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John Hain 
1917-1994 

År 1955 invaldes John Hain som suppleant i Malmö Fornminnesförenings 
styrelse och utsågs genast till att som kassaförvaltare efterträda fabrikör 
Armin Hattendorff. År 1959 blev han ordinarie styrelsemedlem och 1967 
efterträdde han Einar Bager som vice ordförande, en post som han inne-
hade i 23 år. 

John har genom sitt stora intresse för föreningen och sitt eminenta eko-
nomiska kunnande varit ett stort stöd för Fornminnesföreningen. Med stor 
generositet ställde han det vackra rummet i Rosenvingeska huset till förfo-
gande för föreningens styrelsemöten. 

Lågmält och vänligt hjälpte han föreningen över svårigheter, gav goda 
råd och kom med nya ideer. Med sina 39 år i styrelsen var han en länk till 
det förgångna och kände verksamheten utan och innan. Han efterlämnar 
ett stort tomrum i styrelsen, som alltid värdesatte hans insatser och uppskat-
tade honom som en vän. 

E.B. 



Gårdar och hus i 1300-talets Malmö 
Av ANDERS REISNERT 

Förord 
I Elbogen 1993 presenterades, med utgångspunkt från en rad arkeologiska 
undersökningar, iakttagelser och reflexioner kring 1200-talets Malmö. En 
översiktlig och i många stycken hypotetisk bild av den äldsta stadsutveck-
lingen kunde tecknas. Staden var i princip uppdelad i ett marknadsområde 
i den västra och ett bostadsområde i den östra delen av nuvarande stadskär-
nan. 

Någon större dragningskraft på köpmän och privat kapital har Malmö 
uppenbarligen inte haft under 1200-talet. Tvärtom tycks köpmännen inta-
git en avvaktande hållning till den unga stadsbildningen och inväntat en 
positiv utveckling. Först under 1200-talets sista år har en verklig och bestå-
ende konjunkturuppgång ägt rum för Malmös del. Detta avspeglade sig i 
en omfattande byggnation av kyrkliga och profana hus. 

Nedanstående artikel kommer att behandla en del av denna expansiva 
och dynamiska utveckling i 1300-talets stad med utgångspunkt i den pro-
fana bebyggelsen. Det kyrkliga byggandet är ännu inte tillräckligt utrett för 
att en klar bild skall kunna tecknas. 

För det profana byggandet och bebyggelsestrukturen har jag delvis an-
vänt en äldre artikel, "Stenhusbyggnation och gårdstrukturer i det medel-
tida Malmö" i Medeltida husbyggande, Lund 1992, som här omarbetats 
med nytt material och nya tolkningar. 

Det samlade kunskapsmaterialet om Malmös centrala bebyggelse under 
1300-talet är i jämförelse med andra skånska städer omfattande. Jag har 
därför valt ut och försökt beskriva fem olika objekt som enligt min uppfatt-
ning är någorlunda representativa för tidsperioden. 

Inledning 
Stadens ekonomiska underlag har från början utgjorts av sillfiske och han-
del, verksamheter som redan på 1320-talet tycks ha dominerats av tyska 
köpmän (Tomner 1971, s 217 ff). En annan verksamhet som kan ha varit 
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GÅRDAR OCH HUS I 1300-TALETS MALMÖ 

en viktig del av näringslivet var utskeppning av varor och personbefodran 
till Själland (Rosborn 1981, sid 15). 

Redan vid sekelskiftet 1300 hade så mycket kapital ackumulerats i staden 
att man kunde påbörja uppförandet av den nuvarande S:t Petri kyrka i tids-
typisk baltisk tegelgotik. En kyrka som i färdigt skick blev Danmarks stör-
sta medeltida stadskyrka (Andr&I 1985 sid 57 och 211). 

Stadens begränsningar i öst och väst markerades under 1300-talet av 
portarna. Västerport låg vid nuvarande slottet medan Österport återfanns 
där Östergatan numera mynnar i Drottningtorget, där staden avgränsades 
av en stadsgrav. Denna grav var ett ca 5,5 m brett och 1,5 m djupt dike 
med torvskodda sidor. Spår av denna stadsgrav har konstaterats i en vid 
båge kring stadens östra och södra delar men tycks ha upphört vid nuva-
rande Baltzarsgatan/Djäknegatan (Romberg 1978, MHM 5975 i MMA. 
C. Andersson [Ödman] MHM 6540 i MMA. Rosborn 1984, sid 40. Hertz 
1978, sid 6 f.). 

Stadens södra begränsning har tidigare ansetts löpa längs Baltzarsgatan 
och Skomakaregatan. Där dessa båda gator möter Södergatan fanns enligt 
flera forskare det äldsta Söderport (Rosborn 1984, sid 39. Bagers excerpt- 
samling MSA. Sandblad 1949, sid 74). Arkeologiska undersökningar i kvar-
teren Gyllenstjärna och Söderport har kunnat belägga stadsbebyggelse från 
tidigt 1300-tal. Detta betyder att staden redan vid 1300-talets första hälft 
nådde bortom Skomakargatan och att Söderports ursprungliga placering 
istället skall sökas vid Södergatans mynning i Gustav Adolfs torg (Reisnert 
1991, sid 10 ff samt not 1). 

I norr avgränsades staden av "byns plank", ett palissadverk som löpte 
omedelbart söder om Norra Vallgatan. Till staden räknades även stranden 
eller "fortaaen" som den kallades jinder 1300-talet. Även på stranden, utan-
för palissadverken, förekom bebyggelse. Både i kv Fisken (Kling & Hertz 
1990, sid 34 ff) samt i kv St:Gertrud (Thörn MHM 6825 i MMA) har res-
ter efter hus påträffats. I kv Fisken dokumenterades en enkel fiskehydda 
men i kv St:Gertrud ett mer påkostat korsvirkeshus. 

Den äldsta stadsbebyggelsen bestod till stora delar av mycket enkla hus 
uppförda i korsvirke, stavverk eller skiftesverksteknik. Enstaka stenhus, 
byggda av tegel, har tidigt höjt sig över den i övrigt lantligt präglade stads- 
bebyggelsen. Dessa har dels legat blandade med den enklare bebyggelsen, 
dels utgjort hela räckor av stenbodar. Området mellan S:t Petri kyrka och 
det medeltida torget (nuv. kv Svanen) har under senmedeltiden haft en hög 
koncentration av stenhus men ingen del av Malmö har haft karaktär av 
fullt utvecklad stenstad under 1300-talet (Reisnert 1992, sid 196). 

Byggnaderna har i allmänhet legat grupperade på smala, avlånga tomter 
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500 	 1000 tra 

Karta över centrala Malmö med de i artikeln omnämnda platserna markerade: 1: kv 
von Conow. 2: kv S:t Knut. 3: Dringenbergskagården. 4: Fiskaregatsbuset. 5: Tunnel-
komplexet. 

men husens fördelning skiljer sig åt beroende på var i staden man befunnit 
sig, ägarnas sociala status och vilken typ av verksamhet som bedrivits. 

Staden hade under 1300-talet ett utdraget centrum som följde nuvarande 
Östergatan, Adelgatan och Västergatan. Denna sträckning kallades under 
medeltiden i sin helhet för Adelgatan. 

Torgbildningen som utgjorde stadens ekonomiska tyngdpunkt var ett 
gatutorg, en breddning av Adelgatan från Kansligatan till kv St:Gertrud. 
Mellan torget och St: Petri kyrka låg tingsplatsen och rådhuset. Rådhuset 
omnämnes första gången 1353 (Rosborn 1984, sid 21). Här låg stadens 
rättsliga, administrativa, merkantila och religiösa centra väl samlade. 

Även längs Södergatan fanns motsvarande breddning av gatan från Sko-
makaregatan/Baltzarsgatan och ned till nuvarande Stortorget. Denna del 
av Södergatan kan också ha brukats som torg under 1300-talet. Grävning-
arna i kv Oscar 1977 visade på en välutvecklad bebyggelse med tätt ställda 
gavelvända korsvirkeshus samt hantverk i form av järnsmide och bageri-
verksamhet (C.Andersson [Ödman] 1977, MHM 5989 i MMA). Några 
större samlade stenhusenheter tycks emellertid inte förekomma längs Sö-
dergatan under 1300-talet. Den på det nuvarande torget belägna Rostoc- 
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kergården bestod av flera betydande stenhus men kan inte föras längre till-
baka i skriftligt källmaterial än 1536 (Rosborn 1984, sid 25). Det är dock 
inte osannolikt att gården härstammar från 1400-talets första hälft. År 1444 
nämns den "lille Rostockergård" i kv Gripen, vilket antyder att det bör ha 
funnits en "store Rostocker gård" på någon annan plats i staden. 

Den tredje centrumbildningen låg vid korsningen Adelgatan/Frans Su-
ellsgatan (medeltidens Fergestredet). Fergestredet löpte från stranden upp 
till Adelgatan och var den viktigaste kommunikationsleden till de främ-
mande skepp som ankrade på Malmös redd. Varorna från dessa fartyg för-
des i land längs Fergebron, som var en lång brygga med angöringspunkt i 
Fergestredets mynning. Här låg också Strandporten där varorna kontrolle-
rades och förmodligen förtullades. Den eller de som hade gårdar vid denna 
viktiga gatukorsning hade en bekväm uppsikt över allt främmande gods 
som infördes i staden. Det är också här som vi har en tidig koncentration 
av stenhus i den sk Dringenbergska gården. Gatukorsningen behöll sin 
höga status långt fram i tiden. Det är här som den mäktige borgmästaren 
och myntmästaren Jörgen Kock låter uppföra sitt stora stenhus 1524. 

Även andra delar av den medeltida staden hade under 1300-talet en 
framträdande mängd stenhus. Vid hörnet av nuvarande Gråbrödersgatan/ 
Engelbrektsgatan och Östergatan var en sådan punkt där borgerliga sten-
hus var blandade med officiella och religiösa byggnader. Här låg exempel-
vis dominikanernas lilla konvent och Knutsgillets påkostade representa-
tionsbyggnad. 

Även Kalendegatan kan uppvisa en hög stenhustäthet under 1300-talet. 
Från nuvarande Hipp och ned till Adelgatan har här legat flera stora sten-
hus, både av kyrklig och privat karaktär. 

1. Kv von Conow 
I Elbogen 1993 redogjordes för de under åren 1975-76 och 1983 utförda 
utgrävningarna i kv von Conow. Tonvikten lades vid de tre inledande fa-
serna som alla kunde dateras till 1200-talet. Vi kunde här följa den första 
aktiviteten då markområdet togs i besittning fram till en försiktig etablering 
av bebyggelse på platsen. Denna äldsta bebyggelse hade en primitiv karak-
tär men ca år 1300 sker en tydlig förändring. 

På tomtens inre del uppföres ett för Malmö mycket exklusivt hus (hus 
A). Byggnaden var ett grundmurat tegelhus med en grundplan på ca 12 x 6 
m. Dagermuren var vid undersökningstillfället bevarad till en höjd av upp 
till åtta tegelskift. Därmed kunde viktiga konstruktionsdetaljer avläsas ur 
murverket. Muren var uppförd som en tvåstens skalmur i munkförband 
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Plan över kvarteret von Conows norra delar med lämningar från början av 1300-talet 
markerade. 

med koppar i blixtmönster (C. Andersson [Ödman], MHM 5212 i MMA 
an1.62). Av den mycket kraftiga grundläggningen att döma, bör huset ha 
varit uppfört i två våningar. Infarten till denna byggnad skedde via två 
knadderstensbelagda gränder. Den ena utgick från Kalendegatan den 
andra kom från Själbodgatan och löpte mellan de i förra artikeln beskrivna 
byggnaderna. Båda gränderna mynnade i en öppen platsbildning framför 
tegelbyggnadens västra fasad. 

Vid utgrävningtillfället gick en mindre, men mycket intressant del av te-
gelbyggnaden förlorad. I samband med en nedschaktning för ett kranfun-
dament förstördes en del av grundmurens nordvästra del men ingångens 
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läge kunde säkerställas. Tyvärr kunde inte några detaljer i konstruktionen 
av husets ingång dokumenteras. 

Ingången ledde in till en smal förstuga innanför husets norra gavel. Här 
påträffades stora mängder skörbränd granitsten som troligen härstammar 
från de under senmedeltiden anlagda badstugorna (L. Andersson 1976, sid 
22 o f. S. Rosborn 1984, sid 42). Då spår efter en utvändig svalgång sakna-
des skulle trappförbindelsen till andra våningen kunnat ha varit placerad i 
denna förstuga. Det skall dock påpekas att en utvändig svalgångskonstruk-
tion ej behöver avge några märkbara spår varför denna möjlighet till kom-
munikation mellan våningarna inte helt kan avskrivas. 

Innanför förstugan öppnade sig ursprungligen ett stort utrymme som 
varit välvt. I rummets mittaxel påträffades nämligen grunden till en av valv-
pelarna. Det andra valvpelarstödet hade förstörts i samband med att man 
under senmedeltiden uppfört en sekundär mellanvägg. Ursprungliga för-
stärkningar av rummets hörnmurar antyder även att valven tillkommit sam-
tidigt som byggnaden uppfördes. Byggnaden saknade spår av ursprungliga 
uppvärmningsanordningar i bottenvåningen. 

Inne i huset påträffades ett tiotal borgarkrigsmynt varav endast två kun-
nat bestämmas. Båda är slagna under Erik Menveds regering 1286-1319. 
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Sigillstamp finnen omedelbart väster om hus A. Stampen visar ett borgerligt bomärke 
med omskrift S:igillum OLA VI TORLDE:sen. Foto: IL Toresdotter, Malmö Museer. 

Det övriga fyndmaterialet, bestående av dubbelkamsfragment och keramik 
i form av kann- och skålfragment av B- och tidigt C-gods, understryker en 
datering till ca 1300. 

I anslutning till byggnadslämningen, på den knadderstenslagda öppna 
platsbildningen, påträffades även en borgerlig sigillstamp. Denna, tillsam-
mans med mynten indikerar handel i mer avancerad form än direkt torg-
handel. Huset skulle därmed kunna ha haft funktion som ett representativt 
kontor kombinerat med packhus i en mera omfattande handelsverksamhet. 

Byggnadens planlösning med kryssvalv i bottenvåningen och murarnas 
konstruktion visar på tydligt gotiska drag, något som ytterligare understry-
kes av dateringen. Även om vi inte känner byggnadens exteriör kan vi få 
en viss uppfattning om dess ursprungliga gestaltning. Hög takresning, 
trappstegsgavlar med blinderingar och spetsbågskrönta murverksöppningar 
är några av de arkitektoniska finesser som den gotiska arkitekturstilen bru-
kar ståta med. 

1200-talshuset ut mot Själbodgatan ersattes ca 1325 (Reisnert 1993, sid 
135 ff) av en något längre byggnad men med likartad konstruktion (hus 
B). Husets bärande delar utgjordes fortfarande av kraftiga jordgrävda stol-
par. Dessa stolpar har dendrodaterats till 1325-26 ± 5 år. (Samtliga dend- 
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Rekonstruerat plan, hus B. Rekonstruktion av A. Reisnert och C. Ödman. Rummet 
med tegelhärden var försänkt ca 20 cm och hade lergolv. Det andra rummet hade möjli-
gen golvbeläggning av träflis. 
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rodateringar har utförts av Thomas Bartholin vid Vedanatomiska institu-
tionen i Lund.) Fyllningen mellan stolparna har delvis bestått av spetsade 
tunnlaggar som körts ned i sanden. Dessa tunnlaggar har kunnat dendro-
dateras till 1291 ± 5 år och är alltså betydligt äldre än de vägg- och takbä-
rande stolparna. 

Byggnaden var ca 10,5 m lång och 4,5 m bred och hade en helvalmad 
gavel mot söder. Även konstruktionen hos denna byggnad ger ett primitivt, 
nästan lantligt intryck i förhållande till det redan existerande, bakomlig-
gande stenhuset. 

Sven Rosborn har genomfört en elegant rekonstruktionsteckning av 
byggnaden där han låtit huset få ett extremt brant men lågt monterat tak. 
Rekonstruktionen är byggnadstekniskt fullt möjlig och erbjuder en intres-
sant lösning på ett enklare, tillfälligt använt hus. När Rosborn gjorde denna 
rekonstruktion var det bakomvarande stenhuset okänt. Kännedomen om 
detta stenhus gör den föreslagna rekonstruktionen mindre trolig. (Vid sam-
tal med Rosborn 1994 menar han att rekonstruktionen var väl primitiv med 
hänsyn till de nya förhållanden som uppdagades 1983.) Haken i stolparna, 
som enligt Rosborn skulle ha burit takfotens lejd är, enligt min uppfattning, 
troligen hak för fyllnadsträn som i sidled hållit samman en korsvirkeskon-
struktion. Därmed kan man tänka sig att de kraftiga, jordgrävda stolparna 
varit betydligt högre och mer närmat sig ett normalt envånings korsvirkes-
hus. 

Byggnadens främre del, närmast Själbodgatan, har varit något försänkt 
och dess väggar har varit fodrade med tunnlaggar. Längs ytterväggarna har 
vit sjösand packats för att täta springorna mellan tunnlaggarna. Mitt på 
golvet har det funnits en öppen härd byggd av tegel och lera. Det bakre 
rummets golv har legat i nivå med den omgivande marken. Bland fynden i 
huset kan speciellt nämnas en ljusstake av förgylld brons, en liten stengods-
statyett och två styli (skrivstift för vaxtavlor) samt keramik. 

Huset hade en kort livstid och ersattes snart med ett betydligt gedignare 
korsvirkeshus. 

Hus av denna enkla typ har troligen inte varit ovanliga i de skånska 
medeltidsstäderna. I Trelleborg har ett hus av likartad konstruktion påträf-
fats. Resterna efter den byggnaden undersöktes 1982 i kv Kråkvinkeln. 
Tomtstrukturer, rännor och fyndmaterial liksom dateringen till 1200-talets 
slut överensstämmer i stort med förhållandena i kv von Conow (Jacobson 
& Wallin 1986, sid 37 ff). 

Östra delen av tomten har fyllts ut med mäktiga lager av vit sjösand för 
att stabilisera ytan inför en planerad byggnadsetablering. Denna sista be- 
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Statyett av stengods (leksak) föreställande en ryttare påträffad i hus B. Tillverkning av 
liknande figurer ägde rum vid Leeden i Westfalen, Tyskland. Här påträffades  1977 till-
verkningsplatsen som kunde dateras till perioden 1260 till 1360 (Die Töpferei im Ha-
bichtswald, utställningskatalog Westfälisches Landesmuseum. Neujahrgruss 1978 West-
fälisches Landesmuseum s. 44 ff) Foto: Malmö Museer. 

byggelsefas under 1300-talet rymmer en välutvecklad gårdsstruktur med 
flera byggnader med specialiserade funktioner. 

Om man tidigare tvekat om det stadsmässiga hos denna gård undanröjs 
allt tvivel genom denna nya gestaltning som gården får. 

Två parallellställda korsvirkeshus uppfördes med gavlarna mot Själbod-
gatan och med mellanliggande smala gylen (gränder) mellan Själbodgatan 
och de bakre delarna av tomten. Det mellersta gylet var vällagt och löpte 
in mot det bakomvarande stenhuset där det utvidgade sig till en mindre 
platsbildning. Gylet fortsatte på andra sidan Själbodgatan och mynnade där 
vid St:Petri kyrkas södra port. 

Den östra byggnaden, hus B, har saknat syll varför korsvirkesstolparna 
istället har varit placerade på stolpstöd av sten. Fyllningarna mellan stol-
parna har utgjorts av tegelmurade fack där det nedersta skiftet var bevarat. 

Byggnaden kan dateras med hjälp av två mynt vilka båda är slagna under 
Magnus Erikssons skånska regering 1332 till 1360. Det ena myntet, ett 
fragment av en penning med hög silverhalt, kan dateras till före 1340 me-
dan det andra myntet har en vidare dateringsram. Den skånska utmynt- 
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Plan Över kvarteret von Conows norra delar med lämningar från 1350-talet marke-
rade. 

ningen i Magnus namn påbörjas tidigast 1333 och förekommer troligen ej 
efter 1359. 

Andersson har här särskiljt två sammanhörande husplaner och erhållit en 
svårtolkad planlösning (L. Andersson 1976 sid 23 o 25). Sammanförs istäl-
let planerna och kompletteras med senare grävt material kan en klar struk-
tur urskiljas. 

Byggnadens planlösning bestod av en parstuga med en stor, centralt pla-
cerad förstuga. Detta rum hade golv av lera och en centralt belägen härd-
platta av tegel. Rummet har varit ett genomgångsrum som kunnat nås dels 
från det stora, centralt placerade gylet men även från det lilla gylet som 
löpte parallellt med en tomtavskiljande ränna. Rummet i den södra gaveln 
hade även det ett lergolv och kunde nås från de båda gylena. 
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Ljusstake av brons med spår av förgyllning påträffad i hus B. Foto: H. Toresdotter, 
Malmö Museer. 

Det norra gavelrummet har inga konstaterbara yttre öppningar. En så-
dan kan emellertid ha funnits i husets gavel mot Själbodgatan. 

Hus C har en snarlik uppbyggnad med syllstenar men med rester av syll-
trä. Tegelanhopningar, tegelavtryck och bränd lerklining visar på en hus-
konstruktion i korsvirkesteknik på syll med de nedre facken murade i tegel 
och de övre med fyllningar av lerklining (L. Andersson 1976 s 22). Date-
ringsunderlaget hus C består av mynt och keramik. De tre påträffade myn-
ten utgörs av en Mecklenburgbrakteat med vida dateringsramar (1325-
1400-tal), ett obestämbart borgarkrigsmynt och ett mynt som är slaget i 
Lund under Kristoffer II eller Magnus Erikssons regeringar. Det senare 
myntets datering kan ytterligare snävas in då Kristoffer regerade mellan 
1319 och 1326 medan Magnus skånska regering inföll mellan 1332 och 
1360. Som ovan nämnts kunde den underliggande byggnaden dendrodate-
ras till 1325 varför det är mera troligt att myntet skall hänföras till Magnus 
Erikssons regering. Dess likhet med ett mynt från Kristoffers regeringstid 
antyder att vi här har ett mynt slaget under Magnus första skånska rege-
ringsår och byggnaden bör dateringsmässigt föras till perioden före 

1300-talets mitt. 
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Rekonstruerad plan över lämningarna i kv von Conows norra delar. Hus D tillhör 
troligen en separat gård som orienterats mot Kalendegatan. Rekonstruktion av författa-
ren. 

Vi får härmed en ungefärlig datering på när man för första gången upp-
fört en byggnad på syll på denna tomt. År 1325 byggde man fortfarande 
hus med jordgrävda stolpar medan man mellan 1333 och 1359, med beto-
ning på perioden före 1350, uppförde en byggnad på träsyll. 

Även här har Lars Andersson vid plansammanställningen felaktigt delat 
upp byggnaden i två plan (L. Andersson 1976, sid 23 o 25). Detta har fått 
till följd att han presenterar två halva hus. Sammanförs de båda planerna 
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Skulpterat huvud från lerkärl i s.k. B-gods daterat till 1300-talets mitt och påträffat i 
hus E Foto: L. Wilhelmsson, Malmö Museer. 

får man en logiskt fungerande och mycket intressant byggnad med en spän-
nande planlösning. 

Byggnaden har varit indelad i minst fyra rum. En förstuga flankeras av 
ett större rum åt söder medan två mindre rum grupperats mot gatan. Till-
träde till byggnaden har kunnat ske genom flera olika ingångar. Det är 
dock osäkert om samtliga ingångar varit i bruk vid samma tillfälle. 

Ingången till förstugan fanns mitt på husets västra fasad och nåddes via 
ett kort, stensatt gyle. Förstugan hade en stor kupolspis mot östra väggen. 
Spisen har haft inbyggd bakugn med värmemagasin och även betjänat det 
nordöstra gavelrummets biläggarugn. Fundamentet var så kraftigt att spisen 
mycket väl kan ha burit en skorsten av lersten. 

Till det nordöstra rummet ledde en ingång från det bredare gylet som 
löper ned mot den öppna platsen framför stenhuset. Denna ingång var nå-
got utdragen i förhållande till fasaden och hade en tröskel belagd med 
dubbla rader av tegel. 

Innanför förstugans ytterdörr har det funnits en större murad spis med 
bakomvarande ugn, som sticker in i det nordvästra gavelrumet där det även 
funnits ytterligare en eldstad. Det stora rummet på norra gaveln har en 
öppen, tegelmurad härdplatta mitt på golvet och en dörr mot gylet. 
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Stylus, skrivstift för vaxtavla. Foto: H. Toresdotter, Malmö Museer. 

Alla ugnar och eldstäder har troligen inte varit i bruk samtidigt men an-
talet är ändå så pass stort att man får förmoda att byggnaden haft en köks-
funktion. 

Denna gård har haft en parallell i granngården öster om rännan. Här 
påträffades lämningar efter hus F som existerat samtidigt med byggnaderna 
B och C. Hus F har liksom hus C haft flera stora ugnar. Man kan därför 
förmoda att de båda byggnaderna haft likartad funktion, troligen som "ste-
karhus" dvs kök. 

År 1983 kunde spår av ett stort medeltida hus, troligen i korsvirkesteknik 
konstateras i profilväggen bakom hus F. Skillnaden mellan de båda går-
darna var troligen att karaktärsbyggnaden i det sistnämnda fallet var en 
korsvirkesbyggnad och ej ett tegelhus. 

På den undersökta tomtens södra del, utmed Kalendegatan, påträffades 
en källare till ett stenhus som troligen tillhör 1400-talet (Reisnert 1992, sid 
199). Denna byggnad var grävd igenom ett korsvirkeshus från 1300-talet. 
Om dessa byggnader ingått i ovan beskrivna gård framgår ej men place-
ringen längs Kalendegatan antyder här att det rör sig om en självständig 
enhet. 

Säckpipsmunstycke påträffat i hus B. Foto: H Toresdotter, Malmö Museer. 
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Sammanfattande beskrivning och tolkning 

Denna gård ger oss en intressant inblick i hur en större bebyggelseenhet 
kunde vara utformad under 1300-talets första hälft. 

Funktionerna hos byggnaderna har troligen förändrats utifrån innehava-
rens behov. Tyvärr sviker det historiska källmaterialet oss helt vad det gäl-
ler ägare och deras sociala status. Här får vi istället förlita oss till det arkeo-
logiska källmaterialet med bl a det funna sigillet med inskriften S:OLAVI 
TORLDEsen. Det förefaller mindre troligt att detta sigill skulle härstamma 
från gårdens ägare. Namnet tycks snarare tillhöra en person med svensk 
eller norsk härstamning och kan i så fall förlorats i samband med att någon 
transaktion uppgjorts på platsen. 

I detta skede har gården bestått av ett stenhus och ett framförliggande, 
enklare korsvirkeshus med valmad gavel. Fynden av ljusstake och styli 
(skrivstift) i det främre huset antyder att detta, åtminstone under en tid, 
fungerat som skrivarstuga medan den bakre tegelbyggnaden möjligen haft 
en representativ karaktär. 

Den slutliga utformningen, som troligen infaller under 1300-talets andra 
fjärdedel uppvisar däremot ett gårdskomplex där husen haft olika funktio-
ner. 

Mängden eldstäder och variationerna hos dessa visar att hus C haft en 
utpräglad specialfunktion som stekarhus. Stekarhuset var under medeltiden 
en separat byggnad för beredning och tillagning av matvaror, helt enkelt 
ett stort kök. Planlösningen är speciellt intressant då vi här får ett belägg 
på en sk parstuga. Främre delen, mot Själbodgatan, kan möjligen ha inrymt 
salubodar kombinerade med verkstäder. Mot gården har det bakre rummet 
troligen varit ett bostadsrum eller härbärge för tillresande kunder. Den pa-
rallellställda byggnaden, hus B, har en likartad uppbyggnad men med en 
annan funktion. Främre delen kan ha nyttjats som salubod medan den 
bakre kan ha använts för magasinsändamål. Den stora centralt placerade 
förstugan kan möjligen ha använts som verkstad eller bostad. 

Under gårdens relativt långa existens har husen byggts om eller repare-
rats vid upprepade tillfällen (L. Andersson 1976 sid 24). 

Bakom dessa hus har så det stora stenhuset rest sig som gårdens egentliga 
karaktärsbyggnad. Bottenvåningen kan här ha haft en kontors- och maga-
sinsfunktion där omsättning av varor ägt rum och affärstransaktioner ge-
nomförts. Den övre våningen kan ha använts som bostadslägenhet åt går-
dens innehavare. Vinden bör ha varit inrättad som packhusvind med möj-
lighet att hissa upp handelsvaror. 

De påträffade resterna visade att de båda främre byggnaderna mött sitt 
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Volymrekonstruktion av kv von Conow som det kan ha tett sig under 1300-talets 
andra hälft. Rekonstruktion A. Reisnert. Teckning J. Kling. 

öde genom en brand som möjligen ägt rum i slutet av 1300-talet eller 
1400-talets första år. 

Parallellt med denna gård har ytterligare en gård av liknande typ funnits 
men vi känner här endast huvuddragen och ej detaljerna i gårdens planlös-
ning. Det är naturligtvis frestande att tänka sig att hela södra sidan av Själ- 
bodgatan har upptagits av liknande gårdar men här sviker det arkeologiska 
materialet. 

2. Kv S :t Knut 
År 1958 genomfördes vissa arkeologiska undersökningar i kv S:t Knut i 
samband med uppförandet av nya lokaler för Malmö tingsrätt (Lekholm 
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KALENDEGATAN 

Delvis rekonstruerad plan av källaren i kv S:t Knut. Källaren är idag inbyggd i Tings-
rättens källarvåning. Efter Reisnert 1992 s. 218. 

1959, sid 91 ff). Kvarteret ligger 'omedelbart sydväst om S:t Petri kyrka och 
till kvarterets västra del förlades under 1530-talet stadens nya rådhus (Ba-
ger 1971, s 320). 

I samband med ovan nämnda arkeologiska undersökningar dokumente-
rades, helt eller delvis, rester efter tre olika stenhus. Här kommer dock 
endast den bevarade källaren under tingsrätten att behandlas närmare. 

Denna källare upptäcktes redan 1944 av Einar Bager. Han hade vid en 
genomgång av ett syneprotokoll från 1700-talet påträffat uppgifter om att 
här funnits en välvd stenkällare. Han begav sig till platsen och frågade efter 
den välvda källaren. Ingen hade dock hört talas om den men en äldre man 
visste att det fanns en lucka i portgången. 

Efter en del arbete kunde luckan bändas upp och Einar Bager kunde 
kliva ned i en delvis raserad medeltida källare (Muntlig uppgift av E. Bager 
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Mittpelaren med profilerade hörn. Notera att de anslutande valvribborna är släta. Foto: 
L Nilsson, Malmö Museer. 

1989). Enligt en uppgift som C.G. Lekholm nedtecknat skulle källarluckan 
spikats igen och nedgången igenmurats för att förhindra de spökerier som 
annars skulle ha förekommit där (MMA 47:13). Enligt denna uppgift var 
spökena dansande nunnor som dåvarande ägaren, smedmästare C.C. Bör-
jesson ansåg som "väl dansanta". Källaren skulle dessutom stå i förbindelse 
med St:Petri kyrka via en underjordisk gång. Uppgifter om underjordiska, 
oftast hemliga gångar är vanligt förekommande i äldre tider. Förklaringen 
till detta fenomen i Malmö är troligen de djupa medeltida källarhalsarna 
som kan ge intryck av att vara ingångar till tunnlar. 

När tingsrättens nya lokaler skulle uppföras, var det tänkt att källaren 
helt skulle avlägsnas. Genom samråd mellan Einar Bager och arkitekt Sture 
Kelfve lyckades man dock lösa problemen och källaren byggdes in i en 
ramp. (Muntlig uppgift av E. Bager 1989.) 

27 



GÅRDAR OCH HUS I 1300-TALETS MALMÖ 

7 	 ,0 

Profilerat formtegel från valvpelaren. 

I samband med exploateringen av kvarteret 1958 blev källaren föremål 
för undersökning. Tyvärr genomfördes dokumentationen på ett mycket 
summariskt sätt. Genom att använda de fåtaliga fotona och ritningarna och 
jämföra dem med de bevarade byggnadsdelarna kan man dock få fram yt-
terligare information. 

Källaren har ett invändigt mått på 7,4 x 9,7 m och täcks av delvis beva-
rade, rundbågade kryssvalv med släta ribbor. Ursprungligen har byggnaden 
rest sig i två våningar ovan det välvda utrymmet. Byggnaden ligger oriente-
rad med kortsidan mot Kalendegatan och har därmed haft karaktären av 
ett högt, slankt, gavelvänt hus. På den medeltida betraktaren bör byggna-
den ha gett ett tornliknande intryck. Emellertid har byggnaden inte varit 
en solitär utan det har funnits ytterligare minst tre liknande byggnader 
längs Kalendegatan. 

Tillträdet från Kalendegatan till det välvda utrymmet har ursprungligen 
ägt rum via en källarhals. I källarhalsens väggar påträffades rektangulära 
hål efter fyra trappsteg av trä samt två grunda nischer. Trappstegen visar 
att rummet ursprungligen ej haft källarkaraktär utan endast har legat en 
"halvtrappa" under dåvarande gatunivå. Källarhalsen har tidigare tolkats 
som ett fundament till trapptorn men de tunna väggarna kan knappast ha 
burit någon högre, murad konstruktion. Det är enligt min uppfattning troli-
gare att källarhalsen utgjort fundament till bottenvåningens ingång med en 
tillfogad utvändig trappa. Dörröppningen till det välvda utrymmet har fal-
sar på både in- och utsidan så att dubbla dörrar kunnat monteras. Ned-
gången är förhållandevis bred vilket skulle kunna tyda på att det välvda 
utrymmet haft fler funktioner än att vara magasin. Det stickbågiga valvet 
är idag rekonstruerat. 

Mot gården finns en motsvarande, mindre dörröppning bevarad. Även 
här fanns spår av en källarhals som dock haft blygsammare dimensioner än 

20 	 2pan 
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Fönster i östra väggen. Profilerade omfattningstegel stämmer ej överens med ovanlig-
gande valv. Foto: I. Nilsson, Malmö Museer. 

gatusidans. Åt gatan finns även delar av ett fönster med profilerad ömfatt-
ning bevarad. Fyra väggnischer med stickbågiga valv är placerade i det 
välvda rummets främre del och troligen har även motsvarande nischer fun-
nits i rummets bakre del. 

Byggnaden har daterats till 1400-talets andra hälft, en datering som 
grundar sig på en konsthistorisk bedömning av valvens utseende (Bager 
1977, s.167). 

Byggnaden har emellertid utsatts för omfattande ombyggnader redan 
under medeltiden och bl a försetts med nya valv. 

Valvpelaren i mitten har profilerade hörn medan valvens ribbor är släta. 
Normalt borde valvribborna haft samma profiler som pelaren. Dessutom 
är valven slagna med ett något ljusare tegel än väggarna, något som även 
talar för att en ombyggnad ägt rum. Huvudingången mot Kalendegatan, 
liksom fönstergluggen, är även ommurade i sina övre delar och sänkta för 
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att anpassas till den lägre valvhöjden. Slutligen finns spår av den ursprung-
liga valvkappan bevarade bakom den yngre, vilket avslöjar att valven ur-
sprungligen har varit av spetsbågig konstruktion. 

Sammantaget ger detta vid handen att byggnadens valv haft stora likhe-
ter med de gotiska valven i St:Petri kyrka och Tunnelkomplexet. Date-
ringen av byggnaden bör därför föras tillbaka till 1300-talet. Med tanke på 
bottenvåningens höga ribbvalv och dekorerade fönsteromfattning kan ut-
rymmet ha nyttjats som handelsbod. Den andra våningen bör ha nåtts via 
en dörr ovan källarhalsen och har troligen haft en genomgående förstuga 
som mynnat ovan bakgårdens källarhals. Det övriga utrymmet bör här ha 
upptagits av ett större rum med kontorsfunktion. Ett talrör förmedlade 
muntlig kommunikation mellan de båda våningarna. Hur den tredje vå-
ningen gestaltat sig saknar vi direkta kunskaper om men jämförelser med 
andra hus gör det troligt att här endast funnits ett stort rum, salen. 

Denna mycket påkostade byggnad saknar ej paralleller bland Malmös 
medeltida tegelarkitektur. Längs Kalendegatan och i östra Malmö har flera 
hus med liknande konstruktion kunnat dokumenteras (Reisnert 1992, sid 
218). 

3. Dringenbergska gården 
Den Dringenbergska gården har fått sitt namn efter myntmästaren och den 
kunglige fogden i Malmö, lågfrälsemannen Henrik Dringenberg. Denne 
innehade gården i östligaste delen av kv Jörgen Kock från ca 1455. 

I samband med en genomgripande ombyggnad 1963-64 av den fastig-
het som nu upptar tomten genomfördes en omfattande byggnadsdokumen- 
tation och vissa arkeologiska undersökningar. Ansvarig för dokumenta-
tionen var Rickard Holmberg som delvis publicerat resultaten i sin avhand-
ling, Den skånska öresundskustens medeltid, och i ett opublicerat manus 
som finns i Malmö Museers arkiv (MMA 32:06). 

Dringenbergska gården tycks ursprungligen ha bestått av två självstän-
diga gårdar, en utmed den nuvarande Västergatan och en mot Frans Suells- 
gatan (medeltidens Fergestrede). Byggnadshistorien för respektive gård är 
mycket komplicerad och förenklas inte av byggnadernas fragmentariska 
bevaringstillstånd ovan mark. 

Sedan Holmberg genomförde sin undersökning har dateringen av vissa 
föremålsgrupper, främst keramiken, reviderats varför dateringarna här har 
kunnat föras längre tillbaka i tiden. Holmberg upprättade en relativ krono-
logi över gårdarnas olika utvecklingsskeden, vilken bortsett från datering-
arna i stort fortfarande är giltig. 
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VÄSTERGATAN 

Plan över Dringenbergska gården med bevarade medeltida byggnadslämningar. Efter 
Reisnert 1992 sid 205. 

Ett mycket viktigt bidrag till kännedomen om den medeltida Dringen-
bergska gården är två medeltida åtkomsthandlingar vilka länge varit kända, 
men som först genom Sven Rosborns forskningar har kunnat knytas till 
Dringenbergska gården (Rosborn 1984, sid 34). Dessa handlingar ger möj- 
ligheter till en ny tolkning av Holmbergs dokumentationsmaterial från 
1960-talet. 

Den norra av de två gårdarna, som sedermera skulle bilda Henrik Dring-
enbergs stora gård, innehåller förmodligen de äldsta byggnadsdelarna. 

Centralt beläget i staden, utmed det medeltida Fergestredet finns resterna 
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efter en fyrsidig nästan kvadratisk byggnad (Hus A) med ovälvd bottenvå-
ning. Byggnaden har ursprungligen varit i två våningar. Endast fragmenta-
riska delar av gavelpartierna och gårdsfasaden återstod vid undersöknings-
tillfället. Spår av höga, smala fönster med rundade avlastningsbågar och 
invändig fals för luckor påträffades i bottenvåningen. En större öppning i 
byggnadens andra våning har av Holmberg tolkats som en magasinsöpp-
ning varför han menar att byggnaden ursprungligen nyttjats som packhus 
(Holmberg 1969, sid 79, Holmberg 1977, sid 160). 

Byggnaden skulle dessutom, enlig Holmberg, ha varit gavelvänd mot en 
tidigare bredare Västergata. Detta har Holmberg använt som indicium för 
att torggatan ursprungligen sträckt sig från St:Petri kyrka till Dringen-
bergska gården. Senare forskning har emellertid visat att Holmberg haft fel 
på denna punkt. Enligt arkeologiska undersökningar har Västergatan vid 
övergången mellan 12- och 1300-talen haft ungefär samma sträckning som 
idag. 

Huruvida funktionen hos denna byggnad endast skulle vara packhusets 
är även diskutabelt. Holmberg har även gjort en rekonstruktion där bod-
luckan på andra våningen istället tolkats som ett större salsfönster. Man får 
i så fall kanske även tänka sig en bostads- eller representationsfunktion i 
byggnadens ovanvåning. 

Dateringen vill Holmberg, med tanke på fönsteröppningarnas utseende, 
sätta till övergången mellan 12- och 1300-talen. Denna datering förefaller 
väl tidig, men mot bakgrund av det ovan presenterade stenhuset i kv von 
Conow, inte helt orimlig. Dateringen understryks dessutom av fynden från 
byggnaden. I en dräneringsbrunn i husets bottenvåning påträffades frag-
ment av flera stycken små skålar av yngre svartgods (sk graublaue Ware) 
samt importerat rödgods. Dessa keramikfynd har en vid datering men kan 
mycket väl härstamma från 1200-talets sista fjärdedel. 

I norra delen av tomten finns delar av ett något bättre bevarat, rektangu-
lärt stenhus med gaveln orienterad mot Fergestredet (Hus B). I den nuva-
rande källarvåningen finns rester av ursprungliga kryssvalv slagna på stick 
med släta, oprofilerade ribbtegel och av en halvstens tjocklek. En ursprung-
lig dörröppning leder in till det välvda utrymmet från Fergestredet. En se-
kundär dörröppning har troligen tagits upp på 1600-talet mot gårdssidan. 

Holmberg daterar denna byggnad dels till 1300-tal (Holmberg 1969, sid 
78) och dels till 1400-tal (Holmberg 1977, sid 159) utan att närmare preci-
sera dateringen eller förändringen av denna. Den keramik som påträffades 
i byggnadens golvlager visar att byggnaden bör dateras till 1300-talet och 
med tanke på de släta ribborna i valven bör dateringen skjutas till 1300-ta-
lets senare del. 
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Mellan dessa båda byggnader har Holmberg i sin rekonstruktion hypote-
tiskt lagt in en mindre och enklare byggnad, hus C, för gårdens köksfunk-
tioner. 

Som inramning till gårdstomten har Holmberg tänkt sig en mur, av vil-
ken endast sporadiska spår påträffats intill den södra gaveln på det äldre 
huset. 

Den södra gården hade sin huvudfasad mot Västergatan (medeltidens 
Adelgata). I dag återstår endast källaren och en del av gårdsfasaden till den 
östra, rektangulära stenbyggnaden (hus D). 

I husets källare finns bevarade anfang till rundbågade kryssvalv samt se-
kundäranvända romanska kapitäl och baser som ingått i valvens mittpelare. 
Dessa byggnadsdelar härrör eventuellt från en romansk föregångare till 
den nuvarande gotiska stadskyrkan, S:t Petri (Bager 1971, sid 261). 

Källarutrymmet var tillgängligt dels från gårdssidan och dels genom en 
dörröppning på gaveln från gatan. (I en artikel 1992 [Reisnert 1992, sid 
219] har jag, med stöd av Richard Holmberg [Holmberg 1977, sid 205] 
rekonstruerat dubbla källarhalsar i denna byggnads gavel mot Adelgatan. 
Vid närmare studier av de aktuella murpartierna visade det sig att den östra 
öppningen istället var en ljusglugg.) 

Ett försäljningsdokument från 1434 (LÄU III sid 153) och en bekräftelse 
på fastighetsaffären, men med mera ingående beskrivning 1439, (LÄU III 
sid 205) har Sven Rosborn kunnat knyta till denna tomt (Rosborn 1984, sid 
34). Om lokaliseringen är riktig, vilket allt tyder på, skulle gården enligt 
de bevarade handlingarna, bestått av två stenhus (hus D och F) med gav- 
larna mot Adelgatan och med mellanliggande stekarhus och bod. Utfart till 
Adelgatan har skett via en port mellan boden och stekarhuset. Ovan porten 
har det funnits ett foderloft. 

Vid byggnadsundersökningen 1963 påträffades rester av ett större kors-
virkeshus (hus E) med skorstensfundament. Denna länga, som stämmer väl 
in på boden och stekarhuset som nämns i ovan beskrivna handling från 
1439, låg under den i början av 1600-talet uppförda södra längan. 

Hus F är här hypotetiskt inlagt men bör enligt ovan relaterade 1400-tals 
handling ha existerat. Detta hus har troligen ursprungligen tillhört "de 
Ltibske bodar" som Einar Bager presenterade i Elbogen 1982 (se nedan). 

Holmberg daterar den östra byggnaden i den södra delen av Dringen-
bergska gården (hus D) till 1400-talet. Dateringen vilar dels på valvutform- 
ningen (valvribbor saknas) och dels på det kronologiska förhållandet till 
byggnad B i den norra gården. Keramiken som påträffades i och under 
källargolvet tyder emellertid på att denna byggnad uppförts under 1300-ta-
lets mitt (Holmberg 1977 sid 161). Denna datering förklarar dessutom när- 
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varon av de romanska byggnadsdetaljerna i källaren. Den nuvarande St: 
Petri kyrkas högaltare invigdes 1347 och därmed har den äldre kyrkobygg-
naden kunnat plundras på huggna stendetaljer vilka så småningom hamnat 
i Dringenbergska gården. 

Troligen är hela den södra gården uppförd vid samma tillfälle då även 
äldre rödgods av 1300-talstyp påträffats längs korsvirkeshusets norra 
grund. Den bild som kan tecknas med hjälp av de bevarade dokumenten 
från 1430-talet kan därmed skjutas tillbaka till 1300-talets mitt eller andra 
hälft. 

Denna gårdskonstruktion har en parallell i den till 1500-talets andra 
hälft daterade Görvelska gården i Lund (Johansson 1985 och där anförd 
litteratur). Denna har dock från början bestått av två olika tomter som sla-
gits samman först efter 1568 (Andr&I 1984 sid 26). De båda stenhusen har 
uppförts vid skilda tillfällen. Det äldre norra huset har daterats till 1400-ta-
lets slut medan det yngre, södra huset, först tillkommit efter 1568. 

Den södra delen av Dringenbergska gården kan möjligtvis ha ingått i det 
komplex som kallas "de Liibske bodar". Dessa är kända till namnet från 
1522 (Bager 1957, sid 57 nr 406) men kallas krämarebodarna när vi första 
gången möter dem i skriftliga källor 1428 (LÄU III sid 79 f). Sammantaget 
rör det sig om fyra bodar varav den östligaste ursprungligen ingick i Dring-
enbergska gårdens norra respektive södra delar. Troligen har bodarna varit 
helt eller delvis uppförda i tegel. De smala tomterna visar också att byggna-
derna varit gavelvända. Av en handling i stadsboken 1551 (MSB sid 77) 
framgår att en av bodarna varit två våningar hög medan vi 1452 får upplys-
ningar om att bodarna generellt betecknas som "de stoorae krambodar" 
(LÄU III sid 351). Detta tyder på att samtliga bodar varit uppförda i två 
våningars höjd. 

Vad som egentligen menas med "de Itibske bodar" är osäkert. Einar Ba-
ger anser att det kan röra sig om en speciell byggnadstyp men också att det 
kan indikera ett äldre ägoförhållande (Bager 1982, sid 77). Man skulle ex-
empelvis kunna tänka sig att rader av gavelvända hus fått beteckningen 
"ltibske" efter förebilder i de hanseatiska städerna. Denna förklaring är 
mindre trolig då det normala tycks ha varit att bodar uppkallats efter hyres-
gästernas yrken, exempelvis Grydebodarna, Skomagarbodarna och Klede-
bodarna. Dessutom kan man antaga att stora delar av stadens förnämare 
byggnader varit starkt influerade av nordtysk arkitektur varför namnet 
"ltibsk" kunnat gälla för de flesta stenbyggnader i staden. 

Namnet bör därmed vara knutet till ägo- eller hyresförhållanden. Att 
tyska köpmän redan i början av 1300-talet skulle ha betydande intressen i 
Malmö är tidigare känt (Tomner 1971, sid 221) och det är naturligt att 
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Plan över tomtindelningen till de "lubske bodar". Efter Bager 1982 s. 75. 

dessa intressen även knutits till markinnehav i staden. Kv Jörgen Kock med 

sin samlade stenhusbebyggelse och närhet till strandporten skulle mycket 
väl kunna vara en rest av ett större godsinnehav där köpmän från staden 
Ltibeck kunnat hyra in sig. Den tidiga dateringen av stenhusbebyggelsen i 
Dringenbergska gården talar snarast för en sådan tolkning av namnet "de 
Lubske bodar". I så fall skulle hela partiet mellan nuvarande Frans Suells 
gatan och ned till Rosenvingeska huset bestått av en räcka smala, höga, 

gavelvända tegelhus (med undantag för stekarhuset i korsvirke), som hos 
den samtida betraktaren måste ha gett intrycket av en hanseatisk stadsbild. 

Om dessa byggnader disponerats av tyskar under 1300-talet öppnar sig 
ytterligare en möjlighet till förklaring av närvaron av de romanska kapitä-
len i byggnad D. År 1381 samlades i Skåne rådsutsända och fogdar från 
17 olika hansestäder för att dryfta gemensamma problem (DRB 4R, 2B, nr 
165). Vid denna tid hade hansan tillkämpat sig borgar och städer i Skåne 
för att där trygga sina privilegier. På mötet diskuterades sjöröveriet och 
ekonomiska förhållanden i de hanseatiska fögderierna i Skåne men även 
några mindre ärenden togs upp. Bland andra nämndes en köpman i Malmö 
som blivit bannlyst för att han låtit nedriva kyrkan i Övre Malmö. Att ären-
det överhuvudtaget togs upp vid denna överläggning bör bero på att köp-
mannen haft en nära knytning till hansan. Det finns därmed en hypotetisk 
möjlighet, även om kopplingen är ytterst vag, att de romanska baserna och 
kapitälen i Dringenbergska gården härstammar från kyrkan i Övre Malmö. 
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4. Fiskaregatshuset 
Vid arkeologiska undersökningar år 1978 i kv Fiskens sydvästra del, i hör-
net Västergatan och Fiskaregatan, undersöktes rester av ett mindre stenhus 
(Wilhelmson 1979, sid 4 ff). 

Byggnadens yttermått var 4,5 x 6,5 m och den var orienterad med gaveln 
mot Västergatan. Källarutrymmet hade ursprungligen varit täckt med 
bjälklag. Det kullerstenslagda källargolvet var omsatt både under 15- och 
1600-talen. Tillträde till källaren skedde via en smal källarhals som låg för-
skjuten västerut på husets gavel. Källarnedgångens omfattning var av ett 
gediget utförande och har troligen burit trappan till byggnadens bostadsvå-
ning. 

I magistratens besiktning över Malmös fastigheter 1692 (original i MSA) 
beskrives huset som 12 alnar långt med en större och en mindre stuga samt 
en förstuga. Av beskrivningen att döma skulle byggnadens bottenvåning 
varit disponerad som en parstuga. Wilhelmson har därvid dragit slutsatsen 
att tillträdet till huset skett via en trappuppgång längs Fiskaregatan (Wil-
helmson 1979, sid 10). Med tanke på källarhalsens kraftiga omfattningsmur 
bör detta ej ha varit en ursprunglig lösning. 

Ingången har istället med största sannolikhet legat på gaveln ut mot Väs-
tergatan och med källarhalsen som trappfundament. Därmed bör inte heller 
den planlösning med en parstuga i bottenvåningen som beskrives 1692 vara 
ursprunglig. 

De fynd som påträffades i husets källare härstammade från 16- och 
1700-talen och tillhörde byggnadens senare brukningstid. Husets datering 
har istället kommit att vila på den vid undersökningstillfället bevarade Fis- 
karegatan. Gatans andra nivå, Fiskaregatan II, kunde dateras till 1400-ta- 
let. Denna nivå var delvis lagd mot grundstenarna på det ovan beskrivna 
huset. Därmed bör huset vara äldre eller samtida med denna gatunivå. Då 
gatan var reparerad på flera ställen har Wilhelmson försiktigtvis skjutit 
fram dateringen till 1400-talets slut eller 1500-talets första år (Wilhelmson 
1979, sid 11). 

Fiskaregatan II var upphöjd längs stenhusets långsida vilket tolkades som 
en trottoar. Troligen är detta istället fundamentet för en svalgångskon-
struktion från vilken man haft tillträde till husets övre våning. 

Omedelbart norr om stenhuset påträffades en mindre, stensatt gård. På 
andra sidan om denna påvisades resterna av ett enklare hus (hus B), bestå- 
ende av en gråstensgrund, lergolv och en härdplats av tegel. Huset har va-
rit orienterat med gaveln mot Fiskaregatan och troligen varit uppfört i 
korsvirkesteknik. 

36 



B 
N
V
I
V
9
2
1
V
>
I
S
U
 

C 

GÅRDAR OCH HUS I I300-TALETS MALMÖ 

VÄSTER G A TA N 

Fiskaregatshuset med omgivande bebyggelse: A, stenhuset. B stekarehuset? med härd. C 
packhus? Efter Reisnert 1992 s. 209. Byggnad D delvis nedgrävt fiskarehus av kors-
virke, utgrävt 1977, som daterats till sekelskiftet 1300 (Rosbom, Aktuella medeltids-
grävningar i Malmö I s. 12). 
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År 1983 undersöktes övriga delar av kvarteret varvid en del komplette-
rande information om hus B erhölls. Dess äldsta delar kunde då dateras 
till 1300-talets slut (Kling & Hertz 1990, sid 39 ff). 

En tredje byggnad, hus C, påträffades norr om korsvirkeshuset. Även 
detta hus hade legat med gaveln mot Fiskaregatan. Huset hade varit försett 
med en brädfodrad källare och väggarnas stolpar hade vilat på en knuttim-
rad syllram. Stora mängder bränd lera tolkades som lerklining från korsvir-
kets utfyllnadstavlor eller från en större ugnskonstruktion. Detta hus, som 
dateras till 1300-talets slut, hör troligen till samma gård som det ovan be-
skrivna stenhuset. 

Stratigrafiskt kan Fiskaregatan II kopplas samman med åtminstone det 
ena av dessa båda hus, hus B, som kunde dateras till 1300-talets slut. Då 
denna gata även kan kopplas till stenhuset kan det finnas anledning att föra 
tillbaka Wilhelmsons datering av stenhuset till 1300-talets slut eller 
1400-talets början. 

Sammanfattningsvis får vi en bild över hur gården varit disponerad vid 
sekelskiftet år 1400. En långsträckt gård har anlagts på en smal hörntomt 
med tre vinkelställda, gavelvända hus. Den representativa huvudbyggnaden 
har varit av tegel, möjligen uppförd i två våningar, och har vänt sin entre-
försedda gavel mot stadens huvudgata. Bakom stenhuset har funnits en 
mindre öppen gårdsplats på vars andra sida två enklare hus av korsvirke 
varit uppförda. Dessa korsvirkeshus har varit orienterade med gavlarna mot 
Fiskaregatan som då utgjorde en mindre gränd. Det nedersta, källarför-
sedda huset kan möjligen haft funktionen av packhus medan byggnaden 
närmast stenhuset kan ha använts som stekhus. 

5. Tunnelkomplexet 
Tunnelkomplexet ligger i kv Svanen och består i dag av flera byggnader 
från olika tider. Här nedan skall dock endast de hög- och senmedeltida 
byggnadsdelarna beröras. 

Under 1400-talet betecknades komplexet som "Kledebodar" och var en 
av flera liknande bodräckor som legat utmed Adelgatans torgdel, nära S:t 
Petri kyrka och det medeltida rådhuset. 

År 1349 skiftades arvet efter riddaren Jens Uffesen Neb vid Skånes 
landsting (DRB:3:3, nr 164 sid 106). Godskomplexet var mycket omfat-
tande och en väsentlig del utgjordes av fastigheter i Malmö (Ulsig 1968, sid 
107 f. Reisnert 1989, sid 33 ff). Den del av Malmögodset som i detta sam-
manhang är av intresse, beskrives i arvskiftet som "fem stenboder vest for 
kirken og syd for torvet...og på den samme länge fem stenboder som för 
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ADELGATAN 

Plan av Tunneln med de sammanbyggda källarna. Gråskrafferat murverk med tillhö-
rande valv har högmedeltida ursprung. Efter Reisnert 1992 s. 219. 

blev sagt, mot vest..." Dessa bodar kan identifieras som de fem bevarade 
källarna under nuvarande Tunnelkomplexet (Reisnert 1987, sid 210, 214 ff. 
Rosborn 1987, sid 285 ff). 

Tunnelkomplexet har vid flera tillfällen lockat till forskning och är där-
med relativt välkänt (Bager 1950, sid 57 ff och 1971, sid 282 ff. Holmberg 
1969, sid 67 ff och 1977, sid 161 f. Johansson 1987, sid 35 f. Reisnert 1987 
och 1989. Rosborn 1987, sid 285 ff. Sandblad 1949, sid 101 ff.). Jag tänker 
därför endast göra en översiktlig sammanfattning av det nuvarande forsk-
ningsläget. 

Ur det bevarade murverket kan man rekonstruera fem sammanbyggda 
stenbodar med kvadratiska planlösningar. Fyra av bodarna har samma 
planstorlek medan den östligaste har en ursprunglig flygel mot söder. Kom-
plexet är ca 35 m långt och de enskilda bodarna har en utvändig bredd på 
ca 8 m. I dag är endast källarna till de medeltida bodarna bevarade men 
ursprungligt murverk kan också ställvis finnas högre upp i den befintliga 
byggnaden. Källarna har ursprungligen legat högre i förhållande till dåtida 
gatuplan och således haft karaktären av halvkällare. Samtliga källare är 
försedda med valv men valvslagningen är sekundär och rymmer olika faser. 
I huvudsak har dock valvslagningen ägt rum under 1300-talets andra hälft, 
förmodligen i samband med en ägouppdelning (Rosborn 1987, sid 285). 
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En viss information om byggnadens yttre gestaltning får vi genom det 
skriftliga materialet. I flera 1400-tals källor benämns bodarna som "de hö-
ije kledebodar" vilket bör innebära att byggnaden markant höjt sig över 
kringliggande bebyggelse. Man får därför tänka sig att byggnaden varit 
uppförd i minst två våningar ovan källaren. Bodarna har troligen inrymts i 
en gemensam byggnadskropp av hallkaraktär (Sandblad 1949, sid 101. 
Holmberg 1969, sid 68 ff). Rosborn har rekonstruerat en i malmösamman-
hang avancerad arkitektonisk lösning med en gallerivåning åt torgsidan 
(Rosborn 1987, sid 287). 

Det rikhaltiga skriftliga materialet från 1400-talet ger vid handen att 
Tunnelkomplexets övervåning vid denna tid varit indelad i två skilda rum 
över varje källardel (Bager 1950, sid 59. Rosborn 1987, sid 287). Dessa 
har, liksom källaren, uthyrts separat. Då de enskilda utrymmena blir myc-
ket små torde detta inte vara det ursprungliga förhållandet utan snarare 
vara resultatet av en långtgående ägosplittring. 

Hur planlösningen ursprungligen varit utformad i andra våningen är 
okänt. Vi kan emellertid få en viss inblick i detta om vi ser på grannfastig-
heten. 

Som inledningsvis påpekats är Tunnelkomplexet en del av ett större bod-
innehav som Jens Uffesen disponerade över före 1349. Ytterligare fem bo-
dar har legat intill Tunnelkomplexet. Rosborn har velat placera dessa bodar 
(Rosborn 1987, sid 286) öster om Tunnelkomplexet. Det är enligt mitt för-
menande dock troligare att den bodlika bebyggelsen som ingick i den gård 
som Sander Wentun ägde under 1500-talets första hälft i kv Residenset 
(väster om Tunnelkomplexet) är resterna av Jens Uffesens bodar. En 
bouppteckning från 1708 visar att andra våningen på denna stenhusgård, 
hus B, varit indelad i mindre rum, försedda med öppna spisar. Dessa rum 
passar utmärkt väl med storleken på källarna i Tunnelkomplexet. 

Varje enskild bod skulle i så fall ursprungligen ha bestått av halvkällare 
med ett eller två rum på bottenvåningen medan övervåningen upptagits av 
ett stort rum. 

Holmberg har framfört hypotesen att Tunnelkomplexet ursprungligen 
skulle haft funktionen av klädeshall enligt kontinentalt mönster (Holmberg 
1969, sid 69). Med bakgrund av handlingen från år 1349, där den privata 
adliga ägostrukturen blir klargjord, är detta dock osannolikt. Det förefaller 
troligare att de enskilda bodarna under 1300-talets första hälft hyrts ut av 
en gemensam ägare, riddaren Jens Uffesen Neb, till hugade spekulanter. 
Att bodarna under 1400-talet kallas klädebodar ger naturligtvis en finger-
visning om ur vilken yrkeskategori dessa hyresgäster kan ha hämtats. 

Tunnelkomplexets läge i ena änden av det medeltida gatutorget och i 
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närhet av rådhus och stadskyrka måste, ur ett medeltida perspektiv, beteck-
nas som utomordentligt attraktivt. Detta förklarar också den förvirrade 
ägosituationen som uppkom i slutet av medeltiden. Ett så exklusivt köp-
mannaläge var åtråvärt för många intressenter. 

Sammanfattning 
De första profana stenhusen började uppföras i Malmö kring sekelskiftet 
1300. Byggnadsmaterialet i dessa stenhus bestod ursprungligen av tegel vil-
ket under senmedeltiden ibland kunde kombineras med kritsten. Där vi har 
någon kännedom om gårdsstrukturerna har dessa hus alltid varit kombine-
rade med byggnader uppförda av lättare material. Gårdarna tycks ur-
sprungligen vara ganska löst planerade men ofta anlagda på smala djupa 
tomter vilket givit gavelvända hus. 

Den äldsta stenhusgården, som vi känner mera detaljerat, har påträffats 
i kv von Conow. Stenhuset har här legat indraget på tomten med enklare, 
gavelvända hus mot gatan. Varje hus har haft en, för gården, specialiserad 
funktion. Den stora tegelbyggnaden har varit gårdens representativa karak-
tärsbyggnad. Myntfynden i denna byggnad, som dateras till övergången 
12-1300 tal, indikerar att någon form av handel eller annan omsättnings-
verksamhet ägt rum i byggnadens bottenvåning. Möjligen har den övre vå-
ningen varit bostad medan vinden har haft en magasinsfunktion. Före-
komsten av uppvärmningsanordningar i ett av gatuhusen tyder på en per-
manent verksamhet, exempelvis bostad eller hantverk. Det andra gatuhuset 
har med sina många ugnar och spisanordningar karaktären av en köks-
byggnad. 

Gården vid Fiskaregatan, som troligen kan dateras till övergången mel-
lan 13- och 1400-talen, är omvänd gentemot i kv von Conow. Här ligger 
den representativa stenhusbyggnaden mot huvudgatan medan de övriga 
byggnaderna ligger grupperade utmed en mindre gränd. Rimligen borde 
denna omgestaltning av gården orsakas av en funktionsförändring hos hu-
sen. Om detta reflekterar ett nytt praktiskt tänkande hos stadsborna eller 
är resultatet av en mentalitetsförändring är med rådande kunskapssituation 
svårt att avgöra. Man kan dock mycket väl spekulera i att Malmös köpmän 
börjat eftersträva en mer "stadsliknande" bebyggelse och därmed valt att 
på tyskt maner förlägga stenhusen närmast gatan. 

Den södra enheten i Dringenbergska gården har, om det bevarade ur-
kundsmaterialet från 1430-talet tolkats korrekt, haft en avvikande disposi-
tion. Två parställda, gavelvända tegelbyggnader har varit sammanbundna 
med ett mellanliggande korsvirkeshus. Planformen kan vara ett resultat av 
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Delvis hypotetisk rekonstruktion av Dringenbergska gården som den kan ha sett ut i 
slutet av 1300-talet. Rekonstruktion och teckning av författaren. 

en lång, grund tomtenhet där få andra alternativ givits vid anläggandet av 
byggnaderna. Man kan dock inte bortse från att gården genom sin avvi-
kande disponering fått en arkitektoniskt tilltalande fasad. 

Där husen varit placerade utmed gatorna tycks den gavelvända oriente-
ringen föredragits framför en placering med långsidan mot gatan. I de ga-
velvända husen har huvudentrén förmodligen varit placerad på gaveln mot 
gatan. I vissa fall, där dubbla källarhalsar förekommer, finns arkeologiskt 
påvisbara spår efter en uppgång till första våningen mellan dessa. Tillträdet 
till den övre våningen kan även, ha skett genom att utnyttja källarhalsen 
som trappfundament. De dubbla källarhalsarna tyder på en indelning av 
källarutrymmena i olika rum. Detta har underlättat uthyrningen av dessa 
magasinslokaler till flera olika intressenter. 

Den rektangulära planformen tycks vara allmänt förekommande genom 
hela medeltiden medan hus av oregelbundet, fyrsidig form snarare kan da-
teras till perioden från ca 1350 till 1500. I dessa tornlika hus har troligen 
flera funktioner samlats. Halvkällarvåningen kan ha fungerat som handels-
bod och mellanvåningarna kan ha nyttjats för handel eller bostäder medan 
vinden har utgjort magasin. Hus av denna typ är bevarade i Kalundborg 
och ett är delvis rekonstruerat i Lund. Bodarna i Tunnelkomplexet tycks 
bestå av ett antal sammanförda kvadratiska hus av ovannämnda typ. 

Hus med kvadratisk planlösning visar en relativt standardiserad storlek 
till skillnad mot de rektangulära byggnaderna där stora variationer före- 
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kommer. Orsakerna till detta är delvis byggnadstekniska. Det finns en na-
turlig begränsning i virkeslängderna till bjälklagen, vilket gör att ett hus 
med kvadratisk planlösning får en begränsad storlek. Detta gäller inte för 
hus med rektangulära planformer. Endast bredden avgörs här av virkesdi-
mensionerna medan längden bestäms av andra orsaker som exempelvis 
ekonomiska begränsningar, tillgång på mark, byggnadens funktion och ar-
kitektoniska normer. 

Parallellt med dessa hus förekommer även bodräckor för uthyrning. 
Detta fenomen kan i Malmö spåras tillbaka till 1300-talets första hälft men 
har använts in på 1500-talet. Som exempel på delvis bevarade bodar från 
1300-talet kan Tunnelkomplexet anföras. Från 1520-talet finns också Jör-
gen Kocks bodar som restaurerades mycket hårt i slutet av 1960-talet. 

Båda exemplen tyder på att enskilda individer, både under hög- och sen-
medeltid, kunnat ackumulera tillräckligt med kapital för att kunna uppföra 
byggnader där hyresintäkterna varit den primära inkomstkällan. Man kan 
notera att det äldre bodkomplexet, Tunneln, ägs av en riddare medan det 
senare ägs av en borgmästare. Adeln har spelat en mycket viktig, kanske 
avgörande roll, vid tillkomsten av stenhus i högmedeltidens Malmö medan 
borgerskapet utgör de främsta byggherrarna under senmedeltid. 
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Lars Persson Törnschiär 
— smålänningen som gjorde karriär i 1600-talets Malmö 

Av HANS ERSGÅRD 

I strömmen av mer eller mindre jäktade malmöbor som dagligen drar 
genom Södergatan, kanske en eller annan råkar kasta en blick på en skylt 
ovanför infarten till fastigheten nr 7. På skylten finns en kortfattad inskrift 
lydande "Törnschiärska gården efter borgmästare Lars Persson Törnschiär 
1685-1718". Måhända väcker inskriften betraktarens nyfikenhet och får 
honom att förvänta sig att bakom gatufasaden finna ett välbevarat gårds-
komplex från 1600-talet. Vid närmare efterforskningar blir han förhopp-
ningsvis upplyst om att så inte är fallet. Av den ursprungligen kringbyggda 
gården återstår nämligen endast en hårt restaurerad korsvirkeslänga, som 
ger en svag avglans av det 1600-talets Malmö, där borgmästaren Lars Pers-
son Törnschiär var verksam mellan åren 1667 och 1691. 

Efter det att Skåne ryckts från Danmark genom Roskildefreden 1658 
började den svenska regeringen omedelbart att placera svenskfödda tjänste-
män på speciellt viktiga poster inom den skånska provinsförvaltningen. Inte 
minst gällde detta i städerna där den svenska överheten fann det angeläget 
att ha minst en svensk i varje rådstuga. Det visade sig nämligen ganska 
snart att det fanns anledning för svenskarna att betrakta malmöborna med 
stor misstänksamhet. I synnerhet Malmösammansvärjningen under vintern 
1658-59 ledde till att de svenska myndigheternas vaksamhet skärptes.' 

Till en början måste regeringen gå försiktigt fram för att inte bli beskylld 
för att bryta mot fredstraktaten. Skåningarna hade i Roskilde blivit lovade 
att få behålla sina gamla lagar och förordningar, vilket ju krävde att äm-
betsmän och domare också i fortsättningen skulle vara väl insatta i dansk 
rätt. Den svenska regeringen visste emellertid hur slipstenen skulle dras. På 
ett smidigt sätt kringgick man garantilöftet genom att inrätta nya kungliga 
ämbeten i de skånska städerna. Till innehavare av dessa ämbeten utsågs 
pålitliga svenska män. I Malmö inrättades sålunda kort efter Roskildefre-
den inte mindre än tre nya ämbeten. Som den förnämsta staden i den 
skånska provinsen kunde Malmö jämföras med övriga svenska provinsers 
huvudstäder, exempelvis Riga, Reval och Stralsund. För att markera Mal-
mös rang och betydelse inom det svenska väldet lät Karl Gustav inrätta ett 
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Den Törnschiärska gården, södra längan, under förfallets tid. Gården inköptes av borg-
mästare Törnschiär o. 1685. Efter Törnschiärs död 1691 fick hans änka sitta kvar på 
gården under Sin livstid. Hon avled 1716. Efter Törnschiärs död ställdes gården som 
säkerhet för barnhusets fordringar på sterbhuset. Malmö fornminnesförenings fotosam-
ling. 

nytt ämbete i staden efter kontinentala förebilder, burggreveämbetet. Burg-
greven skulle utnämnas av kungen och självklart vara en svenskfödd man. 
Samtidigt som Malmö fick en burggreve, utsågs ytterligare två nya kungliga 
ämbetsmän som båda skulle ingå i stadens styrelse. En president skulle fun-
gera som ordförande när magistraten eller — som det hette under dansk 
tid — borgmästare och råd sammanträdde. En syndicus fick till uppgift att 
vara ett slags förste sekreterare och ha hand om stadens skrivelser och pro-
tokoll samt i största allmänhet övervaka stadsskrivarens arbete. I realiteten 
fungerade de tre nya ämbetsmännen som statsmaktens kontrollörer över 
stadens förvaltning. Liknande åtgärder vidtogs i övriga skånestäder. I all-
mänhet nöjde man sig med att se till att det fanns åtminstone en svensk i 
varje rådstuga. I övrigt fick den gamla danska administrationsapparaten i 
stort sett fungera som tidigare. Ett viktigt undantag gjorde man dock för 
tullväsendet. Tullinkomsterna var en av de viktigaste resurserna för militär-
staten Sverige, och därför var det angeläget att så snart som möjligt lägga 
tullväsendet i Skåne under svensk kontroll. En förutsättning för att snabbt 
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Den Törnschiärska gården av idag, en diskutabel rekonstruktion. Foto: Ingrid Nilsson, 
Malmö Museer. 

kunna genomföra detta var att ersätta den danska tullpersonalen med 
svenska tjänstemän. 

Försvenskningen av byråkratin i Skåne fortskred alltså sakta men säkert 
och därmed öppnades möjligheter till avancemang för många karriärlystna 
tjänstemän i det egentliga Sverige. Till denna kategori av — ofta yngre —
ambitiösa byråkrater, som hoppades på en snabb karriär i den skånska pro-
vinsen, hörde en ung smålänning vid namn Lars Persson Törnschiär. 

Lars Törnschiär kom från en borgarfamilj i Kalmar. Hans far, Peder 
Knutsson, var köpman och satt som rådman i stadens styrelse. Han till-
hörde alltså det högre skiktet inom borgerskapet. Tydligen saknade han 
varken ambition eller ekonomiska resurser, eftersom han kunde skicka två 
söner till universitetet i Uppsala. 
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Lars Törnschiärs födelseår är inte känt. Han hade en äldre bror, Knut 
Pedersson, som var född 1636 och skrevs in vid Uppsala universitet 1651. 
Den yngre brodern Lars kom efter avslutad skolgång i hemstaden till Upp-
sala på hösten 1655 och bör då ha varit i femtonårsåldern. Båda bröderna 
som tidigt antagit släktnamnet Törnschiär, tillhörde självfallet Smålands 
nation.' 

I Uppsala fick Lars Törnschiär bl.a. två nationskamrater, som han längre 
fram i livet skulle möta nere i Skåne. Den ene var teologie studeranden 
Knut Abrahamsson, bondson från Uråsa socken i Kronobergs län. Han 
skulle småningom göra karriär på den prästerliga banan under namnet Ca-
nutus Hahn. Tidigt kallades han till en lektorstjänst vid Lunds gymnasium. 
Via en professur vid det nygrundade universitetet hamnade Canutus Hahn 
till slut på biskopsstolen i Lund, och därifrån skulle han som ett av den 
svenska regeringens lydigaste redskap leda arbetet på att "utrota det gamla 
(d.v.s. danska) väsendet i Skåne". Den andre nationskamraten hette Nils 
Hyltenius, en prästson från Ölmstad i norra Småland. Hyltenius skulle 
också han med tiden göra sin lycka i Skåne. Han kom att tillhöra den första 
uppsättningen av professorer vid lundauniversitetet. Som professor i juridik 
och tidvis som rektor för lärosätet verkade Hyltenius i Lund i över tre de-
cennier och krönte sin levnadsbana med att upphöjas i adligt stånd med 
namnet Silverskiöld. I Uppsala träffade Lars Törnschiär också sin äldre 
bror Knut, vilken som ovan nämnts fyra år tidigare skrivits in i Smålands 
nation. Knut Törnschiärs levnadsbana är ett av många exempel på den 
ståndscirkulation som pågick i stormaktstidens Sverige. Efter studieåren i 
Uppsala gjorde Knut Törnschiär en snabb ämbetsmannakarriär, som förde 
honom fram i närheten av landets makthavare. Redan 1661 — han var då 
25 år gammal — fick han en befattning som kassör vid änkedrottningen 
Hedvig Eleonoras hovförvaltning. Några år senare avancerade han till hov-
kamrerare och "hauptman" (högste styresman) över änkedrottningens län. 
Efter ytterligare en tid blev han adlad och uppnådde därmed det mål som 
så många ofrälse ämbetsmän ivrigt strävade efter. Han antog då namnet 
Törnhielm.3  

Knut Törnhielms sociala upphöjelse med allt vad det innebar av person-
liga förmåner och kontakter med inflytelserika personer, har säkert haft 
stor betydelse för hans bror Lars Törnschiär. Hela livet igenom höll de 
båda bröderna kontakt med varandra. Detta framgår bl.a. av deras brevväx-
ling, som delvis bevarats i Malmö stadsarkiv. 

Det är inte otänkbart att bröderna Törnschiär under Uppsalatiden lärt 
känna en jämnårig student av östgöta nation vid namn Erik Lindeman. 
Denne hade också en borgerlig bakgrund — hans far var smed och rådman 
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Erik Lindschöld (1634-1690). Kungligt råd, greve. Lindschöld var en fullvärdig re-
presentant för den nya generationen av adliga ämbetsmän, ofta med ofrälse bakgrund, 
som under den karolinska tiden trängde undan den gamla högadeln. Målning av M. 
Mytens d.ä. Foto: Ingrid Nilsson, Malmö Museer. 

i Skänninge — och han skulle göra en lysande karriär inom den svenska 
statsförvaltningen. Han adlades under namnet Lindschöld, upphöjdes i 
grevligt stånd och slutade sin levnadsbana som Karl XI:s främste minister. 
Med största sannolikhet har Knut Törnschiär längre fram i livet haft kon-
takt med Erik Lindschöld. I egenskap av ämbetsman vid änkedrottningen 
Hedvid Eleonoras hov kom Knut Törnschiär i beröring med tongivande 
och inflytelserika kretsar där han bl.a. kunde möta en av det politiska, soci- 
ala och kulturella toppskiktets centralfigurer, änkedrottningens gunstling 
Erik Lindschöld.4  

När Lars Törnschiär år 1668 dyker upp i Malmö, är han utrustad med 
en kunglig fullmakt på syndicustjänsten i staden. Sannolikt har hans fram-
tidsplaner tidigt varit inriktade på ämbetsmannabanan. Efter studietiden i 
Uppsala har han troligen sökt sig till Stockholm för att som många andra 
studenter uppvakta personer med inflytande i syfte att få rekommendation 
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till en lämplig tjänst. I Stockholm hade ju Lars Törnschiär sin äldre broder 
Knut, som redan var etablerad i maktens boningar genom sin tjänst som 
hovkassör hos änkedrottningen Hedvig Eleonora. På hösten 1667 öppnade 
sig en möjlighet för Lars Törnschiär att få en tjänst i den skånska provin-
sens huvudstad. Syndicustjänsten i Malmö blev nämligen vakant, då den 
förste innehavaren av detta ämbete, Daniel Faxell, avancerade till borgmäs-
tare i staden. 

Som ovan nämnts hade syndicusämbetet inrättats i Malmö kort efter 
Roskildefreden. Detta motiverades med att det i magistraten behövdes en 
svenskspråkig person som kunde övervaka protokollföring och biträda när 
brev och förordningar från myndigheter skulle läsas upp. Stadens förste 
syndicus hade varit en ung svensk som hade fått tjänsten tack vare goda 
förbindelser. Med tjänsten följde stora förmåner. Innehavaren skulle ha 
rang framför rådmännen och dessutom kunde han lyfta en och en halv råd-
manslön. Det var inte att undra på att borgmästarna och rådmännen som 
till större delen hörde till stadens köpmannaaristokrati, hade svårt att ac-
ceptera att de blev förbigångna av en nykomling. 

På något sätt har Lars Törnschiär fått kännedom om den lediga tjänsten 
i Malmö. Genom sina försänkningar inom stockholmsbyråkratin har han 
sannolikt utverkat en rekommendationsskrivelse till förmyndarregeringen. 
Resultatet lät inte vänta på sig. I slutet av december 1667 förordnade rege-
ringen "ärlig och förståndig person, Lars Persson Törnschiär, att vara syn-
dicus i Malmö".5  

I Malmö intog magistraten en reserverad hållning till den nye kollegan. 
Kunglig inblandning i angelägenheter som gällde stadens styrelse var inte 
populär. I fallet Törnschiär drog sig magistraten inte för att inför en kung-
lig kommission uttrycka sitt missnöje med att regeringen utfärdat fullmakt 
för syndicus. Ämbetet ansågs vara onödigt. Detta var en uppfattning som 
låg i linje med regeringens sparsamhetspolitik. Vid riksdagen som hölls på 
sommaren 1668, lyckades också borgerskapet i de skånska städerna utverka 
att syndicusämbetet avskaffades. De som innehade sådana tjänster skulle 
övertaga stadsskrivarens arbetsuppgifter och lön men fick behålla sin titel. 
De fungerande stadsskrivarna däremot skulle få rådmans rang och lön. För 
en ung ämbetsman i karriären innebar detta närmast en degradering. Inte 
minst måste det ha smärtat Törnschiär att han som stadsskrivare skulle få 
nöja sig med blygsamma 80 riksdaler om året. Som syndicus hade han kun-
nat lyfta en och en halv gång så mycket som en rådman, vilket kunde inne-
bära mellan 200 och 300 daler om året.' 

Törnschiär gav emellertid inte spelet förlorat. Som den företagsamme 
man han var, ställde han under ett sammanträde sina kollegor mot väggen. 
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Helt oförväget frågade den unge svensken, om någon av kollegorna hade 
haft ett finger med i spelet och påverkat stadens riksdagsmän att föreslå 
syndicusämbetets indragning. Samtidigt undrade han om någon hade an-
ledning att klaga på hans ämbetsutövning. Svaret blev nej på båda frå-
gorna. Därmed var dock saken inte utagerad. På egen bekostnad begav sig 
Törnschiär till Stockholm för att personligen uppvakta höga vederbörande 
och söka utverka en för honom positiv resolution. För att nå sitt mål lade 
Törnschiär fram sin sak i en skrivelse, ställd till en sekreterare i det kung-
liga kansliet. Tyvärr nämns denne sekreterare inte vid namn, men i skrivel-
sens ingress kallas han "Ädle och välbyrdige sekreterare, Gunstige person 
och gynnare". Sannolikt var det inte första gången Törnschiär sökte hjälp 
hos denne sin gynnare, om vars identitet man — åtminstone tills vidare —
endast kan spekulera. Möjligen kan det ha varit Nils Gyldenstolpe, seder-
mera greve och kungligt råd, en av sekreterarna i kansliet med goda rela-
tioner till rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie.' 

I skrivelsen redogör Törnschiär för sin situation. Indragningen av syndi-
custjänsten, som riksdagen hade beslutat, berodde enligt Törnschiär på 
"missgunstige vänners" vilseledande uppgifter om kostnaderna för tjänsten, 
som enligt hans mening inte belastade stadens medel. Törnschiär accepte-
rade att åtaga sig stadsskrivarens uppgifter mot att få behålla syndicus 
namn och lön. Törnschiär hade all anledning att vara nöjd med sin stock-
holmsresa. Alla hans önskemål blev uppfyllda. Säkert var det med stor till-
fredsställelse som han satte sig ned i sitt logi i Stockholm och skrev till sina 
hemmavarande kollegor i Malmö om sitt framgångsrika agerande.' 

Lars Törnschiär fortsatte snart att ta ännu ett kliv uppåt på karriärstegen. 
En borgmästartjänst — Malmö hade vid den tiden fyra borgmästare — blev 
ledig på hösten 1670. För att förhindra personer med ringa kännedom om 
stadens affärer att "tränga sig inom rådstudörren", slöt magistraten sin syn-
dicus till sitt hjärta och föreslog honom till borgmästare. På en del håll 
väckte det kanske förvåning att magistraten tio år efter Roskildefreden var 
beredd att placera den unge småländske karriäristen i stadens styrelse. San-
nolikt räknade man med att Törnschiär vid det laget hade hunnit sätta sig 
in i stadens förhållanden och problem. Hans kollegor hade hunnit lära 
känna hans kvalifikationer. Förmodligen hade de också insett att hans för-
bindelser med personer långt upp i samhällets topp kunde komma staden 
till godo. Visserligen gällde ännu dansk lag och rätt i Skåne. Det bör likväl 
ha varit en fördel att i det dagliga arbetet på rådstugan ha tillgång till en 
kollega med kunskaper om svenska lagar och förordningar. Lars Törn-
schiär hade visserligen själv lyckats komma innanför rådstudörren med 
högre makters hjälp. Nu var han prövad och befunnen kvalificerad nog för 
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att inneha en borgmästaretjänst. Törnschiärs goda förbindelser med hovet 
och kretsarna därikring har säkert också betraktats som en tung merit. 

Törnschiär var också väl anskriven hos generalguvernören Gustaf Ban& 
som hade stött honom i hans kamp för att få behålla de mycket goda löne-
förmånerna. Sedan Gustaf Ban6- lämnat generalguvernörsposten 1668, blev 
landshövding Augustin Leijonskiöld chef för den civila förvaltningen. Det 
blev därför Leijonskiöld som godkände valet av "äldste rådmannen, är-
borne, aktbare, vis och välförståndige" Lars Persson Törnschiär till borg-
mästare i Malmö (28/10 1670). Därmed hade Törnschiär efter knappt tre 
års tjänst i Malmö nått den högsta positionen inom stadens förvaltning och 
styrelse. I tjugo års tid fram till sin död 1691 skulle han intaga en ledande 
ställning i staden. Han blev — för att använda ett modernt uttryck — sta-
dens starke man under en tid som präglades av för stadens framtid synnerli-
gen dramatiska och avgörande händelser.' 

Som svenskfödd ämbetsman med universitetsutbildning var Lars Törn-
schiär i hög grad kvalificerad för offentliga uppdrag utanför sina ordinarie 
sysslor inom stadens styrelse. Redan kort efter sin ankomst till Malmö 
(1669) utsågs han till protokollförare i en kunglig kommission som skulle 
utreda vissa förhållanden i Lund. En rad professorer vid det nyligen grun-
dade universitetet hade råkat i luven på varandra. För att få ett slut på oron 
vid lärosätet, tillsattes en kommission som skulle utreda orsakerna till de 
hetsiga fejderna mellan de lärda herrarna. Bland de inblandade professo-
rerna befann sig Törnschiärs forne studentkamrat från Uppsalatiden Nils 
Hyltenius.9  

Under Skånska kriget togs Törnschiärs juridiska sakkunskap i anspråk 
vid ett par tillfällen, då han förordnades som bisittare i kommissorialrätter. 
På hösten 1677 tillsattes en extra ordinär domstol under ordförandeskap 
av vice guvernören Jöran Sperling för att döma personer, som under kriget 
uppträtt illojalt mot den svenska kronan. Professorn i romersk vältalighet 
och poesi Caspar Weiser, som tillhörde den första uppsättningen lärare vid 
universitetet, var en god dansk. Han visade detta under Skånska kriget när 
han hyllade Christian V vid invasionen 1676. Weiser fick dyrt betala för sin 
dansktrohet. På hösten 1677 ställdes han inför en domstol, vars medlemmar 
var pålitliga svenskar, bl.a. Lars Törnschiär och dennes kollega i Malmö, 
den tyskfödde borgmästaren Sigismund Aschenborn. Caspar Weiser döm-
des till döden men benådades och landsförvisades. Som bisittare i samma 
kommissorialrätt fick Törnschiär följa rättegången mot friherre Jörgen 
Krabbe. Denne tillhörde den grupp skånska adelsmän, som stannat kvar i 
Skåne efter Roskildefreden och vunnit inträde på det svenska riddarhuset. 
Nu stod han anklagad för att ha samarbetat med danskarna och de skånska 
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friskyttarna (snapphanarna). Domstolen under viceguvernören Jöran Sper-
ling var obeveklig och dömde Krabbe till döden medelst arkebusering. Med 
stor sannolikhet bevittnades Krabbes offentliga avrättning den 16 januari 
1678 på Stortorget i Malmö av Lars Törnschiär och övriga magistratsmed-
lemmar." 

I och med att Skåne blev svenskt hade skåningarna fått rätt att skicka 
representanter till den svenska riksdagen. Borgerskapet i Malmö represen-
terades vid 1664 års riksdag av inte mindre än tre herredagsmän. Två av 
dessa var infödda skåningar, borgmästaren Hans Aagesen och köpmannen 
Albrecht Dirichsen, den tredje var den svenskfödde syndicus Daniel Faxell, 
som nu avancerat till borgmästare. När det 1672 blev aktuellt att välja re-
presentanter till riksdagen, visade det sig att ingen av de föreslagna bor-
garna ville åtaga sig att resa till riksdagen. Resultatet blev att två av borg-
mästarna, Sigmund Aschenborn och Lars Törnschiär, lät sig övertalas att 
fara till riksdagen. Malmö, som fjorton år tidigare varit det danska rikets 
andra stad, kom alltså vid denna riksdag att representeras av en tyskspråkig 
och en svenskspråkig riksdagsman. Både Aschenborn och Törnschiär hade 
då endast några få år varit bosatta i staden. 

Också vid kröningsriksdagen, som hölls i Uppsala 1675, representerades 
staden av Törnschiär, som denna gång hade sällskap med sin kollega den 
tyskfödde rådmannen och postmästaren Johan Caspar Heublein och bor-
garen Bonde Johansson. Törnschiär var säkert inte nödbedd, när man före-
slog honom att åtaga sig uppdraget att företräda Malmö. Han reste på sta-
dens bekostnad och fick rikliga tillfällen att sammanträffa med sina vänner 
och uppvakta sina "gynnare". I riksdagsarbetet deltog Törnschiär flitigt och 
utsågs ofta att föra ordet vid utskottssammanträden med övriga stånd. Vis-
telserna vid riksdagarna gav honom viktig information om aktuella inrikes-
och utrikespolitiska frågor. Hans huvuduppgift var givetvis att bevaka 
Malmö stads intressen och förmå myndigheterna att tillmötesgå stadens 
önskemål. Från Stockholm skickade Törnschiär rapporter till sina hemma-
varande kollegor om riksdagens förlopp, om stämningen i allmänhet och 
om relationer mellan maktgrupperingar inom det ledande politiska skik-
tet. 

Av stort intresse är Törnschiärs rapporter från riksdagen på hösten 1680. 
I Malmö hade man besviket konstaterat att staden inte blivit kallad till riks-
dagen. Denna utestängning ingick som ett led i den politik som Karl XI 
och hans rådgivare förde gentemot skåningarna efter Skånska kriget och 
vars mål var Skånes försvenskning. Först när skåningarna frivilligt hade 
accepterat att bli försvenskade, skulle de återfå rätten att skicka ombud till 
riksdagen. Malmöborna tyngdes vid denna tid hårt dels av de ordinarie 
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skatterna, dels av extra skatter som pålagts dem under kriget. Törnschiär 
som befann sig i Stockholm i egna angelägenheter, fick därför i uppdrag 
att direkt hos Karl XI söka utverka att stadens skattebörda lindrades. 
Törnschiär deltog alltså inte i riksdagsarbetet. Han hade emellertid möjlig-
het att på olika vägar genom sina förbindelser med högt uppsatta personer 
inom förvaltningen och vid hovet skaffa sig upplysningar om maktkampen 
mellan Karl XI:s förtrogna och den högadliga falangen, en politisk kraft-
mätning, som slutade med att kungligt envälde infördes. "Vid riksdagen 
passerar här åtskilligt, som man varken kan, ej heller tör pennan anförtro", 
skriver Törnschiär i ett brev till kollegorna hemma i Malmö. Hans försik-
tiga formulering kan inte tydas på annat sätt än att den dominerande grup-
pen vid riksdagen ville tysta oppositionella yttringar mot de kungliga för-
slagen. På samma sätt understryker Törnschiär den hotfulla stämningen, 
när han kommenterar förslagen att införa kungligt envälde. Det skulle vara 
riskabelt att opponera sig, eftersom — skriver han — "jag intet tror att 
någon dristar sig dessa saker mycket disputera, eller difficultera (försvåra) 
det som intenderas (åsyftas), ty jag fruktar det skulle bekomma honom 
illa". 

Hemma i Malmö har säkert Törnschiärs ämbetsbröder tagit del av nyhe-
terna från riksdagen med stort intresse. Till sin besvikelse måste de dock 
konstatera, att riksdagsbeslutet, som staden alltså inte haft någon möjlighet 
att påverka, innebar att Malmö drabbats av en ovanligt kraftig beskattning. 
Inte heller hade Karl XI låtit sig bevekas att ersätta malmöborna för de 
stora utgifter de haft under de fyra hårda krigsåren." 

En liten tröst i all bedrövelsen kunde Törnschiär dock ge sina kollegor. 
Han hade under sitt stockholmsbesök uppvaktat krigsrådet och översten 
Erik Dahlberg som han ju väl kände från dennes tid som kommendant i 
Malmö (1669-1674). Tydligen hade Törnschiär fått information av Dahl-
berg om den för Malmö stad livsviktiga frågan om Malmö eller Landskrona 
skulle vara Skånes ekonomiska och militära centrum. Den nyligen bort-
gångne generalguvernören Johan Gyllenstierna hade velat favorisera 
Landskrona. Dahlberg däremot var känd som förespråkare för uppfatt-
ningen att Malmö skulle behålla sin ställning som Skånes huvudstad. 
Denna uppfattning hade han alltjämt, vilket framgår av Törnschiärs rap-
port, där Dahlberg prisas som "en stor vän och patron för vår stad". 

Törnschiär ansåg det därför lämpligt, att stadens styrelse skickade Dahl-
berg ett tacksägelsebrev, "på det han intet måtte tröttas vid än vidare uti 
dess gode uppsåt att continuera (fortsätta)". Om magistratens tacksamhet 
inskränkte sig till en skrivelse eller tog sig uttryck i konkret form, är inte 
känt. Det var nämligen inte alls ovanligt vid denna tid, att man med hjälp 
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av s.k. discretioner eller föräringar (gåvor) påverkade en inflytelserik per-
sons handlande i en önskad riktning. I det karolinska samhället var detta 
mutsystem en välkänd företeelse, även om de inblandade parterna an-
strängde sig att hålla transaktionerna hemliga. Även borgmästare Törn-
schiär fann det vid ett par tillfällen nödvändigt att tillgripa denna metod för 
att med framgång kunna genomföra sina politiska uppdrag. 

1680-talet var en ovanligt besvärlig tid för malmöborna. Orimligt höga 
skatter hade vid 1680 och 1682 års riksdagar pålagts staden, som ju inte 
hade fått skicka några representanter till Stockholm som kunnat bevaka 
stadens intressen vid förhandlingarna i borgarståndet. På sensommaren 
1684 var läget så kritiskt att borgerskapet begärde att borgmästare Törn-
schiär skulle resa till Stockholm för att direkt hos Karl XI söka utverka 
skattelindring. I Törnschiärs brevväxling med kollegorna i Malmö kan man 
följa hans agerande i huvudstaden. Efter en tids väntan på att de höga her-
rarna behagade komma in till Stockholm från sina gårdar på landet kunde 
han överlämna stadens supplik till kanslirådet Lindschöld, den mäktige mi-
nistern, som stod kungen närmast. För Törnschiär var det givetvis välbe-
kant, att detta var den bästa vägen till ett framgångsrikt resultat, eftersom 
Lindschöld var känd för att kunna påverka kungen — inte så sällan mot 
pekuniär ersättning. Någon tid därefter kunde Törnschiär ta emot Karl 
XI:s resolution på malmöborgarnas supplik. Han kunde då med tillfreds-
ställelse konstatera att kungen gett positiva svar på nästan alla punkter. 
Bl.a. efterskänkte kungen stadens skatteskuld från 1680 på 2 500 daler sil-
vermynt. Detta motiverades med att borgerskapet i Malmö hade fått bära 
tunga bördor under Skånska kriget och lämnat garnisonen stor hjälp." 

Några dagar senare skriver Törnschiär till kollegorna hemma i Malmö, 
att han gett bort över 750 daler silvermynt — till vem låter han dock vara 
osagt. Ännu hade han dock inte förärat något till herrarna i kommerskolle-
gium. Detta var nödvändigt, om staden skulle kunna räkna med någon lätt-
nad i tullen, "ty utan föräringar kan man intet här stort uträtta". I sitt brev 
nämner Törnschiär inte till vem han överlämnat föräringarna (penninggå-
vorna). Transaktionen måste skötas diskret. Därför använde man också 
benämningen "diskretioner". Törnschiär lovade emellertid att vid hem-
komsten till Malmö "väl specificera, vilka föräringarna hava bekommit". 
För Törnschiärs egen del var det viktigt att noga redovisa dessa extra utgif-
ter för att undvika varje misstanke om oegentligheter." 

1686 fick skåningarna tillbaka rätten att skicka representanter till riksda-
gen. Dock skulle de skånska städernas representation begränsas till fyra 
ombud. Från Malmö stad skulle skickas en representant. Det synes inte ha 
varit någon diskussion om vem som skulle utses att representera staden. På 
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Efter hemkomsten  hemkomsten från 1686 års riksdag redovisade borgmästare Törnschiär sina utgif-
ter i en skrivelse, som lästes upp för en del av borgerskapet. Omkring 500 daler silver- 
mynt hade hamnat hos ämbetsmän och tjänstemän vid ämbetsverk i Stockholm. Den 
stora gåvan — ung. 300 liter rhenskt vin — värd 280 daler, till två förnäma herrar i 
kungl. kansliet måste betraktas som en rejäl muta. De belopp som förärats tjänstemän 
i lägre befattningar, uppfattades i allmänhet som en laglig biinkomst (sportler). Malmö 
stadsarkiv. 

borgerskapets begäran valdes borgmästaren Törnschiär åter en gång att 
vara malmöbornas språkrör i den svenska riksdagen. Att Törnschiärs kvali-
fikationer var uppskattade även utanför Malmö, vittnar en skrivelse från 
magistraten i Kristianstad om. I skrivelsen föreslogs nämligen att Törn-
schiär skulle utses att fungera som ordförande — "en som förer directo-
rium" — i den skånska riksdagsgruppen, och "vore det väl att herr borg-
mästaren behagade, som med sådant är van, sig detsamma påtaga", skriver 

kristianstadborna." 
Uppdraget att föra stadens talan vid riksdagen kunde vara nog så besvär-

ligt och gav inte alltid det önskade resultatet. Inom borgarståndet stod stri-
den ofta hård mellan städerna, när det blev fråga om att fördela de av stats-
makten ålagda skatterna. Trots att generalguvernören i Skåne Rutger von 
Ascheberg stödde Malmö stads begäran att rimlig hänsyn skulle tagas till 
stadens stora utgifter för inkvartering och befästningsverk, drabbades mal-
möborna åter av en hård beskattning. Detta uppkallade borgmästare Törn-
schiär till att skriftligt protestera mot borgarståndets beslut. Han förkla- 
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rade, att han visserligen på stadens vägnar skrev under beslutet, men han 
gjorde det med den reservationen att det inte skulle ligga honom till last i 
framtiden, om malmöborgarna inte skulle kunna erlägga hela beloppet. 
Även om Törnschiärs ansträngningar vid riksdagen inte gav full utdelning, 
kunde han likväl presentera några positiva resultat för borgerskapet i 
Malmö. Bl.a. beviljade Kungl Maj:t stadens köpmän vissa lättnader i han-
deln med oxar och hästar. Stadens borgerskap kunde nu också glädja sig 
åt att staden hade återfått sin rang som Skånes förnämsta stad före Lands-
krona och övriga skånska städer. Törnschiärs agerande vid riksdagen hade 
emellertid också haft sitt pris. Två "förnäma herrar" i det kungliga kansliet 
hade kunnat glädja sig åt att se sina vinförråd ökade med var sin åm 
rhenskt vin, som förärats dem av Törnschiär. Det kostade staden 280 daler 
silvermynt enligt Törnschiärs specifikation på sina utlägg. Dessutom hade 
han anordnat två "collationer" för personer om vilkas välvilliga hållning till 
staden han ville försäkra sig, och för detta hade han fått spendera 100 daler 
silvermynt." 

I Malmö hade Törnschiär snart etablerat sig som husägare. Genom sitt 
giftermål 1671 med Karine Nilsdotter, änka efter köpmannen Hans Jör-
gensen Holst, blev han ägare till en större gård (gammalt nummer 378) vid 
östra sidan av Södergatan (Söndergaden) ungefär mitt emot Flensburgska 
huset. Efter hand förvärvade han flera fastigheter på olika håll i staden. 
Omkring 1685 inköpte han en stor gård, värderad till 1 300 daler silver-
mynt, som låg "wästan på Syndergatan" och som idag i restaurerat skick 
kallas Törnschiärska gården. Övriga fastigheter var år 1696 taxerade till 
sammanlagt omkring 2 000 daler silvermynt. Två av fastigheterna låg på 
Väster (Gråbrödersgatan gammalt nr 443 och 444), värderade till 500 resp. 
250 daler silvermynt. Två hus med hage var belägna på "Dägnegatan" 
(Djäknegatan). I Törnschiärs fastighetsbestånd ingick dessutom flera hus 
vid Segemölla. Där hade han dessutom låtit uppföra en "stampemölla", där 
de grövre tygsorterna, som framställdes vid hans klädesmanufaktur, gen-
omgick en särskild behandling. Samtliga byggnader vid Segemölla värdera-
des till 500 daler silvermynt.17  

Handel och köpenskap var inte främmande för Lars Törnschiär, som ju 
vuxit upp i ett köpmanshem. I några skattelängder kallas han spannmåls-
handlare. I 1681 års skattskillingslängd uppges att han taxerats till 4 skatt-
skillingar. Skattskilling var ett tal som ställde den taxerades inkomst i för-
hållande till övriga skattskyldiga. I Malmö brukade skattskillingstalet växla 
mellan 1/2 och 10 skattskillingar. Endast ett tiotal borgare brukade taxeras 
till mellan 8 och 10 skattskillingar. Med en kanske något osäker bedömning 
skulle man kunna komma fram till att Törnschiärs ekonomiska situation 
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placerade honom ovanför borgerskapets mellanskikt. I varje fall tillhörde 
Törnschiär den kategori inom borgerskapet som var i stånd att bistå stats-
makten med lån i kritiska situationer. Ett år kunde sålunda Törnschiär för-
skottera 2 800 daler silvermynt till garnisonens försörjning. Dessa pengar 
tog han dels från sin egen kassa och dels anskaffade han dem från privata 
långivare. Törnschiär hade också under det oroliga 1670-talet ägnat sig åt 
vapenhandel. Han hade bl.a. för garnisonens räkning upphandlat 416 mu-
sköter och diverse annan militär utrustning. Som erkänsla för sin beredvil-
lighet att tjäna Kungl. Maj:t och kronan beviljades Törnschiär tullättnader 
vid import av "allehanda slags kram- och köpmannavaror". Detta privile-
gium innebar, att han tullfritt kunde importera en så stor mängd varor som 
normalt skulle ha belagts med tullavgifter upp till 200 daler silvermynt." 

Törnschiärs intresse för affärer engagerade honom också i ett mera om-
fattande företag. Efter Skånska krigets slut hade ett barnhus inrättats i 
Malmö. Avsikten var att man ville söka komma till rätta med ett av tidens 
sociala problem: barn- och ungdomstiggeriet. I barnhuset skulle man ta 
hand om föräldralösa barn, som där skulle få möjlighet att lära sig ett nyt-
tigt hantverk. Barnhuset skulle finansieras med statliga medel. Karl XI lo-
vade att stödja inrättningen med 4 000 daler silvermynt. Man såg också 
barnhuset som ett hjälpmedel i försvenskningsarbetet genom att man där 
fick tillfälle att lära barnen läsa och skriva svenska. Barnhuset var således 
en helt svensk institution som byggts upp med Stockholms barnhus som 
mönster. Det var därför självklart att magistratens främste svenske ledamot 
utsågs till styresman, nämligen borgmästaren Lars Törnschiär. För Törn-
schiär innebar detta uppdrag att han fick tillfälle att utveckla sina kvalifika-
tioner som affärsman och företagare. Han var dessutom redan inkopplad i 
verksamheten vid Stockholms barnhus, vars ekonomi han hade god insyn 
i. Han var nämligen sedan en tid tillbaka inspektor för uppbörden av kro-
notionden som skulle levereras från vissa skånska härad till barnhuset lämp-
liga lokaler i ett gårdskomplex i hörnet av Långgårdsgatan och Västerga-
tan. Malmöbryggarna hade där sedan länge haft sitt lagshus, och detta 
skänkte de till det nygrundade barnhuset. I anslutning till barnhuset inrät-
tade Törnschiär en klädesmanufaktur där fattigt folk från staden och barn 
från institutionen kunde sysselsättas med strumpstickning och vävning. Det 
kläde som producerades, hoppades han kunna få avsättning för hos krigs-
makten som nu skulle beklädas med blått kläde. Det var emellertid svårt 
att konkurrera med utländska produkter som oftast var av högre kvalitet. 
Klädesmanufakturens ekonomiska ledning fyllde tydligen inte heller måt-
tet. När Törnschiär avled 1691 lämnade han efter sig ett företag med ur-
usel ekonomi." 
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För den svenska regeringen var det av stor betydelse att ha en svensk-
född, väl kvalificerad ämbetsman som Lars Törnschiär i ledande ställning i 
Malmö under en tid som präglades av omvälvande händelser i Skåne som 
krig och försvenskning. I det omfattande försvenskningsarbete som sattes 
igång i början på 1680-talet av Karl XI och hans rådgivare, hade Törn- 
schiär en självskriven plats. Som borgmästare i Skånes förnämsta stad intog 
han en nyckelposition och hade därifrån stora möjligheter att påverka vida 
kretsar av borgerskapet. Själv hade Törnschiär redan 1671 lierat sig med 
några familjer inom stadens borgerskap genom sitt giftermål med köpmans-
änkan Karine Nilsdotter. I sin dagliga gärning hade Törnschiär många till-
fällen till kontakter med de ledande företrädarna för försvenskningspoliti-
ken med generalguvernören Rutger von Ascheberg i spetsen och dennes 
stab av svenskfödda ämbetsmän inom guvernementskansliet. Kyrkans pro-
blem hade han anledning att diskutera med den svenskfödde kyrkoherden 
i S:t Petri församling, Nils Hambraeus och komministern Wilhelm Lauren-
berg. Den senare var visserligen född i Sorö och hade dansk prästutbildning 
men gjort sig känd för sin lojalitet mot den svenska regimen. Lars Törn-
schiär rörde sig i kretsar som skulle komma att få stor betydelse för utveck-
lingen i Skåne, sedan de viktiga besluten om införandet av svensk världslig 
och kyrklig lag hade fattats. När generalguvernören Ascheberg i maj 1681 
kallade representanter för de skånska städerna att ta ställning till denna 
fråga, utsågs Lars Törnschiär att jämte sin kollega Sigismund Aschenborn 
företräda Malmö. Törnschiär, bördig från Kalmar och utnämnd till borg-
mästare av den svenska regeringen, kom därmed att spela rollen som en av 
de "skåningar" som "frivilligt" begärde att uniformiteten d.v.s. svenska la-
gar och svensk kyrkoordning skulle införas i Skånes städer." 

När borgmästare Törnschiär tillträdde sin tjänst 1670, hade Malmö-en-
ligt ett privilegium från den danska tiden inte mindre än fyra borgmästare. 
Denna ordning bestod fram till 1683, då två av tjänsterna drogs in. Samti-
digt passade de svenska myndigheterna på att göra sig av med två dansk-
födda äldre borgmästare. Stadens styrelse leddes nu av den tyskfödde Sigis-
mund Aschenborn och den svenskfödde Lars Törnschiär, båda tillsatta 
genom kungligt maktspråk. I samband med att svenska lagar började til-
lämpas i Skåne 1682, tillsattes en juridisk expert med titeln justitiepresident 
vid namn Johan Gyllenpalm. Dennes uppgift blev att övervaka försvensk-
ningen av rättsväsendet i Skåne och speciellt i Malmö. Sedan Aschenborn 
och Gyllenpalm avlidit, kom uppgiften att förvalta justitieväsendet i Malmö 
helt att vila på borgmästare Lars Törnschiär. Frågan om hur Malmö stads 
högsta styrelse skulle organiseras aktualiserade den gamla stridsfrågan om 
magistratens valrätt. Magistraten hävdade att presidentsysslan skulle dras 
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in och att en andra borgmästartjänst skulle inrättas. Samtidigt erinrade man 
om att den nye borgmästaren skulle hämtas ur magistratens krets i enlighet 
med stadens gamla privilegier. Man kunde också hänvisa till kungliga be-
slut som fattats på senaste riksdagar. För säkerhets skull vädjade man till 
kanslirådet Erik Lindschöld, som man i sedvanligt smickrande ordalag bön-
föll att "som en benägen och höggunstig patron" föredra och till det bästa 
rekommendera ärendet för Karl XI. Malmöborgarna försäkrade att de inte 
skulle glömma denna hjälp "utan realiter visa däremot vår skyldiga beröm 
och tacksamhet således att välborna kanslirådet därav skall hava ett 
nöje ...". Bakom den ödmjuka formuleringen torde man kunna förstå att 
tacksamheten så småningom skulle ta sig uttryck i en mera krasst realistisk 
form. Resultatet av Malmömagistratens skrivelse lät inte vänta på sig. 
Några veckor senare utfärdades kungliga fullmakter för två av magistratens 
medlemmar att vara borgmästare i Malmö. Lars Törnschiär upphöjdes nu 
till justitieborgmästare och samtidigt förordnades stadens sekreterare Jost 
Krutmeijer till handels- och politieborgmästare." 

För Törnschiär innebar utnämningen en stor framgång och vittnade om 
att man på högsta ort uppskattade hans kapacitet och förmåga att leda sty-
relsen i Skånes största stad under en för den svenska regeringen besvärlig 
övergångstid. I Skåne hade det verkligt genomgripande försvenskningsar-
betet pågått i endast några få år och krävde att högt kompetenta personer 
placerades på de ledande posterna. Får man tro den kungliga fullmakten, 
så fyllde Lars Törnschiär mycket väl de höga krav man ställde på innehava-
ren av hans ämbete. Det framhålles att han var en väl studerad och lagfaren 
man med mångårig erfarenhet av arbetet vid rådsturätten och i riksdagen 
och att han alltid "visat goda prov på sin kapacitet och redliga intention". 
Därför hade han nu förordnats att vara justitieborgmästare i Malmö efter 
presidenten Johan Gyllenpalm.22  

För Törnschiär bör hans befordran också ha kommit som en personlig 
upprättelse. Några månader tidigare hade han brottats med ett problem 
som gällde hans privatliv. I staden hade ett rykte börjat smyga omkring i 
gator och gränder. Det letade sig fram till generalguvernörens kansli, och 
därifrån vidarebefordrades det till regeringen i Stockholm. Ryktet berät-
tade, att det hade rått "en stor familiaritet" mellan borgmästare Törnschiär 
och salig rådman Heubleins änka, Ingeborg Johansdotter Popp. Snart blev 
det känt att änkan i lönndom fött en son, som hon låtit döpa "på andra 
sidan" (d.v.s. i Danmark). Saken hade som nämnts rapporterats till Kungl. 
Maj :t, som förklarat att det inte var nödvändigt med en vidlyftig process 
eftersom borgmästaren erkänt sin synd för sin biktfader, prosten Wilhelm 
Laurenberg. Törnschiär skulle dock tills vidare suspenderas från sin tjänst. 
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Saken måste emellertid behandlas i laga ordning, först vid stadens under-
rätt, kämnärsrätten, och därefter vid rådsturätten. Under domstolsförhand-
lingarna förklarade den kvinnliga parten att hon inte blivit förledd av borg-
mästaren utan att "bägge deras vilja varit lika god". Det framhölls också 
att Törnschiärs hustru inte bara förlåtit sin man utan också bett för honom. 
Rådsturätten hade inte något annat val än att döma sin suspenderade ord-
förande enligt drottning Kristinas straffordning att böta 80 daler silver-
mynt, medan änkan Ingeborg Johansdotter Popp slapp undan med 40 da-
ler. Båda skulle utstå offentlig kyrkoplikt. 

Att uppfylla kravet på offentlig kyrkoplikt har säkert varit mycket besvä-
rande för båda parter. Törnschiär tycks också ha gjort ett försök att slippa 
ifrån denna del av straffet med den motiveringen att han borde betraktas 
som jämställd med överofficerare som var undantagna från kyrkoplikt. Att 
han i detta sammanhang skänkte etthundra daler silvermynt till den ny-
grundade Caroli kyrka, har möjligen något samband med hans önskan att 
komma ifrån den offentliga kyrkoplikten. Törnschiärs suspension hävdes 
en månad efter det att målet slutbehandlats vid domstolen. Hans intima 
förhållande med änkan Heublein påverkade tydligen inte hans fortsatta 
karriär på ämbetsmannabanan, vilket utnämningen till justitieborgmästare 
längre fram på året vittnar om." 

Törnschiär hade nått fram till en av de högsta befattningarna inom det 
område han ägnat sitt liv åt. Man kan fråga sig om han inte siktat ännu 
högre och önskat kröna sin ämbetsmannabana med förvärvet av adelskap. 
I de kretsar han hade beröring med, fanns det gott om exempel på perso-
ner som liksom han själv hade strävat uppåt från en enklare social position 
till den exklusiva samhällsställning som adelskapet medförde. Av Törn-
schiärs privata korrespondens framgår det, att han inte varit främmande för 
sådana aspirationer. Som inledningsvis omtalats, hade Törnschiär under 
hela sitt liv god kontakt med sin bror Knut Törnhielm, med vilken han 
brevväxlade flitigt. Knut Törnhielms förbindelser inom de högre ämbets-
mannakretsarna i Stockholm kom också att bli av stor betydelse för Lars 
Törnschiär som därigenom kunnat skaffa sig ett utmärkt kontaktnät inom 
ledande kretsar i Stockholm. Från början av 1691 finns några brev från 
Knut Törnhielm till brodern i Malmö bevarade, och resonemangen i dessa 
brev kretsar kring befordringsärenden och adelskap. Det framgår bl.a. att 
Lars Törnschiär hos inflytelserika personer i broderns umgängeskrets för-
hört sig om möjligheten att vinna adelskap. Nu fick han av brodern höra 
att han kunde räkna med hjälp av kanslirådet Johan Bergenhielm, en man 
med stort inflytande i regeringskretsar. Utsikterna var således gynnsamma. 
Det blev emellertid inte någon fortsättning på Lars Törnschiärs strävanden 
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efter adelskap. Några veckor efter att han fått broderns glädjande besked 

gick han ur tiden. Den 4 april 1691 nämnes han sista gången som närva-

rande i rätten och i början av maj samma år omtalas han som död. 

Lars Törnschiär var en av de allra första svenskfödda ämbetsmännen som 

verkade i Malmö efter Roskildefreden. I drygt två decennier styrde han sta-

den under den besvärliga övergången från danskt till svenskt. Under sin 

livstid var han givetvis en välbekant person för alla malmöbor. Åt eftervärl-

den har hans namn bevarats i ett gatunamn och i benämningen på den gård 

på Södergatan som han och hans familj ägde mellan 1685 och 1718. 

I S:t Petri kyrka i Malmö hänger en praktfull minnestavla, som erinrar 

om Lars Törnschiärs verksamhet i staden. Den versifierade minnesrunan 

ger eftervärlden en bild av en energisk och ambitiös ämbetsman med goda 
utförsgåvor: 

"I ämbetssaker han fullhugsen var och fri, 

Med tjänst och goda råd fanns alltid redebogen. 

I nöd och farlighet med vänner stod han bi. 

I tungan var han snäll, i pennan qwick och drifwen. 

Hans ord de hade wicht, hans skrifter hade liv". 

Noter 
1  För uppgifter om den allmänna politiska utvecklingen i Skåne under det här be-

rörda skedet hänvisas till Malmö stads historia del 2, s. 191-348, H. Ersgård, 
Stadens historia 1658-1718, och där anförd litteratur. 

2  A. U. Isberg, Bidrag till Malmö stads historia II. (1895-1919) — G. Håkansson, 
Kalmar och Kalmarbor under 1600-talet. (1944) En syster till bröderna Törn-
schiär, Christina Persdotter Törnschiär, var gift med tullinspektorn vid Lilla tullen 
och accisen i Malmö, Melchior Carlsson. 

3  G. Elgenstierna, Den introducerade adelns ättartavlor. 1925-1936, 8:408. — G. 
Göransson, Canutus Hahn, (1950), s. 12 ff. — T. Burgman, Nils Hyltenius-Silf-
verskiöld, (1989), s. 20 f. 
Erik Lindschöld skrevs in vid Uppsala universitet 1651, samma år som Knut 
Törnschiär. Efter att ha varit preceptor för Karl X Gustafs illegitime son, Gustaf 
Carlsson, inledde Lindschöld sin ämbetsmannakarriär 1668 som sekreterare i 
kungliga kansliet. Svenskt biografiskt lexikon, 23, s. 588 ff. 
Daniel Faxells snabba avancemang i Malmö torde kunna förklaras av att han räk-
nade nära släktskap med stadens burggreve, Lars Broman. — Lars Törnschiärs 
fullmakt att vara syndicus i Malmö 1667 20/12, Kungl. brev, LLA. 

6  Om indragningen av syndicusämbetet se Kungl. Maj :ts resolution på de skånska 
städernas besvär 1668 27/8, Samling utaf Kongl. Bref, Stadgar och Förordningar 
etc., gjord af A. A. von Stiernman. II, s. 1571. 
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Lars Törnschiärs efterlevande lät sätta upp en minnestavla i S:t Petri kyrka över den 
avlidne. Inom den konstfullt utsirade ramen lyser inskriftens ord i guld för sentida 
malmöbor. Den anonyme begravningspoeten ger oss dock inte ett individualiserat por-
trätt av Törnschiär. Minnesorden formar sig snarare till en idealbild av 1600-talets 
borgerliga ämbetsmän. Bildarkivet Malmö Museer. 

Rdb 1668 22/10, MSA. — Lars Törnschiär till icke namngiven sekreterare, odat. 
skriv, Städers acta vol. 42, RA. — Professor Nils Hyltenius vid Lunds universitet 
räknade dåvarande sekreteraren Nils Gyldenstolpe som en av sina "vänner och 
patron". Burgman, 1989, s. 35. — Lars Törnschiär till magistraten i Malmö 1669 
13/2, Handlingar till domböcker och protokoll, MSA. 

8  Landshövding A. Leijonsköld till magistraten i Malmö 1670 28/10, Ank. brev, 
MSA. — Rdb 1670 30/10, MSA. 

9  G. Göransson. 1950, s. 56. 
10  Viceguvernören J. Sperling till Karl XI 1677 ?/11, generalguvernörers skrivelser 

till Kungl. Maj :t, RA. — Danskt biografiskt lexikon, XIII, s. 181. "Paa et meget 
Last Bevismateriale dumtes han (Jörgen Krabbe) fra Liv og Gods" (Boggild An-
dersen) — K. Fabricius, Skaanes Overgang fra Danmark til Sverige, III, (1952), 
s. 121 ff, s. 137 ("Dodsstraffen kan icke forsvares. Den blev gennemfert af en ung 
og ukyndig, men retsindig konge i forbindelse med en rxkke hårde og fanatiske, 
men inså hxderlige mind, der alla må have vxret overbeviste om hans skyld.") 
— A. Aberg, Karl XI, (1958), s. 87. 
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11  Riksdagskallelse 1664 18/1, 1668 9/1, Ank. brev, MSA. - Rdb 1672 27/6, MSA. 
- 1675 25/6, 1678 18/1, Ank. brev, MSA. - Borgarståndets protokoll före fri-
hetstiden, utg. av Stadshistoriska institutet (1933), passim. 

12  Lars Törnschiär till magistraten 1680 16/10, 8/12, Ank. brev, MSA. 
13 Rdb 1684 14/7, MSA. - Malmö stads supplik till Karl XI 1684 ?/7, Städernas 

skrivelser och besvär (Malmö), RA.. - Lars Törnschiär till magistraten 1684 
13/8, Ank. brev, MSA. - Karl XI:s resolution på Malmö stads besvär 1684 2/9, 
Malmö stads urkundsbok, s. 195. 

"Lars Törnschiär till magistraten 1684 6/9, Ank. brev, MSA. 
15 Riksdagmannaval: Rdb 1686 7/7, 10/7. - Magistratens och borgerskapets full-

makt för Lars Törnschiär, Magistratens brevbok 1686 14/7, MSA. 
16 R. von Ascheberg till Kung. Maj:t 1687 18/4 med bilaga: Extrakt ur protokoll 

från städernas fullmäktiges sammanträde på Stockholms rådhus 1686 8/11, gene-
ralguvernörers skrivelser, RA. - Specifikation på borgerskapet 1686 25/11, 
Handlingar till domböcker och protokoll, MSA. - 1 åm =144 liter. 

17  Förteckning på borgmästare Lars Törnschiärs änkas jordagods 1693 31/3, Handl. 
till domb. och protokoll, MSA. 

18  Uppgifter om Lars Törnschiärs försträckningar till kronan i J. Sperlings skrivelse 
till Kungl. Maj:t 1678 28/7, generalguvernörers skrivelser, RA.. - Karl XI:s 
öppna brev för Lars Törnschiär ang. tullättnader, Kungl. brev, MSA. 

19  R. von Ascheberg till Kungl. Maj:t 1684 22/5, 1686 16/1, 1687 26/9, generalgu-
vernörers skrivelser, RA. - 0. GrörA, Kronobarnhuset i Malmö, MFA 1957 s. 
77-104. 

20  Om försvenskningsarbetet i Malmö se Malmö stads historia, del 2, s. 223 ff. och 
där anförda källor. - H. Ersgård, Kyrkan och skolan i Malmö under den första 
försvenskningstiden (tr. i Festskrift till Einar Bager på 100-årsdagen 19 april 
1987.) 

21 Rdb 1687 3/8, MSA. - Magistraten i Malmö till Karl XI 1687 4/8, Magistraten 
till Erik Lindschöld 1687 4/8, Magistratens brevbok, MSA. 

22  Fullmakt för Lars Törnschiär att vara justitieborgmästare i Malmö 1687 15/9, (i 
skriv. från Karl XI till R. von Ascheberg), Kungl. brev, LLA. 

23  Karl XI till Ascheberg 1687 28/3, Kungl. brev, LLA. - Ascheberg till Karl XI, 
generalguv. skrivelser, RA. - Rdb 1687 9/4, MSA. - S. Cavallin, Lunds stifts 
herdaminne (1854), del 1, s. 82. 

24  Knut Törnhielm till Lars Törnschiär 1691 9/3, skrivelser från andra myndigheter 
och personer till magistraten (Inneliggande handlingar), MSA. 

Förkortningar 
LLA: Landsarkivet i Lund 
MFÅ: Malmö fornminnesförenings årsskrift 
MSA: Malmö stads arkiv 
MSU: Malmö stads urkundsbok 
RA: Riksarkivet 
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Om inkvartering, otukt, ålfiske och fäsjuka 
Glimtar från Malmö år 1750 

Av ELSEBETH BAGER 

Att Malmö på 1700-talet var mera en fästning än en öppen stad, tänker 
man kanske inte på. Sextonhundratalets vallar och bastioner omgav staden. 
I söder låg Östra och Västra Rörsjön, i norr den långgrunda havsviken, där 
större fartyg endast kunde ankra en kvarts kilometer från stranden. In i sta-
den kom man genom tre portar; Österport, som man nådde via två vind-
bryggor till en fast port, och som låg ett stycke söder om Östergatan, och 
Söderport, som låg vid nuvarande Engelbrektsgatans södra mynning. Den 
kan man ännu se spår av. Några stenar från porttornet har bevarats i gatan 
vid en utgrävning år 1989. Genom porten mot havet kom man genom två 
mindre portar ut till en lång skeppsbro, där småbåtar kunde lägga till. 

Varje kväll klockan tio stängdes portarna och sedan kunde ingen komma 
vare sig ut eller in i den lilla staden, förrän de åter öppnades tidigt på mor-
gonen. 

Karl X Gustav hade haft planer på att göra Malmö till den största garni-
sionsstaden i det svenska väldet, näst Riga. I fredstid skulle 1 800 man för-
läggas i Malmö, i krigstid 2 400. 

Vid mantalsräkningen 1717 fanns i Malmö 2795 invånare, medräknat 
dem, som bodde på Söder- och Östervärn. I summan ingick också barn 
under 15 år och tjänstehjon. År 1749 hade invånarantalet ökat till 3775. 

I Malmö låg i början på 1740-talet bl.a. Yngre Bergsregementet. Det 
avlöstes 1744 av generalmajor Gustaf D. Hamiltons värvade infanterirege-
mente. Hamilton hade börjat värvningen 1741 och alla, som värvades, var 
inte Guds bästa barn. Det var bl.a. zigenare och alla sorters landstrykare, 
säkerligen besvärliga för malmöborgarna att härbärgera i sina hem. Redan 
efter ett år hade emellertid Hamiltons närmaste man, överstelöjtnant Car-
pelan, lyckats få fason på regementet. 

Det existerade inga kaserner. Antalet soldater, som skulle inkvarteras, 
varierade med den politiska situationen. Sommaren 1750 var soldaterna 
flera än någonsin tidigare. Mot slutet av 1740-talet var nämligen det inter-
nationella läget besvärligt, minst sagt. Ryssland hade lierat sig med Dan-
mark mot Preussen och Sverige. För Finland var situationen mycket allvar- 
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lig och där krävdes truppförstärkningar. Skåne kunde utsättas för en dansk 
attack och man insåg, att det behövdes flera trupper även där. Det beslöts 
därför att taga hem värvade regementen från Stralsund till Skåne. Garniso-
nen i Malmö behövde givetvis förstärkas och det förefaller som om man 
1749 förberedde sig för den nya inkvarteringen genom att bl.a. inspektera 
redan befintliga kvarter. Den 12 november gick man igenom inkvarterings-
förhållandena hos borgarna och noterade, vilka förbättringar, som borde 
göras. Det var fönster, dörrar och tak, som behövde lagas och odugliga 
sängkläder, som måste bytas. Men några kvarter var "goda, försvarliga eller 
passabla". 

För att få plats för alla soldaterna från Stralsund 1750 hade det be-
stämts, att halva Hamiltons regemente skulle ge sig av till Landskrona för 
att hjälpa till med arbetena på fästningen där. 

Kungl. Majt skrev till Amiralitetet i Karlskrona att "där befintliga dra-
gare och flera lätta fartyg uti 2:e resor komma att brukas till 2 400 mans 
överförande ifrån Stralsund tillika med hustrur och barn, vilka förre därstä-
des legat i garnison men nu uti Kalmar, Kristianstad, Malmö och flera stäl-
len böra förläggas". Den 28 maj 1750 var de utsedda fartygen färdiga att 
lämna Karlskrona. 

Det var baron Posses och greve Spens värvade regementen, som skulle 
förläggas i Malmö och transporteras till Ystad på följande sätt: 

män fruar o kvinnor barn 

Herr Baron Posses reg. 
lastdragaren 	Jacob Stade 250 60 39 

Brahestad 251 60 36 

Swerdfisken 91 25 15 

huckerten 	Postryttaren 91 18 9 

Herr Greve Spens reg. 
lastdragaren 	Carlshamns Castell 465 70 33 

Swerdfisken 181 22 12 
galleothen 	Snarensweni 12 3 3 

Callmar 6 

(Det tillkom 19 betjänter och 16 drängar) 
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I ett brev till borgmästare och råd skrev generalmajor Hamilton och be-
gärde, att marketentare förordnas "på det gemena manskapet kunna undfå 
vad de till sitt uppehälle behöva. Båtarna gå till Ystad och sedan marscherar 
de till Malmö, där inkvartering bör ordnas." Marschen från Ystad skedde 
dagen efter ankomsten. Hur den organiserades och hur lång tid den tog, 
framgår inte av malmöhandlingarna. 

Borgarna var tvungna att taga emot inkvarteringar i proportion till hur 
mycket skatt de betalade, men man hade möjlighet att betala sig fri från 
hela eller del av inkvarteringen, pengar som gick till den s.k. servicekassan, 
en bra buffert för staden att ha för att möta oväntade utgifter i samband 
med inkvarteringen. 

Stadens Äldste beklagade sig över den stora inkvarteringen och menade 
"att staden innehåller 770 husnummer fast allenast 240 personer draga in-
kvartering". Det vore verkligen rimligt, att "frihetsborgarna", d.v.s. civilbe-
tjänter, präster och andra officiella personer (som var befriade från inkvar-
tering) nu, i detta trängande läge, finge hjälpa till med att hysa soldater. 
Magistraten svarade kort och gott, att inte förrän antalet portioner översteg 
3 000, och nu rörde det sig om endast något över 2 700 portioner, skulle 
de officiella personerna taga emot inkvarteringar. 

Soldaterna värderades i portioner i en fallande skala; 1 general = 16 
port., överstelöjtnanter och majorer = 10 port., kaptener = 6 port., löjtnan-
ter, fänrikar o deras vederlikar = 4 port., underofficerare = 2 port. och ge-
mena = 1 port. 

Högst skatt i staden betalade detta året Märta Bager, änka efter handels-
man David Bager. Hon hade förvärvat burskap och fortsatt sin mans han-
delsrörelse i gården Östergatan 1-5 (nuv. kvarteret Lorens Bager), alldeles 
innanför vallarna. Även om hon hade gott om plats i den stora gården, så 
hade hon ett stort hushåll, som bestod av husjungfru, två pigor och tre 
drängar och dessutom, för handelsverksamheten, två bodbetjänter. Hon 
hade också två tonåriga dotterdöttrar boende hos sig. Sedan 1744 var 
överstelöjtnanten Josua Adlerbielke (Artilleristaben) inkvarterad hos henne. 
Han var värd 10 portioner och kunde kräva: 

en stuga, en kammare och ett kök 
en god säng och en sämre säng 
husrum för sina drängar 
stallrum för två hästar 

Adlerbielke var gift och hans hustru bodde säkert också hos Märta Bager 
med piga/pigor. Deras son var vuxen och utflugen. Adlerbielke hade natur- 
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Märta Bagers lilla välvårdade hus, Grönegatan 61, där 36 gemena soldater, 7 hustrur 
och ett okänt antal barn var inkvarterade, har troligen sett ut så här. Rekonstruktion 
av Anders Reisnert. 

ligtvis hästar och faktiskt även kor. Dessa stod på stall, kanske för att 
skydda dem mot fäpesten. Den 30 mars 1750 fick Adlerbielke betala en av 
stadens fäherdar för att den ena av stadens tjurar hade använts till hans 
kossor. 

Änkefru Bager hade dessutom två kaptener inhysta hos sig, värda 6 por-
tioner vardera. Det var kapten de Dellwig och en god vän till hennes son, 
kapten Samuel Anders Stob&, som dock avancerade, blev stadsmajor och 
flyttade. Han ersattes av kapten Julius De la Gardie. Varje kapten skulle 
ha en stuga eller god kammare med en god säng samt en drängsäng med 
husrum för drängen. Där bodde också en fältväbel, Bohm, värd 2 portio-
ner. Han fick nöja sig med säng och husrum. 

Redan i början på året besvärade sig Märta Bager och ville slippa fler 
inkvarteringar än de 24 portioner hon redan hade och det diskuterades i 
Magistraten, som kom fram till att hon nog borde ta 32 portioner. Man 
motiverade detta med, att hon hade tillstånd att bruka 2 st. kölnor, vilket 
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Plan över huset Grönegatan 61 enligt måttangivelser i skrivelse till Märta Bager. I den 
långsmala kammaren låg 6 man och en hustru, i förstugan 4 man och i stugan 26 man 
och 6 hustrur. Stugekammaren var uthyrd till en underofficer. Uppritning av Anders 
Reisnert. 

ingen annan handlande i staden hade. (Det var inte dåligt för en ensamstå-
ende kvinnlig handelsman.) Märta Bager ägde inte endast gården vid Ös-
tergatan, hon hade också ett mycket litet hus vid Grönegatan, som var ut-
hyrt till trädgårdsmästare Möller. Honom lyckades man hitta bostad åt i 
Södra Förstaden och sedan kunde hon placera 8 gemena soldater på Grö-
negatan. Ute i förstäderna fick inga soldater förläggas. I stället fick man 
där betala avgift till servicekassan. 

I slutet på maj blev det emellertid riktigt galet för alla i staden. Av någon 
anledning kom Hamiltons halva regemente ej iväg till Landskrona, som 
planerat, och plötsligt stod staden inför en krissituation. Man fick göra om 
hela inkvarteringsplanen för tredje gången det året. 

För att återgå till Märta Bager, som hade dålig plats för sina 32 portio-
ner, så skulle hon nu hastigt och lustigt få en utökning med 28 portionr, 
alltså totalt 60. Egentligen skulle hon ha haft 68 port. men lyckades få en 
reducering med 8 port. Det enda hon kunde göra var att pressa in dem alla 

69 



OM INKVARTERING, OTUKT, ÅLFISKE OCH FÄSJUKA 

i det lilla huset vid Grönegatan och det föll inte alls väl ut. Det blev genast 
anmärkningar och Märta fick mottaga en skrivelse i vilken påpekades, att 
det i en liten kammare, ca 2 1 /2  aln bred och 12 alnar lång, står 3 sängar. 
I dem ligger 6 man och en hustru och det finns inte plats att klä på eller 
av sig och heller ingen plats för soldaternas tillhörigheter, munderingar och 
gevär. Där borde endast logeras en gift och en ogift och där borde endast 
finnas 2 bäddar. 

I förstugan, som var lika liten, låg 4 man. Möjligen skulle man sommar-
tid kunna ha 2 man där, men om vintern är förstugan för kall och dessutom 
måste man kunna passera genom den in från gatan och ut på gården. 

I den s.k. stugan, 9x12 alnar, låg 26 man och 6 hustrur, vilket blir allde-
les för trångt. Där borde endast 12 man ligga. Av de inkvarterade var några 
sjuka och änkefru Bager rekommenderades att placera dessa för sig i en 
liten kammare, som var uthyrd till en underofficer. Garnisonssjukhuset i 
staden, som låg alldeles i närheten (hörnet Humlegatan-Grönegatan), var 
överfullt och där fanns inte plats för flera sjuka. 

Under den ståtliga beteckningen Garnisonssjukhus dolde sig ett mycket 
litet hus, som tycks ha innehållit 6 sängar. Man hade redan 1749 på auktion 
börjat inhandla sängkläder till de 6 sängarna, eftersom det inte ansågs 
lämpligt, att borgarna skulle fortätta med att bestå sängkläder och sedan 
taga hem dem, när de var smutsiga. Den smittorisken ville man undvika och 
man har tydligen varit orolig för vilka sjukdomar de nya soldaterna från 
Stralsund skulle kunna medföra. Posses regemente hade ingen fältskär och 
Spens medförde endast två ogifta fältskärsgesäller. Därför fick man förlita 
sig på regements- och stadsfältskären Georg Gersdorff, som bodde vid 
Stora Torget, samt vice fältskären Westerberg, som var fattig, oavlönad och 
hade många små barn. Han bodde vid Lars Knuts gata. Vid Hamiltons stab 
var Leonard Luth regementsfältskär. 

Den alltid rationelle Haquin Bager bad om tillstånd att få inrätta barac-
ker för "sina" soldater. Han hade i början på 1740-talet haft officerare och 
gemena inkvarterade i sin gård, Östergatan 27, men bostaden var inte sär-
skilt rymlig och barnaskaran växte, så han utbad sig att endast behöva ta 
emot ogifta gemena soldater och att få inkvartera dessa i särskilt iordnings-
ställda baracker. Bagers svärmor, Rebecca Sölscher, hade avlidit 1744 och 
i arvet efter henne ingick en mängd småhus runt om i staden. Det var ett 
par av dessa, som han gjorde om till baracker. Den ena låg vid Baltzarsga-
tan och bestod av två rum, i vilka nu, år 1750, fick ligga 40 man utom hus-
trur och barn. Han undgick inte längre att taga emot gifta soldater. Totalt 
skulle han ha 21 gifta och 43 ogifta gemena soldater. Antalet barn anges 
ej. I sin andra barack, vid slottsplatsen, inkvarterade han de resterande 24 
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soldaterna. På Baltzarsgatan hade han löst trångboddheten genom att in-
rätta våningssängar, men det gillades inte av syneförrättarna, som menade, 
att soldaterna inte kunde sitta upprätt i de övre sängarna. Bager hänvisade 
till, att man hade våningssängar i Corps de Guarde-huset på Stortorget. 
Det medgav syneförrättarna, men förklarade, att det var något helt annat, 
för där hade de tjänstgöring. Våningssängar passade inte alls i inkvarte-
ringsrum. För övrigt borde endast 16 soldater hysas i huset, om de skulle 
kunna ha plats för mundering, gevär och egna grejor. 

När Bagers baracker på nytt inspekterades den 21 november stod inga 
sängar mellan två dörrar, översängarna var borttagna och en kammare 
hade tillkommit. Han hade även uppfört nya eldstäder och gett soldaterna 

torv att elda med. 
Både Märta Bager och hennes son Haquin, liksom flera andra inkvarte-

ringsvärdar fick anmärkning på sängkläderna i inkvarteringsrummen. De 
var nämligen stoppade med halm och hö, vilket kunde gå för sig i juli och 
augusti, men under vintermånaderna borde det helst vara fjäder i dynorna. 
Möjligen kunde man i stället ha goda, tjocka täcken. Haquin Bager me-
nade, att det var mera hygieniskt med hö eller halm, som kunde bytas ut, 
än med fjäder, som var betydligt svårare att hålla ren från loppor, löss, an-
nan ohyra och smuts. Det måste ha varit besvärligt för inkvarteringsvär-
darna i staden att i hast skaffa fram de många extrasängar och sängkläder, 
som behövdes. Man hoppades för övrigt naturligtvis att Hamiltons halva 
styrka skulle komma iväg, som avsett var, till Landskrona, vilket omedel-
bart skulle innebära reducering av all sängutrustning. 

Bildtext till karta på följande uppslag. 

På Malmö väster låg småhus där gemena soldater var inkvarterade, medan officerare o 
underofficerare bodde inkvarterade hos familjer längs Östergatan och i stadens centrum. 
Utfattiga, bland dem många änkor, fanns insprängda överallt. Med gult har markerats 
inte bara stadens tjänstemän och officiella hus, utan också Factorigården och dess an-
ställda, Oljeslageriet samt hästkvarnar och bakhus. 

Johan Hesselgrens "Afritning öfwer Malmö inom Wallarne"från 1 713 med 1694 års 
numrering. 
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• inkvartering av officerare o 
underoff. 

O hushåll med gemena soldater 
inkvarterade 

• rena inkvarteringshus 
• fattiga utan inkvartering 

le kyrkor, präster o lärare, alla utan 
inkvartering 

❑ stadens olika tjänstemän o 
anställda utan inkvartering 

• trädgårdar 
ödetomter • ce-D/pr r fe n__ 
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Följande lilla tabell visar, hur svårt det måste har varit för alla, som var 
tvungna att taga emot inkvarteringar att beräkna sängplatser. 

Variation av inkvarteringsportioner under en tioårsperiod 

1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 	1754 

Märta Bager 20 22 27 22 32 68 (60) uppsagt burskap 
Haquin Bager 45 34 38 32 32 64 27 40 	22 	20 

(Året beräknades från juni/juli ena året till nästa års juni/juli) 

Andra borgare i staden insåg, i Bagers efterföljd, fördelen med att placera 
de gemena soldaterna i särskilda hus och skaffade sig eller hyrde små hus, 
särskilt på Malmö väster, med tyngdpunkt på 7:de och 8:de roten. De fick 
liknande anmärkningar, som Bager, på sina kvarter, men man hade ju stått 
inför ett krisläge, då det inte var lätt att plötsligt få ordning på allt. 

Om man tar sig en titt på var de högsta officerarna, värda 10 port eller 
mer, bodde, finner man, att generalmajor Hamilton, helt naturligt, bodde 
i Kommendanthuset i hörnet av Stortorget-Södergatan. Han hade 1743 
köpt Barsebäck av Samuel Anders Stob&. Hamiltons närmaste man övers-
telöjtnanten greve Carl Friedrich von Liewen bodde också vid Stortorget, 
hos rådmannen och handelsmannen Jöran Hegardt. Överstelöjtnant Adler-
bielke är redan nämnd. Överste Posse fick betalt ur servicekassan för att 
ordna egen inkvartering, likaså överstelöjtnant Joh. Rosenquist ur Spenska 
reg. och major L. B. Gyllenpamp ur Hamiltons stab. Stadsmajor Stob& 
bodde hos handelsman Petter Martini, hörnet Skomakaregatan-Lilla Torg 
och major A. R. Wrangel, ur Posses reg., bodde hos skräddare Sven Hoff-
man på Östergatan. 

Den 27 juli förefaller det ha skett en reducering av portionerna, eftersom 
halva Hamiltons regemente äntligen gav sig av. Märta Bager har försökt 
ordna upp för "sina" gemena genom att betala till servicekassan för överste-
löjtnant Adlerbielke. Därigenom kunde hon få plats att inkvartera gemena 
på Östergatan och lätta på trycket i huset på Grönegatan. Men hon "leder" 
fortfarande med 53 portioner, tätt följd av sonen, som skulle ta 48 port. 
Jöran Weijer på Östergatan kom därnäst med 34 port. Över 20 port. skulle 
17 borgare ta, medan 25 st. låg på 14-20 port. Det var 45 hushåll, som 
svarade för 951 port., över 1/3 av det totala antalet portioner. Det är svårt 
att exakt fastslå, hur stor inkvarteringen verkligen var, eftersom officerare 
förflyttades eller tog ledigt och soldater omplacerades, rymde eller dog. 
Det är ett knepigt material att bearbeta, men intressant. 
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Av de 45 hushållen med högst antal inkvarteringsportioner var 20 han-
delsmän, 14 bryggare, 4 änkor efter handelsmän, 2 bagare, 1 garvare, 1 
sämskmakare, 1 färgare, 1 skräddare och 1 slaktare. 

Medan stadens förmögnare borgare inkvarterade officerarna och ev. 
även deras hustrur och barn med det intrång i bostaden det medförde, 
drabbades stadens fattiga borgare proportionsvis minst lika hårt. De tvinga- 
des ta emot gemena, som skulle ha säng och husrum hos värden. Om flera 
än en inkvarterades kunde två dela säng; Skräddare Bengt Berg i ett litet 
hus med 3 fönster och alldeles utfattig skulle hysa 5 ogifta, gamle repsla-
gare Simon Jacobsson (2 fönster), utfattig, fick ta 2 ogifta, den fattige sko-
makare Jöran Grönman (4 fönster) hade 1 gift och 4 ogifta och hos Nils 
Ruth, alldeles utfattig bodde 3 gifta soldater, o.s.v. 

Befriade från inkvartering var, utöver, som nämnts, ämbetsmän av olika 
slag, fattiga, som var ännu fattigare än de ovan nämnda, änkor i små om-
ständigheter, krymplingar och tiggare. 

Märta Bager löste till slut radikalt sitt inkvarteringsproblem. Det måste 
ha plågat henne, inte att ha det egna huset fullt med folk, men att inte 
kunna ordna det bättre för de gemena. Hon tog ett drastiskt steg. Hon 
sade upp sitt burskap, drev inte handel längre och befriades från all inkvar-
tering. 

Ute på staden var det liv och rörelse. Utländska språk, framför allt tyska, 
hördes säkert lika mycket som svenska. Trångt var det, när stadens invå- 
nareantal nära nog fördubblades och man har gått varandra på nerverna. 
Konflikter uppstod ständigt och Kämnärsrätten kunde ofta utdöma böter 
för okvädingsord, knuffar och, inte minst, hårdragning. 

Den 20 januari 1750 skrev en del handelsmän till Magistraten om en 
händelse, som hade inträffat dagen före julafton hos perukmakare Krakow. 
Det var ett halvår innan stralsundsoldaternas ankomst och det visar, att 
man även hade problem med Hamiltons värvade soldater och inte minst 
med officerarna. Handelssocieteten i staden ville få rättelse i det "ofog", 
som man hade tillfogats av garnisonen. Det var handelsmännen Hammar- 
lund och Frans Bauer samt giörtlaren Gottlob Hart och bagaren Martin 
Rittow, som skrev om en "svår och eftertänklig händelse", som skall ha till- 
dragit sig hos perukmakare Krakow på Kyrkogatan, varest åtskilliga heder- 
liga borgare blivit av fänriken, herr Sparre, överfallna och illa hanterade. 
Man anför följande "Historiette": Den 23 december voro efter vanligheten 
några hederliga män och dryga skattedragare av borgerskapet jämte andra 
av civilbetjäningen för ro och tidsfördriv tillsammans hos perukmakare 
Krakow, då fänriken herr baron Sparre precis klockan en fjärdedel på sju 
om aftonen med några brutale karlar inträdde uti stuvan, och befallde fält- 
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väbeln Ljungberg, som redan förut var därstädes att genast anteckna de 
närvarandes namn. 

Ljungberg, som för dess beskedliga uppförande är väl liden hos borger-
skapet, och kände en var helt noga till stånd och namn, frågade herr baro-
nen, om det var hans allvar och gav nog tydligen till förstå med vad onöje 
(!) en lydande fullgör olagliga befallningar (!) som ock herr baronen väl 
underrättades att inga sådana personer där funnos med vilka han hade att 
syssla. Icke desto mindre skulle uppteckningen verkställas, som ock skedde. 

Sedermera började herr baronen att utfara med hotande och olideliga 
expressioner samt karlarna att brutalisera och söka händell ( = slagsmål, 
handgemäng), av vilka den ene besynnerligen slog allt vad honom förekom 
och kunde knappt med bekvämlighet tämjas. 

Herr baronen gick därpå med sina assistenter bort men kom straxt däref-
ter tillbaka och hade adjungerat sig herr greven och löjtnanten De la Gar-
die samt herr löjtnanten Christian de Dellwig (de blev senare 1750 kapte-
ner) jämte en hop soldater, då de förra och några av soldaterna rusade in 
uti stuvan med den häftighet att en enfaldig skulle ansett denne Attaquen 
för en Fientlig Surprise, hotade, okvädade och bannades, samt hulpos åt att 
överfalla handelsmannen Bauer, vars vänstra öga de illa skadade och gingo 
därpå genast sin väg. 

Detta var en händelse som vid efterfrågan lärer ha vederlikar och ehuru-
väl det varit möjligt att våld med våld styra och åtminstone göra övermak-
ten tvetydig, brukade man likväl Conduit. (Sparre och De la Gardie var 20 
resp. 21 år gamla. de Dellwig 25 år, så nog kan man förstå, att borgarna 
reagerade, när dessa ungtuppar roade sig med att visa sin makt och trakas-
sera borgerskapet.) 

Det var inte endast handelsmännen, som opponerade sig, när de ansåg 
sig illa behandlade, även om man hade tålamod en tid med det översitteri, 
som förekom på många håll. Alla i staden förefaller ha haft mod att sätta 
sig upp emot allt, som kränkte deras människovärde. Man kan ta som ex-
empel vagnmännen. 

Herr löjtnanten greve De la Gardie inkom den 2 mars och anmälde, att 
Magistraten hade förbjudit vagnmännen att utlämna skjuts till honom, när 
"Herr greven uti kompaniets ärende" hade behövt resa till Klörups ting. 
Magistraten lät sig inte imponeras utan "lät då uppläsa samtliga vagnmän-
nens här 28/2 ingivna klagomål över ganska svår medfart av såväl löjtnant 
De la Gardie som regementskvartermästaren Lilliecrona med det mera som 
samma klagomål innehåller." Man framhöll, att förbudet bör förbli bestå-
ende till dess att saken blivit undersökt och avdömd. 

Vagnmanslaget kom genom sina deputerade med en ny klagoskrift, date- 
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rad den 16 juni. Nu var det vagnmansdrängen Oluf Mårtensson, som hade 
blivit "ganska illa slagen och hanterad av kapten Uggla för det drängen 
icke velat tillåta herr kaptenens svåger, fänrik Morsing, att rida i sitt ställe 
på förhästarna, som voro satta till förspann för Hr kaptenens vagn, i vilket 
mål vagnmanslaget begärer laga beskydd och handräckning och åberopar 
sig fältskärs attest och vittnen." 

Magistraten svarade, att man redan i ärendet från 28/2 hade begärt 
krigsrätt, men eftersom intet svar hade inkommit från Landshövdingeämbe-
tet ville man nu "iterera" sin anhållan coh bifoga den nya klagoskriften. 

Alla de många soldaterna skulle ha mat och dryck. Generalen Hamilton, 
överste Posse och överstelöjtnant Rosenquist sammanträdde och man fast-
ställde priser "så att man skall befrämja enighet mellan garnison och bor-
gerskap" och Magistraten inkallade bryggare, bagare och slaktare och fast-
satte taxan för juli månad. Hamilton läxade också upp en del borgare för 
att de inte ville låna de tyska soldaterna kokkärl och han framhöll vikten 
av att "betjäna sin inkvartering". De borde tänka på, att soldaterna inte 
hade kunnat föra något med sig och "som främlingar /vet de ej/ var de 
slika kärl i en hast skola få". Soldaterna lagade tydligen mat hos sina vär-
dar. 

Vad dryck beträffade så var vattnet i de grävda brunnarna inte hälsosamt 
att dricka, eftersom det var förorenat av smuts och saltvatten, som läckte in. 

Man hade vattnet från Pildammarna att tillgå på Stortorget och i pumpar 
på olika ställen i staden, men det var inte heller så alldeles bra och inte 
gott att dricka. I många gårdar var pildammsvattnet indraget och man beta-
lade särskild vattenskatt. Nya ledningar drogs, vilket kunde vara ett farligt 
arbete. När rännor skulle dragas in i den förmögne bryggare Malmviks 
gård på Per Weijersgatan, bar det sig inte bättre än att en av soldaterna, 
som arbetade med "vattenrännors nedläggande" under arbetet slog ihjäl 
sig. Kanske rasade den grävda gropen in. Kapten de Dellwig, vars kompani 
soldaten tillhörde, ville inte bara ha ersättning av rännemästare Nils Olsson 
"av vars vårdlöshet olyckan skall ha hänt", utan han ville också, att ränne-
mästaren skulle ställa "en karl i det vakanta rummet". Därav blev nu intet, 
ty rännemästaren förklarade sig icke vara skyldig till soldatens död. 

Öl var naturligtvis vad som allmänt dracks, men de nya soldaterna före-
drog svagdricka till sina måltider och den skulle tillagas efter ett särskilt 
recept. 

Brännvin var ju inte livsviktigt, men behövdes för att sätta sprätt på tillva-
ron och bestämmelser om utminutering av brännvin var en viktig uppgift 
för Magistraten, som noggrannt övervakade brännvinsförsäljningen. Det 
finns från år 1750 en lista över dem, som fick sälja brännvin och det exakta 
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antalet kannor, som var och en fick saluföra. I första hand var det förstås 
bryggarna. De var 22 stycken och mängden kannor var och en fick sälja låg 
på mellan 50-110 kannor. (En kanna 2,617 liter.) Endast tre fick sälja 
så mycket som 110 kannor. En bryggare fick bara sälja 10 kannor. 

Sedan kom en gästgivare och en hökare med 50 kannor vardera och så 
en blandad kompott av krögare (9 st.) och diverse andra yrkesmän, som 
fick sälja mellan 5-30 kannor var. 

Den sista kategorin utgjordes av kvinnor, 8 änkor, som i de flesta fallen 
betecknas som fattiga, och slutligen bodhustrur, samtliga hos bagare. Det 
var inte många kannor de fick sälja, men det gav dem i alla fall en synnerli-
gen välbehövlig extra inkomst. 

På Östra Förstaden fanns 7 försäljningsställen och på Södra Förstaden 
5. Totalt fick säljas 2 524 kannor = 6 605,108 liter. 

Ville man ha finare fluidum kunde man alltid bege sig till Rådhuskälla-
ren, som tillhandahöll det mesta av importerade drycker, både till utskänk-
ning och till försäljning. 

Utanför och i krogarna kunde det bli bråk, som när överstelöjtnant 
Pechlin (Spenska reg.) anklagade krögaren Anders Knutsson vid Lilla Torg 
för att ha slagit soldaten Dempskij halvt fördärvad, så att han nästan bragts 
om livet. Rätten förhalade ärendet och krögaren, som fått sitt tillstånd 
några månader tidigare, påstod att det var Dempskijs eget fel. Han hade 
bråkat och slagit sönder ett fint krus. 

Det fanns bageri på Slottet och dessutom fanns det 12 st. bagare i sta-
den. Av dem var tre grovbrödsbagare. 

Fiskare var det sämre ställt med. Endast fyra gamla, utfattiga fiskare 
bodde nere vid stranden, så färsk fisk har man inte sett mycket till i hushål-
len. Det var torkad fisk och salt.sill, som gällde. Haquin Bager fick sig en 
näsknäpp, när han försökte höja styckepriset på sin stora s.k. gråbenssill 
från ett till fyra öre. Man lade helt enkelt över beställningen på handels-
männen Per Jönsson och Ernst Henric Stein, som var mer än villiga att med 
god vinst sälja sin sill för 3 öre per styck. 

De värvade soldaterna från Stralsund, vana vid fjäderbäddar, var kanske 
också vana vid färsk fisk, för i augusti tog de saken i egna händer och 
40-50 av dem gav sig ut på fiske i Rörsjön. Det hände lördagen den 12 
och söndagen den 13 augusti. En söndag! Under och mellan predikning-
arna! I Rörsjön, där Magistratens medlemmar hade ensamrätt till allt fiske! 
Det kunde bara sluta på ett sätt; vakten kom och håvade in så många som 
de kom åt att ertappa och förde dem till Högvakten. Till sin förvåning fann 
man bland soldaterna tre civila, som omedelbart fördes till stadens häkte. 
Det rörde sig om rotemästare Engelbrect Borgström och två "gossar", den 
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ene anställd hos en möllare på Östra Förstaden och den andre hos klädes-
makaren Berggren. Man hade ej kunnat se att de inte var soldater, för de 
hade klätt av sig och hade bara skjorta och byxor på och var "våta upp 
över midjan". De tre männen ställdes inför rätta och förklarade, att de ej 
kunde neka till brottet, men, eftersom där hade varit så många soldater, 
hade de trott, att fisket "var lovgivet". Som förmildrande omständighet 
framhöll de bl.a. att de fiskat ål, eftersom "den så gott som gick på torra 
land, havandes därvid icke brukt andra instrumenter än deras egne hän-
der". Rätten framhöll att det inte alls förringade deras brott, att där hade 
varit soldater före och att soldaterna redan hade blivit bestraffade. 

När det gällde oxkött var man illa ute. Fäpesten hade ju, som sagt, slagit 
till. Det verkar inte som om det har varit mul- och klövsjuka, som är lätt 
igenkännlig, för när en ko hade dött hos reg. fältskär Luth blev den obdu-
cerad för att man skulle kunna utröna, om det rörde sig om fäpest. Den 
hade uppenbarligen dött av s.k. trumsjuka. Luth fick behålla huden, medan 
köttet från den självdöda kon delades ut till de fattiga, och dem fanns det 
gott om i staden. 

Det fanns fyra slaktare, Johan Rabénvid Palmens gata (del av nutida 
Engelbrektsgatan), som var fattig, liksom Christian Paul vid Lilla Torg. Av 
de två övriga slaktarna Freundt och Florman, hade Florman det litet bättre 
ställt. Han hade bl.a. en trumslagare och en pipare inkvarterade. Den le-
dande slaktaren var Nills Freundt vid Mäster Johansgatan. Han betecknas 
som "minst förmögen", men dock förmögen och inkvarterad hos honom 
var, utöver gemena, även underlöjtnant Carl Johan von Löwen. 

Samtliga slaktare hade, med tanke på fäpesten, blivit befallda att ej slakta 
några kreatur utan att anmäla detta hos stadsfiskalerna, som måste besik-
tiga djuren och vara närvarande vid slakten. 

Stadsslaktarna Freundt och Florman anmälde den 28 maj, alltså innan 
soldaterna från Stralsund hade kommit, att några soldater vid garnisonen 
"idka slakteri samt skaffa sig kreatur för gott köp, säkert på sådana ställen, 
där fäsjukan begynt". Magistraten beslöt, att soldaterna eller marketen-
tarna skulle förbjudas all slakt och ej få införa djur vid tullarna. Sjuka djur 
skulle av nattmannen grävas ned 5 alnar djupt bakom Östre Värnen vid 
sjön och hud fick ej avtagas. 

Det gick annorlunda till, när landshövdingen Högvälborne Herr Baron 
Siöblad skulle fylla på sitt hushålls köttförråd. Hans bokhållare berättade 
att 44 stalloxar med vederbörliga tillstånd hade blivit införda i staden och 
slaktade på barnhuset den 3, 4 och 10 maj. Köttet saltades i 66 tunnor. 
Dessutom fick man 1/2 tunna med tungor och 4 tunnor skir talg. Oxarna 
var så friska och utan tecken på sjukdom att "folk /sedan/ hade tävlat om 
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att få köpa de s.k. räntorna" (inälvorna), som landshövdingens hushåll inte 
tog vara på. 

Om soldaterna kunde ge sig ut på landsbygden och olovligen köpa in 
livsmedel, som rätteligen skulle föras in av lantmännen och säljas i staden, 
så kunde det hända, att invånarna i staden gjorde detsamma. Vice stadsfi-
skalen Herbst berättar, att en del av stadens invånares "söner och hustrur 
åker ut i sina vagnar långt utom staden och köper ost och smör och andra 
varor, som bonden tänkt sig föra in till staden". Så hade han t.ex., när han 
var ute och red, fått se, att det köptes smör av fruntimmer i två vagnar vid 
Sege bro. Herbst varnade fruntimren, men kunde inte ingripa, eftersom han 
var ensam. Herbst red tillbaka till staden och mötte då några stadstjänare. 
Han berättade, vad som hade hänt och posterade två vid södra och två vid 
östra porten, där han också själv ställde sig. Men — fruntimren anade ar-
gan list, så de körde till den södra porten, vilket inte hjälpte dem mycket, 
ty vakten hejdade dem och tilltalade dem "med all hövlighet" och bad dem 
lämna ifrån sig smöret i godo. Fruntimren förklarade, att de inte alls för-
stod, vad vakten menade. Inte hade de något smör inte. Då "nödgades" 
vakten plocka fram allt smöret, som de hade gömt under sina vida kjolar. 

Fruntimren blev rasande och öste invektiv över vakten, som inför rätta 
mycket beklagade sig över fruntimrens obeskedlighet, ja, över 30 personer 
ur borgerskapet hade varit vittne till, hur illa de uppförde sig. 

Det blev fruntimrens män, som kallades inför rätta, d.v.s. handelsmännen 
Mohrbeck, Berckhan och Peter Martini, eftersom de hade, som sina kära 
hustrurs målsmän beviljat dem tillstånd att resa ut för att handla smör. 

Kvinnor var omyndiga och skulle därför inför rätta representeras av nå-
gon mansperson, utom i de fall då det gällde otukt. Då fick de svara för 
sig själva. Man höll moralens fana högt och både kämnärs- och rådhusrät-
ten var flitigt sysselsatta med mål rörande lönskaläge, enfalt och dubbelt 
hor. Det var naturligtvis huvudsakligen pigorna i staden, som blev åtalade 
och dömda och soldater var ofta inblandade. 

Ovanligt utförlig är berättelsen om den lättsinniga och nöjeslystna Anna 
Rosina Hirsch, som tydligen hade lockats av truppernas ankomst till Ystad 
att följa efter dem till Malmö. Rättsprotokollet får tala. 

14 augusti 1750; Stadsfiskalen Hans Munthe ställte för Rätten ogifta och lösa 
Qwinfolket Anna Rosina Hirsch, som sistlidne Söndag efter Aftonsången hade be-
drivit uppenbarlig otukt på vägen vid Södra Fästningsvallen bredvid Herr Överami-
ralens och Landshövdingens Trädgård och det med åtskillige Soldater av Spensiska 
och Posseska Bataljonerna. 

Anna Rosina tillstod att hon förövat otukt med 2:ne Tyska Soldater, vilka hon 
intet känner, men säger att det skett mot hennes vilja, och att Soldaterna tvungit 
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henne därtill. I övrigt säger hon att flere Soldater varit tillstädes, som sett hennes 
företagande. 

På tillfrågan säger sig Anna Rosina vara 20 år gammal, född i Ystad varest hen-
nes fader Johan Jurgen Hirsch varit timmermästare, men för 3 1/2 år sedan blivit 
död, ävensom hennes egen Moder för någon tid sedan blivit död ... Hon har begi-
vit sig hit till staden för ungefär 14 dagar sedan i tanke att här söka sig tjänst, un-
der varande tid har hon uppehållit sig dels hos en hustru i Södra Förstaden, som 
hon intet känner, dels ock hos en Tysk soldats hustru, som brukar sälja apoteks 
saker och Anna Rosina tänkt tjäna i anseende därtill att samma hustru ej förstått 
svenska språket. 

Fiskalen Munthe begärde att trädgårdsmästare Schneider och överstelöjtnanten 
och Riddaren Adlerbielkes dräng Anders Dahlman, som sett den förövade otukten 
med Anna Rosina, edeligen måtte avhöras — — —, varefter Christian Schneider 
berättade att sistlidne söndag afton klockan ungefär 6, har vittnet stått på vallen och 
sett huru en soldat först bedrivit otukt med Anna Rosina på vägen nedanför vallen 
och när den soldaten släppt henne, har en annan åter tagit fast på henne och jäm-
väl bedrivit otukt, sägandes att bägge soldaterna voro under överste Posses rege-
mente. Vittnet säger ock att Anna Rosina alldeles intet motstånd gjort. Och ehuru-
väl vittnet gått förbi dem in i sin trädgård samt jämväl med löst krut skjutit över 
dem igenom planket, hava de likväl utan sky förövat sin odygd. Sedan detta var 
beställt har Anna Rosina gått med soldaterna ned på Slottsplatsen i tanke att där 
på nytt bedriva otukt men av åtskilligt folk, som där kom gåendes har hon därifrån 
blivit hindrad. 

... Anders Dahlman berättar /på Ed/ att kl. ungefär 6 i söndags afton har han 
sett huruledes 6 å 7 soldater, som äro Fransoser och vittnet icke känner, på åkevä-
gen nedanför vallen var efter annan bedrivit otukt med Anna Rosina. Ibland dessa 
soldater har varit en stor karl, som Anna Rosina i förstone icke ville släppa till sig, 
utan slog efter honom med sine skor, men sedan de andra förövat otukt med henne, 
har även den omtalta store karlen fått sin vilja med henne. 

Upplästes och vidkändes Anna Rosina på tillfrågan säga sig ej kunna minnas att 
flera än de 2 :ne karlarna hade med henne att beställa vilket dock skett mot hennes 
vilja. Bägge vittnena intyga enhälligt att detta så mycket mindre kunnat skett mot 
Anna Rosinas vilja som hon fattat vardera karlen om halsen med händerna och även 
slagit sina fötter omkring dem då de hade deras syndiga förehavanden med henne. 

Eftersom det gällde både skörlevnad och sabbatsbrott och således krävde 
ett strängare straff än enbart böter, sändes ärendet vidare. Den 1 december 
1750 upplästes hovrättens dom av den 31 oktober, Anna Rosina hämtades 
från spinnhuset och fördes till Slottet "att därstädes 14 dagars fängelse vid 
vatten och bröd undergå" och sedan förvisas till Ystad. 

Kämnärsrätten får taga upp många liknande berättelser, men ingen flic-

kas lättsinnighet har det året blivit så ingående beskriven som Anna Rosi-

nas. 

Det var inte bara de gemena, som hade sina små äventyr. Den 18 decem-
ber var avlidne kapten Kahlfisks ogifta dotter Anna Charlotta anklagad för 
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begånget lönskaläge. Hon förklarade, att hon av Herr greve De la Gardie 
blivit lägrad. "Bemälde greve och kapten är nu intet här i staden utan för-
menas uppehålla sig i Stockholm." Rätten ville inte avgöra saken enbart på 
kvinnans utsaga, Herr greven borde också höras, i Stockholm. Hur saken 
slutligen löstes, framgår inte. 

En annan flicka fick också svara för sig själv inför rätta, men den gången 
gällde det inte otukt, det gällde påstådd stöld av gräs. Allt iakttog man i 
den lilla staden och allt, eller nästan allt, rapporterades. Även den här 
gången var överstelöjtnant Adlerbielkes dräng inblandad. Han höll tydligen 
ett vakande öga på vad som hände i staden. Nu påstod han, att Anna Jep-
pesdotter, smedmästare Svarts' piga, hade tagit gräs på Adlerbielkes äng, 
som låg på bastionen. Anna försvarade sig väl inför Kämnärsrätten. Gräset 
hade hon ryckt upp på det ställe, där det gamla Brukshuset hade stått på 
Slottsplatsen. Artillerihantlangare Nills Dahlquist hade sett henne och var-
nat henne att ta sig till vara för stadsmajoren. Därför hade hon tagit vägen 
bakom landshövdingens trädgård och hamnat hos vaktposten vid porten, 
som tog både henne, gräset och förklädet, som hon hade gräset i. Mest 
upprörd var hon över att Dahlman hade tagit förklädet ifrån henne. Tack 
vare att hon hade ett vittne, som kunde intyga att hon inte hade tagit grä-
set på Adlerbielkes äng, blev hon frikänd. Vad hon skulle använda gräset 
till, förmäler inte historien. Det talas inte om att smedens djur skulle ha det 
och särskilt mycket gräs kunde inte rymmas i ett förkläde. Skulle hon ha 
det till färgning, till medicin, eller, vilket kanske är troligast, torka det och 
ha det i sin huvudkudde. 

Fäherdarna tillhörde dem, som inte heller lät sig trakasseras av solda-
terna. Fäherden vid Södra hjorden tillkännagav i mars "att den vid Lynetten 
satta postkarlen illa hanterat honom och hans folk, när Fä Hjorden in- och 
utdrives för det att boskapen kommer på denna Lynetten eller vallen". For-
tifikationskapten von Horn anmodades komma upp till Magistraten, som 
förklarade för honom hur omöjligt det var att hindra boskapen att komma 
när vallen "med mindre staket sättes däromkring som i gamla tider varit 
brukligt". Horn säger sig ej kunna sätta upp något staket utan order och 
brev härom avgick omedelbart till Landshövdingeämbetet. 

Fäherdarna var måna om sina djur, för, som redan nämnts, fäpesten hade 
slagit till. Totalt hade 316 kor och 13 kalvar dött, men fäherdarna hade 
ändå 68 havande kor och 6 kalvar att var dag driva ut på fäladen. Endast 
55 kor stod kvar på stall. Man visste inte, hur fäpesten spred sig. Det var 
tänkbart, menade man, att främmande hundar och katter kunde sprida 
smittan och stadsmajoren Stobee engagerades för att ordna med hundars 
ihjälskjutande vid portarna. Stobee konfererade med Magistraten, som be- 
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slöt "att sedan Gud behagat straffa Staden med fäsjukan vill den anstalten 
med hundars ihjälskjutande vid portarna icke vara tillräcklig utan skulle 
synas bättre att en gatupatrull ginge på gatorna, som ihjälskjöto alla lösa 
hundar och katter, viljandes Magistraten på den händelse lämna krut och 
hagel därtill samt förut på Söndag det på predikstolarna kungöra låta". Det 
där med att bekosta krut och hagel hade man först sagt nej till, för Malmö 
var en fattig stad, där minsta utgift granskades, innan den beviljades, men 
vid närmare eftertanke kom man underfund med att summan var så liten, 
att den kunde beviljas. 

Det gällde verkligen att ordentligt utlysa jakten på de lösgående hun-
darna, för det var i lag föreskrivet, att om man dräper annans hund skulle 
man böta tre daler. Var det en vallhund, jakthund eller bunden gårdshund 
var man tvungen att böta dubbelt och ge värdet åter. 

Nu hade en hund blivit skjuten på vallen och det gällde att identifiera 
den hunden, för på hospitalet hade en hemsk händelse inträffat. Man hade 
kommit på en av de intagna, Lars Dufwa, med att öva tidelag med en hund. 
Det stod i lagen, att den som haver tidelag "den skall halshuggas, och i 
båle brännas", och djuret skulle också dödas och brännas. Dufwa, som 
visste vad han hade att vänta, hade hängt sig och jordats på galgbacken av 
nattmannen, men hunden var dessvärre försvunnen. Ärendet kom upp i 
både Kämnärs- och Rådhusrätten. Vittnen från hospitalet beskrev hunden 
som stor och vit till färgen med röda ränder tvärsöver kroppen. Den kalla-
des Jaeger och hade en tid hållit till i Hospitalsgården. Rätten tog sig en 
funderare och beslöt att, för säkerhets skull, samfällt vandra snett över 
Stortorget till apotekare Arndt och ta sig en titt på hans tre stora hundar, 
om det möjligen kunde vara någon av dem, som Dufwa hade utnyttjat. Av 
Arndts hundar var en mörkbrun och hette Wachell, två var visserligen vita 
men hade bruna huvuden och bruna tecken på länden. Den ena kallades 
Bockfell (den var kanske långhårig) och den andra Perdu. Rätten bestämde 
sig för att fria de tre hundarna från att ha haft med saken att göra. Nu tog 
man sig en titt på den skjutna hunden och konstaterade, den helt överens-
stämde med beskrivningen på den eftersökta Jaeger och därmed var ären-
det avslutat. Dufwa hade hängt sig och hunden blivit skjuten. Stadsmajo-
rens patruller kunde fortsätta att jaga lösgående hundar på vallarna och vid 
portarna. Denna lilla, rätt hemska, episod är intressant, därför att, för en 
gångs skull, hundar framträder med beskrivning och namn och man får 
också intryck av att det fanns många lösdrivande hundar på landsbygden, 
som försökte ta sig in i staden, där matförhållandena för en herrelös, hung-
rig hund bör ha varit ganska goda. 

Det var sommar, när de båda värvade regementena från Stralsund kom 
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till Malmö och det var året efter Linnés korta besök i staden, som han 
skildrar så idylliskt; alla blommor och träd, alla fåglar och det stora torget, 
där Corps-de-Garde-byggnaden låg och där borgerskapet promenerade 
under lindarna och dit bönderna runt Malmö kom för att sälja sina varor. 

Om det än fanns väldofter i staden, så måste stanken av allt avfall ha 
varit överväldigande, särskilt under varma sommarmånader. De sanitära 
förhållandena var inte de allra bästa och den personliga hygienen lämnade 
nog mycket övrigt att önska. För att åter anknyta till Märta Bagers lilla 
"inkvarteringshus" vid Grönegatan, så påminner Magistraten henne om "en 
hög orenlighet, som ligger i gården, som bör genast borttagas och även ett 
avträdesrum där uppsättas, till förekommande av den fula stank, som där 
är." Tänk själva; 36 soldater, 7 hustrur och ett okänt antal barn, som skall 
dela på ett avträdeshus även om det innehöll flera sittplatser. Likadant var 
det överallt i staden. Den tidigare omtalade perukmakaren betalade sig fri 
för 6 portioner till servicekassan, men han behövde ändå ett hemlighus, som 
han obetänksamt nog satte upp intill handelsman Steins husvägg. Inte nog 
med det, han satte också upp en "svin- samt gåsestuga" vid väggen, vilken, 
enligt Stein, tog skada och orenligheten hade dessutom inträngt i handels-
mannens därintill belägna porthus. 

Det fanns inte bara gäss utan också höns, grisarna rörde sig fritt på ga-
torna, djur drevs ut på fäladen och hästar med eller utan vagn var det bästa 
transportmedlet. Och "bakom kulisserna" fanns det rikligt med råttor och 
möss. 

Men — det var en fattig stad. De förmögna — och de var inte många —
klassades som förmögen, mindre förmögen och minst förmögen, medan de 
talrika fattiga betecknades på en skala från "fattig" till "alldeles utfattig", 
med bibeteckningar som sjuklig, gammal, krympling och tiggare. 

När man går igenom mantalslängden 1750 förstår man, varför stadens 
styrande var så försiktiga, när det gällde utgifter. Man hade helt enkelt inte 
råd att t.ex. enligt Haquin Bagers förslag bygga baracker för soldaterna och 
man hade sannerligen inte råd att anlägga en hamn, även om den skulle 
kunna bli lönsam. Man tog endast efter stor tvekan det djärva steget att 
köpa krut och hagel för att skjuta lösgående hundar och kattor. 

Malmö kan, trots att det var den åttonde staden i storlek i det svenska 
riket, på intet vis jämföras med Göteborg, som levde gott på sin järn- och 
träexport och även ostindiehandeln, eller med Stockholm, säte för kungen 
och statsmakten. Malmö däremot hade, efter försvenskningen, förvandlats 
till en mycket fattig garnisonsstad i det svenska rikets utkant. 
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Källor 
Otryckta 
Borgerskapets Arkiv i Malmö. Stadsräkenskaper 1750. G II a:54 
Magistratens och Rådstufvu-Rättens Dombok för år 1750 A I aa:111 
Kämnärsrättens Dombok 1750. A 1 A:35 
Malmö Stads Inkvartering och Servisräkenskaper jämte inkvarteringsrulla 

1749 1 juni — 1750 31 maj 
1750 1 juni — 1751 9 juli 
G 1:5 

Tryckta 
Malmö Stads Historia, II 
Malmö Försvar genom tiderna. Minnesskrift, utg. 1944 
Sveriges Rikes Lag 1734 

Några data om de i artikeln nämnda officerarna: 
Adlerbielke, Josua Ingerman. f 1685 d i Malmö 1774 

volontär vid fortifikationen 1704, ... mineurkapten vid fältartilleriet 1717, adlad 
1719, major vid artilleribataljonen i Finland och kommendant i Willmansstrand 
1734, major vid artilleriet i Göteborg 1741, överstelöjtnant vid artilleriet i Malmö 
och kommendant i Malmö s å, ... generalmajor 1765, avsked 1770. Bevistade 
1758 års fälttåg i Pommern. 
g 1712 m Maria Christina Strokirch. f 1685 d i Malmö 1769 

De la Gardie, Carl Julius. dpt i Stockholm 1729 d i Stockholm 1786 
student i Uppsala 1742, volontär vid Livgardet 1744, student vid universitetet i 
Leiden 1746, fänrik vid överste Gustaf D. Hamiltons värvade finska regemente 
1749, löjtnant s å, kapten 1750, kapten vid Uplands infanterireg. 1755, överadju-
tant hos generallöjtnanten greve Fersen i Pommern 1757, deltog i kampanjerna 
i Pommern 1757 och 1758, avsked 1761, därefter hovtjänster. 
g 1752 m sin kusindotter Magdalena Christina Stenbock. f 1729 d 1801 

von (de) Dellzvig, Carl Johan. f på Lillö majorsboställe 1725 d i Helsingfors 1756 
sekundlöjtnant vid Västmanlands reg 1742, genom byte löjtnant vid överste Ha-
miltons reg 1745, kapten 1749. Ogift. 

Hamilton, Gustaf David. f 1699 d på Barsebäck 1788 
volontär vid livdragonregementet 1716, ... kapten vid reg Royal Sukdois 1720, 
ryttmästare vid Östgöta kavallerireg 1727, kaptenkommendant vid Royal Su& 
dois 1735, kapten vid garnisonsreg i Göteborg 1737, överstelöjtnant i fransk 
tjänst 1740, överste för ett eget värvat infanterireg i Sverige 1741, generalmajor 
av infanteriet 1747, greve 1751, ... general en chef för svenska armén i Pommern 
1758, avsk med fältmarskalks titel 1765, ... 
g 1740 m Jakobina Henrietta Hildebrand. dpt i Stockholm 1717 d på Barsebäck 
1769 
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Lilliecrona, Gudmund Johan. f på Nästerud 1718 d på Fulltofta 1763 
fänrik vid Hamiltons reg 1744, kapten o regementskvartermästare 1749, stads- 
major 1751. 
g 1754 m Maria Catharina Cock. f 1722 d 1766 

Pechlin, Carl Fredrik. f 1720 nära Kiel d i fängelse på Varbergs fästning 1796 
till Sverige 1726, student i Lund, 1735, ... furir vid generalmajor Adlerfelts reg 
1737, ... kapten vid överste Rutensparres reg 1746, major vid överste Spens' vär- 
vade tyska infanterireg 1749, överstelöjtnant 1750, vid Kalmar reg 1751, natura- 
liserad svensk adelsman s å — — — 
g 1749 m Anna Christina Plomgren. f 1727 d 1788 

Posse, Mauritz. f i Lobeck 1712 d i Stockholm 1787 
student i Uppsala 1723, volontär vid livgardet 1731, ... överste 1749 för ett eget 
värvat reg i Stralsund; e o envoyétill ryska hovet 1752 — — — 
g 1738 m Beata Christina Posse. dpt 1720 d 1739 

Sparre, Gabriel. f på Långdunker 1730 d på Axelsberg 1809 
student i Uppsala 1746, löjtnant vid prins Fredrik Adolfs reg 1750 ... 
g 1. 1770 m Maria Vendla Ulfsparre. f 1746 d 1784 

Spens, Gabriel. f på Margretelund 1712 d på Ängelholm 1781. og 
student i Uppsala 1728, volontär vid livgardet 1730, ... överste för ett eget värvat 
infanterireg i Stralsund 1749, generalmajor och kommendant i Stralsund 1760. 
Bevistade fälttåget i Pommern 1757-1761. 

StoUe, Samuel Anders. f i Viborg 1709 d i Malmö 1750 
student i Lund 1721, kornett först i Stanislai av Polen tjänst, sedan vid södra 
skånska kavallerireg; löjtnant i fransk tjänst, kapten vid Hamiltons reg 1741, pla- 
cemajor i Malmö 1750. 
g 1. 1736 m Hedvig Sofia von Krassow. f i Stralsund 1714 d på Barsebäck 1744 
g 2. 1748 m Sofia Juel. f på Dalsgaard 1712 d på Oby 1775 

Uggla, Johan Gustaf f 1734 d på Averstad 1798 
volontär vid Hamiltons reg 1749, student i Uppsala 1750, fänrik 1755, placerad 
på Östgöta inf reg 1758 fänrik vid Spensiska reg 1758, löjtnant 1761 — — —
Bevistade hela pommerska kriget. 
g 1783 m Johanna Gustava Vilhelmina Fock. f 1761 d 1822 

Uppgifterna hämtade ur Gustaf Elgenstiernas Den introducerade sv adelns ättartavlor. 
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När ståndsskrankorna föll i Knutssalen 
Ett 200-årsminne 

Av HELGE ANDERSSON 

Det medeltida S:t Knutsgillet i Malmö hade för sina sammankomster tidigt 
ett eget gilleshus, beläget i hörnet av Västergatan och Gråbrödersgatan i 
kvarteret nr 38 Gråbröder. Gilleshuset, som revs 1903, har ansetts vara en 
lämning av stadens gråbrödrakloster.' I Stortorgets nordöstra hörn stod 
1546 stadens nya rådhus i två våningar färdigt, och hit förlade efter en tid 
S:t Knutsgillet sina sammankomster i nedre våningens stora sal. Ännu 1549 
hölls emellertid enligt gillets protokoll sammankomst "i wort Laugshuus", 
d.v.s. det ovannämnda gilleshuset.2  Första gången rådhuset uttryckligen 
nämnes är i ett protokoll 1619, där gillesbröderna uppmanas att förbjuda 
sina ynglingar och drängar "at komme paa Raadhus Naar der holdes 
Knudsgillde och der at sidde og dricke sig fulde som hertill dags skeedt 
er."' Efter gillet kom salen i rådhusets nedre våning att kallas "S:t Knuds 
Sall" (1671) och "Knuds-Salen" (1673). 

I sin skrift "Kort Berättelse om Det så kallade S:te Knuts Gilldet" skriver 
rådman Wilhelm Flensburg 1743, att gillet i rådhuset fått sitt rum, som är 
"en stor Sahl 48 1/2 al. i Längden och 18 1/4 i Bredden." ( =29 x 11 me-
ter) Flensburg berättar också om salen, att "uti öfre delen på norra ändan 
är en liten uphögning med bräde gålf, samt således åtskilt ifrån den öfriga 
eller nedre delen, hwarest gålwfet är lagt med bränd mursten. Uti bemälte 
den öfre delen placeras wid sammankomsterne Kongelige Högheterne, när 
de äro närwarande, samt Högloflige Ridderskapet och Adelen, och uti den 
nedre de ringare Betiänterne med Borgerskapet. Under taket i denna Sah-
len hänga 3 ne mässings Liuse Croner, hwaruti uptändes Lius, när gästabod 

I sin "Malmö stads historia och beskrifning" berättar J. 0. Friberg, att 
det i övre delen av Knutssalen fanns "en upphöjning af omkring en fjerde-
dels aln ( = 15 cm, förf :s anm.) som kallades parterre å hwilken endast ade-
liga personer eller deras wederlikar fingo dansa. Det öfriga af salen war för 
ofrälse ståndet och de förnämare af borgerskapet, som denna tid wågade 
deltaga i offentliga nöjen. Skånska adeln ansåg alltid denna upphöjning 
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Malmö Rådhus. Gavelsektion, ritning 1768. S:t Knutsgillets arkiv, D4 Räkningar, 
MSA. 

som sin fridlysta plan" — — — "Under briljanta messingsljuskronor dan-
sade adeln, alla ofrälse upplystes endast af förgyllda trädkronor."5  

I Knutssalens norra del fanns således en brädbeklädd upphöjning, om-
växlande kallad altanen och parterren, som var förbehållen åt kungliga 
högheter, ridderskapet och adeln, medan "de ringare Betiänterne", d.v.s. 
de lägre tjänstemännen, och stadens borgare var hänvisade till den nedre 
delen av salen med tegelgolv. 
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Nu inställer sig ett par frågor: När och av vilken anledning uppfördes 
altanen? Att den ursprungligen uppförts som en ståndsmarkering förefaller 
mindre troligt. Det skulle strida mot gillets anda, som präglades av enighet 
och samhörighet bröder och systrar emellan. Troligare är att altanen upp-
förts som ett slags scen för olika uppvisningar och högtidliga ceremonier. 
Arkivmaterialet innehåller åtskilliga belägg för att Knutssalen under 1500-
och 1600-talen uthyrts såväl till gycklare, fäktare och taskspelare som för 
bröllopsfester. Enligt kämnärsräkenskaperna 1596 har staden den 17 juli 
uppburit 4 mark "af Een Gegler for thend Stoere Saell" och den 2 augusti 
samma belopp "af En anden Gegler for thend Stoere Saall." Kämnärsrä-
kenskaperna 1608-11 innehåller inkomstposten "Penge Annammitt aff 
Giegler och Fechter", och under 1609 uppbar staden tre gånger 4 mark av 
en gycklare.' 

I Knutssalen uppförde också barn, sannolikt elever från Malmö skola, i 
början av 1600-talet teaterstycken, möjligen inspirerade av kyrkoherden 
Hans Christensen Sthen i S:t Petri.' Han hade under sin tid som skolrektor 
i Helsingör där vid fastlag och jul låtit sina lärjungar uppföra små versifie-
rade skådespel. En anmärkning mot en utgiftspost i räkenskaperna 
1616-17, där staden gett fyra daler till en tunna öl åt "de Personer, som 
agerit paa Raadhusidt" försvarades med att "Ded var godt folkis Bern her 
af byen och efterdij det scheede Meeninghedenn thill lyst, blef dennem 
denne till:311de 011 foraeridtt." Formuleringen "Bern her af byen" tyder på 
att de agerande på rådhuset sannolikt var elever från Malmö skola.' Käm-
närsräkenskaperna 1617-18 innehåller den odaterade utgiftsposten: "Haf-
fuer Borgemester och Raad foraerid de personer, som agerit paa Raadhus-
sit met j tende Rostockerell paa byens Wegne — Kostid 2 1/2 daler."1° 

För olika uppvisningar fanns det således tidigt i Knutssalen behov av en 
scen, som kanske tillkommit redan när rådhuset byggdes. Det var vanligt, 
att städernas rådhussalar användes för spel och uppföranden av olika slag 
liksom för större fester. Innan en stadsteater byggts i Flensborg 1795, spela-
des sålunda teater i rådhussalen." 

Altanen kan också tänkas ha uppförts till någon särskild högtidlighet. 
En tänkbar sådan är det sannolikt storslagna bröllop, som riksrådet och 
länsmannen Tage Ottosen Thott, en av Danmarks fyra rikaste män med 
epitetet "den skånske kungen" 1628 gjorde i rådhuset för sin dotter." Käm-
närsräkenskaperna för detta år upptar en utbetalning till en Peder Tom-
mermand" for hand lagde gulffuid och giorde hyller paa Raadhusit til 
Welb. Tage Totz daatters Brollup."" Eftersom det är en timmerman torde 
det röra sig om ett brädgolv. 

En annan tänkbar högtidlighet, som kan ha krävt en upphöjd plats, är 
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det pompösa besöket i S:t Knutsgillet 1652 av kung Fredrik III och drott-
ning Sofie Amalia." 

Tänkbart är slutligen också, att altanen kan ha uppförts inför hyllnings-
ceremonin i Knutssalen den 16 april 1658, då representanter för Skånes 
adel, borgare och bönder svor trohetseden till den svenske erövraren Karl 
X Gustaf." 

Allt detta är emellertid endast obestyrkta spekulationer, eftersom det i 
arkivmaterialet hittills inte påträffats något belägg för uppförandet av alta-
nen. 

Efter reformationen ändrade S:t Knutsgillet långsamt karaktär. Det ur-
sprungliga handelsgillet till bröders inbördes hjälp och skydd fick mer och 
mer prägel av sällskaps- och festgille med inslag av högförnämitet. Under 
1600-talets senare hälft började borgarna på allvar att frottera sig med 
adelsfolk, som spred glans över gillet. I sin historik om S:t Knutsgillet skri-
ver John Kruse härom: "Kungar och furstar med sina gemåler, adelsperso-
ner med sina fruar, hedrade gillet med sin närvaro och lät sig upptagas i 
det. De hedervärda borgarna sparade icke på styfrarne, när det gällde att 
på Knutssalen göra sig glade med så höga personer och sola sig i deras 
nåds solsken."" Det är troligt, att altanen vid sidan av användningen som 
scen i denna ståndsmedvetna tid upphöjts till hedersplats åt kungligheter 
och adelsfolk, som höll på en viss distans och inte önskade blanda sig hur 
som helst med borgarna på dansgolvet. Det redan anförda citatet "Skånska 
adeln ansåg alltid denna upphöjning som sin fridlysta plan" speglar tidsan-
dan.' 

Altanens golv beskrives 1701 vara till hälften lagt med bräder och till 
hälften med röd astrak-sten, ett slags golvplattor. Det stod då illa till med 
stengolvet "af hwilka steen förnäme Folks kostbare kläder uthi dantsen som 
och af des stoft illa bortskämmes."" S:t Knutsgillet beslöt därför, att stenen 
skulle tagas upp och ersättas med bräder. Frågan behandlades ännu en gång 
1703, då S:t Knutsgillet beslöt, att i stället för astrak-stenen "efter förre 
resolution uthi protokoll af den 2 october 1701 låta lägga brädgålf uppe i 
förhögningen af Sahlen."" Eftersom S:t Knutsgillets bevarade räkenskaper 
börjar först 1723 är såväl hantverkare som kostnader okända. 

Enligt gillets räkenskaper har snickaremästaren Olof Ifwersen 1754 ut-
fört en del arbete i Knutssalen och då även "lagat trapen til altanen."" 
Olof Ifwersen anlitades också i fortsättningen för arbete på altanen och 
kunde 1769 från S:t Knutsgillets kassa utkvittera 36 riksdaler för "Nytt 
gålf at lägga på öfra uphögningen med sine afsats trap."" För arbetet i 
Knutssalen hade anskaffats "25 tolfter bräder och 5 tolfter Planck" (1 
tolft 12 st.)." 
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Vid S:t Knutsgillets bal på rådhuset den 5 september 1754 uppstod ett 
bråk, som fick rättsligt efterspel. Några handelsbetjänter hade under dan-
sen inte hållit sig på den anvisade platsen nere på golvet utan dansat i den 
övre delen, som var förbehållen kungligheter och adelsfolk. Då regement-
sauditören Gabriel Johan Hiertstedt påpekat ofoget för en av balens mar-
skalkar, handelsmannen Jöns Persson, hade han av denne bemötts noncha-
lant och med föraktliga ord. Auditören Hiertstedt tog ut stämning på Jöns 
Persson. Vid rättegången inför kämnärsrätten den 8 oktober vittnade löjt-
nanten Carl Joel Hagman, att han vid senaste balen i Knutssalen samtalat 
med auditören Hiertstedt och då berömt "den ordning och nöije, som wid 
thet tillfället förehades." Auditören hade då yttrat, "att all ting kunde gå 
an, allenast poickar och kiöpmans drängar höllo sig ifrån dantzen uppe i 
rummet och i stället fogade sig neder åth." Jöns Persson hade då kommit 
och frågat, vad auditören sagt. Då auditören upprepat vad han sagt, sade 
Jöns Persson: "Hwad will I raisonera och hwad har I för förstånd att tahla 
i then saken, där står en Man :/ då han pekade på wittnet /: som bättre 
förstår det, hafwandes H. Jöns Persson therpå wändt sig om och gådt ifrån 
dem, samt i thet samma nämdt det ordet hundswott," men om han dermed 
menade H. Auditören eller han sade, att han talade som en hundswott, kan 
wittnet icke wisst säga." Rättegången blev utdragen och slutade omsider 
med förlikning mellan parterna. Hade några anstötliga ord förekommit, så 
var det inte illa menat. Kämnärsrätten utdömde inga böter men förväntade, 
att parterna skulle ihågkomma de fattiga i staden med något litet bidrag." 

För dansen i Knutssalen vid gillets sammankomster fanns det sedan gam-
malt bestämda regler. Redan på 1500-talet hette det, att ingen fick dansa 
en fördans utan åldermannens vilja eller samtycke. Gammal sed följdes, och 
1673 fastslogs, att ingen broder fick dansa en fördans, innan de nyintagna 
bröderna haft sin fördans. De nyintagna skulle dansa i tur och ordning ef-
ter upprop av gillets ålderman. Det var närmast ett slags kontradans. 

Vid baler och solenna tillfällen med kungligt besök gällde särskilda reg-
ler. Hösten 1770 var kronprins Gustav (som kung Gustav III) på hemväg 
från en utrikes resa. För den händelse resan skulle gå över Malmö gjordes 
här vissa förberedelser för ett kungligt besök. För dansen vid en högtidlig 
bal i rådhuset utarbetade S:t Knutsgillet ett ceremoniel i fall kronprinsen 
"skulle hugna thenna stad med sitt nådiga besök."" Det gjorde nu inte 
kronprinsen denna gång. Men hade han kommit, skulle dansen enligt gil-
lets beslut ha tillgått så, att efter "Caffe drickning" skulle åtta särskilt ut-
sedda marskalkar gå fram till Hans Kunglig Höghet och i underdånighet 
fråga, om HKH befaller att balen skall öppnas, och om HKH själv behagar 
dansa — "i sådan händelse upptaga alla Marskalkarne på en och samma 
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gång sedan Hans Kongl. Höghet upptagit, och då dansa 2 ne af them uppe 
på Uphögningen och de sex öfwriga nedre uti rummet. Men skulle Hans 
Kongl. Höghet inte behaga dansa, upptaga Marskalkarne lika fullt, och då 
dansa 3 ne uppe på Uphögningen och fem nedre uti rummet, herwid obser-
veras, att hattarne eij sättas på hufwudet."23  

Om ett annat bråk kring altanen berättar Friberg liksom senare också 
Falkman. Friberg omtalar, att Christina Widegren, hustru till justitieborg-
mästaren Carl Fredrik Widegren, en gång på en bal började dansa med en 
ofrälse på altanen, "då de genast tillsades af en adelsdam att stiga ned och 
hålla sig bland sina jemlikar."5  Tillrättavisningen förorsakade jäsning bland 
det församlade borgerskapet, men sinnena lugnades snart. Falkman säger 
sig betvivla denna berättelses riktighet, eftersom justitieborgmästare Wide-
grens hustru var syster till den mäktige statssekreteraren, slutligen justitie-
ministern, greve Mathias Rosenblad, och att "det med afseende härå, icke 
synes sannolikt, att hon blifvit afvisad."25  Även av andra skäl kan berättel-
sens riktighet betvivlas. Både Friberg och Falkman vill förlägga denna hän-
delse till 1787, "då en bal var anställd å Knutssalen för att fira Gustav III, 
hvilken då var stadens gäst."' Något besök av Gustav III i Malmö detta 
år är emellertid inte omnämnt i arkivmaterialet, vare sig i S:t Knutsgillets 
protokoll och räkenskaper, eller i magistratens protokoll och stadsräken-
skaperna. Den enda gång Gustav III besökte S:t Knutsgillet var den 12 sep-
tember 1773, då han under solenna former upptogs som Knutsbroder." 
Kruse skriver: "Om Gustav III endast en gång hedrade Knutsgillet med sitt 
besök, var hans son och efterträdare däremot en så mycket flitigare gäst i 
Knutssalen."27  De båda auktorerna Friberg och Falkman har således fel om 
tidpunkten för Gustav III:s besök i Malmö. 

Den 24 januari 1787 höll däremot S:t Knutsgillet sammankomst med bal 
i Knutssalen för att fira "Kongl. Maijtts wår allernådigste Konungs och 
Herres Gustav den 3 djes i dag infallande höga Födelsedag" ,28  men festfö-
remålet var liksom alla andra år, då den kungliga födelsedagen firades, inte 
personligen närvarande. 

Om altanen relaterar Falkman också en annan berättelse, som under rub-
riken "Ett och annat om våra rangförhållanden" var införd i tidskriften "Ur 
dagens krönika" 1885. Det omtalas där, att i den präktiga Knutssalen i 
Malmö var ungefär en tredjedel av salen uteslutande bestämd för den 
skånska adeln, "och denna plats skilde sig från den del af salen, som var 
upplåten åt plebs romane29  på så sätt, att golfvet i den förra delen af salen 
låg ett par trappsteg högre än det, som tråddes af det enkla borgerskapet. 
Det ansågs så naturligt och sjelfklart, att icke aristokratin gerna kunde 
blanda sig med annat folk, att ingen menniska tänkte sig möjligheten af 
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något annat." Men så hände något, som kom detta privilegium att försvinna 
med förskräckelse. I Malmö fanns en särdeles vacker och behaglig borgar-
flicka vid namn Gadd. För sin skönhets skull kallades hon "Malmöros". 
Hon fördes ofta upp till dans på altanen av någon adlig kavaljer, men efter 
dansen fördes hon alltid genast nedför trappstegen. En gång inledde emel-
lertid landshövdingskan, grevinnan Maria von Rosen, samtal med borgar-
flickan och bjöd henne att sitta "på de säten, som var gjorda blott för gref-
vinnor och friherrinnor." En högaristokratisk husarofficer tålde inte se en 
borgarflicka profanera högsätena och tog henne hårt i armen och återförde 
henne till de nedre regionerna med orden "mamsells plats är inte här." 
Skymfen väckte stor förtrytelse bland det församlade borgerskapet. Då 
skall tobaksdirektören och kommerserådet Frans Suell, som hade stort in-
flytande i S:t Knutsgillet vredgat ha klappat i händerna och ropat till musi-
ken "balen är slut — blås af." Strax därefter revs altanen, och vid nästa bal 
förkunnade Suell högt "nu är alla platser i den här salen lika goda." 

Falkman betvivlar även denna berättelses riktighet. Det fanns i Malmö 
endast två flickor Gadd, den ena Lovisa Gadd, Falkmans moder, född 
1781, och den andra hennes syster Katarina Gadd, "Malmöros", född 1780. 
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Falkman säger, att modern berättat många minnen från sin ungdom, men 
aldrig "att min moster nedförts från parterren." Falkman håller också hu-
sarofficerens beteende för otroligt, för då skulle ju även landshövdingskan 
ha blivit skymfad. Slutligen tror Falkman inte heller, att Frans Suell, som 
fått en särdeles vårdad uppfostran, skulle ha uppträtt så bryskt. 

Efter mordet på Gustav III i mars 1792 utropades omedelbart den min-
derårige kronprinsen till kung under namnet Gustav IV Adolf. Intill dess 
han fyllt aderton år skulle enligt testamente regeringen föras av hans far-
broder, hertig Karl av Södermanland. Sommaren 1793 gjorde den endast 
fjortonårige kungen med sin förmyndare och stor kunglig svit en resa i de 
södra landsdelarna och anlände den 20 juli till Malmö. Följande dag var 
det S:t Knutsgille med bal i rådhuset. Det var tradition, att det ärevördiga 
S:t Knutsgillet stod för Malmö stads officiella värdskap, när kungliga per-
soner kom på besök. Med vanliga ceremonier "under Musique och 128 
Canonskotts lossande" upptogs Gustav IV Adolf till broder i S:t Knutsgil-
let. Efter den högtidliga receptionen behagade Hans Maj :t "öppna Bahlen 
med dans, som continuerade till kl. XI på aftonen."' Av en bevarad dag-
bok av Wiveka Sture framgår, att den fjortonårige Gustav IV Adolf avlägs-
nade sig redan klockan elva, men att balen varade ända till klockan tre om 
natten." Det var sista gången altanen i Knutssalen utgjorde plattform för 
kungligheter. Efter besöket tog S:t Knutsgillet som särskild hedersbetygelse 
kungens födelsedag som sin årliga högtidsdag. Redan den 1 november 
samma år var S:t Knutsgillet samlat till "Wår aller Nådigste Konungs och 
Herres Gustav Adolphs födelsedag."" Altanen har förevigats i en kåse-
rande dikt om Malmö av den litteräre Vemmenhögsprosten Nils Lov&I 
(Nicolovius), som i Knutssalen omnämner 

"En slags altan, en upphöjd position, 
Där Malmö hade på Novemberdagen 
af Länets Adel sin exposition."" 

Det var emellertid endast en gång som länets adel kunde exponera sig från 
altanen "på Novemberdagen", nämligen den 1 november 1793, då Gustav 
IV Adolfs födelsedag första gången firades som S:t Knutsgillets högtids-
dag. För att bereda de dansande bättre plats revs nämligen altanen redan 
följande år. I S:t Knutsgillets protokoll 1794 14/7 heter det: "Samtelige 
Knuts bröderne öfwerens kommo derom at till winnande af bättre utrymme 
låta jämna den på Knutssalsgolfwet warande uphögning i likhet med det 
öfriga golfwet."" Åt gillets syssloman, landskamreraren Peter Ludvig 
Cronsioe24  med biträde av assessor Jacob Malmros" och barnhuskamrerare 
Cornelius Cronsioe24  uppdrogs att verkställa beslutet. Mot en ersättning av 
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49 riksdaler och 24 skillingar tog snickaremästaren Nils Sundberg bort 
"den så kallade Partern." Arbetet var slutfört i augusti samma år." 

Bakom borttagandet av altanen står säkerligen inte bara krav på bättre 
svängrum för de dansande. Sannolikt har också fanfarerna om frihet, jäm-
likhet och broderskap från den franska revolutionen 1789 varit en pådri-
vande faktor. Intermezzon hade som nämnts inte saknats. Professor Nils 
Henrik Sjöborg skriver 1812: "Den fordna upphögning främst i rummet, 
eller så kallade Parterre, för de förnämare blef (under Fransyska Revolu-
tionsperioden) såsom opassande med gillets brödraskap, borttagen."" 

I sina minnesanteckningar berättar borgmästare Carl Christian Halling 
om en ståtlig bal i Knutssalen nyårsdagen 1801, och i anslutning härtill 
skriver han: "Några år förut hade blifvit borttagen en i fonden af rummet 
anbragt upphöjning, kallad parterre, uteslutande afsedd att beträdas af den 
högre noblessen."" 

Friberg omtalar, att sedan altanen borttagits, har någon ståndsskillnad 
"wid de offentliga nöjena härstädes icke warit synnerligen märkbar."' 

Hösten 1801 besökte Gustav IV Adolf med sin drottning Fredrika 
Malmö. Vid en högtidlig sammankomst i Knutssalen upptogs drottning 
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Fredrika till syster i S:t Knutsgillet. Kruse berättar, att "därefter vidtog 
dansen, och kunde denna gå ledigare för sig än förr, emedan den gamla 
upphöjningen, kallad parterre, i salens fond, hvilken varit reserverad för de 
Kongelige Högheterna samt Högloflige Ridderskapet och Adelen, nu, se-
dan ett par år hade blifvit borttagen. Gustav IV Adolf med sitt ytterliga 
etikettpedanteri och sin öfvermänskliga högfärd har helt säkert ej kunnat 
undgå att lägga märke till denna golf-reform, som på sitt sätt röjde, att den 
nya tidens anda blåst in äfven i Knutsgillets gamla sal. Det är inte alldeles 
otänkbart, att missnöje med den nya demokratiska anordningen i salen 
medverkat till de kungliges ovanligt tidiga uppbrott. Majestäterna lämnade 
nämligen balen redan kl. 9."" 

Också S:t Knutsgillet i Ystad hade förr i sin gillessal i rådhuset två avdel-
ningar. Här var det en valvbåge med grindar, som delade salen i tvenne 
hälfter, kallade "övra och nedra Kadriljen." Anordningen nedtogs 1822, då 
grindarna såldes på auktion och sedan under många år tjänstgjorde som 
inkörsport till sommarrestaurangen och hälsokällan Surbrunn. Vid danstill-
ställningar i gillessalen "hade de skilt menigheten i en bättre och en sämre 
hälft. Normerna härför äro obekanta."" 

I Odense på Fyn firades också förr kungens födelsedag med en bal i råd-
husets festsal. Här fanns visserligen ingen upphöjd plats för kungligheter 
och adel, men vid balerna iakttogs strängt den ordningen, att de dansande 
delade sig i två kretsar på golvet, adeln för sig och borgerskapet för sig. I 
sin ungdom bevistade H. C. Andersen en gång en rådhusbal på kungens 
födelsedag, inte som deltagande gäst utan som god vän till en stadsmusi- 
kant, som tagit honom med upp på musiktribunen och därifrån lät honom 
se på ståten. Han kunde "ved rådstueballet ikke undgå at bemaerke, at der 
også her var standsforskelle. De 7-800 balgaester delte sig i to kredse, 
adel for sig og borgerskab for sig, mens småfolk som han selv måtte nejes 
med at se til."" 

För jämnt två hundra år sedan revs altanen, och därmed föll också 
ståndsskrankorna i Knutssalen i Malmö gamla rådhus vid Stortorget. Råd- 
huset i två våningar hade som redan nämnts från början festsalen för S:t 
Knutsgillets sammankomster i nedre våningen, medan övre våningen upp-
tog Garnisonskyrkan. 

I december 1808 upplät staden hela övre våningen till sjukhus för det i 
staden förlagda lantvärnet, och i januari 1809 blev också den nedre vå- 
ningen sjukhus. När staden 1810 åter övertog rådhuset, visade det sig, att 
byggnaden blivit illa medfaren under sjukhustiden, och därför beslöts en 
restaurering och ombyggnad. Magistraten uppdrog åt byggmästaren An-
ders Sundström i Malmö att göra upp ritningar och kostnadsförslag till 
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"Facade af nuvarande rådhuset i Malmö" 1809. Uppmätningsritning inför ombyggna-
den 1812-1813. Kopia efter original i Riksarkivet. MSA. 

rådhusets förändring. Överintendentsämbetet (nuv. Byggnadsstyrelsen) 
gjorde upp ett nytt förslag "Dessein till Rådhusets förändrande i Malmö", 
som emellertid endast obetydligt skiljer sig från Sundströms. Överinten-
dentsämbetets förslag gillades av Karl XIII den 3 september 1812, och 
ombyggnaden av rådhuset utfördes 1812-13.42  Det ombyggda rådhuset 
invigdes den 26 januari 1814 av landshövdingen Wilhelm af Klinteberg och 
borgmästaren Carl Magnus Nordlindh. Två dagar senare tog S:t Knutsgil-
let den nya Knutssalen i bruk första gången med en sammankomst med 
bal. Vid ombyggnaden hade rådhusets festsal, den s.k. Knutssalen, flyttats 
från nedre till sin nuvarande plats i övre våningen. Den nya Knutssalen är 
enligt ritningarna utan altan. Falkman bekräftar också, att det i den nya 
Knutssalen aldrig funnits någon "särskild privilegierad dansplats."" Sedan 
den nya Knutssalen togs i bruk 1814, har danstillställningarna där varit 
demokratiska åtminstone i så motto, att alla festdeltagare oberoende av 
stånd och samhällsställning dansat på samma plan. 

Noter 
C. G. Brunius, Skånes Konsthistoria för Medeltiden, Lund 1850, sid. 340, Einar 
Bager, Malmö byggnadshistoria till 1820, Malmö stads historia, Första delen, 
Malmö 1971, sid. 277 ff. och N. G. Sandblad, Skånsk stadsplanekonst och stads-
arkitektur intill 1658, Skånsk senmedeltid och renässans, Skriftserie utg. av Ve-
tenskaps Societeten i Lund 2, Lund 1949 sid. 164 ff. 
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efter Erik Dahlbergh i Samuel Pufendorfs "De rebus a Carolo Gustavo gestis". 

Slottet som blev åsidosatt 

Havsutsikt blev upplagsplats 

Av ARNE WITTSTRAND 

Av 500 generationer eller så, som har bebott kuststräckan vid Malmö, har 
först de sex senaste förmått ändra den naturliga strandlinjens läge. Det har 
i gengäld skett så rejält, att omfattningen är svår att föreställa sig nu i efter-
hand. Ett bra riktmärke har man emellertid i järnvägsspåren mellan Lim-
hamn och Sege å. Följer man deras sträckning har man också öresunds-
strandens läge för 150 år sedan. Stranden gick till och med en bit längre in. 

Hur Malmös forna ansikte mot Sundet såg ut får man en god uppfatt-
ning om, när man i våra dagar närmar sig Helsingör med färjan. Man ser 
då stadsbebyggelsen ligga hopklumpad vid hamnpirarna med slottet, mäk-
tigt, på högra sidan i ett direkt och dramatiskt möte med Sundets glittrande 
vatten. Blotta anblicken av Helsingör förmedlar något väsentligt om sta-
dens historia. 

På den välbekanta bilden från mitten av sextonhundratalet ser vi likheten 
med Malmö och Malmöhus så som det tedde sig, när Karl X Gustav kom 
tågande över isen. Att det är Malmö, som avbildas, ser nog de flesta, ändå 
kan man från sjösidan idag inte alls återfinna bildens motiv. Stadskärnan 
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Från Malmöhus vallar. Hamnpiren ses till vänster. Trägravyr från Illustreret Tidende 
1861. 

och slottet är avskurna för gott från Sundet av utfyllnader med ny bebyg-
gelse. 

Utanför Helsingör djupnar vattnet snabbt, men på malmösidan är kusten 
långgrund. Därför tog sig utvecklingen olika vägar i de båda städerna; 
Malmö för sin del förlorade sitt gamla ansikte mot Sundet. Det ringa vat-
tendjupet hade länge hämmat Malmös skeppsfart, när muddringsarbeten 
omkring 1800 igångsattes på allvar. Muddermassorna lämpades i det 
grunda vattnet utanför de växande pirarmarna, som skyddade rännan, och 
efter hand bildades där nya landtungor. 

Mer än hundra år tidigare hade det då nyligen erövrade Malmöhus för-
stärkts med väldiga vallar runt om. Det parti, som visas på trägravyren från 
1861, reste sig över våra dagars parkeringsplats framför slottet. Nedanför, 
på yttre vallgravens strandskoning är ett hästspann avbildat på väg in i sta-
den. Ekipaget kommer rullande i sakta mak från den av citadellet avbrutna 
strandväg, som från Limhamn förde fram längs strandbrinkens tångsjok. 
Därutanför, på den flacka havsbottnen med sitt varierande vattenstånd, 
lekte sillen om vårarna och skaror av otaliga vadare och sjöfågel sökte nä-
ring ur det myllrande livet. 

När fotot från Limhamnsvägen togs hade den stora förändringen tagit 
sin början genom limhamnsbanans dragning på en bank ute i vattnet 1889. 
Spåret anslöt till ystadbanan, som då redan i en snäv båge löpte in framför 
slottet från Hästhagen. Ingreppet skedde inte helt förbehållslöst; bland 
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Limhamnsvägen mot öster. 1 Malmös hamn avtecknar sig en skog av master. Foto: 

Malmö MuAer. 

andra var Malmös dåvarande stadsingenjör, major Nilsson, kritisk mot att 
på detta sätt "belamra stadens vackra och enda fria kust". 

Ännu på förra bilden syns slottet ha kvar sin kontakt med Sundets vat-
tenspegel, men i själva verket skars den av en fördämning mellan hamnpi-
ren och citadellet utanför bildens vänstra kant. Dämningen byggdes i åren 

mellan 1840 och 1850 och därmed var avsnörningen av Malmöhus från 

havet inledd. 
Dittills hade all muddring skett med muskelkraft och förändringen i 

stadsbilden skedde långsamt. Trettio år senare och med ångkraftens hjälp 
var hela det indämda området utfyllt. Fortfarande kunde man se havet 
bortom järnvägsspåren från Norra Vallgatans hus och från slottet, men 
denna möjlighet försvann framemot sekelskiftet allt eftersom utfyllnads-
marken lades ut till industrikvarter och belamrades med upplag och skjul. 
Grundförhållandena där ute i den nya arkipelagen var nog inte de bästa. 
Muddret stelnade först så småningom och "det blev ett synnerligen goute-
rat nöje för sekelskiftets malmöpågar att 'springa svikt' på dess bågnande 
ytlager", skrev Ebbe Svenburg i en kommentar till bilden överst på s 103. 

Tidigt på plats på den nyvunna marken framför slottet var Skånska Ce-
mentgjuteriet med en rätt stor anläggning, som framgår av fotot från 1890. 
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Citadellskanalen på nittiotalet. Oljemålning av Cecilia af Klercker. 

Skånska Cementgjuteriet vid Citadellskajen 1890. Foto: Malmö Muse'er. 
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Läget tycks vara väl valt med tanke på kommunikationerna såväl till lands 
som över vatten. Bakom staketet längst till vänster och vidare bakom hela 
anläggningen löper ystadsjärnvägens båge. På det stickspår, som betjänade 
Cementgjuteriet, kunde även cement från limhamnsbanan växlas in, ty de 
båda banorna förenades just framför det lilla huset med trädgård till höger. 
En liten oas i kargheten, kanske för växlaren och hans familj. 

I övrigt utgjordes anblicken från citadellet av plank och brädskjul på de 
övriga industritomterna längs Citadellsvägen. Denna prosaiska utveckling 
motsvarades mer än väl på den andra sidan av kanalen genom slottets för- 
fall och degradering till straffanstalt. Först kring sekelskiftet, under påver-
kan av nymodiga nationalromantiska strömningar och efter danska initia- 
tiv, började slottet att få ett annat värde i det allmänna medvetandet. I sam- 
band med Malmö stads inköp av fängelseområdena och upplåtandet av 
plats för nytt fängelse vid Kirseberg, uppgjordes en plan för bebyggande 
av slottsområdet år 1906 av stadsingenjören major A. Nilsson. Denne ver- 
kade entusiastiskt i en stadsplaneskola med förebilder i mellan-europas pit-
toreska medeltidsstäder. Han tog ett, som det tycks, djärvt grepp på uppgif- 
ten och föreslog en liten operettstad i tidens anda, komplett med torg och 
tornkrönta stadsportar framför slottet. En förtjänst med förslaget var, att 
slottet en gång för alla skulle ha avskurits från det generande grannskapet 
med skräpig hamnbebyggelse. Tanken verkar ändå inte övertygande och 
uppenbarligen gjorde den inte det på den tiden heller. Under hans efterträ-
dare på stadsingenjörsposten, Erik Bulow Hube, fullföljdes återupprättan-
det av slottets anseende till status av kulturminnesmärke. Efter restaurering 
av slottsanläggningen tillkom slutligen museitillbyggnaden 1937. 

Det året svarade Kockums varv för två procent av hela världens tonnage-
produktion. Företaget hade börjat sin varvsverksamhet i västra hamnen 
1870. Femton år tidigare hade staden där byggt en torrdocka, som varvet 
utnyttjade. De duktiga malmöbornas varv växte och växte och var i början 
av 50-talet världens största. Tjugo år senare hade det detroniserats till en 
5:e plats, men var fortfarande det största utanför Japan och monteringshal-
larna var dimensionerade därefter. Av en olycklig tillfällighet hamnade den 
längsta och fulaste framför slottet. 

Kanske drabbades stadens styresmän av en viss ruelse inför den oundvik-
liga utvecklingen. I varje fall kom major Nilssons strategi till heders, när 
Citadellsvägens skjul i början av sextiotalet var mogna att ersättas. Den nya 
småindustribebyggelsen gavs en avskärmande funktion och ambitionen att 
åstadkomma en prydlig sida mot slottet är uppenbar, även om resultatet ter 
sig en smula trist. 

Den sista fria utblicken mot Sundets horisont täpptes till av en i varvs- 
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Förslag till ordnandet af området kring Malmöhus slott av major Nilsson 1906. Separat 
tryck ur Sydsv. Dagbl. Snällposten. 

verksamheten kortlivad hall, vars ombyggnad till en än mer kortlivad era 
av biltillverkning är allom bekant. Vad som kommer att drabba Malmöhus 
efter Kockums och SAAB återstår att se, ty sannolikt överlever slottet även 
lämningarna efter dessa. Kanske kommer man en dag åter att kunna skönja 
Sundets glitter, om än i fjärran, från riddarsalens fönster. Låt oss hoppas, 
att de ekonomiska krafterna kan balanseras på ett mera lyckosamt sätt ur 
slottets perspektiv än vid de tidigare tillfällen, då nya linjer för västra ham-
nen och citadellsområdets utveckling har fastlagts. 

Att läsa vidare: 
Edlund, G.: Malmö hamn åren 1775-1922. 
Kockums mekaniska verkstads AB. 1965. 

» 1972. 
Rosborn, S.: Malmöhus. Från 1400-talets kastell till 1900-talets museum. 
Svenburg, E.: Gamla Malmö genom konstnärsögon. 
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Om brännvinstillverkning i Malmö 
Av KENNETH M. PERSSON 

Brännvinet torde ha förekommit tidigt i köpstaden Malmö, redan omkring 
1500. Det dracks väl dock måttligt och huvudsakligen som medicin om det 
inte användes av kommendanten för att tillverka krut. Några urkunder om 
brännvinstillverkning i staden under 1400-talets senare hälft finns mig ve-
terligen inte, men det är ganska rimligt att anta att det förekommit. I Stock-
holms stads tänkeböcker finns noteringar om brännvinstillverkning och 
-försäljning, liksom lönnbränning från 1470-talet och framåt. Med sin mili-
tära och kontinentala prägel finns det inga skäl att tro annorlunda om 
Malmö. Att åtminstone destillationskonsten var välkänd i Malmö framgår 
med all önskvärd tydlighet i Christiern Pedersens "Om urtevand" som 
trycktes i Malmö 1534. Pedersen beskrev dock endast destillat av vatten 
och inte vin. Men i Henrik Smids "Tredie Urtegaard" från 1555 skildras 
brännvinet som en medicin mot "pokker, poplesi, onde öjne, hjertens ve. 
Först vid slutet av 1500-talet började brännvin på grund av ökad tillgäng-
lighet att användas som rusdryck. Detta berodde på att den började brän-
nas allt mer av spannmål i stället för som tidigare huvudsakligen av vin. 

Brännvinet tillverkades dels av de enskilda stadsinnevånarna, dels av 
medlemmar av bryggarelaget. Under årens lopp var bränningen ömsom ett 
privilegium, ömsom en allemansrätt men med undantag för somliga innova-
tioner framförallt i slutet av 1700-talet användes samma bränneriteknik 
från 1500-talet fram till början av 1800-talet, då potatis ersatte spannmål 
som råvara. Potatis gav en mera trögflytande mäsk, som var svårare att 
destillera, och ett mera förorenat och mindre smakligt brännvin. 

Brännvinstillverkningen kom allt mer att bli en angelägenhet för yrkes-
män med tekniskt avancerade redskap och metoder. Detta förhållande ac-
centuerades av riksdagens beslut 1855 om att husbehovsbränningen skulle 
avvecklas fram till 1860. Från och med 1860 var bara fabriksbränning tillå-
ten i Sverige. Särskilt introduktionen av ånga för att ångkoka potatis och 
till att värma mäsken vid destillation revolutionerade brännvinstillverk-
ningen och förvandlade den från ett hantverk till en industri. 

I början av 1800-talet började en annan yrkesgrupp uppträda: destillatö- 
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rerna. De renade brännvinet, smaksatte det med frukt och bär, örter och 
socker och ägnade sig ofta åt punschtillverkning, vinhandel eller utskänk-
ningsverksamhet. Destillatörerna kunde i många fall anpassa sig till den nya 
marknad som den snabbt växande staden Malmö erbjöd. Företag som 
Adolf Faxe och Söner, Gustaf Wolke eller Wiens, Sederholm och C:o ver-
kade i den törstiga staden. 

Det hela fick ett abrupt slut i och med att såväl tillverkning, förädling 
som försäljning av alkoholhaltiga drycker reglerades från 1917. Förädling 
och försäljning blev helt monopoliserat, medan tillverkning av råbrännvin 
tilläts fortgå i gårdsbrännerier eller andelsbrännerier på de skånska sandjor-
darna fram till 1971. Sedan 1978 tillverkas allt legalt brännvin i Kristian-
stad, i Gärdsbränneriet. 

Uppsatsen är en beskrivning av hur och var de starka dryckerna tillverka-
des och hur de förädlades. 

Inledning 
Destillation eller bränning bygger på att en blandning av ämnen med olika 
kokpunkt kan delas upp i sina beståndsdelar genom att blandningen värms. 
Den bildade ångan, som kommer att innehålla en högre halt lättflyktigt 
ämne än den kvarvarande vätskan, leds ut från värmerummet och kyls till 
vätska utanför det. Värms sedan detta kondensat igen får den bildade 
ångan en ännu högre halt flyktigt ämne. Processen kan upprepas till dess 
att det inte längre går att förskjuta koncentrationerna i ånga och vätska. 

Destillationen har historiskt mest använts för brännvinstillverkning, men 
tekniken att skilja vätskor med olika kokpunkt åt används faktiskt till alla 
möjliga blandningar: mineralolja, flytande metaller etc. 

Destillationskonsten verkar ha kommit med araberna till Europa. Ord 
med anknytning till brännvinstillverkning, som alkohol eller alembik (den 
upp-och-nedvända tratten som leder bort alkoholångorna från brännpan-
nan) är av arabiskt ursprung. Konsten att bränna brännvin skall ha vandrat 
över Medelhavet till italienarna och senare frankerna under tidig medeltid. 
Till Norden kom den med munkarna efter 1300. Brännvin som medicin 
ökade i betydelse under digerdödstiden omkring 1350. Den hemska sjuk-
domen krävde bot, och alla sorters mediciner var värda att pröva. Medici-
nen var dyr, eftersom den destillerats av importerat vin. Apotekarnas medi-
ciner dracks i pyttesmå doser med sked, härav våra ord för supa och snaps 
(från tyskans schnappen = snappa; dricka snabbt). De andra nordiska språ-
ken har i stället för sup ordet dram, som kommer av den lilla apotekarevik-
ten drachmer. 
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Fram till senare hälften av 1500-talet tillverkades huvuddelen av alkoho-
len också i Norden av vin: vinets ande, spiritus vini, har fått ge namn åt all 
sprit. Aqua vitae (akvavit) respektive eau-de-vie betyder bägge livets vatten, 
liksom kelternas ord visky. Från att ha varit en exklusiv vara blev brännvi-
net alltmer var mans egendom. Under 1600- och 1700-talen brändes och 
söps det så friskt att rikets hushållare fruktade för spannmåls- och bröd-
brist i landet. Med dåliga skördar och svagår följde också regelmässigt be-
gränsningar av och ibland förbud mot brännvinsbränning särskilt under 
1700-talet. Försörjningsläget i Sverige förbättrades när grevinnan Eva De 
la Gardie för Vetenskapsakademin kunde visa hur brännvin kunde fram-
ställas av en mäskblandning av kokt mosad potatis, kornmalt och vatten. 
Hon blev också invald i Akademin som tack. Innovationer i Norden under 
1700-talets andra hälft var Norbergs och senare Geddas imkylare, där kyly-
tan i kondensatorn förstorades genom att kylröret gjordes större, och Jo-
han Groths inmäskningsanordning. Men bortsett från några sådana små 
förändringar var brännvinstillverkningen nära nog konstant från 1500 till 
en bit in på 1800-talet. 

Ett typiskt husbehovsbränneri bestod av ett mäskkar, ett jäskar och en 
brännpanna. Den sistnämnda var tillverkad av koppar och hade panna, 
brännvinshatt (alembik), svalrör (kylrör) och vattenkylare. Kondensatet 
samlades upp i tunnor eller ämbar. Spannmålet stöptes med vatten så att 
det började gro, råvaran inmäskades och blandningen värmdes till 60°C. 
Efter avsvalning hälldes mäsken över i jäskaret och försattes med jäst, som 
ofta var en del av föregående omgångs jästa mäsk. Efter att mäsken jäst 
färdigt brändes den i pannan i två omgångar: förbränna och klarning. Den 
första bränningen gav en produkt med kraftig smak av föroreningar och 
cirka 20-25% alkoholhalt. Den andra gav en något renare produkt med 
50-60% alkoholhalt. Då potatisen blev en viktig råvara koktes den för att 
stärkelsen skulle bli vattenlöslig och tillgänglig för amylas, mosades och 
fick svalna innan malten tillsattes. 

Bestämmelser om och regleringar av brännvinstillverkning har förekom-
mit alltsedan brännvinet började tillverkas. Många gånger har bestämmel-
serna medfört att en viss teknik gynnats på andras bekostnad. 

Redan 1638 infördes tillverkningsskatt på brännvin i Sverige. Skatten var 
differentierad så att skatt på husbehovsbränning var 2/3 av den på salu-
brännvin. Efter dåliga skördeår och misslyckade fälttåg förbjöds alla husbe-
hovsbränning och all bränning i städerna 1718. Brännvinsbränningen blev 
en verksamhet förbehållen auktoriserade tillverkare. Stadens bryggare tog 
hand om brännvinsbränningen, som ofta var den viktigaste inkomstkällan 
för dem. I till exempel Stockholms bryggareämbetes sigill avbildas en 
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brännvinspanna stående över två ölfat. Ett Malmöexempel är den norra 
delen av nuvarande Engelbrektsgatan, som kallades Bastustreden med olika 
variationer fram till 1573. Men 1589 kallades den Michael Brendevins 
strede wed tegelgorden. 1617 hette den istället Niels Brendvins strede och 
1639 Marine Brendvins strede, berättar Leif Ljungberg. Belägg att borgare 
haft tillnamnet Brendevin eller Braennewatn finns i Norden och norra 
Tyskland ända från tidigt 1300-tal. En Hennichinus dictus Braennewatn 
omnämns t.ex. i en urkund från Lund 1348. Enligt uppbördslistor från 
1620-talet, när danske kungen började ta in skatt på försålt brännvin, tap-
pades i Malmö cirka 5 000 kannor brännvin årligen, varav huvuddelen 
torde ha varit av egen tillverkning. Mängden kan jämföras med importerat 
vin, som var av samma storleksordning. Och det var alltså bryggarna som 
brände. Hans Ersgård refererar t.ex. en bouppteckning över malmöbrygga-
ren Jens Nielsen Roed från 1673. Vid sin död ägde denne visserligen en 
bryggkittel, tre stora och ett litet bryggkar och en stor järnpanna för att 
brygga öl, men också en destillerpanna med hatt och pipor, en brännvins-
panna och därutöver tre brännvinspannor "paa leye" i Lund och Malmö. 
5-4 i brännvinets favör. 

Minsta tillåtna försäljningsvolym sattes 1718 till 3 3/4 kannor (1 kan-
na 2,6 I). När den allmänna brännvinsförordningen av 1731 förbjöd hus-
behovsbränning i rikets betydande städer, fick det som följd att de 52 aktiva 
brännarna i Malmö reducerades till 11. Dessa skulle tillverka drygt 40 000 
liter till de 1 700 nyttjarna. Ungefär en sup om dagen till alla Malmös män. 
Särskilt garnisonens män bidrog till den stora konsumtionen. Staten hade 
emellertid ständigt brist på pengar under 1700-talet, varför Gustav III råd-
des att förstatliga och monopolisera bränningen av sin finansminister för 
att öka skatteintäkterna. 1775 infördes därför kronobrännerier. I Skåne 
byggdes statliga brännerier förutom i Malmö också i Ystad, Kristianstad 
och Helsingborg. Malmös bränneri bestod av 15 brännpannor med en sam-
manlagd kapacitet om 8 880 tunnor mäsk (ungefär 1,1 miljoner liter), vilket 
väl svarade mot 250 000 liter brännvin av 40%-ig styrka. Kronobränneriet 
låg på Östervärn, utanför den östra tullen. Som spannmålsmagasin använ-
des Hans Michelsens hus vid Adelgatan. Det statliga brännerimonopolet 
blev snart olönsamt eftersom stordriften var ogynnsam: de använda bränn-
vinspannorna var ineffektiva och hade otillräcklig kylning. Efter 12 år av-
vecklades succesivt det statliga monopolet. De stora kronobrännerierna sål-
des eller arrenderades ut till driftiga entreprenörer. 

1800 lagstadgades att endast jordbrukare med minst ett mantal mark fick 
tillverka brännvin. 1809 utsträcktes rätten att bränna till husbehov till alla 
i riket boende, dock med kravet att markägarens tillstånd skulle inhämtas. 
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För detta utgick en brännvinsskatt på 2 riksdaler för varje helt hemman på 
landet och 8 skilling för varje person i städerna. 1815 ägde 29 handelsmän, 
16 hantverkare, 8 övriga stadsmedborgare och 7 bryggare i allt 60 bränn- 
vinspannor i Malmö. 

Men ett antal innovationer ledde till en produktionsfördel för de stora 
brännerierna från 1800-talets början. Antalet beskattade brännpannor i 
Sverige minskade drygt 80% från 1824 till 33 342 st. 1853. Den tekniska 
utvecklingen kom att medföra att de tidiga 1800-talets stora brännerier 
kunde njuta av stordriftens fördelar. Tryckkokningen av potatis minskade 
förbehandlingstiden, ökade stärkelseutbytet och underlättade den följande 
sönderdelningen av potatisen, eftersom skalen sprack. Införandet av ång-
maskiner i brännerierna blev rent revolutionerande för produktiviteten. Där 
förr några hektoliter brännvin hade tillverkats, kunde nu tiotusentals liter 
flöda fram. Ett krux var att den moderna tillverkningen var mycket dyrare 
och tekniskt mer avancerad jämfört med husbehovsbränningen. Därför var 
det välutbildade och välsituerade brännare som rationaliserade brännvins-
bränningen. Dessa var inriktade på att producera för försäljning. De mera 
kapitalsvaga bönderna fick ordna finansieringen genom att gå samman i 
ekonomiska föreningar som uppförde brännerier. 

Malmös förste industribrännare verkar ha varit åldermannen i Malmös 
bryggarelag Jöns Malmqvist som anlade ett ångbränneri på gården nr 685 
enligt ett brev från landshövdingen till Kungl. Majt 13/11 1840. Malmqvist 
var fader till Johan Edvard, som drev ett modernt ångbryggeri vilket var 
grodden till ett av de företag som kom att bilda AB Malmö Förenade Bryg- 
gerier. Men det var först 1912. 

Efter några år med utbyggd brännvinsbränning i städerna, kom produk-
tionen att koncentreras till södra Sverige, särskilt till de sandiga markerna 
runt Kristianstad och på Listerlandet i Blekinge, där det var nära till den 
viktigaste råvaran potatis. 

Koncentrationen accentuerades av att inköparna av råbrännvin, särskilt 
L. 0. Smith betalde bättre till storproducenterna, eftersom transportkostna-
derna blev relativt lägre per liter brännvin. Detta återspeglas till exempel i 
del 2 av Malmö stads historia där tobaksarbetaren Andreas Winquist me-
moarbok "Sanningens minut" om Malmö under 1820-talet refereras. Ba-
gare, som hade tillgång till jäst och stärkelse, lokaler och värme, brände vid 
denna tid gärna brännvin, men de blev sedermera utkonkurrerade av för-
storade ångbrännerier, där allting gick ut på att "de (brännerierna) skulle 
komma i de rikes händer". 

På de bördiga slätterna runt Malmö kunde man odla sockerbetor med 
bättre förtjänst än potatis. De många sockerbruken i sydvästra Skåne 
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trängde ut brännerierna. 1860 fanns brännerier i Malmö stad, Katrinetorp 
i Bunkeflo församling, Fosie, Elinelund i Hyllie församling samt Augusten-
borg, Bulltofta och Rosengård i Västra Skrävlinge församling. 20 år senare 
fanns bara Rosengård kvar, men det bränneriet var i drift fram till slutet 
av 1930-talet då det löstes in av Bränneridkareföreningen för 115 000 kro-
nor och avvecklades för att minska överproduktionen av brännvin. En tid 
i början av 1900-talet tillverkades brännvin också i Klagshamn i Västra 
Klagstorps församling. Under senare delen av 1800-talet märktes denna 
minskning i brännvinstillverkning också genom att utförseln av brännvin 
från Malmö hamn sakta gick ned från toppnoteringen 1841-1845 på, i 
medeltal, 719 038 kannor (drygt 1,8 miljoner liter). Redan 1860 hade fak-
tiskt utförseln halverats. Brännvinet var dock allestädes närvarande, såväl 
socialt som ekonomiskt. Henning Tarstad noterar i sin historik över Mal-
mös nykterhetsrörelse att intresset för denna var ljumt i Malmö under näs-
tan hela 1800-talet. 

En annan källa till brännvin var tillverkningen av bagerijäst. Jästen växer 
på en melassblandning, silas av och pressas till pressjäst. Vattenfasen som 
bildas innehåller mer eller mindre alkohol, beroende på hur mycket luft 
som blandas in. Vid en helt luftad jäsning bildas ingen alkohol. I Sege låg 
en jästfabrik som tillverkade jäst och brännvin från sekelskiftet fram till 
1917. 

Brännvinsrening och brännvinsförädling 
I slutet av 1700-talet började brännvinet renas genom att hällas genom trä-
kol. Dessförinnan hade rening åstadkommits genom att brännvinet lagrades 
några månader på träfat så att en del av de förorenande alkoholerna och 
syrorna dels hann bilda mera välsmakande estrar, dels satte sig på träfatens 
väggar, så att deras koncentration sjönk. Destillatorer, som också var gros-
sister i brännvin i de större städerna, kolrenade brännvin och spädde med 
vatten till konsumtionsstyrka (på den tiden omkring 46% alkohol) och liv-
närde sig på den verksamheten. Brännvin som renades för apoteksändamål 
eller till förskärning av finare viner och likörer varmrenades ofta dessutom 
genom omdestillation i brännvinspanna. Somliga destillatorer kombinerade 
brännvinsrening med värdshusrörelse, andra bedrev vinhandel. Kravet på 
brännvinsrening ökade då potatis blev huvudråvaran. Potatisbrännvinet 
hade nämligen kraftigare och mindre angenäm finkelsmak än sädesbrännvi-
net. 

Från 1855 till 1860 kunde avsalubrännarna öka sina marknader genom 
att sälja till alla dem som slutat med husbehovsbränningen. Men denna 
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Den äldsta fabriken för spritrening på Östergatan 43. Bild från Vin- & Sprithistoriska 
museets arkiv. 

ökning avtog från 1861 då all husbehovsbränning förbjöds. Den ökande 
brännvinsproduktionen ledde då till starkt ökad konkurrens om köparna. 
Ett konkurrensmedel blev brännvinets renhet. Det kolrenade brännvinet 
torde vara otillräckligt renat. Först i Sverige med kolonnrening av brännvin 
var grosshandlare Sven Hellerström i brännvinsstaden Karlshamn. Han 
kom i drift omkring 1866. Den främste brännvinshandlaren i Skåne var L. 
0. Smith, som ägde anläggningar bland annat i Malmö. Han köpte Heller-
ströms anläggning 1876 och kunde efter några inledande försök lancera i 
stor stil varmrenat brännvin (tiodubbelt renat, eftersom omdestillationen 
skulle motsvara ett tio gånger kolrenat brännvin) i stora delar av Sverige 
1877. Varmreningen blev snabbt ett viktigt försäljningsargument för Smith 
och han kunde göra nästan hissnande vinster på brännvinsförsäljningen. 
Han köpte sitt bolag Win & Spirituosa AB:s anläggningar i Kristianstad 
och Malmö och bildade av dem Skånska Spritfabriksaktiebolaget 1878. 
Fabriken i Kristianstad utrustades med nya varmreningskolonner som pro-
ducerade 1 miljon liter finsprit i månaden. Ombyggnaden var klar till våren 
1882. Malmöfabriken hade bara kolrening (trots Smiths reklam för varmre-
nat brännvin). 
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Den något yngre fabriken på Norra Vallgatan. Eftersom fasaden pryds av sprittrustens, 
Gamla Bolagets, namn, bör bilden vara tagen omkring 1910. Bild från Vin- & Sprit- 
historiska museets arkiv. 

Malmöpågen Nils Petter Mathiasson föddes 1868. Han började som 
femtonåring 1883, efter folkskola och teknisk aftonskola vid Repslagarega-
tan, på Skånska Spritfabriks AB kontor som yngste kontorspojke mot en 
månadslön om 20 kronor. Mathiassons far arbetade då redan som kolre-
nare i fabriken. Disponenten och civilingenjören Peter Ekström ledde Mal-
möfabriken. Mathiasson är intressant i brännvinshistorien eftersom han var 
den industriledare som strukturrationaliserade brännvinstillverkningen och 
organiserade Vin- och Spritcentralen tillsammans med Bratt under 1900-ta-
lets första decennier, men mera härom senare. 

Efter inledande motstånd mot den nya tekniken att varmrena brännvin 
hade de andra ägarna av kallreningsverk i Sverige nämligen tvingats eller 
inspirerats till att investera i varmrening, vilket skedde under 1890-talet i 
Hjo, Ödåkra, Malmö, Karlshamn, Kristianstad, Motala och Göteborg för-
utom Reymersholme i Stockholm. 

Malmöanläggningen var en filial till Svenska spritförädlings AB i Karls-
hamn som under ledning av L. 0. Smiths son Otto Smith varmrenade 
brännvin, kryddade akvaviter och tillverkade punsch. Från 1886 hade Carl 
A. Nilsson det dagliga ansvaret för fabriken i Malmö. Han hade blivit för- 
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Fabriken på Norra Vallgatan, gårdssidan. Bild från Vin- & Sprithistoriska museets ar-
kiv. 

flyttad från disponenttjänsten i Karlshamn eftersom han ogillade Smiths 
expansiva planer och hade förordat en försiktigare industriell verksamhet. 
Malmöverksamheten kom ganska snart att specialiseras mot framställning 
av finsprit, d.v.s. 95%-ig sprit av hög kvalitet som inte bara gick till bränn-
vin, utan också kunde användas till förskärning av viner, konjaker, vid till-
verkning av punsch m.m. Kryddningen och punschblandningen skedde hu-
vudsakligen i Karlshamn. Malmöfilialen var utrustad med en kolonndestil-
lationsapparat, en kryddspritpanna där sprit/kryddblandningar kunde om-
destilleras till att ge ett vattenklart destillat, s.k. kryddsprit, och i fabriken 
fanns vidare en ångpanna som levererade värme och 49 hkr effekt till his-
sar, transportörer och omrörare. De 11 män som arbetade där tillverkade 
1,6 miljoner liter finsprit 1900. 

En speciell verkstadsindustri växte fram som inriktade sig mot brännerier 
och brännvinsförädlare särskilt firmorna H. J. Ohlssons söner i Malmö, 
Åkermans i Eslöv, Kristianstads Mekaniska Verkstäder, Hvilans Mekaniska 
Verkstad i Kristianstad, K. A. Ekström & Son i Kristianstad, grundad 1896, 
och AB Långebro Mek. Verkstad i Kristianstad, grundad 1903 och fortfa-
rande i gång. Kristianstads närhet till reningsverken och brännerierna i 
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Gruppbild av firman Ad. Faxe och Söners anställda. Man kan utskilja vinfat, punsch-
fat, sockerkokare, tappmaskin och vinhävert. Bild från Vin- & Sprithistoriska museets 
arkiv. 

Skåne gjorde staden till brännvinets tekniska centrum i Sverige. Malmö 
kom att hamna i dess skugga, särskilt sedan tillverkningen av råbrännvin 
alltmer kommit att koncentreras till östra Skåne och västra Blekinge, vilket 
som nämnts tidigare skedde från mitten av 1880-talet. 

Konkurrensen mellan de olika reningsverken blev allt hårdare omkring 
1900. Med pressade marginaler och en stark nykterhetsrörelse som propa-
gerade för absolutism som fond löstes först situationen med ett hemligt 
prisavtal 1903 för att hålla priset uppe på renat brännvin. Detta var otill-
räckligt, så 1907 bildades en spritkartell under ledning av Mathiasson, som 
hade lämnat Malmö för att bli vice VD för Helsingborgs Spritförädlings 
AB i Ödåkra 1898. Problemet löstes slutligen genom att brännvinsmarkna-
den reglerades mellan de kvarvarande reningsverken. Den logiska fusione-
ringen av spritförädlingsverken kom 1910, när samtliga reningsverk gick 
samman i företaget Reymersholmes Gamla Spritförädlings AB. 1910 hade 
de då existerande reningsverken tre gångers överkapacitet. En hårdhänt 
strukturrationalisering genomfördes detta år. Den ledde bland annat till att 
de äldsta anläggningarna i Sverige, bland annat Svenska Spritförädlings 
AB:s filialer i Kristianstad och Malmö lades ned med omedelbar verkan. 
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Punsch 
Under senare delen av 1800-talet flödade den isade punschen i borgerska-
pets bersåer och på dess verandor. Punsch, patriotism och pengar var olika 
speglingar av städernas nya, självmedvetna och stolta samhällsklass av indu-
strialister och handelsmän i parti och minut. Den gyllne drycken med sitt 
myckna socker tilltalade dem. Kanske för att den passar så bra till cigarrer, 
kanske för att den var så svensk eller för att den marknadsfördes så inten-
sivt. Punschen tillverkades förutom av spritrenare också av vinhandlare och 
restaurangägare. När handeln med starka drycker monopoliserades 1917 
tog Vin- och Spritcentralen över mer än hundra olika lokala och regionala 
recept på punsch, alla buteljerade i flaskor dekorerade i vackra etiketter av 
lika många slag. Av alla dessa recept återstår nu endast fyra i statens till-
verkning, varav ingen är skånsk. Under storhetstiden tillverkades punsch i 
Malmö framför allt av firmorna Ad. Faxe och Söner, Olof Kr. Nilsson, 
H. P. Pettersson och son, Wiens, Sederholm och Co., och Gustaf Wolke. 
Firmorna sålde i hela Skåne. I Registertidning för varumärken 1898 kan 
man läsa att Wolke var först ut med att registrera en av sina punschetiket-
ter, med nummer 6577. "Wolke Punsch" står det skrivet i mitten av etiket-
ten. Däröver en triangel som har ett W inskrivet, lagt över två korslagda 
treuddar och en merkuriistav. Den störste konkurrenten Ad. Faxe och Sö-
ner väntade i ytterligare sju år. Med reg.nr 9878 inregistrerades Gammal 
Arracs Punsch. En svensk flagga med medaljer, bandslingor och medal-
jonger. Wiens, Sederholm & Co väntade längre, till 1910. Då fick Extra 
Special Malmö Punsch (med högsta prisen vid industriutställningen i 
Malmö 1896, Ystad 1893 och Lund 1907) nummer 13.790 i tidningens för-
teckning. Ad. Faxe och Söner var mest på hugget och inregistrerade sin 
Extra Gammal Punsch med nummer 15.691 år 1912 och North Pole Brand 
med nummer 16.626 år 1913. Detta att erövra guldmedaljer i industriut-
ställningar var ett tidigt sätt att förgylla en vara. Först ut att använda me-
daljerna i marknadsföringen av punsch var C. G. Berg i Karlshamn, som 
hade vunnit sju medaljer av antingen silver- eller bronsvalör vid punschtäv-
lingar. Den tidigaste vanns faktiskt i Malmö vid industriutställningen 1865. 
Ad. Faxe och Söner tävlade också i Lund 1907 med sin Nordstjernepunsch 
och i Landskrona, vid jubileumsutställningen 1913. I Lund tävlade också 
Wiens, Sederholm och Co respektive Gustav Wolke, tillsammans med en 
handfull punschbryggare från Göteborg och Karlshamn. I Landskrona var 
Faxarna ensamma från Malmö. I firmornas etiketter återfanns sedan de 
erövrade medaljerna med såväl fram- som baksidorna avbildade som tro-
feer. Två medaljsidor tar ju dubbelt så stor plats som en på en etikett, även 
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om det är samma medalj. Någon punschbryggningstävling förekom inte vid 
Baltiska utställningen 1914, kanske för att alla aktörer redan hade fått så 
många medaljer de kunde önska. 

I praktverket Sveriges Handel & Industris Malmödel som utkom 1903 
(se också MFÅ 1977) beskrivs Faxes och Wolkes firmor. Om Wolke kan 
man läsa att firman grundades på våren 1896 av Gustaf Wolke, som också 
var dess innehavare. Förutom punschfabrikation bedrev Wolke försäljning 
av sprit och vin i parti och minut. Han började i Södra Förstadsgatan 1 
men expanderade i början av 1900-talet på Södra Förstadsgatan 4 och 6, 
där vintappning, delar av lagret och punschtillverkningen bedrevs. "Bland 
firmans bästa fabrikat må nämnas 'Wolke-Punsch' och 'Wolkes Caloric 
Punsch', vilket senare märke belönats på utställningarne i Paris 1900, Lon-
don 1901 och Helsingborg 1903" berättar praktverket. Caloricnamnet var 
ett oblygt lån av firman J. Cederlunds Söner i Stockholm, som hade vunnit 
stor framgång med en punsch av detta namn. Caloric var egentligen nam-
net på uppfinnaren och svensk-amerikanen John Ericssons varmluftmaskin. 
Det var en variant av stirlingmotorn där kolven alltså drevs av upphettad 
luft i stället för vattenånga. Maskinen var mycket användbar som motor i 
den måttliga skalan. Den tillverkades i minst 10 000 exemplar mellan 1850 
och 1880. Ericsson fick medalj av amerikanska vetenskapsakademin 1862 
för denna sin konstruktion. Man kan lätt föreställa sig att många fabrikörer 
och hantverkare nickande kände igen namnet på punschetiketten när de 
skänkte mera dryckjom i brödernas glas. 

Punsch exporterades med viss framgång till Tyskland, Danmark och i 
viss mån till Ryssland och USA. Näringsstatistik från Kommerskollegium 
berättar att Gust. Wolkes firma hade sju män och två kvinnor anställda och 
en bryggpanna för punschtillverkning. Bland mycket annat tillverkade de 
20 000 liter punsch 1900 till ett värde av 30 000 kronor. 1904 hade produk-
tionen ökat med 50%, till 30 000 liter. Under Baltiska utställningen tillver-
kades en punschsort som naturligtvis hette Baltic Punsch och vilken hade 
en särskild gyllene etikett som brändes in med gummistämpel. Göte Holst 
började som 18-åring vid Wolke i september 1916. I en uppteckning från 
1959 berättar han om hur det var att arbeta hos Wolkes. Han arbetade i 
lagret och deltog i tappning, etikettering och annat. Männen tappade me-
dan kvinnorna diskade och sköljde glasen. Dessutom lagrade och sålde de 
vin och sprit som importerats på flaska. De svenska brännvinsmärkena sål-
des från fat så kunderna fick ha med sig egna kärl, om de önskade ta med 
sig brännvinet hem. Arbetsdagen var lång, från sju på morgonen till sju på 
kvällen men med två timmars rast varje dag. För det fick artonåringen 18 
kronor i veckan. I julklapp fick de anställda en liter punsch och en liter 
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AHLMANS BLANDNING 
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MALMÖ. 
Exempel på hur en etikett för kryddat brännvin kunde se ut omkring sekelskiftet. Bild 
från Vin- & Sprithistoriska museets arkiv. 

konjak var, och de hade dessutom 25% personalrabatt. Efter att Vin- och 
Spritcentralen tagit över alla vinfirmorna fick de flesta yngre anställda fort-
sätta i branschen. Göte Holst började vid Ödåkrafabriken. 

Släkten Faxe är en välkänd Skånesläkt med förgreningar inom kyrkoliv 
och handel. Firman Ad. Faxe grundades av Adolf Faxe 1840. Det var en 
diversehandel med manufakturer, kolonialvaror stenkol, timmer, spannmål 
och spiritousa. Två år senare etablerade han sig på Engelbrektsgatan 1. 
Sönerna Cornelius och Lorens blev delägare 1876 vilket fick till följd att & 
söner adderades till firmanamnet. Efter Adolfs död 1878 utvidgade de vin-
och spritverksamheten och sålde de starka varorna i en affär på Larochega-
tan 16. 1902-1904 uppfördes en modern punschfabrik i nybyggda lagerlo-
kaler vid Hjulhamnsgatan. Statistiken från Kommerskollegium meddelar 
att Ad. Faxe och Söner tillverkade 43 200 liter punsch 1900, men såg en 
minskning 1904, till 34 000 liter. Antalet anställda finns inte anmält till 
Kommerskollegium, men det torde ha varit som Wolkes, fem till åtta perso-
ner. 

De andra punschbryggarna i Malmö var H. P. Pettersson och son med 
18 000 liter punsch 1900 och två anställda; Wiens, Sederholms och Co 
punschfabrik med 15 000 liter punsch och också två anställda; Olof Kr. 
Nilsson med en tillverkning om 1 300 liter punsch 1900 och Fritz och Old- 
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Carlshamns ima 

POMERANS BRAINVIN. 

MALMÖ. 
Exempel på sekelskiftesetikett för kryddat brännvin. Bild från Vin- & Sprithistoriska 
museets arkiv. 

berg, som inte lät tillverka någon punsch alls 1900. Alla hade sina egna 
klatschiga punschmärken, även om smaksättningen nog var nivellerad. Ett 
typiskt punschrecept från tiden kan återfinnas i Hejmdalers "Den praktiske 
distillatorns annotationer" från 1896: 

— Punsch är en dryck som beredes af spiritus, socker och vatten, propor-
tionerna emellan dessa tre ämnen variera i oändlighet. (...) Den bereds 
mest av arrack, men äfven af rom, konjak, kneif, och sprit m.m. 

Efter några råd om att endast de bästa råvaror skulle användas, hur soc-
kerlagen skulle kokas och att arracken inte borde tillsättas på en gång, re-
kommenderade han minst en månads lagring vid rumstemperatur, om pun-
schen skulle blifva god. 43,5 liter finaste holländsk arrack, minst 58% alko-
holhalt, tillsammans med 25,5 liter socker eller 42 kg och 31 liter godt 
mjukt vatten gav 100 liter 25% extra fin arrackspunsch. Den färgas ci-
trongul efter beredning. Ett recept på ordinär punsch är snarlik, men mäng-
den socker och arrack minskas och ersätts med renat brännvin. Detta 
dracks i väldiga volymer. Carl Andersson uppskattar årskonsumtionen av 
punsch till nära sju miljoner liter under åren omkring sekelskiftet 1900. 
Punschkonsumtionen fick sig en första knäck av en särskild stämpelskatt 
från år 1904, som höjde punschpriset med 30%. Det första världskriget, när 
importen av arrack försvårades och fördyrades, innebar att punschen fort- 
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satte att minska i betydelse. Ändrade konsumtionsmönster med mera grogg 
och mindre punsch under 1920-talet accentuerade nedgången ytterligare. 
Nu på 1990-talet är konsumtionen ungefär en tiondel av 1903. Drygt 
700 000 liter punsch dricks årligen, men det av en befolkning som är nära 
dubbelt så stor som den var 1903. 

Åren 1917 och 1918 löstes samtliga vinhandelsfirmor in av AB Vin- och 
Spritcentralen. Standardkontraktet var att säljaren avhöll sig för all framtid 
från handel med vin och sprit. Varulager, inventarier och förbrukningsar-
tiklar överläts på Spritcentralen. Varulagret såldes dock med en 25% margi-
nal. Anställda i rörelsen följde, som nämnts tidigare, med in i Spritcentralen 
med iakttagande av de moraliska förpliktelser som kunde anses ha påvilat 
säljaren vid överlåtelsetillfället. Men Spritcentralen var åtminstone inte 
knusslig. T.ex. Wiens, Sederholm & Co såldes för 300 000: — plus varula-
ger 1918. 

Vin- och Spritcentralen avvecklade all tillverkning i Malmö omgående, 
men behöll lager för södra Skåne fram till att detta flyttade till Helsingborg 
1958. Så nu finns bara cigarettillverkningen kvar av Malmös forna njut-
ningsmedelsindustri. 
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Egnahemsidéen 
— en tanke som föll i god jord 
Av ARNE WMSTRAND 

En vinterdag 1922 steg lokföraren Frans Rosenberg uppför rådhusets trap-
por. Han var barnafödd i Bosjökloster och en av alla dem som hade kom-
mit från landsbygden och blivit stadsbor i åren kring sekelskiftet. Men det 
var många år sedan. Nu var han i sina bästa år. Han hade rotat sig i Malmö 
och hade vänner och bekanta bland järnvägsmännen och bland medlem-
marna i Koloniområde n:o 3 vid Sallerupsvägen. Där hade han funnit trev-
nad och samhörighet. Och han delade en stolthet över området med de 
övriga medlemmarna. Deras lotter var inga vanliga potatisland, utan vackra 
och välordnade trädgårdar med fruktträd, buskar och blommor. Bland sig 
räknade de duktiga trädgårdsamatörer, som hävdade sig väl i ädel tävlan 
bland stadens koloniföreningar. 

Det var på Koloniföreningens n:o 3 vägnar som han och hans följesla-
gare den dagen åter trädde in på rådhuset. I åratal hade kolonisterna förgä- 
ves sökt tillstånd att få bygga sig små egnahem i sitt område. Nu tänkte de 
göra ett sista försök med den rätt nye stadsingenjören, som de inte hade 
träffat tidigare. 

Fastän de nog inte själva såg sig så, representerade de samtidigt något 
annat; en starkt växande skara av arbetare och lägre tjänstemän som av 
alla krafter kämpade sig bort från bostadsbrist, trångboddhet och dåliga 
sanitära förhållanden. De ville skapa bättre villkor för sina barn i enlighet 
med tidens bostadsideal, det egna hemmet. Frans Rosenberg skulle just bli 
far och det gällde i denna stund hans familjs framtid, när han och kamraten 
nu ånyo framförde föreningens önskemål. 

Stadsingenjören, Erik Bulow Hube, var en den nya tidens man. Han 
hade full förståelse för deras intresse för ett eget hem, men, sade han, "i så 
fall måste området omläggas och en del trädgårdar raseras." Han föreslog 
istället att ett helt nytt egnahemsområde anlades och pekade ut en plats vid 
Lundavägen på väggkartan. "Trädgårdarna växa fort upp" lade han till när 
de överrumplade besökarna växlade villrådiga blickar. 

Frans Rosenberg för sin del bestämde sig snabbt. Det nya området skulle 
komma att ligga nära till hans arbetsplats och skulle säkert kunna intressera 
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Frans J. Rosenberg, ordförande 1922-57 i Föreningen Rostorps Egna Hem (Malmö-
samlingen, Malmö Stadsbibliotek). 

många kollegor vid järnvägen. Bulow Hube lovade honom att ha en detal-
jerad planritning klar till påseende om fjorton dagar. "Härmed var frågan 
om egnahem på vårt kära koloniområde för alltid skrinlagd och det var 
med vemod i själen vi togo ett hjärtligt avsked av hr. stadsingenjören" skrev 
Rosenberg senare, när Föreningen Rostorps Egna Hem med honom själv 
som ordförande firade 20-årsjubileum. 

Efter besöket hos Bi.ilow Hilbe tog affären en snabb vändning. Stadsfull-
mäktige fattade de erforderliga besluten redan under sommaren och efter-
som antalet sökande till de 173 tomterna på Rostorp översteg 300 efter-
hand som saken blev känd bestämdes att ytterligare 5,4 ha av stadens. mark 
vid Håkanstorp skulle utläggas till egna hem. 

Tidigt på året 1923 skrev Frans Rosenberg kontrakt på sin tomt, 720 m2  
å 4 kr/m2  med ledningar och gator framdragna. Något år senare kunde han 
med sin hustru och 2-åriga dotter flytta in i det nya huset, som hade kostat 
omkring 19.000 kr att bygga. 

Egnahemslån erbjöds på fördelaktiga villkor av staten, som bestämde vad 
hus och tomt tillsammans fick kosta. Ofta borgade arbetsgivarna för lånen 
och krävde då i allmänhet att husen byggdes med uthyrningslägenhet på 
vinden. I Håkanstorp var det fallet i alla hus utom två. Inkomsterna från 
uthyrningslägenheterna skulle hjälpa till att amortera lånet, vilket kunde 
vara en dryg utgift för många. 

Stadens snabba agerande 1922 skall ses i ljuset av att egnahemsfrågan i 
Malmö då stötts och blötts i 25 års tid. Under seklets första decennium 
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Typritning till enfamiljshus för Rostorps egnahemsområde. Arkitekt: Eiler Gra.be (Tid-
skriften Byggmästaren 1926). 

ansattes stadsfullmäktige av en rad framställningar om tomter från bostads-
föreningar som "Hjälpsamma bröder", "Framtiden och hoppet" och 
"Malmö nya egna hems förening m.b.p.a.". Det var slutligen "Malmöhus 
nya egna hems förening u.p.a." som 1910 tog saken i egna händer, anskaf-
fade mark och tillhandahöll tomter utanför staden i Västra Kattarp. Ro-
sengårdsstaden, som området kallades efter den närbelägna herrgården, var 
med sitt isolerade läge ett veritabelt nybyggarsamhälle med de vedermödor 
det innebar för invånarna i form av posthämtning, snöröjning och rensning 
av kloaker och diken. Anslutning till vatten och avlopp saknades, liksom 
till el och gas. Efter inkorporeringen var det ständiga konflikter med sta-
dens organ. Industriverket ville inte dra gasledning, eftersom ingen gata 
ledde dit och Renhållningsverket vägrade hämta latrin och sopor utanför 
planlagt område. Hälsovårdsmyndigheterna förbjöd de komposter som an-
lagts och hotade slå fotogen i brunnarna. Vidare krävde staden ersättning 
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Kronetorpsgatan i Rostorp omkring år 1924. Foto: Otto Ohm (Egnahemsområden i 
Malmö. Malmö Stadsbyggnadskontor). 

för brister i kloaknätet, när detta slutligen övertogs 1922, året för Rostorps 
tillkomst. 

Eftersom den stora efterfrågan på egnahemstomter inte tillgodosetts 
inom staden, växte nya bebyggelser upp som svampar ur jorden just utanför 
stadens gränser och kontroll och myndigheterna såg med motvilja• fram 
emot alla problem de förr eller senare skulle tvingas ta sig an. Beslutet 1922 
tvingades fram av att utvecklingen höll på att gå dem ur händerna. Egna-
hemsfrågan hade segdragits i Malmö sedan 1898 då stadsfullmäktige erhöll 
en första framställan från "ett bolag under bildande" om att staden skulle 
sälja mark till egna hem för mindre bemedlade arbetare. Bland underteck-
narna märks R. F. Berg, säkerligen en och samme som Limhamnskungen, 
Cementbolagets allsmäktige disponent. I Limhamn, skriver Nordisk Famil-
jebok 1906, "har Skånska cementbolaget främjat uppblomstrande af ett på 
egnahemssystemet grundadt betydande samhälle med närmare 7.000 invå-
nare." R. F. Berg, som även grundlade Skånska Cementgjuteriet, hade 
hämtat hem nya ideer för tillverkningen vid detta bolag från utlandet och 
hade säkert där också tidigt mött de strömningar bolaget omsatte med eg-
nahemssystemet i Limhamn. Bolaget passar i så fall bra in på beskrivningen 
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av "arbetsgifvare, som uppfört arbetarbostäder antingen uteslutande i män-
niskovänligt syfte eller därjämte i affärens intresse för att försäkra sig om 
en stam av kunniga, på platsen bofasta arbetare." Nordisk Familjebok, åter-
igen, skriver klarsynt vidare om arbetarnas gängse bostadsvillkor: "I sådana 
'arbetarkvarter', hvarest sjukdom och död trifvas långt bättre än i de rikare 
stadsdelarna, uppväxer en vanlottad befolkning, som slutligen hämnar sig 
på samhällets vanvård, därigenom att den själf på olika sätt blir en verklig 
samhällsfara." 

Från konservativt håll sågs samhällsfaran i socialismens framväxt och, 
som ett motmedel, det av arbetaren själv ägda hemmet på egen mark. So-
cialisterna, i sin tur, som var emot privat jordägande, var till en början även 
emot egnahemstanken, men ändrade sig i Sverige efter storstrejken 1909. 
Förutom idéens allmänmänskligt tilltalande sidor och dess förföriska fram-
toning insåg industriarbetarna att egnahemslån, som även utgick till små-
bruk, kunde avvända konkurrenshotet från lantarbetarskarorna mot arbets-
tillfällena i städerna. 

Emigrationen sågs som den andra stora samhällsfaran. Storgodsen och 
industrin befarade brist på arbetskraft. Detta blev den utlösande faktor som 
fick Riksdagen 1904 att fatta beslut om en statlig egnahemsfond för att 
binda främst jordbruksproletariatet vid en egen torva. Även reformer som 
underlättade markförvärv och planmässigt bebyggande genomfördes, bl.a. 
tomträtt. I en mängd populärt hållna skrifter fördes budskapet ut, som i 
"Anvisning om sättet att erhålla egnahemslån" från 1909: "Det finns således 
för närvarande ganska stora möjligheter för unga män och kvinnor att här 
hemma bygga eget bo och finna sin bärgning. Ingen behöver numera för 
detta ändamål resa till Amerika. Det vore att 'gå över ån efter vatten'. Bäst 
är också att få stanna i eget land, i synnerhet då detta land heter Sverige 
och är det bästa land, som finns på jorden. Detta kunna tusentals svensk-
amerikaner bekräfta." 

Nationalromantikens blomster satte frukt och nya frön såddes hos upp-
växande släktled i småskolans läseböcker. Från 1913 blev Sörgården och 
Önnemo förebilden. Carl Larssons bok "Ett hem" 1898 hade banat vägen, 
där konstnärer och arkitekter sedan svärmade fram, överträffande varandra 
i att måla upp en ny bild av det gamla fattigsverige. På arkitekturavdel-
ningen i Baltiska utställningen i Malmö 1914 visades naturtrogna modeller 
i skala 1:33 av små egnahemsidyller, skapade av landets ledande arkitekter. 
Undra sedan på att efterfrågan på tomter var stor. 

Bilderna väckte gensvar. Och visst var det en vacker bild som fick liv av 
Frans Rosenberg och hans generation. Den lever än, bitvis, i villaträdgår-
dar, sommartorp och våra hjärtan. 
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En förebild (Roos, A. M.: Hem och hembygd i Önnemo. 1913). 
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"En stad får inte bli 
som en gammal murken trädstam" 
— 1960- och 70-talens saneringar av Carolis 
och Lugnets kulturmiljöer. 

Av PETER BILLING 

Inledning 
Få decennier har varit lika omvälvande i Malmös historia som 1960-talet.' 
Befolkningen ökade explosionsartat, näringslivet blomstrade och stadens 
utseende förändrades radikalt. Omkring 3.000 personer flyttade till Malmö 
årligen, vilket saknade motstycke i övriga landet. Under decenniet ökade 
stadens befolkning med hela 16% jämfört med 6% för de tio största stä-
derna. De nyinflyttade mottogs med öppna armar av stadens företag, vilka 
kunde erbjuda de snabbaste reallöneökningarna i hela landet. Som Rolf 
Ohlsson konstaterar utgjorde Malmö i själva verket ett av Sveriges mest 
expansiva tillväxtcentra under 1960-talet.' 

Stadens byggnadsföretag arbetade för högtryck och enbart under 60-ta-
let byggdes 35.000 nya lägenheter i Malmö, vilket motsvarade drygt 40% 
av den totala nybyggnationen mellan 1950 och 1980. Samtidigt med fram-
växten av modern höghusbebyggelse i stadens ytterområden, gick schakt-
maskinerna hårt åt de gamla innerstadsmiljöerna. Tidigare punktsaneringar 
av enskilda fastigheter och kvarter ersattes med totalsaneringar av hela 
stadsdelar. Mellan 1965 och 1975 försvann 6.500 gamla lägenheter till för-
mån för moderna bostäder, kontorsfastigheter, köpcentra och hotell. 

Den omfattande saneringsverksamheten väckte blandade känslor. Att 
enstaka, gamla och nedslitna fastigheter lämnade plats åt nya välutrustade 
och rymliga bostäder sågs säkerligen som både nödvändigt och positivt. 
Däremot möttes totalsaneringarna i innerstaden, fr a i Caroli och Lugnet, 
av skarp kritik från flera olika håll. Kritikerna värnade om såväl Carolis 
medeltida byggnader och gatunät som Lugnets arbetarbebyggelse. På spel 
stod inte bara viktiga delar av Malmös historiska arv, utan även malmöbor-
nas självkänsla och identitet. 1967 skrev Bertil Widerberg i Sydsvenskan: 
"För en nation som vill tillbakavinna självförtroendet kan det kännas vikti-
gare, att återskapa ett stycke historia, än att som det så vackert heter, 'ut- 
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trycka sin tid'. Vi känner inte det behovet i den etthundrafemtiotreåriga 
fredens Sverige. Vi river vår historia".3  

I ett föredrag nästan 20 år senare riktade Hans Janstad skarp kritik mot 
den 'hemlöshet' som 1960- och 70-talens rivningsraseri gett upphov till: 
"Malmö har vid olika tillfällen fört en sanerings- och nybyggnadspolitik 
som — trots det goda uppsåtet att få fram fler lägenheter och fler affärslo-
kaler — lämnat Malmöbon hemlös. Gjort honom/henne till främling i den 
egna staden.... Varje sådan rivningsinflammation ger djupa och variga sår 
i vår upplevelse av staden. Det är helt enkelt ett miljöbrott för vilka politi-
kerna borde ställas till ansvar på ett annat sätt än vad som hittills skett. 
Bland invånarens kommunala rättigheter borde också inskrivas den själv-
klara rätten att känna igen sin stad."' 

Syftet med följande artikel är att tränga bakom statistiken och de all-
männa omdömena om rivningarna. Genom en undersökning av de två stör-
sta saneringsprojekten i Malmö nämligen Caroli och Lugnet vill jag först 
beskriva hur kulturmiljöerna i dessa områden växte fram och utvecklades 
fram till att saneringarna påbörjades. Därefter skildrar jag saneringarnas 
förlopp och urskiljer vilka politiska och ekonomiska aktörer som drev fram 
de stora saneringsprojekten. Avslutningsvis diskuteras saneringarnas sociala 
och kulturhistoriska, men även politiska konsekvenser. 

Caroli och Lugnet fram till 1960-talet 
Kvartersstaden 

Under 1800-talets andra hälft genomgick Skåne en social och demografisk 
revolution. Det skånska jordbrukets omvandling i riktning mot agrarkapi-
talism gjorde en stor del av landsbygdsbefolkningen egendomslös. Trots att 
både åkerareal och livsmedelsproduktion ökade kraftigt bredde fattigdo-
men ut sig. För många familjer framstod emigration som det enda alternati-
vet. Mellan 1851 och 1900 lämnade närmare 143.000 personer Skåne för 
ett nytt liv i USA, Danmark och Tyskland. Andra gav sig av till de skånska 
kuststäderna i hopp om att finna en drägligare tillvaro. Malmö blev utan 
jämförelse den främsta destinationsorten. På femtio år (1860-1910) mer 
än fyrdubblades stadens befolkning, från ca 19.000 till 83.000.5  

Många av de inflyttade slog sig ner längs de s k småfolksstråk som växt 
fram utmed Malmös infartsvägar i Södra respektive Östra Förstaden.' 
Andra bosatte sig i Caroli i Gamla staden, som bestod av ett säreget "hus-
gytter huvudsakligen av 1800-tallkaraktär, men med spår av 6 sekler och 
hela tiden med bibehållande av det ursprungliga gatunätetet".7  Småfolks-
stråken och Caroli kunde dock långt ifrån täcka det kraftigt ökade behovet 
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av bostäder. Nya stadsdelar med renodlad arbetarbosättning uppstod: Lug-
net, Kirseberg och Sofielund. Den ursprungliga bebyggelsen i dessa områ-
den "bestod mestadels av vad man kan kalla en urban version av den tradi-
tionella skånska längan, där korsvirket ersattes av lersten eller tegel". De 
första hyreskasernerna med smålägenheter för arbetarfamiljer började byg-
gas under 1870-talet.' Bland annat lät Kockums 1876 uppföra ett antal ar-
betarbostäder vid Kärleksgatan på Lugnet. Arbetarkasernerna blev efter-
hand en lukrativ affär och banade väg för uppkomsten av en hyresmark-
nad. Henrik Ranby konstaterar: "... det spekulationsbyggda och privatägda 
hyreshuset dominerade helt bostadsutbudet i Malmö fram till 1914".9  

I sin inträngande studie av 1930-talets Söder i Stockholm använder sig 
Mats Franzén av begreppet kvartersstaden för att fånga de framväxande 
arbetarstadsdelarnas rumsliga struktur av "gator och kvarter, vilkas bebyg-
gelse direkt gränsar mot gatan, så att ett gaturum bildas. Kvarteren består 
av flera fastigheter som är vända utåt, mot gatan, och avgränsad inåt, mot 
varandra. Staden byggs upp och växer genom en enkel addering av sådana 
kvarter. Kvartersstaden har några karakteristiska egenskaper. Stadens hel-
het — det globala — finns i delen — det lokala. I princip är den därför 
fördelad och osegregerad — vilken som helst verksamhet kan påträffas var 
som helst och varje verksamhet står rumsligt i ett likvärdigt, symmetriskt, 
förhållande till varje annan verksamhet"." 

Livet i kvartersstaden kretsade i stor utsträckning kring gatan, framhåller 
Franz61: "I huvudsak byggs kvartersstaden upp av kvarter som fylls med 
hyreshus... hus som vänder sig inåt mot gården och utåt mot gatan. Kvarte-
ren blir in-och-ut-vända: Mellan kvarterets fastigheter finns inga direkta 
relationer. Varje hus ställs i ett direkt förhållande till gatan. Genom detta 
rumsliga arrangemang blir gatan kvartersstadens kärna. Det blir en viktig 
församhälleligande mekanism genom att samtidigt vara plats och länk, dels 
ett rum som används till en mångfald saker, vilka inte sällan är kopplade 
till de verksamheter som finns i de privata fastigheterna, men som har en-
tr&r från gatan, dels ett rum för rörelse, till och från verksamheterna, men 
också förbi och längs dem. Samtidigheten — att verksamheten och rörelsen 
äger rum på samma ställe — genererar för kvartersstaden karaktäristiska 
livet, dess urbana karaktär, en specifik kombination — syntes — av globalt 
och lokalt"." 

Kvartersstädernas sociala liv 
Bebyggelsen i de framväxande arbetarstadsdelarna kännetecknades således 
av stor variation. Privatägda gatuhus blandades med två- och trevånings 
hyresfastigheter. I Caroli inbegrep kvartersstaden även delar av den borger- 
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Östergatan vid sekelskiftet. I bakgrunden på vänster sida skymtar kvarteret Magnus 
Smek. (Malmö Museum). 

liga paradbebyggelsen längs Östergatan genom att "smålägenheter byggdes 
i gårdshusen till de borgerliga flerbostadshusen"." Kvartersfastigheternas 
gårdar med sin brokiga blandning av utedass, småverkstäder, odlingslotter 
och tvättstugor skapade rika möjligheter till socialt umgänge, som t ex i 
Caroli-kvarteret Jerusalem med närmare 500 hyresgäster: "Jerusalem' var 
de fattigas tillhåll. Kasernerna, i både en och två våningar, omslöt en stor 
gårdsplan, nästan som ett torg. I de fyra hörnen, ledde trånga passager ut 
i staden. Av dessa gränder, vilka knappt var mer än famnsbredda, var två 
späckade med hemlighus, med en uppvisande stark likhet med ett spindel-
nät p.g.a. alla de tvättlinor som korsade prånget.... Jerusalemsgatan fick 
kanske inte det bästa ryktet om sig i Malmö, men frågan är om inte det i 
själva verket var en rätt så trevlig gata. Många hyresgäster har i varje fall 
vittnat om god grannsämja och om rejäla invånare."" 

I sina egenskaper av proletära miljöer präglades kvartersstaden i första 
hand av arbetarklassen. Männens gemenskaper kretsade huvudsakligen 
kring de långa dagarnas lönearbete. På den arbetsfria tiden utgjorde kvar-
tersstädernas många ölhallar en självklar mötesplats för såväl Lugnets Koc- 
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kumsknogare som grov- och diversearbetarna i Caroli. Lugnets mest välbe-
sökta krog 'Ettan' låg på Södra Långgatan: "Där pimplade de sina bier och 
glömde tråkigheterna, på arbetet och i hemmet, för en stund"." Vardagsli-
vet i kvartersstaden präglades emellertid främst av kvinnorna. Många kvin-
nor deltog i lönearbetets gemenskaper och motsättningar, såsom Lugnets 
många textilarbeterskor, men de möttes dessutom i affärerna, under tvättli-
norna på gården, på trappavsatsernas 'svale' och när sockret, mjölet eller 
kaffet tog slut. 

De proletära miljöerna befolkades inte bara av de stora industriarbets- 
platsernas arbetarfamiljer. Småföretagarna spelade också en viktig roll för 
det sociala livet. I kvarteren låg flera olika affärer och på bakgårdarna 
fanns oftast någon liten verkstad, såsom snickeri eller svarveri. När barbe- 
raren for runt och klippte folk och 'prångarna' kom med sina fiskkärror 
blev det utrymme för pratstunder. Nyheter och skvaller spreds. Förhållan- 
det mellan arbetarfamiljerna och vissa grupper av småföretagare (affärsin-
nehavare och fastighetsägare), präglades givetvis också av konflikter över t 
ex obetalda räkningar och hyror." 

I kvartersstaden användes gatan inte enbart för trafik utan även för mö-
ten mellan människor. Genom ofta stora, spröjsade fönster stod boendet i 
omedelbar kontakt med gatan och slöt sig inte inåt. Även genom stora och 
breda portgångar förmedlades närheten mellan boendet och gatan. Som 
Orvar Löfgren påpekar förlades "en stor del av samvaron på fritiden utan- 
för hemmet, till trappor, bakgårdar, grönområden och offentliga lokaler. 
Det var inte heller familjegruppen som var basen i umgänget. Barn hölls 
med barn, kvinnfolken gick till varandra, medan karlarna samlades utom-
hus om sommaren eller sökte sig till ölschapp om vintern. Det familjebase-
rade umgänget var relativt litet"." 

Närheten till gatan skapade emellertid även problem, som t.ex. i Gröne-
gatan i Caroli. I en insändare i dagspressen 1902 framfördes klagomål på 
det ohämmade kroglivet. "En insändare i Eder ärade tidning uttalade här- 
omdagen sin förvåning öfver att ingen polisbevakning förekom i Grönega-
tan. Det påpekades äfven det olämpliga uti att det vid en dylik gata, med 
des tråkiga landskap, skall existera en sådan massa bierförsäljningsställen 
— från Mårtensgatans östra hörn fram till Norregatan icke mindre än tio 
stycken — men hvad som äfven bör framhållas till polisens beaktande är 
den nattliga bierförsäljningen som högst ogenerat bedrifves i flera af dessa 
lokaler".1' 

Gemenskapen i kvartersstaden fick i hög grad sin prägel av den dagliga 
kampen mot fattigdomen. Trångboddhet, arbetslöshet och sanitära missför-
hållanden skapade en vardagsmiljö där sociala problem frodades. Ur misä- 
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Caroli-området före rivningarna. Källa: B. Johansson & P. Sonander (1972). 

ren växte alkoholism, kriminalitet och prostitution. På Humlegatan, allde-
les intill Caroli kyrka, huserade de kvinnor som nöden satt pris på. I folk-
mun besjöngs de s.k. 'Humlorna' med raderna: "Uti Humlegatan mår man 
bäst, för där får man sig en maka utan präst. Med en femma uti hand blir 
man fri från äkta band"." 

Klass, kön och politik 
Kvartersstädernas sociala sammansättning förändrades efterhand när bättre 
ställda arbetarfamiljer flyttade till nybyggda hyreslägenheter eller bostads-
rättsområden. Kvar blev en allt större andel av arbetarklassens sämst 
ställda. Kvartersstadens proletära karaktär framträder tydligt vid en när-
mare analys av den sociala strukturen i ett antal kvarter i Caroli (kv. Jerusa-
lem, Stralsund och Carolus) och Lugnet (kv. Renen och Norsen) år 1950. 
Arbetarklassen dominerade helt i undersökningsområdena och uppgick till 
närmare 80%. Mer än hälften av alla förvärvsarbetande tillhörde kategorin 
okvalificerade arbetare. 

Områdenas underklassprägel hängde i hög grad samman med kön. En 
majoritet av de okvalificerade arbetarna var kvinnor. Överhuvudtaget tycks 
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De många småföretagarna spelade en viktig roll för det sociala livet i kvartersstaden. 
På bilden syns Anna Carlssons Hökeri- och diversehandel i hörnet av Stålgatan-Broga- 
tan (kv Trasten) på Lugnet omkring sekelskiftet. (Malmö Museum). 

en hög andel av kvinnorna ha förvärvsarbetat, vilket bland annat antyds av 
det faktum att endast var tredje kvinna återfanns i kategorin hemarbetande 
och att mer än hälften av kvinnorna stod som ogifta. Detta kan jämföras 
med arbetarstadsdelen Möllevången där varannan kvinna tillhörde katego-
rin hemarbetande och var tredje kvinna stod som ogift. 
Ett annat utmärkande drag i undersökningsområdena var det starka insla-
get av äldre personer. Genomsnittsåldern låg på cirka 50 år och var fjärde 
person återfanns i gruppen äldre än 60 år. Här toppar kvarteret Renen i 
Lugnet med en genomsnittsålder på 54 år och 45% av de boende äldre än 
60 år. Sammanfattningsvis kan således kvartersstäderna i Lugnet och Ca-
roli karakteriseras som utpräglade underklassområden med betydande in-
slag av förvärvsarbetande och ogifta kvinnor samt äldre personer. 

Kvartersstaden kännetecknades även av en geografisk närhet mellan bo-
stad och arbetsplatser. Martin Weibulls omfattande undersökning från 
1947 visar på stora likheter mellan arbetsplatserna i Carolis och Lugnets 
distrikt. För det första dominerade små arbetsplatser, drygt 70% arbetade 
på arbetsställen med mindre än 50 anställda. Endast var tionde sysselsatt i 
Caroli-distriktet återfanns på arbetställe med mer än 200 anställda och i 
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Bakgårdsinteriör från Grönegatan 33-35 (kv Carolus) 1930. Det var framför allt 
kvinnorna som satte sin prägel på vardagslivet i kvartersstaden. Foto: Max E. Ohlsson. 
(Malmö Museum). 

Tabell 1 
Social struktur i några kvarter i Caroli och Lugnet 1950. Relativa tal." 

Caroli 
(Jerusalem, Carolus och Stralsund) 

Lugnet 
(Renen och Norsen) 

Arbetarklass 78 75 
därav okvalificerade 71 69 
därav kvalificerade 29 31 

Mellanskikt 13 16 
Företagare 8 9 
Borgarklass 2 1 
Andel > 60 år 27 32 
Andel bofasta >4 år 83 81 
Andel ogifta kvinnor 50 65 
Andel hemarbetande kvinnor 36 23 
Valdeltagande i kommunalvalet 1950 71 78 
Antal individer 466 268 
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Lugnet fanns överhuvudtaget inga i denna kategori. Tillverkningsindustrin 
sysselsatte något över hälften av de förvärvsarbetande, medan parti- och 
detaljhandel sysselsatte var fjärde. Drygt varannan sysselsatt inom tillverk-
ningsindustrin återfanns inom textil- och beklädnadsföretag." 

Malmös arbetarrörelse växte fram ur kvartersstädernas sociala gemen-
skap. I synnerhet Lugnet med dess närhet till industriarbetsplatser, kom att 
förknippas med socialdemokratins genombrott under slutet av 1800-talet. 
Förutom en stor andel industriarbetare bodde här flera av arbetarrörelsens 
ledargestalter. Ett stenkast därifrån uppfördes landets första Folkets hus 
och på torget intill saluhallen samlades man om söndagarna när fackfören-
ingarna genomförde sina s k morgonturer till Folkets park. I samband med 
att nya bostadsområden med hyreskaserner för arbetare växte fram runt 
sekelskiftet försköts emellertid arbetarrörelsens centrum från innerstaden i 
riktning mot Möllevången. 

En närmare analys av valresultaten i kvartersstäderna Caroli och Lugnet 
under de första efterkrigsdecennierna pekar på vikten av att uppmärksamma 
geografiska orsaker bakom väljarsympatier. Enligt etablerad valforskning är 
"sambandet mellan yrke och partitillhörighet historiskt sett en av grundpe-
larna i det svenska partisystemet"." Utifrån ett sådant antagande skulle man 
förvänta sig att Caroli och Lugnet med sin tydliga arbetarklassprägel uppvi-
sar entydigt höga röstsiffror för SAP. En analys av resultaten från kommu-
nalvalen 1946-62 visar emellertid att detta inte är fallet. 

Mest iögonfallande är att valdeltagandet ligger så klart under genomsnit-
tet för staden som helhet. Vid valet 1950 valde drygt 13% av de röstberätti-
gade i Malmö att inte rösta. I våra undersökningskvarter uppgick andelen 
till mellan 21% och 32%, där framför allt Caroli utmärkte sig. Caroli utmär-
ker sig dessutom genom det svaga stödet för SAP, drygt 10-15 procenten-
heter lägre än partiets genomsnitt (ca 55%) under perioden. På Lugnet lig-
ger siffran däremot i närheten av partiets genomsnitt. Detta kan jämföras 
med Möllevången där valdetagandet uppgick till närmare 90% och SAP 
erhöll runt 80% av rösterna. Högern håller sig ganska väl framme under 
hela perioden. I Caroli samlade partiet mellan 30-40% av rösterna och på 
Lugnet övertygar Högerns budskap drygt var fjärde väljare." 

Valresultaten i Caroli och Lugnet problematiserar således tesen om sam-
bandet mellan yrke och partisympatier. Trots det stora inslaget av arbetar-
klass lyckas SAP aldrig etablera sig på allvar i områdena. Tvärtom vände 
åtskilliga arbetarklassväljare SAP ryggen, antingen genom att röstskolka 
eller lägga sin röst på Högern. Enligt min mening bör detta delvis förklaras 
med geografiska orsaker. Såväl Caroli som Lugnet inbegrep bebyggelse 
som beboddes av människor ur de högre samhällsskikten. I synnerhet är 
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Lugnet-området 1915. Den del av kvarteret 19a Laxen som kringgärdas av Bro- och 
Bolagsgatorna fick senare namnet 19b Norsen. Några större fysiska ändringar i områ-
det skedde emellertid inte före rivningarna på 1960- och 70-talen. Källa: M. Greiff & 
H. Larsson (1989). 

detta tydligt i Caroli, som dessutom låg kringgärdat av borgerlig paradbe-
byggelse. Här fick aldrig någon homogen arbetarrörelsekultur likt Mölle-
vångens fotfäste. Dessutom kan man förmoda att Högerns socialkonserva-
tiva budskap kunde finna gehör hos Carolis och Lugnets många ensamstå-
ende kvinnor som förvärsarbetade, antingen med husligt arbete eller i un-
derordnade positioner inom handel och textilindustri. 

Carolis och Lugnets underklassprägel blev ännu tydligare under 1960-ta-
let. I en analys av Malmös sociala geografi 1965 pekar Dewitt Davis ut ett 
antal bostadsområden och stadsdelar som problemområden, däribland Ca- 
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roli och Lugnet. Baserat på en detaljerad undersökning av ålders- och hus-
hållssammansättning, bostadsförhållanden, yrken och inkomster, samt soci-
ala förhållanden (brottslighet och socialbidrag) urskiljde Davis tre olika 
grupper av problemområden. Den första gruppen kännetecknades av såväl 
fysiska som sociala problem och missförhållanden. Dessa område utmärktes 
bland annat av en stor andel äldre bebyggelse utan modern utrustning, do-
minans av arbetarfamiljer med inkomster klart under genomsnittet, trång-
boddhet, många äldre personer, samt brottslighets- och socialbidragsnivåer 
som låg klart över stadens genomsnitt." Hit hörde delar av Lugnet, som 
bland annat utmärkte sig med en andel lägenheter utan modern utrustning 
på drygt 90%. Vidare uppvisade Lugnet fortfarande stora andelar förvärvs-
arbetande kvinnor och personer över 60 år." 

Den andra gruppen problemområden präglades av samma fysiska och 
sociala karakteristika, men inte av samma omfattning och lika entydigt. 
Till denna kategori hörde bl a den resterande delen av Lugnet." Den tredje 
gruppen, slutligen, utgjordes av s.k. potentiella problemområden, som i och 
för sig befann sig i fysiskt gott skick, men vars sociala miljö visade på hot-
fulla likheter med de övriga grupperna." Stora delar av Caroli klassificera-
des som potentiellt problemområde. En nedbrytning av undersökningsom-
rådena i mindre enheter hade troligtvis visat att delar av Caroli, däribland 
kvarteren Jerusalem, Stralsund och Carolus, skulle ha kvalificerat sig för 
någon av de andra grupperna. För problemområdena i den första gruppen 
såg Davis inget större hopp. Dessa var: "... either physically, completely 
without hope of renovation, within reasonable limits, and are prepared for 
obliteration or are socially in despair". Angående områdena i den andra 
gruppen menade Davis att "there are still possibilities for physical renova-
tion or repair".27  Davis påpekande om behovet av åtgärder skulle snart visa 
sig förverkligas i en omfattning som han säkert inte ens hade kunnat 
drömma om. 

Rivningsraseriet 
Inledning 

Den kraftiga inflyttningen till Malmö som inleddes under 1950-talet och 
kulminerade på 60-talet pressade bostadsmarknaden till det yttersta. Nya 
bostadsområden uppfördes i snabb takt, däribland Almhög (1957-58), Se-
gevång (1959-60) och Söderkulla / Nydala (1961-62). Trots det stod 
över 30.000 personer i bostadskö vid mitten av 60-talet. Uppbackad av den 
socialdemokratiska regeringens s k miljonprogram genomfördes ett inten-
sivt bostadsbyggande som mellan 1965 och 1975 ökade antalet lägenheter 
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Tabell 2 
Antal nybyggda och rivna lägenheter i Malmö 1951-80 

Nybyggnation Rivningar 

1951-55 10.372 220 
1956-60 13.318 899 
1961 —65 15.800 1.750 
1966-70 19.155 2.905 
1971-75 15.602 3.344 
1976-80 5.009 1.858 
1951-80 79.256 10.976 

i Malmö från 100.000 till 135.000. De största bostadsområdena återfanns i 
stadens södra delar: Rosengård, Kroksbäck och Lindängen. 1979 bodde ca 
80.000 människor i dessa tre områden, vilket motsvarade närmare 1/3 av 
Malmös befolkning. 
Bostadspolitiken inbegrep även omfattande satsningar på saneringar i de 
äldre centrala stadsdelarna. Redan 1955 konstaterade Socialdemokraternas 
förtroenderåd: "Behovet av sanering är mycket stort och i vissa delar av 
staden har ett rätt omfattande saneringsverksamhet börjat. Staden har in-
köpt ett stort antal fastigheter i saneringsmogna stadsdelar för att kunna 
vidtaga erfoderliga gaturegleringar och nybebyggelse i stadens centrala de-
lar"." Mellan 1961 och 1975 revs över 8.000 lägenheter, varav merparten 
låg i Östra Förstaden, Caroli, Lugnet, och i den södra delen av Mölle-
vången.29  

Inledningsvis skedde saneringsverksamheten som s k punktsanering, vil-
ket innebar rivning av enskilda fastigheter eller delar av kvarter. I slutet av 
60-talet övergick man emellertid till totalsaneringar av hela stadsdelar. 
Därigenom blev det lättare för stadens myndigheter att genomföra större 
stadsbyggnadsprojekt. Bilismens kraftiga ökning gjorde det nämligen allt 
viktigare att koordinera bostadsbyggandet med en utbyggnad av gatunätet. 
Ett av de tydligaste exemplena i detta avseende utgör den genomfartsled 
som idag länkar samman motorvägens infart och Drottninggatan. För att 
denna skulle komma till stånd tvingades man i mitten av 60-talet utplåna 
flera gamla kvarter i Östra Förstaden samt Östra och Västra Dalgatorna." 

Rivningarna i Caroli och Lugnet 
Tveklöst befann sig delar av Carolis gamla bebyggelse i början av 60-talet 
i mycket dåligt skick. I synnerhet kvarteren kring Jerusalems- och Gröne- 
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Tv. Grönegatan och kvarteret Jerusalem, i bildens centrum kvarteret Carolus, t.h. 
Humlegatans södra mynning. Bilden tagen vid 60-talets mitt. Foto: Åke Jörleby. 

gatan ansågs tillhöra Malmös mer utpräglade slumområden." Det var 
också här som de första enstaka rivningarna i Caroli inleddes 1964-65. 
Ett år senare inleddes det största ingreppet i området när kvarteren Caro-
lus, Jerusalem, Hjorten, Erik Menved och Magnus Smek jämnades med 
marken. Trots att endast 26% av fastigheterna i Gamla staden klassades 
som saneringsmogna fick merparten av det gamla Caroli skatta åt förgäng-
elsen." 

Byggandet av det nya Caroli-området inleddes 1968. Störst uppmärk-
samhet väckte nog förändringarna i kvarteren Magnus Smek och Erik 
Menved. 1969 tillstyrkte Fastighetsnämnden en reviderad stadsplan för 
kvarteren som innebar att den till stora delar medeltida bebyggelsen ersat-
tes av ett enda kvarter (Erik Menved) bestående av parkeringshus, affärer 
och kontor." Med invigningen av Caroli City1973, som i ensamt majestät 
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reste sig ur askan av kvarteren Carolus, Jerusalem och Hjorten, avslutades 
"det största och dyraste saneringsprojektet i Malmös historia."" 

I likhet med Caroli hade delar av Lugnet förslummats under 1950- och 
60-talen. 1968 publicerade SDS ett stort reportage om Lugnet: "Det är ett 
stycke Malmö som är på dekis, men som ej är charmlöst. Gamla männi-
skor, som en gång bott där och som placerats om i välfärdsfunkis, tar dagli-
gen bussen hit för att prata med vänner på gatan och påta i vissnade bak-
gårdsrabatter"." Konstnären Jack Ulvenstam, boende i kvarteret Renen, 
slog fast: "Jag trivs så jäkla, tokigt bra i Lugnet. Var annars kan man mitt 
på blanka förmiddagen ta en grogg utan att folk beskärmar sig?... Det fina 
med Lugnet är friheten. Här tar alla varandra för vad de är — horan om 
hörnet, taxichaffören ovanför sadelmakarens, skådespelserskan därborta 
och den jugoslaviske jobbaren kastar hälsningar till varandra över gårdarna 
och byter några ord på gatan".36  

En annan Lugnet-invånare, A F Andersson, skyllde områdets förfall på 
fastighetesägarnas medvetna spekulation: "Tomtspekulanterna smyger sig 
fram med begär i ögonen och snärjer ett offer här och ett annat där.... ty-
värr har hr tomtjobbarna nästlat sig in och i 30 år predikat sitt saneringse-
vangelium och i väntan på en ny stadsplan har de — pga av bostadsbristen 
— lyckats fylla de värsta ruckel utan att kosta på dem ett öre. Deras är 
felet till slumbildningen."" Genom bildandet av det helkommunala sane-
ringsbolaget Malmö Grip 1969 försökte kommunledningen komma åt 
tomtspekulationen. En av bolagets första uppgifter blev att planlägga en 
totalsanering av Lugnet. Malmö Grips tillkomst välkomnades av tidningen 
Arbetet: "Meningen är att staden ensam eller tillsammans med enskilda in-
tressenter skall kunna skapa större saneringsenheter, så att man slipper 
ifrån den enskilda och spekulativa punktsaneringen, som lämnar omgi-
vande, mindre ekonomiskt attraktiv bebyggelse i samma eländiga skick som 
tidigare. Lugnet kan på det sättet bli ett nytt modernt city med blandad 
bostads- kontors och affärsbebyggelse samt väl tilltagna trafikleder och 
p arkeringsmöjligheter."" 

Trots att en undersökning gjord 1966 klassificerade mindre än hälften 
av bostadsfastigheterna som saneringsmogna inriktade sig myndigherna så-
ledes tidigt på en storsanering i Lugnet." Visserligen ansåg Byggnadsnämn-
den 1970 "att byggnaderna från 1890-talet vid Kaptensgatan förtjänar att 
få stå kvar av arkitektoniska skäl", men bara två år tvingades nämndens 
ordförande Nils Yngvesson konstatera: "Området har fått en sådan karak-
tär att det i stort sett inte går att bevara"." Fastighetsnämnden stötte emel-
lertid på stora svårigheter att köpa upp de privatägda fastigheterna. 1970 
var fortfarande 40 av de sammanlagt 130 rivningsfastigheterna i privat ägo. 
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Rivningar i kvarteret Krokodilen på Lugnet (västra Kanalgatan/N. Långgatan) inled-
des redan i mitten av 60-talet. 

I flera fall fick därför tvångsinlösen tillgripas." Rivningarna påbörjades i 
slutet av 60-talet och vid mitten av 70-talet utgjorde det 70.000 kvadratme-
ter stora Lugnet-området utan jämförelse det största 'bombhhålet' i 
Malmö. 

I de ursprungliga planerna för det nya Lugnet prioriterades kontor, buti-
ker och bilism. 1970 presenterade Byggnadsnämnden en reviderad plan 
som bl a innebar att Kungsgatans 'boulevard' skulle förlängas längs Storga-
tan fram till Södra Förstadsgatan, men fortfarande gav man stort utrymme 
åt kontor, butiker och bilism.' Två år senare kom den slutliga dispositions-
planen för Lugnet. Nu var tongångarna annorlunda; Lugnet skulle bli "en 
stadsdel byggd på bilfria gator och ett stort inslag av boende — nästan tvärt 
emot de tidigare generalplanevyerna!".43  1977 inleddes byggandet av Lug-
net, som två år senare kunde börja ta emot de första av sammanlagt 2.000 
hyresgäster. 

I SDS beskrevs det nya Lugnet som "det mest attraktiva och påkostade 
bostadsområdet i Malmö hittills.' En som hade svårt att stämma in i hyll-
ningskören var poeten Jaques Werup: "Lugnet var en arbetarstadsdel i 
Malmö, med trånga gator, grönskande gårdar och med hantverkare i varje 
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prång. Där var säkert fattigt och förnedrande en gång i tiden... Men att 
trumla ner hela denna unika miljö till förmån för nya fyrkanter i glas och 
betong — för fastigheter som hade kunnat ligga var som helst — nya par-
keringshus, kontorskomplex och oöverkomligt dyra och trånga bostadsmo-
duler borde ha renderat de ansvariga socialdemokraterna livstids straffar-
bete. Min ungdomstid på Lugnet, i olika oeldade lägenheter utan varmvat-
ten och toalett, unnar jag alla ungdomar"." 

Aktörerna 
Inledning 
Formellt sett var det den socialdemokratiska kommunledningen som bar 
ansvaret för 1960- och 70-talens byggande och saneringar. Vid en närmare 
granskning skymtar vi emellertid ytterligare ett par centrala aktörer, nämli-
gen den mäktiga Skånska Cement-koncernen och arbetarrörelsens bostads-
kooperation. Var för sig hade dessa byggt upp starka maktpositioner under 
de föregående decennierna, men även mellan dem existerade betydelsefulla 
relationer. 

Ernst Wehtje och Skånska Cement 
Redan under 1930-talet skaffade sig Skånska Cement-koncernen i Malmö 
en ledande position inom svensk byggnadsindustri. Koncernen omfattade 
både tillverkning av byggnadsmaterial genom Skånska Cementaktiebolaget 
(nuvarande Euroc) och entreprenadverksamhet genom Skånska Cement-
gjuteriet (nuvarande Skanska). 1936 tillträdde Ernst Wehtje jr som chef för 
Cementaktiebolaget och under hans ledning genomdrev företaget en mo-
nopolliknande koncentration av landets cementproduktion. Med hårdhänta 
metoder skapade Wehtje en vittförgrenad och mångsidig produktionsappa-
rat. Hjärtat i verksamheten utgjordes av cementfabriken och kalkbrottet i 
Limhamn." 

Cementaktiebolagets genomgripande rationaliseringar lovordades av 
1947 års statliga byggnadsmaterialutredning: "Cementagruppen represen-
terar en mycket rationellt skött industri, vars ledning väl tillgodosett ce-
mentindustrins utveckling på lång sikt". Så länge företaget sköttes på detta 
sätt "saknades anledning till speciella åtgärder".°° Under 1950- och 60-ta-
lens byggnadsboom stärkte Cementaktiebolaget sin ställning ytterligare. 
Vid sidan av en ständigt ökad cementproduktion expanderade framställ-
ningen av fabriksbetong, betongelement och lättbetong kraftigt. Genom 
förvärv av en lång rad olika byggmaterialföretag etablerade sig Cementak-
tiebolaget dessutom inom tillverkningen av byggnadsmaskiner, vvs-produk- 
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ter, monteringsfärdiga trähus och plastvaror.' I slutet av 1960-talet hade 
Cementaktiebolaget och dess närstående byggmaterialföretag över 15.000 
anställda. Enligt Svenska Byggnadsarbetareförbundets utredning 'Bygg 70' 
svarade gruppen för närmare 50% av den svenska byggnadsmaterialindu-
strins produktion. Inom cementproduktionen uppgick Cementaktiebolagets 
andel till 80%." 

Vid krigsslutet hade betong, där cement används som bindmedel, blivit 
det viktigaste byggnadsmaterialet. Som branschledande inom såväl gjutning 
av betongprodukter som byggnadsverksamhet utmärkte sig Skånska Ce-
ment-koncernens andra hörnpelare, Cementgjuteriet. Företaget stärkte sin 
tätposition ytterligare med uppsvinget för byggnadsverksamheten under ef-
terkrigstidens första decennier. Cementgjuteriet satsade stora resurser på 
att driva fram en rationalisering av byggnadsindustrin och etablerade en 
särskild expertgrupp 1951 i syfte att "utveckla en helt ny byggmetod för 
produktion av flerfamiljshus"." Under ledning av Malmöavdelningens chef 
Nils Kjellström genomförde expertgruppen utvecklingsexperiment med be-
tong som byggnadsmaterial. 1952-53 byggde företaget den första bostads-
fastigheten i Malmö och i Sverige enligt den så kallade Allbetongmetoden, 
vilken innebar användandet av prefabricerade betongväggar som hopmon-
terades med hjälp av lyftkranar. Metoden spred sig snabbt och vid mitten 
av 1960-talet tillämpades den även i Schweiz, Tyskland och England.' 

Runt om i landet uppförde Cementgjuteriet s.k. elementfabriker som se-
rietillverkade en lång rad prefabricerade byggnadselement, såsom betong-
fasader, bjälklag, tak, balkonger, bärande innerväggar och trappor." Med 
förvärvet av sin störste konkurrent Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne AB 
i Stockholm 1967 etablerade sig Cementgjuteriet som "det ledande företa-
get då det gäller monteringsbyggande; företaget förfogar över sammanlagt 
13 egna fabriker för stom- och fasadelement samt är delägare i ytterligare 
två"." Enbart i Malmö-Lundregionen förfogade Cementgjuteriet över tre 
elementfabriker. 1966 arbetade närmare 20.000 personer för Skånska Ce-
mentgjuteriet. Byggnadsarbetareförbundets utredning 'Bygg 70' konstate-
rade att "Skånska Cementgjuteriet är landets utan jämförelse största bygg-
företag som 'bygger allt överallt' och tack vare stora resurser kunnat ut-
veckla teknik och kapacitet inom flera specialområden. Företaget är så-
lunda en av de ledande elementbyggarna och äger ett 30-tal betongvarufa-
briker."" 

HSB och Hugo Åberg 
HSB i Malmö såg dagens ljus 1925. Kooperationen hade en stark tradition 
inom Malmös arbetarrörelse och HSB fick snabbt luft under vingarna. 
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Under andra hälften av 1930-talet uppstod det emellertid ansträngda rela-
tioner i förhållandet till Malmö Hyresgästförening, vilket ledde till att Hy-
resgästföreningen började bygga kooperativt i egen regi. Byggverksamhe-
ten slog väl ut och 1938 bildades Hyresgästernas Bostadsproduktion med 
Arnold Sönnerdahl som styrelseordförande och från 1940 med Hugo 
Åberg som VD." Förekomsten av två konkurrerande kooperativa bostads-
företag i Malmö vållade HSB:s Riksförbund stora bekymmer och försök 
till förening misslyckades. Förbundet såg dessutom med oro på HB:s om-
fattande byggproduktionen och på att Hugo Åberg anlitades som byggmäs-
tare utan någon anbudsgivning. Inför hot om uteslutning tvingades HB 
1940 stoppa Åbergs privata byggverksamhet. Förbundets strävan att få till 
stånd en sammanslagning mellan HB och HSB kröntes med framgång 
1943." 

Hugo Åberg kom att spela en viktig roll för HSB:s utveckling långt in 
på 1960-talet. Åberg föddes 1905 i Malmö och växte upp under enkla för-
hållanden." Åberg löste tidigt medlemsskap i SAP och som arbetslös enga-
gerade han sig i de arbetslösas förening. Så småningom anställdes Åberg 
som hantlangare på en byggarbetsplats. Fritiden ägnade han åt studier i 
byggnadslära. Endast 27 år gammal skaffade han sig ett lån på banken för 
att bygga ett egnahem. När bygget var färdigt sålde han huset och gjorde 
sig en nätt liten förtjänst. Vinsterna ökade när Åberg fortsatte att bygga 
egnahem. Ryktet om hans effektivitet spred sig. 

Kanske som en följd av sin partitillhörighet kom Åberg snart i kontakt 
med Hyresgästernas Byggproduktion, HB. 1937 erbjöd han sig att åt HB 
bebygga koloniområdet Ellstorp med bostadsrätter. Axel E Svensson, dåva-
rande ledamot i Fastighetsnämnden, minns sin första kontakt med Åberg: 
"Hugo Åberg hade byggt fem—sex villor på Virentofta. Då kom han upp 
till Drätselkammaren och hemställde om att få överta ett stort område som 
låg på Öster. Fastighetschefen och jag kom överens om att eftersom han 
bara var en vanlig byggjobbare så om han skulle ha det området som blev 
Ellstorp på Sallerupsvägen så skulle han sätta borgen på 500.000. Det 
dröjde två dar så kom han upp och la det. Borgenären det var Wehtje."" 
Ellstorps färdiga höghusområde föll HB så väl i smaken att Åberg anställ-
des som VD, och han förblev bostadskooperationen trogen ända fram till 
1958. 

HSB fick med tiden ett allt större inflytande inom SAP och i de kommu-
nalpolitiska organen. Kulmen nåddes när HSB:s VD Oscar Stenberg valdes 
till kommunfullmäktiges ordförande 1963. Stenberg gjorde sig snabbt känd 
för sina hårda nypor. Enligt Svenska Byggnadsentreprenörföreningens di-
rektör, Sten Källenius, föredrog byggherrar i allmänhet handlingsinriktade 
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socialdemokratiska majoriteter framför borgerligt styrda kommuner. Di-
rektören nämnde särskilt Malmö: "Man har alltid möjligheter att förhandla 
med Oscar Stenberg. HSB-organisationen upplever vi för övrigt inte som 
en fiende eller något sådant, utan tvärtom"." Den dåvarande direktören för 
Skandinaviska Bankens lokalavdelning i Malmö Hans Cavalli-Björkman 
gör samma bedömning: "Stenberg var oerhört 'dynamic', vad man kallar 
en stark man". I egenskap av HSB-chef var Stenberg en av bankens stor-
kunder. "Vi skötte byggnadskreditgivningen hela tiden åt HSB. Oscar och 
jag satt ju ner en gång om året och körde igenom hela behovet. Så gjorde 
vi upp det han och jag. Enkelt och praktiskt. Han som HSB-chef och jag 
som bankchef."" 

Korporatismen och 'rivningsraseriet' 

Mellan Stenberg, Hugo Åberg, HSB och Skånska Cement spanns ett nät-
verk av korporatistiska maktrelationer. Byggmästaren Hugo Åberg ägde 
åtskilliga centralt belägna fastigheter. Oscar Stenberg styrde över såväl 
HSB som kommunen. Som högst ansvarig för politikens utformning be-
stämde Stenberg även över fastigheter och tomtmark. Kommunen förvär-
vade omfattande markområden under efterkrigstidens första decennier och 
ägde 1/3 av all mark inom stadsgränsen 1960. Dessutom ägde Fastighetsav-
delningen fastigheter runt om i staden. Ernst Wehtje styrde i sin tur över 
ett kapitalimperium som kretsade kring byggproduktion och i allt större 
utsträckning fastighetsägande. Skandinaviska banken stod för finansering 
och där satt Wehtje ordförande. 

Till grund för korporatismen låg samarbetet mellan HSB och Wehtje-
imperiets företag. Redan 1946 slöt HSB avtal med Byggmästarnas Gemen-
samma Byggaktiebolag (BGB), där Skånska Cementgjuteriet dominerade: 
"Genom överenskommelsen avsåg man att finna en form för mera planmäs-
sig och rationell bebyggelse i stor stil. Den innebar nämligen en viss uppdel-
ning mellan HSB och BGB av den årliga byggnadsverksamheten så att de 
båda organisationerna var för sig disponerade större sammanhängande 
områden. Härigenom undvek man en splittrad bebyggelse och fick möjlig-
heten att utnyttja de fördelar som stordriften innebär, exempelvis beträf-
fande värmeanläggningar, som genom att göras större kunde bli billigare 
både ifråga om anskaffning och drift. Enligt överenskommelsen skulle 
byggmästarnas organisation se till att i den mån deras medlemmar uppförde 
bostadsrättsfastigheter dessa skulle i vanlig ordning och på sedvanligt sätt 
göras till HSB-föreningar. HSB förband sig å sin sida att för sin byggnads-
verksamhet till större delen anlita medlemmar av BGB"." 

Genom bildandet av fastighetsbolaget AB Orion 1953 satsade HSB på 
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uppköp av fastigheter i stadens centrala delar, som ansågs lämpliga för sa-
nering." Redan året därpå ägde bolaget 28 fastigheter, belägna på Lugnet 
och i Gamla staden." Uppköpen av fastigheter samordnades när AB Mal-
möfastigheter bildades 1955 av HSB och några medlemsföretag i BGB. 
"Det har befunnits angeläget att koncentrera saneringsverksamheten så 
mycket som möjligt och av denna anledning har styrelsen beslutat att till-
sammans med en del medlemmar i BGB bilda ett särskilt bolag, som i fort-
sättningen skall vara ett gemensamt organ för saneringsverksamheten. De 
11 delägarna i detta bolag har förbundit sig dels att till bolaget överlåta sitt 
nuvarande innehav av saneringshus och dels att i fortsättningen inte göra 
ytterligare sådana inköp utan att först efterhöra huruvida saneringsbolaget 
har intresse av att förvärva ifrågavarande fastighet. Det är inte meningen 
att detta bolag skall bedriva någon byggnadsverksamhet. Bolaget skall för-
valta innehavda saneringsfastigheter samt i samarbete med staden göra upp 
stadsplaneförslag och bedriva annan därmed sammanhängande verksam-
het"." 

Enligt Arne Lundberg bildades AB Malmöfastigheter för att hålla tomt-
priserna nere "och sen skulle man dela på rovet, så att säga"." Utåt sett 
konkurrerade således fastighetsbolagen om tomterna, men genom stora 
fastighetsbolag som AB Malmöfastigheter sattes konkurrensen ur spel. De 
olika fastighetsbolagens jakt på rivningsfastigheter ställde till stora problem 
för de kommunala myndigheterna. Ytterst var det nämligen fastighetsäga-
ren som avgjorde om en fastighet skulle rivas och nybyggas, renoveras eller 
om den helt enkelt skulle stå kvar och förfalla. Som tidningen Arbetet kon-
staterade 1969 "kan det t o m med vara privatekonomiskt fördelaktigt att 
låta fastigheter förslummas om man vet att markvärdestegringen är större 
än kapitalförstöringen"." 

Vid en stor saneringskonferens i Malmö samma år beklagade sig Hälso-
vårdsnämndens ordförande Bror Hansson: "Det finns andra värden än 
ekonomiska när det gäller sanering. Ofta kan det vara bättre att rusta upp 
än att riva, annars är det risk att vi får en död och kall stad. Den avsiktliga 
misskötseln av fastigheter för att få rivningstillstånd ger hälsovårdsnämn-
den mycket arbete.' Som tidigare påpekats hade bildandet av det helkom-
munala saneringsbolaget Malmö Grip 1969 till syfte att stävja spekula-
tionen i rivningsfastigheter och tomter. Kommunalrådet Carl Ljunbeck slog 
fast att nu skulle det "bli slut med att plocka russinet ur kakan."" Efter 
flera års förhandlingar kunde Malmö Grip 1975 köpa loss AB Malmöfas-
tigheters fastighets- och tomtbestånd på Lugnet för 20 miljoner kronor. 
Inte oväntat erhöll HSB och BGB en stor del av lägenhetskvoten på Lug- 
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Restaureringen av Thottska huset på Östergatan 1969-71 var ett tidsödande arbete. 
Genom stomskelettet syns det påbörjade arbetet med Caroli City-komplexet. Foto: 
Bengt Salomonsson (Malmö Museum). 

net; närmare bestämt 440 lägenheter, medan MKB fick hålla tillgodo med 
144 lägenehter. 

Även i Caroli tog HSB initativ till saneringarna genom uppköp av tomter 
i bl a kvarteret Carolus på 1950-talet. 1962 sålde HSB sina förvärv till Ce-
mentgjuteriets fastighetsbolag Sulcus, som under följande år även köpte 
upp kvarteren bredvid, Magnus Smek och Erik Menved.68  Stadsplan för 
området saknades, ändå satte Skånska Cementgjuteriet igång med projek-
tering. På initiativ av socialdemokraten Kurt Karlsson tillsatte kommunfull-
mäktige en kommitte som skulle granska saneringsbehoven, men byggföre-
tagen rev husen innan kommittén hann arbeta färdigt." I sin verksamhets-
berättelse prisade Skånska Cementgjuteriet samarbetet med kommunen och 
som Bertil Johansson och Patrik Sonander hävdade i en undersökning "är 
det i praktiken SCG som stadsplanerat området, ett tyvärr ganska vanligt 
tillvägagångssätt vid dylika projekt idag"." Nybyggnationen skedde i form 
av ett kommanditbolag där såväl Sulcus som Hugo Åberg stod som bygg-
herrar, med Skånska Cementgjuteriet som generalentreprenör." 

Omvandlingen av Caroli ingick i Skånska Cementgjuteriets strävan att 
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skapa ett nytt butiks- och kontorsstråk längs Djäknegatan.72  Andra stora 
byggnadsprojekt i innerstaden uppvisar således samma korporatistiska 
mönster och samma aktörer. I kvarteren runt Gustav Adolfs Torg utsågs 
Wehtjes företag till byggentreprenör för såväl kontor (Valand), hotell (S:t 
Jörgen) som köpcentra. (NK-huset). I kvarteret Spinneriet byggde Skånska 
Cementgjuteriet kontor och hotell Arkaden, "mätt efter golvytan på 43.000 
kvm Sveriges då största hus", med företagets fastighetsbolag Sulcus som 
ägare." 

I flera fall tillhörde berörda fastigheter Hugo Åberg. Trots sin låga pro-
fil framstår Hugo Åberg som korporatismens viktigaste länk. Cavalli-
Björkman summerar Åbergs betydelse: "Han var oerhört betydelsefull för 
banken. Hugo Åberg och banken har ju ändå gjort Kronprinsen, NK, S:t 
Jörgen, Jägersro. Allt vad Hugo Åberg höll i, höll vi i.... Det var alltid 
Skånska som byggde för Hugo Åberg och vi finansierade alltihopa."" När 
köpcentrat Caroli City öppnade 1974 låg Hugo Åberg i graven sedan fem 
år tillbaka, men ändå ansåg sig Skånska Cementgjuteriets direktör Ulf Wi-
derström föranledd att påminna om Åbergs betydelse: "Vi har samarbetat 
med många, och i sammanhanget vill jag peka på det djupa och fruktbara 
samarbete som vi haft med Hugo Åberg. Han har betytt oerhört mycket 
och gjort en utomordentlig insats i det här projektet. Vi har undanröjt 
många avskräckande exempel på förslumning och skapat alternativ i inner-
staden till bostäderna i ytterområdena."" 

Rivningsraseriets' konsekvenser 
Från kvartersstaden till den funktionella staden 

De fysiska omstruktureringar som Malmö genomgick från slutet av 
1950-talet och in på första hälften av 1970-talet innebar att den gamla 
kvartersstaden med dess geografiska närhet mellan boende, arbetsliv, buti-
ker och nöjen försvann. Mats Franzén beskriver denna urbana förändrings-
process som framväxten av den funktionsuppdelade staden: "Staden består 
här av flera funktionsområden (betydligt större än kvarter) vart och ett ren-
odlat för sin verksamhet. Funktionsområdena binds samman genom ett be-
tydande transportnät. Bebyggelsen är förhållandevis gles och ger inte upp-
hov till gaturum mellan kvarter utan till friytor mellan fristående huskrop-
par. I denna stadstyp finns inte helheten i delen, tvärtom byggs den upp 
genom addering av olikartade element, och blir därför ofördelad. Genom 
att funktionerna åtskiljs blir staden asymmetrisk, eller segregerad, det vill 
säga verksamheterna blir variabelt åtkomliga, de kommer att länkas mer 
eller mindre långt bort från exempelvis bostaden."" 
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Vid sidan av de fysiska förändringarna fick saneringarna av de gamla 
kvartersstäderna Caroli och Lugnet långtgående sociala konsekvenser. För 
det första sveptes återstoden av arbetarklassens gamla kontaktytor bort, 
såsom ölhallar, småbutiker, speceriaffärer, trånga gator och bakgårdar, och 
ersattes av snabbköp och köpcentra. 1962 betjänade t ex varje butik i Östra 
Förstaden i genomsnitt 80 personer. På åtta år fördubblades siffran. Visser-
ligen fanns det en ambiton att bevara en del av Carolis ursprungliga verk-
samheter, men "denna något romantiska romantiska tanke ser inte ut att 
kunna förverkligas eftersom intresset varit lite. Miljöändringarna var väl li-
tet för radikal för denna typ av verksamheter samtidigt som de flesta redan 
är bortrationaliserade för gott. Från SCG:s sida räknar man inte med att 
någon återflyttning skall ske annat än i något mycket begränsat undantags-
fall."" 

Eftersom ytterst få av de gamla invånarna hade råd att bo kvar i de nya 
bostadsrätts- och hyreslägenheterna medförde saneringarna dessutom att 
områdenas sociala sammansättning förändrades. Medan de gamla invå-
narna flyttades ut till de nya förorterna befolkades Caroli och Lugnet av 
mer välbeställda invånare. Problemet noterades av Malmö Arbetarekom-
mun redan 1966: "Ett av de stora problemen vid sanering av bostadsområ-
den är omflyttningen av tidigare hyresgäster. Många hyresgäster har inte 
råd att flytta in i de nybyggda bostäderna. Här måste i stor utsträckning 
tillgripas byten mellan olika lägenheteskategorier och hyresnämnderna har 
en ömtålig uppgift i behandlingen av dessa ärenden"." 

Trots statlig finansierng gick det inte att undvika högre hyror i innersta-
den än i de nya ytterområdena. Vid en saneringskonferens i Malmö 1969 
konstaterades att: "... de senast färdigställa saneringsobjekten visar en hy-
resnivå, som överstiger ytterområdenas hyror med 20-25 procent.' Den 
segregerande effekten syntes inte bekymra civilingenjören Göran Lidström 
från fastighetsbolaget Sulcus, som tvärtom försvarade hyresskillnaderna 
med hänvisning till att "miljön spelar en stor roll för värdet av en fastighet. 
Stadskärnan ger atmosfär och kultur. Han erinrade också om att boendet 
i city har många fördelar som uppväger den högre kostnaden. Man kan t 
o m förutse en återflyttning av äldre egnahemsägare."" 

Den kraftiga ökning av antalet socialbidragstagare som ägde rum i 
Malmö under hela 60-talet har sin främsta förklaring i de omfattande sane-
ringarna. Saneringsprojekten drabbade i första hand människor med små 
ekonomiska resurser som inte klarade av hyran i miljonprogrammets nya 
lägenheter. Redan 1964 slog slog socialvårdsdirektören Bengt Hed161. fast: 
"Den starkt ökade bostadssaneringen skapar ett ökat socialhjälpsbehov. De 
tidigare invånarna i saneringshusen flyttar ut till nya områden och får 
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högre hyror, som de i varje fall inledningsvis, inte klarar utan socialt 
stöd."" En utredning från Drätselkammaren (nuvarande kommunstyrelsen) 
1970 visade att socialhjälpsbehovet ökade med 140 procent vid flyttning till 
en modern bostad." 

Malmös försvunna kulturhistoria 

Med schaktmaskinernas hänsynslösa framfart i Caroli och på Lugnet sköv-
lads viktiga delar av Malmös kulturhistoria. Störst uppmärksamhet väckte 
onekligen ingreppen i Caroli. Redan 1953 tillsatte kommunfullmäktige en 
kommittén med uppgift att systematiskt inventera stadens äldsta byggnader. 
I två delbetänkanden redovisade kommittén ett stort antal kulturhistoriskt 
viktiga byggnader och miljöer i Gamla staden, varav ett 20-tal enbart i 
Caroli." På initiativ av Malmö museinämnd tillsattes 1964 en ny kommitté 
för byggnadsinventering. Fastighetsnämnden uttryckte emellertid oro för 
att saneringsverksamheten skulle bli lidande och anförde vissa reservatio-
ner: "Fastighetsnämnden nödgas även framhålla, att åtskilliga stadsplane-
frågor inom Gamla staden måste lösas inom en mycket snar framtid. En 
inventering så omsorgsfull och ingående som museinämnden tänkt sig, sy-
nes av praktiska skäl omöjlig att genomföras i hela sin vidd om ej stadspla- 

Tabell 3 

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Caroli-området enligt 1953 års inven-
tering. 

Byggnad Kvarter Ålder Tillstånd vid inven-
teringen 1970 

Kruseska källaren Magnus Smek 1400-tal riven 
Kvällspostens källare Magnus Smek 1400-tal riven 

hus Magnus Smek 1800-tal riven 
Carnegiehuset S:t Gertrud 1500-tal förändrad 

gårdshus S:t Gertrud 1700-tal oförändrad 
Thottska gården Carolus 1500-tal förändrad 
Diedenska gården Carolus 1600-tal oförändrad 

magasinet Carolus 1800-tal riven 
Atlas gathus Erik Menved 1600-tal riven 
Skånska Dagbladets hus S:t Gertrud 1700-tal oförändrad 
Bagerska gården S:t Gertrud 1800-tal oförändrad 

Källa: Malmö Stadsfullmäktige. Kommitten för Byggnadsinventering (1970) 
s. 11-14. 
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nearbetet inom bl a Gamla staden skall komma att fördröjas betydligt 
längre än vad som är rimligt.' 

De kulturhistoriska intressena stod sig på det hela taget ganska slätt inför 
de mäktiga krafter som drev på saneringarna. I kampen mot den planerade 
rivningen och nybebyggelsen i kvarteret S:t Gertrud (med bl a Bagerska 
gården och Carnegiehuset) erhöll motståndarna emellertid stöd från Riks-
antikvarieämbetet: "Här skulle enligt förslaget tillåtas en nybebyggelse med 
17 meters höjd, vilket enligt ämbetet innebär att den värdefulla gatumiljön 
spolieras. En nybyggnad här bör inte få denna höjd.... Med hänsyn till de 
möjligheter som finns här att bibehålla en större sammanhängande stads-
miljö är det enligt ämbetet angeläget att den befintliga bebyggelsen inom 
kvarteret i största möjliga utsträckning bevaras."" 

Däremot hade Riksantikvarieämbetet inga erinringar mot rivningen av 
kvarteren Carolus, Jerusalem och Hjorten, så länge Diedenska gården och 
Thottska gården bevarades. Det vore emellertid, framhöll ämbetet, "önsk-
värt att möjligheterna unersöks att åtminstone bevara fasaderna i övrigt 
utmed Östergatan". Denna önskan gick dock inte i uppfyllelse och överhu-
vudtaget togs inte någon större hänsyn till den kulturhistoriska miljön. I sin 
undersökning av saneringarna i Caroli konstaterade Bertil Johansson och 
Patrik Sonander att "man har endast i ett par fall varit tvungen att ta hän-
syn till några kulturhistoriska värdefulla objekt. Förutom bevarandet av 
Diedenska gården och Thottska huset (korsvirke från 1600- resp. 1700-ta-
let) i områdets nordöstra hörn, gäller det en valvkällare från 1400-talet 
(den s.k. Kruseska källaren) som dock av tekniska skäl fick flyttas och hö-
jas. Vid de arkeologiska utgrävningarna som föregick schaktningarna fann 
man för övrigt mycket av intresse. Man är i Malmö inte bortskämd med 
orörda medeltida kulturlager, vilka man fann i kvarteren Magnus Smek och 
Erik Menved, bägge från 12— 1300-talen."" 

Kommitten för byggnadsinventering framhöll att det inte bara var medel-
tida kulturmiljöer som stod på spel: "I första hand är det den tidiga 
1800-talsklassicismen som hotas av utrotning.... Sedan 1950-talets mitt har 
följaktligen de flesta och mest autentiska inslagen bland det tidiga 1800-ta-
lets köpmansgårdar försvunnit. Genom den pågående förnyelsen av kvarte-
ret Magnus Smek har också den sista samlade enklaven handelsgårdar ri-
vits. En motsvarande förlust av sekelmittens stora magasinsbyggnader i gult 
eller rött tegel inträffar genom totalsaneringen av kvarteret Carolus. Där-
med kommer Östergatan tidigare slutna gaturum att splittras och slutgiltigt 
förlora sin medeltida karaktär. Den planerade och delvis redan realiserade 
nybebyggelsen i dessa kvarter medför också att S:t Petri och Caroli kyr-
kors dominerande roll i stadsbilden i detta känsliga parti av kärnan har 
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Gottfridsgatan på Lugnet 1929-31. Bilden dr en utmärkt illustration till gaturummets 
centrala betydelse i de gamla stadsmiljöerna. (Malmö Museum). 

minskat. Detta i strid med den tidigare kulturbyggnadskommittens rekom-
mendationer att 'bebyggelsen omkring äldre monumentala byggnader bör 
underordnas dessa".87  

Den okänsliga blandningen av gammalt och nytt kritiserades skarpt av 
Johansson och Sonander: "Som eftergifter åt de kulturvårdande intressena 
har man sparat två mindre korsvirkeshus och en kyrka.... Att på detta sätt 
rycka loss små enskilda enheter ur sitt större sammanhang och sedan 
klämma in dem i ett totalt nytt och främmande får naturligtvis förödande 
konsekvenser på den nya miljön men framför allt för de kvarvarande äldre 
små delarna. Om man sedan också tar i beaktande att mitt emot på andra 
sidan Östergatan (kv S:t Gertrud) ansträngningar görs för att söka bevara 
en större sammanhängande del av miljön, framstår det aktuella beteendet 
som direkt regelvidrigt. I mörkare ögonblick omfattar man tyvärr lätt tanken 
att det hade varit bättre om man rivit allt och alla byggnaderna i kvarteren i 
ett sammanhang."88  

Visserligen innehöll Lugnet inte någon medeltida bebyggelse, men även 
här sopade saneringarna bort en unik kulturhistorisk miljö. På Lugnet låg 
Malmös första renodlade arbetarbebyggelse sida vid sida med pittoresk ga- 
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tuhus-bebyggelse. Som Hans Janstad påminner om var långt ifrån alla fas-
tigheter förslummade: "...det fanns minst lika många som kärleksfullt hade 
vårdats och Lugnet hade kunnat bevarats som ett 'Dragör' mitt inne i det 
stora Malmö"." Inte alla lät sig emellertid 'bortsaneras' frivilligt. En av de 
mest högljudda kritikerna av rivningarna i Lugnet hette A F Andersson, 
som själv bodde i ett gatuhus på Gottfridsgatan. I ett öppet brev i SDS 1971 
vädrade han sin ilska inför Fastighetsnämndens planerade rivning av Gott-
fridsgatan. "Jag undrar: Har verkligen nämndens ledamöter försökt sätta 
sig in i problemet Lugnet? Det vore skäl att än en gång ta sig en funderare 
och tänka efter — har vi inte här ett stycke kulturhistorisk miljö som vi 
borde bevara åt våra barn och barnbarn?... Det fordras variation och det 
är ett krav från människan att få ha kvar vissa delar av det gamla.... Dir 
Lundberg (Roland Lundberg, h-ledamot i Fastighetsnämnden m.a.) hoppas 
på expropriation under 1972 för att man skall kunna köra bort oss som bor 
på Gottfridsgatan. På detta vill jag svara: Jag är visserligen 65 år men jag 
och övriga som bor här på Gottfrdigatan säger som man sade under kriget 
då Hitler stod i Danmark och Norge — Jag slåss för Sverige! Jag slåss för 
min hembygd! Jag slåss för mitt hus och mitt hem!"" 

I en omfattande utredning gjord av Statens Byggforskningsråd 1970, 
som även inkluderade Malmö, konstaterades att 64% av hushållen ville bo 
kvar i de gamla och omoderna lägenheterna. Många satte uppenbarligen 
värde på de gamla kvartersstädernas rumsliga strukturer, vilket även beto-
nades i utredningsrapporten: " De äldre bostadsområdena är funktionellt 
integrerade, dvs. de används för varierande funktioner: de är arbetsområ-
den, bostadsområden, områden för kommersiella och kulturella verksam-
heter. En variationsrik arkitektonisk utformning speglar det kulturhisto-
riska skeendet. Dessa förutsättningar för en levande stimulansrik miljö 
återfinns i ringa grad i modernalostadsområden.... en rad undersökningar 
har pekat på att miljöns utformning synes ha mindre betydelse för barnens 
lek än den stimulans som ges av mänskliga relationer och händelser. Även 
för vuxna (speciellt de hemmavarande) kan den äldre innerstadsmiljön tän-
kas vara mer berikande än i funktionellt hänseende sektoriserade moderna 
ytterstadsområden. Enligt detta sätt att se framstår de äldre bostadsområ-
dena som miljöer med stora möjligheter att fungera väl för de boendes be-
hov.' 

Samtidigt som den kulturhistoriska skövlingen av Caroli satte igång på 
allvar försäkrade socialdemokraterna i ett valmanifest från 1966 att "den 
inre stadskärnan förnyas med pietet och känsla för kulturhistoriska och 
estetiska värden..." Betydligt mer verklighetsnära framstår då svaret från 
Skånska Cementgjuteriets direktör Ulf Widerström när företaget kritisera- 
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Östergatan 1994. Till höger låg tidigare kvarteret Magnus Smek, vars äldsta delar här-
stammade från 1400-talet. Kvarteret köptes upp av fastighetsbolaget Sulcus och för-
vandlades till kontor- och affärskvarteret Erik Menved. Foto: Mikael Stigendal. 

des för att ödelägga medeltida byggnader och gatunät: "En stad får inte 
bli som en gammal murken trädstam. Kärnan måste hela tiden hållas frisk 
för att trädet ska grönska."" Inte oväntat ger Jaques Werup uttryck för en 
helt annan uppfattning om saneringarnas innebörd och konsekvenser: "I 
Caroli City-komplexet — köpcentrumet som tog död på nästan all den in-
tima småföretagarägda detaljhandeln som gjorde kvarteret så levande —
där verkar människornas konsumtionsiver vara programmerad för en Ny 
Skön Värld... Jag känner hur det kittlar i mina tillbakasträvande nerver —
låt ändå säga så här: om allt detta sterila, superkommersiella och avhumani-
serade gagnade Det Allmänna istället för Den Kapitalistiske Direktören? 
Skulle det vara uthärdligare då? Skulle jag då inte sakna allt det hetero-
gena, allt det levande? Skulle jag då, om allt vore allmännyttigt, mitt i 
denna intill självförintelse likriktade miniatyrvärld, plötsligt låtsas som om 
värme, närhet, humor och skönhet blott var något underordnat? Skulle jag 
låta bli att sakna alla lustfyllda små avvikelser, alla anomalier, bara för att 
några abstrakta teorier gick ihop till en dogmatisk ekvation? Så frågar jag 
mig, när jag roat upptäcker att de amerikaniserade krämarkvarteren kring 
Drottningtorget börjar likna skrytkvarteren kring Alexanderplatz i Öst-
Berlin"." 
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Avslutning 
Den omfattande kritiken av saneringarna fick emellertid även politiska 
konsekvenser. I samband med att den slutliga dispositionsplanen för Lugnet 
presenterades 1972, framhöll Byggnadsnämndens ordförande Nils Yngves-
son opinionens betydelse: "Diskussionen kring innerstadens funktioner har 
svängt på de senaste två åren. Vi har därför ändrat uppfattningen om t ex 
antalet boende och plockat in 50-60 procent boende i en miljö som tidi-
gare generalplan försökt styra åt nästan enbart kontor och kommersiella 
lokaler". Yngvesson hade tillträtt som kommunalråd året innan och han 
kom nästan genast i konflikt med sin företrädare Carl Ljungbeck. I Ljung-
becks plan för omvandlingen av gatusystemet ingick en bred genomfartsled 
på gamla Väster, som kallades Engelbrektsleden. Ljungbeck drev igenom 
ett beslut i kommunfullmäktige om inköp av alla hus som måste rivas. När 
Yngvesson valdes till kommunalråd föll uppdraget på hans ansvar: "Jag 
köpte inte en kåk. Det var ju vansinnigt. Vi hade ju Södergatan och Slotts-
gatan på andra sidan som genomfartstrafik."" 

Dispositionsplaner började ställas ut på biblioteken och 1974-75 gen-
omfördes en stor enkät om Gamla stadens framtid. De nya vindarna i stads-
planearbetet i Malmö betonades i en rapport från Byggforskningsrådets 
storstadsgrupp: "En omsvängning i synen på stadsförnyelse skedde succes-
sivt de första åren på 1970-talet. Utvecklingen i riktning mot bevarande 
inleddes i västra delarna av Gamla staden.... Nya ideer om trafikföring och 
markanvändning präglade det planeringsarbete som 1973 presenterades i 
den sk Gamla staden-utredningen. Begränsning av genomfartstrafiken och 
zon-indelning innebar att genomfartsleden Engelbrektsleden inte behövde 
byggas ut. Man slår i utredningen vakt om bostadsmiljöerna och begränsar 
centrumexpansionen till de traditionella stråken. Ombyggnad prioriteras 
framför rivning-nybyggnad."" 

Nils Yngvesson tvingades ta smällarna för en bostadspolitik som i väsent-
liga avseenden låg fast redan när han tillträdde som kommunalråd. Själv-
kritiskt ser han idag tillbaka på partiets utformning av bostadspolitiken i 
Malmö: "När jag bodde i Torpgatan så var där två specerihandlare, skoma-
kare, mjölkaffär nere på hörnan, vi hade tvättstugan på gården där folk 
alltid kände igen varandra och visste vem som tvättade den dagen och den 
dagen. När de här affärerna försvann, så fanns det inte någon typ av social 
kontroll någonstans. Det fanns inte en enda människa som kände igen en 
på Domus och inte en enda på Rosengård.' Yngvesson beklagar även riv-
ningsraseriet i innerstaden: "Hade man inte lagt fast riktlinjerna på 50-talet 
för saneringen av Lugnet, så skulle ju fastigheterna kunnat rustats upp och 
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Lugnet 1994. Ur askan av den gamla kulturmiljön reste sig en helt ny stadsdel byggd 
enligt samma industrialiserade metoder och stereotypa arkitektur som miljonprograms-
områdena. Foto: Mikael Stigendal. 

varit bra bostäder, en del av dem... I efterhand så är det ju klart att det 
hade varit intressant att ha kvar delar av Lugnet. Det fanns delar som inte 
gick att behålla... men man skulle ha kunnat gjort helt annorlunda."" 

Noter 
1  Artikeln är en utvidgning av delundersökningar som presenteras i Mikael Stigen- 

dals och min avhandling 'Hegemonins decennier. Lärdomar från Malmö om den 
svenska modellens' (1994). Ett hjärtligt tack till Mikael för givande diskussioner 
och synpunkter. 
R Ohlsson (1994). 
Citerat ur L Murath & B Nor61-Brunbäck (1989) s 88. 

4  H Janstad (1985) s 109. 
Se bl a J Möller (1989) och M Greiff & H Larsson (1989). 

6  Malmö Stadsfullmäktige. Kommittén för Byggnadsinventering (1970) s 20. 
B Johansson & P Sonander (1972) s 20. 
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8 H Ranby (1992) s 77. Om gamla arbetarklassmiljöer i Malmö se även M Greiff 
& H Larsson (1989); L Berggren & M Greiff (1992) s 25ff; och S Rosborn & Å 
W Larsson (1988). 

9  H Ranby (1992) s 79. Relationerna mellan fastighetsägare och hyresgäster i 
Malmö står i fokus för H Wallengrens kommande avhandling, se bl a (1991). 
Fastighetsmarknadens utveckling i Malmö diskuteras av E Clark (1987). 

i°  M Franzen (1992) s 97-98. 
11  M Franzen (1992) s 99-100. 
12  H Ranby (1992) s 77. 
13  S Rosborn & Å W Larsson (1988) s 119. 
" M Greiff & H Larsson (1989) s 69. 
15 S Rosborn & Å W Larsson (1988) s 114. Närsamhällenas småföretagare utgjordes 

främst av småborgerlighetens 'proletära' skikt, som stod nära arbetarklassen. Se 
M Franzen (1992) s 45 och s 128-129. De konfliktfyllkda relationerna i kvar- 
tersstaden behandlas i Hans Wallengrens kommande avhandling. 

" 0 Löfgren (1979) s 121. 
17  S Rosborn & Å W Larsson (1988) s 114. 
" S Rosborn & Å W Larsson (1988) s 110. 
" Se P Billing & M Stigendal (1994). 
20  Beräkningar från Martin Weibull (1952) s. 130-131 och s. 194-195. Caroli 

kopplas till Djäknegatans, Östergatans och Södra Promenadens distrik, medan 
Lugnet kopplas till Föreningsgatans västra distrikt. 

21  S Holmberg & M Giljam (1987) s 309. 
22  Se P Billing & M Stigendal (1994) s 191 samt 395ff 
" D Davis (1971) s 64 och 86. 
" D Davis (1971) s 80. 
25  D Davis (1971) s 65.. 
" D Davis (1971) s 68-69. Stora delar av Caroli klassificerades som potentiellt 

problemområde. En nedbrytning av undersökningsområdena i mindre enheter 
hade dock visat att delar av Caroli, såsom kvarteren Jerusalem, Stralsund och 
Carolus, skulle ha tillhört någon av de andra två kategorierna. 

27  D Davis (1971) s 64-65. 
28  Malmö Arbetarekommun. Kommunfullmäktigegruppens förtroenderåd, verksam-

hetsberättelse 1955. 
29  Malmö Stad, Statistisk årsbok 1976. För en översikt av saneringarna i Malmös 

innerstad se rapporten från Statens råd för Byggnadsforskning (1983) s 113ff; L 
Murath & B Noren-Brunbäck (1989) s72f och 88f; H Ranby (1992) s 90f. 

30  Se t ex Arbetet 30.12 1966. 
31  B Johansson & P Sonander (1972) s 21. 
32  Uppgifter från Malmö Arbetarekommun, informationshäfte "Malmö - vår stad" 

(1966) s 53. 
" Arbetet 23.3 1969 

L Murath & B Noffil-Brunbäck (1989) s 89. 
35  SDS 11.11 1968. 
36  SDS 11.11 1968. Den legendariske Jack Ulvenstam har varit förebild för huvud-

personen i Jaques Werups roman "Pornografens död" (1988), vilken utspelar sig 
i 1950- och 60-talens Lugnet. 

32  SDS 11.11 1968. 
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38  Arbetet 17.2 1969. 
" Uppgifter från Malmö Arbetarekommun, informationshäfte "Malmö - vår stad" 

(1966) s 53. Se även saneringsutredningen från Malmö Kommun, Fastighetskon-
toret (1970); och Malmö Kommunfullmäktige, Kommittén för byggnadsinvente-
ring (1970). 

48  SDS 13.12 1970 och 19.10 1972. 
41  SDS 13.12 1970. 
42  SDS 13.12 1970. 
43  SDS 19.10 1972. 
44  SDS 1.3 1977. 
45  J Werup (1981) s 24. 
46  A Åberg (1972) s 84ff. 
°° A Åberg (1972) s 107. Citerat från utredningens betänkande 1957. 
47  SOU 1977:43; T Öh (1969) s 59. 
48  A Åberg (1972) s 110; T Öh (1969) s 58-59. 
48  C Hellström (1987) s 15. 
5°  C Hellström (1987) s 26ff. Se även E Rudberg (1976) och Arbetet 4.4. 1967. 
51  C Hellström (1987) s 31. 
" Statens Pris- och Kartellnämnd (1968) s 4:12. 
" T Öh (1969) s 27 och 32. 
64  Se bl a HSB 1925-50 (1950) s 45-46, 52 och 58-60. 
" L Gustafsson (1974) s 137ff. 
" Uppgifter hämtade från artiklar i Aftonbladet 19.11 1969; Expressen 9.11 1968; 

och SDS 12.4 1964. 
" Intervju med Axel E Svensson 26.12 1987; Malmö Stadsfullmäktige (MSA). Drät- 

selkammarens 3:e avdelnings protokoll 1936 nr 573 och 1937 nr 619; samt 
Malmö Stadsfullmäktiges protokoll 1937 nr 44. 

" Citerat ur C Flemström & A Ronnby (1971) s 216. 
59  Intervju med Hans Cavalli-Björkman 24.10 1989. 
60  A Sönnerdahl & G Sjölander (1950) s 62-64. 
61  HSB i Malmö, verksamhetsberättelse 1953 s 17. 
62  HSB i Malmö, verksamhetsberättelse 1954 s 14. 
" HSB i Malmö, verksamhetsberättelse 1955 s 15. 
64  Intervju med Arne Lundberg 25.7 1988. 
65 Arbetet 23.10 1969. E Clark (1987) menar att de stigande fastighetsvärdena under 

50- och 60-talen i Malmö medförde att många fastighetsägare spekulerade i sti-
gande markvärden och följdaktligen inte brydde sig om att renovera eller inves-
tera i fastigheterna. När fastigheterna väl inte gav mer avkastning återstod bara 
totalsanering. 

" Arbetet 23.10 1969. 
67  Arbetet 11.2 1969. 
68  B Johansson & P Sonander(1972) s 22-23. HSB i Malmö, verksamhetsberättelse 

1963. 
" Intervju med Kurt Karlsson 16.11 1990. 
70  B Johansson och P Sonnander (1972) s 23. 
71  B Johansson och P Sonnander (1972) s 24. 
72  B Johansson och P Sonnander (1972) s 23. 
73  C Hellström (1987) s 58 och 210. Kvarteret Spinneriet uppfördes 1954-57. 
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Intervju med Hans Cavalli-Björkman 24.10 1989. 
" SDS 22.9 1973. E Clark och A Gullberg (1991) diskuterar motsvarande omstruk-

tureringen av Stockholms citykärna. 
76  Beräkningar från Malmö Kommun, Statistik- och planeringsavdelningen (1963) 

tab 5-7 och (1972) tab K; samt Malmö Statistisk årsbok 1971 tab 29. 
77  B Johansson och P Sonnander (1972) s 26. 
'B  Malmö Arbetarekommun, informationshäfte ' Malmö Vår stad' (1966) s 53. 
" Arbetet 23.10 1969. 
" Arbetet 23.10 1969. 
" Arbetet 15.10 1964. 1960 uppgick antalet socialhjälpstagare till 10.000, 1965 

15.000 och 1970 24.000. Under samma period låg antalet arbetslösa mellan 200 
och 1.500. Se Malmö Kommun, Drätselkontorets statistikavdelning (1970). 

82  Arbetet 28.1 1970. 
" Malmö Stadsfullmäktige. Kommittén för Byggnadsinventering (1970) s 11-14. 
" Arbetet 11.3 1964. 
" Arbetet 23.2 1966. Kampen mot 'rivningsraseriet' drevs bl a av Malmö Fornmin-

nesföreningen. Föreningens medlemsblad Elbogen började utges 1971 och blev 
ett betydelsefullt organ för bevarandet av kulturhistoriska miljöer. Se K Å Mo-
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Fritz Österlinds Vargen 6, Malmö 
— en exponent för mellankrigstidens klassicism 

Av HENRIK RANBY 

I Malmö har många mindre kända arkitekter verkat, arkitekter, vars ut-
förda verk utgör en väsentlig del av stadsmiljön men som inte alltid fått den 
uppmärksamhet de förtjänar. I denna artikel skall vi se närmre på en av 
dessa arkitekter — Fritz Österlind — och särskilt på en av dennes byggna-
der — Kv. Vargen 6 vid Fersens väg. Artikeln bygger på en uppsats för 
40 p i konstvetenskap som skrevs vid Lunds universitet 1992. 

Mellankrigstidens Malmöarkitektur: 
Nationalromantik, klassicism och funktionalism 
Året 1914 brukar sättas som ett gränsår i Malmö stads historia. Detta år 
gick den Baltiska utställningen av stapeln vid Pildammarna. Samma år bröt 
det första världskriget ut. För Malmö innebar världskriget en period av 
krisår, vilka bl.a. resulterade i en tioårig byggkris. Sekelskiftesdecenniernas 
intensiva byggande av offentliga institutioner, affärsbyggnader och bostä-
der avbröts abrupt. En del offentliga projekt, både i form av institutioner 
och bostäder, genomfördes visserligen under perioden 1914-24, men de 
privatbyggda flerfamiljshus tiden avsatt är få. 

De kärvare tiderna tog sig uttryck i arkitekturens formspråk. Jugendti-
dens ljusa puts, svepande blomsterslingor och ibland nästan lättsinniga for-
mer ersattes av nationalromantikens allvar, dess tyngd, mörka färger och 
tegelfasader, dess uppstramade och förenklade former och dess tydligare 
nationella särprägel. 

År 1916 påbörjade Sigurd Lewerentz sin livslånga uppgift att gestalta 
Östra kyrkogården. Samma år färdigställde stockholmsarkitekten Ivar 
Callmander ritningarna till den karolinskt präglade och gedigna hovrätts-
byggnaden. 

Den arkitektfirma i Malmö som verkar ha klarat sig bäst genom krisen 
var Ewe & Melin arkitekter. August Ewe (1875-1956) och Carl Melin 
(1877-1959) samarbetade från 1907 fram till 1920-talets mitt i ett produk- 
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tivt kompanjonskap. De hade före världskriget etablerat sig med byggnader 
som badhuset i Östra förstaden (Kv. Gasklockan nr 4, 1910) och Restau-
rang Kungsparken (1913). Inför Baltiska utställningen 1914 hade de ritat 
Grand Hotel Fersen och Fersens bro för paradgatan upp till utställnings-
området. Ewe & Melins förkrigsverk präglas av putsade fasader och av ju-
gendformer. 

Under byggkrisen 1914-24 tog Ewe & Melin hand om flertalet av de 
större arkitektuppdragen i Malmö: Oxie härads sparbank vid Stortorgets 
västra sida och Malmö hantverksförening i Södra Förstaden (båda 1916), 
Stadens kontorshus vid Amiralsgatan (1922), Södervärnsskolan (ritad 1924, 
byggd 1926) och Sockerfabriksaktiebolagets kontorshus vid Fersens väg, 
ritat i samarbete med Sven Wallander 1924. De var också engagerade i 
flera av de ansatser till socialt bostadsbyggande som gjordes; bostäder för 
Kockums vid Mariedalsvägen (1916), Malmö stads projekt Östergård 
(1917), Hedbergska stiftelsen (1918) och Postverkets bostadshus vid Värn-
hemstorget (1922). 

Samtliga Ewe & Melins verk från krisåren genomfördes i en tämligen 
stram, huvudsakligen nationalromantiskt präglad, tegelstil med branta tak, 
ofta med trapp- eller volutgavlar. Bankbyggnaden vid Stortorget, i en ba-
rockalluderande klassicism, är undantaget som bekräftar regeln. Ewe & 
Melins projekt intresserar oss här särskilt, eftersom Fritz Österlind var an-
ställd på kontoret från det att det grundades till dess att det upplöstes. De 
byggnader han från och med 1920-talets mitt ritade i eget namn måste ses 
mot bakgrund av de många åren hos Ewe & Melin. 

Vid mitten av 1920-talet kom byggandet åter igång i Malmö. Samtidigt 
slog klassicismen definitivt ut nationalromantiken som arkitekturstil. Klas-
sicismen hade lanserats i staden i en tävling om kommunala byggnader 
1922, en tävling som dock ej resulterade i några byggen. År 1922 hade 
också Eiler Graebe och August Stoltz, sedermera domkyrkoarkitekt i Lund 
respektive stadsarkitekt i Malmö, ritat tjänstemannabostäder för sockerbo-
lagets anställda vid Pilstorpsparken. Dessa hade givits en stram tegelklassi-
cism med sydländskt flacka tak och pekade därmed framåt. En 1920-tals-
klassicism i rödbrunt tegel, med vita eller gröna regelbundet placerade sex-
eller åttadelade fönster och ofta avfasade burspråk, blev under några år 
framåt den helt dominerande arkitekturstilen. Till de arkitekter som trädde 
fram i det allt livligare bostadsbyggandet hörde Carl Rosell (1879-1941), 
Yngve Herrström (1884-1931), Birger Linderoth och — Fritz Österlind. 

Kring 1930 ritades en serie monumentalbyggnader i staden i 1920-tals-
klassicistisk stil. Till dessa hör Televerket vid Drottninggatan (A. Johansson 
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1929), Industriverkens administrationsbyggnad i Rörsjöstaden (C.-A. Stoltz 
1931) och Polishuset vid Davidshallstorg (F. Evers 1932). 

Vad gäller bostadsbebyggelsen genomgick den malmöitiska klassicismen 
kring 1930 en förändring. Den strikta tegelarkitektur, som åtminstone i den 
östra delen av Rörsjöstaden kunde framstå som aningen fantasilös, avlöstes 
av en mera lättsam arkitektur i puts eller gult tegel med rikare, mer spiritu-
ell ornamentik och med anknytningar till den internationella funktionalis-
men. Fönstren blev, om än spröjsade, nu ibland av liggande modell. Bur-
språken blev rätvinkliga och taken flackare. Kring Davidshallstorg forma-
des kring 1930 en relativt exklusiv och enhetlig miljö i denna för Malmö 
typiska senklassicism. Liknande arkitektur kan återfinnas i Möllevången, 
på Östervärn och vid Mariedalsvägen. Begreppet "1920-talsklassicism" 
känns inte helt tillfredsställande som benämning på denna arkitektur, dels 
därför att den klassicistiska perioden i Malmö sträcker sig en bra bit in i 
1930-talet, men också därför att man kan urskilja en regional särprägel, där 
Skåne och Malmö tog till sig tysk och holländsk 1910- och 1920-talsarki-
tektur medan Stockholm vände blickarna mot den internationella moder-
nismen, den som i Sverige börjat kallas för funktionalism och som lansera-
des på Stockholmsutställningen 1930. 

Ett intressant område i sen klassicism är Västra Sorgenfri. År 1927 hade 
här fastställts en stadsplan i en blandning av klassicism och funktionalism, 
ritad av Erik Billow-Htibe (1879-1963), som var förste stadsingenjör i 
Malmö under hela mellankrigstiden. Här förekommer slutna kvarter i 
kombination med lamellhusplaner, och här uppfördes klassicistiska lamell-
hus en bit in på 1930-talet. Dessa ritades huvudsakligen av Carl Rosell och 
Fritz Österlind. 

Det tog tid för funktionalismen att få fäste i Malmö. Siriusordens hus vid 
Rundelsgatan (G. Olson 1931) och Grand Hotel vid Mäster Johansgatan 
(E. Andersson 1931) är två viktiga pionjärverk, men först med Kolgahuset 
vid Hans Michelsensgatan (C.-A. Stoltz 1934) fick Malmö ett funktionalis-
tiskt monument av format. Efter 1935 blev dock funktionalismen den offi-
ciella stilen med verk som försäkringsbolaget Tryggs hus vid Gustaf Adolfs 
torg (E. Lallerstedt 1937) och Idoffcentrum vid Triangeln (C.-A. Stoltz 
1938). Något funktionalistiskt genombrott vad gäller bostadsbebyggelse i 
Malmö kan man knappast tala om förrän med bostadskvarteret Malmbor-
gen, konceptionerat av den idSprängde byggmästaren Eric Sigfrid Persson 
och ritat av Eiler Graebe och Birger Linderoth 1934-35. Från samma år 
är de försiktigt funktionalistiska lamellhusen i stadsdelen Lönngården, ri-
tade av C.-A. Stoltz efter en stadsplan av Billow-Hube från 1930. Till det 
stora projektet Ribershus (1937-38), som blev radikalt funktionalistiskt, 
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tog Eric Sigfrid Persson hjälp av arkitekterna David HelIckn, Nils Einar 
Eriksson, Rune Welin och Carl Mattson, arkitekter som inte hade sina 
kontor i Malmö. 

Om flertalet av de malmöitiska arkitekterna tycks ha haft svårt att ta till 
sig det funktionalistiska evangeliet fanns det förutom C.-A. Stoltz ett klart 
undantag — den relativt unge Thorsten Roos (f. 1906). Vid mitten av 
1930-talet öppnade Roos eget arkitektkontor, ritade 1935-36 i samarbete 
med ingenjör Sven Grönqvist några lamellhus vid Nobelvägen (Kv. Linden) 
i en sträng och seriös funktionalism utan all lekfullhet. Han fortsatte 1937 
med en bostadsrättsförening vid Västra Rönneholmsvägen (Kv. Nyhem) i 
en sofistikerad stil i grön puts och med risaliter och gula tegelpartier. År 
1937 ritade han också några konsekvent funktionalistiska lamellhus i det 
nya Ellstorpsområdet med platta tak och ruffliknande attikor. Ellstorpsom-
rådet kom dock att färdigställas först efter andra världskriget, då ett helt 
nytt sorts bostadsbyggande, med grannskapsenheter, allmännyttiga bo-
stadsföretag och ett delvis annorlunda formspråk, höll på att lanseras. 

Arkitekten Fritz Österlind ( 1885- 1957) 
— en biografisk skiss 
Fritz Salomon Österlind föddes i Hörby 1885. Han fick sin grundläggande 
utbildning vid Tekniska skolan i Malmö och erhöll sin arkitektutbildning 
vid Kunstakademiet i Köpenhamn. År 1907 började han, som tidigare 
nämnts, att praktisera hos Ewe & Melin arkitekter i Malmö, där han kom 
att arbeta fram till 1925. Han fungerade som lärare i byggnadsritning vid 
Tekniska läroverket i Malmö 1919, 1923, 1925 och 1927. 

Hur Fritz Österlind arbetade hos Ewe & Melin har det inte varit möjligt 
att fördjupa sig i. Med hänsyn till att han senare konsulterades av HSB, 
torde han ha varit engagerad i firmans projekt till socialt bostadsbyggande. 
Han framstår också som väl skolad i den uppstramade nationalromantikens 
formspråk och ideologi. 

Åtminstone från och med 1917 var han nämligen medlem i Skånska för-
eningen för byggnadskultur (SFB). Han tituleras i medlemslistan för detta 
år som "byggnadsritare" med adress Riisgatan 2b, Malmö. Skånska fören-
ingen för byggnadskultur verkade för att höja kvaliteten på nybyggen i 
Skåne. Genom dokumentation och publicering av äldre byggnader ville 
man återuppväcka den skånska byggnadstradition, som man menade att 
industrialismen hade förstört. Fritz Österlind tillhörde de mer aktiva med-
lemmarna i SFB. År 1921 bildades under hans ledning en "uppmätnings- 
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klubb" med syfte att dokumentera äldre skånska byggnader. Uppmätnings-
ritningar av Österlinds penna publicerades av SFB året därpå. 

Om man kort skall karakterisera SFB:s arkitekturideal för nybyggen var 
det en syntes av nationalromantik, klassicism och gammal skånsk bygg-
nadstradition, där det nationalromantiska draget aldrig fick gå ut över sak-
ligheten och det klassicistiska aldrig fick bli akademiskt. I mycket blev det 
alltså fråga om en slags ny skånsk empire. År 1925 premierades Fritz Öster-
lind av Samfundet för hembygdsvård för en byggnad i denna stil. Det rörde 
sig om ett mindre boningshus om fyra rum och kök i Kävlinge för en herr 
M. Eklund. Den lilla villan publicerades av SFB året därpå. Husets storlek 
överskred knappast de samtida egnahemmen, hade liksom dessa en närmast 
kvadratisk plan och ett brant sadeltak. Till skillnad från de vanliga putsade 
1920-talsegnahemmen hade Villa Eklund dock en rustik naturstensgrund 
och tegelfasad. Ornamentiken inskränkte sig till mönstermurningar. 

Villa Eklund bör ha varit ett av Österlinds första uppdrag på eget kon-
tor. År 1925 hade han nämligen lämnat Ewe & Melin och öppnade eget. 
När den tioåriga byggkrisen nu var genomliden stod han inför den mest 
framgångsrika perioden i sin arkitektbana. Medan Ewe & Melin-kontoret 
i stor utsträckning varit inriktat på monumentala projekt och offentliga 
byggnader kom Österlinds eget kontor att koncentrera sig på bostäder och 
ta upp tråden från det tidiga sociala bostadsbyggandet. 

År 1924 hade Österlind ritat sig en villa vid Östanväg (Kv. Gustava 5) i 
den stora villaregion som sträcker sig mellan Malmö och Limhamn. Den 
gulputsade 1920-talsvillan kom efterhand att utvidgas med en kontorstill-
byggnad (ritad 1928) och med en frontespis innefattande badrum m.m. (ri-
tad 1937). 

Samma år (1924) hade Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening 
(HSB) bildats i Stockholm med den socialt engagerade arkitekten Sven 
Wallander som förgrundsgestalt. Under de följande åren kom HSB att gå 
i spetsen för en högre bostadsstandard. I Malmö bildades 1925 en lokal 
HSB-förening, vilken från början konsulterade Fritz Österlind för sina ny-
byggen. Kontakten mellan HSB och Österlind kan ha förmedlats via Ewe 
& Melin, som 1924 samarbetat med Sven Wallander om ritningarna till 
Sockerfabriksaktiebolagets kontorshus vid Fersens väg. Åtminstone fram 
till 1930-talets mitt svarade Österlind för ritningarna till samtliga HSB-byg-
gen i Malmö. Samtidigt hade han en rad uppdrag för privata byggherrar, 
huvudsakligen i Malmö men även i Lund. 

År 1926 respektive 1927 kunde Fritz Österlind signera ritningarna till 
Malmös första HSB-fastigheter i Kv. Ulrika i Rörsjöstaden. Han tilläm-
pade här en enkel och rationell tegelklassicism, som anknöt till samtida tysk 
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och dansk arkitektur. Fasaderna är sparsamt artikulerade med slutstenar, 
hörnkedjor och i vissa fall avfasade burspråk. Fönstren är sex- eller åttade-
lade och regelbundet fördelade över fasaderna. Sadeltaken är täckta med 
rött tegel. Det är en enkel och saklig arkitektur, kanske lite tråkig. I en 
artikel publicerad i Skånska föreningens för byggnadskultur årsbok 1932 
skriver Österlind själv att denna typ av tegelklassicism lätt blir enformig och 
tung, och hänvisar just till Rörsjöstadens östra del. 

När denna artikel skrevs hade han dock sedan flera år utvecklat sin klas-
sicism i den mera spirituella riktning, som kännetecknar malmöarkitekturen 
kring 1930. Fasaderna utfördes nu gärna i puts, husen fick fyrkantiga bur-
språk, flacka tak och lätt manieristisk ornamentik. Denna arkitektur möter 
vi i en relativt exklusiv tappning i kvarteren kring Davidshallstorg och vid 
Fersens väg. Ett annat område, där Österlind verkade i en liknande stil, var 
Västra Sorgenfri, där särskilt de klassicistiska lamellhusen intresserar. 

Fastigheten Vargen 6 och dess förutsättningar 
Områdets historia 
Fastigheten Kv. Vargen 6 med gatuadress Fersens väg 10 är belägen i stads-
delen, eller som det i kommunala sammanhang numera kallas, delområdet, 
Davidshall i Södra Förstaden. Namnet Davidshall kommer av krögaren 
David Lenander, som hade en krog i nuvarande Kv. Tigern vid 1800-talets 
mitt. Stadsdelen har genom sitt läge sedan gammalt präglats av den ome-
delbara närheten till Södra Förstadsgatan, stadens gamla utfartsväg mot 
söder. År 1840 etablerades Kockums mekaniska verkstad i området, där 
Kockum själv låtit uppföra den palladianskt inspirerade sommarvillan Hol-
men. Kockums efterhand omfattande industrier kom mot slutet av 1800-ta-
let att alltmer byggas in i stadsmässiga kvarter. Längs Södra Förstadsgatan 
fanns sedan länge tät bebyggelse. Under 1890-talet uppfördes en imposant 
räcka borgerliga flerbostadshus utmed Regementsgatan, vilka bildade en 
slags kuliss framför Kockums fabriker. Några år senare uppfördes jugend-
husen utmed Östra Rönneholmsvägen. 

Stadsplanen 
Fersens väg kallades till en början för Villagatan, emedan man en gång pla-
nerade en villastad i området. År 1904 döptes vägen om till Fersens väg. 
Inför Baltiska utställningen 1914 förbands gatan med Slottsgatan via Fer-
sens bro, där museet (nuvarande stadsbiblioteket) redan låg. S:t Petri läro-
verk och Grand Hotel Fersen byggdes utmed Fersens väg, som nu skulle 
fungera som paradgata upp till utställningen. 
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F. Österlind: Kv Vargen 6, Malmö. Fasad mot Fersens väg. Foto: H Ranby september 
1994. 

År 1910 hade Kockums lämnat Davidshallsområdet för att istället eta-
blera sig i Västra hamnområdet. Fabriksbyggnaderna revs vid tiden för 
första världskriget. Därmed frigjordes ett stort centralt område för nybe-
byggelse, som under en mellanperiod användes som uppställningsplats för 
cirkusar. År 1924 ritade förste stadsingenjör Erik Bulow-Htibe en regel-
bunden stadsplan för hela Davidshallsområdet, i vilken kvarteren gjordes 
rektangulära. Planen var uppbyggd runt ett centralt beläget torg, Davids-
hallstorg, vid vilket polishuset kom att byggas, men där det också planera-
des ett aldrig utfört bibliotek. I Davidshallsplanen reglerade Erik Billow-
Hilbe hushöjderna så, att fyra våningar tilläts kring torget, som väl där-
igenom skulle hållas relativt intimt, medan fem våningars bebyggelse tilläts 
utmed Östra Rönneholmsvägen, Regementsgatan, Södra Förstadsgatan och 
— Fersens väg. Vad gäller de tre förstnämnda gatorna var det snarast att 
konfirmera befintlig bebyggelse. Planen tillät ej gårdshus eller gårdsflyglar 
i de nya kvarteren men däremot tämligen breda hus (15 m). Även om fas-
tighetsgränserna markeras med staket och ej utgör egentliga storgårdar är 
de relativt luftiga och ljusa. 
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Det arkitektoniska sammanhanget 
Det skulle ta ungefär tio år till dess att stadsdelen Davidshall stod full-
byggd. Byggandet verkar i allt väsentligt ha följt Erik Billow-Htibes inten-
tioner, om man bortser från biblioteksprojektet. Byggherrar för de nya fler-
bostadshusen var dels privata byggmästare, ibland vilka Eric Sigfrid Persson 
fanns, dels HSB. Arkitekter var i huvudsak Carl Rosell, Birger Linderoth 
och Fritz Österlind, vilka verkar ha varit överens om att den putsade sen-
klassicismens formspråk skulle gälla. 

Vad beträffar Fersens väg och Kv. Vargen var det arkitektoniska sam-
manhanget något mer komplicerat. På gatans västra sida låg från norr till 
söder Petri läroverk (J. Smedberg 1906), det till bostadshus konverterade 
Grand Hotel Fersen och Sockerfabriksaktiebolagets kontorshus, de båda 
sista som tidigare nämnts verk av Ewe & Melin. Däremellan hade ett par 
bostadshus byggts i en liknande stil (A. Lindvall 1924). 

På gatans östra sida låg sedan 1890-talet ett hörnhus i nyrenässans av 
Lindvall & Boklund, vilket följdes av en rad obebyggda tomter. Uppe vid 
Rönneholmsvägen tog jugendhusen vid. Gestaltningen av samtliga hus mot 
Fersens väg i Kv. Vargen anförtroddes åt Fritz Österlind, liksom den 
tomma tomten i Kv. Hästen. Österlind fick härigenom möjlighet att åstad-
komma ett betydande inslag i stadsbilden. Kv. Vargens fasader ritades 
samtliga 1930 och samordnades helt i formspråk och färgsättning. De fick 
ljusa putsfasader, rusticerade bottenvåningar, fyrkantiga burspråk och 
flacka tak. Även huset i Kv. Hästen fick en liknande arkitektur, men här 
anslöt Österlind till det äldre hörnhusets röda och gråa färgsättning. 

Huset på Vargen 6 
I december 1930 signerade Fritz Österlind 8 ritningar till "nybyggnad å 
tomt No 6 Kvart No 67 Vargen i Södra Förstaden i Malmö". Ritningarna 
är prydligt utförda i skala 1:100 på vaxad linneduk och omfattar Litt. A 
Fasad åt Fersens väg, Litt. B Sektion A B, Litt. C Källarplan, Litt. D Botten-
plan, Litt E Plan av andra våningen, Litt. F Plan av tredje och fjärde vå-
ningarna, Litt. G Plan av femte våningen och Litt. H Vindsplan. 

Den 2 januari 1931 undertecknade Lars Bergström med bostadsadress 
Mäster Henriksgatan 2 bygglovsansökan för Vargen 6, åtföljd av ovan-
nämnda 8 ritningar, åtkomsthandlingar, karta, statiska beräkningar och in-
tyg om avloppsledningar. Ansökan är skriven för hand på förtryckt blan-
kett och diariefördes 1931 som nr 26. Den lyder: 
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"Hos Byggnadsnämnden få(r) jag härmed meddela, att jag ämnar å tomten n:r 6 i 
kvarteret n:r 67 Vargen vid Fersens väg uppföra en nybyggnad i enlighet med bifo- 
gade ritningar och beräkningar. 

Ifrågavarande nybyggnad är avsedd att användas till bostäder. 
I byggnaden kommer att anordnas källare, som skall begagnas till tvättstuga, 

pannrum och hushållskällare. 
Sockelstenen skall utgöras av granit. 
På vinden skall inredas strykrum, tork- och hushållsvindar. 
Till taktäckning skall användas skiffer." 

Den 7 januari fastställdes ritningarna till nybygget. En mindre justering av 
nybyggets femte våningsplan gjordes i juli 1931 och diariefördes som nr 
495 1931. De bygglovspliktiga förändringar som gjorts i huset sedan det 
uppfördes är marginella: år 1940 inrättades skyddsrum, 1978 inreddes en 
tandläkarmottagning och 1983 förändrades sophanteringen. 

Fasader och exteriör arkitektur 

Huset på Vargen 6 reser sig i fem fulla våningar över en relativt hög källar-
våning och är täckt med ett flackt tak utan kupor. Fasaden mot Fersens väg 
har en rusticerad sockel i granit med åtta dekorativt gallerförsedda källar-
fönster. Förutom sockeln är fasaden putsad och avfärgad i en ljust gulbeige 
ton. Fasaden är på klassiskt maner indelad i tre horisontella avsnitt: botten-
våning, tre likvärdiga våningar och en våning med attikakaraktär. De tre 
avsnitten skiljs av kopparavtäckta gesimser. 

Bottenvåningen har bandrustik i puts, en reslig, centralt placerad huvud-
entre med dekorativt uppglasad port och överljus samt en till vänster asym-
metriskt placerad bred körport, också den uppglasad och försedd med 
överljus men indelad på ett enklare sätt. Portarna är utförda i lackerat trä. 
Som pendang till körporten fungerar putsmarkeringar på motsvarande 
ställe till höger. I övrigt har bottenvåningen åtta regelbundet placerade åt-
tadelade fönster utan någon inramning. Två av dessa har sammanförts för 
att utgöra en motsvarighet till körportens glas. Fönstren har över hela fasa-
den gröna karmar och beige bågar. 

Andra, tredje och fjärde våningen är tämligen likvärdiga, har putsfasad 
och regelbundet placerade åttadelade fönster som följer fönsteraxlarna från 
bottenvåningen med undantag av att bottenvåningens mittentre motsvaras 
av två fönsteraxlar. Andra våningen har markerade fönsterbänkar under de 
yttre fönstren och över tredje våningens fyra mittfönster sitter fyra vita ak-
roterieliknande ornament. De tavlor mellan mittpartiets fönster, som åter-
finns på ritningen, saknas på fasaden idag. Huruvida de utförts är oklart. 
Ovanför den breda sidoporten och dess pendang utgår två fyrkantiga och 
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skala 1:100 signerad december 1930. Byggnadsnämndens arkiv, Malmö. 

uppglasade burspråk, vilka medverkar till fasadens vertikala resning. Dessa 
är kassetterade på undersidan, dekorerade med två grå rosetter vardera på 
andra våningen, försedda med stiliserade hörnpilastrar av målat trä och har 
en enkel bandmarkering på tredje, fjärde och femte våningen. Även här 
skiljer sig ritning och verklighet; mellan var våning finns på Fritz Österlinds 
ritning tre band men i verkligheten finns det bara ett. 

Den femte våningen är avskild från de övriga med en gesims och har på 
ritningen tavlor mellan fönstren, vilka ej finns på fasaden idag. 

De båda burspråken avslutas uppåt med var sin liten utsvängd kornisch. 
Strax efter denna avslutas fasaden uppåt med en framskjutande grå krans-
gesims av tandsnittsmodell. Det flacka sadeltaket är täckt med skiffer och 
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upplevs endast på håll som en del av fasaden. De enkla skorstenarna är 
samlade kring takets mitt men står inte helt symmetriskt. 

Någon ritning till gårdsfasaden bifogades inte till bygglovsansökan. 
Gårdsfasaden är som brukligt betydligt enklare än gatufasaden men ändå 
av visst arkitektoniskt intresse. Den är slätputsad, har två indragna bal-
konger i varje våningsplan och en av trapphus och vindsutrymmen avbruten 
takfot. De indragna balkongerna har, som vi snart skall se, en avgörande 
betydelse för bostadsvåningarnas planer. 

Planer och interiör arkitektur 

Huset på Vargen 6 har en fasadlängd av 26,5 m och en största bredd av 
15 m. De båda hjärtmurarna står 3,5 m ifrån varandra och går igenom hu-
sets alla våningsplan, vinden undantagen. Upp genom alla våningarna går 
också en huvudtrappa och en kökstrappa, belägna intill varandra och be-
lysta från gårdsfasaden. Tvärmurarna är tämligen fritt placerade. 

Källaren är relativt högt belägen och endast nedgrävd ca en m. Vånings-
höjden är 2,8 m, vilket medför att såväl vestibul som körport, belägna i 
markplanet och alltså en knapp halvvåning högre, så att säga skär ner i 
källaren. Körporten delar härvid av källaren i två delar, varav den norra 
innehåller tvättstuga, fem hushållskällare samt en separat trappa från kör-
porten upp till bottenplanets tvårumslägenhet. Den norra delen av källarvå-
ningen nås via körporten och från en källarnedgång på gårdsfasaden. Käl-
larplanets södra del innehåller vestibulen, d.v.s. huvudentréns trappa till 
bottenplanet, de båda trapphusen med anslutande hissmaskineri, vidare 
pannrum med kokskällare, nio hushållskällare samt soprum och mattpisk-
ningsrum. Den södra delen av källaren nås via huvudtrappan med undantag 
av soprummet och mattpiskningsrummet, vilka har separata nedgångar från 
gården. I anslutning till soprummet finns WC. 

Bottenplanet innehåller från norr till söder en lägenhet om två rum, hall, 
kök och bad med separat ingångstrappa från körporten, vidare den en och 
en halv våning höga körporten med klinkergolv, ett litet enkelrum utan kök 
eller bad som nås från huvudentrn, vestibul, hiss och trapphus. Vestibulen 
har stengolv och även väggarna är klädda med sten upp till midjehöjd. 
Högre upp på väggarna sitter två reliefer med hästar respektive hjortdjur, 
signerade Susan Gröndal 1931. Vestibultaket har en enkel stuckatur. I bot-
tenplanets södra del finns en stor lägenhet om fyra rum, med tre rum i fil 
mot gatan, kapprum, toalett, bad, hall och serveringsrum mellan hjärtmu-
rarna samt sovrum, kök och jungfrukammare mot gården. Lägenheten är 
uppdelad i en del för herrskapet och en köksavdelning. Via ett mörkt kapp-
rum kommer besökaren direkt från vestibulen in i en stor hall med öppen 
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F. Österlind: Kv Vargen 6, Malmö. Bottenplan. Efter nybyggnadsritning i skala 1:100 
signerad december 1930. Byggnadsnämndens arkiv, Malmö. 

spis, kring vilken bostadsrummen grupperar sig. Badrummet nås enbart från 
sovrummet mot gården, köksregionen via serveringsrummet, som har för-
bindelser både med matsalen och med hallen. Kommunikationen mellan 
kökstrappa och kök sker via en lång balkong. I anslutning till jungfrukam-
maren finns en separat toalett. Samtliga bostadsvåningar i huset har en tak-
höjd på 3,4 m. 

Det andra, tredje och fjärde våningsplanet har samma typ av planlös-
ningar som bottenvåningen. Varje våningsplan innehåller från norr till sö-
der en trerumslägenhet med möblerbar hall och jungfrukammare, ett enkel-
rum med bad och kokvrå och en fyrarumslägenhet med möblerbar hall och 
jungfrukammare. De större lägenheterna i dessa våningsplan upprepar i allt 
väsentligt schemat från fyran på nedre botten med den skillnaden att bur-
språken tillför extra yta och trevnad till dagligrummen. I övrigt har de lik-
som fyran på bottenplanet öppna spisar i hallarna och köksingångar över 
gårdsfasadernas indragna balkonger. Trerumslägenheterna har dock bad-
rum som liksom sovrummen nås direkt från kapprummen. 

Den femte våningen skiljer sig från de tre underliggande. Den beskrivs 
här efter den revidering som Österlind ritade i juli 1931. På det femte vå-
ningsplanet har enkelrummet uteslutits. Den norra lägenheten omfattar här 
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F. Österlind: Kv Vargen 6, Malmö. Plan av tredje och fjärde våningarna. Efter ny-
byggnadsritning i skala 1:100 signerad december 1930. Byggnadsnämndens arkiv, 
Malmö. 

endast två rum, varav dagligrummet vid revideringen försetts med en alkov, 
men har likväl den stora möblerbara hallen med öppen spis, jungfrukam-
mare och kök med ingång över gårdsbalkongen, som vi känner från de 
nedre våningarna. Den södra lägenheten har på femte våningsplanet utvid-
gats genom en separat avdelning med tre sovrum utmed gatan, lagda längs 
en korridor. På detta sätt omfattar denna lägenhet sju rum, hall och jung-
frukammare oräknade. Sjuan fick vid revideringen också avrundade hörn i 
herrummet. 

Vindsplanet innehåller torkvind, stryk- och mangelrum, ett större vinds-
utrymme och 14 hushållsvindar. 

Sektion och konstruktion 
Huset på Vargen 6 vilar på en grund av gjuten betong. Källargolvet är gju-
tet och bjälklaget mellan källare och bottenplan består av ett gjutet valv. 
Huset har bärande fasader, hjärtmurar och tvärmurar av tegel, vid utsatta 
partier, som vid de större avväxlingarna i körporten och vestibulen, för-
stärkts med "hårdbränt tegel i bastardbruk". Ett flertal väggar består av 
tunna, icke bärande kloasongväggar. Bjälklagen består dels av gjutna be-
tongplattor i bad- och kapprum, i övrigt av traditionella träbjälklag. Tak- 
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F. Österlind: Kv Vargen 6, Malmö. Plan av femte våningen. Efter revideringsritning 
i skala 1:100, signerad juli 1931. Byggnadsnämndens arkiv, Malmö. 

stolen utgörs av en traditionell svensk takstol. Takstolarna går igenom te-
gelmuren och är förankrade med längsgående remstycken i vindsbjälklaget. 

Analys och avslutning 
Fritz Österlinds fasad till Vargen 6 vittnar om en klassisk skolning och 
formvilja. Den uppstramning och sakliga hållning, som arkitekten uppen-
barligen var engagerad i alltsedan 1910-talet, är tydligt avläsbar. Samtidigt 
har de tidigare strävandena efter direkt skånskhet fått stå tillbaka för klassi-
cismen, såvida man inte skall tolka den lite sydländska karaktären som för-
medlad via den skånska småstadens 1800-talsklassicism, vilket nog är rim-
ligt. 

Den alltför enkla och sakliga tegelstil, som Österlind själv tyckte blev lite 
enformig i Rörsjöstadens östra del, har han lättat upp med ljus puts, något 
manieristiskt omskrivna klassiska ornament samt dekorativa gallerverk och 
fönsterindelningar. Fasaden har en storstadsmässig attityd utan att för den 
skull brista i mänsklig skala. 

Fasadens verkan är i hög grad ett resultat av att Österlind fick rita en 
hel rad byggnader utmed Fersens väg. Kv. Vargen upplevs från gatan som 
en enhet, samtidigt som små variationer skiljer ut de olika fastigheterna. 
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Sett i perspektiv ger de många burspråken en vertikal rytm och strävan åt 
det samtidigt lugnt vilande kvarteret. Horisontalen och vertikalen är väl 
balanserade mot varandra. Huvudentréns mittplacering är logisk och själv-
klar och närmandet till huset känns därför knappast osäkert. Den resliga 
entrén imponerar utan att förtrycka. Vestibulen är hög men smal och man 
har en del trappor att avverka innan man når upp till den första bostadsvå-
ningen och hissen. Det är lite av samma känsla som att gå in i Gunnar Asp-
lunds stadsbibliotek i Stockholm — en respekt för huset och dess funktion, 
här underförstått dess invånare, förmedlas. Trappan är värdig och enkel 
men som i många av 1920-talets byggen ganska mörk och dyster. 

Vad gäller planlösningen i huset bygger den i förstone på att huset maxi-
merats efter stadsplanen. Någon möjlighet till gårdsflyglar gavs ej, och 
genom ett uttalande av Österlind 1932 förstår vi att han och Erik Bulow-
Hilbe hade samma uppfattning om gårdsflyglar: 

"Ett av de största framstegen inom bostadsbyggandet är avskaffandet av gårdsflyg-
lar eller s.k. halvlängor. Gårdarna bliva därigenom större, luftigare och ljusare. Det 
är i första hand förste stadsingenjören Erik Btilow-Häbe som här nedlagt ett ener- 
giskt och fruktbringande arbete på stadsplanens omarbetande." 

Husets rektangulära grundplan är således tämligen självklar. Fritz Öster-
lind har dock fyllt den rektangulära formen med ett ganska komplicerat 
rumsinnehåll, där kommunikationssystemen är särskilt intressanta. 

Huvudtrappa och kökstrappa ligger vägg i vägg. Motivet att ha två 
trapphus på detta sätt tycks enbart vara att skilja herrskap och tjänstefolk 
åt. Balkongerna på baksidan fungerar som loftgångar för jungfrurna. 
Denna borgerliga funktionsseparering, vilken tidigare hade utvecklats i 
1800-talets flerfamiljshus, går igenom hela planlösningens karaktär. Den 
måste ses som ett klart konservativt drag, i synnerhet som Vargen 6 ritades 
ett halvår efter funktionalismens lansering på Stockholmsutställningen 
1930. Ett konservativt drag är även de strikta rumsfilerna och ytförhållan-
dena mellan de representativa rummen och sovrummen. I rumsfilerna kan 
ett traditionellt borgerligt sällskapsliv föras och i hallarnas öppna spisar kan 
hemtrevnadens brasa brinna, utan att fylla någon uppvärmningsteknisk 
funktion. Sovrum för familjernas barn är det sämre ställt med. 

Den borgerliga karaktären, som säkert var väl förankrad hos den private 
byggherren, är kombinerad med något av den sociala omsorg, som Öster-
ling tog del av redan i Ewe & Melin-projekten, och med den bostadsstan-
dard som HSB från sin start gick i spetsen för. Så är enkelrummen place-
rade mot gatufasaden och med ett undantag försedda med ordentligt bad-
rum med badkar. Till jungfrukamrarna har fogats egna WC:n. 
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Av hans byggnader att döma tog Fritz Österlind inte funktionalismen till 
sig med någon större entusiasm. Han var ordentligt skolad i en äldre ideo-
logi och tradition, vilken synes lysa igenom även i hans senare verk. Öster-
linds tolkning av funktionalismen är lågmäld och saklig, som exempelvis 
de gula tegelhusen vid Solters plan i Södra Förstaden (1938). Betydligt in-
tressantare är de tre putsade lamellhusen i Kv. Åsgård i Ellstorpsområdet, 
ritade 1943. Dessa har sadeltak, uppglasade trapphus och symmetriska gav-
lar, där hörnbalkonger bildar ett slags gigantisk hörnrustik. 

År 1943 omnämns Fritz Österlind som revisor i Arkitektföreningen för 
Södra Sverige (ASS) och som styrelsemedlem i Skånes bostadskreditfören-
ing. Samtidigt började det bli glest mellan hans projekt, åtminstone i de 
delar av Malmö vi kan få grepp om genom Gabriel Winges arkitektförteck-
ning. Detta är väl ganska naturligt med tanke på att Österlind nu var i 
60-årsåldern. 

Fritz Österlind avled 1957. 

Byggnader ritade av Fritz Österlind 
Kävlinge 
Villa Eklund, 1924 

Lund 
Apotekaren 10, 1932 
Apotekaren 11, 1935 
Gyllenkrok 26, 1928 
Myntet 11, 1932 

Malmö 
Akacian 3, 1933-34 
Akacian 5, 1933-34 
Avenboken 21, 1931 
Betania 1, 1935 
Björken 3, 1934-35 
Björken 7, 1934-35 
Drömmen 1, 1937 
Fyndigheten 1, 1944 
Gasellen 14, 1921 
Gnagaren 2, 1928 
Gustava 5, 1924, 1928, 1937 
Hasseln 7, 1934 
Havsuttern 15, 1938 
Havsuttern 16, 1938 
Havsuttern 17, 1938 

Havsuttern 18, 1938 
Hästen 4, 1929 
Hästen 5, 1930 
Hästen 9, 1929 
Idet 3, 1931 
Ingelst 6, 1938 
Kapellryggen 4, 1935 
Kapellryggen 5, 1934 
Lyktan 3, 1937 
Malte 20, 1938 
Pilen 5, 1930 
Prinsen 5, 1928 
Prinsen 6, 1927 
Rapphönan 18, 1933 
Reval 4, 1931 

Roslagen 4, 1937 
Roslagen 5, 1938 
Thora 11, 1928 
Thora 12, 1928 
Ulrika 18, 1926 
Ulrika 21, 1927 
Vargen 5, 1930 
Vargen 6, 1930 
Vargen 7, 1930 
Vargen 8, 1930 
Viktoria 14, 1928 
Viktoria 15, 1928 
Kv. Åsgård, 1943 
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Källor 
Arkiv 
Byggnadsnämndens arkiv, Malmö. Byggnadsritningar och bygglovshandlingar. 
Planarkivet, Malmö stadsbyggnadskontor. Stadsplaner. 

Otryckt material 
Wallgren, Y: Skånska föreningen för byggnadskultur — id&r och verksamhet. Uppsats 

för 40p i folklivsforskning vid Lunds universitet ht 1970 (stencil). 
Winge, G: Centrala Malmös arkitekter. Opublicerad förteckning 1982 (stencil). 
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Malmö i tid och rum 
Av ANNIKA BERGQUIST OCH LENA WILHELMSSON 

Malmö Museer har sedan två år tillbaka ett utvecklingsarbete igång med 
uppbyggnad av multimediaverksamhet och digital bildhantering. Redan 
1986 sattes datoriseringen igång av de fotografiska bildsamlingarna och 
1988 följde stadsmuseet efter med de kulturhistoriska samlingarna. I sam-
band med tillgängliggörande-fasen i bildvårdsarbetet inom Rädda Bilden-
projektet kom vi tidigt i kontakt med modern informationsteknik. 

Malmö Fornminnesförenings förnämliga samling av fotografier, som är 
deponerade på Malmö Museer, faller inom ramen för detta projekt. Samt-
liga bilder har genomgått vård och omemballering samt registrering och 
avfotografering. Alla glasplåtar kan studeras via laserskiva i Malmörummet. 

Den 17:e april invigdes Malmö Museers faktarum i 40-talsmiljö —
"Malmörummet", där vi presenterar vår senaste multimediaproduktion 
"Malmö i tid och rum" som erbjuder museibesökaren att utifrån eget in-
tresse och personliga förutsättningar ta del av museets samlade kunskap i 
form av program i multimediadatorer med pekskärm, litteratur, kartor, rap-
porter m.m. "Malmö i tid och rum" ger oss en unik möjlighet att belysa 
stadens historia och museets samlade kunskap ur en rad olika aspekter. 
Programmet kommer hela tiden att byggas ut och förändras i takt med 
museets faktainsamlande och kommer att länkas till museets olika databa-
ser via nätverk. 

Ett museum innehåller ett antal olika arkiv och magasin, vilka innehåller 
en mängd kunskap och information som är mycket svårtillgänglig för all-
mänhet och forskare. Genom multimediateknik är det möjligt att göra all 
denna information tillgänglig i ett sammanhang och på ett sådant sätt att 
besökaren själv kan välja i vilken ordning och vilken mängd information 
han eller hon önskar tillägna sig. 

Genom denna teknik kan man på ett unikt sätt kombinera föremål, före-
teelser, händelser till en fungerande helhet som man inte kan rekonstruera 
i en traditionell utställning. Man kan t.ex. levandegöra och återuppleva en 
svunnen tid. 

Malmö Museers stora fotografiska bildsamlingar kommer även allmän- 
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Malmö museers nya faktarum, "Malmörummet". Foto: Ingrid Nilsson, Malmö museer. 

heten till del på detta sätt. De utgör själva grunden i skildringen av Malmö 
stads utveckling. I kombination med information om föremål, konst, arki-
valier, kulturhistorisk film, m.m. får museibesökaren en upplevelse av sta-
dens olika skepnader. 

Utifrån en karta, tidsaxel och personer eller händelser kan man välja var, 
när och med vilket ämne man vill börja sin vandring. Man skall kunna följa 
en gata, gå in i ett hus där en viss person har bott och med hjälp av fotogra-
fier se hur den personen bodde och levde. Man skall kunna se föremål från 
den tiden som finns i museets samlingar, man kan belysa tidens arkitektur 
och konst, möbelstilar och mode, man skall få veta vilken litteratur det 
finns att läsa i ämnet. Man kan även belysa hur stadsplan och stadsmiljö 
har förändrats, teknikhistoria samt de miljömässiga aspekterna på en stads 
utveckling. Besökarna tillägnar sig informationen i databasen helt utgående 
från egna intressen och förutsättningar. 

Det område eller "rum" som hittills finns inlagt är Stortorget, vilket ju 
är en plats med mycket gamla anor. Vi visar hur denna plats förändras 
genom tiderna från medeltida bostadskvarter till dagens moderna torg. 
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Stortorget från sekelskiftet, "Larsens hörna". Från Malmö Fornminnesförenings bild-
samling. Foto: Roikjer. 

Hur Stortorgets utseende förändras belyses genom hur arkitekturstilar 
skiftar och genom "hemma-hos-reportage" hos de människor som bott på 
och kring torget. Genom det arkeologiska materialet, genom fotografier 
och samtidsskildringar kan man belysa de olika funktioner denna plats haft. 
Även miljömässiga aspekter kan belysas, t.ex. luftföroreningarna som vittrar 
sönder skulpturer och arkitektoniska detaljer på stadens byggnader. 

I anslutning till detta projekt planerar Malmö Museer också att produ-
cera pedagogiska program med olika historiska och museala teman på 
CD-ROM-skivor för skolor och andra institutioner för undervisning, för 
sådana målgrupper som har svårt att komma till museet, t.ex. våra handi-
kappade, samt för en intresserad allmänhet. 
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Nytt om antikvariskt åren 1992 och 1993 
Av INGMAR BILLBERG 

Efter ett uppehåll i föregående årsskrift redovisas här översiktligt den antik-
variska verksamheten för åren 1992 och 1993. År 1992 började den nedåt-
gående tendensen i nybyggnadsverksamheten att märkas tydligt. Utgräv-
ningsverksamheten påverkades i hög grad av detta och då ingen förändring 
kunde antydas under 1993 blev det aktuellt med personalnedskärning. 
Denna genomfördes i februari 1994. 

Arbetena under åren kom i hög grad att bedrivas för projekt, som plane-
rats eller påbörjats redan tidigare. Även 1992 pågick arbeten i kommunens 
östra delar. Undersökningarna i innerstaden skedde framför allt i kvarteret 
S:t Jörgen. Inför den kommande fasta förbindelsen över Öresund påbörja-
des en del förberedande arbeten 1993. 

Lagom till jul 1991 utkom Malmöya nr 6, som behandlar de byggnadsan-
tikvariska och arkeologiska undersökningarna för Claus Mortensens hus. 
Under 1992 blev också Rapport nr 4 färdigställd. Den behandlar ett antal 
arkeologiska undersökningar, både medeltida och förhistoriska. År 1993 
utkom andra delen av resultaten från Fosie IV-undersökningen. Denna 
producerades som nr 6 i skriftserien Malmöfynd. Här redovisas framför 
allt bebyggelseutveckling under bronsålder och järnålder inom industriom-
rådet Fosie IV. 

S:t Jörgen 
Undersökningarna avbröts våren 1992 inför rivandet av Butterickshuset 
och återupptogs under senhösten samma år. Undersökningarna pågick un-
der vintern 1992/93. Kyrkogårdsdelen norr om kapellet kunde undersökas. 
Kyrkogårdens begränsning i form av grävda diken konstaterades. Även en 
del av kapellets norra begränsning har kunnat undersökas. Totalt har 1 524 
gravar påträffats. Av dessa har hittills 865 blivit osteologiskt bearbetade. 
Spädbarnsdödligheten har varit hög. Det är manliga individer, som domi-
nerar i gravmaterialet. Ett fall av spetälska har kunnat konstateras. Det rör 
sig om en kvinna i 20-årsåldern, som uppvisar tydliga skador i skelettet som 
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en följd av sjukdomen. Ett fall av spetälska skapar naturligtvis inte ett spet-
älskehospital. De vidare bearbetningarna får försöka bringa klarhet i S:t 
Jörgens tidiga historia. Kapellet och hela kyrkogården är nu färdigunder-
sökt. Det återstår områden inom kvarterets östra delar fram till Kalendega-
tan. Här kan det påträffas medeltida bebyggelserester, som kan ge svar på 
frågor kring den permanenta bebyggelsens etablerande i det medeltida 
Malmös södra utkanter. 

Gråbröder 
Efter genomförd förundersökning år 1992 utfördes en slutundersökning år 
1993. I kvarteret finns ett flertal kända medeltida stenhus. Bl.a. Knutsgillets 
hus. Undersökningsområdet var beläget på tomterna vid korsningen Grå-
brödersgatan och Hyregatan. De äldsta aktiviteterna i området kan konsta-
teras i form av lerbottnar. Dessa skall relateras till verksamhet i samband 
med skånemarknaden. Ett flertal lämningar efter medeltida huskonstruk-
tioner har dokumenterats. Bl.a. ett hus med stenlagt golv, som kan dateras 
till 1300-talet. Ett flertal rännor inom området visar på en tidig tomtregle-
ring. 

Riseberga 
Den år 1991 påbörjade undersökningen slutfördes 1992. Ett flertal boplats-
lämningar kunde dokumenteras, framför allt gropar, brunnar och härdar. 
Ett fragmentariskt bevarat långhus, daterat till perioden förromersk järnål-
der undersöktes. Enbart rester efter den takbärande konstruktionen påträf-
fades i form av fyra par stolphål. Spår efter någon väggkonstruktion kunde 
inte iakttagas. 

Toftanäs 
År 1993 fortsatte undersökningarna inom Toftanäs kommande industriom-
råde. Ett flertal boplatslämningar har dokumenterats. Bland annat har fyra 
långhus, daterade till perioden äldre järnålder, samt ett långhus, daterat till 
slutet av yngre stenålder undersökts. 

Nummertolvsvägen 
År 1992 (med komplettering år 1993) genomfördes en slutundersökning 
inom ett område vid Klågerupsvägen inför uppförande av ett nytt villaom- 
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råde. Resultaten från den 1991 genomförda förundersökningen visade på 
ett flertal boplatskomplex och andra under mark dolda fornlämningar. Vid 
undersökningen 1991 för nya Kvarnbyvägen, som gränsar till rubricerat 
område, påträffades ett antal träföremål daterade till yngre bronsålder. 
Samma resultat kunde konstateras inom Nummertolvsvägen, då det i en 
mindre grop kunde tillvaratagas två svepkärl, två plankor samt andra oi-
dentifierbara föremål i trä. De framkomna föremålen 1991 har daterats till 
yngre bronsålder. De nu påträffade föremålen bör sättas i relation till un-
dersökningsresultaten från år 1991. En gravränna samt tre brandgravar 
kunde också undersökas inom området. Vidare kunde ett långhus med en 
längd av 27 meter och en bredd på 5,5 meter undersökas. Ett flertal fukt-
sänkor innehöll konstruktioner och gav rikligt med föremål. I en brunn 
påträffades ett rikt material med djurben. I ett intilliggande kulturlager 
kunde bl.a. en flathuggen pilspets, minidolk samt en omhuggen slipad yxa 
tillvaratagas. 

Ängdala 
Även år 1992 har utvidgning av krittäktsområdet medfört arkeologiska 
undersökningar. Vid dessa undersökningar påträffades dagbrott och flint-
slagningsplatser samt cirka tio enskilda flintgruvor. Även boplatslämningar 
i form av härdar, stolphål och kokgropar undersöktes. Dateringen på an-
läggningarna är slutet av yngre stenålder och bronsålder. 

Almgårdens industriområde 
Inför ett kommande industriomr4de vid Almgården söder om V. Skrävlinge 
kyrka utfördes en slutundersökning 1992. Ett större antal gropar konstate-
rades. De kunde dateras till nyare tid och skall sättas i relation till den strax 
intill liggande bybebyggelsen i V. Skrävlinge by. Vid tidigare undersök-
ningar har bebyggelselämningar från yngre järnålder påträffats. Vid den 
nu utförda undersökningen kunde ett grophus, daterat till yngre järnålder, 
sen vendeltid, undersökas. I grophuset påträffades bl.a. en enkelkam, sländ-
trissor, keramik och ben samt en oval spännbuckla i brons. 

Oxie-Käglingevägen 
Vid schaktningar inför anläggningen av en ny vattenledning från Oxie vat-
tentorn till Käglingevägen utfördes en undersökning 1992. Här framkom 
ett flertal boplatsrester; stolphål, gropar och en brunn. I lokala fuktområ- 
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Oval spännbuckla i brons. Påträffat i grophus vid undersökningarna för Almgårdens 
industriområde vid Västra Skrävlinge. Foto: Malmö Museer. 

den fann man också ett rikt fyndmaterial bestående av keramik, ben, flint-
föremål och slagen flinta. Man kunde bl.a. tillvarataga en fragmentarisk 
skafthålsyxa i bergart. Dateringen av boplatsen hänför sig till perioden 
yngre bronsålder—äldre järnålder. 

Käglinge industriområde 
Inför utbyggnad av ett industriområde vid Lockarps kyrkoväg utfördes 
både arkeologisk utredning och förundersökning år 1991. Vid slutunder-
sökningen 1992 framkom boplatsrester i form av gropar, härdar, stolphål 
samt kulturlager. Boplatsresterna kan dateras till perioden slutet av yngre 
stenålder, början av äldre bronsålder. 

Käglinge 1 :1 5 
Efter en utredning och förundersökning 1992 utfördes en slutundersökning 
inom ett område beläget norr om det förmodade järnåldersgravfältet vid 
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Törringevägen i Käglinge 1993. Spridda anläggningar indikerade boplats-
rester belägna på en mindre höjdsträckning. Fynd av skaftparti till en flint-
dolk daterad till slutet av yngre stenålder. 

Fosie grusterminal 
En ny grusterminal planeras vid Lockarpsvägen i södra delen av Fosie by. 
Inför dessa arbeten utfördes 1992 både en förundersökning och även en 
slutundersökning för en del av området. Det planerade området ligger mel-
lan Kastanjegården och Lockarpsvägen. Där finns också planerat en anslut-
ningsväg från den i söder planerade yttre ringvägen till trafikplatsen i Fosie 
by. Undersökningsområdet berör de från storskifteskartan 1763 kända 
södra gårdarnas placering. Vid undersökningarna framkom ett stort antal 
förhistoriska lämningar samt rester efter två gårdar från medeltiden. När 
man undersökte gårdsanläggningarna kunde man konstatera flera olika 
bebyggelseskikt. Lämningarna bestod av lergolv och syllstenar i vägglin-
jerna. De äldsta huslämningarna kunde dateras till 1200-tal utifrån keramik 
och andra föremål. Inom och i närheten av gårdsområdena påträffades ett 
flertal grävda diken, vilka har tolkats som toftgränser mellan de olika går-
darna. I fyllningen i dessa rännor påträffades keramik av typen äldre svart-
gods, som kan dateras till 1000/1100-talen. Här fanns även den glaserade 
1200/1300-tals-keramiken, äldre rödgods. 

De förhistoriska lämningarna påträffades framför allt utanför den kända 
bybebyggelsen. Här undersöktes boplatsrester, gropar och stolphål samt en 
urnegrav. Dateringen för denna bebyggelse är neoliticum och äldre järnål-
der. 

Hyllie by 
Under år 1993 genomfördes både arkeologisk förundersökning och slutun-
dersökning inför uppförandet av en ny brandstation i Hyllie by. Undersök-
ningsområdet är beläget i den södra delen inom Hyllie bys kända bebyggel-
seområde. Enligt kartmaterialet från 1790-talet har två gårdar varit place-
rade inom undersökningsområdet. 

Vid undersökningen kunde rester efter 1700-talsbebyggelsen dokumen-
teras. Bebyggelsen har upphört efter 1790-talet och området har brukats 
som åkermark. 

Även 1700-talsgårdarnas föregångare har undersökts. Tre medeltida 
gårdslämningar har kunnat konstateras. En av dessa, ett hus, som var 23 
meter långt och 5 meter brett, har varit uppfört med jordgrävda stolpar. 

188 



NYTT OM ANTIKVARISKT 

Stensatt källare daterad till 1300-talets första hälft från undersökningen i Hyllie by. 
Foto: Bengt-Åke Samuelsson. 

Med hjälp av myntfynd kan huset dateras till 1300-talet. Bevarade kulturla-
ger har också gjort det möjligt att påvisa en bebyggelsekontinuitet från 
1300-talet och fram till slutet av 1700-talet. Huset har i sitt tidiga skede 
varit delat i en bostadsdel och en ekonomidel. Under 1500-talet förändras 
ekonomidelen så att även denna blir bostad. I närheten av huset undersök-
tes också en stensatt källare. Det är högst ovanligt att påträffa en så välbe-
varad konstruktion i våra byar. Källaren är 3 x 2 meter och 0,5 meter djup. 
Nedgången till källaren finns tydligt markerad. Källaren kan dateras till 
1300-talets första hälft. Undersökningen har också resulterat i ett rikt fynd-
material från 1300-talet och framåt. 

Det finns skäl att notera att det tidigmedeltida materialet, 1000 — 
1100-talet, saknas i området. Detta skulle indikera att denna södra delen i 
byn först utnyttjas för bebyggelse under det tidiga 1300-talet. 

Ängslätt syd 
Vid Gottorpsvägen i Bunkeflostrand planeras ytterligare villaområden. Där 
utfördes en arkeologisk utredning och det kunde konstateras, att området 
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innehöll under mark dold fornlämning. Vid slutundersökningen 1992 
kunde en boplats från det tidiga skedet av yngre stenålder, tidig neoliticum, 
undersökas. Till största delen utgörs boplatsresterna av gropar. I tre av dem 
påträffades ett rikt fyndmaterial. Bland keramiken finns trattbägare, häng-
kärl och kragflaskor representerade. Flintmaterialet består av knivar, skra-
por och fragmentariska tunnackiga yxor. 

Öresundsförbindelsen 
Inför den planerade Öresundsförbindelsen utfördes 1993 en arkeologisk 
utredning för motorvägs- och järnvägsområdet från brofästet vid Lernac-
ken till kommungränsen mot Burlöv. Utredningen har haft som målsättning 
att klargöra fornlämningssituationen i området och samtidigt bilda under-
lag för kommande arkeologiska utredningar och förundersökningar. Under 
året utfördes också en kulturlandskapsanalys för Malmö och Burlövs kom-
muner. 

Övrigt 1992 
Det har inom innerstaden utförts schaktövervakningar i samband med ga-
tuarbeten i Mäster Johansgatan, Hjorttackegatan, Hyregatan, Norra Vall-
gatan, Stora Kvarngatan och Västergatan. Schaktövervakning för mindre 
markarbeten har skett i kvarteret Druvan, kvarteret Mullvaden, och bastio-
nerna Älvsborg och Carl-Gustav. 

I innerstaden utfördes förundersökning inför nybyggnation i kvarteret 
Generalens Hage vid Hospitalsgatan. Här utfördes också en efterföljande 
kontroll vid byggschakten. Även byggschakten inför nybyggnation i kvarte-
ret Vallen övervakades. 

Det utfördes också kompletterande arbeten inom det förmodade järnål-
dersgravfältet vid Törringevägen i Käglingen. 

I kvarteret Fjärdingen i Tygelsjö utfördes en arkeologisk utredning. 
Detta område ligger i anslutning till det historiskt kända bebyggelseområ-
det för Tygelsjö by. Inför nybyggnation genomfördes även en utredning i 
Almviksparken mellan Lindeborg och Almvik. 

Under året genomfördes likaså ett flertal arkeologiska förundersök-
ningar. Inför anläggande av en ny utfartsväg från fastigheten Glostorp 
25:2, med anledning av den nya vägens närhet till den under senmedeltiden 
nedlagda byn Bastorp, gjordes en förundersökning. I Käglinge vid Tör-
ringevägen genomfördes en mindre förundersökning inför ett kommande 
villaområde norr om det tidigare lokaliserade järnåldersgravfältet. 
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Övrigt 1993 
Det har inom innerstaden utförts kontroll i samband med olika gatuarbeten 
i Södergatan, Djäknegatan, Mäster Nilsgatan och i Östergatan. Väster om 
Malmöhus utfördes kontroll i samband med schaktningar inom den under 
1600-talet utbyggda försvarsanläggningen Västra ravelinen. 

Inför den fortsatta utbyggnaden av Kvarnbyleden utfördes en arkeolo-
gisk förundersökning inom sträckningen Klågerupsvägen till Kvarnbyvä-
gen. Även för Kvarnbyledens sträckning till Kölnan i Södra Sallerup har 
förundersökning utförts. 

I samband med schaktningsarbeten inom Södra Sallerups kyrkogård ut-
fördes en schaktningsövervakning. 

Inför kommande utbyggnad av industriområdet utfördes en arkeologisk 
utredning inom området Svågertorp beläget längs Pildammsvägen mellan 
Lindeborg och Petersborg. 

För området söder om Kastanjegården och norr om den planerade yttre 
ringvägen påbörjades en arkeologisk utredning. Området benämns Lin-
dängelund och planeras bli ett framtida parkområde. 

Vid anläggandet av ett nytt VA dräneringsdike vid Hyllie mosse utfördes 
en utredning. 

Inför utbyggnad av ett villaområde inom Hyllie historiskt kända byom-
råde utfördes förundersökningar inom kvarteren Höskrindan och Ålder-
mannen. Strax norr om Hyllie by utfördes också en förundersökning inom 
ett område benämnt Ensittarvägen. 

Den planerade citytynneln kommer att beröra Malmös centrala delar. 
En förundersökning utfördes inom Kungsparken, Slottsparken och områ-
det vid Gamla idrottsplatsen. De eventuella medeltida lämningarna tycks 
vara kraftigt förstörda i samband med utbyggnaden av försvarsverken kring 
Malmö under slutet av 1600-talet. I provschakten vid Gamla idrottsplatsen 
kunde inga lämningar konstateras, som skulle kunna relateras till bebyggel-
sen Övre Malmö. 
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Nytt om arkivaliskt 
Arkivåret 1993 

Av LARS JÖRWALL 

Den svenska arkivkartan ritas om 
Flera viktiga förändringar i den statliga arkivorganisationen skedde under 
1993. Genom regeringens beslut avskildes Stockholms län från Uppsala 
landsarkivs distrikt och överfördes till Stockholms stadsarkiv som därmed 
blev landsarkiv inte endast för Stockholms stad utan för hela länet. Under 
1994 överflyttas de arkivbestånd som härrör från Stockholms län från Upp-
sala till Stockholm. 

Diskussionerna om landsarkiv för Värmlands län utmynnade i januari 
1994 i regeringens klartecken för ett landsarkiv i Karlstad. Beslutet innebär 
att handlingar från statsmyndigheter i Värmland, som nu ingår i Göteborgs 
landsarkivdistrikt, kommer att utsöndras till det nya landsarkivet. 

De som söker information i statliga arkiv från Stockholms eller Värm-
lands län får fortsättningsvis vända sig till andra institutioner än de är vana 
vid, nämligen Stockholms stadsarkiv respektive landsarkivet i Karlstad, vars 
öppnande för allmänheten lär dröja ännu ett tag. 

Även stadsarkivet i Malmö fick en ändrad ställning i sin egenskap av stat-
lig arkivmyndighet under 1993. Stadsarkivet grundades 1903 som statlig 
arkivdepå med Malmö stad som huvudman men underställt landsarkivet i 
Lund som hade etablerats samma år. Under Leif Ljungbergs egid (stadsar-
kivarie 1933-1965) gick strävandena mot en mera oavhängig position 
gentemot landsarkivet. Genom Kungl. Maj:ts instruktion av 1949 frigjordes 
stadsarkivet från landsarkivets överhöghet och lydde därefter direkt under 
Riksarkivet. Därigenom tillerkändes stadsarkivet i Malmö landsarkivs ställ-
ning, ett förhållande som kom att råda till 1993. Stadsarkivet inrättades 
ursprungligen för förvaring av statliga arkiv. Först på 1950-talet började 
de kommunala myndigheterna i Malmö att överlämna sina äldre hand-
lingar till stadsarkivet. Stadsarkivet blev både en statlig arkivmyndighet 
under Riksarkivet och kommunalt centralarkiv för Malmö under stadens 
styrelse. Verksamheten har under hela stadsarkivets tillvaro fram till 1993 
bekostats av Malmö stad. 

Den dubbelnatur som kännetecknat stadsarkivet upphörde i juli 1993 i 
och med regeringens beslut att upphäva nämnda instruktion, som i huvud- 
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sak varit gällande sedan 1949. Därmed var en mer än 40-årig epok som 
landsarkiv till ända och området Malmö kommun inlemmades i landsarki-
vets i Lund landsarkivdistrikt. Stadsarkivet är numera vad avser statliga ar-
kivalier en depå under landsarkivet, i viss mån en återgång till förhållan-
dena före 1949. Någon överflyttning av sådana arkivalier, exempelvis privi-
legiebrevet från 1353 eller Erik av Pommerns vapenbrev från 1437, är dock 
inte aktuell inom överskådlig tid, varför omorganisationen i praktiken får 
rätt liten betydelse. Forskare och besökare i stadsarkivet kommer knappast 
att märka förändringen. Allt framgent står välbekanta arkivserier som man-
talslängder, husförhörslängder, domböcker, bouppteckningar, fastighets-
böcker och polisrapporter på sin plats. 

Stadsarkivets roll som kommunalt slutarkiv och kommunstyrelsens bere-
dande och verkställande organ i arkivfrågor berörs inte av omdaningen av 
det statliga arkivväsendet. 

Historieåret 1993 

Året 1993 proklamerades som "Historieåret", då svenska folket skulle ges 
den svenska historien åter. Det var de svenska museerna som gick i spetsen 
för att just under detta år med kraft popularisera svensk historia. Historie-
årets huvudattraktioner var de stora utställningarna "Den svenska histo-
rien" på Nordiska museet och Historiska museet i Stockholm. Svenska ar-
kiv bidrog med utlåning av urkunder och dokument som på ett avgörande 
sätt belyser betydelsefulla skeenden i svensk historia, med expertstöd och 
med bildreproduktioner. Flera arkivinstitutioner anordnade egna utställ-
ningar på temat "Den svenska historien". Malmö stadsarkiv visade i utställ-
ningen "Från vadmal till nylonstrumpor" hur textilier tillverkats och an-
vänts i Malmö under 500 år, från linvävarnas skrå på 1400-talet till massfa-
brikationen av textilprodukter vid MAB, MYA, MMT med flera under 
1900-talet. Utställningen invigdes i mars av kommunalrådet Johan Bengt-
Påhlsson. 

En samproduktion mellan Riksarkivet och Stockholms medeltidsmuseum 
resulterade i den suggestiva utställningen "Helgerånet", som blev något av 
årets höjdpunkt när det gäller utställningar med arkivalisk betoning. Helge-
rånet åskådliggjorde hur under reformationen på 1500-talet kyrkornas och 
klostrens dyrbarheter beslagtogs och återanvändes till andra ändamål. Bib-
lioteken tömdes på medeltida "munkeböcker" som indrogs till huvudstaden 
och skars sönder. Böckernas vackert präntade och illuminerade pergament-
blad kom sedan väl till pass i ny skepnad som slitstarka omslag till fogdar-
nas skattelängder som förvarades på slottet. På 1900-talet återupptäcktes 
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pergamentomslagen i kammararkivet där de legat sedan århundraden. De 
flesta av de 70 000 boksidor som är bevarade finns idag i Riksarkivet. Ut-
valda delar av denna bortglömda kulturskatt stod i fokus och belystes ur 
en mångfald aspekter på utställningen, som hade undertiteln "Från mäss-
böcker till munkepärmar". Hösten 1994 flyttas den till New York men åter-
kommer någonstans i Sverige 1995. Gå och se den då! 

Utökat öppethållande 
Forskarbesöken har alltsedan stadsarkivets flyttning till nya lokaler på Kra-
nenområdet visat en stadigt ökande trend. För att tillmötesgå önskemålen 
från många forskare om öppettider utanför gängse kontorstid inleddes 
kvällsöppet på tisdagar från och med 1991. Öppethållandet utökades ytter-
ligare 1993, med början i september, varannan lördag mellan klockan 10 
och 13. Öppethållandet på lördagar och tisdagkvällar har möjliggjorts med 
hjälp av frivilliga insatser från några ideella föreningar, bland andra forn-
minnesföreningen. 

Under 1994 och 1995 håller stadsarkivet öppet måndag klockan 8.30-
15.30, tisdag klockan 9.00-19.00, onsdag, torsdag och fredag klockan 8.30-
15.30 samt lördag i vecka med jämnt veckonummer klockan 10.00-13.00. 

Nyförvärv 
Bland de arkiv som tillförts stadsarkivet under 1993 förtjänar följande näm-
nas. 

Lokaltrafikens arkiv 

När Malmö lokaltrafik (ML) upphörde som kommunal myndighet (kom-
munalt bolag 1991 och sålt till Linjebuss 1993) överlämnades dess arkiv till 
stadsarkivet. Ordnings- och förteckningsarbeten i det omfångsrika arkivet 
pågår, varför det ännu inte kan tillhandahållas i den utsträckning som är 
önskvärd. 

Kommunalt organiserad lokaltrafik i Malmö startade i all blygsamhet 
med två hästdroskor på 1860-talet. Vid den tiden fanns redan hästspår-
vagnslinjer i Köpenhamn. Med Kongens By som förebild smiddes planer 
på hästspårväg i Malmö under 1880-talet. Tillstånd att anlägga och trafi-
kera spårvägen gavs 1887 till Malmö Spårvägs AB. Premiärturen gick sön-
dagen den 28 augusti, då underverket befordrade och beskådades av tusen-
tals malmöbor. 

Spårvägsföretaget överfördes i kommunal regi 1905, då Malmö stads 
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Den första hästspårvagnen i Köpenhamn 1863. Ur tidskriften Vore Damer 1928. 

spårvägar (MSS) bildades. Det nya kommunala verkets främsta föresats var 
att omvandla hästspårvägen till en elektrisk spårväg. Den första elektriska 
motorvagnen togs i drift i slutet av 1906. 

MSS:s eldprov blev transporterna till och från Baltiska utställningen 
1914, vilket man klarade med elegans. En specialitet för Malmö var "Kola-
tåget" som fraktade kol på spårvägen mellan Nyhamnen och gasverket un-
der tiden 1919-1963. Den första busslinjen öppnades 1929. Efter andra 
världskriget tog bussarna över allt mer av kollektivtrafiken i Malmö. Spår-
vägsnätet reducerades och ersattes efterhand av busslinjer. Det slutliga ste-
get på vägen mot total nedläggning av spårvägsdriften togs på 1960-talet. 
År 1967 körde "Ettan" sin sista tur. I konsekvensens namn bytte MSS namn 
till Malmö lokaltrafik 1971. Trots kraftiga opinionsyttringar var spårvägens 
saga all då linje 4 togs ur drift definitivt den 27 april 1973. Den 1 januari 
1991 blev ML kommunalt bolag under namnet ML Malmö Lokaltrafik AB, 
som i sin tur överläts till Linjebuss AB 1993. 

ML:s arkiv är av betydande intresse vid analyser av kollektivtrafikens 
utveckling i en hastigt växande industristad men också en guldgruva för 
spårvagns- och bussentusiaster. Handlingarna omspänner tiden från 
1900-talets början till mitten av 1980-talet och består av dokumentation om 
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Den sista färden. 4:ans sorgliga ändalykt den 27 april 1973. Fotografi ur ML:s arkiv. 

spår, vagnar, bussar och personal. Styrelsens protokoll, korrespondens, tid-
tabeller, räkenskaper och administrativa handlingar är andra inslag i ML:s 
arkiv. Den stora samlingen av fotografier har alla förutsättningar att bli en 
magnet för lokaltrafikfantaster. 

Strukturrationalisering i den offentliga sektorn 
Den omstrukturering av svensk offentlig förvaltning som för närvarande 
försiggår sveper icke obekant även genom Malmö stad. Kommunala verk-
samheter omorganiseras och konkurrensutsätts, samhällsuppgifter som tidi-
gare setts som självklara kommunala angelägenheter läggs ut på entrepre-
nad; myndigheter avskaffas, blir kommunala bolag eller privatiseras helt. 

Förändringarna skapar bekymmer för arkiven — inte minst datasyste-
men. De kommunala nämndernas arkiv skall delas och fördelas i den nya 
verksamhetsstrukturen, viktig dokumentation riskerar komma på drift, 
handlingar från förvaltningar som övergått i privat ägo tenderar bli herre-
lösa. Stadsarkivet har till uppgift att bevaka omgestaltningen så den inte 
leder till informationsförluster eller att arkiven stympas och skingras. 

Ett särskilt problem i en tid av täta utförsäljningar av kommunala verk-
samheter är de påfrestningar centralarkivet utsätts för. När en kommunal 
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myndighet upphör skall dess arkiv författningsenligt överlämnas till stads-
arkivet. Arkivmassorna skall flyttas och beredas plats. Inte sällan måste de 
till stadsarkivet levererade arkiven ordnas och förtecknas från början så att 
de blir tillgängliga för allmänhet och forskning, något som vanligen fordrar 
betydande arbetsinsatser. 

Av andra arkiv från avvecklade myndigheter som under 1993 överlämna-
des till slutlig förvaring i stadsarkivet skall här nämnas Renhållningsverkets 
och Företagshälsovårdens arkiv. 

Renhållningsverkets arkiv 
Malmö stads renhållningsverk (MRV) tillkom 1898. Alldeles för sent tyckte 
nog många i det dåtida Malmö, ökänt för sin osunda stadsmiljö och illaluk-
tande kanaler. 

Renhållningsföreskrifter hade funnits sedan länge. Redan i Magnus 
Erikssons privilegiebrev från 1353 — stadsarkivets äldsta urkund — förord-
nas det om renhållningen. Ett ordnat renhållssystem för staden genomför-
des dock inte förrän under 1890-talet. En renhållningsstadga antogs 1896 
och samma år utsåg stadsfullmäktige en renhållningsstyrelse. 

Stadgan gällde för "uppsamling och bortforsling utaf afträdesorenlighet, 
sopor, hushållsavfall och annan dylik orenlighet". Detta blev renhållnings-
verkets uppgift, dvs att åstadkomma en god hygienisk standard i staden. 

Verksamheten under 1900-talet kan med modernt språkbruk sammanfat-
tas med: 

* Hämtning, mottagning och behandling (deponering, destruktion, åter-
vinning etc) av såväl hushålls- som industriavfall. Malmö avfallsverk 
och strax därefter Sydvästra Skånes Avfalls AB, SYSAV, ansvarar se-
dan 1973 för huvudparten av avfallsbehandlingen. 

* Renhållning av gator och liknande ytor. Från 1959 har gatukontoret 
svarat för renhållningen av körbanedelen medan gångbanedelen delvis 
skötts av MRV före 1959 och därefter helt och hållet av detta. 

Avträdesrenhållningen, dvs latrinhämtningen, var ursprungligen verkets 
största och egentliga arbetsuppgift men blev en allt mindre verksamhetsgren 
i takt med vattenklosettens utbredning i bostäderna. För latrinhanteringen 
behövdes torvmull. I början av seklet köpte MRV en egen torvtäkt i Sanna-
böke i södra Småland. Numera är det nästan enbart koloniområdena som 
berörs av latrinbortforsling. 

Huvuddelen av avfallet gjorde staden sig av med genom tippning i hamn-
områden, "på oländig mark i sundet", ända in på 1960-talet. Spillepengen 
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Ett rent skitjobb. Sophämtning 1954. Fotografi ur MRV:s arkiv. 

blev så småningom den viktigaste avstjälpningsplatsen. Soptippar fanns 
även vid Östervärn, nuvarande Öresundsparken och vid Hylliekroken. En 
ny renhållningsstation på Sjölunda togs i bruk 1964. 

På senare tid har bearbetningen av avfallet gradvis förbättrats och förfi-
nats, genom exempelvis malning, kompostering, förbränning, biologisk 
nedbrytning, separation och särbehandling av miljöfarligt avfall. Återvin-
ning av papper, glas, metaller etc. har fått en allt större betydelse, vilket 
bl a återverkat på renhållningsverkets sophämtningsrutiner. Med andra ord 
kom MRV:s rent sanitära uppgift att träda tillbaka för uppgiften att skydda 
miljön och ta vara på de resurser som finns i avfallet. 

Renhållning och avfallshantering är ett stort samhällsproblem och idag 
en utomordentligt detaljreglerad angelägenhet, vilket ständigt märks i vårt 
dagliga liv, t ex källsorteringen. Efterhand har det kommunala renhåll-
ningsmonopolet luckrats upp och privata företag har i många kommuner 
övertagit utförandet av renhållning och avfallshantering. Beställaransvaret, 
som är lagreglerat, kvarstår dock i kommunerna. År 1992 överlät Malmö 
kommun MRV till Ragn-Sellsföretagen AB och i anslutning därtill upplös-
tes även den politiska nämnden, renhållningsstyrelsen, vars beställarfunk-
tion övergick till gatu- och trafiknämnden. 
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MRV levererade sitt äldre arkivbestånd till stadsarkivet i två omgångar 
1963 och 1977. Under 1993 överlämnades resterande delar av arkivet, som 
spänner över tiden 1896-1992, dvs den nu upphörda renhållningsstyrel-
sens hela verksamhetstid. 

Några siffror kan illustrera den kolossala ökningen av mängden hus-
hållsavfall i Malmö under MRV:s existens: 

1900 	0,05 miljoner kubikmeter 
1940 	0,15 
1960 	0,25 
1970 	0,5 
1980 	1,0 
1990 	1,3 

En ökning med 25 gånger! Folkmängden ökade under samma tid endast 
knappt 3 gånger (från ca 80 000 år 1900 till ca 230 000 år 1990). 

Företagshälsovårdens arkiv 
Personalhälsovården i Malmö inrättades 1968 med lönenämnden (från 
1971 benämnd personalnämnden) som huvudman. Verksamheten bestod 
till en början i att svara för den hälsokontroll av stadens anställda som 
stadsfullmäktige beslutat. Vartefter utökades uppgifterna med hälso- och 
sjukvård av primärvårdskaraktär för kommunalanställda, samt arbetsmiljö-
frågor. 

Malmö stads företagshälsovård (som personalhälsovården kom att heta 
från 1977) upphörde som kommunal institution 1993 och ombildades till 
aktiebolag. Under året överlämnades hälsokontrollakter och personalhälso-
vårdsjournaler för alla som varit anställda i Malmö kommun. Samtliga 
handlingar i företagshälsovårdens arkiv är sekretessbelagda. 

Bland enskilda arkiv som under 1993 lämnats till stadsarkivet kan nämnas 
följande. 

Vänsterpartiets m fl arkiv 
Vänsterpartiets och närstående politiska organisationers arkiv deponerades 
i stadsarkivet 1993, varefter arkiven ordnats och förtecknats där. 

Vänsterpartiets rötter går ner till 1917 då en radikal falang i Socialdemo-
kratiska arbetarepartiet bröt sig ur och bildade Sveriges socialdemokratiska 
vänsterparti. Partiet anslöt sig som revolutionär marxistisk organisation till 
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Kommunistiska Internationalen 1921 och ändrade namn till Sveriges kom-
munistiska parti (SKP). Partiet splittrades flera gånger under 1920-talet 
och var under 1930-talet ett relativt oansenligt småparti men kunde under 
1940-talet inregistrera avsevärda valframgångar. SKP blev representerat i 
Malmö stadsfullmäktige första gången 1942 och fick fyra mandat i nästföl-
jande kommunalval (10 000 röster). 

Klyvningar liknande de som drabbat partiet på 1920-talet inträffade un-
der 1960-talet i samband med vänsterns frammarsch, intensifierade teore-
tiska diskussioner inom partiet och politisk konkurrens både från socialde-
mokratins vänsterflygel och diverse marxist-leninistiska och maoistiska 
riktningar. De starka organisatoriska och ideologiska motsättningarna i 
partiet ledde till brytning med stalinismen och beroendet av Sovjetunionen 
och manifesterades på riksnivå bl a i namnbytet från SKP till Vänsterpartiet 
kommunisterna (VPK) 1967. Efterleden "kommunisterna" slopades 1991. 

För att ta del av handlingarna i de deponerade arkiven från Vänsterpar-
tiet Malmö (och dess föregångare), Vänsterpartiets Skånedistrikt och So-
cialistiska föreningen krävs deponentens tillstånd. 

Öresundsrådets arkiv 

Öresundsrådet (eller rätteligen Oresundsrådet som det officiella namnet 
lydde) bildades 1963 som ett rådgivande samarbetsorgan mellan skånska 
och själländska kommuner, landsting och kommunalförbund. Rådet blev i 
första hand ett forum för debatt kring den övergripande fysiska planlägg-
ningen av betydelse för Öresundsområdet men även andra frågor av ge-
mensamt intresse för regionen ventilerades, såsom miljövård, fritid och kul-
turell samverkan. 

Helt naturligt var en fast förbindelse mellan Danmark och Sverige den 
fråga som dominerade rådets verksamhet. Öresundsrådet kom emellertid 
inte att användas av statsmakterna, varken på den svenska eller danska si-
dan, i utredandet av fast förbindelse i den utsträckning som medlemmarna 
inledningsvis förväntat sig. Endast i några enstaka fall anmodades rådet 
avge remissyttranden. Rådet fick aldrig något större inflytande som riks-
gränsöverskridande regionalt beredningsorgan och blev inte det dansk-
svenska kraftcentrum för den fysiska planeringen i det blivande förberedel-
searbetet för de fasta förbindelserna över Öresund, som 1960-talets kom-
mun- och regionpolitiker hyste förhoppningar om. 

Vid tiden kring 1990 ansågs Öresundsrådet ha spelat ut sin roll. Organi-
sationen upplöstet 1993 varvid dess arkiv överbringades till stadsarkviet. 
Rådets kansli hade sitt säte i Malmö. Arkivet ger en god bild av bl a hur 
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ambitionerna misslyckades hos politiker på båda sidor sundet att skapa ett 
nationsöverskridande samrådsorgan med vissa maktbefogenheter. 

Det regionala översundssamarbetet fortsätter nu i andra organ. "Öre-
sundskommitten" är ett sådant. Denna består även av representanter för 
ländernas regeringar och har ett mera allmänt hållet syfte än Öresundsrå-
det. Öresundskommittkn bildades i början av 1993 och föregicks och förbe-
reddes av "Öresunds Kontakt", vars arkiv för övrigt lämnades till landsarki-
vet i Lund samma år. 

Över Öresund 
Förbindelserna och samarbetet över Öresund har under tidernas lopp tagit 
sig oräkneliga uttryck. Broar, om än inte i fysisk bemärkelse, har byggts 
över sundet långt innan en fast förbindelse ens var påtänkt. Förutsättningen 
har varit kommunikation via båt så att människor och varor — och sålunda 
ideer och tankar — kunnat skeppas över det vatten som ibland under se-
nare tid haft öknamnet "Vallgraven". En viktig del av resorna över denna 
barriär — som säkert inte upplevdes så då de båda Öresundskusterna till-
hörde samma rike, det danska — är flyttningarna mellan länderna, migra-
tionen, eller kanske skall man säga mobiliteten. Om flyttningarna över sun-
det före 1658 — alltså inom Danmark — är vi mycket lite underrättade. 
Källorna är helt enkelt för få eller för dåligt bevarade. Under de skånska 
krigen i slutet av 1600-talet vet vi däremot att emigrationen från Skåne till 
Själland emellanåt var omfattande. Det handlade då i många fall om ren 
flykt från härjningar, farsoter och ödeläggelse. I Danmark fick de skånska 
flyktingarna en självklar asyl; de betraktades som danska undersåtar. Un-
der 1700-talet avtog den skånska utvandringen till Danmark men tog ny 
fart vid 1800-talets mitt. Då gällde det främst lantarbetare, hantverkare och 
tjänsteflickor som utvandrade från hela södra Sverige till Själland, Born-
holm och andra delar av det danska riket. Man har beräknat att inte mindre 
än 83 000 svenskar emigrerade till Danmark under perioden 1850-1910. 
Danmark hade en högre levnadsstandard än dåtidens Sverige. Man flydde 
inte längre från ofred och brand utan från den usla svenska fattigdomen 
till den något mindre usla fattigdomen i grannlandet. Köpenhamn blev i 
slutet av 1800-talet det viktigaste målet för den svenska emigrationen. Över 
4% av Köpenhamns befolkning 1885 var svenskfödd. 

Inte förrän på 1880-talet blev utvandringen till Nordamerika större än 
den flyttning som i århundraden ägt rum mellan Danmark och Sverige. 
Den senare var så betydande att Danmark i migrationssammanhang fick 
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Hans Emil Friedrick Nissens födelseattest, utfärdad  i Flensburg på tyska 1871 (Flens-
burg tillhörde Tyskland sedan dansk-tyska kriget 1864) och medförd vid inflyttningen 
till S:t Pauli församling i Malmö 1890. Han kallade sig då Emil Mazetti-Nissen. S:t 
Petri kyrkoarkiv H Ha:191. 

epitetet "de fattigas Amerika". Till bilden hör dock att många svenskar ut-
vandrade till Amerika via Köpenhamn. 

Vid sidan av den egentliga emigrationen från Sverige till Danmark kan 
nämnas de hantverksgesäller som i stort antal företog årslånga arbetsvand-
ringar till Danmark och Nordtyskland. 

Under hela 1800-talet var den danska invandringen till Sverige långt 
mindre än den från Sverige till Danmark. Högre löner och bättre levnads-
betingelser i Danmark gjorde att det inte var danska arbetare som flyttade 
till Sverige utan i främsta rummet specialister och välutbildade inom lant-
bruk, mejerinäring och industri. Flera danskar blev ledande i skånskt nä-
ringsliv, t ex Emil Mazetti-Nissen som 1888 grundade Mazetti Choklad-
och Konfektfabriks AB i Malmö (en nu nedlagd fabrik, vars arkiv förvaras 
i stadsarkivet). 

Hur skall man då gå till väga för att öka kunskapen om migrationen 
över Öresund? Hur letar vi rätt på en person eller en familj som uppges ha 
flyttat från det ena landet till det andra? 
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Vart tog tog de vägen? Utsnitt ur utflyttningslängden 1885. S:t Petri kyrkoarkiv. 

Det har länge saknats en översiktlig vägledning som kan leda forskarna 
på ömse sidor sundet rätt. Under 1993 utkom från trycket boken Över 
Öresund/Over Oresunc4 vars utgivande var frukten av ett nära gränsöver-
skridande regionalt samarbete mellan Landsarkivet for Sjalland, Lolland-
Falster og Bornholm, Kobenhavns Stadsarkiv, landsarkivet i Lund och 
stadsarkivet i Malmö. Låt oss citera ur förordet till boken: 

"Var har ni husförhörslängderna?" brukar svenska forskare fråga när de kommer 
till ett danskt landsarkiv. Och på samma sätt frågar den danske forskaren i Sverige: 
"Jeg vil gerne se folketxllingerne". 

Frågor av detta slag har gett inspiration till att sammanställa denna bok. Alltfler 
forskare reser över sundet i båda riktningarna i sitt sökande efter anfäder och an-
förvanter och oftast blir landsarkiv och stadsarkiv den första anhalten. 

Även om en hel del i arkiven är likartat och gemensamt är det inte alldeles lätt 
att sätta sig in i det andra landets kyrkliga och civila folkbokföring, bouppteck-
ningssystem och administrativa tradition, i synnerhet om man har vant sig vid det 
som finns i det egna landet! 
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Hamnen i Köpenhamn på 1860-talet. En syn som mötte de flesta köpenhamnsemigran-
tema när de anlände till sin nya hemstad. Ur For og Nu, red. Zackariae, Köpenhamn 
1924, efter teckning av C. Neumann. 

Det är med glädje vi ser svenska forskare i Danmark och danska forskare i Sve-
rige, och det är vår förhoppning att denna bok skall bli en första orientering och 
handledning i det roliga men mödosamma forskningsarbetet. Vi hoppas också att 
den skall bidra till att öka kontakterna och förståelsen mellan länderna och till att 
belysa både det som skiljer och det som förenar! 

Publikationen kan införskaffas i stadsarkivets expedition. 
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Verksamhetsberättelse 1993 
ELBOGEN, MALMÖ FORNMINNESFÖRENING 

Årsmöte 
Ordinarie årsmöte hölls torsdagen den 18 mars i Landstingssalen på Malmö 
rådhus med cirka 100 närvarande medlemmar. Årsmötesförhandlingarna 
följdes av ett föredag av docenten Bengt Pamp med titeln: Hur Skånskan 
blev skånska. Därefter åt ett nittiotal medlemmar en måltid i Rådhuskälla- 

ren. 

Styrelsen 
Under året har styrelsen sammanträtt 5 gånger nämligen den 2 februari, 21 

april, 1 juni, 1 september och 26 oktober. 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

Elsebeth Bager ordförande 
Bengt Liljenberg v. ordförande 
John Hain kassaförvaltare 
Kjell Asp sekreterare 
Birgit Arfwidsson Bäck 
Hans Ersgård 
Peter Bager 
Lars Jörwall 
Anders Reisnert 
Hans Janstad 

Revisorer 
Nils Axel Månsson och Thomas Boström, suppl. Per W. Persson och Hol-

ger Amundin. 

Utflykter föredrag m m 
Tisdagen den 2 mars såg ett sjuttiotal medlammar den omskrivna utställ-
ningen på Malmö Museer — Inkaguldet. 
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Torsdagen den 22 april var vi åter på Malmö Museer. Denna gång för 
att se årets stora utställning — Spelet om Skåne. Anders Reisnert var sak-
kunnig guide på båda utställningarna. 

Årets utflykt ägde rum lördagen den 15 maj. Med två bussar for vi först 
till Asmundtorps kyrka, där docent Siegrun Fernlund under en rundvand-
ring utomhus initierat och roande berättade om kyrkans arkitektur och 
därefter tog oss in i kyrkan och gav oss en lika intressant beskrivning av 
dess inre. 

Färden gick sedan vidare till Trollenäs slott. Vi besåg slottskyrkan och 
guidades runt i slottssalarna samt drack förmiddagskaffe med franskbröd- 
bullar. Det gavs också tillfälle till shopping i den kvalitetsmedvetna lilla 
gårdsaffären. 

På väg till Örenäs berättade i den ena bussen Hans Ersgård, i den andra 
Anders Reisnert om de slagfält och fornlämningar, som vi passerade. 

Efter lunch på Örenäs fortsatte vi till Landskrona fästning, där vi visades 
runt i slottet och fängelset. 

Dagen avslutades på Landskrona museum, där det var fri rundvandring 
och deltagarna efter behag kunde fördjupa sig i de roliga och intressanta 
utställningarna, som pågick, och förfriska sig i cafeterian på museet. 

Publiceringsverksamhet 
Årsboken 1992, som blivit försenad, utkom i april 1993. 

Under hösten utkom i Malmö Fornminnesförenings skriftserie GRYPS 
nr 3 — Skånska Konstnärsklubben av Hans Janstad — Sune Rudnert. 

Boken utgavs med anledning av Skånska Konstnärsklubbens 50-årsjubi-
leum. Bidrag till tryckningen gavs av Malmö Förskönings- och Planterings-
förening och Malmö Fornminnesförening. 

Föreningen har under året haft en representant på Malmö Stadsarkiv var 
tredje tisdag mellan kl 16-19 med undantag för sommarmånaderna. Från 
och med hösten har vi även haft en representant på lördagarna i jämna vec-
kor mellan kl 10-13. 

Kommittår 
Redaktionskommitten som även fungerar som Stipendiekommitte har sam-
manträtt 3 gånger, nämligen den 5 mars, 6 april och 19 oktober. 

Ledamöter: Elsebeth Bager ordf, Bengt Liljenberg, Hans Ersgård, Lars 
Jörwall och Ingmar Billberg. Den senare ej närvarande då årets stipendiater 
utsågs. 

206 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1993 

Planeringskommitt6n, i vilken sitter, som ordf. Elsebeth Bager, Hans 
Ersgård, Anders Reisnert och Gunhild Eriksdotter sammanträdde den 1 
februari och 14 september. 

Föreningen representerades vid Hembygdsförbundets årsmöte i Ystad av 
Hans Ersgård. 

Medlemsantal 
Vid årets slut hade föreningen 808 betalande medlemmar. Tendensen är 
stigande. Flera yngre personer har vunnit inträde under året. Dessutom har 
föreningen ett hundratal museer, bibliotek och hembygdsföreningar i Skan-
dinavien och Nordtyskland med vilka utbyte av årsböcker sker. 

Förreningen har 4 hedersledamöter. 

Folke Malmbergs och Birgit Slangerups — Malmbergsfond 
Stipendiekommittén beslöt vid sammanträdet den 6 april att till stipendiater 

utse: 

Ingmar Billberg 	Malmö Museum 20 000 kr 
Anders Reisnert 	Malmö Museum 20 000 kr 

för deras forskning om Malmö under medeltiden. 

Mats Regnell 	Kvartärgeologiska avdelningen vid Lunds Universitet, 
20 000 kr för hans botaniska analyser av lagerföljden 
vid utgrävningar vid Hindbygården. 

Leif Ljungbergs Stiftelse 
Under året har bidrag till Elbogen M.F.F. utdelats med 100 000 kr. 

Gåvor 
Från Sparbanken Sverige erhölls under året 20 000 kr. Sparbanken har där-
med avslutat den bidragsfond ur vilken Elbogen M.F.F. m.fl. årligen fått 
bidrag. 

Föreningen framför sitt varma tack för gott samarbete och ekonomiskt 
stöd under många år. 

Malmö Förskönings- och Planteringsförening har med sedvanlig genero-
sitet lämnat ett bidrag på 75 000 kr till tryckning av årsboken. Föreningen 
tackar för det välkomna bidraget. 
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Redogörelse för Malmö Fornminnesförening Elbogen 1993 
Vinst- och förlustkonto den 31 december 1993: 

Intäkter 

Reserverat för Elbogen 1992 årsskriften 150.000 
Medlemsavgifter 97.460 
Försålda årsskrifter 19.194 
Räntor 18.533 
Utdelning aktier o. avkastn.fonder 43.398 
Förs. 3100 tr SE-banken 84.234 
Förs. 1848 tr HSB 62.208 
Bidrag 
Malmö Förskönings- o. Plant.för. 	75.000 
Sparbanken Skåne 	 20.000 
Leif Ljungbergs Stiftelse 	100.000 195.000 

670.027 
Malmbergska Fonden 
Räntor 	 13.674 
Utdelningar 	 91.900 105.574 

775.601 

Kostnader 

Årsskriften 1992 129.021 
Reserverat för årsskriften 1993 130.000 
Janstad: Skånska Konstnärskl. 50 år 74.791 
Datakostnader 26.620 
Bankkostnader 5.540 
Kontorsmaterial 1.323 
Trycksaker 800 
Porton 10.188 
Övriga omkostnader 7.947 
Utfärder och samkväm 4.121 
Avsättning fonder 5.905 
Avskrivning inventarier (20%) 3.200 
Föreningens överskott 1993 270.571 

670.027 
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Malmbergska Fonden 
Utbetalda stipendier 	 60.000 
Depåavgift 	 784 
Fondens överskott 1993 	 44.790 	105.574 

775.602 

Redogörelse för Malmö Fornminnesförening Elbogen 1993 

Utgående balanskonto den 31 december 1993: 

Tillgångar 

Bank och kassa 540.507 
Inventarier Hedmanska gården 15.598 

./. avskrivn. 20% 3.200 12.398 

Aktier 
729 	Asea 6.817 
729 	Incentive 1 

1.848 	Svenska Handelsbanken 7.648 
301 	Cardo 3.680 

3.100 	SE-Banken 32.829 
3.660 	Skandia 5.338 

830 	Custos 5.636 
3.000 	Skrinet 90.405 152.354 

Avkastningsfonder 
200 	andelar SE-Bankens 

Räntefond 204.214 

909.473 
Malmbergska Fonden 
Bank 271.114 
SE-Bankens Räntefond 367.950 
Sesam Aktiefond 367.745 1.006.809 

1.916.282 
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Skulder 

Bergska Fonden I och II 26.320 
Leif Ljungbergs Fond 9.700 
Anna Lisa och Sven Eric Lundgrens Fond 25.300 
Emil och Iris Schelins Fond 13.000 
Elisabeth Berntons Fond 9.850 
Einar Bagers 100-årsfond 37.650 
Reserverat för årsskriften 130.000 
Föreningens kapitalbehållning 657.653 

909.473 

Malmbergska Fonden 
Eget kapital 
Ingående Balans 	 962.019 
Årets vinst 	 44.790 1.006.809 

1.916.282 

Malmö i januari 1994 

JOHN HAIN 

Redogörelse för Leif Ljungbergs stiftelse för år 1993 

Ingående Balans Konto 

Tillgångar 
Banktillgodohavanden 98.808 
Aktier 293.657 
Fonder 500.000 

892.465 
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Resultatkonto 
Bankräntor 	 12.525 
Utdelning aktier o. fonder 	 105.700 
Försäljning teckningsr. LME o. SE-Banken 	171.070 

289.295 

Utgående Balans Konto 
Tillgångar 
Aktier 

540 	Asea 5.975 
540 	Incentive 1 

1.600 	Custos 27.605 
374 	Electrolux 14.973 

4.500 	Investor 33.386 
1.080 	Kullager 23.478 
1.200 	LME 24.588 
6.298 	SE-Banken 76.945 
2.001 	Handelsbanken 34.676 
3.000 	Skrinet 75.375 317.002 

Fonder Sparbankerna 
Obligationsfonden 250.000 
Penningmarknadsfond nr 1 250.000 500.000 

Banktillgodohavanden 257.862 

1.074.864 

Malmö i januari 1994 

JOHN HAIN 
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Stadgar för 
Elbogen Malmö Fornminnesförening 
Antagna vid årsmöte 1975 och 1993 (§ 6) 

§ 1. Fornminnesföreningens uppgift 
Föreningen har till uppgift att främja forskning och kunskap om Malmö stads och 
kommuns historia samt kulturliv i gången tid och att verka för tillgodoseende av 
historiska och konstnärliga krav vid kommunens omdaning och utveckling och i 
övrigt för god kulturminnesvård. 

I detta syfte vill föreningen särskilt samla och publicera bidrag till stadens och byg-
dens historia i vidsträcktaste mening, uppliva minnet av märkligare tilldragelser och 
personligheter samt anordna föredrag, exkursioner och utställningar. 

Föreningens publiceringsverksamhet sker i främsta rummet genom dess årsskrift. 

§ 2. Ledamöter och hedersledamöter 
Ledamot av föreningen kan envar bliva, som vill stödja föreningens syften. 

Till hedersledamot kan den kallas, som på ett utomordentligt sätt främjat förening-
ens syften. Hedersledamot utses av föreningen på förslag av styrelsen. 

§ 3. Medlemsavgift 
Medlemsavgiften fastställes av årsmötet efter förslag av styrelsen. Hedersledamot 
erlägger ingen avgift. 

§ 4. Sammanträden 
Årsmöte hålles under våren. Därvid föredrages styrelsens årsberättelse och revi-
sionsberättelsen, varefter föreningen beslutar angående ansvarsfrihet för föregående 
års förvaltning och därmed sammanhängande frågor. 

Vid årsmötet väljas styrelse samt två revisorer och två revisorssuppleanter för 
granskning av årets räkenskaper och förvaltning. 
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Till Extra sammanträde kallas föreningens ledamöter så ofta styrelsen därtill finner 
anledning, eller ock om tio medlemmar skriftligen anhålla därom för uppgivet 
ärende. 

§ 5. Beslut 
Beslut fattas med acklamation, såvida ej votering begäres, i vilket fall voteringen 
sker vid val genom sluten omröstning och eljest öppet. Vid lika röstetal äger ordfö-
randen utslagsröst. 

§ 6. Styrelse 
Föreningens angelägenheter handhavas av en styrelse, som skall bestå av högst 11 
medlemmar. Antalet fastställes och valet förrättas på årsmöte för tiden till nästa 
årsmöte. Därvid bestämmer ock föreningen vem som skall vara ordförande. 

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande och skattmästare. Därjämte utser styrelsen 
redaktör för föreningens skrifter och övriga eventuellt erforderliga funktionärer. 

För beslutsförhet kräves att de beslutandes antal överstiger halva antalet ordinarie 
styrelseledamöter. 

§ 7. Andring av stadgarna 
Ändringar av eller tillägg till dessa stadgar måste först behandlas av styrelsen. Har 
förslaget antagits av styrelsen blir det gällande, sedan det vid årsmöte antagits med 
2/3 av de avgivna rösterna. 
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Malmö äldsta stadssigill med bilden av en romansk kyrka . 

ELBOGEN 1994 
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