 

Suppleanter: Bertil Widerberg, redaktör, Helge Andersson, skriftställare 

Årsskriften: 

R edaktionskommitte: Ordf. , Sekr. , och fil. dr Einar Bager 

R edaktör: Kjell A. Modeer 
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Facit tillverkar och säljer kalkyl-, addi

tions-, bokförings- och skrivmaskiner, 

duplikatorer, specialprodukter inom 

elektronikområdet, möbler, blanketter 

och system. 

CITADELLSVÄGEN 9 - MALMO 

TEL. 709 80 

När det gäller böcker och 

inbindning 

för 

biblioteket 
för 

kontoret ... 

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

Gråbrödersgoton 8 Telefon 71835 



BYGGER ALLT 

SKÅNSKA 
CEMENT&JUTERIET 

VI BYGGER 
HUS-VÄGAR-INDUSTRIER 

VATTEN BYGGNADER 



gleerups/malmö 
Pappershandels AB. 

• 

Mest sorterade inköpskälla i allt som till

hör pap1iers- och kontorsmnterialbranschen 

S11ecialavdelning för teknisk ritmateriel 

A delgatan 21 

Tel. 72570 Växel 

SKÅNES STADSHYPOTEKSFÖRENING 

Grundad 1909 

lämnar bundna fastighetslån 

Låneomslutning Kr. 2. 306.341.000: -

Västergatan 38 - Box 77 - 201 20 MALMÖ 

Tel. 040-120457, 124068 

• ' 



Att skicka ett brev kostar J J ö"re. 
Att få Sydsvenskan hem i brevlådan 

vardag som sö!zdag 
kostar 8 ö"re mindre. 

Och då bar våra I 200 medarbetare 
gjort allt fö"r att Du skall få 

Sydsveriges mest läsvärda morgontidning. 





ni:tD18A.1LD109: 1l:tJNOS SN:tl11-DONO'I av 



SKANDIA 
KONCERNEN 



Kopparsticksreproduktionen 

på skyddsomslaget 
.. 

MALMO 

tryckt på konsttryckpapper (format 500 x 275 mm ) 

finnes till salu hos redaktören i Stadsarkivet. Pris kr. 5: - . 

w,~ell 
Malmö 

FÄRGER 

TAPETER 



BEIJERS 
KOL - KOKS - OLJA 

JÄRN - KEMIKALIER 

GJUTERIFORNODENHETER och -MASKINER 

STALVERKSUTRUSTNINGAR 

TRÄVAROR 

EXPORT 

SKEPPSKLARERING - SPEDITION 

G. & L. BEIJER AKTIEBOLAG 

Norra Vallgatan 70, Malmö 1 

Firman grundad 1866 



Låt ASU renovera 
Ert antika ur! 

ASU's centralverkstad i Malmö är landets största urmakeri
verkstad med rationellast möjliga arbetssätt. Där finns specia
lister som snabbt och billigt renoverar Ert antika ur eller 
nytillverkar gamla delar. För kostnadsförslag ring och tala 
med herr Kaj Holmström, telefon 040-71445. Han ombesörjer 
också att Ert ur blir hämtat och återlämnat. Passa på innan 
Ni exempelvis åker på semester så har vi Ert ur klart när Ni 
kommer tillbaka .. 

RSU 

c/Vl~l~ö fjr~f islt~ fil,ti~~ol~5 

Nobelvägen 129 B Tel. 93 6110 

KLICHEER 

Retuscher · 

Teckningar 

Matriser 

Plastdupllkat 

* 
allt inom 

OFFSETREPRODUKTION 

OFFSET-TRYCK 



Snabbaste vägen 

till förmånsköp 

och framtidstrygg het 

FAMILJEKONTO 
MED KREDITGARANTI 

MALMÖ 
SPARBANK 

BIKUPAN 



Malmö Fornruinnesförenings utfärd 

ti ll Nordsjä lland våren 1968. 

BLIV MEDLEM I 

MALMÖ FORNMINNESFÖRENING 

ÅRSAVGIFT 20:- KR. 

För ytterligare medlem tillhörande samma fami lj utgör aYgiftcn 5 : - kr .; såda n 

medlem är ej berättigad erhå lla årsskriften gratis . 

För bunde t exemplar tillkommer en avgift av 6: - kr . 

Årsskrifter ä ldre årg. 10 : - kr. 

Minnesskriften 1909-1 9, pris 10: - kr. 

Ei nar Bager: Med penna och ritstift, 15: - kr. 

Leif Ljungberg: Ur djupa källarva lven , 10: - kr. 

Lyder van Fredens kämnärsräkenskaper för Malmö 15 17 - 1520, 

utgivna av Leif Ljungberg, 12: - kr. 

Kjell Å. Modcer: Leif Ljungbergs bibliografi, 8: - kr. 

Samtliga skrifter kunna förvärvas hos redaktören i Stadsarki,•et. 

Leif Ljungberg : Om gatu na mn en i Malmö, pris häftad 10: - kr. , 

inbunden 14: - kr . fi nns i a lla boklådor . 



Oxie Härads 
Sparbank 

- för Er 

HUVUDKONTOR: 
STORTORGET 11 , MALMÖ 



Annonser~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ 

AB ARMERAD BETONG 

G. & L. BEIJER AB 

FACIT AB 

CARL GLEERUPS PAPPERSHANDEL AB 

IV AR !VERSEN & C :o AB 

KONSUMENTFöRENINGEN SOLIDAR 

AB LUNDGRENS SÖNER BOKTRYCKERI 

MALMÖ GRAFISKA AKTIEBOLAG 

MALMÖ SPARBANK BIKUPAN 

OXIE HÄRADS SPARBANK 

SKANDIAKONCERNEN 

SKANESSTADSHYPOTEKSFöRENING 

SKANSKA CEMENTGJUTERIET 

AB SVENSKA URDEPOTEN 

SYDSVENSKA DAGBLADETS AB 

AB A. 0 . WIXELL 

Malmö 1970. Lundgrens Söner boktr. 
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