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Murmästare Sven Cronberg 
AV OLOF CRONBERG 

Murmästare Sven Cronberg, vem var det? Jo, 
en tämligen "bortglömd" murmästare i Malmö. 
Alla som är något så när bevandrade i Malmös 
byggnadshistoria har ju hört talas både om An
ders Sundström, som byggde om rådhuset i bör
jan av 1800-talet och Christian Mortensen som 
byggde åtskilliga hus vid sekelskiftet, men har 
någon hört talas om vad Sven Cronberg byggt? 
När levde han egentligen? Först en liten lev
nadsteckning. 

Uppväxtåren 

Sven Cronberg föddes den' 1 september 1 798 i 
Övre Glumslöv i Glumslövs sn strax norr om 
Landskrona. Föräldrarna var sockenskomaka
ren därstädes Sven Påhlsson och hans första 
hustru Pernilla Nilsdotter. Han var äldsta bar
net i familjen. Han växte sålunda upp i Glums
löv, och lär t. ex. med stort intresse iakttagit 
den engelska flottan, när denna seglade igenom 
Sundet, för att beskjuta Köpenhamn 1807. 

När Sven Cronberg, som från början hette 
Sven Svensson, hade fyllt 18 år, flyttade han 
till Ängelholm. Men i den stora staden Ängel
holm ansåg han sig ej kunna heta Sven Svens
son, utan tog sig namnet Cronberg. Var fick han 
då detta namn ifrån, var det taget ur luften? 
Ånej, det var det minsann inte, utan han hade 
sina skäl. Namnet härstammade nämligen från 
vice pastorn i Kvistofta och Glumslövs pastorat, 
vilken hette Daniel Georg Cronberg. Denne var 
verksam i församlingen från 1801 och fram till 

sm död 1831. Sven hedrade alltså D G Cron
berg genom att ta namnet Cronberg. Väl fram
me i Ängelholm gick Sven Cronberg i lära hos 
murmästaren H P Bergh. Där var han lärling 
i fem år fram till våren 1821, då han blev anta
gen till gesäll av Helsingborgs Murareämbete. 
Han stannade kvar hos H P Bergh som gesäll 
till 1824 på våren. Följande sommar var han ge
säll hos J Tidblad, som var murmästare uppe i 
Norrköping. Sven kom sedan tillbaka ner till 
Ängelholm, och han stannade där ytterligare 
två år. Sommaren därpå, 1827, var han gesäll 
hos P Christesen i Helsingör. På sommaren 1828 
var han också på Själland, på Fredriksborgs 
hos H. Lundberg. 

Under somrarna råddes till synes febril akti
vitet bland murarna, såväl bland mästare som 
gesäller. Men på vintrarna var det betydligt 
besvärligare att mura. Man kunde ju inte göra 
större utomhusarbeten, men Sven Cronberg gick 
inte sysslolös för det, utan utnyttjade vintrarna 
genom att arbeta som skolmästare i Glumslöv. 
Skolan höll på från november till mars, då skol
mästern höll ett slutta!. I husförhörslängden 
står han skriven under sina föräldrar: "Gesäll 
Sko lem. Sven Svensson Cronberg". 

På våren 1829, när han avslutat sina plikter 
som skolmästare, blev han gesäll hos C M Sturt
zenbecher, som var löjtnant vid Kgl. lngenieur 
Corpsens Fortifikations Brigade i Landskrona. 
Sven Cronberg utförde då arbeten på kronans 
byggnader efter ritning "såväl uti Landscrona 
som Malmö". 
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Till Malmö 
Samma år, i september 1829, hade Frans Hen
rik Kockum hamnat riktigt illa till, i och med 
att hela Kockska gården med tobaksspinneriet 
hade brunnit ner. I Malmö fanns ingen mäs
tare ledig och villig att hjälpa Kockum med 
återuppbyggnadsarbetet. Därför gick han till 
Magistraten och bad om tillstånd att, p. g. a. den 
stora bristen på murmästare, få ifrån annan ort 
inhämta en gesäll istället. Detta beviljades, och 
han inhämtade gesällen Sven Cronberg från 
Landskrona. Men att reparera Kockska gården 
var någonting som inte var gjort i en hand
vändning, utan det tog lång tid, så lång tid att 
det inte blev färdigt förrän i maj året därpå. 
Emellertid hade murareämbetet vid denna tid
punkt vaknat upp, och lämnade in en stäm
ning mot F H Kockum och Sven Cronberg. An
klagelserna bestod i att de två skulle ha kring
gått skråbestämmelserna genom att låta Sven 
Cronberg reparera de nedbrunna husen, och 
dessutom anklagades Sven Cronberg för att ha 
fått ut mästares lön, fastän han bara var gesäll 
och ingen rätt därtill ägt. Magistraten hänvisade 
dock till domslutet året innan och frikände både 
Kockum och Cronberg. 

Murmästare 
Efter den friande domen rådde förmodligen 
Kockum Sven Cronberg att söka burskap som 
murare, trots att han inte var mästare. I vilket 
fall som helst sökte han burskap redan månaden 
därpå. Magistraten skickade över ansökningen 
till murareämbetet för utlåtande. Ämbetet sade 
bara att om han sökte burskap som "condient" 
så kunde de inte yttra sig över det. I stället vida
rebefordrades ansökningen till Stadens äldste, 
som sade, med tanke på den stora bristen året 
innan, att staden var i stort behov av flera mur
mästare. 

Ansökningen beviljades av Magistraten, och 
därmed fick Sven Cronberg order att inställa 
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sig hos murareämbetet, för att göra mästareprov. 
Han skulle också ordna de övriga borgerliga 
skyldigheterna. Att ordna borgensman var inget 
problem därför att F H Kockum, som tydligen 
var nöjd med de företagna reparationerna av 
Kockska gården, gärna ställde upp. I januari 
1831 blev Sven antagen till murmästare i 
Malmö, efter den nyligen avlidne åldermannen 
A P Björkstrand. Sven fick några dagar se
nare också burskap som mästare. Sålunda bör
jade han bygga och reparera hus själv. 

År 1832 inköpte Sven en del av fastigheten nr 
198, som låg på Snapperupsgatan. Att köpa ett 
hus tycks ha varit ett stort steg på den sociala 
banan, även för en murmästare. År 1835 inköpte 
Sven Cronberg huset nr J8, som låg på Katt
sundsgatan 6, nära Caroli kyrka. Detta hus hade 
han kvar ända fram till konkursen 1865. År 
1835 sålde han också fastigheten nr 198. 

Sven Cronberg, född I 798 död r 885. 



Skråbråk 

På 1830-talet fanns det förvånansvärt få mur
mästare i Malmö, endast tre stycken: ålderman
nen Falck, bisittaren Hallberg och Sven Cron
berg. Detta var alltför litet för en stad i Malmös 
storlek. Dock tillkom emellertid år 1 839 två nya 
mästare till murareskrået, J C Westergren och 
A Johnsson. När dessa väl kommit in i skrået, 
dröjde det inte länge förrän Magistraten mottog 
en skrivelse, vari det bland annat stod: 

Vi äro insatta i den lidsamma nödvändighet 
att hos Magistraten, som närmaste vården om 
handtverkeriernas vidmakthållande och till växt 
jemlikt skråordningen af 1 720 tillkommer, väcka 
uppmärksamhet på det oskick och den oreda, 
som förefinns inom murarelaget här i staden ge
nom tvenne våra embetsbröder olaglige och o
ordentlige beteende dels i yrkets bedrifvande 
dels i allmänhet, såsom borgare och medlem
mar af detta samhälle. Det lärer icke vara Väl
lofl. Magistraten obekant, men kan, om så er
fordras, styrkas atd åldermannen i vårt embete, 
murmästaren Falk jemte murmästaren Hallberg, 
som äro de, om hvilka vi tala, båda äro hvad 
man kallar . af sig komna och i deras enskild te 
lefnad högst oordentlig~' och opålitlige, embetet 
och oss öfrige till föga heder och båtnad ... 

Oordentlige och oduglige mästare tålas ock 
af författningarna lika litet som fuskare. och bön
hasar ... 

Då det således är utom allt tvifvel att oordent
liga och odugliga borgare böra till de öfrigas 
räddning miste sitd burskap, må vi ödmjukast 
påstå, att bemält Falk och Hallberg må uteslu
tas från deras rättigheter såsom borgare och 
'mästare förbehållande oss att, om så erfordras 
och i Vällofl. Magistraten icke efter Stadens 
Äldste hörande finnes deras intyg tillräckligt, få 
bestyrka de uppgifter, som föranledt vårt påstå
ende. 
Malmö den 24 aug. uti r 839. 
S Cronberg, A. Johnsson, J C Westergren 

Mellan dessa fyra ovanstående meningar 
uppräknas vad Falck och Hallberg påstås miss
sköta. Därefter uppräknas ett antal förordning
ar, vilka ger Magistraten rätt att ta ut odugliga 

borgare till militärtjänst o. dyl. Magistraten vän
der sig till Falck och Hallberg för att få höra 
vad de ansåg om dessa skarpa anklagelser 
varvid Falck, som "råkar" sitta i bysättnings
häkte (häkte för gäldenärer), säger så här: 

På det sanningslösa eller bedrägliga före gif
wande hvarmed Murmästarna Kronberg, Wes
tergren och Johnsson inkommit till Wällofl. Ma
gistraten mot mig och hvad mig angår, få jag i 
ödmjukhet angifwa följande förklaring: Jag 
är den äldste Borgaren wid wårt Embete, näst 
Hallberg, kan det wäl intet wara underligt att 
Kronberg, nu i sednast Åren påförd större skatt
skilling än jag, då han har den mästa rörelsen 
och är ansedd för att wara husägare och förmö
gen hwilket likwäl icke hör till saken ... 

De öfrige Mästarne som wågat wara behjelp
lige att beljuga' mig wäl icke annars weta hvad 
det är att betala Borgerliga utskylder, ty de äro 
ännu nybakade, . ;· . 

Jag har emedlertid alldrig tydt någon hwar
ken af dem eller någon annan, utan jag har 
Hederligen utbetalt såwäl Hus=hyra, som andra 
utskylder så fort jag möjligen kunnat, och de 
hafwa för öfrigt alldrig handlat så mycket till 
Byggnads= Materialer m. m. som jag, och nå" 
gon handlande kan ej träda fram och säga ~ig 
hafwa en fyrk att fordra af mig, och sådele~. kan 
jag wäl icke anses wara i mitt handlingsfall 
hwarken oordentlig eller af mig kommen ... 

Alldrig har jag fått någon anmärkning på 
mig för odugliga och opålitliga arbetens förfär
digande, såsom Cronberg har fått på sig ... 

Wederparterna må blifwa ålagda böter efter 
hwad Lag förmån för deras uppfunda sannings
lösa och obestyrkta åtal emot mig. 
Malmö bysättningshäkte den 3dje September 
1839 
J Falck, Murmästareålderman 

Detta var vad Falck hade att säga tilLsitt 
försvar, d. V. S. ått han var helt oskyldig och 
tvärt emot vad de tre andra sade är det snarare 
de som borde ha varit anklagade. Man ~an und
ra varför han själv sitter i bysättnillgshäkte; när 
ingen handlande har en fyrk att fordra av ·ho
nom. Vi låter det vara ocp 0hör istället vad Hall; 
berg har att säga: 
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Den klagan som murmästarne Cronberg, 
Johnsson och Westergren till Wälloflige Magist
raten aflemnadt lärer endast syfta på murmäs
taren Falck, hwilken jag har bekant, åstadkom
er sådana oordningar som där är föreskrifne, 
men hvad mig wid kommer så kan den större 
delen icke tillämpas mig, somm mera har hvar
ken Gesell eller Lärling i Arbetet ... 

Då jag likwäl tänker med egna händer, så 
länge jag för mår, söka förtjena mitt lifs berg
ning, under den förhoppning att den min nöd 
blir altför stor, anhåller jag något understöd af 
Embetet och Stadens Wisa inrättningar. 
Malmö den 4 de September Per Hallberg 

Magistraten hade under tiden undersökt om 
Falck och Hallberg betalt skatt vilket det visade 
sig vara dåligt med. Hallberg hade inte betalt 
under de tre senaste åren, och Falck har 50 Rdr 
i rest för sista året. Det är möjligt att detta var 
orsaken till att han satt i bysättningshäkte. 

Magistraten överlämnade ärendet till Stadens 
Äldste för utlåtande. Stadens Äldste visste inte 
om de skulle tro på anklagelserna eller ej. De 
noterade dock att Hallberg var villig att gå i 
pension. Auditören Knutsson fick därefter un
dersöka målen för att lämna ett betänkande. 
Hans sedan lämnade utlåtande är okänt, men i 
Muraremästarnas Embetsbok finner man följan

de: 
l 839 den l 9 November 
I muraremästare embetet anmälte, att ålder

mannen Falk i infunnen tids sjukdom afsagt sig 
åldermans befalningen och att Embetet i stället 
valt mästare herr Cronberg, hwilket nu godkän
nes. 

Både Falck och Hallberg stannade dock kvar 
skrået, men murmästaren Falck var mycket 

riktigt inte frisk. Han dog l 842 i lungsot. 
Varför skedde egentligen ovan relaterade bråk 

just l 839? Kanske var det ett större förestående 
byggnadsprojekt som var spöket. Vid denna tid 
var F H Kockum i full färd med att planera 
sin blivande verkstad på Södra Förstaden. 1840 
uppförde Kockum sju stycken verkstadsbyggna-

52 

der där nu Davidshallstorget ligger. Vem som 
byggde dessa byggnader kännes ej, men Sven 
Cronberg är ej otänkbar i sammanhanget. 

Sven Cronberg blev alltså mästare i Malmö 
l 83 l, och ålderman l 839. Som ålderman i mu
rareämbetet blev han också förman för murar
lagets brandbrigad, som hade till uppgift att vid 
en eventuell brand nedriva det brinnande hu
set på ett sådant sätt att inget annat hus intill 
tog skada eller började brinna. Sven avsade 
sig dock vid skråupplösningen l 84 7 sin post 
som ålderman. 

Bröllop och barn 

Sven Cronberg var gift två gånger. Första 
gången 1832, då med Christina Åckerholm ifrån 
Kvidinge utanför Ängelholm. Detta äktenskap 
slutade dock olyckligt, ty hustrun dog i barnsäng 
efter första barnets födelse och den nyfödde so
nen några dagar senare. I sin sorg gick Sven 
ogift i 6 år, innan han, år l 839, gifte om sig 
med malmöflickan Maria Laurentia Sjöström, 
född 1817, och dotter av skomakaren Johannes 
Sjöström och hans hustru Anna Margareta 
Djurberg. Med henne hade ~ven 9 barn, av 
vilka 6 blev vuxna, nämligen döttrarna Marga
reta, Kristina, Tora och Selma, samt sönerna 
Sven Salomon och Per August. De båda söner
na blev läkare, den sistnämnde här i Malmö. 

Konkursen 

Delvis beroende på de dåliga konjunkturerna un
der 1860-talet var det inte så gott om arbete i 
Malmö vid denna tid. Detta medförde att Sven 
Cronberg blev skuldsatt. Den slutliga försäm
ringen kom l 864 då fullständig näringsfrihet 
genomfördes. På våren l 865 gick han i konkurs. 
Vid konkursaktens upprättande kom man fram 
till, att Sven Cronberg hade skulder på ca 
5000 Rdr till 20 borgenärer, medan huset och 
det övriga boet endast värderades till 4000 Rdr. 
Året därpå bodde familjen i en lägenhet som 



Malmö Hospitals köksbyggnad under rivning år 1937. 

drätselkontoret ställde till förfogande. Därefter 
flyttade familjen till Sven Cronbergs kusins hus 
vid Södra promenaden. 

Vid konkursen, vid vilken de förlorade allt 
de ägde, var Sven Cronberg 66 år gammal. Sven 
Cronberg tycks trots åldern ha fortsatt arbeta ef
ter konkursen, men i mindre skala. För att det 
skulle gå ihop blev Maria Laurentia, hans hust
ru, tvungen att ta anställning som månglerska. I 
taxeringslängderna finner man att hon vid den
na tid tjänade lika mycket som Sven Cronberg. 

Sven Cronberg avled den 19 maj 1885, vid en 
ålder av 860 år och är begravd på S:t Pauli 

norra kyrkogård tillsammans med sin hustru 
Maria Laurentia, som dog 15 april 1900 vid en 
ålder av 83 år. Ävenså hans fyra döttrar och 
sonen Sven Salomon ligger begravda där, då 
endast Per August Cronberg gifte sig. 

Ritningar 

Vid en vindsstädning på författarens farfars 
vind, upptäcktes flera gamla ritningar, av vilka 
så gott som ingen var daterad, signerad eller pla
cerad. Med en gång var det dock fullt klart att 
det i huvudsak var frågan om ritningar rita
de av Sven Cronberg. Det finns två undantag, 
nämligen ritningen på gaveln av Kockska huset 
och ritningen på Kockums sommarvilla Holmen. 
Dessa är ritade av Anders Sundström resp. en 
tysk vid namn W etzel. 

Det största problemet med ritningarna är att 
det finns så knapphändiga uppgifter om vad de 
föreställer. Sålunda är fortfarande många rit
ningar oidentifierade. Efter ivrigt letande har 
författaren med hjälp av dr Einar Bager och 
Sven Rosbarn m. fl. lyckats identifiera följande 
ritningar på sex i Malmö kända byggnader. 

Malmö Hospital 

Den första ritningen, som skall presenteras, är 
en ritning på Malmö Hospitals köksbyggnad. 
Malmö Hospital låg vid Rundelsgatan, men 
själva köksbyggnaden låg fritt inne på gården. 
Detta kan man läsa i boken "Malmö Allmänna 
Sjukhus roo år" av Otto Gröne: 

Det dröjde emellertid ej länge, förrän hospi
talets kapacitet att sörja för sitt klientel ytter
ligare ökades genom uppförande av en ny köks
byggnad. Den 26 nov. 1831 företogs slutbesikt
ning av en "av bryggaren J Malmqvist upförd 
grundmurad twåwånings köksbyggnad om 2 l al
nars längd, l 6 alnars bredd och g Y2 alnars 
höjd från stenfoten". Denna hade, "sitt läge in 
på sjelfwa Hospitalsgården emellan kyrkobygg
naden och det år 1828 upförde boningshuset". 
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Om man jämför måtten i texten med dem på 
ritningen, så finner man att dessa stämmer 
exakt. Att notera på ritningen är mathissen och 
dess konstruktion (utförda som marginalanteck
ningar) . Matsalen på andra våningen blev med 
tiden också nyttjad som kyrksal. Arkitekten Frit
hiof Hazelius ger i tidskriften Skånska gårdar 
och hus, år 1920, följande omdöme om Asylen, 
som Malmö Hospital då kallades: 

Det är enkelheten och de väl avvägda for
merna som förläna dessa båda byggnader dess 
konstnärliga värde och ge dem plats bland 
Malmös mera märkliga byggnader. Genom pit
toresk gruppering av dessa och de öfriga husen 
och genom den rika vegetationen på väggarna 
och - kanske framför allt - den ståtliga gam
la kastanjen på gårdsplanen har av hela anlägg
ningen åstadkommits en idyll, vars make man 
får leta efter. När dessa byggnader en gång inte 
längre kunna disponeras för sitt nuvarande än
damål är det att hoppas, att man skall lyckas 
finna en sådan användning för dem, att den 
vackra anläggningen i sin helhet rubbas så litet 
som möjligt. 

Frithiof Hazelius förhoppningar var förgäves. 
När hospitalet stängde för gott 1928, var bygg
naderna ohjälpligt förlorade. 

Hospitalsanläggningen revs under 1930-talet. 
Bryggaren J Malmqvist "uppförde" tydligen 

hus, men om han själv ledde byggnadsarbetet, 
eller om han i sin tur lejde murmästare och ge
säller till arbetet, är författaren okänt. Förmod
ligen lejdes folk till arbetet, därför att han själv 
var ganska gammal. I vilket fall som helst 
tycks Sven Cronberg inte ha gillat detta sätt att 
uppföra hus. Det var väl egentligen mer eller 
mindre förbjudet enligt skråförordningen. På 

Originalritning till köksbyggnaden, troligen utförd av 
Sven Cronberg. Notera vinschkonstruktionen i vänstra 
marginalen. 

samma sätt tycks det ha gått till, när Malmö 
Hospital skulle ha ytterligare tre tillbyggnader 
1838. Förfarandet denna gång blev mer kompli
cerat. På ett tidigt stadium, när det precis hade 
blivit bestämt att det skulle bli nya tillbyggna
der, lämnade bryggaren Malmqvist in ett bud 
på 17.666 Rdr 32 sk., omfattande samtliga bygg
nader. Detta tyckte beslutsfattarna i Stockholm 
var ett bra bud, men de var ändå tvungna att 
hålla offentlig auktion. Auktionen hölls, men ef
ter denna uppmanades alla som fortfarande var 
intresserade av bygget att lämna in skriftliga 
bud. Detta gjordes av bryggaren Malmqvist, 
Sven Cronberg och kommendants sekreterare 
Malmros, varefter ledningen upp i Stockholm 
beslutade att godta bryggaren Malmqvists bud. 
Detta föranledde Sven Cronberg att skriva och 
klaga hos Kgl. Serafimer Ordens Gillet, d. v. s. 
dåvarande sjukvårdsstyrelsen. Om överklagandet 
verkligen avsändes är okänt, enär nedanstående 
text endast är en odaterad, men intressant för
laga: 

Till Kongl. Majts Seraphimer Ordens Gillet 
Uti Djupaste Ödmjukhet wågar undertecknad 
andraga: Efter utgången kungörelse af den 
= = war utlyst Entripenale Auction att hållas 
den = = till uppförande af särskilte byggnader 
wid här i staden Malmö warande Hospital, jag 
hadde uppgivet godkänd ritning och kostnads 
förslag å de samma, och wid auctionen stannade 
för lägsta budet. - Försed med godkänd bor
gen af 2ne bland stadens wederhäftigaste män 
herrar NN och då jag werkstäldt de i senan 
tider betydligaste byggnaderne här i staden, kun
de ej komma ifråga anat än mitt anbuds anta
gande, då öfwerflödiga bewis både på min skick-
1ighet war ådagalagd, och cautionisterna weder
häftighet almänt känd. Jag kunde der före ej 
anat än såsom antagen entripeniur giöra bestämd 
påräkning att utgiöra min skylldighet, och iföljd 
·deraf genast betinga flera arbetare, och en 
mängd byggnadsmaterialier, för att nu så snart 
wäderleken det kunde tillåta sätta arbetet igång. 
Men till min förvåning, har jag ärhållit kun
skap, att en Bryggare wid namn Malmqvist mig 
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owetande ingåt i mitt åtagande - och jag skall 
sådeles warda bedragen såsom lemnad utan är
sättning för minn återgerder. Det är detta jag 
wågar uti Djupaste Ödmjukhet underställa en 
Hög Rättvis Pröfning, under förhoppning om 
den rättelse det jag må blifva mitt inrop, till 
werkställande . . . Ty skulle Bryggare åtaga sig 
sådana arbeten de alldrig lärt, eller äger nå
gon kunskap uti, då vare Mur- och Byggmäs
tare öfwerflödiga, och Publiken fick snart skör
da frukten deraf, samt ångra bytet; Och skall 
ett auctionsinrop på dylikt sätt gäckas och åter
gå från den som stannat före ropet, och klubb
slaget, då ära auctioner lika så öfwerflödiga, när 
ingen kan fästa förtroende till sådana publika 
åtgärder. 

Av denna kladd, som inte är skriven av Sven 
Cronbergs hand, framgår att det tycks vara han 
som har gjort ritningarna och kostnadsförslaget. 
De i klagomålet angivna förhållandena, kanske 
också återspeglas med den här meningen ur an
klagelserna i skråbråket (sid. 5 l ) : 

... samt slutligen adt de skyddar obehöriga 
personer, som icke höra till embetet och således 
icke utgöra utskylder för yrkets bedrifvande, 
men likväl idka derunder hörande arbete. 

Bagerska gården 
Ehuru David Bagers gamla envåningslänga 
måste varit en föga reputerlig bostad för en 
borgare av det anseende, som Bager snart för
värvade både genom framgång i handel, och 
ådagalagda medborgaredygder, dröjde det ända 
fram till år 1832, innan han ansåg tiden mogen 
att skaffa sig ett mera ståndsmässigt boningshus. 
Den gamla boningslängan bevarades dock till 
en längd av 32 Yz alnar och bildade västra 
flygeln i den nya anläggningen. Resten av denna 
länga samt det gamla tvåvåningshuset revas 
och på deras plats restes den ståtliga mittbygg
naden i två våningar, medan en östlig flygel av 
samma längd som den västra uppfördes på förut 
obebyggd tomtmark. Den för sin tid rätt impo
nerande byggnaden var uppförd i nyklassicistisk 
stil med kraftiga gesimser och frontespiser ytterst 
på såväl mittparti som flyglar. Den vackra in
gången i byggnadens mitt inramades av två pe
lare "med capiteler och baser av gjutet järn på 
piedestaler av granit", vilka uppburo "en blind-
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balkong". Även övre våningens mittparti marke
rades av tvenne halvpelare på ömse sidor om ett 
rundbågefönster och ovanför takgesimsen fort
sattes mittlinjen av en vindskupa med balkong
räck. 

Så här skrev Einar Bager om den Bagerska 
gården i Malmö fornminnesförenings årsskrift 
1963. En av de påträffade ritningarna är med 
största sannolikhet identisk med huvudbyggna
den i Bagerska gården, då längden på ritningen, 
våningarna, skorstenarna, dörrarna, portalen 
och fönsterna stämmer i antal. Författaren har 
dessutom två andra ritningar, som också före
ställer delar av den Bagerska gården .. Den för
sta visar en exakt likadan trappa som på nämn
da planritning, med samma mått som på denna 
På samma ritning är också medtaget en vinds
kupa. Den andra ritningen visar dels en "gafvel 
mot Drottningtorget", dels en profil av en bal
kongkonstruktion, se sidan 57. De två sist
nämnda ritningarna är gjorda på samma sorts 
papper och med samma färger. En gavel mot 
Drottningtorget för genast tankarna till Bager
ska gården, som är den enda som har en gavel 
mot Drottningtorget. Denna gavel hade ett myc
ket karakteristiskt utseende. Den hade fyra halv
pelare, som med tre halvbågar bildade lika 
många valv, av vilka det mellersta var större än 
sidovalven. Denna fasad tycks haft samma utse
ende såväl före, som efter branden l 85 1, varför 
det tidsmässigt är svårt att placera in Svens rit
ning. Ritningen kanske bara var ett förslag, som 
aldrig blev utfört. Markant för gaveln är dock 
att den hade en ovanligt hög grund. 

Eftersom Sven har gjort dessa tre ritningar är 
det inte omöjligt att han byggt husen 1832. Ty
värr står inte dessa hus kvar, då de revs i början 
av 1900-talet för att ge plats för den nuvarande 
bebyggelsen. Slutligen kan tilläggas att Lorens 
Isac Bager var inbjuden till Sven Cronbergs 
bröllop 1839, vidare fadder till två av Sven 
Cronbergs barn år 1842 och 1852. 
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Sven Cronbergs ritning av bl. a. Bagerska gårdens gavel mot Drottningtorget. 

Den Bagerska gården under slutet av 1800-talet. Till vänster Östergatan, till höger Drottningtorget. 
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Holmen vid Rönneholmsvägen strax före nedrivandet år 1902. I förgrunden grundmurar till den nuvarande be
byggelsen. 

Holmen 

År l 838 den l 5 oktober inköpte Frans Henrik 
Kockum ett större tomtstycke på Södra För
staden, närmare bestämt vid nuvarande Rönne
holmsgatan, Fersens väg, Jörgen Ankersgatan 
och Storgatan. Säljaren var änkefru Christina 
Margareta Albrecht, född Bergh. Priset var 
2.666 Rdr 32 sk. b:co, och tomten omfattade ca 
l 7.600 m 2. Denna tomtmark kallades för Hol
men, därför att det här fanns en liten konst
gjord sjö med en holme i. 

På denna mark lät Kockum året därpå upp
föra en sommarvilla i nyklassicistisk, italiensk 
stil, samtidigt som parken bättrades på. Ritning
arna till denna sommarvilla var uppenbart inte 
ritade av Sven Cronberg, utan texten på de små 
ritningarna är skriven på tyska och de är signe
rade en herr Wetzel. Eftersom det är en helt 
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utomstående person som gjort ritningarna får 
förmodas att Sven Cronberg övertagit dem i syf
te att uppföra Holmen. 

Denna villa torde ha sett sina bästa dagar, då 
änkedrottningen Desideria residerade här under 
ett par sensommarveckor 1848. Tomten har ock
så varit ett populärt nöjesfält när staden strax 
intill fick sitt första tivoli, bl. a. med en karu
sell byggd på Mekaniska verkstaden. Vidare för
täljes att skandinaviska studenter, vilka var på 
färd till eller från l 840-talets skandinaviska stu
dentmöten, njöt gästfrihet på Holmen, samti
digt som de besökte den intilliggande Kockums 
mekaniska verkstad. 

Huset med tillhörande trädgård fanns kvar 
fram till 1902, då det revs; marken skulle läg
gas ut till byggnadstomter. Det enda som nume
ra minner om Holmen är namnet Holmgatan. 



Originalritningarna till Holmen, visande botten- och övervåning. 
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Fredriksro 

Mitt emot Holmen, d. v. s. på andra sidan Rön
neholmsvägen låg de s. k. Magistratsvillorna. 
Dessa kallades så, därför att de låg på Magistra
tens lönejordar, vilket gjorde att det bara var 
borgmästarna och rådmännen, som hade sina 
sommarvillor här. I området rådde rena lands
bygden på r 800-talet. Österifrån hette Magis
tratsvillorna: Henriettesro, Hyddan, Carlstorp, 
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Rosenhill, Fridhem, Carlsro och Fredriksro. Vi 
ska inrikta oss på den västligaste, Fredriksro. 

Fredriksro byggdes på r 830-talet åt Otto 
Fredrik Centerwall. Det var en liten nätt som
marvilla, som åt vägen hade en balkong upp
buren av tvenne pelare i toscansk stil. 

0 F Centerwall dog 1850 och året därpå in
köptes huset av hans svärson Thomas Wihlborg. 
I början på r 850-talet blev huset fullständigt 
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ombyggt. Det fick trappgavlar och en sidobygg
nad. Utan C C Dahlbergs kopparstick från 1843 
skulle det vara omöjligt att upptäcka att Sven 
Cronbergs ritning föreställde Fredriksro. I det 
reparerade skicket fick villan stå kvar fram till 
r 940-talet, då alla Magistratsvillorna revs för att 
ge plats åt det nuvarande kvarteret och stads
teatern. Numera finns bara några få träd i Ma
gistratsparken, som påminner om vad som där 
en gång legat. 

Ovan: Fredriksro, detalj av teckning av C. C. Dahl
berg 1842. Nedan: Fredriksro under rivningen våren 

1944. 
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" Ritning å Skräddare Mästaren Damströms Byggnad å Östra Förstaden". 

Damströms hus 

År r 844 den r juni köpte skräddarmästaren J 
Damström en tomt på 828 kvadratalnar av 
handlanden Emanuel Bager. Denna tomt låg på 
Östra Förstaden och var en del av tomtnummer 
36. På denna tomt fanns också ett hus. Nummer 
36 fick så småningom beteckningen Kv. r Axel 
I , och var sålunda beläget på södra sidan av 

62 

Östra Förstadsgatan just efter Schougens bro. 
Samma år inlämnade Damström en kort ansö
kan till Magistraten: 

Härmed får jag i ödmjukhet anmäla det jag 
ämnar inrätta en Salubod på Östra Förstaden 
Hus No 36 till försäljning af Klädes mössor för
färdigade af mig hvartill jag önskad mig blifva 
bevilljadt. Malmö den 26 October 1844. 
J:Damström 



Östra förstadsgalan. 

Östra Förstadsgatan vid Schougens bro år 1901. Tvåvåningsbyggnaden uppfördes under 1880-talet efter det att 
Damströms hus rivits. Numera är platsen omgjord till parkeringsplats. 

Magistraten svarade att han måste skicka in 
en ansökan till Commerce Collegium, då Ma
gistraten hade fått stränga order att så skulle 
ske. 

Vare sig Damström startade försäljningen el
ler ej, så fann han det lönande att den 30/10 
r 845 inköpa ytterligare 3 r 02 kvadratalnar tomt
mark av snickaremästare Lars Pettersson. Denna 
tomt var också en del av nr 36 och låg söder om 
den tidigare inköpta. 

r 849 försäkrade J Damström i Skånska Brand
försäkrings-Inrättningen ett hus, som "är ny
byggdt år r 84 7 utj detta år ( r 848) fullbordat, 
så at det nu är i fullkomligen godt stånd". Vi
dare förtäljes om huset, som låg på nr 36 på 
Östra Förstadsgatan, att dess "längd är 41 alnar, 
bredd r 8 al. höjd från fot till tak r 6 alnar, samt 
derifrån till takåsen 6 Y2 alnar". Detta hus hade 
3 våningar. De två nedersta våningarna var in
redda till åtta 2-rumslägenheter med kök. Den 
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tredje våningen var inte inredd utan användes 
till spannmålslager. Detta hus brandförsäkra
des till ett värde av l 2.000 Rdr B:co. Huset 
var placerat just väster om det äldre, således 
närmare kanalen. Det är denna byggnad som 
finns på ritningen, där man kan se fasaden mot 
gatan och västra fasaden d. v. s. fasaden mot ka
nalen. 

Damström ägde fastigheten fram till 1873 då 
Malmö stad enligt köpebrev den 7 /8 inköpte 
den. Då var fastigheten taxerad till 25.000 Rdr 
rmt, men Malmö stad gav hela 44.000 Rdr rmt 
för den. Samtidigt inköpte Malmö stad också 
de närliggande tomterna. 

Huset revs i slutet på l 870-talet eller i bör
jan på l 880-talet, eftersom det låg i vägen för 
den tilltänkta Exercisgatan, som skulle gå ut
med kanalen. Man flyttade istället kvarteret en 
bit österut och byggde upp nya hus. 

Rådhuset 
Slutligen ska som sista ritning presenteras en 
ritning på rådhuset i Malmö såsom det såg ut 
från l8ro-talet fram till 1860-talet, då den nu
varande fasaden pålades. Exakt när denna rit
ning är gjord har författaren inte kunnat fast
ställa då den saknar datering. 
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Den ursprungliga rådhusbyggnaden, som var 
uppförd l 546, hade trappgavlar och en tunn
välvd källare. Den blev reparerad och ombyggd 
år 1812- 13, efter en ritning av Anders Sund
ström. Huset fick en ganska "enkel" fasad, i 
nyantik stil med kolonnprydd port. På ritning
ens framsida - rådhuset är ritat på baksidan -
finns en ritning på en toscansk port, varför det 
får förmodas att Sven Cronberg helt enkelt 
gjort en avritning av rådhuset som exempel 
på ett hus, som hade denna anordning. Denna 
fasad hade rådhuset fram till l 860-talet, då den 
ansågs vara för "enkel'', varför Helgo Zetter
vall fick till uppgift att förbättra fasaden och 
bygga om rådhuset till den form och utseende 
det har i dag. 

Dessa ritningar som nu har kommit i dagen är 
en mycket liten del av alla ritningar som måste 
ha ritats av Sven Cronberg, vilket i sin tur en
dast är en liten del av alla arbeten som ut
förts. Sven Cronbergs ritningar på hamnmästar
bostället och tullvakthuset är tidigare kända. 

Jag är säker på att om man gör noggrannare 
studier av de arkiv som finns, så skulle man 
kunna finna ytterligare uppgifter. 
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M almö rådhus. Uppmätning från tiden 1830- 50 av S 1cn Cronberg. 
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Jens Laurits0n Wolfs malmöbeskrivning 1654 
INLEDNING AV SvEN RosBORN 

I Malmö fornminnesförenings årsskriftsserie pu
blicerades år 1 939 den äldsta kända malmöbe
skrivningen, hämtad från ett alltjämt bevarat 
manuskript, tillkommet strax före år 1587. Ma
nuskriptet, författat av Mogens Madsen, skrevs 
för att ingå i Braun & Hogenbergs stora bild
verk över världens märkligaste orter. Den nor
diska delen av verket låg färdigt år 1 594. Om 
historietopografiska verk rörande Danmark i stort 
lyste med sin frånvaro under 1500-talet, blev 
situationen en annan under det följande århund
radet. Vid mitten av 1600-talet utkom en rad 
litterära verk, vilka behandlade landets långa 
historia, allt i från den stund sagokungen "Dan" 
kom till makten 291 o år efter det att världen 
skapats. Ett av de större arbetena inom denna 
danska historieskrivning var Arrild Huitfeldts 
krönika om Danmark, vilken utkom åren I 652-
55. Manuskriptet skrevs dock till stora delar re
dan under 1590-talet. Malmö omnämnes av 
Huitfeldt ett flertal gånger, speciellt under tids
perioden från ca 1520 till ca 1540. Någon spe
ciell beskrivning av staden återfinnes dock ej hos 
Huitfeldt; tyngdpunkten är nästan uteslutande 
lagd på att berätta det politiskt- historiska hän
delseförloppet. Från 1650-talet finnes däremot 
ett annat historieverk, i vilket både dansk hi
storie- och ortsbeskrivning förekommer. Titeln 
på boken är "ENCOMION REGN! DANIJE 
Det er: Danmarckes Riges Lof oc dets h0yloflige 
Konge Riges tilh0rige Provinciers, 0ers, Konge
lige Slotters oc Festningers, Herre-Sa:ders oc 
andre prectige Bygningers Beskrivelse'', författa
re är Jens Laurits0n Wolf. 
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Jens Laurits0n Wolf, med titeln bokhandlare, 
kan spåras tillbaka till året 1624 då han publi
cerade "Problemata et Proverbia moralia. Det 
er Nyttige oc artige Fragtstycker oc ordsprog". 
Författare var Ludvig Jensen Pouch. Följande 
år återfinner man honom i Bergen, i vilken stad 
han erhöll ensamrätt på offentlig bokhandel. 
Under sin ungdomstid blev Jens Laurits0n Wolf 
inom sitt eget hemlands gränser en tämligen be
rest man. Uppenbart använde han sig vid dessa 
många resor av en myckenhet papper och pen
nor, då han tydligen ofta nedtecknade och be
skrev de orter färden ställdes till. I förordet till 
sin "Encomion" säger han själv om faktamate
rialet till boken: "icke alleeniste som jeg det en 
Part aff sandfa:rdige Documenter la:st hafver, 
men end oc aff Trova:rdige Mundtlige Beret
ninger observeret, end ocsaa aff flittig Erfaren
hed fra min Ungdom op, til saadant al tid hafver 
haft Lyst at tilhaabesamle oc skrifve ... " 

Jens Laurits0n Wolf sökte sedermera ställning 
som bokhandlare i Roskilde, därefter i Köpen
hamn. I dåtida Danmark torde han ha varit 
välkänd, inte minst då han valt en litterär genre 
som i hög grad kunde fängsla en större publik. 
Fram till år 1 648 utkom av hans hand ett fler
tal almanackor med tillhörande "Prognosticon 
astrologicum", ett ämne som säkerligen fångat 
intresset hos många under detta vidskepliga tide
varv. Det stora verket bland denna typ av 
skrifter torde ha varit "Evigvarende Kirche Po
litisk oc Huuszholdings-Calender" vilket utkom 
år 1648. 

I Köpenhamn kom Jens Laurits0n Wolf i kon-



takt med bokhandlare J0rgen Holst (död 1663 ) 

och boktryckare Peder Hake (död 1659 ) . J0r
gen Holst omnämnes redan 1 635 som bokhand

lare i huvudstaden, från 1642 dessutom som Kö
penhamns universitets bokbindare. J0rgen Holst 
blev som bokhandlare, som priviligierad bok
bindare och inte minst som förläggare snabbt en 
man med samhälleligt anseende med en icke 
ringa förmögenhet, vari bl. a. kunde räknas ett 

flertal fastigheter i Köpenhamn. Det var också 
med pengar från denne J0rgen Holst som verket 
"Encomion" kunde tryckas. 

Peder Hake möter man första gången som 

boktryckare år 1641 i samband . med ett offent
ligt påpekande för en ocensurerad vers som han 
låtit trycka. Även Peder Hakes verksamhet var 
delvis förknippad med universitetet. År 1655 
blev han utnämnd till en av universitetets bok

tryckare. "Encomion" utkom på hans tryckeri 

året 165+ J0rgen Holsts satsning på denna typ 
av historisk-topografiska böcker blev uppenbar
ligen en succe. Redan två år senare satsade näm

ligen J0rgen Holst ånyo pengar på ett dylikt 
verk, Arent Berntsens "Danmarks og Nor
ges frugtbar Herlighed", även detta tryckt av 
Peder Hake. Peder Hake har för övrigt gått till 
historien som utgivare av Danmarks första 

egentliga tidning, "Wochentliche Zeitung aus 
Hamburg". Tidningen, som började utkomma 

1657, innehöll endast saxade delar från utländ
ska tidningar och fick ej någon lång livslängd. 

Jens Laurits0ns ungdomsvistelse i Norge, med 
de intryck och anteckningar som han då sam
lade på sig, utgjorde grundstommen i det topo
grafiska verk om Norge, "Norrigia illustrata el
ler Norriges Beskriffvelse", som han fick pub

licerat 1651. Boken utmärker sig genom sin kän
slomässiga skildring av det bergiga landets stor
slagna natur och av dess historia. Den senare ut
komna "Encomion" kan ses som en fortsättning 

av "Norrigia illustrata'', med en topografisk be
rättelse av resterande delen av dåtida Danmark. 

"Encomion" låg färdig under författarens lev

nads höst, i förordet säger Jens Laurits0n sig 
själv vid tiden vara 72 år gammal. I förordet 
möter man också författarens egen vilja att ge
nom boktryckarkonsten söka rädda sina anteck
ningar åt eftervärlden: " hvilcket jeg omsider 
hafver ved mig selff offverveyet oc betenckt, 
det icke med Liffvet oc Tiden udi D0den at 
skulle undergaa oc forgxttis ... " 

Bokens förord är med sina elva sidor i första 

hand en hyllning till det skrivna ordet. Först 
konstateras att bokskrivandet utgår från gudom
lig order - "Du skall skriffve det udi en Bog 
til en Ihukommelse" - varefter det uppräknas 
en mängd, genom skrivkonsten bevarad historia, 
från världens sju underverk fram till Danmarks 

dåtida mäktiga städer, byggnader, konstverk etc; 
i sanning ett komprimerat händelseperspektiv! 

I den närmare sjuhundra sidor tjocka boken 
uppräknas bl. a. drygt åttio danska städer, av 
vilka Köpenhamn erhållit det största utrymmet 

med Lund som god tvåa. Dock åtgår merparten 
av Lundaavsnittet till att beskriva ärkebisko
parnas historia. Malmö, med sina elva sidor, till
hör de längre beskrivningarna utanför gruppen 
av stiftsstäder, vilka samtliga erhållit stort ut
rymme. Skånes övriga städer är i framställning
en ytterst styvmoderligt behandlade. 

Malmöavsnittet utgör en sammanställning av 
stadens historia, blandat med en viss beskrivning 
av förhållandena i staden under 1600-talet. Det 
är uppenbart att en del uppgifter direkt har ta
gits ut Henrik Smiths historiska krönika från 

1500-talets mitt samt från Huitfeldts vid tiden 
endast två år gamla danska krönika. Jens Lau
rits0n gjorde emellertid sig skyldig till ett fel
citat, vilket sedan skulle komma att bli djupt 
rotat i malmöhistoriska sammanhang. Henrik 
Smith skrev: "men for en halfftredie hundrede 
aar siden kalledis den sted Malm0 nu staar 

Svalperup, oc vor da it fischeleide". Jens Lau
rits0n skriver: "hvilcken Sta:d siges at hafve 
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v~ret it Fiskeleye, oc kaltes Skualperup. Det ro
mantiska namnet "Skvalperup" levde kvar i 
malmölitteraturen fram till mitten av 1930-talet. 

En liten "konsumentupplysning" från 1 600-
talet ges i samband med beskrivningen av 
Malmös vattenrännor av trä: "samme Wand 
hafver den Natur oc Kraft, at det 0ll som udi 
Malm0e der aff brygges, er bes0nderligt frem 
for andet Danskt 0ll bemmt oc affholdet" . In
tressant torde också det avsnitt vara som be
handlar de krigsoroligheter som åren 1644- 45 
drabbade Malmö. Endast tio år hade ju förflutit 
från det att dessa dramatiska händelser utspela
des till dess att boken kom ut. Om Gustaf Horns 
belägring av Malmö har redogjorts i Malmö 
fornminnesförenings årsskrift 1 972. 

Elbogens redaktion har beslutat att utge 
malmöbeskrivningen som faksimiletryck, för att 
härigenom inte enbart sprida kunskap om skrif
tens innehåll utan även ge ett exempel på 1 600-
talets typografi. För att underlätta läsningen för 
eventuella, i äldre skrift ej invigda, följer här en 
renskrift av en del av texten på första sidan: 

Malm0e er en gammel vel beskicket oc vide 
bekient Lands Ting frj S0e oc Handel Stad udi 
Skaane. Der Konning ERICH den Femte / Kon
ning W ALDEMARS S0n / gifftet sin Eldste 
Daatter frasig til Konning WALDEMAR som 
vaar Konning udi Sverrig / da stod deres Bryl
lup til Enneki0ping ... " 

REFERENSLITTERATUR 
Danskt biografiskt lexikon, Köpenhamn 1936. 

~nntnaDAN. 
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Dm ben Provincie (5faane; 

•

. ??ber bette~ ~~Vlo~ige :Oatltl1'lrdeS' bev ; <Sfo"ne 
r.emmclfg( J\'ongcrtg(/ (r oc om Provin.tie '5ra"nv1om i Cl~ P~o-
cr m icm oc ~art/ jam atf b( f~nbcrlig~c ;{)"nm"rcf ct? ! vzncu un, 

ffiigct? ~"nb( I ~1'ilcfct l~nb viatgm m"" ~"tft>c fit 'J1afn."tf nm I b~r ~"111 

~ruct&arc mangfolbig( ft1~nnc 0aft>er; foin bet aff G~b 17'1"tu• n."r • 
rm til aU it)~ er 6cgatftm oc &epnJbcqneb. 

~ettc fii~ntte 5!anb bet greu~er meb bett _ 
ffiot·bo~ ®ibe t1l '5t>mfg 1 . oc mc!> bm ffillr~t ®ibe til -!)aUanb; 
mcb !>en .<Jc~rt ch' e cnbrc ®ibe til E?.em eller .Q'1fft>ct1oc meb 
bm ;9ffrc \<5tbe til Q31cgin~ . , 

· 3 forbum Z)age ~atfi'et· ber uttber 1'etm~ · 
<Sfaam eller fffonne fonME?ibe of l)(t~ebig_(Sitb tilgaaw M mc.nb , 
ubmQ3arn runbe mcb ..C«nbcrne tagc bmnem1~nb&1)ggernc ubi bet• · 
te fonb· folbc.r manb <5fo11nhtger eller E?f onfte. ~ette . lanb bt'lbc5 
a( t>are ,iz. rolHe &m / N 1&. rolife langt. '.2!tf bmc E?faane dl(r 1 

lanb 1 f•mb manb fom~c fra {>elDng&ors cc oft>er til .oc1nnsn~r 
eller J\ronc&org oc E5t~lanb m libm ilge 0.ec5. 

~~ibetltle ~taatle dlet· fli~tlUt Provin~/ 
er. mangc 6erltge Jlte-&ff~b<r / iVl<1nt 6tiila'c ~enlprincipali~c be~ 

·t~mmelig~c oc ffor~e er rolalm~t. 

· ~abu~e. 
~1folm0'e er etl gammd~d beff idct .oc i'ibe rozarin4}e 

b<titl1t ianbt? iing frj ~ee oc ~anbd ®tab ubi etaane. i m e4}e .. 
~er j\011ni11g .. ·\t~3§.s;> · bett ~emtc J ~~b. 

~onning '.IB~i:t>~m?2t~® ei~n / gifftct fin 'flbfle ;{)aamr I 
fra ~g til J?onning Slli 2t i~ \t ~ '.2( ffi fom t)aar Jtönning ubi 
6vmig1i-" ~~b bmiS Q3n)Uup til 'fnnefa~pfngtmeb fa11ban 6tabtfj 
oc '])r)ll/ fom ubi b~ ~agc feb""nligt i'"r / ~" satf ~"nb rolalm~c . 
. 2( '1 "a l'C 
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'r;& .l)m ~fo4'fle ~ifcov eiticroc J?fo~ ·~~btY. 

oc ireljf&orB til -Oiemgilft meb ~m~e / oc mmc <Bob5' fom \.l4'ar" 
~tnbit) · Patrimonialiit. ~mne .j\ie-(lfiab mwm~c / 6ufi'cr icf c 
P•1\l ben ..'~jb \>aret fun~.mt p11a ben CStab fom ~en nu b~gget er; 
mm bm ·ir ~bm uN Jt'l'.'nning \tffi.'JCSJ) ro?cct1\)t~5' ~jCI; fom 

~unbmr ( 13 r 9.) \>aar tlm 89 . .R'otmin~ ttbi :Dan01,uci'1 cicbm ft\>tnbt aff 
till<rf .erjt bet 1fö1f111m l>ijs oc ~or~,mbtg .Ocrwallnfa-r~ ~egt)llt at lll)ggC5Y 
aff jt('··g I öC funbmt }.la.\ ben 6to:b fom bm nu ~(\(\t I ~l.ltlefm 6tceb ngc5 
'f rict) 

11 

j at ~:1f\>c \.laret ·it ~ift_ctcve1oc tartet) CSfrrnr;.mup / ubi ~. \>ilcf et 2lat 
ro?~Cl1~C~· 6anb i'Cb ;~)ebcn aff5tcf !_Ubt ~<'tn~ D\cgtmmtc~ ~Jblb~ gt1ff {); ~; 

~ €m. ~mc 6fo4'tlc cu.er fr1ennc ia®1m>'nge~crt1ge 'Sr,~cber. 

{tfter ~antr ~~odtg 2ftf gm1g/ba bleff ~ett; 
~ ~ ffi '.J ® t D ~ 'S ~ D\ ben 2lubcn I fom f .er~ i'aar fonö~.;. 
pmc ubi ~~lanb; j\onning uN ~anmarct I ~~or efter rot4'lm.ee · 
ftbm b!eff gif'Ctn ( q ~ 6.) C( fibm ·."ff J\rih11ing 933 2( i ;vet
an 2( m D btn ';Stcrbc aff bet_ mafn I ~tj~cb I ~'C'or (fft<r 9Jl~(.i 
me-e :ztar efter 2tar 6crlig ~aff\>er ubi J)a~1bd oc Q3rug mcget ·tiJ, 
taget / cc ubi fin· Q3vgning fig; ber tig f or&ebret / '-'' er &lcjf\;m 
cmfm. .Qanb mebbedcc btm faa~an ~rmeb/ at rolalmee~ :)nb• 
u·vggm·oc Q)orgcm maMtc igtcnttcm ~anmarcte1.lD\i~e· mc~ be~ 
re~ Jeie&manbffo&; -!>anbd oc ~rug; pM nogfe ~an~ '~ib; forn• 
ben ·~otb fri D\o)fc oc lpafffre. ~enne \)tl&efticfct ro?cdmee~ 
.R'ie&lf~ll / cr alf j\onntng ~ ffi .J ~ J) / ~e~lo~ig ~ronning 
SIJ121D\0ffi~l'~e CSe~er Gen ; ber ~anb ~~M b!elf\>m J\on• 
ning of\'er ~anmarcf I ffi:orrig oc \Si'mig / mcbbcdet oc gif\Jet ~t 
mcget ftienne an redig -OC &er ,e.l'llmclig IBl)CS' ~Mbcn N <Stab~ ' 
8emt ( r 4 3 7~ ) fom be &rugc oc &efegre mcb / 6i'iktec er tt 

roMm~~ ~rtbfloh1'et meb en r~b ~als' oct~be ·,0reu/ 
~9c~ cc pCJ<l J)offi'!bct ~atfi'e11be ett forgt)lt J\rone 
t'c ~t~if uN tt ~l)tt ~d~ I nub en ~ufl I rw.tie· cc Vt'i~t 
eemt. 6tru~$' ~cvr( mtt J'(l4lJ\rcnent 

~au~ 



Dm .6foa1u Q3if <~+' Stict . o~ JtfoG~cc~<r. !f' . 

>)an~ ~afft'cr cc gtffl'ct .t°'etmc , <Stabs/! 
Q3orgmitf(m oc ffi,iac1NNre!?1.ttmfommm ffiaab(t uN Wcai~ 

·nt~vfor- b~n manBfo!Ng.'lrl'ffotf; :Billtg~cb . L'c tro '~imi~v fom 1 
· ~c ~affN bit11f( jfong .Slli21~'.Vi.t!ffi2t0\ oc ~rl'11ning ro?2!ill· ! 
GJ\~~ ~ / ben 'Sri~cb / at be ubi tif fommmbc iicer m'1a bm:c I 
,Q3u!b °' ~org~lt / f om an bre ~rJhrnrnc; .oc bet nHb .Q"ns !1.mwt.

1

: 
-~cta~s ffiaab N <SattH~cfe 

Q)cnne ~erbge , &cr~mtc ot ~atfttf unbige 1 ffifo(rtt~e 
«S~e~eb ro?alm~u er cn f•ifl Q3~ / funbmt aff 0.-0b oc 1J1aturm i m .f •il! 
VM (Il meget bcf.e.nbcrlig SJ)h1JJ OC (Btc(b ! f01l1 icfe Cl' (~ttelig ttl '1i Q.; .,, ~. 
t\JillfF~ eU€r unber5taf1Je~1aa Nn '5tt111b atom ~af\Jer 6~cfamn 
fri / t~i bm f)<lf\Jcr liggm~e for fig m ro?ot.1~ paa Ntl61bc til ro?at« 
cf en I N -~lM bm (\t1bm 6ibe ~af \'er bm '5tranbm OC bet ~ore 
J)aff / faa bm icf e unNrgrntfllcs fonb. · '.:jmeUem <Stra11bm te 

·~~m; -er ber m mega fti~111 f(or;~mt oc fa~ ro?un4p. fcr 2(ni 
'f <\lb megtt beq~emmelig umw1cc aff itril~s ~jb fun~mt. ~i'll!H 
ernl) er-nu mtgct mmc f ortifice_r,et, mb bm tilf om 6itf\Jcr \'aret. I 

VN ~'1alm~c fen·. manb cc(aa maugc cc 1 et<lF,CHg~ 
mtgct a11fedig fforc <ltf 0runbm opmurebc 6crlf gc -!)ufe oc ffi~gd 1 anfeeliBe 
n\nger I Nr aff tn'111D fonb mictc I 6~ab form mcget VPP<rlig N be• !-!Ju fe CC 
t~mmcUg ... ~\i{}&~ab ro?"ht1ec ubi fcrtum ~"ge \'~ret 6af\J~r / cc 1 QJvBt1iti< 
er bmnc Q3vc m dbrc Sfi~&~o:b CMD ~anbsfrcne I ba \Jaar ber ubi ~ger t roi\'if,,. 
_fer~m m gammcl ~~Ucrgaarb bernN-<Stabm l forcrbnet ro?a!/ m~.e • 
.mecs <Slot at Mru mm. uN bm ~unntft fom \)aar -ubi ~an• 
tn<1rcf i ~ref\Jms ~cvbe / cfm J\c·nning ~~D\~<S~~~mme; 
bm, ~nbcM ::Un~~igclfc . ~er '1ff.iliiget1ba.f bet Dpr~r cc ::U-mtg~ 
~tb / fem 0rcfNn mcb t1t Jn6ang ~ifw 6cr inbc / vaa bm mtt)igtt. 
J\>'ng(~ ::U~v1w bleff ber ffor ::u.emig6eb imeUem <5tcilbm1c c f~er / 
alt ffiigct / faa at fcmmc "tf bcm falt ei11cc fommHn anbcn 9)art 
Jil!ba ubi fammc tnb&iurbis iumult cc .Oprer / 6Nlcf et. oc Neff an• 1 

fm ltgcfom unber it <5tin ar ~et ~aarfcr ~cfigfoncns ~cranbring; 
ba uN ben bm~ J)"~ig6eb / l~&t Q3orgmte til I C( p4'a. fferbe ~tt· 
gm ~f t<r IJ.'in~e -!)cUige ~age I ~llf ~It be Vl1~l0( ttbi ~run~f amm( 
· · ~ a a a ,tj 6tot 
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\

r6o Dm 6fodrtt Q3ifcov e5ti<t oc Jtfotl~~~tr. 

<Slot nc~gog1N uNbcri~ ta~tgc u·bmncttc <Sinb;m~ba .ftg anbct 
mmc fowog. . 

· ~ei· cff tcr bleff ~'1'1hll0'c ~'1rt belagt I uN 
6·~ilcfm Q)((Ct)ring ben \föd~ oc .:8clb. ffiibocr ~er '~t) ~~ Jfrabbu 

I for m ~dbt·Db<r~ bl~ff foror~nct/ l'C Nr.ffi'folm.oc b!~lf ber cfm 
l'pgiftlct/ famt1)cfte QJorgcm(~m ·oc ffiMb mcb ~~crgerffoff°tlW 
M .-!)aM rolat)t . tli((c 61'or Nt, ba~ 'be~\>cmmcb / labdtGlot oc 

rolatm~~ 1 ~c~ning igim &tJMV61'or bet-!). rol. ll)~tbe; ber tfm0rutib1'oUm 
e1cr ' bl(ff hW / oc ®INtet fom bet nu ~aar {llJMCt er. <Sibm be~af• 
ft)rjf_fun• 1 l'~bc ~anb ffi'lalme-c5 6t_ab meb mangc ftiC'nnc oc 6e~lige Privile
llmt 0, 'gzer oc ~r1~cbcr / ~\>or ub1 an bre ~C'l)lo~1gc j\onger-ubt ;Danmarct 
fo1g"ct. ~anttcm Cfterf~[g(f ~itf~Cr/ OC Q31)tn ligefaa meb µ)nbCtligc Privile-

·' ~ gier &maab<t. -ilt bet 6af~er ubi f orpum.~agc 1'am;oc mbnu er m 
megec ft1~n~anbd <Stab rolalm~< er at fimbc oc b~1ftc1om b(t mc• · 

l get fti~nnc 1'd b~Mtt ffiaab6mt5 ! fom funbmt er ( r f 4 6. ) !J)M 
: bcm maab6uus (t m to~clig .0ftier,(5al1megct 'Ccl mcb ,1uc :Datt• 
l ftc J\önf3crs oc noglc ~ronningm~ ~omrafe~cr l'mf~t / oc mcb 
1 r,orc ro?e~ing J\'roner btprpbet. [)er vaa bennc <Saf16olbcr be om 
l ~in~c :Dag~ '~jb;bms <S. ~nuM<Bilbe m$ tfor i~tfif36cb.'fUcrl1 
[ bolbc~ ber Nfaa mJngc 'itbe!igc oc Q3orgdigc Q>ri)Uupp<r. {)os &e1 
1 mdtc ffiaab~uus er bms mcget tfor< 1(rd iorg;paa 6'Cilcfo iorg 

~)a ferftc l mangc ftienm.bct ianbs gobc ::8a(lrcfor6a~N(~. '-9)aa bem ~org/ 
~anb /er m megct ftien oc ~or QJren~ funbmtrttl b'Cllctcn :nanbet1 fom 
tanbrol,\i~ i <St:.bm ict'e fanb fratagcs eU<r affftaris igimnem ~orbm 1'cb 
mt)c icf c I ffimber lebfagct er I 6~ilctet m ·~'Ccr paa bm <Stcb ubi ~lminbdig" 
frM>lg~s. be~ &mf3<r l f ?rul>c-n cUcrs anb~c fornemmc ~orger~ ;fom ber fra 
· f.1mmc -Oanb 1g1cnnemiXml>cr1 :Sorbm lagt 1mbub1 bms fti.enne 

i'd&1Jggcbc0aarbc nl)bc oc ·&rugetfamme ;nanb 6<lf1'cr ben ffiatur 
oc J\'raft1at bcC9U fem uN rolalm~c ber aff brl)ggcs; er bef.enbcr" 
ti~ frcm for anbct ~anftt ~Il bcr.emt oc aff6otbet. 

~N b.ctme bcr~mmdig J\i0bfiiXb / ei· .bl 
all e~f~rf{c 'Ccres .'.Uanfte j\frcfc !))farmer prcncwfom uN j\irdw 
fä I ;t)anmard OC mort13 ffun~~. . 

· :~,r 



___ D_m_efoanc Q3ifc&p-6tict oc J\fo&~«btr. - f6rr · 
· ~r . ~affl'er ot u1'i 1'emu beremmdige 

1 
roz~11H1M 

J\fo&ff«ol m ffiNr.t 1>cmt optettwbt>cr pCta :i)anft( ~engc jlasne ~'11m~e 
.oc m1111m er. · ub1 for, 
· . ~er ~atfl'er Of ~ci-re~ ,u~i S~alm01es ~V/ bnm iJ~. 
mangc JUrctcr t\C J\lo~cr ~\)tlcfe etter Reforma~m fteeb 1'aar1 ~" 
.f>lcf\'Cbe ~~efogbc / ~l>\1' ~erlig6eh o.< '.!ill«g til Q31)m&1 .bt ~atti• 
gctf/ cc j{ircfms 0ct'fn oc Q3rug antmot er'..._ . · ·· 

VN j\011ni11g §~~3®~3~!'\~? t'len ~orbc 
~nbeM ffiegiuHnW.~ i101 ba er Nr aUerf4:1'rft lagt :<Jolbc om ?mal• f l)rft lagt 
:m~.e~ Q31)tl ~l>tlcfo (tecbc_unber en Q3crgemc(tcr t>eb ~1affi1.!)att$ cc g1ort 
:rozicfdfm fom ber &Nbe. ~anti lt'b cc ~i~re b.m ,9ffre <5cC16anb om ~J(at
tog · ~got for 0a~crnc uN ®tabm ~erligm M la~e for6~vc / fom m4:l'e, 
m (lttbm Q3crgemeft~r uM IDZalm~e t>eb ffiafn J-0rgm Jt'oct lob 
fulbf «rblge / ~ffm at -!)an1' ro?icfelfm t>aar mcb j\onni11g 
<.i.Qffi~<S~:~N::X1'r~cr atf ffiiget ubreD~I f01n icte igim 6cr ubi 

~:.r>Ctnmarct in~f()m, 

~er au~ ~i~bfici-1'ertte ubi ®t aatte gi11ge 
J\011r.ing ~ffiif~Cfffi~<t.O bm ~erfft til ~aanbc1eftcr Jtl'nnmg 
<t.Qffi:S~~,'.j~~111® bm ~nbm~ \tnt~igdfc aff ~a!lmarct/ 
~" 6olbc rotalmec cnbM paa Jf ()nning <t-!)ffiJ®~~~ffiffi<S 
.eibt I . 6~orfort at ~anb lob be~iUc I ett aU,bm etaanfte Jbd! 6~ 
noglc ~cnnictcJtnwe ftuUc ligge omtring ?matm.ec / O\ ber om• 
tring <Stritfc / faa at Q3~en ingen iilf .erfct' eUcr :Snbf~ming tunbc 
6cfommv b1>or-efter at b(t ftecbt I .at tn ~term1J~ imcUem rolaf P ( 

m.ecs Q3org(rc cc 2'b.dm forarfagebc~ oc afigicf / bablcff-!)'r ivsc . 
Q3rntc ffiibbcr i oc c11 anbm aff '.Ub.tl 1'eb~aftt E;.ejfren ~rubfm 
"f1agcn L ~i'cr efm ~t <Sfrnftc -!)mer f orfamkbe5tJM (Bfo~crf.ee• 
gaarb I ~l'ilcfc &fifte <\ff.5\riglf·~Olcfct forfpCVbct/ fom U~f alt aif 
ro?alm.ee oc ~iUtf ange benncm1mc11 be .jlngc b-ir l'm ~iU J\untffoff; 
·Oc un~ftvbc 61'cr .fra ~\>~_ bc.6afbc / ~tba&ffff .eta&crfec &roll'r. 
,ro?en icf e langt ber efttt/ ta :&~ftan~st ~Men ftg f"r ro?almec;oc ber I 
mcb &!cf1>t be faafrj fra bm5 ~bfalb. Bm1ibcr .tom bettilm . 
~ttlliS ~ffft<ct> mc~ ~evic~ig J\o~.~fng ~O\~~~~J(I.Q Qct 

:Zt " a Cl llJ 9.Ra!• 1 
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rolalm-0ctf :-Snb&l)ggm I at Q2l)m for .o.;ffil. ftuUe opgi~cs ; oc 
blcff bmncm fM .gtort (n \)enlig ~orbr'B im~Ucm I a.t au <Sfob( / 
~orbcrff 1Jirjg1.0r!og oc . ~fobftt)ttning bleff affit,1ffo / O(. uN 
ffiigct ~ifret ocfaa igim ~rcb oc ~olig6 eb ovragct / ~v11~tcn 'SrcM 
~ot:tanblipg oc. ~orbrag mcb mlalm~c; ~rttcfc i5 ~ij~Jorf at' 

l
m blcjf. 

· ~er ~en ~umult ~c ~cvg~e..od fliUct i'aarJ 
:ba.blcff i)1.id~ ~act aff .Occfe&im1g/fom mbb.a t>aar ub( rolalm.e-e 
f<litgen/f.e-rt ~m oft'cr .t.iLJri.e-& (n6anli6t>o~. 6aJ1b bcr1cfm ~om oc 
!J)rocefj {1f ctf ~alstjuggm / f orN .M 6anb forlob i),\ibbcrftatf))c.t; 
N icfc \)f!lc fMr~ ~ong ~ ~ ~ ;~)~ q\ J -~ ~ mcb bmnc:tt16anb 
~afbc opi)act :2(1mum tH .Opt:.e-r / oc 6af o~ ubi ~~9gbm bcgif~et tts 
inb nbi IDCalm.e-c-til bcm. · ·· 

Jtottg . , · ~N-~enne 6et~Ult1ldig ~i~&ti~b ~'1~lm0'.e/ 
~rcb;.ml) ~afftcr 6et)lofHg 5\onning ~ ffi ~ :.0 <f ffi ~ \! J) Nn '3.e-r~c; oc 
ben ~.e-r• j\onning (!) ,9 6 ~ ~ aft 6t>cnig \>~rct forfamlct I at 6anMc 
~e ~.e-(1> 10 f• I mcb 6i'cr anbrc om bi. ffc ffiigm~ '.~\>i~i~6d1 / cfmfom ei\>crrig ubi 
ltg Jvu• -'\c.1111ing -~..!JIBJei~~~m~ 'fnt,\)igelfc fra ~anmarcf / alf
tommdfc ifa!bm i)Mt / oc ·ric 0~cnfteimiblcriib1 .ub\)afbe t1e 0~E;~~r 
~ ~on~ . ! fom ~<l<lr en ~bcf Gm<lnb tib.i ei\>crtig tji $ougc igtm I at rcgfcr,e of• 
~.e-,.e ~- 1 ~er M oc tJ\iget ei,i>mig 
~rr!~11~t · ~a bleff ~.rnuent . u~ S~1qlm~e (i1aI~N.S' 
u~i rolaf f~taffftecbct / aff be f cm ~cnbcff~ <Stcebcr fon1 ber til i'Mr folbct 

' c mcb forfamlw 6Nr mc:b bc,paa heggc 6ib.cr blc(i'c tilfrcQ5/ . -o~ 
fig lob bcf ale. 

rolatmc5 ~euue ~'1alt1l~(~ ~V"1'tt' aff oc hct·~incs/ 
:Snb&vg• 4't ben flet mc~ aUc I fra fal{ ben ~"pi ffc ftc ffidigion uti C\Hc bml1 
sm atf1 Jtircfcr; oc hm \Pavi ~eftc ro?(ff~ 11tflag.N1 oc bm mnc (fv,1ngdtfte 
falt frn farbom tgim / ber uN Q3ycnallmi111.'clig ~w~Mcf~t . De paa bet 
'P•1Pt~(• åt f.1~ailt dtminbc!igc igicil ftintle b!if\>c beHcfte{ oc1fahf~~ct/ M 
ric f, ffrcff be ~: IDC. bms maaN~c J)mc °' Jfmnlng til I ubi~i'ilcfct 

QJrcff / be gaft'c tiJticnbc ~itl~f tigt poet J 2tat:fagc til _ bJ!l!1C ~rn~ 
-.Wiernins oc ~en·f orf~•m(. 



Dm etaaue ~ifcöp ~ticfCt Jti~v~a~tr. f'~ll 

~n· J)anS' 5\ottgl. S'1. ~aff ~c betcmmctl 
tims Q3r~lf 1ba10~ ~.ms ffiaabe ~g bet bcf aletoc ptla b(t at beris 1 
<!>ube!ige o( c.r6ri~cliiJC ~orfatruribc faa bes &ebre ~mngang / bci· 
6 '.l f\l~r .Q. St ffil . maabig(l'c bc\lilga bmncm ubi rolalm~t/IH bet 
0~ij1lig~ Q3o-~6' f··unmeeta~5 / fem ~acir \BGiitbo -!)ufe; 0rutt• 
ticr c·c Cf~mbommcr / ril Drbfms ~iemrc oe be ~atrigcs 9p~olb · 
!le Q3rug frulbe-Mw oc 41t be ber uN ®taben / mMtte oprme m · 
TheoloJi(fc E?fö!e eller Gymnafi11m, btJorb~r ub~ ~eg~nbelfen &lctf 'fil Tlc-o~ 
tilfcro~1'mt oc fl'.cf!icf<t ~re i~f€1nt~cre:oc lpr~1cta1tt.cwfom i'<l~t logife/ 
bmme DoClor ot11m cbry(off.omw, bmanben ~· ~lcius I bm.trtbte 6tole ef. 
-!).<Zfnbers fom tilforn bafM· t?~m mrolumt I ben ffcrbe \'aar ler G m 
Lcffor '8Mn~ Carnulite, biff~ ~re &a<lbrnteb bet be l~firnN bet nl) rfi Y -
cprettc Gymnafio u ~iro?alm~e;oc offentlig ubi bcres !J)r~N ct'tn for~ ~~/'ID;<1 1 
tlarcbe/ bet mn< ~\'angdium ubi J\irct'cn; b<l giorbe be pila en tort I IU4"C "V·' 
~ib en ~or ~rucH>~ ~remgang u:bi ~en ~ut~erfre Jtinfes· Dv· mm. • 
~M* .. . . . . 

~ere5 {jattigc J)ofpitaltr ~enuuer ubi1-0ofvitar 
IDlalm~e; unber6ot~es runbdige oc \'cl! ntcb 6~cs l1fobt~rft bm> ! ubi m?ilf,. 
ntm fcrnetcn oc timligtbe~eftJ(5/~t oc ~af~~bcri5egm l})rn• / m~e. 
~ict'dnt1fo~ for bermm µrnbttfcr oc~g~~r itmiffc • . ~Uers forf~r·1 
ges 0\ bm5-.Qujforme meb gob ~l_mtffc r vaabt ben )Om .J~rgm1 
rolt)ntcr N 6ans .QufCrU rom _t-agltge for rolalmecs ffiait~f11H15 I 
ubgift?es1~\Jc5 <f api-tal-0c -Oolf\lcb•0tocl anfedig mfaat)clfNu oc; 
~t?ab <lim~ .m~rc got ~olct Liberalig., . be ~ilttige gi!f\>ct p1lff\'cr1 
b'em t-iaa ffimre ubf\.ttfttil Dv6olb. · · 
· V~i bem.-c j\i0b(tefb er frfc ubett c~ ffi0tt;(fä 6og1 
Sogmdltrcfv m~b e~ e;o51'.<~~m o~ }· <fopefratter/ ~\Jtlcfm f11I• j ne Jtircfr 
~eir 8. lpebm~ j\1rcte / fom mbm ubt er meb m finutf \Jd ubff af• . ubi ro~llfl · 
fem 2Um ~a~e o( <f{iNr i l})rllbfrt'~~od t ~a1l& / Drgcföcrce oc i m~c. 
fem ff ore Ocr!igc rolcj}ing .ftroner oc 'megm <lnbm -!)~r_lig~cb I ten r 
er meb &epn)bcr; foruMn cU~r5 anbre 6mNs ornamenrer N Epr I 
111pl1ifr. fom ~er tr Rf.fe( of\l~rformm1m '5111. ~o!Cf M ~'are cpf,(t/ 

eom'.i 
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: i64 .Om:<5foa11e Q;ifcov eiti<t O( J\i~G~«ber. 

eiammc Jt'intc ~af\>tr it 6crligt ~~l)t OC anfcdigt ~ crnrn I paci bi'il~ 
det ~aClm er en mcget ftfon anfcdig ~~I) 6pijr opf~t / fom er mc~ 
J\o&ber;ligcfom j{ircf en bm(f woc tanb famc ®pjr for fin ~~1;; 
~cM ff~lb; lang llel) ber frn / nog!e ffi?j(c fcet~ t oc ofi'er .Pafi'ct ffr~ 
l1gcf~e5 til J\i~ben~C1fn. 9)-aa ro?uicn aff f.tmmc~Cl<.l\'ll er c-p? 
f~t pila arrc ~rc ®tecr/p<ta 6\>er fin 6ibc en ~or \>elforgt)lt oc 6crlig 
ffoffmt ®evcr~6tilf\>e;paa ~\>itcfm manb fon~ fong! fra fcc ~""'~ 
J\locfe1nr1 forn er paa ben <e;t~b m ~or anfcdtg ~irnt. 

rofolm~G ~er er ubi S'1altn0'e en gob ~rtl'ial ®tok 
®tote. uN 6t)ilcf mer m Retlor oc ~rc Locater eUcr ~~nr / til ~l'ilcfcn; 

<5cgncr bcii~m ber ubm forro?atmce er lagt1oc ftictes ber frn fatftc 
E5tolc / f mucfe ttcl funbmbc ~erfoner; til btt 6~t)fo~igc j{i~bc"' 
6afms Academie at dcponere; <Samme ®folc er it Vicarie ti((agtl 
fem tilforn m t>cb 'i'?afn 2t&ra6am Q3ro~crfm fun~·mt er. 

Vbi be1inc j\wbfl~b l'~a:r ben ~?an1timNg 
oc \)jbc bcr~mmdig ~Jlanb Philofopbus, M.edicru o ~ Theologtu, Doet. 
CASP.ARUS BARTHOLINUS, for~·Um Acadm:iii Prpfeffor Ubi 
S\iebmbafn f ~b. 

rozarm~5 (ftfter at ~ertug . ~re1'tric6 I ~0~foftlig 
6lot oc Jeonning ~.!)ffi~ei~ '.Jllffi OCll -~rebiel1 E501t I jiNn J\onning 
ic6n inb• uN ~anmarcf t ~anti 1'aar ~l)lbct uhi ®foane/ ba btctf -!>(\lltf ~.er• 
r~mmet ~clig 'inaabc bennc &cr0mmdigc j{fob~~b; mcb ~J.llm-0-ei; ®lot 
J). ~rcbc· oc iebn inbr~m~et I at ~o!bc jig aff1oc blcff ctrlig oc ~clb. ~l)l(r 
ricl) rim .Qarbm&crg1-!>a11i; ~-O'r~dig ffiaab,e5 .Qofmc~(r I rii~ige~e btetf 
'.llnbm; ~anncm oc ro . cUl'r 1.z J.)emm~nb f ororbnw fom ftuUe cv1'am 

De .Qan5 ~~r~dig 'inciabt; 
~er CE6ri· f igef a~ blcff cc· bettuc 5\i~6 fi~b mc~ <5fot 
~an lim oc ic~n; ( 1 6 z. z. ) inbr~mmet ben ~eiJle ftigc ubt>aföc g.:>rin~ oc 
~cmte. .Qcm1.0cr ~~D\:56~~')'.Zlffi / 6e!Jloftig ~butommdfu (fter M 

-!)aM ~0t~<lig m""bc ~aar uN Jti~bm~ayfili aff aUc ®t"nbeme 
~l)lbct, 

~er 



Dm eraa11c Q;i~ov eitict oc Jti~v~«b(r. f6f / 

~er ~et U:1,formc~dige oc u~abl1arcbe 3»1'~ 
f alb ftccbc atf be Gvenftc uN -Ool~cm; ~l)Nanb cc Gfoane; 164J. 
ba ~IJbC aff Gtaane fonb mangc ~tmbtcbc '1tf Jnb61)egernc / 
rolanb1 ,Oi>inber oc ~.e-rn inb u~i ro?alm.e-e; jig for be Gtimbftctf 
plu~dig Dftierf.ilb / at 6eftarmc / t1c flg ber i <Srnbm ar cp~01be1 
forubm ellm~ Q)orgerftaft>et öe ~n~fl1)ggeme1meb tms ~uffrum 
Q3.e-rn oc ~iunbe/ ~titlcf e fom taart eller~ noglc tufmN / til ~tilcf c 
alle; ber t>aar it got ~orrab uN Q31)m bmnem nub at op~ol~c / bet 
u-anfe~tt'.-ba tiaar ber fornben in be uN fammc f a~ <Srne ~)larm.ev 
ctft>cr ~orten m~nbc meb ffivmr 8t1lbatcr / oc mbba ftcm fom 
baglige tiltom / tllilcf( uN bm gan~ft~ Q3dc1)rin~v ber inte bleff op• 
~olb c t oc ru11belig f orf.e-rgct;~t>or tH-!). j\. ro?. 6afbc m gob Q3c~ag1 
at bet gobcQ3orgcrffoff;bm Q3cf\?arlig6cb ubffaa tunbe;oc hem ber 
atf ~.el)dig 6m~mmwlmibl'r~ib ba bdagbe be <Btimbffem?alme-e; 
cc tom for ,9'(Ccr 9)ort ~ cc Nr mcb be ~anfte pa<t ;. ~imm~ 
\!ib ftermv~mt / ftbm .&cgl)ntc be 6~m~ftc fig ar levrc uhi ~(~er 
<Strcbltngc cc ber omtring / ~S>or efter be ro.?alm~es ~a·-Oiorb 1 

borttog fem gicf ubm for Gvnber !pott I OCfa<t ber efter atf6rrnbe 
be alle Q3vms ll«berm~Ucrt fom ubi mob all Jirjgs 0c&rug icf e 
f~b~~nligt er I faafattcbctf Nnncm bl'gicfc uhi rol<tlm.e-c nogct ber• 
for. ro?en ·~l'orlcbt5 be baabct her atf; at t>c ~«~-!>icrbcn borttog1 
·bec ~affticr manb ·nbm ~rebm Meff gfort; tid 6e-rt oc fpurt1 ~1'or 
1'amobdigm bC €J1'mftc Q3~nbcr tafft>cr flagct ns CC f~gt/ at b<n 
~etf«rbige Q3llb 6afoe m U·nMmlig <Siugbom ber~6 ,O~ag cc 
~mneb paa f ~m / faa at ide aHw1iffc Nt fem bl~ff r.0f1'ct oc taget 
frn rolalm~e; oc anbm~cM uN E5taane / -Oall(mb cc Q31tginb1 
bortbe-bc / oc i faa rola,ibc icf e er 51cf1'm rolmnifrme til ffiette oc 
mrug / men be llilbe !'Uiur; ~ta fom fficft'c / ffiafnt oc-!)unbe til 
eipjfc. f)c efter ben :')lbffobc I ft'm be giorbe paa 9Jl~llcrm for 
rolalm~wb<t er ben ffietf ~rNgc 0~~ tommcn:oc mtb ~lbcbranb 
tabet; fom ~ibmbe ber cm gicf ;CEalmar Q31)c / D&e ubt ~inNanb; 
\!eUic oc lle~cra'4M/ bet unbgidb~ oc ffr~tfet. 

~bh~ Ot 
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jr6~ .om <SfoMt ~ifcop e;tict cc Jri-0-b~«~tr. . 

.f.1attsrotl Oc 1'er ~cms ~rlf ~~t)fo~ig 3vutommdfc/ 
t<~~c. cf• t111'<lt fo1nmen ti! ,jtfobc~1~1lf11 m(O tln ~lotie; frn ~et i1;ctdi9 \Slagi 
l>er tll fi:'m 6anl> uo(fö l' ti ~12~er!~ ;n1 ta begaff' bano ~g l'f\l<r ttl lrmcm 
ffil,\lm-0' ~ !f0m taa nN ':illalm~e/N ber ~untl t'aar oftl~rfommm1 btgaff~anb 
ttl ~n 'lti:• · ~~ me~ 2trnmn (bog c.nbM S!Jfofmet \lel-b ' f~r ) fom ~-~ ar nogle 
mc~. m~nbc til .~, ~~c oc ~o~ ub imob ~t-tnbcn/o ~ )1N3 ~an-0 tln i~t)tr p~a 

~t~0\) cl1tr fem manb bet talb(r vaa ~c~cborg; ~ tior ~111:5' rola1;t. 
be <Si'mft~ ~or 2tff&mt I 0fotlc N 1)1eberl~g giorbc I oc hcnnem 

lf,1a 6art & ~mncrtc I meb ~o~bcdtn bmnem at atfftilrc cc .&~r.1gc1 
;n be cnbwge· ber frn· maam tmb bmi; ~det aff"tngc oc r~mmt./ 

E%mftm / ~-oorf ort 6~mffol \'cb 'lnattt ~ibe maattt mcb fin· ie~cr fm 
mt~ ~n eitrabfingcopbn)bC I oc igim til Dpagrc ng fo;ger I ~tl~r -0. roi. 
ie~e( fra bmncm va« ~t'b efmfcmc o~ f ~lgtt / oc ~t'B faa -!)an~ \lnal)t. ~Il 
6 h bitn' i tv ger tgim ~cb Q3urloff' / atf ~\)dcfm be gid paa ~ienbtn1oc Mo
se c p&r~b nem t'detlfg angnff oc Vi14'f«ttc I b~cr til ©~~ g11ff ~ans im. 
()( maatte g6b ivcflc o~ ~rtmg,mg; oc ®fcermu~c\'(f. J). roz. oc bans bapp·cr 
.r#mmc l~X~mr oc €'.ialham mcb'Simbm bce>~cnftc / atbe ticb ~crpingc 
for ~.rol. · megtt aff bm6' ~olct miffo oc 6Jcf\)c fra~a9wfom vaa6tabm ~er 

tftcr \)aar· M fet/ OCfil~Unt/ mtb b~be e;\>mftt OC -!)C~(/ fom pi1'1 
rolarctm f "nbtc~. De saff ©~:U-!). rot faakbit1 ~orbcctttt fr" 
btnnenvat bt ~ann<m idt tunbc unbgaa;bu bc01'mftt;fom bltf\)C 
;tagen til f arrge / n1eb fambrectfg-rolunbbdb; bcticnbc cc a11&tnbarlig 
1 f<igbvbcficm at ~mc ligef om ubi m<Scd mbjagct cc bett-cmt1b~ilcttt 
i ~er ben ~rnneftc ©cfanr; f om ictc ~aar langt ber fr~; men fält u~t 

I
! Cfigncn bet fornam I M 0-~~ gaff' -!). ml·~ faaban ~~rtun CC 
~rtmsang mcb m~bcrl\lgpaa ~ne ~knbtr/h(\ fem ber ~se- giorbc 

j ~anb / -O. rol. formcbdfl ben ®~cnftc 8dtef~cr~cs florc iilfa~m1 
~tt iefte: ~t J).-rol . ftullc mcb en Rtputmlig ~rcb-blif~e om for, 

'fictw / ~or cffm bog be eit>enfte f oranbrcbc tlm1' iilfagm; oc 
tlcf~e ~ormobige ·af btn6~e--Villori~ fi'm ~t ~afbc ~'1ft1~1'ilcf<t 
be tobc paatimbc meb ber efter / at •et ide Mctf cftcrfommct fom 
~<n ~r~ft( ~cf""' n«b ~or4 ~~ o~ ~~fterl ~Mrtilfom;rof~ebc. 

1~en 



---~-· m_· _e!"~nt ~i~er Stftf u Jti~~~~btr. f67j· 
·· ~tn ·b~Vfo~ig})crrc cc ~cnnittg/ fcr ot.tJ .· 

nttgtt film u~~aaenbe Q3(ft>mlig~eb1tro iimif(c;~ntq~amriug/ • 
~ct(\ffninfl oc 6tabe / fom Q3ore(mc{lcr oc ~aab ubt ro?almec1 
faat>clfom .o.c munigc Q)or.gtrfraff ftimmefJ(bSuN bm u~a~1',wet 
t1C bcft>\trligc 6\'cnfte ~rjg oc Q)(ft~ring be lijb oc ubflrum ~afbt! · 
fom bcnncm· ttf en u·b~bdige 26rc l)C Q3cr.e-mmdfc efm~gts fonb. 
'iflaaNg~c ubi IO, 2for btr tfftet gaff b~mcm frj for etat ~oib 
~ccifc. 

~bi ~aattttt cffi>er e~n1',r '})ert i ~'Yla!;" 
nt~c;~af"alldvjf(~or.gtm<{lm oc ffimlb paa~vmsS8ctojtni11g: . 
laber o,pf)mge m .YHocl'c fom11at~l'cr .~Jme I oc .va" etbernc" 
'taarnct er E5rtf\)cr;~t)or paa t>ifcs ~t>ab Jfl~ctcn er. 

~(tltlt S\ic6tl~1' malttt0'.e / tt .ligtf cm 
Jri.e-bcn~afn ianbs i:tngfri / ,oc~aftmj1rc Q3or~cmt~crc oc Ntt 
O\aabm«nQ/ fom m(b jfong{. ro1a:,t. ic~nsmaub.bcr'l)il<t ~~ffnin· 
gm / Q3orgtrnc oc ~nb6V!JS(tne1'CI forcffoat / oc mcb bctmtm 1n. 
J}dlion ~aft>Cr/at btt btr.U~i 6tabm t a!le rola"bc fticfcligC/ lc~igt 
cc t)d 1ifgallr. 

3 ;Uli.bJer ~i1' cc ,au ot''" 6tutt~ / ,at beu 
~~~~e oc Jtrjg .paa fiob I ~a refi4eret ~ifpm atHunb / atf~rvct 

JC1r , ~e eit>cnftc ubi 'rolafm~e / bi'ot tanb Ortlitreret ~r«flcr tåt 
0l3~e ~icmffc t J\infcrne M btticne ocforrctte / nMr-no~« 
$ q!b Ubi 6t~IUlC I ~a~anb OC Q\Jcginb lebiSt ~'1"~· 

'ftttlbt 
Zlbi befie Pr{)vincite fc.m tr 1'ttl~fiigt/#?i~ii.t .iinw~ 

~c mcgct ~ructhrcJanb .( vaa Jto.r111 ~al @;toµ; ~tftc\'anb ec 
:ililt) etat1t1C/ tr ben fomcmtttt gamfc -Jti~6~«b lttnb/atfb\'Cm 
eller ·naar iunb ( fom paa ~miftc betl)bfr faa tncgct fom en f~~i~ 
~' ffi~n 9'1a~ o~ ~f~b )funtmt oc f ~~fl ~y,gget er1pllf~trJeg ictt 

. ' ~ -~ ~-6 tj Cll~llU 
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En bok om Bara kommuns historia 
Av SvEN RosBORN 

För många malm öbor är namn som Bokskogen, 
Torup, Klågerup, Holmeja, Skabersjö etc. för
knippade med familjen på söndagsutfärd; med 
en önskan att för en kort stund komma bort 
från storstadens asfalt och betong och i stället 
uppleva jordnära, grönskande miljöer. Inte 
minst Malmö kommuns satsning på Torup som 
rekreationsområde visar hur viktiga dessa na
tursköna områden runt storstaden anses vara för 
välbefinnandet hos kanske till vardags allt för 
stressade stadsbor. Traditionen som rekreations
område är för detta back- och lövskogslandskap 
faktiskt djupt rotad. Torup och Hyby fungerade 
redan under början av 1800-talet som ett "fri
tidsområde" för bl. a. Malmö. I Malmö Tidning 
sommaren 1838 berättas t. ex. att Torups dåva
rande ägare, hovmarskalken, friherre Gustaf 
Julius Coyet "gerna tillåter enhwar att därstä
des roa sig och har för allmänhetens nöje anlagt 
dansbanor därute". Sedan Malmö--Genarps 
järnväg öppnats för trafik l 894, ökade markant 
antalet naturtörstande malmöbor. 

En utfärd till backlandskapet öster om Malmö 
är också en färd till ett kulturhistoriskt mycket 
intressant landskapsavsnitt. Här ligger slotten, 
kyrkorna, byarna, torpen och de förhistoriska 
minnesmärkena tätt. Om murar kunde tala, vad 
skulle väl inte dessa röda och vita byggnader ha 
att förtälja om bygdens historia! Det har för
visso länge saknats ett tryckt verk om Barabyg
dens historia som samtidigt ingående beskriver 
dess kulturhistoriska miljöer. Detta behov torde 
dock numera ha blivit tillfredsställt. Bara kom-
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mun har nämligen under de senaste åren börjat 
utge skrifter med kulturhistoriskt innehåll. År 
1975 utkom "Närmiljö i Bara. Kulturhistoriska 
byggnadsmiljöer i Bara kommun", år 1976 
"Strövtåg i Kulturlandskapet" och nu ligger 
"Bara: kommun" färdig. "Bara kommun" - en 
bok på 328 sidor - ger en fängslande läsning 
om bygden och dess historiska minnesmärken, 
allt ifrån slott till förhistoriskt stenkummel. Ett 
flertal författare har medverkat vid skriftens till
komst. Bland dessa bör kanske speciellt nämnas 
Helge Andersson - ett icke okänt namn inom 
Malmö fornminnesförening - vilken som hu
vudredaktör skrivit ett flertal av bokens kapitel. 
I boken möter oss den förhistoriska bygden, de 
gamla ortnamnens vittnesbörd, kyrkorna med 
sina prästgårdar, slotten och inte minst livet i 
de många byarna. Skolans historia från den 
vandrande "scholemästaren" till dagens skol
system, järnvägens (den s. k. Grevebanans) hi
storia och industrins framväxt finnes också med
tagen, liksom levnadsteckningar över de två 
1800-tals originalen "Södrens skald" och 'Hans 
Läst". 

"Bara kommun" är en bok som förvisso inte 
förtjänar att bli bortglömd på en kanske dam
mig bokhylla. För den kulturhistoriskt intresse
rade torde inte minst dess plats som guidehjälp 
i bilen eller vid planeringen av söndagsutfärden 
vara given. Boken kostar 35 :- och kan rekvi
reras från biblioteken i Bara, Klågerup och 
Svedala samt från Lundabygdens Sparbanks 
avdelningskontor i Klågerup. 



Medlemsinformation: 

Höstutfärd 
Lördagen den 11 oktober är det dags för Malmö fornminnesförenings höst
utfärd. Bussar avgår från Malmö museums parkeringsplats 13.00. Färden går 
förbi V :a Kattarps by, där utgrävningar inom det medeltida byområdet just 
pågår, förbi de utplöjda jordvallarna efter Skogholmens borg vilken ligger 
intill sydsveriges största arkeologiska utgrävningsområde, Fosie IV. Oxie by 
passeras, så även Fårabäcks by med tradition tillbaka till medeltiden. 

Avstigning sker vid Wovragården i S:a Sallerup. Denna gård - med anor 
tillbaka till 1600-talet - äges av kommunen och är i dag ett aktuellt och om
diskuterat restaureringsobjekt. Gården med trädgård förevisas av Walther 
Edenheim. Med Helge Andersson som ciceron företages därefter en promenad 
genom den lilla byn, varvid även kyrkan beses. Bussfärden fortsätter via Äng
dala - platsen för utgrävda gruvschakt från bronsåldern - till Husie för
samlingshem, där kaffe intages. En av museets arkeologer berättar till dia
bilder om just utgrävningarna av de unika förhistoriska gruvschakten. Bus
sarna beräknas vara tillbaka vid museet ca 16.30- 1 7 .oo. 

Pris för resa, kaffe och föredrag 30 :- . Betalning erlägges som vanligt i 
bussarna. Anmälan göres på bifogat svarskort. Antalet platser är maximerat 
till 150, varför platser bokas i den ordning anmälningarna inkomma. De som 
ej kan beredas plats erhålla i god tid meddelande om detta. 

Skatter ur dansk jord 
Om man i Danmark finner värdefulla fynd i jorden från förhistorisk tid eller 
medeltiden, är det i lag stadgat att dessa fynd ska inlämnas till det danska na
tionalmuseet. Den danske riksantikvarien bestämmer enväldigt den summa 
upphittaren ska erhålla. Dessa fynd går under benämningen "Danefre". Med 
anledning av drottning Margrethes 40-årsdag har det utkommit ett praktverk 
om de "Danefre" -fynd som gjorts under de senaste 40 åren. Museiinspektör 
C. L . Vebrek på Nationalmuseet i Köpenhamn har under lång tid varit riks
antikvarien behjälplig med dessa fynd. 

Museiinspektör Vebrek kommer att hålla ett föredrag till diabilder om dessa 
guld, silver och ädelstensskatter på Malmö museum, Skoovgaardssalen onsda
gen den 29 oktober, kl. 19.00. Fri en tre. Efter föredraget samkväm i restau
rang Vega för de som så önska. Anmälan till föredrag och samkväm göres på 
bifogat svarskort. 
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