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Malmö F ornminnesförenings
verksamhet 1970

Arsmöte

Ordinarie årsmöte hölls den 6 april 1970 i Skovgaardsalen, Malmöhus. Efter
sedvanliga årsmötesförha ndlingar höll la ndsantikvarien Evald Gustafsson, Lund,
föredrag med ljusbilder över ämnet " Kulturlandskap i storstadens skugga" .
Efter fö redraget samlades föreningen till enkel supe i Riddarsalen.
Styrelse

Styrelsen h ar u nder å ret sammanträ tt den 23 mars. Därvid konstituerade sig
styrelsen enligt nedan:
F . borgmästa ren THOMAS M uNCK AF R osENSCHÖLD ordf., direktören J oHN
H AIN v. ordf. och ka:ssaförvaltare, jur. lie. KJELL Å . MoDEER sekr., arkitekt
SAR STURE K ELFVE och fru K ARIN RYDBECK med redaktören BERTIL vVrnERRERG och skriftställaren HELGE ANDERSSON 'Som suppleanter.
U tflykt er m. m.

På inbjudan av fru Bri ta Bergh och direktör J ohn H ain förevisades lördagen
den 21 februari för ca 22 5 av fö reningens medlemmar dels det Berghska hemmet i hörnfastigheten K ansligata n- K yrkogata n (Jfr MFA 1970 s. 59 ff ) dels
det nu fä rdigrestaurerade R osenvingehuset p å V ästergata n. Fru Bergh demonstrerade den vackra stadsvåningen, som efter a tt i fe m generationer ha utgjort
bostad för familjen Bergh nu, seda n fas tigheten inköpts av Malmö kommun,
kommer att bliva samlingslokaler för M almö nation vid Lunds universitet.
Direktör H ain förevisade R osenvingehuset, ·som genom av G & L Beijer AB
genomförda nu avslutade resta ureringsarbeten blivit ett av stadens kulturminnesmärken. Byggnaden va r vid besöket högaktuell för föreningens medlemmar,
vilka sam tliga i gåva av direktör H ain erhållit ett exemplar av Einar Bagers
år 1969 av trycket utkomna monografi över R osenvingehuset.
Styrelsen beslöt vid samma nträde den 23 m ars förlägga vårutfärden till
Liibeck. Utfärden, som var planerad som en dagsutflykt med flyg, m åste emellertid inhiberas p å grund av därvarande flygpla ts dåliga skick. I stället arrangerades lördagen den 6 juni en herrgårdstur till M almö-Lunds omgivningar.
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Från höstutfärden till l\'Ialmö omgivningar den 24 oktober 1g70. T v: Bara hembygdsförenings v ordförande Ingemar Ingers berättar för deltagarna utanför den föreningen
tillhöriga Burlövs gamla prästgård . - T h: Greve Otto Thott förevisar hur Skabersjöalleerna kommer att skövlas för att ge plats år de beslutade vägarna till Sturup.

Ett sjuttiotal medlemmar medföljde på färden, som företogs i abonnerade
bussar. Via Alnarp ställdes färden först till Trolleberg, där greve Knut Wachtmeister välkomnade och förevisade den av Carl Hårleman på r 700-talet ritade
herrgårdsbyggnaden. Färden fortsatte därefter i ett strålande försommarväder
till Borgeby, som besågs exteriört med professorn arkitekten SAR Hans Asplund
som ciceron. På programmet stod därefter interiörbesök på Örtofta gård. På
trappan möttes deltagarna av ägaren friherre Wilhelm Bennct, som initierat
berättade om gården och dess kulturhistoriska minnesmärken. Före lunchuppehållet på Dalby gästgivaregård besågs jämväl Viderup i Kävlingeåns dalgång.
Eftermiddagen ägnades åt Toppeladugård (exteriörbesök ) och Torup slott,
numera med Malmö kommun som ägare. Slottet förevisades interiört av Malmö
turi·s ttrafikföreningens ciceroner.
Över r 50 medlemmar deltog i den traditionella höstutfärden lördagen den 24
oktober. I år ställdes färden till Malmö omgivningar. Första anhalten gjordes
vid Oxie kyrka, som förevisades av skriftställaren Helge Andersson. Därefter
besöktes Skabersjö slott, där greve Otto Thott berättade om slottets historia
och förevisade trädgårds- och parkanläggningen. Avslutningsvis besågs de omskrivna på godsets ägor belägna alleer, som genom flygplatsen Sturups tillkomst
kommer att spolieras. Därefter fortsattes färden till en gård med malmöanknytning - Kronetorp i Burlövs kommun. Ägaren, lantmästaren Mogens UldallJörgensen klargjorde roande för deltagarna såväl gårdens historia som svårigheten att driva ett lantbruk i absolut närhet till storstadsbebyggelsen. Efter ett
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uppehåll på restaurang Lillgården i Åkarp för enkel förtäring (kaffe och landgång) avslutades utfärden med ett besök på den Bara hembygdsförening tillhöriga Burlövs gamla prästgård, som förevisades av hembygdsföreningens v. ordförande, fil. dr. Ingemar Ingers.
Ordföranden och sekreteraren har fungerat som ledare för samtliga under
å ret arrangerade utfärder.
L eif Ljungb ergs bibliografi

D en 11 april fyllde föreningens må ngårige sekreterare och hcdersledamot Leif
Ljungberg 70 år. Styrelsen beslöt vid sammanträde den 23 mars att föreningen
till högtidsdagen av trycket skulle utgiva hans bibliografi. Bibliografin, som
sammanställts av föreningen s nuvarande sekreterare, utkom i en separatutgåva
i 400 exemplar.
Behållningen av försålda exemplar skall ograverad tillfalla den till föreningen
knutna L eif Ljungbergs fo nd.
Bibliografin har jämväl infö rts i årsskriften 1970.
Arsskrift

Årsskriften utkom den 21 december. Liksom tidigare år har årsskriften tryckts
på Lundgrens söner boktryckeri, som välvilligt beviljat rabatt å tryckningskostnaderna. Från Malmö Förskönings- och Planteringsförening har lämnats
väsentligt bidrag till tryckningskostnaderna av årsskriften.
M edlem santal

Under året har föreningens medlemsantal utgjorts av 3 hedensledamöter,
5 ständiga och 830 betalande m edlemmar (därav 108 sk familjemedlemmar)
eller tillsammans 838, vilket utgör en ökning med 98 medlemmar.
Balanskonto

Föreningens balanskonto p er den 31 december utgjorde
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Tillgångar

Aktier
65 aktier i ASEA
55
,,
i Sv Handelsbanken
40
,,
i Cardo AB
60
,,
i Skandinaviska Banken
20
,,
i AB Sv Fläktfabriken
50
,,
i Förs AB Skandia
i Custos
2 7 ,,
l st premieobligation av l 963
Banktillgodohavanden
Postgiro
Diverse fordringar

5.201 : 8.ooo:3.827: 9.453: 4.860:6.070: 4.7 1 9: -

Kronor

42.130:100:18.281:95
149: 01
6.725:67.385: 96

Skulder

Berghska fonden
Leif Ljungbergs fond
Anna Lisa och Sven Eric Lundgrens fond
Emil och Iris Schelins fond
Diverse skulder
Kapitalbehållning

2.650: 1.910: 13.125: 6.385:6!0: 47
42.705: 49
Kronor

67.385: 96
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Ett tillfälligt sammanträffande 1840
Ur Johan Peter Bagers resedagbok
Med kommentar av EINAR BAGER

H vad är en tourist? frågar Carl Jonas Love Almqvist och krånglar så i någon
mån till begreppet i en artikel från Paris den 28 a ugusti 1840. Ditresan hade
han några dagar tidigare skildrat i ett brev till sin hustru. Han omnämner på
några rader sjöresan från Malmö till Köpenhamn och vidare till Liibeck samt
färden därifrån landvägen till Hamburg. " Händelsen hade fogat' ', att han
träffat samman med ett par Stockholmare, som också var stadda på resa till
Paris. "Vi blefvo således 3 trogna kamrater, som beslöto att dela ljuft och ledt
hela vägen". En fjärde reskamrat, för vilken sammanträffandet med Almqvist
var en minnesvärd upplevelse, har för den store mannen endast varit en i den
skara av beundrare, över vars påträngande intresse h an tidigare beklagat sig i
brevet, och bevärdigas ej ett ord.
I "Glimtar från det gamla Malmö" har Hans Willius med stöd av Johan
Peter Bagers dagbok skildrat, hur "en Malmöbo reser till London", och där i
korthet omnämnt sammanträffandet med Almqvist. Ett fullständigt återgivande av den obetydliga episoden kan måhända med tanke på det nu kring
den så omstridde författaren koncentrerade strålkastarljuset vara berättigat.
"Det rara och subtila souveniret" syftar på den varning, som domkapitlet
Uppsala kort förut tilldelat Almquist med anledning av "Det går an" .
Jag lämnar ordet till min 22-årige farfar.
- Onsdagsmorgon d. 12 :te augusti begaf jag mig ombord på ångfartyget
Malmö för att först och främst dermed afgå till Liibeck. Afskedet från ömma
föräldrar och syskon, ehuru i förening med hoppet om ett snart återseende,
framkallade vemodets moln på den för min resa annars så glada horizont. Ett
hjertligt lef wäl! war utbytt och raskt grepo fartygets hjul uti böljorna, skyndsamt aflägsnande detsamma från den efterskådande folksamlingen å skeppsbron. Öfverfarten till Köpenhamn gynnades af ett angenämt väder. De par
timmar, som ångfartyget efter vanligheten här uppehöll sig, använde jag till
en påhelsning hos den aktningsvärda Agenten J. F. Mathiesen. Kl. 2 war jag
åter ombord. Så småningom gjorde jag mina medpassagerares bekantskap.
Ibland desse wäckte en isynnerhet lifligt mitt intresse. Denne war Rector
Almquist fr. Stockholm, den geniale författaren till Törnrosens bok, Det går
9

an etc. Han är af medelmåttig storlek, har ett behagligt, men manligt utseende, hög panna, lifliga ögon och en något krökt näsa. Ur hans väsende framlyser fasthet och lugn i förening med anspråkslöshet och glädtighet.
På passagerarelistan hade man behagat tilldela honom titeln af Doctor,
hwilken, huru wäl förtjent, han likwäl undanbad sig, då jag inledde samtal
med honom genom ett yttrande, att jag af Aftonbladet funnit, det han hade
för afsigt besöka Paris. Han bejakade detta och lät mig weta, att han ämnade
uppehålla sig där under ungefär twenne månaders tid, hufwudsakligast i
ändamål att göra sig närmare bekant med därwarande seder och lefnadsvanor
äfvensom öfriga franska nationen karakteriserande förhållanden.
Under fortgången af wårt samtal widrörde jag det alt för rara och subtila
souveniret, som Upsala Consistorium kort före hans afresa fr. Stockholm hade
med så nedlåtande välvilja behagat tillställa honom, och gjorde honom derwicl en liten compliment för den eleganta och utan tvifvel för consistorium
något surprenanta present han lemnat i utbyte, utan att clerföre kunna hylla
hans uttalade äktenskaps-principer. Hwad omnämnda souveniret beträffade,
sade han sig derföre hufudsakligen stanna i förbindelse hos Erkebiskop Wingård, som dermed egentligen velat betyga honom sin erkänsla för den af honom
författade afhancllingen om Undervisnings werket, som för någon tid sedan
stod att läsa uti en lång nummerföljd af Aftonbladet. Den honom tilldelade
skrapan hade i hans öfvertygelse förnämligast sin källa i consistorii afsigt att
tillintetgöra inflytandet af de genom honom framlagcle bewisen om de höga
prelaternes öfverflöqighet, wid hwilket försök att nedsätta hans persons
anseende i allmänhetens ögon anmärkningarne emot de i "Det går an" och
andra af hans skrifter öfver äktenskapet framlagde åsigter blott blifvit begagnade såsom swepskäl. Det intresserade honom att erfara, det hans swar i
hufwuclsaken, nemligen i afseende på otillbörligheten af elen consistoriela tillrättawisningen wäckt bifall äfven i Malmö, hwilket han sade sig likaledes
hafva rönt i Götheborg, där han helt nyligen ,något uppehållit sig, och skulle
consistorium ånyo finna för godt att ihågkomma honom med några lika
"faderliga förmaningar", kommer " swar på fråga" icke att saknas fr. hans
sida.
De öfrige medpassagerarne på första platsen voro en hanclelsagent Melchior
fr. Köpenhamn, en ung, hygglig karl, som i flere års tid rest omkring i Frankrike och England m. fl. andra länder, hwarom han hade åtskilliga rätt interessanta saker att berätta; en hofsnickare Damrath fr. Stockholm, en liflig
och språksam man, som arbetar åt Kronprinsen, hwilken äfvensom dennes
familj han omtalade med verklig entusiasm, samt en instrumentmakare likaledes fr. sistnämnde ställe, hwars namn undfallit mitt minne och hwilken
äfvensom nyssnämnde Hr Damrath hade Paris till bestämmelseort för sin resa.
Då dessa båda herrarne lika med Rector A. och mig först och främst ämnade
sig till Hamburg, öfverenskommo wi att i sällskap resa dit.
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Johan Peter Bager. Oljemå lning
av Johan Knutson. - Privat ägo.

Carl Jonas Lave Almquist. Oljemål ning av C . P. Mazer 1856.
SPA 1935 :2 .

Sedan wi spisat middag, blefvo wi en god stund sittande qwar i salongen
och samtalade med hwarandra i allehanda ämnen, men då under tiden blåsten, som redan wid afseglingen fr. Köpenhamn börjat så smått, tilltagit allt
mer och mer och nu i förening med en upprörd hög sjö och contrair wind
bragte fartyget i en häftig skakning, funno wi det snart något qvalmigt under
däck och ansågo det dertillfölje för bäst uppehålla oss ofvanpå - under
öppen himmel. Det dröjde likfullt icke länge, innan jag fann det för godt att
åter begifva mig ner i salongen för att genom en liggande ställning söka förebygga den fatala sjösjukan, hwartill jag redan försporde omisskänneliga symptomer. Likwäl lyckades det mig icke att undslippa den mindre behagliga tributen till Neptun, eller hwad man will kalla explosionen; men sedan denna
behörigen blifvit erlagd, insomnade jag och sof aldeles förträffligt till påföljande morgon, då jag åter fullkom!. kry och rask begaf mig upp på däck.
Himlen hade klarnat, solen sken och stormen hade lagt sig. Snart blefvo
äfven de öfrige passagerarne synliga och med dubbel välsmak emottogo wåra
sedan gårdagens middag så obarmhertigt uttömde magar först en kopp caffe
med skorpor till och sedermera en god frukost. Mecklenburgska landet, som
presenterar sig temligen högt och i öfrigt rätt wackert, syntes redan tydligt och
snart woro wi wid Travemiinde, en att dömma efter utseendet wid förbiseglingen liten nätt och snygg stad med husen så wänligt framblickande emellan
I I

de utanför planterade träden. Här togo wi lots ombord och under uppseglingen på den i många krökningar utflytande Traven njöto wi en angenäm
och omvexlande utsigt på båda stränderne, hvilka, då man kommer staden
Liibeck närmare, äro öfversådda af vackra och trefliga lan:dtställen.
Wid landstigningsstället möttes mina ögon af tvenne välbekanta och vänligt helsande ansigten - dessa tillhörde vännerne Hedman och Fougstedt,
hwilka nyligen anländt fr. Hamburg och nu ämnade följa med ångfartyget på
återresan till Malmö. Länge hade jag emedlertid icke tillfälle samtala med
dem, då jag öfverenskommit med förutnämnde Stockholmsboarne att ännu
samma dag om aftonen fortsätta resan till Hamburg och under wistandet i
Liibeck logera tillsammans i ett rum, som wi läto anwisa oss i Stadt Stockholm.
Då wi likväl under wårt korta uppehåll icke helt och hållet wille försumma
att bese någon del af stadens märkwärdigheter, qvarblefvo wi icke längre i
logiet än som behöfdes för att afsluta accord om en hyrwagn för resan till
H:burg, och begåfvo oss <lerefter genast ut i staden, som tycktes wara byggd
temligen reguliert och hvars boningshus äro uppförde i en gammal stil med
gaflarne ut åt gatan till. Många af dessa, hwars antal belöper sig till omkr.
3.600 - ehuru inwånareantalet icke är större än 25.000, lära stå aldeles obebodde och begagnas till packhus.
Såsom känd för stadens skönaste prydnad uppsökte wi först den stora och
wackra S:t Marie-kyrkan, hwars både yttre och inre erbjuder en imponerande
anblick. Ibland föremål i denna byggnad, som företrädeswis ådraga sig uppmärksamhet, är för det första altartaflan, som är huggen af marmor och föreställer en nisch, i hwilken Wår Frälsare ses hänga på korset, men ofvanför
hwilken man deremot ser Honom såsom den segerrikt fr. döden uppståndne.
Skada är, att denna altartafla bortskymmes af en frammanföre på stenhwalf
uppförd läcktare, hwars nedrifvande utan twifvel skulle gifva kyrkans inre ett
friare och mera upphöjdt utseende. Bakom altartaflan är det berömda astronomiska uret, ett werkligt underwerk i mekaniken. Det innehåller en kalender
fr. 1753 till 1875 med namnförteckning å alla dagar, djurkretsens tecken, uppgift på sol- och mån-förmörkelser, en wisare för solens dagliga ståndpunkt och
dessutom några wisare för planeter och månen etc. På muren inunder werket
läser man:
Hier zeigt des Kiinstlers Fleisz u. Miih
Dir der Gestirne ferne Bahnen,
Mit frommen Ernst bewundre sie
Um Gottes Meisterwerk zu ahnen;
Doch wenn das Auge sich dabei ergötzt
Lasz auch die Hand das Kunstwerk unverletzt.
Ofvanför uret utkomma om middagstimmen wid slaget 12 ur en liten dörr
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Liibeck. Torget med rådhuset och Mari enkirche, Färglitografi 1830 av F. W, Otte. St.
Annen-Museum, Liibeck.

8 små menniskofigurer, föreställande Kejsaren och de 7 Kurfurstarne, passera
med en bugning förbi Frälsaren, af hwilken de wälsignas, och försvinna genom
en motsatt dörr. Wi kommo blott några minuter för sent för att hafva sett
denna curiositet.
Ibland ett icke obetydligt antal af kapeller med grafmonumenter och målningar är det bekantaste det, som innehåller den såkallade dödsdansen
(Todtentanz) hwilken i 25 målningar längs med wäggarne föreställes på så
sätt, att döden i olika ställningar dansande förer med sig en menniska af
hwarj e stånd, ålder och kön. Figurerne äro i kroppsstorlek. Främst i ordningen
dansar ett benrangel, som blåser på flöjt; derefter följer ett annat skelett, fasthållande påfven, så åter ett med Kejsaren, sedan Kejsarinnan o.s.w. ända till
barnet i waggan. - År r r 64 säges byggnaden af kyrkan ha blifvit påbegynt.
L ängden är 354 fot och bredden r 76 fot.
Kort efter sedan wi inkommit i kyrkan, inläto wi oss i samtal med en ung,
hygglig herre, som tycktes mycket uppmärksamt taga alla föremål af interesse

i betraktande och som på ett särdeles förekommande sätt hade godheten
lemna oss hwarje upplysning, som wi önskade, samt sedan wi tillräckligt sett
oss om i kyrkan, erbjöd sig att wisa oss i hospitalet "zum heiligen Geist'', i
hwilken inrättning omkring 150 fattiga njuta understöd. Rummen, hwaraf
hwarje person har ett särskildt, äro i 4 långa rader inredde uti en stor, hög sal
i en byggnad, som i äldre tider warit kyrka. Denna inrättning stiftades redan i
I 3 :de århundradet af en privatperson, hwars namn war Bertram Mornevech
och belöpa sig inkomsterne till 40.000 m.C :t, som förwaltas af 2 :ne borgmästare och 2 :ne borgare.
Sedan wi .s pisat middag, i hwilken nyssnämnde herre, som war handelsbokhållare och hvars namn var J. Karstens, deltog, gjorde jag min påhelsning hos
handlanden Willrath, en gammal beskedlig man, samt Gebri.ider Mi.iller för
att på båda ställen werkställa små inbetalningar och med hann knappt att
uträtta några andra mig lemnade små commissioner, förr än kl. war 6, till
hwilken tid afresan war öfverenskommen, och kort efter rullade en gul berlinarewagn med mig och mitt ressällskap ut igenom Li.ibecks gator och på
wägen till Hamburg. På flera stationer stadnades för att lemna hästarne tillfälle att pusta ut och ur fodersäcken hemta nya krafter; ibland dessa war
äfven Oldeslohe, som tycktes wara en någorlunda wälbyggd och regulier stad
och genom hwilket ställe wi för att skaffa oss någon benräta wandrade till fots,
anmärkande trefligheten uti invånarnes vana, såsom det syntes wara, att om
aftonen sitta på utanför husen anbragte bänkar och språka tillsammans. Ungefärligen halfvägs emellan Li.ibeck och Hamburg pläga kuskarne uppehålla sig
en timmes tid wid ett litet wärdshus för att med besked kunna fodra hästarne
och äfwen lemna de resande tillfälle att tillfredsställa sin appetit, hwilken
icke heller saknades oss, då wi icke förtärt något sedan middagen och kl. nu
war 12 på natten. Wi begärde dertillfölje in the med smör och bröd till och
stillade wår matlust under en munter och angenäm conversation. Wid kuskens
förfrågan om wi woro redo till resans fortsättning, intogo wi åter wåra platsar
i wagnen och färdades sålunda fram uti lugn och stjernklar natt, belyst af ett
mildt månsken.
Kl. 6 om morgonen anlände wi till Hamburg, där en wakthafvande wid
stadsporten lemnade en tafla in till oss i wagnen med begäran att derå få wåra
namn, wårt stånd och tillämnade logis antecknade.
Nu körde oss kusken först till ett logis, hwarest mitt ressällskap hade bestämt
sig för att taga in och där jag efter en ömsesidig tacksägelse för godt sällskap
och under tillönskan af en angenäm resefortsättning skiljdes från mina resevänner, hwarefter jag lät köra mig till Rotel St. Petersburg, beläget wid Jungfernstieg.
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" .. . att gemiitherne m åtte blifwa
dragne ifrån then inclinationen the
till Dannemark hafva . . . "
Ett bidrag till frågan om programmet för Skånes försv enskning
Av

H ANS ERsGÅRD

Ända frå n tiden fö r fredsunderhandlingarna i R oskilde var den svenska statsledningen p å det klara med vilken ställning de erövrade skånska la ndskapen i
framtiden skull e intaga inom det svenska riket.1 M ålet var, a tt den skånska
provinsen skulle inkorporeras, vilket enligt då tida svensk statsrä tt innebar fullständig stå ndsgemenskap och likhet i lagar, seder och språk. R eda n från första
börj a n reste sig emellertid hinder i vägen för de svenska planerna. D et första
utgjordes av de eko nomiska och kulturella ba nd, som förenade provinsens befolkning med dess forna fädernesla nd. D et a nd ra hindret var av statsrä ttslig
natur. I fredstrakta ten hade näm ligen befolkningen i de avträdda landskapen
fått löfte om a tt behålla sina gamla lagar och privilegier.
K arl X Gustavs pla ner p å att kn yta de skå nska la ndskapen nä rmare till riket
hann aldrig fullföljas.
Till följd av det nya kriget mot D a nmark och konungens död kom försvenskningsfrågan i ett nytt läge. Förmyndarregeringen böjde av från den kurs K a rl
X Gustav slagit in p å i sin skånska politik. Ett typiskt uttryck för den ändrade
politiken ä r M almö recess 1662.2 G enom denna fi ck skå ningarna representationsrä tt på den svenska riksdagen, uta n a tt de därför behövde uppge sin särställning ifråga om lagar och privilegier. Av betydelse för framtiden blev de uttalanden, som gjordes om den vä rldsliga uni fo rmiteten. I recessen framhölls,
att "likformigheten i justitien och dess administration vore ett kraftigt medel
att uniera folk och stä nder tillsamma n" . Fördenskull borde befolkningen efter
hand få lära kä nn a den svenska lagen, vilken skulle tillä mpas jämte den danska
lagen, " nä r någon expres lag icke finnes" . D et betonades emellertid, att det
icke skulle vara fråga om något h astigt ombyte. Skå ningarna skulle dömas efter
den gamla lagen, "intill dess de svenske lagen bä ttre känna och begripa kunna".
T anken att söka åstadkomma en kompromiss mellan da nsk och svensk lag var
också typisk fö r förm ynd a rregeringens inställning till fö rsvenskningsproblemet.

Den togs åter upp av r 669 års skånska kommission dock utan att ge något
praktiskt resultat.
Trots allt är det berättigat att tala om en begynnande försvenskning under
Karl X Gustavs och förmyndarregeringens tid. Speciellt på det ekonomiska
området började svenska lagar och förordningar tillämpas tidigt. Sålunda infördes svensk stapelstadsrätt och svenskt tull- och accisväsen i Skåne redan under
våren och sommaren r 658. Inflyttningen av svenska adelsmän i den skånska
provinsen blev givetvis av betydelse för försvenskningen.3 Till de skånska städerna drogs också många svenskar. I städernas magistrater placerades svenskfödda borgmästare och rådmän. Härigenom skapades en av förutsättningarna
för försvenskningspolitiken i början 1680-talet.
Kriget r 675- 1679 visade tydligt, att det hos stora delar av Skånes befolkning
ännu fanns en stark känsla av samhörighet med Danmark. Den svenska regeringen insåg nu, att försvenskningspolitiken måste följa andra linjer, om Skåne
skulle förbli svenskt. Med utgångspunkt från erfarenheterna under kriget börjar
så ett nytt program för uniformitetsproblemets definitiva lösning utformas.

Försvenskningsplanerna tom riksdagen i Halmstad 1678
Redan under krigets första skede synes den svenska statsledningerrs politik ha
varit inriktad på att få till stånd ett nationalitetsskifte inom ecklesiastik- och
civilförvaltningen. I juni r 676, några dagar före den danska invasionen, fick
Skånes nyutnämnde generalguvernör, Fabian von Fersen, i sin instruktion
order att kontrollera prästvalen i generalguvernementet och att hålla ett vakande öga på dem, som var anställda som lärare vid skolorna. Ingen, som var
född i Danmark, skulle kunna få någon prästtjänst i generalguvernementet
utan generalguvernörens godkännande och inte heller skulle någon präst överhuvudtaget ordineras av biskopen utan generalguvernörens samtycke. Någon
tanke på kyrklig uniformitet hade den svenska regeringen inte ännu. Tvärtom
inskärptes i samma instruktion, att generalguvernören inte skulle göra några
ingrepp i det andliga ståndets "rätt och ordningar, inlåter sig ej heller uti någon sådan kyrkodisciplin, som kan vara biskopen och kyrkoordningen prejudicerlig" .4
Den svenska ledningens intresse för prästtillsättningar tilltog snabbt. Under
tiden efter slaget vid Lund insattes sålunda flera svenskar i vakanta pastorat.
Malmö fick nu sin förste svenskfödde kyrkoherde, förutvarande kyrkoherden i
Landskrona, Nils Hambneus, som till följd av kriget måst lämna sin tidigare
befattning.5
Regeringens intresse för nationalitetsförhållandena inom städernas förvaltning aktualiserades också under intryck av kriget. Fersen fick i sin instruktion
bl a befogenhet att ingripa vid magistratsval i syfte att förse städernas styrelser
med "infödde svenska män och dem som kronan tjänt hava".6
Efter hand som kriget gick vidare, stod det mer och mer klart för den svynska
1
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ledningen, att den måste tillgripa h årdare m etoder för att betvinga Skånes befolkning. Samtidigt blev det också uppenbart, att de skånska prästerna spelade
den betydelsefullaste rollen som danskhetens fö rsvarare. Det var också mot
denna samhällsgrupp, som regeringen koncentrerade sina åtgärder. En av de
främsta förespråkarna för den radikala försve nskningspolitiken var vice generalguvernören Jöran Sperling, som efterträdde Fersen i juli I 677. Sperling utvecklade sina synpunkter på förhållandena i Skåne i ett memorial, som troligen
utarbetats några veckor efter hans ämbetstillträde. I detta memorial riktade
Sperling en skarp kritik mot befattningshavarna inom den kyrkliga och civila
förvaltningen i Skåne. Han påpekade, att en stor del av civilbetjänterna i städerna och på landsbygden visat sig vara "benägne till riksens fienders tjänst och
svenska nationens fördärv" , och hänsköt till K Mts gottfinnande, om dylika
personer borde tillåtas sitta kvar i sina tjänster. Samma sak gällde prästerna,
som "genom hemliga konster söka fö rnya och stadigt bibehålla uti deras åhörares
hjärta ihågkommelsen och kärleken till den gamla överheten, därigenom mer
och mer poussera dem på ena sidan till en förtretelig vämjelse mot deras rätta
och kristliga överhet och på andra sidan till en olovlig åtrå efter h ögst skadlige
förändringar". Som lämpliga medel att råda bot på dessa missförhållanden
rekommenderade Sperling åtgärder, som inte endast riktade sig mot personerna
utan även gällde kyrkoceremonierna. För Sperling framstod alltså den kyrkliga
uniformiteten som en angelägenhet av första ordningen.7
I sitt svar på Sperlings memorial gav emellertid Karl XI uttryck åt en försiktigare hållning. Han förklarade visserligen, att han alltid varit av den
meningen, att vakanta gäll skulle besättas med svenska präster, men ville inte
ännu fatta något definitivt beslut därom. Först skulle riksrådet och konsistorierna beredas tillfälle att yttra sig i frågan. De vakanta tjänsterna skulle tills vidare
förbli obesatta, och gudstjänsterna förrättas av grannförsamlingarnas präster.8
Det fanns utan tvivel tu ngt vägande skäl för konungens återhållsamma politik. Det allmä nna krigsläget måste 'S tarkt ha påverkat hans inställning till denna
ömtåliga fråga. Svenskarna h ade under sommaren 1677 kunnat notera flera
framgångar, som hade stärkt deras militära position i Skåne. I slutet av juni
hade danskarnas försök att erövra Malmö kraftfullt avvisats, och några veckor
·s enare hade svenskarna tillfogat sina motståndare ett svårt nederlag vid L andskrona. D et danska rytteriets "kavalk ad" mot Kristianstad i början av augusti,
som företogs i avsikt att förmå den svenska hären att släppa greppet om L andskrona, ledde icke h eller till framgång för danskarna.
Sommarens krigshändelser h ar otvivelaktigt bidragit till a tt elen skånska befolkningen började intaga en mera reserverad hållning gentemot Danmark.
H ärom vittnar också det förhållandet, att den svenska ledningen på eftersommaren och hösten 1677 lyckades förmå bönderna att deltaga i kampen mot
snapphanarna. Sedan huvuddelen av den danska armen förts över till Själland,
blev snappha narna svenskarnas h uvudmotståndare i Skåne, där de fortsatte att
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vålla den svenska armens förbindelser och underhållstjänst svårt avbräck. D en
svenska krigsleclningen intensifierade därför kampen mot de skånska friskytteförbanden under slutet av r 677. För a tt effektivt kunna bekämpa motståndaren
var m a n på sve nskt h åll nödsakad att lita till befolkningens aktiva medverkan .
D et skulle ha va rit oklokt av den svenska ledningen att i denna situation irritera
den skånska bondebefolkningen genom att vidtaga alltför radikala försvenskningsåtgä rder. När Karl XI förk larade, att han inte ä nnu kunde biträda Sperlings förslag röra nde prästerna och kyrkoceremoniern a, gjorde han det sannolikt
bl a därför att ha n inte ville äventyra aktionen mot snappha narna.9
Vid årsskiftet r 677- 1678 inträdde en förändring i den svenska regeringens
inställning till uniformitetsproblemet. Bakom den nya politiken skymta r nu
Johan Gyllenstierna, som från och m ed denna tid framträder som Karl XI :s
frä mste r ådgiva re.10 Omsvängningen kom bl a till uttryck under riksdagen i
Halmstad, där frågan om de ·skånska prästtjänsterna togs upp till diskussion i
prästestå ndet.11 Diskussionen var föranledd av en kunglig proposition i ärendet.
På ett hemligt sammanträde i prästeståndet framhöll flera talare nödvändigheten av att vakanserna fylld es med svenskfödda präster. Röster höjdes också
för att m an skulle " removera" biskop Winstrup och ersätta h onom med en
svensk. Flera av de närvarande prästerna reagerade emellertid mot detta förslag.
L ämpliga re vore, a tt man lä t Winstrup behålla "sin h eder och respekt" men
uppdrog ämbetet åt en vikarie.1 2 D etta förslag genomfördes dock först efter
fredsslutet, då Knut H ahn förordnades att vara vice biskop.
D et föreligger säkra vittnesbörd om att regeringen i börj a n av 1678 var besluten att söka genomföra en fullstä ndig försvenskning också av justitieväsendet. Inna n Karl XI lämnade högkvarteret i Ljungby för a tt bege sig till riksdagen i Halmsta d, utfärdade han två hära dshövdingefullmakter, som är av
speciellt intresse i detta sammanhang. G enom dessa fullmakter förordnades
dels borgmästare Sigmund Aschenborn från Malmö att vara h ä radshövding
i Lister, Bräkne, M edelstad och Öster h ärader i Blekinge, dels guvernem entsfiskalen Georg Anders Donner att vara h äradshövding i Östra och
Västra Göinge samt Gärds och Villands härader. I båda fullmakterna
a nföres som motivering för utnämningen, a tt K Mt nu ämnade förordna
häradshövdingar i provinsen Skåne, Halland och Blekinge i syfte att "nå en
likformighet uti justitiens a dministrerande med den m etod, som över hela
Sverige h ålles". I fullmakten för Donner ti llägges därutÖ\'er, a tt han skall
"ställa sig till ett reglement Sveriges beskrevne lag, ordinancier och recesser".13
Det är berättigat att a ntaga, att beslutet a tt utnämna svenska häradshövdingar vuxit fram under överläggningar mellan K a rl XI och Joha n Gyllenstierna i Ljungby kort före riksdage n. Beslutet framstår också som den naturliga
konsekvensen av Gyllenstiernas verksamhet under det förflutna året. Genom
en rad framgångsrika aktioner hade han övervunnit motståndet mot den
svenska regeringen bland befolkningen i Blekinge och nordöstra Skåne.14 D e
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härader, som nämndes i de ovan berörda fullmakterna, låg inom just de områden, där Johan Gyllenstierna varit verksam. Åtgärden att tillsätta svenska
häradshövdingar kan därför betraktas som ett led i den radikala försvenskningspolitik, som Karl XI och hans främste rådgivare, Johan Gyllenstierna,
tydligen ämnade inleda.
De uniformitetsfrågor, som behandlades vid riksdagen i Halmstad, synes icke
uteslutande ha gällt kyrkan och prästerskapet. Enligt en uppgift skulle det
också ha förekommit, att representanter för de skånska provinserna framställt önskemål om uniformitet beträffande världslig lag. 15 Uppgiften härrör från r 68 r, då försvenskningsfrågan avancerat så långt, att samtliga Skånes
städer anhöll om svensk lag och kyrkoordning på ett möte i Malmö. I den
supplik, som därvid inlämnades för Malmö stad, heter det, att magistraten och
borgerskapet funnit det angeläget att upprepa "den begäran, som vid riksdagen i Halmstad Ao r 678 är såväl av vår stad, som de andre här i provinsen
bleven föreställt, nämligen att vi, som nu alla bestå av en Gud med enahanda
tro, under en konung och uti ett rike, måge ock hädanefter icke allena i kyrkoceremonierna och kyrkoväsendet njuta enahanda skick och ordning utan ock
vid domstolarna och administrationen och justitieväsendet få följa Sveriges lag
och den uppe i riket övlige process ... . " .16 Om denna uppgift överensstämmer med verkligheten - helt gripen ur luften kan den väl knappast vara inställer sig frågan, vad som kan ha föranlett ombuden från Skåne att framställa en dylik begäran. Har de själva tagit initiativet eller har de inspirerats
därtill av den svenska statsledningen? Om det senare har varit fallet, så föreligger här ett vittnesbörd om att regeringen redan på våren r 678 prövat den
metod, som några år senare skulle komma att användas, då försvenskningspolitiken definitivt genomfördes.

Uniformitetsordern i april 1678
De stämningar och åsikter, som framträtt på Halmstadriksdagen, fick kort
därefter ett konkret uttryck i den ryktbara order rörande uniformiteten, som
Karl XI utfärdade från fältlägret i Ljungby den ro april 1678. Denna order
ger ett otvetydigt bevis för att den svenska statsledningen beslutat att föra en
kompromisslös försvenskningspolitik. Ordern gick ut till biskoparna i Göteborg,
Kalmar och Växjö samt superintendenterna i Karlstad och Härnösand. Det
försvenskningsprogram, som fastställdes i denna order, var otvivelaktigt det
mest radikala, som dittills utformats.17
I ingressen framhålles, att det förnämsta medlet att trygga besittningen av
de forna danska provinserna vore, "att uti allt emellan våre svenske och besagde länder den uniformiteten och likheten måtte bliva introducerad, genom
vilken med tiden invånarne och undersåtarne uti desse måtte vinnas till de
svenske ifrån de danskes seder och skick och således med tiden komma till att
förlora hågen till Danmark, vilken eljest otvivelaktigt hos dem förblivandes
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varder eftersom likmätigheten i ceremonier, konstitutioner, seder och språk
gemi.iterne sinsemellan ofelbart plägar sammanhålla". 18 Målet är således kla rt
angivet: de band, som dittills förena t invånarna i de skånska la ndskapen m ed
D anm a rk, skulle klippas av. M edl et, genom vilket man skulle nå detta m å l,
var uniformitet " uti allt". Hur detta uniformitetsprogram skulle genomföras,
ger skrivelsen vidare besked om. Vissa åtgärder rörande jurisdiktion och förvaltning ·skulle vidtagas, men framför allt skulle förändringar inom kyrko- och
undervisningsväsendet genomföras. D en kyrkliga försvenskningen ställdes a ll tså
i centrum, och detta a v den anledningen att m a n a nsåg, att större framgå ng
kunde vinnas p å detta område, eftersom "vad uti ungdomen vid informationen
·och upptuktelsen, såväl som ock sedermera vid gudstjänstens förrättande intryckes, en fast rot tager" .
Vad å tgä rderna rörande ecklesiastikväsendet innebar, redovisas utförligt i
skrivelsen. Alla danska abc-böcker, katekeser och bönböcker skulle avskaffas
och ersättas med svenska böcker. Ungdomen skulle lära sig sjunga svenska
psalmer och vänjas vid att läsa den svenska bibeln. Fördenskull m ås te svenska
lärare tillsättas och gymnasierna inrättas efter svenskt mönster. Svenska
kyrkoceremonier skulle införas i de städer och h ärader, som lag ts under svenska
stift. Predika n skulle h å llas p å svenska. Biskopa rna skulle lå ta sig vara angeläget a tt tillsätta svenska präster i a lla kyrkor. D ock skulle m an icke helt förbigå dem, som var födda i provinsen, utan låta lämpliga personer av skånsk
börd få tillträde till tj ä nster i försam lingar uppe i landet. Slutligen framhålles
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a tt det var nödvändigt, a tt alla präster i de fo rna da nska församlingarna anla de den svenska prästdräkten .
M ed kyrka ns och skola ns hj älp skulle regeringen p åverka skåningarna så a tt
" gemiiterne m å tte bliva d ragne ifrå n den inclina tion en de till D anmark h ava" .
Först och sist gällde det a tt vinna ungdomen, ty lyckades m a n dä rmed, skulle även
fra mtiden vara vunnen. Programmet var nämligen ämna t a tt genomföras p å
lång sikt. N ågot ögonblickligt resulta t avsåg den svenska ledningen icke a tt n å.
Detta betonas p å flera ställen i skrivelsen. I börj a n heter det t ex a tt K Mt
förväntade, a tt biskopa rna " underha nden och så små ningom" skull e hj älpa till
att förverkliga regeringens intentioner. I slutet av skrivelsen understrykes p å
nytt denna syn p å försvenskningsarbetets fo rtgång. Biskoparna skulle beflita
sig om a tt följ a direktiven, " dock att såda nt så sm å ningom och efter handen
sker, eftersom vad därutinnan skall förrä ttas, sig icke väl m ed en h as t och p å
en gång lärer vela låta göra".
Aprilordern, som tills vida re skulle h ållas h emlig, fick som nämnts en begränsad giltigh et. Den gällde inte Sk åne. Fö rh ålla ndena i detta landskap tillä t
nämligen ännu inte något systema tiskt försvenskningsarbete. Stiftsstyrelsen var
satt ur funktion.19 Biskop Winstrup i Lund å tnj öt inte h eller den svenska ledningens förtroende.20 D ärtill kom a tt den militära situa tionen i Skåne å ter blivit bekymmersam för sven skarna . Vintern s lugn h ade avlösts av gerillakrigets
osäkerhetstillstånd. R eda n i börj an av ma rs var snapphaneförbanden i fa rten
i olika dela r av Skåne.21 D en förbittrade kampen gick vida re. D en svenska
ledningen var under vå rmå naderna upptagen med förberedelserna för a tt
kunna m öta den vä ntade da nska offensiven. Alla krafter va r inriktade p å kriget i Skåne, och dä rför fi ck försvenskningsarbetet tills vida re ligga nere.
Under loppet av sommaren r 678 ändrades emellertid situa tionen i Skå ne
till svenskarnas förm ån . D en da nska a rmens fö rsök a tt undsätta Kristianstad
misslyckades, och det sta rka fästet tvangs a tt kapitulera den 4 a ugusti. F öljd en
härav blev, a tt den danska a rmen trängdes tillbaka till Öresundskusten och a tt
snapph a na rna miste sin förn ämsta replipunkt i östra Skåne. Atmosfären h ade
därmed blivit m ycket gynnsamma re för en a ktiv fö rsvenskningspolitik. En sådan lä t inte h eller vänta p å sig länge. I Kristia nstad tillsattes svenska präster
omedelba rt efter kapitula tionen, och n ågra veckor sena re befallde K a rl XI,
att svensk kyrkoordning skulle införas i staden .22
Tiden var nu också inn e a tt lå ta de vittsyftande försvenskningsplaner, som
gjorts upp under våren, gälla även Skåne. Av skäl som ova n anförts kunde
man inte överlämna åt den kyrkliga myndigh eten i detta la nd skap a tt effektuera ordern . U ppdraget anförtroddes därför å t vice generalguvernören J öran
Sperling. Denne fick i slutet av september I 678 en kopi a av skrivelsen till biskopa rna med order a tt söka förverkliga Kungl. M aj :ts intentioner.23
Ordern av den I o april gällde enba rt den kyrkliga fö rsvenskningen. I skrivelsen antyddes emellertid att m an också pl a nerade att göra vissa a nstalter " vid
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administrationen av justitien och anordningen av politien" i försvenskni ngssyfte. Vad dessa anstalter innebar, framgår inte av skrivelsen. Mycket
talar för att ｲ･ ｧ･ｲｩｮｾ＠
haft för avsikt att också på detta område använda sig
av en metod, som ･ ｲｩｮ
ｾ Ｇ ｲ＠ om den, som skulle tillämpas vid försvenskningen av
kyrkoväsendet. De danska ämbetsmännen inom förvaltning och rättskipning
skulle ersättas med svenskar. Tillsättandet av svenska härdashövdingar utgjorde ett led i dessa strävanden . I samma riktning pekar ett kungligt
brev, som utfärdades för Sperling samma dag som ovannämnda skrivelse
angående den kyrkliga försvenskningen. I detta brev fick Sperling föreskrifter om principerna för tillsättning av magistratspersoner i Malmö. Direktiven innebar, att magistratsmedlemmarnas antal skulle reduceras till två
borgmästare och sj u rådmän (tidigare fyra resp åtta ) . Vidare förklarades, att
magistratstjänster i framtiden skulle besättas med " infödde svenske och intet
skånske eller danske män" .24 Som tidigare påpekats hade den svenska regeringen ända från 1658 strävat efter att få kontroll över de forna danska städerna genom att placera svenska män på ledande poster i den kommunala
förvaltningen . Det hade dock in te varit tal om någon fullständig försvenskning
av magistraterna. Det var emellertid ､ ｾ ｴ｡＠
Karl XI :s order syftade till.
Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera, att den svenska regeringen
under år 1678 utformade ett program fb r Skånes försvenskning. I fö rsta hand
hade regeringen sin uppmä rksamhet riktad på den kyrkliga försvenskningen.
Klarast framträder programmet i aprilordern, som gällde införandet av
andlig uniformitet i vissa delar av de forna danska landskapen. Programmets
förve rkligande förutsatte ett nationalitetsskiftc inom den ecklesiastika ämbetsmannakåren. Aprilordern utsträcktes sedermera att gälla h ela det skånska
generalgu vernemen tet.
Planerna som gällde den världsliga uniformiteten framträder inte lika klart
utformade. D et råder dock ingen tvekan om a tt regeringen också i detta avseende strävade efter full ständig uniformitet. Införandet av svensk lag förutsatte
svenska ämbetsmän i jurisdiktion och förvaltning. Utnämningen av häradshövdingar vittnar om att den svenska regeringen sökt skapa denna förutsättnmg.
Från tiden för Halmstadriksdagen var J ohan Gyllenstierna Karl XI :s
främste rådgivare. 25 Det finns därför grundad anledning att antaga, att
Gyllenstierna medverkat vid aprilorderns tillkomst. Dess innehåll kan betraktas som ett uttryck för hans uppfattning i försvenskningsfrågan.

'Johan Gjllenstiernas instruktion
D e planer, som utformats under år 1678, blev emellertid inte omsatta i praktiken omedelbart. Först sedan freden mellan Danmark och Sverige slu tits i
Lund i september 1679, trädde försvenskningsproblemet åter i förgrunden.26
Vid denna tid infann sig Sperling i det kungliga högkvarteret i Sireköpinge och
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anhöll om direktiv i u niformitetsfrågan. Framfö r allt önskade h a n veta, hur
h an skulle förfa ra m ed de vaka nta ka ll en, om den svenska lage.n skulle börja
ｾｲＧ ､ ｡ ｮＮ＠
K a rl XI
tillämpas eller om man skulle d röja därmed till fredens ｦｵｬ｢
svarade att h a n uppska ttade Sperlings intresse fö r dessa frågor men a tt h an
ville " dess n ådige fö rklaring över dessa bägge stycken än p å någon kort tid
differera" .27
D et h ar framhållits, att a nled ningen till a tt K arl XI inte omedelba rt
gav Sperling de önskade direktiven, var, a tt unifo rmitetsfrågan kommit i
ett nytt läge genom den nyligen slutna freden. Eftersom R oskildefredens garantikla usul rörande de skånska la ndskapens lagar och rä ttigheter bekräfta ts i
fredstrakta ten , skulle den svenska regeringen n u h a tvingats a tt " välj a a ndra
vägar". 28 M an ka n emellertid ej bortse från en a nna n förkl aring till uppskovet.
När K arl XI svarade p å Sperlings memorial, var det sannolikt reda n avgjort,
att J oha n Gyllenstierna skulle föro rdnas till generalguvernör över Sk åne, H alland och Blekinge.29 Sperling skulle följ aktligen inte i fortsättningen h a anledning a tt .syssla med de skå nska problemen. D et skulle därför h a varit meningslöst att utfärda direktiv fö r honom i den så betydelsefulla fö rsvenskningsfrågan.
I slu tet av november och börj an av decem ber 1679 h ölls viktiga överläggningar om den skånska p olitiken i h ögkvarteret i Ljungby. Bl a resulterade
dessa överl äggningar i au en instruktion utfärdades för Skånes n ye generalguvernör den 7 december. D enna instruktion ger oss den svenska statsledningens syn p å unifo mitetsproblemet vid tiden för Ljungbymötet.
Den kyrkliga fö rsvenskningen står alltj ä m t i centrum för regeringens intresse.
I instruktionens fö rsta p unk t anges målet och m etoden. Innehållet i denna
punkt överensstämmer h elt m ed de intentioner, som kommit till uttryck i det
ovan beha ndlade brevet till biskop a rna i april 1678. I G yllenstiernas instruktion h änvisas också direkt till aprilordern.30 " Såsom Kungl. M a j :t redan fö r
detta fö rord na t h aver, det underhanden skulle sökas, att i desse provinser
kunde introduceras de uti Sverige vanliga kyrkoceremonier sam t ungdomen undervisas i svenska språket och till den ända vidhålla skolor och gym nasier bruk
av svenska ABC-böcker, Ca tech esmer, Psalm-, Böne- sam t a nd re sådane böcker, p å det likheten u ti gudstjänsten gemiiterne desto bä ttre m å tte förena och
särdeles ungdomen strax vänj as till svenske seder och skick ; så lär nu riksrådet
och generalguvernören sådant a tt beford ra sig h ögst låta vara a ngeläget" . I
instruktionen fick J oh a n G yllenstierna dessutom sp eciella di rektiv, som rörde
tillsättning av präster. D enna fråga var inte bara av betydelse fö r unifo rmiteten u tan hade också en ekonomisk aspekt.31 Alla under svensk tid donerade
jura pa trona tus och tionden i Skåne, H alla nd och Blekinge skulle å terkallas.
I samband h ärmed skulle församlingarnas antal reduceras. När vakanser uppstod, skulle " inga a nd ra präster än infödde svenske därtill tagas, om vilkas
goda leverne, lärdom och skickligh et m a n dessu tom är försäkrat" . D enna bestämmelse modifierades fö r da nska jura p atrona tus såtillvida att dessa kunde

besättas med präster, som antingen va r födda i Sverige eller i provinsen . Av
dessa präster skulle ､ｾ ｣ ｫ＠ krävas a tt de skulle ha studerat vid n ågo n svensk
ｾ ｮｴ ｳ＠ av biskop en.
akademi och ha ｧ ｯ､ｫ
D e direktiv rörande införandet av a ndlig uniformitet, som fas tställdes i
Gyllenstiernas instruktion, innebar således i stort sett att m a n ville fullfölj a
planerna frå n april r 678. Det som ha r kommit till, ä r a tt reduktionsfrågan
kopplats ihop med försvenskningsproblem et. M en metoden ä r densamma.
Svenska prä ster och lä rare skulle tillsättas, svensk gudstj änst och svensk undervisning införas, för a tt Skånes befolknin g skulle komma " att förlora h ågen till
D a nma rk" . D et kyrkliga försvenskningsprogrammet var till formen ett kunglig t
diktat, som det ålåg generalguvernören a tt verkstä lla . Programmet skulle genomföras utan h ä nsyn till om befolkningen fann det önskvärt.32
V ad beträffa r den världsliga uniformiteten , så låg saken a nnorlunda till. På
denna punkt ha r regeringen till följd av fredsförd rage t tvingats a tt ändra sin
inställning. Frågan om införand et av svensk lag i den skånska provin sen ha r
diskuterats under Ljungbyförhandlingarna. D et råder ingen tveka n om a tt
den svenska regeringen fortfarande önskade genomföra full stä ndig uniformitet
också p å detta område. M en den h ade inse tt, a tt det va r nödvändigt att gå
fram m ed stor försiktighet "att det icke m å h ava något a nseende såsom
skedde såda nt med tvång" .33 I Gyllenstiernas instruktion p 3 uttrycktes regeringens uppfa ttning p å följ a nde sätt. " V ad justitiens administra tion a nbelangar, så vet riksrådet och generalg uvernören Kungl. M aj :ts därom fa ttade
in te ntion och lär förd enskull efter ha nd en så begå, a tt inbyggarna själve m åge
få h åg till en likhet uti detta fall med Kungl. M aj :ts undersåta re i Sverige,
varföre ock de som kunna hava bekommit Kungl. M aj :ts brev p å h ä radshövdingetjänster här i provinsen, desamma icke än för tiden få exercera och förrätta" . R egeringe;i avstod alltså från a tt öppet fö ra en aktiv politik i syfte a tt
införa svensk lag i avva kta n p å a tt befolkningen skulle komma a tt intaga en
m era positiv h ållning.
Diskrepansen mellan de två punkterna i G yl!enstiernas instruktion, som a ngick uniformiteten, ä r iögonfalla nde. D å det gällde den kyrkliga uni fo rmite ten,
valde regeringen a tt föra en radikal dikta tpolitik . D å det blev ta l om den världsliga uniformiteten, intog regeringen en mera avvaktande hållning. D et ka n
knappast råda någon tvekan om vilken del av fö rsvenskningsprogrammct som
ma n p å leda nde svenskt h åll ansåg vara mest a ngelägen. G enomfö ra ndet av
kyrklig uniformitet var den fundamentala uppgiften.
I detta samma nhang ä r det av intresse a tt jämföra instruktionen fö r J oha n
Gyllenstierna med de order, som samtidig t utfärdades för guvernören öve r
Götebo rg och Bohuslän, Rutger von Asch eberg. D en 7 december 1679, all tså
sa mma dag G y!lenstiernas instruktion utfä rdades, tillställdes Asch eberg en
skrivelse till vilken va r fogad en kop ia av aprilordern till biskop a rna .34 I denna
skrivelse erin rade K . Mt Ascheberg om ordern, som a ngick de svenska kyrko-
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ceremon ierna och ungdomens undervisning, på det att denne "så mycket bättre
måge kunna se V år nådige intention dä rvid". Vid sin h emkomst till guvernem entet skulle Ascheberg se till, a tt ordern " efter hand en och oförmärkt måtte
bliva befo rdrat och verkställt" . M ed samma skrivelse sändes dessutom en
kopia av r esolu tionen röra nde jura patro natus i Skåne, H a lland och Blekinge,
vilken resolution Ascheberg också skulle rätta sig efter.
G enom skrivelsen till Ascheberg ha de K Mt inskärpt vikten av a tt det kyrkliga försvensknin gsarbetet bedrevs effekti vt i Bohuslä n. N ågon motsvarande
påminnelse om införandet av svensk lag i Aschebergs guvernerr:en t har tydligen K Mt inte funnit vara av nöden. D etta föranledde Ascheberg a tt kort
efter sin a nkomst till Göteborg erinra K a rl XI om de överläggninga r, som
h å llits i Skåne och som gällt införandet av svensk lag i de forna da nska provinserna.35 Ascheberg framhöll, a tt h an inte fått några order därom. Inte
heller h a de h an blivit informerad om " huruvida m a n förmedelst fredspaktern e obligeret ä r regulera sig efter norsk och da nsk lag". Att Ascheberg icke
blivit underrätta d om denna del av försve nskningsprogrammet, förefaller ju
ganska märklig t. Tydligen var frågan om införande t av svensk lag i Bohuslän inte a ktuell just d å. Karl XI svarade också undvikande. Konungen
upptog visserligen Aschebergs ｰ ￥ ｭｩｮ
･ ｬ ｾ･＠
med n åd igt behag "seendes fuller
gärna, att såda nt måtte kunna lå ta sig göra, men så ä r därhos nöd igt, att man
dä rmed varsammeligen umgår och så laga r med undersåtarna, a tt de sjä lva
så småningom och efter h a nden kunna få lust därtill, a tt det icke m å hava
någo t a nseend e, såsom skedde såda nt med tvång".36
Vi finner a lltså, att när fö rsvenskningsproblemet i december 1 679 åter tages
upp till behandling av den svenska regeringen, så står genomförandet av andlig uniformitet i såvä l Gyllenstiernas som. Achebergs guverncment alltj ämt
främst på programmet. D e direktiv, som J ohan Gyllensti ern a erhöll i sin instruktion, innebar huvudsakligen en förnyel se av ordern ti ll biskop arna i ap ril
1678. D en metod, som fastställts i denna order, ansågs a lltså fortfarande användbar. Fredsslu tet h a r inte tvingat den svenska statsledningen a tt "välj a
a ndra vägar", då den skull e lösa det kyrkli ga fö rsvensk ningsproblern et. D ä rem ot
synes regeringen h a funnit det nödvändigt att taga hä nsyn till fredstrakta tens
gara ntiklausul , d å den tog stä llning till frågan om världslig uniformitet. D etta
förde med sig att denna fråga till vidare sköts i bakgrunden.37

Biskop 1-lahns memorial
V id Johan Gyllenstiernas död i j uni 1680 h ade unifo rmitetsprobl eme t icke
kommit mycket närmare si n lösning. K ort dä refter inträdde en m a rkant
omsvängn ing i den skånska kyrkopolitiken, i och med att ledningen övergick
till Lundasti ft ets nye chef, biskop Canutus Hahn. I juli 1620 besökte H ahn
Karl XI i Kungsör och överlämnade därvid ett m emoria l över aktuella kyrkopolitiska problem i Skåne.38

Memorialets andra och tredje punkter gällde frågan om den kyrkliga uniformiteten. D e synpunkter som H a hn här lade fram, formade sig till en kritik
av den metod, som hade fastställts i aprilordern och Gyllenstiernas instruktion.
D en grun dläggande principen i denna hade varit, att svenska präster skulle
tillsättas i a lla kyrkor. Enligt Hahns mening borde man icke h ålla fast vid
detta rigorösa krav. Skåningar, som antingen hade tjänat i armen eller på
annat sätt gett uttryck åt sin pålitlighet, skulle enligt biskopen kunna insättas
i vakanta tj änster. L ängre fram, " när sakerna komma i bättre lag", finge man
se sig om efter kvalificerade krafter, som kunde placeras i goda vakanser.
Varken i uniformitetsordern från april 1678 eller i Gyllenstiernas instruktion
från december 1 679 h ade det varit tal om att skåningarna själva skulle få
avgöra om de önskade svenska kyrkoceremonier och svensk undervisning. I
tredje punkten av sitt memorial vände sig biskop Hahn mot Gyllenstiernas
radikala politik. H an framhöll, att det var fö renat med svårigheter att " med
någon gewalt introducera våra ceremonier". I stället trodde h an sig kunna
förmå prästerna att själva begära inte bara att opålitliga präster skulle
straffas utan också "att bliva genom uniformiteten uti ceremonierne med oss
incorporerade" .
Det har framhållits, att Hahns memorial betingats av Gyllenstiernas död.39
D e av Hahn föreslagna åtgärderna sk ulle tidigare h a planerats av Gyllenstierna
och biskopen. Denne skulle efter generalguvenörens död ha skyndat att få
K arl XI :s bekräftelse på åtgärderna. Den metod för uniformitetens införande,
som Hahn rekommenderade i sitt memorial, skulle följ aktligen icke vara ny.
" Programmet för uniformitetens införande skulle till väsentliga delar ha förelegat klart under Gyllenstiernas livstid."40
Till stöd för detta antagande h ar anförts ett uttalande i Aschebergs ämbetsberättelse I 693. På tal om den kyrkliga försvenskningen skriver Ascheberg:
"J ag underlät ock intet efter min underdånigsta skyldighet härutinnan efter
yttersta förmåga att uträtta Eders Kungl. Maj :ts befallningar, som först till
sal. h:r Gyllenstierna vore avgångne och sedan av Eders Kungl. Maj :t m ig
copialiter tillskickade" .41 De åtgärder Ascheberg vidtog i syfte a tt införa kyrklig uniformitet skulle ha föranletts av de direktiv h an fått i sin ämbetsinstruktion, vilken i sin tur går tillbaka på instruktionen för Gyllenstierna. Några
andra direktiv utöver dem, som nämns i instruktionen, h ar Ascheberg sannolikt icke erhållit, ty om så h ade varit fallet, borde detta h a framgått av
berättelsen.
Mot detta resonemang kan emellertid den invändningen göras, att man inte
kan sätta likhetstecken mellan de punkter i Gyllenstiernas och Aschebergs
instruktioner, som rör den kyrkliga försvenskningen. En jämförelse mellan de
båda punkterna ger nämligen till resultat, att en icke oväsentlig förändring
inträtt i K Mts inställning till problemet vid den tidpunkt, då Aschebergs
instruktion utfärdades.4 2 Målsättningen ä r densamma som i instruktionen för
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Gyllenstierna. K Mt förväntade a lltj ämt, att svenska kyrkoceremonier utan
långt dröjsmål skulle kunna införas i de skånska landskapen. Metoden däremot avviker från den tidigare fastställda. Förutsättningen för att Gyllenstiernas kyrkliga försvenskningsprogram skulle ha kunnat genomföras, var, att
svenska präster tillsattes i de skånska församlingarna. Av Aschebergs instruktion framgår emellertid att K Mt icke längre höll fast vid detta stränga krav.
K Mt ha de funnit, att "vad gäll en och kallens besättning vidkommer . .. det
intet så stricte kan nu straxt efterlevas och i verket ställas" .43 I stället h ade
K Mt beslutat följa det "moderamen ", som fastställts i den n yligen utfärdade
resolutionen för biskop H ahn, "vi lken med fältmarskalken och generalguvernören flitigt lär communicera vad detta och elj est andelige väsendet kan
concernera".

Av det sagda framgår a lltså, a tt Aschebergs direktiv inte överensstämde
med dem som Gyllenstierna erhå llit. En omsvängning h ade ägt rum i uppfa ttningen om försvenskningsmetoden. Denna omsvängning stod otvivelaktigt
i samband med biskop H ahns aktivitet efter Gyllenstiernas död sommaren
1680. Hahn bl ev nu den egentlige ledaren för det kyrkliga försvenskn ingsarbetet i Skå ne. De direktiv han erhöll av K Mt, blev också vägleda nde för Skånes nye generalguvernör. Ascheberg h a de att följa H ahn s linj e, icke Gyll enstiernas.
D et återstår att behand la frågan om vem som var elen egentlige initi a tivtagaren till den metod, som H ahn rekommenderade och som innebar, att
prästerna skulle förm ås a tt sjä lva begära svensk kyrkoordning. D et har gjorts
gällande, att detta fö rslag skulle vara att betrakta ｾ ｯ ｭ＠ ett resultat av överläggningen mellan Gyllenstierna och H alm. Gyllenstierna göres därmed till metodens upphovsm an. R edan i h a ns instruktion skulle programmet a tt förm å de
skå nska stä nderna a tt själva begära andlig och världslig uniformitet h a slagits
fas t.44
D et bör em ellertid observeras, a tt det inte på något ställe i Gyllenstiernas instruktion direkt nämnes, a tt man skulle förm å provinsens ständer a tt anhålla
om uniformitet. D et kyrkliga försvenskningsprogrammet av å r 1 679 innebar ju
tvärtom, a tt uniformiteten skulle införas genom kunglig m aktfullkomlighet.45
Beträffande den världsliga uniformiteten sades det, a tt "generalguvernören
efterhanden lär så begå a tt inbygga rna själva måge få hug till en likhet". Att
denna formulerin g skulle ha fått tjäna som camouflage för ett program, som
gick ut p å a tt ständerna i Skåne skulle förmås att begära uniformitet, är möjligt. M an ka n emellertid inte bortse frå n att formu leringen ä r vag. D en torde
inte utesluta en förmoda n, a tt den svenska statsledningen ä nnu inte hade
något klart utformat program för den världsliga uniformiteten vid elen tidpunkt, d å Gyllenstiernas instruktion uta rbeta des. Även om ett dylikt program
existerat redan i december 1679, kan det i varje fall inte ha gällt den andliga
uniformiteten. Först i H ahns rnemorial i juli 1680 utta lades det tydligt, att
m a n skulle söka förm å skåningarn a att själva anhålla, att uniformitet infördes.46

A v K M ts r esolu tion p å Hahns memorial framgår, a tt den kyrkliga förｩｮ ｧ･ ｮ＠ alltjäm t ansågs vara det främsta m edlet a tt knyta de skånska
la ndskap en till riket.47 I reali teten var resolution ens innehåll en upprepning
av apri lordern från 1678. Ett viktigt undantag utgjorde dock bestämmelserna
om präs ttillsättninga r.48 I denna fråga följde nämligen K Mt Hahns förslag,
vilket - som ovan nämnts - inneba r, a tt m an pruta de av p å de tidigare,
stränga kraven. Av stö rst betydelse för uniformitetsfrågans lösning blev dock
den frihet i valet av medel, som K M t genom resolutionen gav H ahn. Därmed hade denne fått fria händer att i praktiken omsätta de planer, som han
av all t a tt döma själv h a de gjort upp. R edan i september 1680 startade han
ｾ ｶ･ｮｳｫ
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sin stora uniformitetskampanj, som gick ut på a tt genom påtryckningar förm å
de skånska prästerna att anhålla om uniformitet.49

Rutger von Aschebergs instruktion
De direktiv, som Ascheberg fått i sin generalguvenörsinstruktion, h a r ovan blivit granska de. D e innebar i korthet, a tt h an skulle söka förverkliga uniformitetsprogrammet från 1678 och 1679 under h änsynstagande till biskop H ahns
direktiv. Beträffande den världsliga uniformiteten konstaterade K Mt i Aschebergs instruktion, a tt det "vid justitiens och instantiernas inrättande därnere
uti en likhet med Sverige stor svårhet lär finnas ". Generalguvernören uppmanades dock att arbeta med stor flit p å detta verk och genom lämpliga medel
"invånarnas humör dä rtill lämpa och anleda". Härvid skulle han särskilt
utnyttja landsdomarnas m edverkan. Någon direkt hänvisning till instruktionen
för Gyllenstierna gjord es icke, men man torde kunna säga, att det i stort se tt
råder överensstämmelse m ellan Aschebergs direktiv och Gyllensticrnas.50
Ascheberg gjorde under hösten 1 680 endast ett kort besök i Skåne, innan
han begav sig till Stockholm för a tt deltaga i riksdagen. Ganska snart ha r h an
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nödgats taga ställning till det svå rlösta uniformitetsp roblem et. N ä r Asch eberg
i december I 680 u tvecklade sin syn p å förh ållandena i generalguvernementet
i ett omfatta nde m emorial till K a rl XI, kom ha n också in p å försvenskningsfrågan. 51 Vad som är mest frapperande i detta memorial är den ovissh et om
K Mts avsikter, som Asch eberg ger uttryck åt. Flera av de personer, som h ade
erhållit fullma kter p å h ä radshövdingetj ä nster, h ade begärt a tt få tillträda sina
befattninga r. Asch eberg begärde därför a tt få veta, om detta skulle tillåtas eller
om man "efter K Mts förre intention" skulle laga så a tt invåna rna själva "må
få h åg till en likhet". För egen del var Asch eberg av den åsikten, a tt det
enda som för n ärvara nde var möjligt a tt åstadkomma, va r, a tt såda na tj änster
besattes m ed "skicklige, svenske subjectis", vilka kunde p åverka invånarna a tt
"själva åstunda svenske politien ". Asch eberg anknöt alltså h är till de pla ner,
som u tformats under kriget kort fö re H almstadriksdagen .52 Asch eberg fick
emellertid till sva r a tt konungen alltj ämt h öll fas t vid sina tidigare i instruktion en u ttalade åsikter. N ågra konkreta a nvisningar om hur K a rl XI tänk t sig,
att uniform itetsarbetet skulle utföras, lämnades fortfa ra nde icke. D et skulle
vars
dröj a ännu n ågo n tid, inna n Asch eberg h ad e funnit den form el, ｾ ･､＠
hj älp h a n skulle lösa problem et. 53

Ascheberg och städernas försv enskning
När Asch eberg återvände till M almö i mars r 68 r, fi ck h an av biskop H ah n
en m ycket gyn nsam rapport om fö rsvenskningsaktionens resulta t. H ahn h ade
nu i h a ndling omsatt de direkti v, som ha n erhållit av K Mt i juli 1680. I de
vaka n ta pastoraten h ade h an placerat sådana präster, som h ade visat sig vara
p ålitliga under kriget. D e studenter, som tj änstgjorde som lä ra re, stod under
noggra nn kontroll. F örsvenskningens genomförande h ade biskopen förb erett
genom propaganda b land prästerna, av vilka de fl esta redan h ade begärt uniformitet. Vida re hade H ahn lå tit trycka böcker, som skulle användas vid
undervisningen, " p å det ungdomen så m ycket bättre kan vänjas vid språket
och göra sig däruti fä rdige". 54
V ad unifo rmitetsarbetet beträffa r, ä r det svårt a tt tro, a tt Ascheberg inte
skulle h a varit underrä ttad om H ahns verksamhet. Inte desto mind re to rde
H ahns rapport om uniformitetskampanj ens snabba resulta t h a överraskat hon om. E tt av den svenska sta tsledningens mest angelägna men samtidigt också
mest svårlösta problem stod inför sin lösning. Äran av detta tillkom biskop
H ahn, Asch ebergs m edtävlare om m akten i generalguvernementet.
För bedömningen av Asch ebergs reaktion infö r unifo rmitetsfrågans u tveckling är h a ns svar p å H ahns m emorial av stort intresse. Asch eberg var i stort
sett tillfreds med biskop ens a nordningar.55 H a n godkände sålunda H ahns åtgärder för prästkallens å terbesättande och lovade a tt a nvisa medel till t ryckn ingen av d e svenska läroböckerna. Biskop ens rela tion om försvenskningsarbetets fo rtgång förbigick dä remot Asch eberg med tystnad . A tt ha n icke h ade
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någon kommenta r att göra till denna viktiga fråga, måste betraktas som
anmärkningsvärt. 56
Asch ebergs resolution bör sammanställas med en skrivelse, som avsändes till
K Mt samma dag generalguvernören mottagit Hahns memorial. I denna skrivelse redogjorde Ascheberg summariskt för biskopens rapport och meddelade,
att han och biskopen avtalat att samla stiftets prostar till ett möte i Malmö i
börj an av april. Inte heller i denna skrivelse berördes Hahns uniformitetsarbete
bland de skånska prästerna. D äremot lade Ascheberg fram synp unkter på införandet av uniformitet i världsligt avseende. Han framhöll, a tt justitieväsendet
råkat i förfall såväl i städerna som på landsbygden. Fördenskull hade han uppdragit åt några "i svenske och danske lagen välförfarne män att träda tillsammans och söka bringa bägge under en likhet, efter vilket verk, när det av Eders
Kungl. Maj :t först bleven ratificerat, la ndet och undersåtarne, såvida pacta
publica det tillåter, regeras skall". För att kunna förverkliga denna plan m åste
man förordna svenska häradshövdingar i de da nska tingfogdarnas ställe.57
Av ovanstående framgår, att Ascheberg vid denna tidpunkt tydligen inte
hade någon tanke på a tt tillämpa den metod, som kommit till användning
under biskop Hahns uniformitetskampanj bland prästerskapet. Det var således
inte fråga om att förm å befolkningen eller n ågot enskilt stånd att självmant
begära, att den svenska lagen skulle införas.
De tankegångar Ascheberg var inne p å, när han framställde förslaget om en
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kompromiss m ella n da nsk och svensk lag, var inte h elt nya. D e erinra r om den
stå ndpunkt, som man p å leda nde svenskt h åll intog till uniformitetsproblem et
under I 660-talet. D ylika ta nka r h a de komm it till uttryck vid la ntdaga rna i
M a lmö 1 662 och 1669.58 Att dessa tankegångar åter blivit aktuella, var sannolikt mera än en tillfällighet. D etta framgår bl a av a tt m a n vid de följ a nde
förh andlingarna i uni fo rmi tets frågan skulle komma a tt a nknyta till M a lmö
recess I 66 2.
Enligt överenskommelse m ella n H ahn och Asch eberg h ade prostarna samm ankallaus till ett m öte i M a lmö den 1 r april , där de skulle förm ås att officiellt
framföra det skå nska präs terskapets anhållan om kyrklig uniformitet. Två dagar
innan m ötet skulle h åll as, m eddelade emellertid Ascheberg, a tt han var förhindrad närvara, eftersom h a n få tt order om a tt m önstra gar nisonerna. D ärför
föreslog ha n, att samma nkomsten skulle h ållas den r 8 april. 59 M a n h a r a ntagit,
att a nledningen till att m ötet uppsköts, skulle h a vari t en önska n a tt ytterligare
bearbeta prästerna.60 Otä nk bart är det väl inte, a tt Ascheberg funnit det vara
lämpligt a tt fl ytta fram m ötet för att hinna fö rbereda sin egen försvenskningsaktion. D ä rtill kom, att han säkert m ed spä nning em otsåg, hur K arl X I skulle
ställ a sig till förslaget rö ra nde införa ndet av svensk lag. Ännu den g april h ade
Ascheberg inte få tt något svar på si n skri velse. D etta m ottog han först vid mitte n
av m ånaden.61 K onunge n avvisade i sitt svar bestä mt tanken på en komprom iss.
M ålet va r fortfa rande, a tt justitieväsendet "efter h a nden m å tte sättas uti en
likhet till själva lagen, som elj est m ed det som h är uti riket p raktisera t bliver".
En revision av lagboken h a de planera ts och efter denna borde även generalg uvernementets invåna re rätta sig. Tydligen a vsåg K Mt härmed, a tt den
vä rldsliga uniformiteten skulle införas först efte r det a tt lag revisionen va r kla r.
Om tillsättandet av h äradshövdingar nämndes ingenting i det kungliga brevet.
Ascheberg skrinlade dock inte sina fö rsve nskningspla ner. E fter de t a tt h an
m o ttagit K a rl XI :s sva r, har h a n sannolikt bestämt sig för a tt följ a en a nna n
lin je. Samtidigt h a r h an beslu tat a tt begränsa sin aktion a tt endast gälla städerna . D en 27 april utgick sålunda kallelsen till städerna i Skåne a tt sända
r epresentanter till ett m ö te i M a lmö den I 7 m aj.62 Av kallelsen fram gick d et
in te va d som skulle avha ndlas p å m ötet. D e uppgifter vi ha r om vilka frågor
som skulle diskuteras, h ä rrör sig från tiden efter prästmötet m en fö re m ötet
m ed städernas representa nter. Ascheberg uppgav då i err skrivelse till K a rl XI
ｾ ｴ＠ han lå tit sammanka lla ombud från de skånska städerna för att diskutera
frågor angående bå tsma nshållet.63 D et var em ellertid hans avsikt a tt utnyttj a
de tta tillfälle till a tt överlägga m ed ombuden om andra frågor också. I synnerh et skulle h an söka " disponera dem dä rtill det de präs terskap ets exempel m åge
följ a och sjä lva om den svenske lag och rätt a nsökning göra".
D et föreligger alltså ingen uppgift fö re den 27 april, d å städerna kalla des.
om a tt Ascheberg tänkt a tt diskutera uniformitetsfrågan m ed städernas representanter. M an torde dock kunna u tgå ifrå n, a tt genera lguvernören planlagt
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m ötet just med h änsyn till uniformitetsfrågan. Att Asch eberg inte om edelbart
underrätta de K a rl XI om vad som var i görningen, ka nske berodde p å a tt h an
fö rst vela t se, hur aktionen mot präs terna utföll. När det visade sig att prästmöte t lett till önska t r esulta t, var tiden inne a tt underrätta konungen om unifo rmi te tsaktionen m ot stä derna .
D en 16 m aj samla des stä dernas ombud i M a lmö. Samtliga stä der i Skåne
var r epresentera de m ed undantag av Simrish amn och Ängelholm. I kallelsen
hade Asch eberg inte faststä llt, huru m ånga ombud som skulle komma från
varje stad . Av underskrifterna p å stä dernas gemensamma supplik till generalguvernören fram går, a tt M a lmö, L a ndskrona, Lund, Kristia nsta d och Ska nör
sä nt va rd era två representa nter och Ysta d tre, medan H ä lsingborg h ade skicka t endast en representant. Ina lles utgjorde mötesförsamlingen av fj o rton om bud, av vilka fl erta let var borgm äs ta re. En undersökning av m ötesdeltaga rnas
na tionella hä rstamning visar a tt m a jo riteten av mötesdeltaga rna var tyska r
eller .svenskar. Som exempel ka n nämnas, att :M almö stad represe nterades av
två inflyttade borgm ästare, nä mligen de n tyskfödde Sigmund Aschenborn och
den svenskfödde L ars Törnskiä r. Stadens tv å skånskfödda borgmäs tare, Cornelius L edebur och T erning H ansen deltog dä remot inte i m ötet.64
Allt tala r för a tt a tmosfären p å m ötet m ed stä dernas representa nter var
m ycket gynnsam för Asch ebergs intentioner. Samma nkomsten m ed stä derna
var upp lagd efter prästmötets mönster. Borgarna skulle förm ås a tt frivilligt
begära, att svensk lag skulle införas. D et torde inte ha vålla t Asch eberg något
större besvär a tt vinna geh ör för sina avsik te r i en församling, vars m ajoritet
var svenska r. M ötet med borgarna visar, a tt den försvenskning av de skånska
städernas m agistrater, som ägt rum under de föregående decennierna kom a tt
bli en viktig förutsättning för ge nomförandet av uniformitetsaktionen. N ä r
de skånska stä derna ställdes inför det ka nske m est betydelsefulla avgöra ndet i
sin historia fördes deras talan av svenska m än .
För kännedomen om mötets fö rlopp är vi helt hänvisade till de uppg ifter,
som Asch eberg lämnade i sin rapport till K arl XI. 65 Generalguvernören h ade
lå tit kalla städernas representanter till sig den 18 m aj och d ä rvid framställt sin
proposition rörande riksdagsbevillningen och b å tsm ansh å llet. Inna n de deputerade dä rpå avträ dde, framlämna de de sina suppliker, vari de begärde " uniformiteten m ed de a ndre Kungl. M aj :ts undersåter i riket a tt njuta lika lag och
rätt" . Följ a nde dag lämnade de deputerade sitt sva r p å generalguvernörens
proposition . Ascheberg va r em ellertid icke nöjd med detta uta n krävde, a tt de
skulle inkomma med ett nytt, m era p ositivt svar. Efter ytterliga re överläggningar lycka des ombuden slutligen ena sig om ett svar, som Asch eberg fa nn
acceptabelt. Städernas sista inlaga till Asch eberg är da tera d den 2 0 m aj, vilken
dag sannolikt var m ötets sista .
Forskningen ha r framhållit det samba nd som r ådde m ellan utstä ngningen av
Skånes stä der från 1680 å rs riksdag och uniformitetens införande.66 F öljden
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av utstängningen från riksdagen hade blivit särskilt bekymmersam för städerna
Malmö och Ys '. ad. Dessa hade nämligen av rikets övriga borgerskap blivit påförda en mycket hög bevillning.67 De båda städerna befann sig därför i ett
ekonomiskt trångmål, som Ascheberg inte lämnade outnyttjat. Det var nämligen säkert mera än en tillfällighet, att generalguvernören erinrade magistraten och borgerskapet i Malmö om deras skyldigheter just vid den tidpunkt, då
uniformitetsfrågan diskuterades.68 På det sammanträde, där stadens supplik
i uniformitetsfrågan undertecknades av borgerskapets representanter, föredrogs
också Aschebergs skrivelse, utan tvivel till hälsosam påminnelse om vilka nackdelar utestängningen från riksdagen medförde.69 I en skrivelse, som borgerskapet vid samma tillfälle beslöt avfärda till Ascheberg med anhållan om moderation av skatten, anfördes också, hur staden "av de andra städerna alldeles
oss ovetande är uppfört till ett olika kvantum emot de andre städer". 70 De
övriga städerna i Skåne hade icke samma skäl att beklaga sig över bevillningen
vid 1680 års riksdag, eftersom de hade helt förskonats från alla skatter. 71 D e
har emellertid inte kunnat undgå att påverkas av händelsernas utveckling och
måste ha dragit den slutsatsen, att den orättvisa behandlingen av städerna
Malmö och Ystad en gång i framtiden också skulle kunna utsträckas till övriga
Skånestäder. För alla städerna bör det h a varit högst angeläget att återvinna
den gamla förmånen att vara representerade på riksdagen. Priset för denna
förmån var, att de accepterade uniformiteten.
Frågan om uniformitetssupplikernas tillkomst hänger nära samman med frågan om hur Ascheberg förberett mötet. Av Ascheberg själv har vi uppgiften,
att han omedelbart vid sin ankomst till Skåne i slutet av mars sökt kontakt
m ed lagkunnigt folk och uppdragit åt dem att utarbeta ett förslag till en dansksvensk lag. Det ligger väl närmast till hands att antaga, att Ascheberg inlett
samarbete med några av de större städernas svenska borgmästare, som under
sin ämbetstid förvärvat kunskap i dansk rätt och som var insatta i uniformitetsproblemet. Presidenten i Landskrona, Bartolomeus Mentz, har säkerligen
kunnat ge Ascheberg värdefulla informationer om 1660-talets uniforrnitetsarbete.72 Likaså borgmästare Per Tollsten i Lund, som innehaft sitt ämbete
sedan 1661. 73 Malmömagistratens svenskar, framför allt borgmästarna Sigismund Aschenborn och Lars Törnskär, har säkert utnyttjats av Ascheberg. En
annan malmöbo i framskjuten ställning hade deltagit i prästmötet i början av
maj , nämligen prosten Nils Hambrreus.74 Man torde kunna utgå från att stadens ledande kretsar genom honom fått utförliga informationer om stämningar
och förhållanden på prästmötet.
Mellan Lunds, Hälsingborgs, Skanörs och F alsterbos suppliker råder en
iögonfallande verbal överensstämmelse, som tyder på att de är resultatet av ett
samarbete mellan dessa städers fullmäktige.75 Dessa suppliker, framför allt staden Lunds, erbjuder dessutom ett särskilt intresse, emedan däri återfinn es
uttryck och fraser, som hämtats ur Malmö recess 1662. Tydligen har man i de
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Ett led i försven skningen utgjorde uppsättand et av Karl XI :s namn chiffer i de skå nska
kyrkorn a . Ovan va pnet i V a lleberga kyrk a .

kretsar, som arbetade för uniformiteten, ansett det lämpligt att i denna situation anknyta till det ojämförligt viktigaste beslutet i uniformitetsfrågan under
förmyndarregeringens tid . Och det är inte svårt att förstå varför. I recessen
hade de skånska ständerna klart uttalat sin önskan att "inkorporeras och förbindas med Sveriges rikes ständer och invånare" . Även beträffande "likformigheten i justitien" hade i recessen gjorts uttala nden, som kunde tolkas som ett
accepterande a v uniformitetens successiva genomförande. Dessa uttalanden
från 1622 stod ju i full överensstämmelse m ed den svenska ledningens intentioner 1681. Uppenbarligen har man menat, att recessen skulle kunna tjäna
som utgångspunkt för en förnyad begäran om uniformitet.76
V ad beträffar supplikernas innehåll, så h ar forskningen observerat, att endast städerna Malmö och Ystad uttryckligen begärde b åde andlig och världslig
uniformitet.77 Detta verkar onekligen egendomligt och tarvar en förklaring. I
malmöbornas skrivelse hänvisas det till en vid Halmstadriksdagen 1678 inlämnad supplik i uniformitetsfrågan. Denna supplik från 1678 har inte kunnat
påträffas av förf. Mycket talar emellertid för att den verkligen existerat. Själva
ordalagen i 1681 å rs supplik anger nämligen, att man direkt citerar suppliken
från 1678. Det heter där, att " vi upprepa ånyo den begäran, som vid riksdagen
i Halmstad Ao 1678 är bleven föreställt, nämligen att vi, som nu alla består av
en Gud m ed enahanda tro, under en konung och uti ett rike, måge ock hädaneft er icke allena i kyrko ceremonierna och kyrko väsendet njuta enahanda skick
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och ordning utan ock vid domstolarna och administrationen och justitieväsendet få följa Sveriges lag". Genom att citera den äldre suppliken har man emellertid kommit att använda en formulering, som icke var aktuell r 68r. Man bör
nämligen observera, att Ascheberg inte hade någon annan avsikt med städernas
anhållan än att den skulle gälla enbart den världsliga lagen. 78 Att sedan Ystads
supplik kom att överensstämma med Malmö stads på denna viktiga punkt låter
sig förklaras av att de båda städernas fullmäktige hade ett intimt samarbete
under mötet, ett samarbete, som var betingat av deras gemensamma intresse
i bevillningsfrågan. 79
Även om städerna i övrigt inte direkt anhöll om den kyrkliga uniformiteten,
så har de likväl i realiteten accepterat den. I Lunds och Hälsingborgs suppliker
åberopade man sålunda de önskemål rörande andlig och världslig uniformitet,
som framställts i Malmö recess. I samma skrivelser framhölls även, att städernas begäran om svensk lag var direkt föranledd av prästernas nyligen gjorda
ansökan om att få införa svensk kyrkoordning. Att denna passus saknas i
Landskronas och Kristianstads suppliker, kan bero på att den kyrkliga försvenskningen redan var på väg att genomföras i dessa städer. Redan r 678 hade
Karl XI gett order om att svenska kyrkoceremonier skulle brukas i Kristianstad.80 Vad Landskrona angår, så hade denna stad ett halvår tidigare anhållit
om "svensk politie såväl i kristelig som världslig foro".81 K Mt hade samtyckt
och gett Ascheberg i uppdrag att genomföra denna partiella försvenskning.8 2
För Ascheberg har det inte varit svårt att genomföra sina planer i uniformitetsfrågan. Betydligt mera besvär vållade det honom att komma tillrätta med
städernas fullmäktige i de ekonomiska frågorna. Till en början sökte städerna
komma undan ut;;j.n att ha behövt åtaga sig några mera · omfattande e.k onomiska förpliktelser. Malmö och Ystad protesterade mot den orättvisa behandlingen på riksdagen r 680 och bad i första hand att bli helt förskonade från
bevillning. Om detta inte vore möjligt, borde i varje fall bevillningen fastställas
till ett rimligare belopp. Den andra punkten i Aschebergs proposition gällde
båtsmanshållet.83 Amiralitetskollegium hade begärt, att båtsmanshållet skulle
avlösas av en viss avgift i pengar. Städerna visade sig emellertid mycket obenägna att gå med på detta och krävde i stället att bli helt fria från denna
pålaga.84
Städernas fullmäktige hade tydligen hyst den förhoppningen, att deras tillmötesgående i uniformitetsfrågan skulle belönas med befrielse från båtsmansskatten. Ascheberg var emellertid inte sinnad att låta dem komma undan alltför billigt. "Med a lle tjänlige skäl" lyckades han framtvinga ett nytt svar på
sin proposition.85 Samtliga städer accepterade den föreslagna båtsmansskatten.
Malmö och Ystad förk larade sig villiga att erlägga en reducerad bevillning.86

*

Mötena med präster och borgare i Malmö r 68 r har med rätta karakteriserats som två av de främsta framgångarna för försvenskningspolitiken i Skåne.87
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Efter en period av trevande försök hade försvenskningens m ålsmän funnit den
lämpligaste metoden. Biskop Hahn hade visat vägen genom sin uniformitetskampan j bland prästerskapet. Ascheberg hade smidigt a npassat metoden efter
den a ktuella situationen och klokt begränsat sitt mål till att i första ha nd gälla
städernas försvenskning. Erfarenheterna från försvenskningsarbetet bland präster och borgare skulle sedan utnyttjas under de följande årens intensiva försvenskningsarbete, som genomfördes efter de riktlinjer Hahn och Ascheberg
dragit upp.
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1 680

cl ec, gen guv

''En himmelskriande Caricatur
ifrån Möllevångsreträtten
Malmö- 18 Junii 1848''

Somma ren 1848 kom M almö som beka nt a tt utgöra centrum för de storpolitiska
h ä ndelserna. D en tysk-da nska konflikten i Slesvig-H olstein medförde ett hot
mot Ska ndinaviens yttersta utpost i söder. Ska nd inavismen, som i den svensknorske m onarken Oscar I hade en betydelsefull a nhängare, präglade den na tionella synen p å konflikten, och krafti ga opinionsyttringar kom till stånd fö r ett
svenskt-norskt ingripande p å danskarnas sida. I börj a n av juni börj ade svenska
och norska trupper a tt samlas i M almö, och den 5 juni kunde m a n i den samma
år grunda de tidningen Snällposten Eisa, a tt konungen påfölj a nde dag m ed
å ngaren " Gylfe" vä ntades till staden. T ru ppsamma ndragningen och den kungliga fami ljens ankomst var yttre tecken på den p olitiska aktiviteten, som m edförde att m almöborna plötsligt väcktes ur sin sm åstadsidyll. Staden räknade
vid detta tillfälle ca 1 2 ooo innevånare - - m ed truppernas hj älp kom den nu
a tt nä ra nog fördubblas. M almöborna kom a tt uppleva sommaren som ett sp ä nna nde äventyr, det r ådde nära nog ka rneva lstärnning. Sällskapslivet florerade,
och den skå nska godsägaradeln fl yttade in till staden för a tt kunna deltaga i
nöjeslivet, ,som m åhä nda fick en något milita nt slagsida genom alla de hit förlagda regem entenas musikkårer, vilka omväxlade a tt konsertera för elen musikintresser ade a llmä nheten.
Flera m edlemma r av den bernadotteska kungafamilj en kom således till M almö i börj an av juni, och redan den 7 ju ni hälsades den nyutropade da nske
konungen Fredrik V II m ed salut vid sin ankomst till M a lmö fö r fö rha ndlingar
m ed sin svenske kollega. Bildmässigt har kro nprins C a rl och h a ns uppvaktning
för eftervärlden kommit att stå i fokus fö r h ä ndelsern a i M almö genom de
kvicka och skickliga teckningar och akvareller som dåvara nde ad ju tanten i
kronprinsens uppvaktning löjtna nten F ritz von D a rdel ( r 8 17--190 1) skap a t.
Fler a av h a ns m almömotiv från denna sommar ä r m ycket kä nda och tidigare
publicerade. I MF Å 1 966 ( s 5 ) å tergavs senast en vo n Dardel-akvarell, " Vid
K ockums villa 1848" . Årets fä rgbild med si n dram a tiska situa tion är em ellertid
ej tidigare publicerad.
D en vädertyp, som dom inerar bilden, var ej någo n ovanlighet i Malmö juni
1 848. I Bernha rd Cronholms Snä ll posten står att läsa, att natten mella n tisdage n den r 3 och onsdagen den 14 juni d rog ett fö rfä rligt åskväder m ed orkan
42

/

och regn från Sundet in över Skåne.1 L öjtnanten vid a ndra livgardet, sedermera
hovmarska lken Erik af Edholm ha r också i sina dagboksanteckningar noterat
detta oväder, som han föreställde sig "endast kunde ega rum i ett slättland vid
hafvet".2 Den instabila väd erleken inspirerade även Fritz von D ardel till att
låta karika tyrpersonen Nypo ngren, som m ed sin hustru besöker en son, som
deltager i " Malmö läger'', råka ut för ett kraftigt oväder m ed orkan och regn.
Tälten slites från sina angörningar och ovädret får d en intresserade allmänhet,
som begett sig till exercisplatsen, a tt fl y åte r mot Malmö.3
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I F ri tz von D ard els "Ett
besök uti M a lmö läger"
å terfinner
ma n
( 1 848 )
teckna rens syn på d e oväder, som i juni detta å r
drabbad e M a lmö.

D en här avbildade akvarellen ha r emellertid da terats några dagar senare den r 8 juni. I M almö N ya Alleha nda stod den r 7 juni a tt läsa om alla de nöjen
och förlu stelser, som m almöborna kunde ägna sig åt under veckoslutet. Tivoli
arrangerades såväl vid Stadt H a1},b urg vid Gustav Adolfs torg som ute p å
Mon Bijou i restauratören J M Ficks regi. I Möllevångsparken (nuvarande
Folkets pa rk vid Möllevångsgården ) utlovades ko nsert på söndagen kl 18.
Kungl Kronobergs regementes musikkorps skulle utföra musikstycken av bl.a
Donizetti och R ossini. I annonsen utlovades, a tt ko nserten skulle följ as av sk
" K onstreproduktioner" beståend e av " Akroba tisk Dans på spä nd lina, såväl
med som utan balancerstå ng, samt Gymnastik och Voltige" . Arrangören, herr
J Riego, utlovade avslutningsvis "D en stora Ascensionen eller T ornlina n a la
Roa rt".4
Kronprins Carl och de andra p rinsarn a m ed uppvaktningar deltog aktivt
i stadens nöj esliv. Exempelvis h ade bröderna Carl och O scar en vecka tidigare,
p å pingstdagen den r r juni, varit närvarande vid Swea G ardes m usikkårs konsert p å M on Bijou . Till de nu uta nnonserade arrangem a ngen i Möllevångsp a rken infann sig kronprinsen och h a ns uppvaktning, och i M almö Nya Allehanda skildras den drama tiska söndagskvällen : " U tom musiknumren och lindansningen, hvilken sednare just ej är mycket att prisa, gick den talrika samlingen af åhörare och spekta törer miste om hwad affi schen i öfrigt u tlofwade,
derigenom att starka blixtar och åska inträffade, och de kring hela horizonten
samlade h otande molnen tillk ä nnagåfwo ett snart inträffand e störtregn, som
dock ·u teblef, men genom hwars supponerade a nkomst alla aflägsnade sig från
skådeplatsen. D e akroba tiska öfningarne (hwilka eljest gå ganska bra) , äfvensom m arschen p å to rnlina n, kommo ej att utföras."5
D et plötsligt uppdragande ovädret med å tfölj a nde effekt har alltså givit
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konstnären von Dardel motivet till den avbildade karikatyren. Kvällens huvudpersoner har han placerat till vänster på bilden. Kronprinsen (nr tre fr v ) drar
snabbt jämte hela det fo lkliga sällskapet med motsträviga barn och bångstyriga
paraplyer åter mot ett i fonden skymtande Malmö. Längst till vänster igenkännes löjtnanten greve Fredrik Wrangel af Sauss samt snett bekom konstnären,
båda tillhörande kronprinsens suite. D e övriga avbildade personerna låter sig
icke med bestämdhet identifieras. Mannen i ljus rock och svart cylinderhatt,
som under armen leder ｾｮ＠ korpulent dansk militär, är sannolikt de_n dåvarande
attachen vid svenska beskickningen i Köpenhamn Ludvig \Vrede af Elimä,
sedermera ministerpresident i Haag.
Den 26 augusti I 848 undertecknades den s k Malmö-konventione n, som innebar vapenvila i den tysk-danska konflikten. Därmed sattes också punkt för
de intensiva och händelserika sommarmånader, om vilka bl a den avbildade
von Dardel-akvarellen bär vittne.6
NOTER:
1
2
3

4

5
G

Snäll posten nr 13, 19.6.1848.
Edholm, Del I, s 127.
v Dardel, " Ett besök uti Malmö läger" i Teckningar ur dagens händelser, Sthlm 1848.
Malmö Nya Allehanda nr 48, 17.6.1848.
Malmö Nya Allehanda nr 49, 2 1.6.1 848.
Akvarellen f n i förf : s ägo.
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Bunkeflo, Tygelsjö och V Klagstorp
Några anteckningar om det 1?Ja Malmö
AV HELGE A NDERSSON

M almö h ar under de sista decennierna kraftigt utvidgat sitt område, och grä nserna h ar fl ytta ts allt lä ngre ut p å den kringliggande la ndsbygden, som snabbt
u rbanisera ts. I börja n gick utvecklingen sakta, en lantsocken i taget införlivades
med staden, ofta med långa intervaller, V Skrävli nge 19 11 , Limhamns köping
(f d H yllie socken ) 1915, F osie 193 1, Husie 1935 och S Sallerup 195 2. Exp ansionstakten h ar i senare år starkt ökat, och nu införlivas hela storkommuner
med flera la ntsocknar med bara få års mellanrum. O xie kommun med O xie,
Lockarp och Glostorp sammanlades l 967 med M almö, och vid sistlidna årsskifte utökade M almö sitt område m ed ytterligare en storkommun m ed tre
lantsocknar.
G enom beslut av K Mt den 17 april 1970 h ar Bu nkeflo kommun, omfattande
Bunkeflo, T ygelsjö och V K lagstorp, fro m den l ja nuari 19 71 i kommunalt
och judiciellt h ä nseende sammanlagts m ed M almö. K Mt förordnade den 24
april l 970, att T ygelsjö och V K lagstorp fr o m den 1 janua ri l 97 r skall ingå
i den kyrkliga samfälligheten i M almö. Bunkeflo ingick i samfälligheten reda n
r 967 i samband med att O xie, L ockarp och G lostorp samma nlades med M almö.
D ärmed går den bördiga slättbygden söder om M almö mot en snar förvandling. Nybebyggelse med villor och radhus h ar h är reda n satt in såväl i Bunkeflo
vid Bunkeflostrand som i Tygelsjö vid kyrka n. Sammanläggningen skap ar vidgade möjligheter för M almö att disponera ma rken för bostads-, fritids- och
industriområden, som inom en nära framtid kommer a tt radikalt förändra
landskap sbilden i de tre lantsocknarn a.
Bunkeflo socken, som h ar en areal av l 7. 66 kvkm, består av byarna Bunkeflo,
Vintrie, Naffen torp och Skumparp . Vid årsskiftet l 97of7 1 h ade Bunkeflo socken
3 609 invånare. K yrkbyn Bunkeflo h ar gett namn å t socknen. Bunkeflo, som
under medeltiden skrevs B u n c k e f 1 o d och B u n c k e f 1 o e d t, a nses av
ortnamnsforskningen vara samm ansatt med bunk e., i betydelsen "kärrväxter"
och fl o, vattensamling, översvämning.i Socknen omfa ttar ett slä ttland, som svagt
sluttar mot Öresund, varför det ä r troligt, a tt stora områden fo rdom stått under
vatten . Om tidig bebyggelse i kustlandskapet vittna r två bronsåldershögar, en
i Naffentorp och en i Skumparp, båda undersökta och uppmätta av arkeologen
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N G Bruzelius vid hans inventering av fornminnen i Oxie härad 18642. Högen
i Naffentorp mätte enligt Bruzelius 130 alnar i omkrets och 7.8 alnar i höjd,
medan motsvarande må tt för högen i Skumparp var 140 alnar respektive 8
alnar. Om högen i Skumparp noterade Bruzelius, att den h ade "en stark fördjupning i midten liksom många andra h ögar på slätten." H åligheterna i högarna har åstadkommits av mindre nogräknade ska ttgrävare, som letat efter
guldföremål.
Lunds stifts la ndebog 15693 upptar i Bunkeflo socken 45 tiondegivare, vilket
innebär, att det i socknen då fanns 45 brukningsdelar, fördelade p å de olika
byarna, som i tionde gav 7 pund råg, 8 pund korn, 18 tunnor havre, 20 lamm,
30 gäss samt 24 mark i offer på de stora kyrkliga högtiderna.
Av socknens byar enskiftades Bunk e f 1 o by 1806 av lantmätaren 1\1agnu s
Wremp4. Byn omfattade h emmansnumren 1-- 10. Nr 7 och nr 10, som var
prästgården, fick ligga kvar p å ga mmal plats i byn, medan övriga gårdar flyttades ut i bymarkerna. Bland de utflyttade gårdarna var nr 9, som tillhörde
M almö hospital.
I Bunkeflo by ligger kyrka n, uppförd i rött tegel 1897, med treskeppigt lå nghus med kor i öster och torn med spetsig spira i väster, som reser sig som ett
utropstecken över slätten. Bunkeflo kyrka, som ersatte en 1896 nedriven medeltidskyrka, ä r en god exponent för sekelskiftets tegelkyrkor i nygotik, även
kallad kvasigotik eller Eslövsgotik, företrädd av domkyrkoarkitekten H elga Z ettervall. Vid en prostvisitation 1898 fick den nybyggda kyrkan i Bunkeflo betyget
"en af Skånes prydligaste la ndtkyrkor. " L ånghuset består av ett brett mittskepp,
som flankeras av två smala sidoskepp. Mittskeppet täckes av fyra korsvalv, uppburna av sex polerade granitpelare, tre vid varje sida, med blad- och ornamentprydda kapitä l. L ånghuset upplyses av å tta stora fönster, fyra vid varje långsida. Fönstren har överst ett cirkelfält, vari ingår tre större och tre mindre
cirkelformiga rutor av kulört glas. K oret, som avskiljes från långhuset genom
en högvälvd båge, h ar på den avsluta nde väggen ett stort cirkelformat kulört
glasfönster, som ä r uppdelat i ett större cirkelformat mittfält och sex omgivande
mindre cirkelfält. Mittfältet framställer den välsignande Kristus. V alvbågar,
korbåge och fönsteromfattningar ä r av rött tegel, som avtecknar sig bjärt mot
de vita vägg- och takytorna .
Altaruppsatsen, som h ar tre spetsgavelfält, prydda med spiror och knoppornament, är ett typiskt exempel p å den nygotiska smaken omkring sekelskiftet.
Mittfältet h ar en målning, som framställer L ammet m ed korsfanan. Nederst
läses texten: "K ommen, ty allt är nu redo."
Predikstolen i grått och guld är ett enkelt snickeriarbete med fyra sidofält,
som upptar målningar av <le fyra evangelisterna med deras symboler, M a tteus
med människan, Markus med lejonet, Lukas med oxen och J oha nnes med
örnen.
Dopfunten av ek har tillhört den gamla kyrkan och är ett förnämligt trä-
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snideriarbete från 1600-talet. Ova ndelen, som vilar på åtta rikt utsirade karyatider, h ar åtta snidade bildfält, som avgränsas av olika symboliska figurer. Bildfälten h ar olika bibliska motiv, t ex Bebådelsen och J esu dop. Till funten hör
ett ciselerat mässingsfat, som framställer Adam och Eva i Paradiset.
Från den gamla kyrkan härstammar också olj emålningarna av Elias Billberg,
kyrkoherde i Bunkeflo 1774--855, och ha ns hustru Lovisa Maria Billberg, vilka
hänger i sakristian .
Bunkeflo gamla kyrka, som blev ett offer för sekelskiftets nyb yggnadsiver,
var en av vårt lands märkligaste medeltidskyrkor. D en h ade ett treskeppigt
lå nghus, ett högt och brett mittskepp och två lägre och smalare sidoskepp.
Mittskeppet täcktes av två kvadratiska korsvalv, medan sidoskeppen täcktes
av vardera två smala valv. D en östra hälften av kyrkan saknade sidoskepp och
fungerade som kor. Öster om koret låg en kvadratisk absid, som tjänstgjorde
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som sakristia. Framför lå nghusets västgavel låg ett fyrkantigt torn med en låg
spetsig huv. V alven h ade kalkm ålningar från 1400-talets mitt, som framstä llde
aposteln Petrus och Kristus som världsdom are jämte olika m otiv ur såvä l helgonlegender som folk sagor. I valven avbildades sålunda den heliga L" rsub, som
tillsamma ns med elva tusen jungfrur dödades av hunnern a utanför Köln, de
elva tusen jungfrurn a symboliserades i Bunkeflo av elva kvinnor i ett skepp.
Ett valv avbildade den s k mjölkha ren, som stod i onda makters tj ä nst och enligt
folktron diade korna för att sed an spruta ut mjölken i en häxas spann6.
Vid raseringen av medeltidskyrk a n i Bunkeflo tillvara togs en del vä rdefulla
inventa rier av intendenten vid Kulturhi storiska Museet i Lund, G K arlin, som
gjort energiska försök att rädda kyrka n frå n rivning men misslycka ts. I Kulturhistoriska m eddelanden skrev intendent K arlin 1896 " I detta nu ligga murarna
av det gamla Bunkeflo kull vrä kta av den moderna vandalismens bräcka . Bunkeflo kyrkas förstöra nde är ett av de beklagligaste fallen av denna radika lism, ett
såda nt, efter vilket man nästa n kä nner sig fres tad att uppgiva striden . V ad
tjäna r det lä ngre till att spj ärna emot en flod, som i all a fall ohejdad skall
bortspola allt -- bättre och sämre, all t som mot vår egen andetomma tid står
med förebråelsens allvarsord i sin stenpredikan ?"7 Orden har bränna nde aktualitet och kunde h a skrivits av en kulturminnesvårdare r 97 1. D åvar ande riksantikvarien H a ns Hildebra nd skrev: " Bunkeflo kyrka i Skåne blev nyligen
riven, ehuru knappast giltig a nledning dä rtill fanns. Någo n kyrka av samma
grundpla n torde icke numera finn as i Sverige."8 K yrka n befann sig i bäs ta
skick, och det önskade utökade utrymmet hade kunna t erhå llas genom tillbyggnad av ett tvärskepp enligt intendent K a rlins förslag. M en kyrkokassa ns
ställning var god, och nybyggnadsivern segrade. Från den gamla kyrka ns inredning tillvaratogs genom intendent K arlins försorg en del inventarier, som
nu förvaras i Kulturhistori ska Museet i Lund, tex epitafier och krucifix.9
Tornets kyrktupp förvaras i M almö museum. D opfunten av ek från 1600-talet
har red an omnämnts.
I Bunkeflo by ligger också präs tgården rn ::d en vacker boningslä nga, uppförd
1866. Bunkeflo präs tgård korn hösten 1658 a tt spela en roll i de n s k M almösarnma nsvärjningen,10 en av Bar tolom aeus Mikkelsen p å Limha rnns kalkbruk
ledd komplott mot svenskarna. Bla nd de sammansvurna, som planerade att
genom en kupp å tertaga M a lmö, var också kyrkoherde H a ns Allesen11 i Bunkeflo och Hyllie och kyrkoherde Sö ren H egelund12 i Fosie. En av sin a viktigas te
mötespla tser h ade kuppmaka rna i Bunkeflo prästgård. H är samma nträ ffad e
Ove Thott, den främste av de skå nska adelsmä n, som deltog i planerna, m ed
･ ｬ＠ Skov. En av de m est verksa mma da nskarna,
den danske dragonkaptenen ｾｩｫ
kammarjunkaren Corfitz Trolle, övern a ttade vid sina besök i Skå ne i Bunkeflo
prästgå rd. K omplotten avslöja des emellertid av svenska rna, och de inbla ndade
dömdes till döden, däribla nd kyrkoherd arna Allesen och H egclund. D e båda
prästerna benådades just som bödelsyxan skulle falla på M almö torg och fri-
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köpte sig sedan för en större penningsumma. Allesen blev senare kyrkoherde
i Slagelse p å Sj älland och H egelund i Skjold, Christiansands stift i Norge.
Utmed muren, som skiljer kyrkogården från prästgårdsträdgården, står ett
a ntal äldre gravstenar, som r 9 70- 7 r pietetsfu llt restaurerats. H är står bl a
gravstenarna över kyrkoherdarna J onas AgreJ113, död r 736, och O lof Kiella nder14, död r 762.
I Bunkeflo by ligger intill kyrkan två skolhus, varav det ena ä nnu ä r i funktion. Här var förr små-, mellan- och folkskola. Lärare i Bunkeflo skola var
I 853- 90 H ans Lundh. H a ns dotter, författarinnan Nanna Lundh-Eriksson,
h ar i en rad böcker skildrat livet i det gamla Bunkefl o.
Till den äldsta bebyggelsen i Bunkeflo by h ör en kringbyggd, halmtäckt gård
å nr 9. En väderkvarn, Bunkeflo mölla, å nr r 2 är numera tyvärr utan vingar.
I lä nsräkenskaperna från r 500- och r 600-talen om nämnes vid stranden i
Bunkeflo en h amn, kallad " Porssehaffn".
V in t r i e, som vid r 200-talets slut skrevs W i n t a r hög h a e, inneh åller
ett gammaldanskt namn Vintar och hög.1 R edan under 1400-talet h ade namnet
utvecklats till Wintrie. I V intrie låg under medeltiden en sätesgård, som 1432
innehades av väpnaren N ils Gagge. Han donerade fyra gårdar i Malmö till
Bunkeflo kyrka mot att ett altare uppfördes i kyrkan och att själamässor lästes
där. 15 Vintrie by enskiftades 1806 av la ntmätaren Magnus vVremp och mnfattade hemmansnumren 1- 1916. K varliggande i byn blev nr r och 5, nr 6 och r 7,
nr 7 och 8, medan övriga h emman flyttades ut. Nr r 3 betecknades "Ladugårdshemman" och tillhörde Conowska stiftelsen i Malmö med fastigheten " L adugården" vid Själbodgatan.
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F oto förf.

Vintrie h ar flera stora egendomar. Numren 2, 3 och 9, 7, 8, 10, r r bildar
tillsamma ns egendomen K a t r in e t o rp m ed namn efter Anna C a tha rina
Bager, född r 777, död 1860, hustru till ha ndelsma nnen Samuel Joha n Björkman
i Malmö, som vid olika tillfällen, r 799, r 80 2 och r 806, sammanköpte h emman
i Vintrie. Andra stora egendomar ä r V i n t r i e g å r d e n, G o t t o rp, som
uppkalla ts efter slottet Gottorp i Schleswig, och Än gs 1 ä tt u te vid kusten ;
det fl acka området h ä r kallades fö rr " Wintrie Ängaslä tt". Vintrie h ar ett större
skolhus, den s k Ängslä ttsskola n. Vid den r 885 öppnade jä rnvägen M almöTrelleborg med grenlinjen V ellinge- Falsterbo, som nedlägges innevarande år,
är station i Vintrie.
N a f f e n t o rp, som r 346 skrevs N a t f ara t h o r p , inneh åller tillnamnet
Nattfare, dvs den som fä rdas om nätterna, och torp .1 D et finn s flera tidiga
belägg för bebyggelse i N affentorp, ett brev från r 396 omtalar två gårdar, som
tillhörde Bos jöklosterl 7, och e·nligt ett brev från r 5 r r sålde Nils H ack till
Månstorp tre gårdar i Naffentorp till ka niken Age J ep sson i Lund18.
Naffentorps by undergick enskifte r 8 r 219 och omfa ttade h emmansnumren
1- 18. Den största egendomen ä r P ete r s b o r g, bestående av Naffentorp nr
6 och g, vilka båda hemma n förvärvades r 71 7 av h a ndelsma nnen D avid Bager
i Malmö. H ans änka, M ärta Bager, gjorde 175 1 egendomen till fideikommiss
för sonen, sedermera h andelsma nnen H aqvin Bager, och h a ns efterkomma nde
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enligt förstfödslorätten son efter son. H aqvin Bagers son, h andelsm a nnen Peter
Bager, död 1808, gav egendomen namnet Petersborg20.
N affentorp nr 2, 3, 8 och 12 utgör egendomen ·w i 1h e 1 m s b e r g, som uppkallats efter åbon Wilhelm Wilhelmsson, född i N affentorp r 825.
Na ffentorps by ha de förr sm å-, mella n- och folk skola. Skolhuset ligger kvar
och har efter skolans ned läggande fungerat som kommunalko ntor.
Sk u m p a r p skrevs 1569 Sk o m p e r u p p och kan innehålla ett för- ell er
tillna mn Skumpe.1 I äldre la ntm ä teriha ndlingar redovisas Skumpa rp som en
utjord eller allmänning. En beskrivning av Naffentorps by 170321 upptar
" Skumparpe Grunden'', som då betecknad es som "Utsockne frälse" under Klågerups säteri. I en la ntmäterih andling frå n 177 322 redovi sas " Utjorden Skump arpe Grunden" som delad m ellan byarna Naffentorp och V Klagstorp, " h alfva
delen tillhör åboarne uthi N affentorp och and ra hä lfte n åboarne uthi Klagstorps bya r" . R edan i Lunds stifts la ndebog 1569 ä r sju ägolotter m ed namnet
" Skomperupp" antecknade som tillhöriga V Klagstorps kyrka. I börj a n av
1800- talet redovisas bebyggelse på Skumparpsjorden. Bunkeflo husförhörslängd
181 3- 16 upptar i Skumparp tretton gathus, bla nd husmännen var " V ångkarlen Anders Strömbl ad" och " Fåra H yren J öns H a nsso n" . På 1800-talet
uppta r längderna till fas tighetstaxeringe n fyrtiotre ägare till m a rk i Skumparp,
1g1 o var a ntalet markägare i Skumparp fyr tiotvå. Skumparp ä r den by i Skåne,
som sist enskiftades; det skedde genom olika fö rrä ttningar så sent som 19384323, m eda n huvudpar ten av de skå nska byarna undergick enski fte under 1800talets två första decennier. Skumparp h a r bevara t en ålderdomlig kar aktär
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med en gammaldags skånsk bygata, "Skumparpe gade" , där husen ligger i
snörrät rad, ett fl ertal på gammalt vis sammanbyggda med varandra.
I Lunds stifts landebog 1569 anges Bunkeflo och Hyllie som förenade i ett
pastorat, där H yllic var "Annexa tiill Bunckeflo". Kyrkoherden avlade en viss
årlig avgift till Malmö skola. Bunk eflo och H yllie var 1832-- 1862 prebende åt
prosten Anders Gulla nder i Malmö St Petri. Sedan Limhamn blivit köping
uppgick Hyllie 1908 i den nybildade församlingen Limhamn, som blev annex
till Bunkeflo fram till 191 5, då Limh amn införlivades med Malmö och utbröts
ur tvåförsamlingarspastoratet för att bilda eget pastorat. Bunkeflo förenades
1924 m ed Glostorp i ett pastorat, som 1939 utökades med Lockarp och 1967
med O xie, så att pastoratet nu omfattar de fyra församlingarna Bunkeflo,
Lockarp, Glostorp och Oxie, vi lka samtliga ingår i den kyrkliga samfälligheten
i Malmö.
Tygelsjö och Västra Klagstorp har sedan 1500-talet varit förenade i ett
pastorat med Tygelsjö som moderförsamling och V Klagstorp som a nnex.
Lunds stifts landebog 1569 upptar V Klagstorp som "Annexa tiill Tyelsse" .
Tygelsjö, som har en a real av 12.97 kvkm, består av kyrkb yn Tygelsjö, rom
gett namn åt socknen, och Pile. V id årsskiftet 1970/71 hade Tygelsjö socken
1121 invånare. T y g e 1 s j ö, som 14 72 skrevs T y e 1 s e, vilket också är det
genuina uttalet, anses av ortnamnsforskningen innehå lla ett gammalt t y e,
tuvig terrä ng, och 1 ö s e, beteckning för ängsmark.i Formen Tygelsjö är en
grov förvanskning.
Om tidig bebyggelse i T ygelsjö vittnar en stendös i Sjötorp24, undersökt 1930,
och ett flertal bronsåldershögar, däribland Karshög å nr JO & 12, tre högar
å nr 13 & 12, kallade Ö stre högar och Tagshög å nr 38. Arkeologen N G
Bruzelius mätte vid sina undersökningar 1864 2 Karshög till 100 alnar i omkrets
och 6 alna r i höjd. Måtten var emellertid något osäkra, " d å egaren af elen omgifvande marken plöjt lå ngt upp på sidorna och högen sålunda dagligen förminskas". Östre högar låg enligt Bruzelius i en båge på en liten höjdsträckning.
En av de yttre högarna mätte 145 alnar i omkrets och 14 alnar i höjd och var
"en af de vackraste högar på skånska slätten, i synnerhet som den är fullkomligt
väl bibehållen" . Den m ellersta högen var I 1o alnar i omkrets och 1o alnar hög
och var "väl bibehållen utom i norra. ka nten, der en förd jupning, vid hvilken
åtskilliga. större stenar äro synlige, finnes " . Den and ra. av de yttre högarna.
mätte enligt Bruzelius 90 alnar i omkrets och 8 alnar i höjd och var mycket
skadad i norra kanten. Högen på nr 38 var enligt Bruzelius 98 alnar i omkrets
och 8 alnar hög och h a.de en " nedsänkning i midten på toppen" . Det fanns förr
ytterligare två högar, r asera.de redan på 1800-talet, Bollhög å nr 13 och Miclshög
å nr 5 & 725. Ett förhistoriskt gravfält med ett femt iotal skelett har påträffats
å nr9&1r.
Lunds stifts landebog 1569 upptar i T ygelsjö socken 32 tiondegiva.re, som
i tionde gav 6 pund råg, g pu nd korn, 1o tunnor havre, 15 lamm, 20 gäss och
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28 mark i offer samt i h elgonskyld, en kyrkoskatt, som upptogs vid allhelgonatid, 3 pund och 6 skäppor råg26.
Tygelsjö by enskiftades 1805 av lantmätaren Magnus Wremp27 och omfattade hemmansnumren 1- 41. Vid enskiftet fick sex gårdar, dä ribland prästgården, ligga kvar p å gammal plats i byhemmet, medan övriga gårdar flyttades
ut i m arkerna. '
I Tygelsjö by ligger kyrkan, uppförd i nygotik 1903- 04, med treskeppigt
lå nghus med femsidigt avslutat kor i öster och ett torn i väster m ed trappgavlar
på alla sidor och överst en -h ög spira. Byggnadsmaterialet är rött tegel. D en
nuvarande kyrkan ersatte en medel tidskyrka, som revs 1903.
Tygelsjö gamla kyrka, belägen ett stycke öster om den nuvarande, var uppförd i slutet av I 100-talet och h ade romansk grundpla n, ett rektangulärt långhus i väster, ett något lägre och smalare kor med en h alvrund absid i öster.
Byggnadsma terialet var tuktad grås ten . Invändigt hade kyrka n fl a tt trätak. M edeltidskyrkan blev senare föremål för tillbyggnad. Framför lå nghusets västgavel
uppfördes på I 300-talet ett torn med trappgavlar i norr och söder. Under den
senare medeltiden fick kyrkan två vapenhus, ett framför lå nghusets norra sida
och ett framför långhusets södra sid a . D et ursprungliga trätaket ersattes under
medeltiden med korsvalv av tegel, som vilade på pilastrar. V id medeltidens slut,
omkring år 1500, utvidgades Tygelsjö kyrka i öster p å så sätt, att det ursprungliga koret med absiden revs och ersattes med en tillbyggnad av samma storlek
som långhuset. En sakristi a uppfördes samtidigt framför tillbyggnadens norra
sida. Den så utvidgade medel tidskyrkan kvarstod oförä ndrad genom tre hundra
år till börj a n av I 830-talet, då kyrkan blivit för trång seda n folkmängden kraftigt ökat efter enskiftets ge nomförande, och d å den efter tidens sed tillbyggdes
med korsarmar, en i norr och en i söder. Efter den sista utvidgningen kvarstod
kyrka n oförändrad i nära sjuttio år till rivningen 1903, då den fick lä mna plats
för den nuvarande kyrkan.
Flera av den gamla kyrkans inventarier, tex altaruppsats, predikstol och
dopfunt, överfördes till den nya kyrkan, dä r de ä nnu h ar sin plats. Altaruppsatsen från I 596 är ett typiskt renässansa rbete, som anses h a utgått från bildhugga ren Daniel T ommissens verkstad i Malmö. På vardera sidan har altaruppsatsen en korintisk kolonn, som uppbär en över altaret välvd baldakin.
Överst krönes altaruppsatsen av en aedicula, dvs ett grekiskt tempel i miniatyr,
flankerad av basunblåsande ä nglar. Altaruppsatsens mittparti eller altartavlan
är genom halvkolonner indelad i tre avdelningar med vardera två mindre t avlor,
ställda över varandra. Ursprungligen h ar dessa tavlor h aft bibelspråk, men
1781 övermålades dessa, och tavlorna försågs i stället med bilder från Nya
T estamentet. D e sex tavlorna föreställer i övre raden Marie bebådelse, Betleh em, Kristus i Getsemane och i den undre raden Kristus inför Pilatus, Korsfästelsen och Kristi begravning.
Predikstolen från 1595 är liksom alta ruppsatsen ett renässansarbete och
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Tygelsjö gamla kyrka m ed söd ra korsa rmen och ös tra gaveln. Foto Lunds un iversitets
hi storiska m useum.
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tillskrives D aniel T ommissens verksta d i M almö. G enom kolonner indelas
predikstolen i fyra ovantill rundbågiga fält, som innehå ller träskulpturer, föreställande de fyra evangelisterna med deras symboler : M a tteus med människan,
Markus m ed lejonet, Lukas m ed oxen och J oh a nnes med örnen.
Kyrka ns äldsta inventarium är den m edeltid a dopfunten, huggen i sandsten .
Cuppa n ä r rund och h a r p å sidorn a en rad rundbågsfält, som innesluter ett
trädliknande ornament och tillsa mm ans bild a r en arkadslinga runt funten.
Foten prydes av fy ra utskjuta nde p almetter.
I korvalvet hä nger en lju skrona av m ässing, som förut tillhört M a lmö garnisonskyrka och kom till Tygelsjö omkring å r 1800, d å kyrka n också inköpte
tvenne porträ tter av konung Adolf Fredrik och drottning L ovisa Ulrika, som
nu hänger på mi ttskeppets västra m ur. K öpen to rde ha förmedlats av kyrkoherde Nils H olst 28, som tidigare varit bataljonspredika nt vid Sprengtportenska
regementet och kollega vid M almö skola.
I T ygelsjö by ligger prästgården, som utgör bostad å t kyrköherden i pastoratet. D en nuva rande präs tgården uppfö rdes seda n den gamla prästgården somm aren 1920 bru nnit ned . T ygelsjö gamla p räs tgård låg strax söder om kyrkogården och va r en kringbyggd gård med lå nga och låga halmtäckta lä ngor. I
norr låg boningslä ngan, som va r uppförd 179 1 i korsvirke och tegel. D e övriga
bygg naderna var dels äldre, dels yngre. I T ygelsjö och V Klagsto rp verkade
und.e r 1800-talet en rad framståe nde präs ter, som genom insatser p å vitt skilda
områden blev kä nda lå ngt utanför pastora tets grä nser och få tt en uppmä rksammad pla ts i Lunds stifts herdaminne. D et ä r först den praktiskt duglige
och ekonomiskt intresserade kyrkoherden Nils H olst28, som tillträdde pastora tet
1791 , då han också uppförde ny bo ningslä nga till prästgården och a nlade en
vacker trädgård. H olst sökte p å alla sätt understöd a enskiftet, som under 1800talets första å r genomförd es i de skå nska slä ttbyarna, och lyckades övertala de
motspänstiga bönderna, som m otsatte sig la ntm ä teriförrä ttningarna. Av K Mt
fick H olst Illis quorum " för det utmä rkta och berömliga sätt, varmed han
sökt befrämj a enskiftesverket". Så ä r det efterträ da ren J akob K allenberg29,
som blev kyrkoherde i T ygelsjö och V Kl agstorp 181 7. H a ns insatser faller inom
ett helt annat område. K a ll enberg var en präs t av den strä nga sch a rta ua nska
skolan30 och bl ev folku ppfos traren, väckelsepredika nten, nykterhetsm a nnen och
m issionsvännen. D et fanns hos K allenberg ett despotiskt drag, och h a n styrde
och ställde högst egenmäktigt i sitt p as tor at. I sin iver att höj a församlingsbornas m oral och sedliga ståndpunkt gick h a n så lå ngt, att ha n p å sockenstämmorna genomdrev förbud m ot dansnöjen och kaffedrickning. D e, som i
strid m ed bestämmelserna, a nordnade dans nöjen straffades m ed böter, och de,
som överträdde ka ffeförbud et, kallad es till förhör i prästgården . In i minsta
detalj sökte K al!enberg reglera sina fö rsamlingsbors liv. H an införde förbud
mot a nvä ndandet av högröda och m örkblå kläder ; sjöskumspipo r och fickur
betraktades som lyx bl and allmogen och förbjöds. K all enberg försökte också
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J akob K a ll enberg, d espo tisk T ygclsjöprost av d en
strä nga scha rtaua nska sko la n, folku p p fo st ra re,
nykterhetsma n,
m issionsvä ,-i .
väcke lse predik a n t,
Li togra fi.

hindra att L a rs J oha n Hiertas li berala tidning Aftonbladet spreds i T ygelsjö
och V Klagstorp. Husförh ör och kommunionfö rhör drevs energiskt av K allenberg. D e, som inte kunde svara p å frågo rna vid husförhören, avstängdes frå n
nattvarden. K allenberg a nstä llde också katekesförhör m ed dem som kom och
tog ut lysning. D et berä ttas, a tt en åboson frå n en anna n fö rsamling, som begärde lysning till äktenskap i T ygelsjö hellre avstod frå n det tilltä nkta giftermålet än att han ville bli förh örd av K a llenberg. Som ko nfirmationslärare va r
Kallenberg om åttligt strä ng och kräva nde. D e ba rn, som inte kunde följ a m ed
undervisninge n .eller inte visade a llvar och flit, blev "satta ifrån". Inte så få
läsbarn fi ck gå 2 a 3 år för K allenberg, inna n de blev konfirmeq1de. D et hä nde,
att de lät skriva sig i a ndra fö rsamlingar, dä r prästern a ha de lindriga re villkor
och humana re uppträdande.
Som predika nt var K allenberg betydande, ha ns predika n gjorde ett starkt
intryck på å hörarna, och h a ns inflyta nde nådde lå ngt uta nför h a ns egna församlingar. Folk kom lå ngväga ifrå n för att höra honom ; kyrkvandringar p å
4 a 5 mil var ingenting ova nligt. D et berä ttas, a tt m a n p å en gård i K abbarp
i Tottarps socken en lördagkvä ll fi ck besök av en kvinna, som gått hela d agen
och bad om na ttlogi. På sönd agsmorgonen ä mn ade hon fortsätta den å terståe nde två mil lå nga vägen till T ygelsjö fö r a tt höra K allenberg predika31.
Om söndagarna höll K allenberg också bibelförklaringa r, till en börj a n p å kvä llen i prästgården m en senare i kyrka n efte r sist m ässa. V a rj e m ånd ag h ade
Kallenberg mottagning i präs tgården för dem som ville ta la med honom i andliga frågor. H an förkl a rade: " J ag ä r till tj ä nst fö r vem som helst, rik eller fa ttig,
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ung eller gammal, m an eller kvinna, tj änare eller fri , som behöver råd i själens
angelägenheter. Mina göromål, så må nga de ock kunna vara, skola icke hindra
mig från att samtala med en villrådig, bekymra d, nedslagen, dock redlig själ. "
D et gick en ständig ström av besökare till T ygelsjö prästgård, inte ba ra från
de egna församlingarna, och K all enberg blev en själasörja re för h ela bygden
söder om M almö.
Kallenberg var nykterhetsvä n i Wieselgrens anda. På en sockenstämma i kyrka n 1832 stiftade K allenberg en nykterhetsföre ning. K allenberg ropade upp
församlingsborna efter husförhörslängden och till frågade dem en efte r en direkt,
om de ville förbind a sig a tt fullstä ndigt avstå från bruket av sta rka drycker
liksom också från att tillverka och försälj a såda na. R esul tatet blev, att 850
personer gick in som medlemmar i K allenbergs nykterhetsförening, säkerligen
mera av rädsla för den stränge Kallenberg ä n av övertygelse. K allenberg uppläste varje söndag i kyrkorna ett stycke av sådana skrifter, som kunde övertyga
h ans församlingsbor om dryckenskapens fö rbannelse och nykterhetens välsignelse.
Kallenberg var också missionsvän och gjorde h är en ba nbrytari.de insats. H a n
va r verksam både inom Svenska missionssällskapet och Lunds missionssällskap.
I T ygelsjö och V Klagstorps kyrkor upp togs de förs ta missionskollekterna i vårt
la nd. Tygelsjö prästgård stod under K allenbergs tid öppen för missionärer,
sålunda bodde h är en tid under sina fö redrags- och predikoresor p å Söderslä tt
den kände missionären Peter Fj ellstedt.
Genom K allenbergs strä nga uppfostran blev befolkningen i T ygelsjö och V
Klagstorp vida kä nd för allvar i livsföringen, nykterhet, sedlighet och plik ttrohet. I en sockenbeskrivning frå n 1850-talet 25 heter det: " Folket in9m detta
pastorat utmärker sig genom ett stilla, ärligt och gudfruktigt sinnelag samt rena
seder." R yktet om den strä ngt reglerade levnaden i T ygelsjö och V Klagstorp
spred sig snabbt i den kringliggande bygden. D en strä nga nykterheten i socknarna under K allenbergs inflyta nde har gett upphov till det ä nnu i dag i O xie
h ärad leva nde uttrycket " T yelse-jöj" (T ygelsjö-gök ), en skämtsam benämning
av utsocknes på en kopp svart kaffe med en skorp a som till tugg.
Kallenbergs efterträdare, kyrkoherde J oh a n Ernst Rietz32, som tillträdde p astoratet 1851 , var en blidare och vekare na tur. H an delade sin fö reträd ares
intre'sse för missionen och var en god predika nt. I konfirmationsundervisningen
var h an human, och fö rhålla ndet till fö rsamlingsborna var det bästa. Rietz var
en lärd präst. H an h ade i Lund disputerat för graden m ed en avh andling om
Spinoza och h ade innan h an kom till T ygelsjö och V Klagstorp tjä nstgjor t
som ama nuens vid universitetsbiblioteket, adjunk t vid K atedralskola n, docent
och t f professor i såväl teoretisk som praktisk filosofi, allt i Lund . Rietz var
historiskt intresserad. H a n skrev det skånska skolväsendets histori a och utgav
en serie svenska medeltidsurkunder. Rietz var ledamot av en rad såväl svenska
som utländska lärd a samfund och var en av initia tivtagarna till den 1865 bildade
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Skånska fornminnesföreningen. Studiet av den svenska medeltidslitteraturen
förde honom över till dialektstudiet. Tygelsjö prästgård blev centrum för en
omfattande dialektforskning. Rietz gick omkring i gårdarna och antecknade
de folkliga benämningarna på såväl fast som lös egendom. H a ns undersökningar sträckte sig långt uta nför pastoratets gränser. H a n undersökte inte bara
socknarna i Oxie och Skytts härader uta n företog också resor till olika landskap.
Rietz intervjuade också kringresand e försäljare, som fick kost och logi i prästgården. Genom sådana samtal fick Rietz god insikt i t ex olika Daladialekter.
Rietz korresponderade också med dialektintresserade personer, däribland flera
präster, i olika delar av landet och fick på så sätt upplysning om olika dialekter.
De många beläggen sammanställde Rietz till "Ordbok öfver svenska allmogespråket" eller " Svenskt dialekt-lexikon' ', som utkom i elva häften 1861 - 67.
Med sin ordbok har Rietz skapat en ovärderlig källa till kun skap om våra dialekter. Ordboken innehåller många ålderdomliga ord och uttryck, som i dag
skulle ha varit förlorade, om de inte upptecknats och befordrats till trycket
av Rietz. För dialektforskningen är ordboken oumbärlig, och en fotolitografisk
reproduktion av första upplagan utgavs 1962 på CWK Gleerups förlag i Lund.
D et ligger ett oerhört a rbete bakom ordboken, och flitens lampa brann till
sent p å nätterna i Tygdsjö prästgård. Härom berättar dottern Maria Kallenberg: " H erden, den outtröttlige och a rbetssamme prosten, var den som sist gick
till vila. Från ha ns fönster lyste oftast lampan till över midnatt, då han, sysselsatt med sina lä rda arbeten, forskade och studerade utan att spara tid eller
krafter. - - - Apropos dessa prostens sena arbetstimmar förekom det en
vinter, att en inbrottstjuv grasserade p å orten och gjorde inbrott å flera ställen.
Då h a n blev fast i en grannförsamling, erkände han för lä nsmannen, att han
en natt stått fl era timmar utanför vårt hem, just uta nför prostens fönster, där
det varken fanns rullgardiner eller fönsterluckor. Han ｶｾｮｴ｡､･＠
på att lampan
skulle 'släckas .och han finge fullfölja sin avsikt att stjäla. M en, trött p å att
vänta, a tt den flitige m an nen skulle sluta arbeta, gick han till andra gårdar,
där ingen flitens lampa hindrade honom. "33 D et var denna episod, som senare
inspirerade A U Bååth ti ll dikten "Nattens tankar" i samlingen "På gröna
stigar'', där en strof lyder:
Ur prostens kammar än ljuset skiner.
H an sitter, som många åren han setat,
bland böcker och papper i nattens frid:
en forskn ingens ärliga, stilla strid,
som dagens buller och slit ej tål;
han forskar i svenska bygders m ål,
dem fram ha n ur gård och ur stuga letat.
Rietz avled 1868 och efterträddes av kyrkoherde Ephrahim Bager34, son till
handlanden Ema nuel Bager i :M almö, som var medlem av den h errnhutiska
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försam lingen där och fliti gt verksam med att sprida uppbyggelselitteratur, allmänt kallad " den hellie Bagorn'', den helige Bage r. Ephra him Bage r verkade
i herrnhutisk a nda, h a n h ade tillbringat sex å r vid herrnhu tarnas läroanstalt
i Christiansfeld i Sönderj ylla nd . H an ihågkommes som en blid och from präst,
som visade stor omsorg om sjuka och fattiga, dem ha n ofta hj ä lpte också ekonomiskt. H ans förkunnelse var innerlig och enkel och förstods av alla. Bager
var gift m ed en dotter till K allenberg. H an var lik som K allenberg en varm
vän av missionen. Bager sysslade också m ed teologisk forskning och författarskap. Han m edarbetade flitigt i såväl svenska som tyska teologiska tidskrifter
och skrev en förnämlig biografi över sin svärfader. Han gjorde också översättningar, bl a översatte h an från da nska n en uppl ys ningsskrift om mormonerna,
som via Köpenhamn i mitten av 1800-ta let börj ade intränga i Skåne35.
Bager avled 1890 och efterträddes av kyrkoherde Severin Fredlund36, som
var schartauanskt inriktad och arbetade i den strä nge K allenbergs a nda. Fredlund var en framstående predika nt och drog liksom Kallenberg till sig stora
åhörarskaror också långväga ifrå n, ha n predikade varje söndag inför en fullta lig
menighet i Tygelsjö och V Klagsto rps kyrkor. Under Fredluncls tid nedbrann
den gamla prästgården i Tygelsjö, som varit ett a ndligt och ku lturellt centrum
i bygden, det var den 11 juni 1920, och Fred lund fl yttade in i den nya prästgården, som stod fä rdig 1922. När Fred lund lä mnade sin tjänst som emeritus
1931 , hade sedan 1791 , då Ni ls Hoht tillträdde kyrkoherdebefattningen, således
under 140 år, i Tygelsjö och V Klagstorp end as t funn its fem kyrkoherdar, som
alla uppnått p rostvärdigheten.
I T ygelsjö by fanns enligt den gamla ordningen fo lk- och sm åskola och i den
·s k M ellersta skola n väster om byn folk - och sm åskola. En väderkvarn ha r
funnits å Tygelsjö nr 6._ Tygelsjö h ade jä rnvägsstation vid den nu nedlagda
Falsterbobanan. Frå n T ygelsjö utgick förr en fem kilometer lå ng bibana till
- K.lagshamn vid kusten, öppnad för trafik 1898. V id järnvägen, som d agligen
trafikerades av sex tåg i varje riktning fanns en hå llpl ats vid Ängsholm ungefär
mitt em ellan Tygelsjö och Klagsh am n. D et sista tidtabellsenliga tåget rullade
på linjen T ygelsjö - Klagshamn 1927.
Väster om kyrkbyn ligger vid Öresundsku sten den lilla byn P i 1 e, ,som 1569
skrevs Pi i 1e, identiskt m ed folkmå lets pi 1 e, vegetation av pil, samling av
pilträd.1
I Pile h ar gjorts ett intressant s k depåfynd frå n bronsåldern m ed ett stort
antal förem ål, dolkar, ringar och a ndra smycken; vidare fanns här en yxa av
engelsk typ3 7 .
Pile var under medeltiden en sätesgård, P i i 1 e g a a r d e n 1495, som ned);irändes av M almö borgare under grevefejden. Ännu i ·slutet av I 700-talet
kunde man här finna sp år efter vall ar och gravar, som omgett slottet38. När
N G Bruzelius inventerade fornminnen i Oxie h ärad 1864.2 var vallarna vid Pile
borta, men graven var kvar. Bruzelius noter ade: " Å hemma net nr 2 Pihle a l
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T ygelsjö socken ä ro lemningar efter en befästad borg frå n m edeltiden, " Pihlegården'', nemligen en temligen djup graf, inom hvilken " tegelbrockor, murbruk,
kullerstenar och andra lemningar efter byggnader bli fvit a nträffade i ej obetydlig m ä ngd. " Ti ll Pil e hörde i äldre tid en ha mn, i liinsräkenskaperna frå n
1 o:: > - och 16 o-talen omnämnd som "Pille ｨ ｡ ｦ ｾＧ＠ .- Pile omfattade under 1700ta let två hela hemman, som var utsockne frälsegods under T orup. Enligt en
beskrivning av " Pihle G ården" 1789:l9 om fa ttade ägorna Östre, Norre och
V äs tre Vång, H afre V ången och Strandä ngarna. Pilegården eller Pile enskiftades I 8 I 340 av la ntmä taren M ag nus vVremp . Pile h ade förr en väderkva rn
a nr I.
V Klagstorp, som h ar en a real av 9. 96 kvkm, består endast av kyrkbyn K lagstorp, som gett namn åt hela socknen. Vid å rsskiftet 1970/7 1 h ade V Klagstorp
656 invå nare. Kl ags t o rp, som under 1400- och 1500-talen skrevs K 1 a k st o r p och K 1 a x t r u p , innehåller det fo rnda nska m a nsnamnet K 1 a k k och
t o r p, nybebyggelse41 .
Om tidig bebyggelse i V Klagstorp vittnar m arkgravar frå n stenåldern å nr
16 . och 18. V Klagstorp räknar tre bronsåldershögar, varav R om elehög på nr
24 ä r den a nsenligaste. Ortnamnsforskningen a nser, a tt namnet innehå ller ett
R amund eller R omund, som också ingår i R omeleklint och flera högar i Skåne.
R amund eller R omund var en hjä lte i den islä ndska fo rnsagan, som lä t sänka
ner sig i en gravhög, där h a n utkämpade en vä ldig strid m ed en vålnad, kallad
Tråen42. Om R om elehög i V K lagstorp berä ttas flera folksägner, som är a ntecknade reda n 18642 av N G Bruzelius. En sägen berä tta r, a tt en huvudlös
kvi i:na i grön kj ortel fö rr stod p å högen och fö rvillade nattliga vandrare. Trollpackan h ade ingen makt p å avstå nd, och m an gick dä rför stora omvägar för
att undvika a tt komma i höge ns närhet. En a nnan sägen berä ttar om en drä ng,
som en gå ng fann en kruka m ed penningar i högen. H ade han gått tigande
hem, hade h a n fått behålla ska tten, men han bröt tys tnaden, och plötsligt
försva nn penningkruka n. R omelehög m ä tte enligt Bruzeli us 90 alnar i omkrets
och 9 alna r i höjd. Bruzeli us nä mner också två andra högar, en nästa n utjämnad hög p å nr 3, kallad H ålhög, och p å nr 16 en a nnan hög, kallad " Stendysse n", som var "omkring 60 alnar i omkrets och i östra ka nten vid p ass två
alnar hög, m en i vestra näs ta n jemn m ed m arken. Rundtomkring ka nten finn as
16 till större delen uppstående stenar, de största omkring 1y-2 a ln. ofva n jord.
I östra ka nten ligga trenne stora stenar ti llsammans, till en del dolda a f jord,
troligen ·sjelfva kista n till stend vssen" . I Lunds stifts landebog 1569 omtalas
i V Klagstorp " Steendöss engen" och " Steen döss ageren".
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Lunds stifts landebog 1569 upptar i V Klagstorp socken 25 tiondegivare, som
i tionde gav 6 pund råg, 9 pund korn, 10 tunnor h avre, 15 lamm, 20 gäss och
28 m ark i offer samt i helgo nskydd 3 pund råg43.
K lagstorps by enskiftades 1804 av lantmä ta ren M agnu s \Vremp44 och omfattade hemmansnumren 1- 32 . Vid enskiftet fick sex gårda r ligga kvar i byn,
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meda n övriga gårdar fl yttades u t i bymarkerna . Bl and de u tfl ytta nde gårdarna
var domkyrkohemmanet nr 8, tydligen identiskt m ed den gård, som L aurens
T orstenss0n Giedde i R ögle, V älinge sn, Luggude hd, r 5 r 2 donerade till Jungfru
M a rias altare i Lunds domkyrka45 .
I Klagstorps by låg fram till mi tten av 1880-talet en medeltidskyrka av gråsten från 1 loo-talets slut. K yrka n h ade rom ansk grundpla n och bestod av ett
rektangulärt lå nghus i väster och ett något lägre och smalare fyrka ntigt kor
m ed halvrund absid i öster. F ramför långhusets västgavel uppfördes p å r 300talet ett torn av tegel. U nder sena re medeltiden tillbyggdes också ett vapenhus
och sakristia. På 1820-talet utökades kyrka n med en tillbyggnad i söder. M edeltidskyrka n i V Klag,storp revs r 884- 85 med undantag av tornet, och en ny
kyrka uppfördes p å den gamlas pla ts. D en nuvarande kyrkan i V Klagstorp
bestå r således av det vitrappade 1300-talstornet frå n den gamla kyrkan i väster
och ett långhus med ett tresidigt avsluta t korparti i öster, uppfö rt i rött tegel
1885. L å nghuset upplyses av tio stora fö nster, fem i söder och fem i norr. K orets
avsluta nde östra vägg h ar ett cirkelfönster med fä rgat glas. Invändigt h ar långhus och kor ett välvt brädtak. Tornet ä r av bred typ, som är vanlig i kusttrakterna, och torde ursprungligen ha u ppförts i försva rssyfte. D et var av samma
bredd som det gamla långhuset och h a r nischprydda trappgavlar i norr och
söder, det ä r annars vanligt att de skånska kyrktornen har trappgavlarna i öster
och väster som exempelvis i Husie och S Salleru p.
I V Klagstorp tilkara togs liksom i T ygelsjö medeltidskyrkans inventa rier,
som fi ck sin plats i den nya kyrka n. Altaruppsausen och predikstolen i V Klagstorp ä r i huvudsak av samma utfö rande som i Tygelsjö och tillskrives malmöbildhuggaren D a niel T ommisens verkstad. Altaruppsatsens m ittparti h ar tre
avdelningar med vardera två mindre över varandra ställda tavlor. D e sex tavlorna framställer i övre raden Jesus välsignar barnen, J esus hos M arta och
M aria och N a ttvarden och i nedre raden D en gode herden, J esus p å korset
och U ppståndelsen. T avlorna h ar ursprungligen h aft bibelspråk som blev övermålade 1781 , då tavlorna i stället fi ck bilder u r Nya T estamentet. I samband
med nybyggnaden p å 1880-talet ersattes dessa t avlor av nya oljem ålningar,
främst kopior av den då populäre danske konstnä ren C arl Blochs verk. U ppstå ndelsebilden å terger sålunda ett kä nt Blochmotiv, vars original fi nnes i Bedekammeren i Frederiksborgs slottskyrka i Hilleröd.
Predikstolen h ar träskulpturer, som framställer apostl a rna Petrus, . P aulus
och J oh annes och olika dygder : J ustitia (rä ttvisan ), Sa pi en tia (visheten ), C aritas (kärleken ) och Fortitudo (modet ) . Runt predikstolens övre ka nt löper den
la tinska texten: JESU S CHRIST US HERI ET HODIE ET IDEM I N
AETERNUM, dvs J esus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet. R u nt
predikstolens nedre kant läses : SALI GA ÄRO DE SOM HÖRA GU DS ORD
OCH GÖMMA DET. Över predikstolen h änger en baldakin med fö rgylld
ka nt, prydd med ä nglahuvuden.
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V Klagstorps kyrk a . -

F oto Bo F M å rten sson .

Av dopfunten från I 100-talet ä r endast skålen bevarad, den ursprungliga
foten h a r gått förlorad och ersatts med ett nyare arbete.
I V Klagstorps kyrk a h ä nger porträ tter av konung Fredrik I och drottning
Ulrika Eleonora, vilka torde ha kommi t till kyrka n samtidigt m ed kungaporträ tterna i T ygelsjö kyrka. Porträ tterna had e senare överklistrats med reproduktioner av van D ycks m ålning av Gustav Il Adolf och Cranachs kä nda Lutherporträ tt. På 1 930-talet avlägsnade konserva tor O svald Ovald reproduktionerna
från kungapor trä tterna, som samtidigt restaurerades. Fredrik I :s porträtt torde
vara målat av h a ns hovmålare Georg Schröder. D e avlägsnade reproduktionerna
av Gustav Il Adolf och Luther har också få tt sin pl ats i kyrkan.
V Klagstorps kyrka h ar också en kyrkokista, tillverkad av Ludvig Snedker
i Malmö 1 694 och ett skåp med go tiska beslag, vilket har stor likhet m ed ett
I 500-talsskåp i M almö St Petri.
I kyrkogårdsmuren sitter p å vardera sida n om porten två kritstenslejon inmurade. D essa lejon härstammar från medeltidskyrka n och h a r antagligen haft
sin plats p å ömse sidor om den nedrivna kyrka ns triumfbåge eller möjligen vid
dess syd p ortal.

Till V Klagstorps kyrkogård är knu tet ett krigiskt m inne från fo rna ofredsår
ｬｭ
Ｌ＠
i provinsen . Under svensk-d anska kriget r 709--1o belägrade danskarna ｾＱ｡
och truppavdelningar var förl agd a i byarna run t staden . I V Klagstorp låg en
dansk infanteristyrka p å roo m an . Natten till d en 6 februa ri I] r o lät kommendanten i M almö göra ett utfall mot den d anska posteringen i V Klagstorp.
Danskarna gick vid a nfallet i ställning p å kyrkogården och bjöd tappert m otstå nd. Sve nskarna försökte storma kyrkogårdsmuren, m en de mötte så hä ftig
gevä rseld, a tt försöket m ås te u ppges. D a nskarna erhöll fö rs tärkningar från
posteringarna i d e a ngrä nsande byarna, och svenskarna retirer ad e i h as t och
sökte skydd bakom Malmö vallar. U nder drabb ningen p å kyrkogården i V
Klagstorp stupade tre d anskar och fem sve nska r46.
I slutet av r 800-talet gjorde industrin sitt intåg i den gamla jordbrukssocknen
V Klagstorp. K alkfyndigh eterna i V Klags torp, som tidigare utnyttj ats endast
till husbehov, börj ade nu exploateras i stor ska la. Klagsh am ns K alkbrotts AB
bildades r 895, kalkbrä nneri, cem en tfabrik och h am n anlad es vid kusten, och
m ed amerikansk fa rt utvecklades hä r industrisamhä llet Klagsh amn, som också
fi ck järnvägsförbindelse med Tygelsjö på linjen M almö--Vellinge--Trelleborg.
I Klagsh amn a nlades också en sprit- och pressjästfa brik. Industriepoken ä r
sed a n länge slut, cementfabriken nedlades på 193 0-talet, och järnvägen Klagsh amn- T ygelsjö är uppriven. H amnen i Klagsh amn utnyttjas nu endast av
fi skare.
V Klagstorp h ade reda n tidigt liksom d e fles ta sockna r utmed Öresundskusten en h amn pla ts; i lä nsräkenskaperna från r 500- och 1600-talen omtalas i
V Klags torp en h amn, kalla d " Hiullh affn ", dvs Hjulham n .
I V Klags torp fa nns förr enligt d en gamla skolordningen fo lk- och sm åskola
i Klagstorps b y och folk- och m ella nskola samt två sm åskolor i Klagshamn .
V Kl ags torp h a r två väderkvarnar ; d en ena är d en s k Högamölla , byggd l So5
som den fö rsta " holländaren" i Skå ne, som ursprungligen had e sin plats i Kirse- ·
bergsstaden, me n som efter fö rsäljning flyttad es till V Klags torp i börj an av
1 goo-talet47. I V Klagstorp var jä rnvägsstation vid F alsterboba na n.
Bunkeflo, Tygelsjö och V Klagstorp h ar en fram träd ande pla ts i m emoar litter aturen ; också den lokalhistoriska och topografiska litteraturen kring d essa
socknar är tämligen rik, varfö r denna frams tällning endas t gjorts översiktlig.
D en intresser ade h änvisas till nedanståe nde litteraturförteckning.
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Malmö per ｨ￤ｳｴｰ￥ｲｾ｡ｧｮ＠
Av

R AGN AR G usTA F S O N

1887, den 27 augusti och tio år efter
Stockholm, invigde M almö sin första
hästspårvagnslinje: 3575 m eter från
Södervärn till varmbadhuset nere i
hamnen. T illståndet som den 1 r maj
hade övertagits av M almö Spårvägs
AB från två enskilda gick ut den 29
augusti. Det blev bråda dagar för spårvägsdirektören, m ajoren C M Frick,
med vagnbeställning hos Kockums,
spårläggning och köp av h ästar. M en

allt gick i lås och kunde avfiras med
middag och skåltal p å Kungsparken.
Uta nför stallarna, där auktionskam m aren ligger nu, ser vi p å bilden p ersonalen samlad för morgonutryckning.
V agnarna tycks h a numrerats i leveransordning, och en bär numret 24.
Bilden ä r alltså tidigast från r 899 då
a ntalet ökade från r 6 till 25 (man började med nio ) och senast frå n 1907.
D å gick m an h elt över till elektriskt.

Vid ändhållplatsen utanför Södervärns station väntar en vagn ovan t v
medan det poseras för fotografen i
pickelhuva, plommonstop och skolmössa. Vykortet är påtryckt foto l 906.
T v h ar en spårvagn svängt in på
Södra Förstadsgatan där en herre stiger på medan en hästkärra strävar mot
landet. Bilden bör vara tagen vinter-
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halvåret l 902- 03: hörnhuset vid
Ahlmansgatan fick byggnadslov 9/ 10
1901 och dess här inte påbörjade
grannhus 22/4 1903.
Ovan passeras Johanneskyrkan, invigd l 907 och fortfarande med en
byggnadsställning synlig. Träden står
kala. Bilden måste alltså vara från
hösten- vintern 1906- 07.
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"Den billigaste penning": den som
stigit på vid Södervärn och ännu fanns
med på den förra bilden måste minst
ha betalat tio öre. Det kostade nämligen enligt uppgift så småningom fem
öre per zon och zongränserna gick vid
T riangeln och Stortorget (samt senare
på österlinjen dessutom vid Schougens
bro; dock kostade det också där bara
femton öre att åka hela sträckan). Biljetterna hade konduktören i rullar utom en tid då man försökte med
"bössor" där avgiften helt enkelt lades
ner. Försöket föll tydligen inte väl ut.

Vad gäller bilden ovan av Södra
Förstadsgatan från Davidshallsbron
finns det en hästspårvagn långt upp
i gatan. Någon har skrivit " år r 902"
på vykortet och någon invändning mot
att bilden skulle vara tagen då, och
på sommaren, tycks inte finnas. R estaurant R oyal med uteserveringen på
vänstra sidan h ade nyligen flyttat hit
då (tidigare låg den vid Gustav Adolfs
torg ) . Besläktade lockelser bjuds för
Övrigt i hörnbutiken i huset på den
högra sidan: Gust. W olke Vin- &
Spirituosa-Affär.
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T riangeln ha r just p asserats av en
spårvagn p å linj en Södervärn- Östervärn som startades 1890. Vykortet är
stämplat r 904, och smeden H Lindberg som skyltar tv finns fö rst i adresskalendern för r 900. H ästkärrorna är
åtskilliga och ett p ar kör med ena
hjulet i sp åren - något som enligt ett
sentida muntligt vittne brukade rendera kuskarna en utskällning av sp årvägsch efen major Frick om gärna
följde m ed p å turerna. För övrigt
sträckte sig h är bebyggelsen p å Södra
Förstadsgata n längre åt söder ä n nu.

Fram fö r det främsta huset på västra
sidan ses det kanske mest pittoreska
inslaget i denna gatubild : en gumma
i sjal och sjalett och m ed en kagge i
h anden. D et är ä nnu en bit kvar till
de fina kvarteren, och m a n ka n erinra
om vad SDS (enligt uppgift närmare
bestämt sedermera ch efredaktören K
A H är je ) skriver invigningsdagen,
nämligen att man " särskildt beaktat
frågan om huru den aflägset boende
arbetsma nnen skall kunna för den billigaste penning begagna det nya samfärdsmedlet" .

En häst travar fram över Davidshallsbron med spårvagn nummer tio
på väg ner mot Södra Tullgatan och
qustav Adolfs torg. Träden visar att
det är sommar, och tydligen är det
också besvärande sol: gardinerna i
spårvagnen är delvis fördragna. Men
de som tittar ut ur den finner att här
öppnar sig vida vyer, något ·som fotografen ännu bättre kunnat konstatera
från ett fönster vid Regementsgatan.
ö,·er kanalen finns det redan en
Paulibro och en Rörsjöbro (numera:

Amiralsbron ) men ännu ingen Kaptensbro. Och Davidshallsbron ser så
smal ut att den väl bara med näppe
nöd kunnat tillåta det möte som just
måste ha ägt rum mellan spårvagn
och hästkärra.
Husen på kanalens vänstra sida har
ju skattat åt förgängelsen först rätt
nyligen till förmån för Södertull och
dess systerhus. Det lilla tvåvåningshuset med torn hade f ö en tid kommunal betydelse: här låg stadsbibliotekets ungdomsavdelning åren I 92 7-
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46. Vid brons nordöstra hörn ser vi en
"Aspsticka", en av de reklampelare
Skånska Dagbladets grundare Rudolf
Asp började sätta upp 1895.
Bebyggelsen längst ner vid kanalkröken förlorar sig i ett gytter, men i
fonden strax till höger om den anar
man konturerna av en väderkvarn.
D en kallades Höga Mölla, låg ute vid
Lundavägen och togs ner I 9 ro för att
sättas upp i Västra Klagstorp i stället.
Mellan den och brandstationen ser
man en lång och överraskande ljus
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byggnad. Det är Dahlgrenska stiftelsen, liksom <len nyss passerade J ohanneskyrkan ett prov på operaarkitekten
Axel Anderbergs konst.
Bilden ovan måste vara tagen senast
under hästspårvagnarnas sista sommar
r 906. Och kanske just Dahlgrenska
stiftelsen ger en tidigare datering. Huset invigdes nämligen i april I 903 och
den egendomliga färgen frestar till
gissningen att fasaden inte är färdig.
I så fall bör man ha skrivit sommaren
I 902 då bilden togs.
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En hästsp å rvagn h a r kommit upp
p å Gustav Adolfs torg och följ er
Rundningens lummiga grönska. L ängst
tv utfordras några h ä:star som möjligen kan h a samba nd m ed torgh andeln; dock skymtar bakom det högra
p aret ett elegantare åkdon m ed vagnslyktor. Bakom detta i sin tur ses Stölten & Simmonsens fotografiska magasin. AB Valhallas höga hus vid Södra

;

'> -?'

.. '

-

1

_: ;

••

ｾＮ＠ ｾ ＢＧ ﾷ ＧＢ Ｍ

,' -

•

ｾＭＮＺ｟Ｌ＠

.•

Tullgatan stod färdigt r 903, men viktigare för da teringen är tvåvåningshuset med AB Edvin N ybloms h errekipering och skrädderi : firm an anmäls hitflyttad från Östergata n först
i adresskalendern r 905, så bilden är
tagen någon av somrarna r 904- 06.
Vid kiosken bakom sp årvagnen tycks
f ö p ågå någon form av försäljning
eller u teservering.
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Upp trälar uti alla stater ... Tre
hästspårvagnar står och väntar på a tt
få fortsätta, tydligen h ejdade av ett
demonstrationståg som är p å väg utmed Rivieran och ner i Stora Nygatan.
På träden anas späd grönska och Stadt
Hamburgs trottoarservering lä ngst t h
är öppnad varför det säkert rör sig om
en första maj-demonstration. Och på
brandgaveln längst ner i Södergatan
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gör Grand R estaurant Hippodromen
reklam för M atsalar, Cafe, Billard och
Festvåning. D en senare öppnades i
september l 900, så bilden bör vara
från en första maj 1901 - 06 . Bredvid
Stadt H amburgs markis ses teateringången och dä rbakom på Södergatshörnet den Gråbergska fas tigheten
som följdes av Wessels som i sin tur
följdes av S:t J örgen.

Parasollsommar på Södergatan. I
butikerna närmast kameran idkas nästan bara textil handel. Bakom markiserna längst t h finns Olof Perslows
manufakturh andel, därbredvid Georg
H olmgrens klädeshandel, under nästa
markis Paula Wibergs korsetter och i
nästa hus med markiserna på andra
våningen A P Cronquist & Son, manu-

fakturer och mattor. På västra sidan,
närmast, Anna Wennerströms garnbqd, i norra ändan p å samma hus
M almö K lädesmagasin och mellan
dem Augusta Kloos dock- och broderih andel. Bilden fi nns vykortsstämplad
r 900 och dateras vidare av Lejonets
nya hus (bygglov 6/ r r 1895) tidigast
till sommaren r 898.
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M era textilier : p å bilden ovan ligger
Södergata ns gamla hörnhus mot Stortorget ännu kvar med Evald Larsens
affär för tyger och sybehör. O ch Fougstedts har ännu inte apoteket Lejonets
nya hus som granne, medan dä remot
huset som kom att hysa Buttericks
hörna nere vid Baltzarsgatan ä r byggt :
detta da terar bilden till tidigast I 892
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och senast 1895. Fotografen som tog
den, C V R oikjer, gör förresten gavelreklam p å Engeströmska p ala tset. Österlin jen som gick ner i Kyrkogatan
m åste vara a nlagd och sp åren tycks
också börj a dela sig lä ngst ute t h det blev, vilket bekräftas av andra bilder, en vid sväng utanför la ndshövdingens.

gl
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D en föIBta linjen gick ju ner i hamnen, och bandelen Stortorget- Hamnen trafikerades efter l 890 sep arat sedan österlinjen anlagts. Ovan tv h ar
en spårvagn tagit sig genom den ä nnu
trånga (Östra ) Hamnga ta n. Petrikyrkan har sitt nya torn så bilden måste
vara tagen efter l 890; den är vykortsstämplad 1901 och ingenting tycks
jäva att den ä r tagen kring sekelskiftet.
Det är sommar och markiserna uppspända över Hotel Horns långa trottoarservering. O ckså i det andra hörnhuset är det servering : Gust. Baudes
Conditori och D ame-Cafe, en föregångare till Continental p å samma
plats men i annat hus, försäkringspalatset som ligger där nu.
Nedan tv är en spårvagn redan på
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god väg mot h amnen och en a nnan
ännu kvar på bron. Bilden måste vara
tagen tidigast l 896 eftersom tullvisitationslokalen nere vid Öresundsbåtarna
står klar.
O ch ovan h ar h amnvagnen nått
slutstationen u tanför Malmö Warmbadhus p å Hans Michelsensgatan.
Tornet längst t h hör till å ngfärjestationen, varför bilden tidigast ka n vara
från 1895. Sedan Strandpaviljongen
invigts utställningssommaren l 896 förlängdes f ö sp året dit ut, men den trafik en upphörde 190 1 med Nyhamnens
anläggning. Sträckan Södervärnvarmbadhuset brukade ta ungefär tjugo minuter, vilket betyder att h ästen
fi ck trava på rä tt ordentligt. H ästarna
sägs också h a slitits hårt.

Österlinjen som först bara gick till
Värnhem började som sagt 1890. Den
halvöppna sommarvagnen ovan t v
utanför R ådhuset ska just svänga ner
i Kyrkogatan. L ä ngst upp t h skymtar
en restaurangreklam på L ejonets gavel. Bilden är alltså tidigast från 1897.
(Apoteket invigdes 1898 men p å huset
står 1897 ; datum för slutbesiktning
saknas.)
På bilden t v rund ar en sp årvagn
just riksbanken, numera stadsarkivet,
på väg in i Göran O lsgatan. D en
svänger snart igen, upp i K yrkogatan,
men dessvärre verkar det omöj ligt att
få tag i en bild av en h ästspårvagn
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utanför Petri kyrk a. Kurva n in i Kyrkogatan p åstås f ö av ett sentida muntligt vittne h a varit så tvär a tt vagnarna
lä tt sp årade ur -- men de var enligt
samma källa lätta nog för att passagerarna skulle kunna lyfta dem p å sp år
igen. Huset längst t v p å bilden är
Sydsvenska ns gamla.
O van, p å ett vykort stämplat 1902,
har en spå rvagn p asserat den först i
slutet på 1960-talet försvunna låghusbebyggelsen i kvarteret Magnus Smek
vid Ö stcrgatan. L åghuset på högra sidan mitt för kyrkan hör till Skå nska
Dagbladets korsvirkesgård som revs p å
1930-talet.

En sp å rvagn befinner sig här p å
ungefär samma pla ts som p å förra bilden, men p å väg åt a ndra h ållet och
fotograferad nerifrå n Drottningtorget.
Pla nket t v h ör till den H ommerbergska brädgården, och p å andra sida n
Norregata n reser sig A P Sjöbergs fastighet, färdig 1 894. D etta ger ett bakre
gränsår fö r bilden, och den är vykortsstämplad 190 1. L ä ngre upp tv ses de
Diedenska och Thottska husen som ju

i dessa yttersta dagar och i restaurerad
glans lyckligen bevarats å t en eftervärld . Så icke trevå ningshuset därnäst
va rs bottenvå ning h yste resta urang
Kvarnen eller det gamla tvåvå ningshus som hä r ä r dess västra granne.
M ella n förgrundens träd p å Drottningtorget skymta r den östra gaveln p å
den Bagerska gården, byggd 181 2 och
riven för det nya hus som stått p å pla tse n sedan 1907.
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Från ett fönster p å hörnet Östra
Förstads- och Byggmästaregatorna h ar
kameran fångat en sp årvagn p å väg
ner mot Schougens bro. Husen bakom
fondens träd ligger p å a nd ra sidan kanalen. Huset vars gavel skym tar lä ngst
bort på gatans vänstra sida fick bygg-

nadslov 1894. och luckan till fyravåningshuset närmast österut fylldes med
ett hus som fi ck byggnadslov 1905.
1895-1905 ä r alltså grä nsår för bilden. A. H a nssons butik (färger, speceri er och diverse ) längst t v låg p å hörnet till V iktoriagatan .
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Vid Värnh em ovan t v ä r sikten
ännu ganska fri . Husen t v om och
bakom träden ligger nere vid Drottninggatan och det högra av dem h ar
ännu byggnadsställningar. D et ä r apoteket Fasanens hus, slutbesiktigat i december 1 903, varför bilden m åste vara
från det året. L ä ngst t v ser m an ä nda
bort till Petri kyrka. Huset lä ngst t h
ligger på hörnet av Ringgata n.
Det östra hörnhuset p å samma gata
ses på bilden t v. D ä r sålde P Sindahl
mjöl, gryn och kli. Huset i bakgrunden
är landeriet Wä rnhem, rivet 1906. D en
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vänstra sp årvagnen h ar just svängt in
på Lund avägen för a tt fortsätta till
Östervärn. D en bandelen lades ut
1894 och 1905 stämplades vykortet två grä nsår för bilden.
P å bilden ovan sker p åstigning p å
L undavägen just vid svä ngen mot
V ärnhem . Huse t lä ngst t h vars torn
ä nnu inte ä r riktigt fä rdigt slutbesiktigades i september 1906. Det va r säkert
också det året som bilden togs. För
övrigt kan sägas a tt fasta h ållplatser
ursprungligen inte fa nns utan vagnarna stannade vid a nrop .
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Skorstenarna p å Vårgatans hörnhus
sågs reda n över sp årvagnen p å förra
bilden och de å terkommer t h på övre
bilden på motsatta sida n. Huset fick
byggnadslov 190 1, och p å bilden ser
man ännu in te ett spår av Lundavägens h örn hus mot Fredsgatan (nu:
Höstgatan ), Solstrålehus 1 902- 03
som det står p å det. Bilden måste därför vara från 1 902.
På bilden t v h ar en sp årvagn svängt
om Solstrålehuset och kommit en bit
ner i Fredsgatans grönska. D et är
sommar, och a tt det är sommaren 1 903
kan ses av två saker: dels är alltså Solstrålehuset byggt - man ser en bit av
dess torn i bakgrunden - och dels är
vykortet stämpla t just I 903.

Slutstationen, Östervärns station dit
linjen som sagts drogs ner 1894, har
ovan fångats av en fotograf n ågon
gång mell an det året och 1 90 r då vyko rtet stämplades. Han bör h a stått
n ågonstans mellan nuvarande Våroch Värnhemsgatorna på de ännu
obebyggda och tyd ligen något sanka
ä ngarna. Stationen m ed vänta nde
h ästspårvagn ses t h, nära mitten i bakgrunden Kirsebergs vattentorn och tv
därom Skåne-Mejeriers lå nga hus som
då enligt påskriften hyste Malmö Bi geri Aktie Bolag. Mitt över det huset
återser vi samma Höga Mölla som vi
anade borta vid horisonten redan p å
den stora utsiktsbilden från D avidsh allsbron.

.Ä.nnu en gruppbild av p erso nalen
uta nför stallarn a. K anske de föremål
som dels står p å m arken och som dels
n ågra h åller i är sådana avgiftsbössor
som var i bruk 1897- 1903. H ästspårvagna rna har i så fall en tid kvar: den
1 januari 1905 övertogs bolaget av staden, den 22 december 1906 börj ade
man köra elektriskt på den nya Ringlinjen och sedan körde man blandad
drift till i febru a ri 1907 då hästspårvägen efter tjugo års tjänst gjorde sin
sista tur.

Fakta om spårvägen h ar hä r främst hä mtats ur Einar Hultma ns och Arvid Törn bloms Malmö Spårvägsa ktiebol ag oc h M a lmö Stads Spårvägar 1887- 19 17 (Malmö
19 1 7) och N 0 P erssons och N Edv Hanssons Trettio år av M a lmö Spå rvägspe rson als fackföre nings hi sto ri a 1890- 1920
(M a lmö 1920 ) . F ör d ate rin gen har byggn ad snäm ndens arki v och adresskal endrarna
varit vikti gaste käll a.
Bilderna är i huvudsak insända till en
a rtikelserie på SDS :s Oss emellan-sida.
Malmö Museum kompl etterar med tre bilder: frå n Södervärn, Gustav Adolfs torg
med d emon strationståg och Riksba nken .
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Carl X Gustaf-statyn på Stortorget
Om ett monuments tillkomsthistoria
Av KJELL A MoDEER

Du Kriga rfu rs te, som i bronsen glä nser
På tyglad få le h ä r vid Sundets strand,
N aturen själf utstaka t fö rst de grfö1ser,
Som m ed ditt svärd du börda t å t vårt la nd .
På Polens hed din seger skrefs i sanden,
Mot Sela nds ö du fåfängt sträckte ha nden ;
När dig ett hitintill från ofvan nått ;
M en svenskt ä r Skå ne efter h äfd ens me ning,
O ch af eröfringen det vard t förening
Emell an hj ärta n - ej p å ka rtan blott.
D en 28 ju ni r 896 - i år fö r 75 år sed a n - · recitera de apotekaren Sa lom on
Smith p å Stortorget i M a lmö ovanstående p atetiska strof ur greve Carl Snoilskys ka nta t till toner av musikdirektören August K örling i Ystad . K a nta ten var
skriven och komponerad fö r det högtidliga tillfälle, som av täckandet av ryttarsta tyn p å Stortorget för d å tiden innebar . I Sverige fa nns vid detta tillfälle endast
ytterligare två r ytta rstoder, nämligen G ustaf Il Adolfs av P H Larchevesque
(rest 1796 ) och Carl XIV J oh a ns av B E F ogelberg ( 1854), båd a i Stockholm .
I Skå ne fanns överhu vudtaget tidigare blott ett res ulta t av bildhuggarkonsten,
nämligen T egnerstatyn i Lund . Att m ed hjälp av insamlade m ed el resa ärestoder över hädangångna m onarker eller a ndra i det förflu tna betyd elsefull a
personer blev i det sena adertonhundratalets Sverige en vanlig företeelse. När
statyn i M almö stod p å plats h a de nä rmre 25 år förflu tit sed a n initiativet till
resandet av detta monument h ade tagits. Förestående uppsats sp eglar således
i första h and en tidstypi sk fö reteelse i det oscaria nska Sverige.

Bakgrund och initiativ
På mitten av 1800-talet kom intresset för det fö rflutna genom roman tiken at t
öka. Ur d etta intresse fram växte p å det lokala pla net ett påtagligt intresse för
bygdens historia, för folkli·vsforskning och fornrninnesvård. I södra Sverige kom
Gunnar Olof H ylten-Cavalli uis a tt m ed sitt arbete " W ärend och wirdarne"
( 1863- 64 ) ge inspiration till bildandet av sydsvenska fornminnesföreningar.1
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I Skå ne bildades " D e skå nska landskapens historiska och arkeologiska förening"
i Lund år 1 866 som ett forum för den lokala folklivsforskningen och hembygdsvården. Initiativtaga re var den aktive kyrkoherden i Tygelsjö Ernst Rietz.2 Till
vice ordförande i den nybildade fö reningen utsågs litteraturhistorikern professor
Gustaf Ljunggren och till sekreterare den dåva rande histo riedocenten :M artin
Weibull. D e båda sistnämnda h ade det gemensamt att de aktivt alltsedan
studenttiden varit varma anhängare av skandinavismen, vilken rörelse även
kom att prägla den nybildade föreningens ideologi. R edan i det första numret
av "Samlingar till Skå nes historia, fornkunskap och beskrivning" ( 1869 ) betonade Martin Weibull de skånska landskapens särställning, vilka h a n ansåg
utgöra " de närmas te och naturligas te förmecllingslänk arna mella n de trenne
folk, i vi lka elen gemensamma stammen grenat sig". Den nämnda av föreningen
utgivna tidskriften kom huvudsakligen att inneh ålla artikla r, som klarl ade Skå nes genom historien centrala ställning för hela Nordens historia. Övergångsticlens historia var ett exempel härpå, och tidskriften publicerade viktiga källor
och aktstycken rörande bl a Skå nes historia 1658 -- 171 o, vi lken tidsperiod i

M artin W eibull (ståe nde ) och Gustaf
Ljungg ren 1 862. Bå d a ingick i Lunds
bestyrelse för stud entm ötet i K öpenhamn
d et ta å r . Dessa studentsamma nkom ster
var härdar för skandinavismens ideer och
va r e j uta n betyd else för de skandin aviska
ländernas po litik. F oto. Kungli ga bib lioteket.
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synnerhet favoriserades av 'Veibull , som även bidrog m ed uppsatser rörande
denna tid bl a " Om Skå nes adel under övergångstiden" .3
D et är mot bakgru nd av det utta lade intresset för Skå nes histori a kanaliserat
genom den skånska fornrninnesföreningen oc h Martin Weibulls aktiva och av
honom styrda publiceringspolitik m a n få r se initi a tivet att resa en " Stat ue
a:questre" över Carl X Gustaf i l\falmö. Initia tivet kom frå n den skånska godsägaradeln, och redan frå n början framstod greve Arvid Fr:son Posse, Charlottenlund, •som den leda nde kra ften . Posses levande intresse för det förflutna
dokumenteras bl a av att han var ledamot i elen skå nska fornminn esföreningen
alltsed a n starten, och av a tt han å r 1869 blivit kallad till led amot i Svenska
fornminnesföreningen:1 Initia tivet h ar m ed a ll sannolikhet tagits i september
1873. D en ursprungliga handskrivna teckningslista n upptog representanter såväl
för godsägaradeln, förutom Posse bl a kamm arh erren Carl Trolle på Klåge rup,
Rudolf Tornerhi elm p å Vrarns Gunnarstorp och greve Otto Thott p å Skabersjö, som för elen dåtida M almö-bourgeoisien, t ex F H K ockum, J P Bager,
C J K ock, J H Dieclen och Edw Engeström.5 Denna teckningslist.a ä r odaterad.
D en 29.9. 1873 levererades em ellertid till Posse från tryckeri i Ystad en av
honom undertecknad och elen 1.1 0. 1873 da terad inbjudan a tt teckna bid rag
för ås tadkommancle av en " Statue a:questre" av Carl X Gustaf att resas i :M almö. Samma dag, elen 29 september, började landstinget sin session i M a lmö,
och sannolikt har Posse ombesörjt leveransen för a tt kunna sprida listorna till
de församlade lanclstingsledamöterna, som också visade ett positivt intrcs.se
för förslaget.

Reaktion
I anledning av elen utsänd a skrivelsen å terfan ns en fö rsta notis om förslaget i
Malmö nya alleh and a lördagen el en 4. 1o. 1873. Därvid m eddelades, att redan
" rätt betydliga bidrag h ä rtill blivit å utsända listor tecknade" men a tt över
100.000 Rcllr erfordrades för att fö rverkliga proj ektet.6 R eaktio nen i lokalpressen blev icke odelat positiv. Medan Sydsvenska D agbladet tigande förbigick
Posses aktion kom elen av J ohan Berndt ·w estenius utgivna politiskt aktiva tidningen " Framå t!" a tt taga upp initi a tivet i slutet av oktober 18 73 .7 Tidningen
refererade en i den danska tidningen " D agbladet" införd kri tisk insändare
mot statyförslaget. Författa ren, ·som fö rkl arade sig vara a nh ängare av skandinav1smens ide kä nde sig besviken över förslaget och konstaterade med sorg, "att
elen ska ndinaviska icleens baromete r icke ä nnu i elen provins, som man trodde
vara denna ideens vagga, synes stå synnerligen högt, och a tt där ä nnu därstädes
synes vara m ycket att göra fö r icleens uppriktiga vänner till dess befrämjande".
Framå ts redaktio n instämde i kritiken och a nsåg förslaget vara en förnärm else
mot det da nska folket, "en förn ärmelse som föga hedrar vår stad och ä nnu
mindre elen konung, vars minne efter 20 å r skall tj äna att väcka 'slum rad
björn', det länge i sin grav vilande n a tion alha tet".
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Posse kunde emellertid notera en kraftig respons fö r sitt förslag frå n de grupper, till vilka han vänt sig med inbjudan. Bla nd akademista tens i Lund medlemmar tecknade bl a professorerna Agardh, Ljunggren och Odhner samt akademiadjunkten M ar tin W eibull sina n amn p å inbj uda n.
Bland de p ositiva 'svar, som inflöt, bör ett nämnas. D en kä nde prästen i
Kvistofta, publicisten och riksdagsmanne n H enrik Schönbeck skrev ett färgstarkt brev till Posse. " D et är nu första gången jag teckna r mitt namn för bidrag
till uppförande av någo t monument, och jag h a r a nledning tro, a tt det även
blir den si·sta. Principiellt är jag nä m ligen emot detta sätt a tt utmärk a store
m ä n, och ti ll de statye r m a n uppfört å t huvudstadens Carlar sk ulle jag aldrig
kunnat förmå mig att bidraga med ett öre." Anledningen till att han nu bidrog
berodde p å a tt såvitt ha n förmådde " läsa hi storien rä tt ha r Skåne ingen tacksamhetsskuld ti ll någon a nnan svensk regent 2n Carl X ".8
En av dem som emellertid tackade nej till inbjuda n var den d åva ra nde landshövdingen i Malmöhus lä n Samuel Gustaf von T roil , som skriftligen meddelade,
att han m ed nöje skulle ha tecknat en stö rre summa för det vackra ändamålet,
"om m an därvid m ed skyldig granlagenhet rillvägagått ; m en då m an begått den
dubbla taktlösheten, att vid uppgörelsen helt och h ållet förbigå länets h övding,
och därmed av honom äska bidrag, komm er ej någo t sådant av mig att tecknas".9 H a ns Wachtmeister på J o hannishus förebragte andra skä l för a tt ej
teck na sitt namn för förslaget. " Om ni vill pryda eder huvudstad anser jag a tt
ni får göra det själva, och vad den poli tiska sidan av saken beträffar, tycker
jag a tt det under nuvarande förhållandet ej ä r rä tt lämpligt att p åminna varje
da nsk vid det första steg han tager på svensk jord, om huru vi skatta oss lyckliga
a tt h ava sluppit ifrå n D a nma rk. "
Andra åter anförde ekonomiska skä l för avslag. Borgmästaren Erik vop
Stockenström i Helsingborg förklarade sålund a, a tt de "i ekonomiskt a vsee nde
lyckliga förhållanden som n ågon tid varit r åda nde i la ndet och vi lka uta n
tvivel sätta, bland andra L a ntmännen i ti llfälle att uta n olägenhet disponera
betydliga belopp till varjehanda ä nd amål h ava ingalunda sträckt sig till ämbetsoch tjänstemännen. D essa torde i allmänhet böra avvakta någon löneförhöjning
innan de inlå ter sig p å utgifter som möj ligen kunna undvikas".10

Upprop och förberedande åtgärder
Strax före julhelgen r 873 var Posse färdig m ed ett kombinera t upprop och
teckningslista, som ha n översände i korrektur till Gustaf Ljunggren den 22. r 2.
r 873 .11 I uppropet slås fast, att erövringen av de skå nska provinserna utgjorde
slutet på Sveriges erövringstid. Carl X har av h istorikerna förklarats vara "en
av de utmärktas te regen ter, som setat på svenska tronen" . D em som det i första
h a nd a nkom att fästa uppmärksamheten på folkets tacksamhet var " de provinser, vilka länge varit ett tvistefrö emellan de nordi ska rikena". T idpunkten
h ade kommit a tt "inlösa de11na tacksam hetsförbindelse, som numera det sönd-
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Arvid Fr :son Posse. Foto Selma
Jacobsso n, S tock holm. Ku ngl iga
biblioteket.

rande nationa lagget h a r u pphört på öm se si dor om Sund et, ä rren efter de
gamla såren vuxit bort, och allmänt erkännes, att just de m ed Sverige förenade ,
fornas k ·skå nska provinserna varit de, som kraftigast förmedlat och befrämjat
det goda förstånd, som nu hä rskar och framgent alltjä mt m å härska emella n
de nordiska fo lken" . Uppropet ä r daterat i Lund den 1.1 2. 1873 och undertecknat av 1o 1 personer, av vilka fl ertalet var medlemm ar i den skå nska fornmin nesföreningen.12 D et va r således m ed skandinavismens föreb ilder, som uppropsförfattarna prese nterade sitt förs lag. Att G ustaf Ljunggren och Martin v\7eibull
lämnat impu lserna ti ll det seda n av P usse utarbetade uppropet kan hä r inte
göras till m er ä n en sannolik h ypotes mot bakgrund av i u ppropet införda
argument, d atering och korrespondens mell a n Posse och Ljunggren. D en
programförkl a ring angåe nde Skånes roll i skandinavism ens idevärld som Martin W eibull redan tidigare fört till to rgs i "Samlingar till Skånes historia"
återkom identi skt i uppropet.
D en 24. 12 .1873 trycktes uppropen i Ystad och levererades dä refter över hela
Sverige, bl a till a lla församlingar och regementen i riket.
Sydsvenska D agbladet kommenterade i en m ycket neutral a rtikel uppropet
elen 3 1.1 2. 1873. " Så länge frågan ännu var svävande avhöllo vi oss från att
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omnämna saken, avvaktande den tidpunkt då en inbjudning till tecknande av
bidrag förmodligen skulle bliva synlig. "
Ett av de första cirkulärbrev som kom i retur ä r d a terat M a lmö den 5. r. 1874
av redaktionen av "Framåt'', som förkl a rade, att enär "det är vår övertygelse
a tt den konungens m inne icke ä r värt någo n ä restod, hava vi hä rm ed äran
återsända lista n uta n bidrag" .13
Även om initiativet således var lokalt kom insamlingen a tt bliva riksomfatta nde. Posse gjorde även framstä llning om bidrag till O scar Il, som p åtecknade
sitt namn och bidrog med 1.500 kronor.14 Vid årets slut infordrade Posse de utsända listorna och hade då p å ba nkräkning kr 10.5 76: 46.15 Insamlingen kom
emellertid a tt taga betydligt längre tid ä n väntat. D e bevarade protokoll en från
sammanträden m ed delägarna och styrelsen börjar först 1878, då fondens totalbelopp uppgick till kr 39.320: 99. Sed a n tio å r förfluti t efter fondens bilda nde kall ades delägarna till samm a nträde i Lund elen 1.9. r883. Med all sannolikhet kom b l a Posses sta tsministerperiod 1880-83 a tt medföra att statyfrågan
under denna tid fick en underordnad prioritering. Förutom Arvid Posse och
godsägare D avid Fri ck, M almö, vilka b åda fungerat som interimss tyrelse, infann sig därvid bl a överhovsta llmästaren Tornerhielm och professor Weibull.
Fonden h ade sedan sammanträdet 1878 ökat m ed ca 14.500 kr och uppgick till
kr 53.9 r 3: - . Sed a n Tornerhielm vid sammanträdet framh å llit att tiden nu
var inne att vidtaga " förberedande m ått och steg till förverk ligande av minnesstoclens resande" erhöll Posse i uppdrag att hos K Mt a nsöka om att ur kronans
förråd utfå tillgängli ga kanoner a tt gjuta statyn m ed. På Posses förslag utsågs
nu även en styrelse, som kom att bestå av fyra ledamöter: Arvid Posse, Martin
Weibull, D avid Frick och greve R aoul H am ilton (O vesholm ) .
När delägarna nästa gång efter två å r samma nträdde fasts logs att ｮ ｹ｡ ｾ ￥ ｴﾭ
gärcler m ås te beslutas om statyn skulle kunna förverk ligas. Posse redogjorde
för de negativa besked han erhållit om att erhålla kasserad m alm till sta tyn
såväl hos generalfälttygmästaren som hos a ndra myndigheter. H a n h ade därför
underl åtit att göra någo n framstä llning till K Mt i frågan. D elägarna fastslog
nu , att för att överhuvudtaget kunna få fonden att uppgå till ett så stort belopp
som statyn krävde, dvs minst 100.000 kronor, krävdes nya åtgärder. Styrelsen
borde förstärkas med led amöter uta nför Skånes gränser. D e nya ledamöterna
borde hämtas frå n Blekinge och Halla nd och tillsammans med dem borde
styrelsen utfärda nya tecknings- och inbjudningslistor. Styrelsen fick i anledning härav rätt att m ed 'sig adjungera ordförandena i de skå nska landskapens
landsting samt ordföranden i M a lmö sta clsfullmäkti ge. From 1889 sammanträdde delägarna årligen, dock endast för a tt konsta tera en successiv förbättring av fondens ställnin g. D en 1.3.1889 uppgick densamma till kr 7r.658 : 34
och den r.12.1891 till kr 80.889: 87.16
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Förverkligandet 1892-1896
År 1892 a nsåg sty relsen tiden vara inne för att beslu ta om tidpunkten fö r
sta tyns resande och om de å tgä rder, som i a nledning härav borde vidtagas.
Efter vanlig kungörelse i tidningarna kall ades deläga rn a till sammanträde i
Lund den 1.9.I892 . F ondens förval ta re direktör Aug ust Borg meddelade a tt
fo nden sagd a dag uppgick till kr 88.83 7: 88. F örräntades detta kapital med
4 % skulle det den 1.3.1896 ha stigit till något över 100.000 kro nor. På Posses
förslag erhöll styrelse n bem yndigande a tt m ed utgångspunkt från a tt sta tyn
å r 1896 skull e resas i M a lmö inbjuda " H errar Konstnärer" till tävling för
uppgöra nde av rytta rsta tyn i modellskiss. U r fond en skulle m edel anslås till
premier. Styrelsen fick äve n i uppdrag a tt taga kontakt m ed M a lmö röra nde
sta tyns resa nde dä r. M almös fö rste m a n vid denna tidpunkt var staclsfullm äktiges ordföra nde, fil dr C a rl H erslow, som reda n fra mstå tt som en projektets
beskydd are genom a tt i sin tidning, Sydsvenska D agbladet, kostnadsfritt intaga
uppgifter rörande det fortlöpande insamlingsarbetet.17 D et v::ir dä rfö r konsekvent a tt H erslow nu inva ldes i styrelse n. Samtidigt nyvaldes ry ttm ästa ren
J oha n H enrik Ducker, Örtofta .17a Vid samma nträde i M a lmö den 12. I.1893
beslöt ·styrelsen a tt utfärda inbjuda n till tävling m ella n konstnä rer om förslag
till r ytta rstaty. Utöver första priset, som inneba r bestä llning på stoden beslöt
m a n utsätta tre pris, ett p å 2.000 kronor samt två å vardera 1.ooo kronor.
Särskild inbjuda n till tä vlingen utgick till professorn J ohn Börj eson, sta tybildhuggaren J Theodor Lundberg, b ilclhuggarna P H asselberg och G A N ys tröm,
samtliga i Stockholm, samt bilclhuggaren Wa lter Runeberg, H elsingfors.
Samtliga inbjudna, m ed und a ntag av Runeberg, som undan bad sig deltagande, inlämnade tävlingsbiclrag, vilka i fe brua ri 1894 utstä lldes i fra nska m ålningssalen p å N a tionalmuse um i Stockh olm. Sydsvensk a D agbladet ägnade
utställningen stort intresse. " D et ha r i dessa dagar va ri t en verklig folkva ndring
till N a tionalmuseum" , skrev SDS elen 14.2. 1894. " O ch det icke m inst glädja nde ä r a tt våra dagars hu vudstaclsbefolkning - denna befolkning som m a n
så ofta frånkä nt verklig kä rlek fö r den a llvarliga konsten - vid detta till fälle
visat, a tt den också när det gäller, ka n gripas av varmt intresse."18
D en 7.2 .1894 samma nträ dde ·styrelse n i Lund för a tt utse gra nskningsnä mnd
för bestä mma nde av vilka konstnä rer som skulle erhålla de av styrelsen utsatta
priserna. Till ordförande i nä mnden fö reslogs H K H hertige n av Nä rke, prins
Eugen, en begäran som denne emellertid avböjde. Seda n ett p a r uppkomna
vaka nser utfyllts kom nämnden att bestå av f cl utrikesministern Al bert Ehrensvä rd, T osterup, ordförande, sam t professorerna G 0 Cederström, Carl Curm a n, JA Lindberg, Gustaf Ljunggren och M artin W eibull , fil dr Carl H erslow,
prceses i akademien för de fri a ko nsterna J Norclenfalk, överhovstallmästa ren
Alfred Piper, intendenten vid Na tio na lmuseum Gustaf Upm ark, överin te ndenten H elgo Zetterwall och bilclhuggaren W alter Runeberg.19
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Efter det a tt utstä llninge n av skissern a avsluta ts på Nationalmuseum transporterades de m ed tåg till Malmö och utstä lldes på L a ndstingssalen på rådhuset
med början den 9.3. 1894. Utställningen " tager sig a lldeles förträffligt ut i
Landstingssalen m ed dennas äve n i övrigt så värdefu lla konstnä rliga utstyrsel"
skrev SDS d en 8. 3.1894 och ansåg, a tt utställningen hä r gav "ett fylliga re intryck än förhållandet hade blivit i Knutssalen", som ursprunglige n va r tänkt
som u tställningslokal.
Carl H erslows tidning hade em ellertid å r 1887 fått en ra dika l m otpol i d en
av Axel D a nielsson d ominerade tidninge n Arbetet. D enn a tidning kom att
d e följand e åren ge en något a nnan bild av händ else utvecklingen beträffande
r ytta rstatyn. D en ]. 3.1 894 infördes en ledare med rubriken " Orätt kung",
som först nu d å skisserna utställdes sarkastiskt påpekade "ett högst betänkligt
fel, vartill vederbörande här gjort sig skyldig, m en d et ka n å andra sidan
vara tids nog, då vår a nmärkning säkerligen icke skulle föran lett någon åtgärd ". Den ·som enligt Arbetet borde ha istå tt staty i M a lmö var " Skånes
verklige erövrare, som var Karl XI''. " Om vi had e eller ville ha något ord
m ed i laget vid resande av statyer över gamla kungar och andra store män ,
skulle vi fra mför a llt a nhålla om en staty över K a rl XI", skrev Arbetet och
ansåg, att denne " i det gamla Sverige var en kraftfull, vis, spa rsam, rättvis
och fjärrsyn t kung. Vad kung Wilhelm och Bismarck en gång förgäves sökte
skapa i Preussen, ett socialt kungadöme, d et ha d e lå ngt förut K a rl XI delvis
förverkligat i Sverige. - - - H a n vågade lägga handen vid adelns herregårdar och >äga de sto re : 'State n behöver detta för sin välfärd, och sta ten
äger, om den vill, all jord.' Men just därför fi ck heller aldrig K a rl XI n ågo n
staty. Hans vildhjärna till son är red an förevigad i brons, hans fars bild skall
nu pryd a Jvialmö Stortorg, och fl era a ndra av ha ns föregångare och efterfö lj are p å Sveriges tron ha sin staty. Men reduktionens m a n och Sveriges
störste inrikesregent är icke nog populär bla nd de av komlingar och uppkomlingar, som resa statyerna. Om statyfrågan i M a lmö hänskjutits till en folkomröstning, .skulle em ellertid ha n och icke K a rl X Gustaf fått hedersplatsen
på Stortorget."
D en 10. 3. 1894 kl I 2.00 samma nträdde prisnämnden - fulltalig m ed undantag av Curman och Piper - i Malmö, och beslöt a tt professor Börjesons
förslag m ed vissa ä ndringar beträffande fund am en tet skulle komma till utförande. Statybildhuggaren Theodor Lundbergs förs lag belönades m ed 2.000
kronor, meda n bild huggarna H asselberg oc h Nyström erhöll vardera 1 .ooo kronor. Prisnämnden a nsåg em ellertid, att de vid förd ela nde av penningpriserna
borde ha haft större befogenhet att d ela upp priss ummorna . Alla konstnärerna
var ej heller nöjda m ed prisnämndens beslut . Bildhuggaren Nyström ingick
m ed en skrivelse till styrelsen vari han hem ställde, att en n y tävling skulle
utl ysas, vilket dock nat urligen icke föranledde någon istyrelsens åtgärd.20 Vid
samm anträ de den 30+1894 lades prisnämndens beslut till grund för styre!-
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sens fortsatta beslut röra nde projektets realisering. Fondens tillgångar uppgick till ca 90.000 kronor sed a n prissummorna utbetalt1s, och dr H erslow meddela de, a tt Malmö stad a ntagligen - under förutsättning a tt statyn där uppställdes - kunde på rä knas bidraga till kostnad erna för piedestal och för de
med statyns uppsättande och platsens a nordnande erforderliga arbetena.
Därefter diskuterades en treprena dkontrak tet med professor Börj eson. Den i
full ska la uta rbeta de gipsmodellen skulle av honom vara färdig a tt lämnas
till gjutning den 30+1895. Statyn skull e därefter gjutas i brons bestående
av minst 88 % koppar och minst 6 % tenn samt i övrigt bestå helst av koppar
eller i bri st d ärav av zink. Statyn skulle av Börjeson till styrelsen eller dess
omb ud avlämnas fullt färdig å den d ä rtill avsedda platsen i Malmö och uppsatt på piedestalen senast elen r .5. r 896. För detta betalad e styrelsen 75.000
kronor.21
D en r. r 2. r 894 samma nträ dde styrelsen å nyo för att förbereda överlämnandet av statyn till Malmö stad. D ärvid betona de dr H erslow, a tt frågan om
Malmö skulle kunn a mottaga gåvan under d e tidigare a nförda förutsättningarna ej kund e besvaras förrän ritningar och kostnadsforslag beträffande piedestalen a nska ffats. Slottsarkitekten Ernst Abraham Jaco bsson vid överintendentämbetet hade åtagit sig att färdigställ a desamma. Principiellt beslöt styrelse n a tt statyn skulle överlämnas som gåva till M almö stad under vi llkor att
staden å tog sig att ombesörj a och bekosta a nska ffandet av piedesta l, statyns
uppsättande och en värdig a nordning av den d ärtill å Stortorget a vsedda
platsen.
Seda n de av m almöfödde a rkitekten Carl Möller vid överintendentämbetet
utförd a och av Börj eson godkända ritninga rna till piedestalen a nkommit
jämte skisserna till de dithörande m edaljongerna samla des 1styrelsen för nytt
sammanträde den 2.3.1895. Vid samma nträdet förelåg även infordrade anbud
från stenhuggerifirmor, av vilka Granitaktiebolaget C A Kullg rens Enka i
U ddeva lla lämnat d et överlägset mest förm ånliga anbudet (kr 16.000: - ) .
Dr H erslow m enade att kostnaderna för grund till statyn och för anordna nde
av pla tsen på Stortorget skulle komma a tt kosta ca 25.000 kronor. Mot bakgrund av att kostna derna för M almö 1stads vidkommande blev så stora beslöt
styrelsen - efter att ha konsta terat a tt ca r 8.ooo kronor kvarstod av fondens
medel - att överlämna statyn jämte för piedestalen avsedda m edaljonger,
emblem och monogram att uppställ as p å den avsedda platsen på Stortorget
samt a tt bidraga med 10.000 kronor till övriga kostnader. Gåvan var emellertid förknippad m ed ovan a ngivna villkor samt dessutom a tt staden för all
framtid å tog sig a tt underhå lla sta tyn.22
Styrelsens skrivelse ha ndlades vid ta d sfullmäktiges i M a lmö samma nträde
den 22.3. 1895 .23 Efter föredragning beslöt fullmäktige uta n någo n diskussion
a tt m ed "synnerlig tacksamh et" em ottaga gåvan under godkä nnande av uppsatta villkor. I el en av H erslow undertecknade svarsskrivelsen till styrelsen
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uttalade denne välformulerat ·s tadens tacksamhet för den gåva, "som för alla
tider skall vara staden till prydna d och hela la ndet till vittnesbörd om givarnas pietet för och omvårdnad om ett av fosterlandets största historiska minnen" .24 Vid fullmäktigesamma nträdet ha de även uppdragits åt drä tselkammaren att inkomma med förslag å kostna dsberäkningar p å de arbeten, som
nu genom gåva n blev erforderliga. Dessa beräk ningar låg färdiga till sammanträdet den 24.5. 25 Överingenjören H Holmberg ha de varit i kontakt med
Börjeson och från denne erhå lli t en skiss hur denne tänkt sig uppställningen
och anord ningarna. Holmbergs förslag visa de, a tt stenfundamentets underkant
skulle va ra placerat I ,5 meter över torgets yta, " varigenom statyn kommer
att få en imponera nde uppställning". Diam etern p å den dåvara nde planteringen skulle ökas med I 4 m till 54 m . K ostnadsfö PSlaget inkl grundläggning
för piedestalen uppgick till kr 3]. '286: 94, av vilket belopp statykommitten
lovat bidraga med 1 o.ooo kronor. Drä tselka mma ren biträ dde Holmbergs fö rslag i skrivelse till stadsfullmäktige den 17-5·1895. Visserligen hade kammaren
hyst betänkligheter mot bakgrund av a tt p latsen för torgha ndeln blev betydligt reducerad, men de a nsåg icke att denna omständighet borde ligga i vägen
för förslagets genomförande. Drä tselka mma ren fö reslog, a tt a rbetet skulle utföras på sätt Holmberg föreslagit, a tt piedestalen skulle utföras i enlighet med
anbudet från Kullgrens Enka, att ett förslagsanslag på kr 30.000 : - skulle
anvisas, och a tt de erforderliga m edlen skulle utdebitera:s under en treårsp eriod m ed börja n 1 896. Drä tselkamm arens fö rslag mottogs m ed blandade
känslor av fullmäktige. D et är tydligt, att m an a nsåg a tt kostna derna skulle
komma att bli betydligt högre ä n beräkn at. Vice ko nsul J H Dieclen och
vice häradshövdingen Per Benclz begärde, a tt ä rendet skulle vila ncleförklaras
till nästa sammanträde. D etta blev även sta dsfullmä ktiges beslut. Anbudet
från Kullgrens Enka an sågs emellertid så förm ånligt, att drätselkamma ren
bemyndigades a tt sluta avtal om inköp av piedesta l och sockel. Man befarade
n ämligen att anbudet icke stod kvar om avtal ej snarast träffades. Konsul
Dieden anförde också vid det p åföljand e samma nträdet den 14.6., a tt det var
önskvärt att icke större del av torget ä n den som var pla nterad a nvändes.
Dessutom borde drä tselkammaren överväga om ej kostnaderna i övrigt kunde
nedbringas. L ektorn R Darin menade, att ett alterna tivt förslag med stängsel
runt pla tsen borde utarbetas. Sedan även borgmästaren Olof Ahlström biträtt
sistnämnda äskande återremitterades ärendet till clrä tselkammaren.26 " Hur
m an kucklar m ed elen h är lyxaffären, så går det väl dä rhän, a tt sta tyn prässar
fram .saluhallen", skrev Arbetet efter stadsfullmä ktigeclebatten.27
Överingenjören Holmberg skrev å nyo till Börjeson och relaterade utvecklingen. " Man antager", skrev H olmberg, " a tt vår befolkning icke är mogen
att släppa så nära in p å 1statyn, samt att gräsplanerna måste skyddas för stadens hundar m. m .". Börjeson remitterade skrivelsen till Carl Möller, som
svarade, a tt h an efter a tt ha besökt M a lmö kunnat konstatera, att statyn
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borde resas i enlighet med det tidigare förslaget, dock att kullen borde reducera:s till hälften. (Den hade av misstag blivit för stor i den unsprungliga ritningen . ) Far hågo rna för att inte kunna ha sta tyn fri ansåg Möller överdrivna.
H a n såg icke något skä l att frångå det av honom tidigare utarbetade och av
Börj eson godkänd a förslaget. " Skulle ni i Malmö icke dessmindre vilja ha
statyn närmast omgiven av grönt så får ni väl ställa honom mitt i den gröna
rundel som för närvarande finnes p å torget - - och om ge den m ed lämpligt staket eller stä ngsel. - G ubevars! det ka n ju gå för sig det med."28 H olmberg uta rbetade emellertid två a lternativa förslag. D et förs ta (ursprungliga),
vilket han själv biträdde, kunde kostnadsreduceras, genom att kullen blev
mindre. D et nya a lternativet med bibeh ållande av rundningens storlek kom
att m ed järnräck a tt i kost nadsavseend e bliva något dyrare (3 2.854 : 44 resp.
34. 1 1 1 : 44 ). " Att vid uppställandet av detta enda betydande konstverk, som
ä nnu förekommer inom Södra Sverige, några uppoffringar m åste göras för
a tt framställa detsamma så tilltalande som möjligt, är helt n aturligt," betona de Holmberg och fastslog, att den minskning av torgets utrymme som skulle
bli följden av en utökning av rundningen kom att kompenseras av den saluha ll,
som inom nä rmas te tiden sku lle komma att utföras.
Drä tselkammaren kom även denna gång a tt biträda överingenjörens förslag
och a nhöll nu att stadsfullmäktige m å tte besluta i enlighet med alternativ I,
a tt ett förslagsanslag om 26.500 kronor skulle anvisas - däri inberäknades
1 .ooo kronor till enklare räck till skyddande av planteringarna . Medlen ifråga
skulle utdebiteras under två å r med börj an 1896. 29 Drätselkammarens förslag
antogs av stadsfullmäktige utan di<skussion den 30.8. 1895.30
Vid styrelsesamm anträde den 3 r.5.1895 börj ade festligheterna vid den kommande statyavtäckningen att diskuteras. Posse kunde meddela, att h an erinrat
sin förtrogne vän Oscar om dennes en gång givna löfte a tt avtäcka statyn.
Styrelsen uppd rog nu dels åt ordföranden att a nmoda överbibliotekarien Carl
Snoilsky att författa en festka ntat, dels åt professor W eibull att författa den
festskrift, "varmed högtiden borde illustreras" .31
Alla m ed förfärdigandet av statyn rörande frågor ankom således p å Börjeson . D å den ursprungliga skissen, som utställts endast va r i skala 1 :1o gällde
det först att gju ta 'Stoden i naturlig m a ll i gips. Till granskningsm ä n av denna
gipsstod utsåg styrelsen W a lter Runeberg och GUJstaf Upmark, vilka båda
tidigare tillhört prisnämnden . Till en början hade Börjeson för avsikt att lå ta
gjuta statyn i Frankrike.3 2 Det blev emellertid Gladenbecks Broncegiesserei i
Friedrichshage n uta nför Berlin som fi ck uppdraget.
Arbetet m ed färdigställande av p latsen utfördes planenligt under ledning
av överingenjören Holmberg. D en 7+1896 stod i SDS infört, a tt grundpla nen
nu var färdig och att samma dag kl ro en kopparlåda med ｨ ｡ ｮ､ｬｩｧ
｡ｾ＠
visande
statyns historia, ett exemplar av varj e tidning i M almö osv blivit inmurad i
stenfund amentet under överinseende av stadens representanter m ed stadsfull99
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m äktiges ordfö rande Carl H erslow och bo rgm äs taren O lof Ahlström i spetsen.
D en 1 .5. va r piedestalen fä rdigmonterad och SDS lovprisade den " vackra,
vitglänsande graniten" samt a tt m a n " m ed sjudande iver" va r sysselsa tt m ed
rundelens kring statyn planera nde - fö r a tt pla tsen 1skulle kunna få ett
någorlund a putsat utseende till påfölj a nde d ag, d å O scar p å hem väg från
fra nska rivieran besökte staden och elen pågående Indu stri utställningen.
D en 1 .6. a nlä nde sta tyn till M a lmö ombord p å å ngaren " Helfricl Bisma rk"
frå n Hamburg. R esan frå n Berlin h ade gå tt va ttenväge n genom elen s k
Grosser G raben uppåt Elbe till H a mb urg. U ppsättningen av den 6Yi ton
tunga sta tyn ägde rum ett p a r dagar sena re.33 I Arbetet kunde m an den 4. 6.
läsa, a tt m a n nu höll p å a tt p lacera sta tyn på pied esta len . " Som va rken kungen
eller hans häs t är n ågra Ottenbya re, tycks a rbetet va ra ganska ansträ ngande."
Samma d ag som statyn a nlä nde ti ll M a lmö ( 1 .6. ) sammanträdde styrelsen
för a tt deta ljpla nera ceremonielet och festligheterna vid avtäckningen.
Ansvaret fö r de musika liska a rrangem a ngen la des p å den välkä nde musikclirektören A ugust Körling i Ysta d . H a n ha de ä ven - enligt rykte p å O scars
rekommenda tion - tonsa tt elen av Snoilsky författa de fes tkantaten.
L andshövding R Dickson, som a djungerats till detta styrdsesammanträ cle,
kom att stå som värd fö r näs ta pla neringssamma nträcle, vilket ägd e rum p å
residenset d en 4.6.1896. D ä rvid genomgicks varj e detalj i programmet.
Prosten Olin i S :t Petri a nsvarade för d en g udstj ä nst, som skulle inled a festligheterna . Överingenjör H olmberg oc h översten G yllenram svarade för de
yttre anordnin garna p å Sto rtorget respekti ve för de militära förbanden .
Vid samma n trädet a nmä ld e Posse, att st udentsångfö reningens i Lund ordföra nde kandid at Berg, ka ntorn i M almö S :t Petri, musikdirektö r R osen och
apotekare Sa lom on Smith i Ysta d lovat biträda direktör K örling vid uppgöra nde av musikprogrammet.34 Allmänt se tt var förväntnin garna på de musikaliska arra ngem a ngen sto ra . SDS förh andsin fo rmera de den 18.6. om Körlings "synnerligt a nslåe nde, i en originell stål h ållna ka nta t". Solopartiet var
direkt skri vet fö r K örlings mu sika liske kompa njon i Ystad Salomon Smith.
K anta tkören, som kom a tt uppgå till nära 1 oo m a n, ha de alltsed a n börj an
av juni .r epetera t under ledning av kantor R osen. D en 19.6. övertog K örling
repetitionsarbetet vid samma nsjungningarna i Brikollsalen p å Sta dt H amburg.35
Seda n programmet fastslagits översänd es det till O scar fö r dennes godkä nna nde. O scar ha r också egenh ä ndigt punkt för punkt genomgått och godkä nt
fes tprogrammet.36 Som tidigare nämnts ha de ha n seda n länge uttalat en
önskan om a tt få inviga staty n. P å m orgone n den 8.6. 1896 kunde m a n emelArbets laget, som montera d e p iedesta len och därefter lyfte u pp statyn på plats, har h är
stä ll t upp fö r poserin g inför fotografen . L ängst tv tro li ge n överin genj ören H H olm berg,
som ledde a rbetet. F o tot, som tillh ör Åke Lind a hl , M a lmö, ä r taget i maj , ell er någon
av d e första daga rn a i j uni , 1896.
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lertid läsa i SDS a tt enligt ett n yss inkommet meddela nde "som nog kommer
att väcka mycket beklagande och saknad, ser sig H M K onungen fÖr hindrad
att personligen avslöja Ca rl X G ustaf elen 28 juni". (Jfr Arbetets rea ktion
bild ovan. ) Fråga n ä r om O scar blivit r ådd a tt avstå frå n detta rep resentationsuppclrag. När monumentet i Lund 1882 skulle invigas var det O scars
tanke a tt inviga detsamma, m en h an hindrades att fu llgöra detta gentemot
D a nmark kä nsliga representa tionsuppdrag genom att ärendet a nsågs vara
m era av enskild ä n av officiell a rt.37 Sjä lv förklarar ha n i sina memoarer,
att läkarna förbjöd honom att resa till Malmö på grund av sviterna av den
malaria-feber h an drabbats av under sin vistelse i N izza vintern r 896.38 O scar
kom i stället vid högtidligheterna a tt representeras av kronprins Gustaf. D en
25.6. fastställde styrelsen festprogrammet slutgiltigt i enlighet med O scars
direktiv.
" K arl X staty ha r igår blivit befri ad frå n stä llningen och insvept i ett
skynke. I denna skepna d tar den tjocke rytta ren sig hemsk ut, särskilt i sommarnattens halvdunkel då den liknar 'döden fadder' skutta nde iväg med en
likkista under armen . D . N. fin ner däremot a tt 'det vackra monumentet nu
framträder i hela sin imponerande storhet'. " D essa sark astiska rader stod
a tt läsa i en notis i Arbetet den 10.6. r 896. D et står helt klart att Axel
D anielssons tidning sökte .sprida ett löjets skimmer över den etablera de skånebourgeoisiens förehavand en i samband med sta tyfrågan. I stället för att a nvä nda •sig av fan a tiska eller negativa invektiv valde D a nielsson ett skarpa re
vapen : sarkasmen.
Juni 1896 kom fö r Malmös vidkommande att präglas av två evenemang.
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Frå n tro t toaren fra mför Evald Larsens hörna har An na Fran ke! tagit d etta fo to fö re
statyavtäcknin ge n. - Foto u r A U I sberg : M in Drömvärld.

D en p ågående industriutställningen och den lä nge förberedda sta tyavtäckni nge n. Vid stad sfullmäktigesammanträ det den l 9. 6. l 896 beslöt m an a nslå det
av den vid m ajsam manträdet tillsatta fes tkommitten (ordf C arl H erslow ) äskade anslage t om kr 2.462 : 72 till täcka nde av stadens kostnad er i a nledning
av statyavtäckningen.39 "Sla n tarna rullar och fo lket betalar" var Arbetets resigner ad e kom mentar.40 Socialdemokraterna var ännu 1896 helt u testä ngda
från stad sfullmäktige. D enna situa tion framtvingad e naturligen cyniska kom mentarer i Arbetet: " D et p åstås att rådhusets festvåning skall under invigningen
uppl å tas åt våra 54 tyran ners hustrur och barn. Varför h ar dessa m era rä tt
till stad ens fes tvåning än övriga borgares familj er ?" ( 26.6.). R esignationen
återkom ä1v en i ett kåseri av signatu ren D idrik den 25 .6. under rubriken " Ingen
p olitik". " D et är dagens lösen i Malmö. Ingen poli tik . Det skulle skad a utställn ingen, samkväm ena och intresset fö r staty n". Avslutningsvis avslöjqde
Didrik sina konkreta bekymmer : "På sönd ag komm er em ellertid det vä.rsta.
Hur skall jag kunna h ålla god m in äve n vid Karl X G ustafs av täckand e? J ag
blev alldeles nyss inbjuden p å ett elegant kort, m en m ed det villkor, att jag
skulle komma i p araduni fo rm eller civil högtidsdräkt". Är det någon som har
a tt låna mig en p araduniform? "
1 03

1

I Sydsvenska Dagbladet möter å andra sidan en onyanserat pos1t1 v syn p å
de kommande festligheterna. Lördagen den '27.6. ägnades en stor del av spaltutrymmet den kommande dagen. På led ande plats under rubriken " Carl X
Gustafs ärestod" målades i översvallande ordalag med tendenser till ett nationellt betraktelsesätt den avbild ade konungens levnadsöde. " Om någo ns hågkomst är i Skånes huvudstad värd den förevigande bronsen m ås te det vara C arl
Gustafs; till ha ns bild knyter sig ju så oändligt m ycket ej blott av forntida bragder, som häg ra fram ur hävderna, utan av vad som nu utgör den fullaste verklighet: vår svenska nationalitet, våra institutioner, vå rt språ k, vårt sätt a tt tänka
och känna. " Den nu uppförda minnesstocl en skulle därför " för all framtid bli
den ståtligaste bild av d en nordiska enhetstankens bärare och av den svenska
enhets tankens fullbord are".
Klockan 10+5 på lördagskvällen a nlände kronprins Gustaf från Baden m ed
å ngaren " Gj edser".

Avtäckningen
" Solig, somma rfager och fridfull ingick elen dag, då täckelset skulle fall a från
Carl X Gustafs ärestocl. Skånes residensstad, som få tt pryda sitt Stortorg m ed
hjältekonungens bild, h ade också tidigt klätt sig i festskrud för a tt värdigt fira
den högtidliga dagen. - - -- Överallt frå n a ndra byggnader åt torget flaggades, fl aggskruden sträckte sig kring a lla gator, sm å och stora, och de m ånga
fartygen i hamnen glä nste i fl aggskrud frå n däck till topp. " Anslaget i Sydsvenska D agbladets reportage ger tidninge ns grundsyn på festdagen. I Arbetet
återfinner man en mera nyanserad sk ildring:11 M ed a n SDS skildrar händelserna från h edersplats ser Arbe tets reporter desamma frå n den e nkle ås kådarens
synvinkel. F estligheterna började m ed gudstjänst i S :t Petri m ed predika n av
prosten Olin i närvaro av bl a d age ns honoratiores : kronprinsen, statsminister
Boström och utrikesminister Douglas. R edan kl I r hade all trafik avs tängts
från torget, och kl I 3 började ceremonien efter det uppgjorda programmet.
H edersgästerna intog sina platser på läktarna och d e olik a militära förb a nden,
ett fält kompani ( 150 man ) ur Södra skånska infa nteriregementet och tv&
skvadroner ur Kronprinsens husarregem ente marscherade upp p å torget. (Arbetet: Folkmassan, som trott a tt den skulle få se någo nting av stå ten, svor i
långa banor över de förbaskade knektarna, som hindrade all utsikt. ) Sedan
kungssången avsjungits framförd es av kör, solister och mu sikk å r den för d age n
skrivna och komponerade kanta ten. Arvid Posse anmodade därefter kronprinse n
att förrätta avtäckningen varpå Gustaf uppläste ett av O scar skrivet tal.
Oscar kommenterar detta i sina m emoarer. Att h an valt a tt sjä lv skriva talet
bottnade i att " detta ta l rörde ett i sjä lva verket ömtå ligt ä mne, och dess ord
därför borde omsorgsfullt vägas, av hä nsyn till grannsämj a n med D a nmark.
Eftervärlden må avgöra om samtida omdömen, att jag väl lyckades undvika
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F rån ba lkongen p å det s k En geströmska p a latse t har fo tografen få ngat denna förmid dagsstäm nin g d en 28.6 . 1896. De fö r ä ndamålet uppbyggd a läktarna står färdiga . U ni on sfl agga n vaja r frå n a ll a b yggnader och från de särski lda girla nd-omsp u nna fl aggs tii nge rna
run t sta ty-områ det. L ägg m ärke till hästspårvagna rna längs t n er till höger p å b il den.
- Malmö Fornm inn csförenin gs a rk iv, Malmö m useum.
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a lla obehag och ä nd å äg na t en värdig minnesgärd åt en av Sveriges störste
konungar, varit riktiga eller överdrivna. Min son fullgjorde sin uppgift p å
ett utmärkt sätt" .42
O scars tal präglades av den för honom och tiden signifika ti va vältaligheten.
H an betonade, att det varit klokt a tt den na staty först nu realiserades . "Carl
Gustafs minnesstod vid Öresu nds stra nd, så kä r den ä n vare för svenskar att
skåd a, får icke stå såsom någon utmaning, nej icke ens väcka ringaste missstäm ning m ella n ska ndinavisk a stamförva nter. Med vissh et a tt så ej skulle
ske kunde endast tiden skänka. Svenskar och da nskar m ås te först såsom uppriktigt försonade bröder hava kommit vara ndra till mötes på Lunds forn a slagfält, vid foten av gemensam vård , rest över deras i m andom och fosterlandskä rlek jämbördiga förfäders grava r. " Sedan täckelset fall it avsköt det vid Malmöhu s place rade batteri et ur Vendes artilleriregeme nte salut med 21 skott.
Därefter avsjöngs unisont "Vår Gud är oss en väldig borg" och ·slutlige n utbringade kronprinsen ett leve för konungen "som beledsagades av hela församlingens fyrfaldiga hurrarop" (SDS). Arbetet: "Seda n - - - kronprinsen utbringat ett svagt besvarat leve för sin fader, avslutades festens officiella del. "
" D et rådde förvisso blott e n mening hos alla som överva rit festens olika avdelningar, att till densammas värdiga genomförande a ll t på det lyckligaste sam verkat", avslutade SDS sitt reportage. "Vackert strå la nde ej för varmt väder,
lycka d dekorering, prä ktig tilltalande kantat, efterfö ljd av vår konungs högstä mda, allas sinnen vinnande tal framfört m ed kraftig och so nor stä mma av
landets tronföljare". Som framgått av d e i texten inl agd a citate n ur Arbetet
för samm a d ag framgår att det förvisso rådde mer ä n en m ening om festen.
"Väd ret var vackert, m en värmen var högst besvärande" ansåg Arbetet.
Landshövding Dickson gav dä refter midd ag för kronprinsen och honoratiores, i samba nd med vilken Gustaf förrättade ordensutdelning. Börj eson och
W eibull tilldelades kommendörskorset av vasaorden av 1 resp 2 kl assen medan
D avid Frick fi ck riddarkorset av vasaorden I klasse n. Efter avslutad middag
reste kronprinsen till Skabersjö.
P å kvä llen arra ngerades en festkonsert i S :t Petri kyrka, varvid festkantaten
å nyo framfördes under mera gynnsamma ak ustiska förhå llanden än vad ett
torg kunde erbjuda. I övrigt avsjöngs " några välbekanta fosterländska sånger".
H ela sångartruppen med K örling, Smith och R osen i spetsen begav sig därefter
till Pilstorp för en avslutningsfest.
Vid konserten insam lade pengar användes till planteringar runt platsen vid
statyn.

Revision och likvidation
D en 1.12. 1896 hade delägarna kall ats till samma nträde i Lund . Sed a n alla
utgifter i samband m ed statyresandet nu var guldna a nhöll Posse, att revisorer
m å tte utses att granska räkenskaperna, så att därefter användningen av even-
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Omedelba rt efter sta tyavtäcknin gen avsjöngs d en för tillfäl let specia lkom ponerade kantaten. H är stå r sångarna och orkes tern på plats. Musiken utfördes av Södra skånska
infanterirege m entets musikkår. Kronprin s Gustaf stå r i stram gi vakt under ba ld aki nen ,
och p å bursprå ke t p å rådhuset stå r hu strur och barn til l några av de "54 tyrannerna"
(tidnin gen Arbetets beteckning på stadsfullmäktige ) . Fo to Anna Fran ke!. M almö
museum.

Sta tyav täcknin ge n form ad e sig till en folkfest. På d et ta fo to taget frå n H ote l K ramer
ser ma n den fes tkl ädd a publiken med paraso ll er fl a nera lä n g' S to rto rgets västsida i avvaktan å eve nem a nge t. F o to . i\>Ialmö m use um,

tu ellt överskott kunde beslutas. Till revi sorer utsågs a kademiräntm äs ta ren R obert Eklundh och ko nsul J H Dieden i M almö.43
Ett år sena re, d en 1. 12.1 897, beslöt delägarna vid a llmänt sam ma n träde, a tt
överskottet, ca kr 11. 600: --, skulle som gåva överlä mnas till Lunds universitet
under benä mningen "Carl X Gustafs histo riska fo nd " .44 Styrelsen, som fi ck i
uppdrag a tt bestä mma om sättet för gåvans förvaltning beslöt a tt m edlen skulle
användas dels till den av W eibull författade .festskriften och dels till en publik ation av diplom ati ska handlingar rör ande drottning C hristinas vistelse i R om
och F rankrike 1655- 1660. 45 Beträffa nde d et d ärefter uppkommande överskottet skulle r ä nto rna vart tredj e år utdelas till främj a nde av historisk forskning och till utgivande av arbeten i N ordens hi stori a under Gustaf Il Adolfs,
Christinas och Carlarnes tidevarv". D en nämnd, som skulle besluta om utdela nde av m edlen 'Skulle bestå av en professor i historia från vart och ett av de
skandinaviska universiteten ell er m otsvara nde.46 Ordföra nde i nämnden ska ll
alltid vara professorn i historia vid Lunds uni versitet.
Styrelsen överl ä mnade år 1899 kr 1o.ooo: - till universitetet. D en åte rstående kapitalbehå llningen inkl ränta kr 3.1 34 : 90 överlämna des tio år sena re.

ro8

Avslutning
Genom rytta rstaty n p å Stortorget hade M almö erhållit ett betydelsefullt konstverk. D et är förståeligt att m a n i Malmö och Skåne indignerat reage rade när
förslag år 1909 väcktes att resa en replik av Börjesons staty i Stockholm.47
Tillkomsten av ryttarstatyn i l\!Ialmö hade emellertid ej som så många senare
historiska minnesmärken sin huvudsakliga grund i det sen a 1800-talets och det
tidiga 1900-talets nationell a strömningar. Som ovan visats hade Posses förslag
sina tankerötter i den av skandinavismens ideer präglade vVeibullska historieuppfattningen. M artin W eibull kom också inom styrelsen att .i stor utsträckning prägl a verksamheten. Det var han och Gustaf Upmark som fick styrelsens
uppdrag att upprätta program för stodens utförande. D et var också Weibull,
so m författade den festskrift som förelåg färdig till statyavtäckningen. I denna
festskrift är han angelägen fr amh ålla, att det ä r Carl X Gustafs önskan att ena
Norden som gör honom till en stor monark:48
" Den uppgift, som framstä llde sig för Carl X Gustaf är sålunda fram sprungen innerst ur den sve nska storh etstiden s statsförhållanden. Att bringa den
Skandinavisk a Nordens inre ordning i överensstämmelse med Sveriges nya
maktställning, det var yt terst det problem, som framställde sig för honom. P å
dess lösning h ar kanske det svenska storväldets öde berott. Han har i befastandet
av Gustaf Il Adolfs och Axel Oxenstiernas verk sett summan av sin konungaplikt. Ur denna och ej ur vårt århundrad es nationella synpunkter, med vilka
allt detta ingenting har gemensamt, skall h a n bedömas. D et är statslivets krav,
som förde hans politiska snille i riktningen mot sammanhållning och enhet."
Den nationella historieuppfattning, som dominerade vid tidpunkten för statyavtäckningen satte n aturligen den färdigställd a statyn i en annan idehistorisk
belysning än elen ursprungligen avsedda. D et b lev därför naturligt att Weibull
även beträffande överskottsmed len styr utvecklingen till ett konsekvent slut.
Medlen skall användas till främj a nd e av historisk forskning och till utgivande
av arbeten i Nordens historia, och alla de hi storiska universitetsinstitutionerna
i Skandinavien skall vara representerade i den utdelande n ämnden. D ärigenom
har elen ursprungliga ta nken kunnat vidarebefordras in i vår tid. Statyn har
em ellertid under sina 75 å r h aft svårare att kommunicera sitt ursprungliga
budskap med nutiden.
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" Täckelset fa ll e!". Foto Anna Frankel.
Nfalmö museum.
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Hyllie gamla kyrkogård
AV I NGE TYNELL

När Hyllie församling nu återupps tå tt, ä ven om dess områ d e blivit helt a nnorlunda än d en gamla församlingens, ka n d et vara a nledning p åminna om, att
socknen s gamla kyrkogård finn s kvar, fast kyrkan r asera des redan 1889. Efter
1964 års renovering av kyrkogården och restaurering av gravs tenarna är pl a tsen en vacker och stilla id yll bla nd resterna av den forna byn.
D en syn, som möter oss i d ag, är i stort se tt resu lta tet av elen 1899 verkstä llda
uppstä dningen efter kyrk rivni ngen tio å r tid igare. Detta arbete lär ha innebu ri t
en hårdhä nt utj ämning av gravkullar och omfl yttning av gravstenar. Trots
dessa radikala å tgärder fin ns ett a n tal vackra och intressanta gravvårdar i
behåll. De representerar tiden från 1 660 till våra dagar. Några av stena rna
ha r utsökt vacker dekor och m ycke t välhuggen text, all t vittnande om stenhu ggarnas stora yrkesskicklighet.
II 2
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Mur uppförd 1SH och riven
Nuvarande muren uppförd 1853

Staket uppfört 187'4 rivet 1889

Utvidgning 1853

-

Ging anlagd 18'41

Port eller lucka

En stor del av gravstä llena h ålles i ordning av kyrkogårdsförvaltningen i
M almö, men det finns gamla hyllie-fa milj er, som ä n i dag vårdar sina förfäders
gravar, tro ts a tt de själva har fa milj egravar på L imhamns kyrkogård . - Ännu
sker gravsättningar i H yllie.
N är H yllie kyrkogård togs i bruk SOilf begravningspla ts ä r ej närmare u tforska t, men mot bakgrund av a tt Ingema r Ingers i sin framställning om ortna mn i M almö konsta terar, a tt namnet H yllie ä r väl belagt seda n r roo-talet,1
m åste pla tsen ha mottagit stoftet efter avlidna hylliebor i minst 700 å r.
F ör a tt få ett begrepp om hur p la tsen tog sig ut då den var socknens religiösa centrum, måste ma n gå tillbaka till bevarade arkivalier, frä mst sockenstämmoprotokoll, kyrkoräkenskaper och kartor.
I r 828 års beskrivning av kyrkogården omtalas, att den va r 87 alna r
( 5 r ,5 m ) från öster till väster och 7 r alnar ( 42 m ) frå n norr till söder.2
Arealen skulle sålunda va ra något över 2 . r 50 m 2. J ämför ma n ovanstående
m ed r 790 å rs skifteska rta finner m a n, a tt beskrivningen ä r något lä ttvindigt
gjord . E nligt ka rta n skulle västra sid an vara omkring 38 m lång, den norra
omkring 50 m , den östra omkring 4 1,5 m och den södra omkring 53 m .3
Ingen av vinkla rna var rä t. Arealen var ungefär 2.0 25 m2.
K yrkogården var omgiven av en stenmur, som var täckt med skälade ta ktegel. Av tillgängliga h a ndlingar, bl a r 702 å rs karta över H yllie by, framgår,
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På H ylli e gaml a kyrkogå rd å terfinnes ä reminnen öve r fra mlidn a högres tå nd spersoner ;
ovan den tidiga re i kyrka n befin tliga stenen öve r överstin nan Ca tha rina E lisabeth d e Pi ron,
död 1660. - F oto Bo F i\!Iårtensso n.

a tt en port och två "luckor" ledde genom muren.4 K yrkogårdsp orten var belägen i norra muren och rakt norr om koret, a lltså en bit frå n murens nordöstra
hörn, och den vette ut m ot en liten klä mma bakom sjukstugan, som låg norr
om kyrkogården. 1 820 va r porte n så skröplig, a tt m an beslöt bygga om den.5
Samtidig t passade m a n p å a tt fl ytta den till väs tra muren. Flyttningen va r
ä ndamå lsenlig, eftersom porten kom a tt leda ut till bygata n. Prec is var man
byggde den n ya porten, vet m a n inte, m en bortå t kyrkogårdens nord västra
hörn m åste det ha va rit (jfr nedan ) .
Enligt 1 702 års ka rta fann s " luckorna" i ös tra och västra murarna. Båda
ledde ut frå n den södra delen av kyrkogården. K a rtans placering av väs tra
" luckan" stä mmer inte m ed uppgifter i kyrkoräkenskaperna, som ha r en tydlig
uppgift om, att " lucka n" var beläge n mitt fö r och intill stora ingångsdörren
till j<yrka n och dörren i sin tur i tornets västsida. Ordalydelsen i ett pro tokoll
(jfr neda n ) m åste tydas så, a tt östra och ｶ ｾｳ ｴ ｲ｡＠ "luckorna" inte var placerad e
mitt för varand ra.
I

14

D et bestående intryck et är emell er tid lantk yrkogården -- n u sedan länge inom Malmö
gränser. Ovan en enk el minn esgä rd frå n 1800-ta lets senare h älft. - Foto Bo F M årte nsson.

1841 konsta terades i ett sockenstämmoprotokoll, att prydligheten p å kyrkogården skulle vinna p å att m an a nl ade gångar på kyrkogå rden, samt att man
gav gravställena en inbörd es mera bestämd avgränsning än de tidigare haft.6
Gången skulle vara fyra alnar bred och leda från stora kyrkogårdsporten
österut längs kyrkans norra sida fram förbi koret. D ä r skulle den vika söderut
förbi sakristian till en gång, som skulle a nläggas från östra " lu cka n" längs
kyrkans södra sida till västra muren . D å västra "luckan" inte nämndes i detta
samma nha ng bevisas härav, vad ovan sagts om deras inbördes placering.
T re citat ur ett sockenstä mmoprotokoll '2 7/4 1 834 kan bevisa västra " luckans"
placering :7
"Allt sedan - - - Stora ingången till K yrka n blivit öppnad å Västra
ä ndan under Tornet"
'2

I I

"samma förhålla nde ägde rum uti den midt före / kyrkodörren/, tädt intill ,
belägna Kyrkogårdsluckan"

5
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"en såda n golvläggning - - - bör fortsätta p å det korta m ell a nrummet
frå n K yrkodörren till elen uti K yrkogå rclsluckan".

I samband med de ovan a ntydd a a rbetena på kyrkogården blev ungefär en
tredjedel av dess a real avsatt ti ll allmän begravningsplats, dvs. pla ts för begravning av elen icke besuttna befolkningens clöcl a.8
Även beträffande kyrkogårclsportens och " lu ckornas" utseende och karaktär
lä mna r protokollen besked. Ursprungligen hade både port och " luckor" pelare
murade av tegelsten. D e ti llslöts med massiva portar. I samband med fl yttningen av porten Ｑ ＸｾＲＰ＠
anskaffades två " halvportar", som skulle röclmålas.9
1834 bestämde m an sig för att låta slå valv över båda " luckorna" för a tt ge
pelarna bättre styrka, och år 1837 vi dtogs samma å tgärd m ed kyrkogårclsporten, men d å nä mndes i pro tokollen, att valvet var täckt med taktege!.10 Troligen h ar valven över " luckorna" varit skyclclacle p å samma sätt.
En allt mer tilltagande p latsbrist p å kyrkogården, beroende p å el en snabba
befolkningsökningen på Limham n, debatterades upprepade gånger under
mitten av 1800-ta let. En utökning av kyrkogården åt norr föreslogs 1853.
Kyrkan ägde där en jorclbit på ca 3 kappela ncl, m en m an fann m ånga skäl för
att underkänna elen som begravn ingp lats. D en a nsågs vara för liten för behovet, och elen var till en del bortstaclcl på li vstid, men det tyngst vägande skälet
var, att elen var låglä ncl och full av kä llsprång.
Enda lösningen var a tt utöka kyrkogården å t söder. D etta verkställdes på så
sätt, a tt en g alnar (5,35 m ) bred väg, som löpte uta nför söd ra kyrkogårdsmuren, la des till kyrkogården liksom en 6 kappelancl stor del av H yllie N :o 31,
som g rä nsade till vägens södra sicl a.11 K yrkogården ökades p å så sätt med ett
o mråde, som var lika långt som södra kyrkogårdsmuren, 89 alnar (5 2,85 m ).
och 38Y2 alna r (22 ,85 m ) brett. H ä ri är elen ovannämnda vägen inräkn ad.
Utvidgningen av kyrkogå rden blev inte någo n billig affär för socknen. För de
kappela nclen a v n :o 3 1 betalades 400 daler banko . D ä rtill kom 26 da ler 32
skilli ng, som man fick betala för ett hus, som låg på området och som skulle
n vas.
På hösten 1853 beslöts, att en mur skull e uppföras längs det nya om rå dets
västra, södra och östra sidor. D en gam la södra m uren skulle rivas och rivningsm aterialet a nvänd as i elen n ya, som i övrigt sku ll e uppföras av tegel och grå sten lagda i murbruk av lera . Dock skulle rent ka lkbruk a nvänd as ti ll el en
översta alnen. Muren skulle täckas m ed taktegel samt rappas med rent ka lkbruk.12
Murens tjocklek bestämdes till 1 Y2 aln och höjden till 3 alnar i kyrkogå rdens sydöstra och sydvästra hörn. Överka nten skulle vara horisontell oavsett
m arkens lutning. I övergången mellan n ya och gamla muren skulle nya po rtar
a nordnas i öster och väster och en bred gång anläggas mellan dem. Två
tegelpela re und er tak av zinkplåt vid vardera porten skulle uppbära 2 j'2 alnar
höga gjutjärnsportar.
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T ypiska gravvå rd a r på H ylli e gam la kyrk ogå rd . I
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F oto Bo F M å r tensson.
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D en på 1880-talet nedrivna Hyllie kyrka. Teckn ing av G F Kar!in.

D en nya gången korn sålunda a tt löpa lä ngs den gam la kyrkogårdens söd ra
gräns och p å den ovan omtalade vägen. D ä rtill kan nämnas, a tt under grävning längs södra ka nten av gravstället n:o 6 i kvarteret F p åträ ffades gr åstenar
och tegelstensskärvor, som kan hä rröra från den gamla muren.
Arbetet m ed den södra delen av kyrkogården skulle vara avsluta t före september 1854 och kom a tt kosta 1 090 daler banko. Slutligen avslutades a rbetet
rnc::I planering av område t samt plantering av trä d och ligusterhäckar för tillsamma ns 46 da ler 32 skilling.13
Efter tj ugo år, alltså I 874, blev det åter aktuellt a tt utvid ga kyrkogården.11
Denna gång fick a lla betänk ligheter mot a tt a nvä nda det va ttensjuka området
mell an kyrkogårc1en och skolan fara . D et fanns h elt enkelt ingen annan jord
att till gå. För a tt ytterligare öka utrymmet m edtogs även den del av skolp latsen, som använts till skolträdgård . Två hus, som låg på området, skulle rivas
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så snart de hunnit utrymm as. Denna nya del av kyrkogården sk ulle därefter
användas som allmän begravningsplats.
Västra muren förlängdes fram till kyrkogårdens nordvästra hörn medan
övriga d elen av det nya området inhägnades m ed ett målat trästaket. D en
gamla norra muren revs i samband m ed dessa arbeten.15
Vid en gravöppning p å gravstället n :r 13 i kvarteret C påträffades gråstenar
av en såd an storlek, att de måste sprängas bort.1G D e utgjorde m ed all säkerhet
rester av den gamla muren.
Sed an dessa a rbeten slutförts, ha r kyrkogård en i stort sett fått vara i fred
till kyrkskrivningen 1889, en händ else, som måste ha läm nat djupa spår efter
sig. Efter rivningen verkställdes den hå rdhän ta storstädning, som nämndes i
inledningen här ovan. Rivningsarbe tet berörde även kyrkogårdsm ura rna, som
raserades på både östra och västra sidan från de stora grindarna och norrut.17
Murarna liksom staketet lä ngs norra sidan ersattes m ed häckar. Redan efter
tio år ge nomgick kyrkogården ytterligare en renovering med bl a ny kvartersindelning.18
D en senast verkställda restaureringen av kyrkogård och gravstenar slutfördes
1964 i K yrkogårdsförvaltningens regi. En förteckning med fotografier över
g ravstenarna p å H yllie gam la kyrkogård h ar av författaren upprä tta ts och överlämna ts till M almö stadsarki v.

NOTER:
1 :VIFA 1 959, s 54.
ｾ＠ 1828 å rs in venta r ium av H ylli e kyrka,
LLA.
3 1790 års skifteskarta över Hyllie b y,
L a ntmäterikontoret.
4
Prostv isitario n i Bunke flo och H ylli e
sept 181 9, 1702 å rs karta över Hyllie by,
Lantmäterikon torct.
3 K I 25 / 3 182 0.
GK 27 / 9 184 1.
7K
27 /4 18 34..
BK I 27 / 9 184 1.
"Prostvi sitati onen i Bunkeflo och Hylli e
i sept 18 19, K I 31 15 1820 § 1.
rnK 1 10/ 6 18:14 § 4 och K I 12/ 3 1837
§ 3.
Fö rkortnin gar :

K I , sockenstämrnoproto koll, l\ISA.
L Ia, kyrka ns räk enskaper, MSA.
0 I , h a ndlingar rörande kyrkobyggnaden

m rn. !vlSA.

11 K I 12/6 1853 § 3 och Akt 19, Lirnharnn s köping, Lantmäterikontoret.
12 K 1 6 .1 10 1853.
11 Lia1854.
14
K I 27/ 10 1874 § 3,
15
K I 22/3 1875 § 3, K I :h 1875 § 2
oc h K I 2/5 1876 § 2.
rn Enl meddelande av en ste nhuggare, som
arbetade med g ravstenarna 1964. Enl en
ej ve rifierad upplysning av en hylli e-bo
ägde sprängn in gen rum 1904.
17 0 I Byggna dskontrakt av 12/3 1889, K I
20/ 8 1889 § 2.
18 K I 5/4 I 899 § I.

Anteckningar till en Malmöbibliografi för år 1970
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A m een, L ennart, D et medeltida M alm ö och året 1969. - SDS 14/ 4.
A nderberg, Carl Olof, Musikteater i
M almö. N ågra tillbakablickar och
framtidsfunderingar. il!. - Musik
i Skåne. 1970, s 102- 117.
A ndersson, Bengt, H erz, Liva, M eurle,
K ristina, N ågra etniska minoriteter i M almö - juda r, jugoslaver
och greker. - Socialvård och sam h ällsförändring. 1970, s 243- 289.
[A ndersson, H elge], Adelspersoner lever kva r i namnen p å Oxiegårda r.
[Fredriksberg och Kristineb erg. ]
Av H .A. - SkD 5/5.
- Gammal busslinj e upplever renässans [Malmö- T orup] - SkD
-

-

14/7.
Gammal lantegendom naggas
ka nten [Kronetorp] - SkD 26/5.
H a r en sjöman gett namn å t egendomen T oftanäs? - SkD 25/8.
Historik kring R osengård - SkD
14/5.
Historiskt m almöhus blir na tionshus [Bergh ska huset] - SkD 22 / 4.
I Bornehöved - idyllisk nordtysk
by - dä r h ar m almöregem en te
minnessten - SkD 1 1 / 6.
M almöbibliografi ger besked om

enastående kulturgärning. [Leif
Ljungberg] - SkD 9/4.
- M alttorkor i m almötrakten bör inregistreras som kulturminnen Byahornet/ Skånela nd 29 ( 1970 ) ,
s 497- 498.
- R osengårds corps-de-logi - SDS
rn/ 5.
- Sagans dunkel omger Torups
slottshistoria - SkD 3/6.
- Sla rvig stenhuggare gav husiekantor åldersrekord [Jacob N ilsson]
- SkD II / 11.
- Södra Sallerups klocka regård. Ill.
litt. - MFA 38 ( 1970 ), s 42- 58.
- U ng da nsk blev fl ygpionj är genom
förs ta Öresundsfl ygningen [ 19 1o]
- SkD 7/7.
-- Vannagården minner om svunnen
Husieidyll - SkD 14/7.
- Vapensköld minner om fö rsvenskningen [S. Sallerups kyrka ]
SkD 27/ 1.

Andersson, K nut, Verksamheten vid
Scenskola n i M almö. Ill. - Arkitektur. 70 ( 1970 ): 1I , s 13- 16.
Andreas, Bengt, Gamla och n ya orgla r
i Skåne. Il!. - Musik i Skåne.
I 970, S 24- 33.
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[Arwastsson, Hans Erik], Inget obskyrt här: Lottköpande bröder
blev Svarta Orden. Av Arwast
[pseud]. [Gamla sällskapet eller
Svarta Orden] - SDS 22/3.
Malmö ridklubb 50 år. Av Arwast
[pseud] . - SDS 5/ 5.
Att planera en stad. Red: E.Borgenhammar. [Bl a H. Swedner: Sanering i Malmö samt Skolsegregation] . Sthlm 1970. 224 s.
Aurell, Bengt, Sundering - eller vad?
Redogörelse om sanering av Malmö stadskärna. - Gyproc nytt 9
( 1969 ) :3, s 8- 10.
Bager, Einar, Diedenska huset. Il!. MFA 38 ( 1970 ) , s 21 - 30.
- Jacob Nielsen Guldsmeds silversked - SDS 3/7. - Även MFÅ
38 (1970 ), s 132.
Behring, Annmari, Det " svaga" könets forum - äldst i sitt slag.
"Gamla klubben" fyller 70. [Malmö socialdemokratiska kvinnoklubb] - Arbetet 27/ 9.
Berge, Thorbjörn & Lundb erg, S ven,
Cancer
Malmö 1958- 1966.
[Undersökning vid patologiska institutionen i Malmö.] - Läkartidningen 67 ( 1970 ), s 5531 - 5536.
Bjurström, Per, Max Walter Svanbergs Misantropen på Dramaten.
Il!. - Paletten 31 ( 1970 ) :2, s
26- 28, 55·
Blomk vist, Bo, Fackföreningsrörelsen
före August Palm. - Studiekamraten. 52 (1970 ), s 79- 81.
Badman, Erik, Det gamla Malmö.
[Kulturhistoriska skisser].
[1 - 21.] - KvP 2/ 2- 12/ 6.
Brawne, Michael, Bibliotheken. Architektur und Einrichtungen. [Bl a
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Biicherei der Lehrerbildungsanstalt, Malmö] Teufen 1970. 187 s.
Il!.
Bringmark, Gösta, Unikt 25-årsjubileum. Arbetet tryckte dansk illegal
frihets tidning. Regletten. 1o
( 1970 ) :1 , s 6- 7.
Brob erg, Peter & Spangenb erg
Schmidt, Kaj, Drommen om Scantopia. Tankar om människor och
framtid i Sydskandinavien. Täby
1970. 152 s.
Braman,
St en,
Fram tidsvisioner.
[Konserthus i Malmö] - Musik i
Skåne. 1970, s 16- 23.
Bunkeflobladet. Information för medlemmarna i Föreningen Bunkeflostrands södra villastad. Arg. 1
( 1969 ) -.
Börjesson, Roger, M almgren, Göran
& Pedersen, Britt, Närservice i
Högaholm. [En sociologisk undersökning bland presumtiva hyresgäster i Högaholm av en forskargrupp vid Tekniska högskolan i
Lund.] [Malmö 1970]. 54 s.
Carlsson, Frans, En hjullåsbössa från
1500-talets senare del. Pistol
Fm/ 1826. - Rappirer. Il!. [Malmö museum] - Kring Malmöhus.
I ( 1970 ), S 59- ]3.
- Malmömynt slagna av Jörgen
Kock. Ill. - Kring Malmöhus.
I ( 1970 ), S 74- 76.
Christ ensen, Ccesar, Heimdall 1891 1968. Malmö 1969. 54 s. Il!. portr.
Christoffersson, Johan Elof, Från
1800-talets Hyllie. - Limhamniana. 12 ( 1970 ), s 17- 43.
Clem entson, Arne, In memonam.
[Oskar Persson] . - Bokvännen.
25 ( 1970) , s 26, 47·

Cronquist, NI aria, Tänkebok. [M orgonböner vid Högre allmänna läroverket för flickor l 93 l - 195 7].
M almö 1970. 92 s.
D ack man, Tryggve, Skå nes vattenförsörjning. - Svensk la ntmä teritidskrift. 62 ( 1970 ), s 97- 102.
D agligt liv i Skåne. Boken om liv och
leverne i landskapet från 1800 till
1920. Sammanställd av Carl-E.
Ohl fo. [I]. Gbg I 970.
D etta m ed mod e. Utg. m ed a nledning
av AB Cason-Kläders 50-årsjubileum. R ed: H ans Ingvar R a nson.
M a lmö 1970. 60 s. Ill. portr.
Ed strand, Gisela & Sw edner, Harald,
Skolsegregation i Malmö. - Socialvå rd och samhä llsförändring.
1970, s 190- 215.
Ekb erg, F. , Dopskålen i S:t Petri 50
å r. La ndets största silvera rbete SDS 8/ 12.
Ekonomisk karta över Sverige. M almöhus län. Skala 1 :10000. Utg. av
Rikets allmä nna kartverk. [Malmö, Fosie, Limh amn] Sthlm 1970.
Enerfors, Thure, Ekbrant, Linus &
Gunnarson, Willum, Malmö koloniföreningars centralförening 191 9
- 1969. [Jubileumsskrift] M almö
1970. 31 s. Il!.
Fiorentes, Nfika el, L in dgren, Gunnar
& Svanström, L eif, Ålderdomsh emmet - en institution för friska? [Åldringsvården i M almö] Socialvård och samh ällsförändring. 1970, s 79- 95.
Fisch er, Ernst, Hon vävde sitt liv.
[H a nnah R yggen] - SDS 13/ 2.
Flygplats vid Sturup. Förslag till utbyggnadsplan utfört på uppdrag

a v Luftfartsve rket. Sthlm
32 s.
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Frostin, Ernst, I O xens tecken. [Inneh
bl a artikla r om Axel Ebbe ·och
Nanna Lundh-Eriksson samt disp .
D e territorio Oxie 1754.J Vel linge
1970. 142 s. Ill. litt. (Oxie härads
h embygdsförenings årsbok. 1- 2. )
Garmer, Karin & Tavel/, L ena, Bibliotek i Malmö. [Sociologisk bearbetning av undersökningar som
utfördes av H arald Swedner 1963
och 1964.] Lund I 970. I 30 s.
K a rt. (Sociologiska institutionen,
Lunds universitet ) .
Gasslander, Kurt, Teoretisk ram för
en sociologisk studie p å alkoholpolikliniken i M almö. Litt. -- Socialvård och samhällsförä ndring.
I 970, S 290- 304,
Geijerstam, Olof af, Burlövs kyrkobrödrakår 1o å r. - Burlövs försam lingsblad . 28 ( 1970 ) : nr 86.
Genell-Ha rrie, . L isa, Fnys inte å t
SISK ! [Samarbetsnämnden på
Munkhätteskola n i M almö.]
L ära rtidningen/ Svensk skoltidning. 4 ( 1970 ) :8, s 28- 3 l.
Generalplan för del av Malmö I 969.
Oxieutredningen upprättad av
stadsingenjörskontoret i M almö i
mars 1970. M almö 1970. 21 s. 16
ka rtor.
Glimmeby, Börje, D å var Rosengård
societetens högborg Arbetet

17/5.
AB Gumaelius, M almö. I dag är i
morgon i går. [Malmö 1970] . 12
s. Ill. portr.
Gustafson, Ragnar, Malmö teaterkrönika 1596- 1808. 2. 1793- 1808.
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Il!. portr. - MF A 38 ( 1970 ), s 63
- 85.
H allander, Håkan , Skånskt och a nnat.
Naturhistorisk presentation. [Naturhistoriska avd. vid Malmö museum] Il!. - Kring Malmöhus. r
( r970 ), s 143- 174.
H aiisson, Birgitta, Privat bokinnehav i
Malmö 1800- 1810. [Lund 1970. ]
45 s. /Trebetygsuppsats./
[Hanson, Knut], I självförsvar. Av
Knut L agrup [pseud J. Gbg r 970.
129 s.
H eintze, Ingeborg, Informationsdienst
und L eserberatung in der modernen schwedisch en Volksbibliothek.
1969. ro s.
H emvärnet. 30 ( 1970 ) :h. 4. [Handlar
om M almö FO - ett gränsland.]
Holgersson, L eif, Boendestrukturen symtom p å klassamhället. Il!. litt.
[Bl a Östergård] - Att bo. 20
( 1970 ), s 209- 217.
Halm , Ing var, Jörgen Fogelquists En
midsommarnattsdröm p å Malmö
stadsteater. Ill. Paletten. 3 1
( 1970 ) :2, s 29- 31 , 52.
H ommerberg, C., Christian Bergh redivivus. - MFA 38 ( 1970 ), s 133·
Högahalm och Lindängen, två nya
bostadsområden i Malmö. Il!. Gyproc-nytt. ro ( r970 ) :4, s 14r 7.

Ingers, Ingemar, Ortnamn i Malmö.
8. Oxie, Lockarps och Glostorps
socknar. - MF A 38 ( 1970 ), s 86
- 97.
J aiistad, Hans, Museal rundvandring.
[1 - 3] - Arbetet 12/rr, 29/rr,
6/r 2.
Jo elsson, Lars, Gäst på ålderdomshem.
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- Socialvård och samhällsförändring. 1970, s 96- 11 r.
Joha nsson, Carleric, Artikelserie om
det gamla Malmö. Teckningar av
Ake Waldemar Larsson. [Röde
bagaren. - Flodgatan 7. - TriDahlström, svarvare.
angeln. - Tornet p å Backarna.] - Arbetet 5/4, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5.
då malmöbon
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251 - 254.
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l 970. 95 s. Il!. kart. litt.
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( 1970 ), s 53- 60.
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( 1970 ), s 17- 19.
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scoutkår 20 år. Malmö 1970, 39 s.
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s 11 - 15.
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I ( 1970 ), S 7- 29.
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- 501.
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( 1970 ) :2, s 8- 15, 56.
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1970. 205 s.
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1970. [8 s.]
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226 s.
ｌｵｮ､ｱｩｾｴ
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Malmö stadsbibliotek. Utredning om
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M odeer, Kj ell A , Berghska h emmet.
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Malmö 1970. 24 s. - Även MFA
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( 1970 ), s 136- 137.
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Myran. Elevrådets information till
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Doffeln brann . . ." - Byahornet/
Skåneland. 29 ( 1970) , s 490- 492.
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- R ost. K åsören, prosalyrikern och
krigshistorikern. En minnesruna.
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M almö. - Socialvård och samh äll sförä ndring. 1970, s 16c- 189.
Skånes gymnastikförbund 60 å r. -Gymnastikbladet. 49 ( 1970 ) :7 / 8.
Skånska konstnärsklubben. Medlemsma trikel 1970. [ 16 s.]
Kungl. Skånska luftvärnsregementet.
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Malmö 1970. 30 s..
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M almö 1970. 40 s. Il!.
Socialvård och samhällsförändring.
R ed: H arald Swedner. Sthlm
1970. 32 1 s.
St enkil, Margareta, Öresundsom rådet.
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- 196.
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M almö 1970. 74 bl. Il!.
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3 1 ( 1970 ) :2, s 22- 25, 52.
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ett knäpp ? Musik i Skå ne.
19 70, s 40- 5 I.
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Kungspa rken J - SDS 15/ 1 l .
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[H elge Andersson J - SDS 7/ 1o.
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h. 6 om aktuella byggnadsutvecklingen i M almö. Av Gabriel Winge
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m fl] ( 1970 ) :6, s 18- 59.
V älkommen till Malmö. En bok till
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Sthlm 1970. 127 s. Il!.
Y dstedt, Olle & Carlsso n, Frans, M almö S :t Petri kyrkas m edeltida dopfunta r. Ill. litt. - MF Å 38 ( 1970),
s 98- !06.
Aberg, Gustaf, S :t Nikolai, S :t Petri
och S :a M aria. Litet " tvärforskning" a ngående 1600-tals-stenhuggare. Il!. litt. - MFÅ 38 ( 1970 ),
s 3 1- 41.
A kesso n, Annie, Frå n radions och bilens ba rndom. Il!. - Limhamniana. 12 ( 1970 ) , s 44- 52 .
Astrand, Hans, Ars nova JO å r [Malmö 1970. 32 s.]
- Ars nova. En exklusiv hobbyverksamhet ? - Musik i Skå ne. 1970,
s 138- 143.
Salomon Smiths kamma rmusikförening. Il!. - Musik i Skå ne. 1970,
S I 18- 131.

-

Skå nsk orkesterhistoria. Il!. Musik i Skå ne. 1970, s 66- I01.

öf verbeck,

Erik, Frå n telegrambyråstrid till samdistribution. 50 å r
m ed Svenska tidningsutgiva reföreningens södra krets. Hörby 1970.
ｾｯｳ
Ｎ＠ Portr.

Öresundsregionen. Informa tion om
Öresundsregionen utg. av Öresundsrådet 1969. [Samma nställd
av en a rbetsgrupp vid Skå nes regionplaneinstitut. J Lund 1969. 102
s. Il!. ka rt.
Öresun dsregionen. [Av] Curt Åke
Olsson, Karl Olof Olsson, J anAxel Persson, L ennart Åkesson.
L ärobok. Lund 1970. 18 s. Il!.
( Österlin, Anders), Anders Österlin.
Lunds konsthall 10 okt.- 8 nov.
1970. [Med biografiska anteckningar av Birgit R ausing.] Lund
I 970. I 6 S. IIJ. !itt.
Österling, Anders, Miniatyrer frå n
F alsterbo - SDS 30/ 8.
- Sent i livet. Dikter. [Bl a motiv
frå n M almö] Sthlm 1970. 105 s.
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Salomonsson, B, F ynd fr. en pri ve t
- Fynd f. övergången ...
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Brawne, JVI, Bibliotheken
Garmer, K & Tave ll, L , Bibliotek i M a lmö
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H eintze, I , Inform ationsdienst
Jones, H & Medlock, L , Children's
lib raries
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Snorrason, E , Dansk la:gevidenskabs bogli ge udtryk
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Andersson, H - Widin g, H
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Bothwell, J - Luthand cr, L
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H edemann-Ga d e, H - Robertson, V
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Hill, C F - Lindhagen, N
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Pe rsson, 0 - Cleme ntso n, A
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R ygge n, H - Fischer, E
Swanberg, M W - Bjurst röm , P ; L å ng, H
Trendelenburg, C - Mod eer, K Å
W a hl gren, C, På sk ild a fronter
Åkesson , A, Från ra dions barndom
( Ö sterlin, A ) , Anders Ö sterlin

Sagans dunk el omger Torup
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V a nnagå rden
Bager, E, Diedenska hu set
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Salomonsson, B, Thottska hu set
Widerbe rg, B, Jo rdgubbsslottet
- ｾ Ｑ ｉ｣ｲ
ｵｲｩ
ｳ＠ i kapprock
Byggverksamhet oc h stadsplan ering

Am ee n, L , D e t m edeltid a M a lmö
Andersson, H , Gamma l lantege ndom
Högaholm och Lindängen
J onasson, A, Bygg he rrarna
Lindq vist, S, Bebygge lseklimat iska studi er
P ersso n, L , Rose ngå rds centrum
Rosengå rd
Sa ntesso n, A & Skoglund, R , Fotog ramm etri sk bank
Strömdahl , A, Fritidsgård
- Södra Fosie ce ntrum
Wid erberg, B, Stad sdelen som försva nn
Vår po rt mot kontinen ten
Föreningar

Arwastsson, H E, Sva rta orden
Behrin g, A ｾ Ｑ ｉ Ｌ＠ " Gamla klubb en"
C hri ste nsen, C, H eimdall
Encrfors, Y m fl , M a lmö kolon ifören inga r
L arsson , L E , Slottss tad ens scotukår
Lions club Malmö
Skå nska konstn ä rsklubben
F örsvarsviisen

Carlsson, F , En hjull åsbössa
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K Skå nska luftvä rnsregementet
Hand el, industri och hantverk

D etta med mod e
AB Gumaelius
Ohlström , B, Kockum srapporten
Ryl a nd er, B, Sydsve nska ingenörsbyrå n

Byggnadshistoria

Andersson, H , Historik krin g R ose ngård
Histori skt malmöhu s
- Rose ngå rd s corps-de-logi
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Ekonomisk ka rta
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Jvfus eer
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Kring :tvialmöhus
M usik
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Broman, S, Framtidsvisioner
M usik i Skå ne
Rose nbe rg, H , Melodier
Wid erberg, B, Hörd e du min
Åstra nd , H , Ars nova
Sa lomon Smiths kamma rmu sikförening
- Skånsk orkesterh isto ri a
Samhällsplanering

Konst och ko nst han tverk

Bodma n, E , D et ga mla Malmö
Dagli gt li v i Skåne
Johan sso n, C, Artikelseri e
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brann

Att planera en sta d
Aurell, B, Sunderin g
D ackman , T , Sk ånes va tten försö rjning
Genera lplan för Malmö : Ox ie
Holge rsson, L , Boend es trukturen
Joh ansson , ö , Högavlön a d e
Kä llsbo, A, U rbaniseringsprocessen
- Ö ve rsiktspl a nering
Ma lmö stad . Kommun a lekon . H111g tidsutredn.
M a lmö sta ds förvaltningar
Peterso n, B & Z achriso n, G, Infl ytt ninge n
S lumsanering
Swedn er, H, Sociologins uppgifter
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T idm a n, Y, Malmö p lanerar

Kyrkliga försam lin gar
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Andersson, K , Verksamheten vid Scenskol a n
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Edstrand, G & Swedn er, H , Skolseg regation
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Sköld, B, V a d är SKYS
Stensman , M , Form i Malmö
Söderberg, L , Efter imaginistern a
Åberg, G, S :t Nikolai
Kulturhistoria
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M yran
Sj öqvist, G , M a lmö musikko nse rvatorium
Swedn e r, H , Hur p åverkas elever na

Sociala förhållan den
Ande rsso n, B m fl, Några etni ska mm o nteter
Blomkvist, B, F ackföreningsrörelse n
Börj esson, R m fl , N iirserv ice i Höga holm
Fiorentes, M m fl , Åld e rdom shemm et
Joelsson, L , G äs t p å å ld erdom shem
Joh a nsson, E, Pe rson a l på å ld erd om shem
Johan sson, M , V å rl ycka
N ilsso n, B, R a ppo rt fr Ö ste rgå rd
- Ö ste rgå rd - Ö ste rhu s
Sjöström, K , F a tti ga barn fa milj er
Socia lförva ltnin ge n
Social vå rd o samhä ll sför ändrin g
Tidma n, Y, Utredning p ågå r
- Öres und sgå rd en
Wetterg ren, G , Slumområ d e

T eater
And erb erg, C 0 , Musikteater
Gu sta fso n, R , M a lmö teate rkrönik a

T id ningsväsen
Bringma rk, G , Unikt 25-årsjubileum
W a hlg ren, C , På skild a fronte r
Öfve rbeck, E , Frå n telegrambyråstrid

T opogra fi m m
Bunkeflobladet
J onsso n, B I , Skå ne
D et mod ern a Sverige
M å rtensso n, J , U nd erjordi ska Aln a rpsströmmen
Sa lomon sson, B, Om sta dens va ll a r
Schmitz, A, Sista vå ren i Sjölund a
W elinder, S, Geologisk und ersöknin g
Widerb erg, B, Rivnin gstomtern as fl ora
V ä lkomm en till Malmö

Ö resun dsregionen
Sp råk historia
And ersson, H , Ad elsp ersone r leve r kvar . ..
- H a r en sj öm a n . . .
Ingers, I , O r tn amn i l\1a lmö
Vide, S B, Kroge n Rumla förbi

Broberg, P & Spange nberg Schmidt, K ,
Drnmmen om Sca ntopia
Några fakta om Ö resundsreg ior:e n
Stenkil , M , Öresund som råd e t
Öresund sregion en

Aktuellt 1971

En kollega
Kring Malmöhus 1970.
En årsbok utgiven av Malmö museum.
Malmö museum utgav på 1920- och
30-ta let ganska p åkosta de årsberättelser, ofta m ed uppsatser av museets
tjänstemän och vackert illu strerad e
m ed bilder av n yförvärven, vilka var
m å nga och värdefull a . Sedan slute t av
50-ta let har museets kontakt med a llmä nheten ombesörjts genom dist ribution av en mera oprentiös m en n yttig
publikation, "Aktuellt från M a lmö
museum" ( pris 15 kr ) . D et ä r em ellertid begripligt, att museifolket kä nt
behov av en m era vägande publika tion
i fo rm av en årsbok, och till glädje för
den kulturellt intresserade allmä nheten har nu en såd a n sett dage n und er
titeln " Kring M a lmöhu s".
Av intresse för Fornminnesfö reningcns m edlemmar torde särskilt vara C.
G. LEKHOLMS uppsats " D et ä ldsta
M a lmöhus" och BENGT SALOMONS soNs bidrag " Om stadens vall ar och
gravar", komplettera d av Sno WELT NDERS geologiska undersökning av vallgra vssedimen t.
L ekholms fra mställning inn efattar
en välkommen sammanfattning och
kritisk kommentar till tidigare forsk ningar i Malmöhus äldsta byggnad shistori a. Ur svensk synpunkt ä r det en

sm ula genant, a tt den första uppmä tningen och beskrivningen av slottet
skedde p å da nska Nationalmusee ts
initiativ ( 1901 - 05 genom den da nske
a rkitekten Aage M athiesen, p å sin tid
välkä nd i aka demiska kretsar i Lund ) :
Bå de L ekholms och Sa lomonssons
uppsatse r ä r ägnade att belysa ett
väsentligt fortifik a toriskt problem för
sta dens försvar i ä ld re tid. Det förhöll
sig ju så, a tt sjöfronten skydda des av
den troligen omkring 14 I 9 p åbörj ad e
stora strandmuren, som i förening
med den vidsträckta la ndgrundninge n
utgjorde en effektiv försvarslinj e. M en
p å la ndsidan nöjde man sig m ed jordvall ar och palissader jämte porttorn .
Att man vågade lita ti ll dessa anordningar berodde på det skydd, som d e
gaml a strandlagunerna V äs tersjön och
R örsjön kunde bereda. Dessa förh å lla nden har belys ts av H a ns W å hlin i
ha ns grundläggande utredninga r om
M a lmös topografi, publicerade i de
tidigaste å rgå nga rna av Malmö Fornminnesförenings årsskrift. Genom a tt
dessa sjöar ha de tillflöde från Korrcbäcken, vilken rann ut i havet omedelba rt väster om M almöhus, kunde
m an genom uppdämning höj a vatten ståndet i sjöarna. H ä rom anför W åhlin (årsskrift 1936 s. 26 not 23 ) :
" M almö stads räkenskapsbok 15 1720 innehå ller åtsk illiga anteckningar
om 'slussarna' uta nför Västerport och
132

Österport. D essa slussar kunna icke
ha haft a nna n uppgift än a tt h öja
och r eglera vattenståndet i Västersjön och R örsjön". L ekholms uppsats
innehåller en intressant redogörelse
för den utgräv ning, som gjordes i
samband m ed uppförandet av museibyggna derna på M a lmöhus, komplette ra d med bilder av den dammbyggna d m ed välvd genomloppstrum ma,
som funnits vid Västerpor t. H ä r stäm m er de arkeologiska och a rkivaliska
rönen väl överens. J ä mför man dessa
rön med det Hogenbergska kopparsti cket frå n 1500-talets slut finner
man därem ot d ålig överensstämmelse,
vilket väl främst beror p å stickets
schematiska avbildningsteknik . En väse ntlig anledning till att M a lmöhus
lagts vid Korrebäckens m ynning ka n
h a varit, att m a n velat ha en väl försvarad dammbyggnad för att kunna
genomföra den ur försvarssynpunkt
lä mpliga regleringen av vattenstå ndet
i sjöarna och den vallgrav, som löpte
längs hela la ndfronten. Vallgraven
skiljdes från sjöarna av en mindre
jord vall, och man bör dä rför med
lämpliga tillförsela nor dningar ha kunnat, såsom Salom onsson förmodat,
h å lla högre vattenstånd i vallgraven
än i sjöarna. D etta kan ha ha ft sin
betydelse vid ringa vattentillgång i
bäcken.
Salomonsson har undersökt två
vallgravsprofiler I kv. Ellenbogen
strax norr om Balzarsgatan (öster om
Dj äknegatan ) . Gravarna h ar i stort
se tt varit p arallella och gått i öst-västlig riktning. D en nordligaste har varit
ganska smal och grund . D en sydligare,
som a ntages hä rröra frå n den av borg-

m äs taren Hans Mikkelsen i börj a n av
l 500-talet a nlagda graven, är b redare
och djupare. D ess botten ligger på
samma nivå som havsytan och den
ha r ha ft bräckt vatten. Salomonsson
framhå ller, att denna bottennivå medgiver tillflöde tidvis från Öresund
(vid högvatten ) , vilket emellertid
m åste ha skett genom ett slussverk
eller likna nde. Man m ås te rimligtvis
r äkna med att den haft tillflöde äve n
frå n K orrebäcken. Någon pumpa nordning vid h avet har man ej hört
talas om.
I samband m ed nybyggna den inom
kv. Österpor t (vid Drottningtorgets
södra sida) gjordes äve n en del fynd,
som beskrives i Salomonssons uppsats.
D e har möjliggjort en rekonstruktion
av ett tvä rsni tt genom försvarsanläggn ingen: den inre vallen, vars höjd beräknats till 3 m. över havet och bredd
till m inst 4 m ., vidare vallgraven, vars
djup låg ca 1,2 m. under havsyta n
och vars bredd var omkring 6 m. , och
slutligen den yttre begränsningsvallen,
som avgränsade vallgraven mot R örsjön. D en sistnäm nd a lägre va llen var
byggd av sand, lerblandad sand och
lera samt upptill täckt av flera skickt
grästorvor, lagda med rotsidan upp
och fas tnaglade m ed spetsade ekpinna r. Även denna valla nläggning anta ges hä rröra från H a ns Mikkelsens
befästningsarbeten . Iakttagelser a ngående utlopp från graven till Öresund
kunde ej göras på grund av redan
verkställd spontning. D en iakttagelsen
ka n m an emellertid göra p å det Hogenbergska sticket, där framför Österp ort tyd ligt synes en mur med en välvd
trumma, uppenbarligen en damm-

byggnad för reglering av förbindelsen
m ed havet. Att ett sådant utlopp funnits är som näm nt dokumenterat av
W åhlin och sticket verkar på denna
punkt anmärkningsvärt korrekt.
Salomonsson konstaterar, att det
befästningsverk, som kommit fram genom undersökningarna och som tillkommit så sent som på 1500-talets
första årtionden, kan sägas ha haft en
rent medeltida utformning och således redan vid sin tillkomst varit föråldrat. Stad en torde emellertid i stort
Österport.
sticke t.
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sett ha h aft samm a befästningssystem,
när Gustaf Horn 1 643 och 1644 belägrade 1'1a lmö uta n att våga en
stormning. Man ka n väl dä rför utan att bestrida riktigheten av Salomonssons uppfattning - våga a nta,
a tt de gamla vallarn a och gravarna
varit n ågo rlunda respektingivande.
Med denna refererande framställning och några därtill knutna lekm a nnafunderingar har jag velat fästa
uppmärksamheten på museets värdefull a årsbok, som även innehåller intressanta meddelanden om jordfynd,
vapen och mynt samt bidrag av konsthistoriskt, etnografiskt och na turvetenskapligt innehåll.
Th. Jvlu nck af R osenschöld
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Flera av Söderslätts prästgårdar h ar
förnäma kulturtraditioner från den
svu n na tid, då prästen vid sidan av sitt
äm bete ägnade sig å t lärda mödor av
olik a slag, fo rskning och författ arskap,
och höll litterär salong. En framträdande plats i skånsk kulturhistoria intar sålunda Rietz' Tygelsjö, Cavallins
Vellinge, Bååths Hammarlöv, L ovens
Äspö, Tegners K ä llstorp och Åkermans Gärdslöv. En prästgård, som ännu spelar något av den gamla rollen
som bildnings- och kulturcentrum i
bygden, är Västra Ingelstads präs tgård . H ä r residerar kontraktsprosten
Ernst Frnstin, som är känd långt uta nfö r sitt kontrakts grä nser som hembygdsforskare, författare och föreläsare. Han är m ångårig ordf. i Oxi e
1 34

härads hembygdsförening och ha r gett
ut en ra d beskrivningar av kyrkorna i
såväl O xie som Skytts härader.
I en tid m ed kä rvt ekonomiskt klim at för ideella föreningar h ar O xie
härads hembygdsförening m ed sin
initiativrike ordf. gjort en djä rv satsning och pla nera r för de nä rmas te
åren en serie årsböcker. Som ka nske
över ingen a nn an skå nsk bygd blåser
förä ndringens vind över Oxiebygden,
som hotas att bli uppslukad av det
expanderande Stor-Malmö. K ommun
efter kommun sammanlägges m ed
M almö, och det återstår sna rt inte
m ycket av det gamla Oxie härad. H öghus och asfaltgator invaderar den urgamla jordbruksbygden . D enna utveckling h ar aktualiserat utgivandet
av en serie å rsböcker, som tecknar bilden av det gam la Oxi e h ärad, m edan
det ännu är tid.
D e två första årsböckerna föreligger
i en dubbelvolym, efter häradssigillets
två oxar kallade I 0 x e n s T e c k e n,
och h ar som författare den kunnige
och
djuplodande
lokalhistorikern
Ernst Frostin. I det inledande kapitlet
för Frostin läsaren upp p å backen Sjöbjer i O xie by, som inte bara ger u tsikt i rummet, elen kuperade bygden
kring den vita, trappgavlade m edeltidskyrka n, uta n också i tiden. H är
upprullas hel a det historiska perspektivet från stenålderspla ts till bondby,
flintjägare, de första bönderna, allt levande och sakkunnigt skild rat av Frostin, som också tar läsaren med p å en
gränsvand ring runt G lostorps by m ed
ledning av en gränsbestämning i Paltebogen 151 4, berättar om O xie som
tingsplats och ur olika sy nvinklar bely1 35

ser frågo r om häradets namn och
sigill.
Frostin presenterar också valda dela r av en latinsk beskrivning över Oxie
härad " Dissertatio gradu alis de territorio Oxi e", försvarad 1754 av Olof
Barohn, prästson frå n M ellan-Grevie.
För hembygdsvännerna bör detta bidrag va ra lika nytt som välkommet,
då den latinska 1700-ta lsavhandlingen
lä nge varit otillgänglig fö r en bredare
publik .
Frostin har ett brett register och rör
sig lika hemvant bland symboldjuren
i h äradets kyrkor, däribla nd Lukas
oxe, som fått ett eget kapitel i årsboken, som blan d M ånstorps oxar, som
på 1500-ta let var en stor exporta rtikel
till nordtyska städer, främst Liibeck,
och som få tt utgöra ingressen till en
historik om djuruppfödningen i häradet, som spänner över så vitt skilda
ting som 1700-talets svåra boskapspest,
importen av högmjölka nde kor p å
1800-talet och slutar med J ägersro
fullblod. Två sydskånska kulturprofiler tecknas i å rsboken, lärardottern
Nanna Lundh-Eriksson, som i en rad
böcker berättar om livet i föd elsesocknen Bunkeflo, och Axel Ebbe, skulptören och la ndsmålspoeten frå n H ököpinge. Arsboken illustreras med ett
femtiotal teckningar och foton, de
fl esta av förf.
Oxie härads hembygdsförening är
nära granne till Malmö Fornminnesförening. D et gamla Oxie härad, sotn
vid sekelskiftet räknade tjugotre kyrksocknar, h ar under de sista decennierna krympt, med a n Malmö utökat sitt
område m ed motsvarande a real. Endas t tolv kyrksocknar är i dag kvar i

Oxie härad. Genom de må nga kom ·
munsammanslagningarna den senaste
tiden har de båda föreningarnas verksa mhetsområden kommit att skär:i
va randra. M a lmö Fornminnesförening
presenterar i sina publikationer det
nya Malmö, som vad gäller hembygdskänslan emellertid ännu är förankrat
i Oxie hä rad , m edan Oxie härads
hembygdsförening i sin skriftserie behandlar gamla lantsocknar, som för
lä nge sedan införlivats med Malmö
och kommit inom intressesfären för
Fornminnesföreningens m edlemma r.
D etta betyder, att de båda före ningarnas m edlemmar kan h a gläd je och utbyte av att läsa varandras årsböcker.
Häradsborna skall säkerligen finna åtskilligt av intresse i ett flertal å rgångar
av M almö Fornminnesförenings å rsskrifter, t. ex. Oxie, Lockarp och Glostorp, En kort presentation av det yngsta M almö, MFA 1967, Ortnam n i
Malmö VII, Oxie, Lockarps och Glostorps socknar, MF Å r 969, Ortnamn i
Malmö VIII, Oxie, Lockarps och
Glostorps socknar (fo rts.), MF Å r 970,
och presentationen av Bunkefl o, Tygelsjö och V. Klagstorp i föreliggande
årsbok. Med stor behållning bör Fornminnesföreningens medlemmar kunna
läsa den första Oxieboken, som belyser det yngsta Malmö. Årsboken " I
Oxens Tecken" rekvireras från Asps
Bokhandel i Vellinge. Oxi e härads
hembygdsförening har också gett ut
en serie kyrkobeskrivningar, bl. a. av
kyrkorna i Oxie, Tygelsjö och V.
Klagstorp, alla nu inom Malmö omr åde. Kyrkobeskrivningarna rekvireras från prosten Ernst Frostin, J ordholmen.

Helge Andersson
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Apo tek e t L ejonets symbol , ett liggand e
lejon stödande vänster fra mtass p å mortelkulan. -- M a lmö museum.

Apoteket Lejonet

400

år

D en 4 april 1 97 1 firades i Malmö ett
jubileum av m era ovanligt slag. D å
högtidlighölls nämligen 400-årsminnet
av det första känd a privilegiet för apotekare i M almö . Apotekare Gunnar
Åberg på L ejonet i Malmö, arvtaga re
i rakt nedstigande led till stadens förste privilegierade apotekare, svarade
för att 400-årsdagen begicks med _all
tillbörli g pompa.
Apoteken i Ma lmö har egentligen
a nor, som kan föras tillbaka till 1 500talets första decennier. Från denna tid
finns sparsamma men tillförlitliga notiser, som indicerar att farm acevti sk
verksamhet förekommit i staden. Från
mitten av r 500-talet utvecklas apoteksväsendet i D anmark, vilket omvittnas av ett jämförelsevis stort a ntal bevarade privilegiebrev. D et ä ldsta kä nd a privilegi et för apotekare i Malmö
utfärdades den 4 april r 5 7 1 och gav
en man av tysk börd vid namn Erasmus von dem Bru cke rätt att " holde
et gott apoteck med gode forstandige
suenne och gode wforfalskede war136

her". Ska ttefrihet och rä tt a tt ensam
inneha apotek i Skå ne utgjorde de
största förmå nerna, som ga ranterades
i Erasmus privilegiebrev.
Några år efter vo n dem Bruckes död
bosatte sig en anna n tysk apoteka re vid namn Antonius Preuss i
M almö. O ckså denne fick så sm å ningom ett kungligt privilegiebrev, vilket
liksom företrä da rens bevara ts i avskrift. Antonius Preuss fick inte behålla rä ttigheten a tt sitta som ensam apotekare i Skåne. D äremot å tnj öt h a n
förm å nen a tt jä m te apo teksrörelsen
driva offentlig vinkä llare, dä r ha n fick
"selge och udtappe" stärka nde drycker
som " söd vin, zuckerdranck, claret och
saad a n tilbered vin".
( r 5 76 )

Efter Antonius a potekare följ er en
dunkel period i den m almöitiska apoteka rhistorien. Först fram på 1640talet finner vi belägg för a tt en apoteksrörelse drivits i staden. Frå n 1655
fram till våra dagar h ar ett apotek
oavbrutet stå tt öppet för m almöborna.
Under Christoph er Dieterich s ledning ( i670- 1697 ) utvecklad es apoteket vid Kyrkogatan - nu å ter m ed
karaktär av provinsialapotek - till en
lukrativ rörelse. Dieterich h ade som
ung apotekaregesäll kommit i tj ä nst
vid apoteket i M a lmö, "konserverat"
apotekaränk an och övertagit privilegiet. Bland stadens bo rgare vann Dieterich a nseende. H a n tog livlig del i
det kommunalpolitiska livet och krönte till slut sin ba na m ed a tt som rådm an ta säte i stadens magistra t. Apoteka rdynastin Dieterich härskade i tre
ge nerationer över officinen vid K yrkogatan.
Så länge M a lmö bara hade ett apo-

tek, kallades detta rä tt och slä tt "apoteket". M en i och m ed att ett a ndra
a potek upprättades, vilket i M almö
skedde 1731 , blev det nödvändigt a tt
namnge apoteken fö r a tt undvika förväxling. I 1700-ta lets Malmö uppkallade m a n va nligen apoteken efter inneh avaren. Man talade sålunda om
det Dieterichska apoteket, det Arendtska o. s. v. M a n a nvände emellertid
också djursymboler för a tt uppl ysa
a llmä nheten om var apoteket var beläget. L ejonet förknippades reda n i
börj a n av 1700-talet med Dieterichs
provinsialapotek. D et apotek som öppnades 1 731 fi ck som kännetecken en
örn (Fläkta Örn ) .
P å 1750-talet innehades Fläkta Örn
av apoteka re M agnu s Kj ellström, som
gjorde sig ett namn som odlare av m edi cin alväxter. I Kj ellströms laboratorium arbetade under några års tid som
apo tekaregesäll den sedermera ryktbare kemisten Carl Wilhelm Scheele.
Kjellström inköpte 1773 privilegiet
p å L ejonapoteket, vars innehavare råka t på obestånd. Fram till 182 1 fa nns
det sålunda bar a ett apotek i M a lmö.
Vid denna tid h ade ett m era dynaniiskt skede i stadens liv börjat. Folkm ä ngden ökade, och därmed blev det
aktuellt att inrätta ä nnu ett apotek.
En energisk apoteka re vid namn J. F.
Barkma n fick efter en hård kamp med
Fläkta Örns innehavare Kungl. M aj :ts
tillstånd att köpa tillbaka det förpupp ade L ejonapotekets privilegium . I
slutet av 1822 stod det pånyttfödda
L ejonet berett att ta emot sina kunder
i de nyinredda lokalerna i hörnet av
I sak Slaktaregata n och Stortorget.
Fram till 1880-ta let kämpade seda n

L ejonet och Fläkta Örn om marknaden. Båda apoteken utveckl ad e under
driftiga ledare sina m öjligheter att
förse m almöborna med läkemedel,
blodiglar, mineralvatten och andra
hälsobringande artiklar. När Malmö
börjad e utvecklas i indu stri alism ens
tecken, blev det emellertid nödvä ndigt
att inrä tta fle ra apotek. År 188 7 anlades Kronan och Storken speciellt
m ed tanke p å den snabbt växande befolknin gen i Södra och Ö stra Förstad en. D ä refter har antalet apotek ökat
i kapp m ed stad ens kraftiga expansion
och uppgår i närvara nde stund till
fem ton .
Ha ns Ersgård
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Östergatan 7, är ett av de sista senm eclelticla hus som byggdes i Malmö,
troligen under förs ta hälften av 1500talet. Trots dess ålder ä r det i våra
d agar väl bevarat, även om fasaderna
ha r förlora t elen ursprungliga glans,
som ett representa tivt hus för borgm ästare på elen tiden ha de. D ess ursprungliga anvä ndning ä ndrades genom tiderna frå n borgm äs tarehus till
h a nclelsgård och i våra d agar till kontorslokaler. Gården ägdes år 15 32 av
J ep Nielsen, borgm ästa re i Malmö,

som skä nk te den i gåva till svärsonen N iels Kuntze 1537. Kuntze som
år 1546 också blev borgmästate, var
en!. dr. Bager skaparen av trappgavelhuset vid Ö stergatan. Niels Kuntzes hus (eller Ca rnegiehuset ) räknar
under tidernas lopp 2 7 ägare, av vilka
de flesta ha de någo n högre befattning
i stadens styrelser. Bland hu sets m å nga
äga re kan man nämna rådmännen J akob Graatop ( 161 1) , Thom as Nielsen
Jyd e ( 1685 ) , Peter Joha n Schwartz
( 1744 ), J a kob Borg ( 1787 ), J ohan
Knutssen ( 1824 ) , borgmästaren
Ysta d J ohan Friis ( 1624 ), men också
färgaren R asmus R afn ( 1722 ) , löjtn ant F . J. Sa lmson ( 1840 ), handlande
Gerdt Sveclmark ( 1871 ) . Hu set h ar
alltså kunna t a npassas till dage ns behov från att vara en bosta d för med eltidens godsägare och makthavare
till dagens urba niseringsprocess med
d ess kontorisering. K a nske just d ä rfö r
h ar det överlevt. Huset ä r känt idag
under namnet C arnegiehuset, kanske
därför att d et frå n år 19 18 och i närm are femtio år , har tillhört Ca rneg ie & Co. Porterbryggeriet AB. År
1954- 55 utfördes vissa undersökningar, vid ett tillfälle, d å fasaderna
och taket renoverades. Undersökningningarna - på ägarens Carnegie &
C o. och M a lmö Museums uppdrag utgjordes av ett få tal stickprov p å
gatufasaden och i källaren samt renknackning av gårdens fasad, varigenom elen ursprungliga fönsterin delningen och våningarnas höjd framträdde. Av det m aterial vilket samtidigt insamla des kunde dr. Einar Bager
utföra några rekonstruktioner av hu se t. Gården köptes 1967 av Ingenjörs138

firman N ils W eibull AB, vilken h yrt
de flesta lokalerna seda n 30 år. D etta
inneba r också en rä ddning av huset,
som a nna rs troligen skulle blivit ett
offer för det ri vningsraseri, som spritts
över d et centrala M almö. När gården
år .1969 köptes av M a lmö sta d säkrades också husets bevarande. I den
sta dsplan som fastställdes den 3 april
I 969, betecknas C arnegiehu set som
kulturreservat. Sommaren 1969 genomfördes vissa and ra undersökninga r. U nderteckna d fi ck d å i uppdrag
av Stadsingenj örskontoret a tt gö ra
uppmä tningar samt dokumentera och
beskriva Ca rnegiehuset. En tysk karta
över M a lmö från 1675, som visar husets västra gavel fri stående, m ed ingå ng till gården ledde till n ya hypoteser beträffa nde husets u rsprungliga
utseende och interiör. D essa h ypoteser
stöddes senare, under arbetets gång
av några nya upptäckter - sp år av en
gammal källa rutgång till gården och
av ett kä llarfö nster beläge t under den
n uvarande porten. D etta stöder h ypotesen dels om husets symmetri (m ed
likheter m ed Rosen vingeska huset ),
d els a tt porten kan vara en senare
tillbygg na d . Det bör alltså ha funnits
en a nnan inkörsel, som frå n Ö stergatan ledde in till gården. Frå n ett
gra nnta k västerifrån kan m a n se en
del av den ursprungliga gaveln m ed
d ess dekorativa nischer, sam t spå r av
ett litet fö nster i en av dessa. På vinden knacka de m a n rent putsen frå n
d enna gavel, och tre igenmurad e
fönster kom å ter fram. D etta gav stöd
åt h ypotesen, a tt gavelfasad en ursprungligen ha de varit fri för inkörsel
till gården . Genom d etta n ya m a terial,

tillsammans med dr. Bagers skisser
och avskrifter av bouppteckningar
m. m ., kunde husets historiska och
förä ndringar från 1500-talet och
fram till våra d agar, i viss m ån rekonstrueras. M ycket om C arnegiehusets historia står em ellertid fortfarande
oskrivet, och önskvär t vore, att m a n
närmare undersök te h ela den ursprungliga fasaden åt gatan och innerväggarna, som för närvarande är
beklä dda. K anske ka n detta ske i
samband m ed en framtid ombyggna d.
Tomterna 1, 2, 9 och 10 i kv. S:t
Gertrud skall, enligt stadsfullmäktige
beslut den 27/ 6 1969, p a r. 270, ingå i
ett p lanerat fri tidscen trum, " S :ta
Gertrud". M en d å C a rnegiehuset
fo rtfara nde är uthyr t p å obestä md
tid, finns ännu inga bestämda planer
fö r ombyggna d.
Fosco V entura

Register
I Aktuellt 1970 utlovad es preliminärt
ett register över samtliga titlar i de
hittills utkomna årgångarna av M alm ö Fornminnesförenings årsskrifter i
fö religgande årsskrift. Ett dylikt register har u tarbetats av biblioteka rie
M a rgit J ohanson vid M almö stad sbibliotek och föreligger nu fä rdigt i
korrektur.
M ot ba kgrund av a tt näs tkomm ande årgång ä r den 4o :e har reda ktionen funni t det lämpligt a tt låta registret publiceras i 1972 års årsskrift.
R ed aktören tillha ndahåller em ellertid
korrekturavd rag till de m edlemmar,
som anser sig vara i behov av registret i avvakta n å nästkommande årsskrift.
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H edersledamöt er:

H ain, Richard, Direktör
Bager, Einar, Fil. doktor, Konstnär
L jungberg, Leif, f. Stadsarkiva rie

Årligen beta lande medlemma r, vilka inträ tt under tiden
mars 1970- februari 197 1:

A lexa ndersson, Ryan , drogist
Anderson, Britta, fru
And ersson, Ester, frök en
Andersson , l\1ä rta, fru
Beij er, L isbet, planer. -ass .
Bergenhamm ar, Dolores, fru
Borgst röm, Carl-Axel , lagerchef
Bra md a l, Sven, major
Broberg, Inga, fröken
Böös, Britta-Stina, fru
Ca ll mer, Gösta, överste
Carveni us, Eric
Christoffersson , Agneta, p la ner. -sekr.
D a hl , L isa, posttj .-ma n
D a hl , Pa u l Bruna, företagsek.
Ekberg, E lse, fru
En erh eim, Eric, r. krim .-ass .
Sandberg, Sven , kon struktör
Erixo n, Bertil , tj ä nsteman
Ewertz, Bi rger, ing.
F age rlund , I rm a, fru
Forkma n , N inni e, fru
Franzcn, L a rs, ing.
Gra hn , Curt, rektor
Gärd elin, M ajken, fru
H am m ar, Ulla, fru
H eden , Alfhi ld , fru
H ers low, U lla, fr u

Hinton , Per, a djun kt
J a nzo n, Gunla, in str. -sköterska
J o ha nsso n, Bo, jur. stud .
Karlsson , Bo, fil. ka nd ,
Knopper, Joyce, fr u
L a rsson, M a lin, fröken
L a urell, A lma, fru
Ljun g, I ngebo rg, fröken
Lundberg, Brita, fröken
Lundblad, In ez, frök en
Lundquist, Gertrud , planer.-ass.
Lundström , J ohnnie, red a ktör
]\1falmberg, C lara, fru
Me ll en, P er, a d vokat
M årtensso n, M ary, fru
Möller, Anna lisa, assistent
N ilsso n, Edi t h, frök en
N ilsson, E ll en, frök en
N ilsson , Gu ll i, fröken
Olsson, Ben gt, kontori st
Olsson , Eva, fru
O lsson , Lorentz
Peters, Sven, genea log
Qu ist, Eri c
Rosenqvist, Ester, fru
Sterregaard , Gun, lektor
Strandh, J a n, jur. stud.
Ström, Astrid, fru
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Svensson, Lars, fil. lie.
Svärd, Eva, fru
Söderberg, Mary, fröken
Tornberg, Wand a, fru
Tufvesson, Annie, gymnastikdir.
Tulling, Svea, fru

Tullström, Emm y, fru
Wanden , In gegerd , fru
Ydstedt, Olle, teckn.-lärare
Öden , Bo, revisor
Österlens museum

Styrelse:
Ordförande :

Th. Munck af Rosenschöld , f. d. borgmästare

v. Ordförande och kassaförvaltare: John Hain, direktör
S ekret erare:

Kjell Å. Modeer, advokat

L edamöt er:

Sture Kelfve, a rkitekt SAR, K arin R ydbeck, fru

Suppleanter:

Bertil Widerberg, redaktör, H elge Andersson, skriftställare

Årsskiften:
R edaktionskommitte: Ordf. , Sekr., och fil. dr Einar Bager
R edaktör: Kjell Å. Modeer

Stadgar för
Malmö Fornminnesförening
Gällande fr. o. m. den 17 mars 1969.
§ 1.
F ornminnesf öreningens u ppgift.
Föreningen ha r till uppgift :
a tt sprida kä nnedom om M almö histo ri a,
a tt väcka intresse för bevara nde av sta dens ur historisk, topografisk, konstnä rlig eller kulturell synpunkt värdefu lla minnesm ärken och egendom ligheter,
sam t
a tt verka för tillgodoseende av histo riska och ko nstnä rliga krav vid sta dens
omda ning och utveckling.
I de tta syfte vi ll fö reningen sam la bidrag till Malmö historia i vidsträcktaste
m ening samt i skrift och bild å tergiva desamma, uppliva minnet av m ärkligare
tilldragelser och perso nligheter, a nordna fö redrag och utstä llningar osv.
F öreningen kom mer å rligen, om så är möj ligt, a tt utgiva en skrift i ovannä mnda a nda, vilken kostnadsfritt u tdelas till samtliga fö reningens m edlemm ar.

§ 2.
V al av ledamot och hedersledamot .
Till med lem av fö reningen ka n ka llas varje välfrejdad m a n elle r kvinna, som
gilla r före ningens syften . M ed lem invälj es av styrelsen på förs lag av någon
fö reningens ledamot.
Till h edersledamo t kan den kallas, som p å ett utomordentligt sätt främj at
föreninge ns syfte n . H edersledam ot utses av fö ren ingen p å förs lag av styrelsen.

§ 3.
Medlem savgifter.
M ed lemsavgiften fas tstä lles av årsmö tet efter förslag frå n styrelsen.
H edersledam o t erlägger ingen avgift.

§ 4.
Sam manträden.
F öre ningen kallas till ordina rie samm a nträ de två gånger om året, en gång i
februari och en gång i november.
142

Vid ordinarie sammanträdet i februari föredrages års- och revisionsberättelser, varefter föreningen beslutar angående ansvarsfrihet för föregående års
styrelse och därmed sammanhängande frågor.
Vid detta sammanträde välj as styrelse, två revisorer och en revisorssuppleant
fö r granskning av årets räkenskaper och styrelsens förvaltning.
Ordföranden leder styrelsens och föreningens angelägenheter, föredrager
före kommande ärenden samt h å ller h and däröver att besluten bliva verkställda.
T ill extra sammanträde kallas föreningens ledamöter så ofta styrelsen därtill
finner anledning, eller om 10 m edlemmar därom skriftligen anhålla, för avgörande av visst uppgivet ärende.

§ 5.
Beslut.
Beslut fa ttas och val verkställes, då omröstning begäres, med slutna sedlar.
Val och beslut avgöras med enkel pluralitet och ska ll vid lika röstetal ordföranden äga utslagsröst.

§ 6.
Styrelse .
Föreningens angeläge nheter handhavas av en styrelse, bestående av fem ledamöter och två suppleanter, vilka sam tliga utses på ordinarie sammanträdet i
februa ri för tiden intill nästa ordinarie februarisammanträde. Den utsedda styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande och skattmästare.
Styrelsen välj er inom eller utom sig en sekreterare och en redaktör för föreningens skrifter.
Bokslutet över föreningens räkenskaper och berättelsen om det gångna årets
arbeten skola före utgången av januari månad av styrelsen tillhandahållas de
enligt § 4 valda revisorerna.
Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse vid behov. Vid d essa sammanträden föres protokoll och skola minst tre ledamöter vara närvarande för
att fattade beslut skola äga giltighet.
Styrelsen äger rätt att tillsätta utskott för beh andling av särskilda frågor.

§ 7.
R evisorer.
D e enligt § 4 valda revisorerna skola senast den 15 februari följande å r till
styrelsen inkomma med revisionsberättelse, i vilken ansvarsfrihet för styrelsen
till- eller avstyrkes.
1 43

§ 8.
Andring av stadgarna.
Ändringar av eller tillägg till dessa stadgar måste först av styrelsen behandlas.
Är förs laget av styrelsen a ntage t, varder det gällande, seda n det vid ordinarie
sammanträ det med 2/3 av de avgivna rösterna a ntagits.

§ 9.
Föreningens upplösning.
Upplöses föreningen skola eve ntuella fond er, samlingar och övriga tillhörigheter överlämnas till M a lmö sta d, börande dock i såd a nt fa ll föreningens kontanta tillgå ngar, om sådana finn as, bibehå llas som särskild fond för främjand e
av sådana strävanden, för vilka föreningen arbetat.

1
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Bomärket
Martin Luther skakade Vatikanens grundvalar med sina reformerta teser. Henrik
VIII av England hade ännu inte hunnit
göra sig känd som hustruplågare ; han
gifte sig nu för andra gången. Gustav
Vasa demonstrerade självvunnen makt
mot revolterande dalkarlar . . .
Det var i 1530-talets början och i Malmö
pågick det inbördeskrig som skulle gå
till historien som "grevefejden " . Malmöhus slott raserades delvis. Och Rosenvingeska Huset byggdes.

Beställare var Magens Jensen Skriffvers
änka Anna. Magens Jensen var den förste innehavaren av det Rosenvingeska
vapnet, borgmästare i Helsingör och
Kristian Il :s skrivare , därav sitt tillnamn.
Om byggmästaren vet vi bara, att hans
ståtliga verk fortlever. Och inte heller
känner vi hans flitiga timmermän. Men
vad vi känner är deras bomärken , som
än idag pryder sparrar och bjälklag i
Rosenvingeska Huset.

B·märket
I mer än 440 år har Rosenvingeska Huset
fört Malmös medeltida borgar- och köpmannatraditioner vidare . Idag residerar
ett av Malmös äldsta handelshus i den
fastighet, som i 1692 års husinventering
fick numren 407 och 408.

G & L Beijer AB är ett 105 år gammalt
malmöföretag, som förvaltar arvet efter
Anna Magens Jensens. Ett företag som
har karaktären av handelshus och som
dynamiskt och progressivt jobbar vidare
mot nästa sekelskifte. Med eget bomärke!

Norra Vallgatan 70 Box 325 201 23 Malmö 1
Te I 040/ 735 60

BEl:JERS
G.&L.BEIJER AB MALMÖ
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AB LUNDGRENS SÖNER BOKTRYCKERI
P e r Wcij e rs ,;at a n 4 • M a lm ()

ｾ＠

Facit tillverkar och säljer kalkyl-, additions-, bokförings- och skrivmaskiner,
duplikatorer,

specialprodukter inom

elektronikområdet,

möbler,

blanketter

och system.
CITADELLSVÄGEN 9 TEL. 709 80

ｷＬｾ･ｬ＠
M almö

FÄRGER
TAPETER

MALMO

gleerups/malmö
Pappershandels AB.

Mest sorterade inköpskälla i allt som tillhör pappers- och kontorsmaterialbranschcn
Specialavdelning för teknisk ritmateriel

•

Aclelgatan 21
Tel. 72570 Växel

SKÅNES STADSHYPOTEKSFÖRENING
Grundad 1909

lämnar bundna fastighetslån
Låneomslutning Kr. 2. 961.300.000: Västergatan 38

-

Box 77

-

201 20 MALMÖ

Tel. 040-120457, 124068

Låt ASU renovera

Ert antika ur!

ASU's centralverkstad i Ma l mö är landets största urmakeriverkstad med rationellast möjliga arbetssätt. Där fi nns spec ial ister som snabbt och billigt renoverar Ert antika ur eller
nytillverkar gamla delar. För kostnadsförslag ring och tala
med herr Ka j Holmström, telefon 040-71445. Han ombesörjer
också att Ert ur blir hämtat och återlämna t. Passa på innan
Ni exempelvis åker på semester så har v i Ert ur klart när Ni
komme r t i llbaka.

RSU
Kopparsticksreproduktionen
på skyddsomslaget

..

MALMO
tryckt på konsttryckpapper (format 500 x 275 mm )
finn es till salu hos redaktören i Stadsarkivet. Pris kr. 5: --.

När det gäller böcker och
in bindning
för

biblioteket
för

kontoret. ..

IVAR IVERSON & C:o A.B. BOKBINDERI

MALMÖ

& KONTORSBOKFABRIK

G råbrödersgatan 8

Telefon 71835

KLICHEER
Retuscher
Teckningar
Matriser
Plastduplikat

*
allt inom

OFFSETREPRODUKTION
0FFS ET-TRYC K

Nobe lv ägen 129 B

Te l. 93 bl 10

VIQN\f)fS

BYGGER ALLT

SKÅNSKA

CEMENTGJUTERIET
VI BYGGER
HUS-VÄGAR-INDUSTRIER
VATTEN BYGGNADER

Tempot i skeendet
stegras, ·sammanhangen blir alltmer
komplicerade. .
Samtidigt ökar bildningen och därmed
anspråken på
tidningarna.
Vi på ｾｓｖｅｎｋａ＠
DAGBIADET vill
göra en bra och
informativ tidning,
en riktig morgontidning.
'.'.""""...!lffl

Malmö Fornminn es fören;ng s utfå rd

till Li.ibe ck hö sten 197 1.

BLIV MEDLEM I

MALMÖ FORNMINNESFÖRENING
ÅRSAVG IFT 20: -

KR.

Postgiro 37925- 5
För ytterligare medlem tillhörande samma familj utgör avgiften 5: medlem är ej ｢ ･ｲｾ
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｡､＠

e rh å ll a årsskrifte n gratis.

För bundet exe mplar ti ll kommer e n avgif't av 6: -

Årss krifter ä ldre å rg . 10 : -

kr.

kr.

Einar Bager: Med penna och ritstift , 15: Leif Ljungberg: Ur djupa k<illarvalven , 10: -

kr.
kr.

Lyd er van Freden s kämnärsräkenskaper för Malmö 15 17 utgivna av Leif Ljungberg , 12 : - kr .
Kjell Å . Mod eer: Leif Ljungbcrgs bib li ograli, 8: -

1520,

kr.

Samtliga skrifter kunna förvärva s hos redaktöre n i Stacl sa1.· kivet.

Leif Ljungberg : Om gat unamn e n i Malmö, pris hä ftad 10 : inbunden 14 : - k r . finn s i alla bokl å dor .

kr ..
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AB ARMERAD BETONG
G. & L. BEIJER AB
FACIT AB
CARL GLEERUPS PAPPERSHANDEL AB
IVAR IVERS EN & C :o AB
AB LUNDGRENS SÖNER BOKTRYCKERI
MALMÖ GRAFISKA AKTIEBOLAG
MALMÖ SPARBANK BIKUPAN
OXIE HÄRADS SPARBANK
SKANDIAKONCERNEN
SKANESSTADSHYPOTEKSFöRENING
SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET
AB SVENSKA URDEPOTEN
SYDSVENSKA DAGBLADETS AB
AB A. 0 . WIXELL

Malmö 1971. Lu ndgrens Söner boktr .

