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Helge Andersson 
1923 — 1997 

Strax före jul nådde oss budet att vår mångårige medarbetare Helge Anders-
son efter en kort tids sjukdom avlidit. 

Helge blev medlem i Malmö Fornminnesförening 1949. Tjugo år senare 
valdes han in som suppleant i styrelsen, blev ledamot 1972 och under åren 
1978-82 var han sekreterare och redaktör. 

Redan 1954 började han skriva artiklar i föreningens årsböcker. Den 
första handlade om Hohögarna. Varje år, med några få undantag, publice-
rade han sig i årsskrifterna. Hans ämnesområde var i huvudsak de med 
Malmö införlivade områdena som bl a Husie och S. Sallerup. Därmed fyllde 
han en viktig lucka i våra skrifter. Han var en amatörforskare, som med tiden 
fick djupa kunskaper om Malmö och han rörde sig med lätthet bland 
arkivalierna på Stadsarkivet och delade villigt med sig och gav råd till andra 
forskare på arkivet. 

På senare år träffade man honom måndagar och torsdagar uppe på 
Stadsarkivet och hade man tur kunde man få en pratstund vid kaffebordet. 
Han behärskade många områden och hade djupa kunskaper om både forntid 
och nutid och med glimten i ögat roade han oss med små anekdoter från livet 
i Malmö. 

Helge efterlämnar ett stort tomrum hos oss alla, som uppskattade hans 
kunskapsrikedom, hans hjälpsamhet och, inte minst, hans vänlighet och 
stillsamma humor. 

E B. 
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48 år i arkivet — det var livet 
Anteckningar utifrån en intervju med arkivarie Kjell-Åke 
Karlsson inför hans pensionering 

Av BIRGIT ARFWIDSSON BÄCK 

Allt minne som lever är levande människors minne. 
Det handlar om intryck av sett eller läst eller känt. 
Det rör sig i hjärnan och ändrar sig långsamt därinne. 
Det rubbar diskret vad som sagts eller gjorts eller hänt. 
Minnet är något som växer och spirar perennt 
Ulrik Glömsker/ Alf Henriksson 

På landsarkivet i Lund 
En kall januaridag 1949 stegade den då sjuttonårige Kjell-Åke Karlsson på 
darriga ben uppför entrål till Lunds landsarkiv i hörnet Dalbyvägen —
Arkivgatan med en anvisning om ledig plats från arbetsförmedlingen i 
handen. Föga anade han att detta skulle bli en livslång gärning med kärlek 
till arkivet. Ofta hade han cyklat förbi den tegelröda byggnaden med sina 
ogästvänliga galler för fönstren och stora vedtravar utanför. Inbjudande var 
det inte men han hade slutat skolan året innan och även om läraren ville att 
han skulle läsa vidare och söka in på Spyken, blev det inte så på grund av 
att han ofta var sjuk och inte vågade satsa på flera års studier. Istället hade 
han prövat på olika arbeten som affärselev, som djurskötare och medhjälp 
i jordbruket hemma på Arendala gård i Hardeberga, där fadern också 
arbetade. Men fadern tyckte Kjell-Åke var för klen för hårt kroppsarbete och 
en dag i januari cyklade Kjell-Åke och en kamrat de fem kilometerna in till 
Lund och arbetsförmedlingen. Kamraten fick arbete men för Kjell-Åke 
fanns inget lämpligt. Samma dag hade dock landsarkivet lämnat in medde-
lande om en plats som extra vaktmästarbiträde och när posten nådde 
hemmet nästa dag så var det bara att sätta sig på cykeln igen och cykla in 
till Lund. 

Det var alltså en slump att det blev arkiv men i intervjun berättar Kjell-
Åke om sitt intresse för historia som han fick från en gammal lärarinna i 
skolan. Hon var från bygden och berättade spännande historier om hur det 
var förr och hur hennes far hade varit drivande för järnvägens tillkomst. På 
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Foto av landsarkivet i Lund, foto Arne Lundqvist 1954,1955 

Arendala fanns det också "gammalt folk" som berättade om de som bott på 
gårdarna. Och även konfirmationsprästen, kyrkoherden, sedermera profes-
sorn, Gösta Rignell hade en annorlunda undervisning och konfirmanderna 
fick göra utflykter och kyrkoherden berättade om kyrkans och bygdens 
historia. Men när Kjell-Åke första gången klev in på arkivet fick han nästan 
en chock och förstod först inte var det var för ett ställe men snart var det 
något som "bubblade" upp och han blev nyfiken. 

" Ett arkiv(magasin) är inte en avstjälpningsplats för förbrukat papper där 
ett aldrig eller åtminstone sällan använt arkivaliebestånd staplas i bråtar under 
det att glömska och damm breder sig däröver"' 

Mången tror att tiden står stilla i arkiven. När det unga vaktmästarbiträdet 
började hade mycket litet förändrats på lands- och stadsarkiven på de 47 resp 
46 åren som gått sedan institutionerna grundades. Även de följande 20-25 
åren skedde utvecklingen långsamt för att på de sista 20 åren närmast 
explodera. 

1949 hade landsarkivet en liten stab, chef, tre arkivarier, någon amanuens 
vid arkivariernas tjänstledighet, bokbindare och en vaktmästare. Samman-
lagt var de sju förutom extra folk. Det blev också vaktmästaren Allan Olsson 
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som blev Kjell-Åkes lärare och som Kjell-Åke skulle hjälpa med framtagning 
av böcker till forskarsalen, elda i pannan mm, till en lön av 135 kr/månad. 
Kjell-Åke berättar hur Allan Olsson satte 1914 års statskalender i händerna 
på honom med uppmaning att lära in församlingarna och kontrakten i 
distriktet som omfattade Skåne, Halland och Blekinge. 

Att hitta i magasinen var inte det lättaste eftersom arkiven stod uppställda 
efter departementsordning och det gällde att snabbt lära sig till vilket 
departement kronofogden i Luggude härad eller landsfiskalen i Bara distrikt 
hörde. Ett levande uppslagsverk var arkivarien Sten Bergendal som aldrig 
tvekade om var en uppgift eller ett arkiv fanns. Men magasinen hade inget 
elljus och med hjälp av ficklampa fick man leta sig fram till volymen och göra 
sitt uppslag. Skulle den in till forskarsalen fick man bära och det var inte så 
lätt att "kånka" på tunga volymer — vagnar fanns inte — genom magasinen, 
ner för trapporna och samtidigt lysa sig fram med ficklampan. 

Extra vaktmästarbiträdet blev så småningom extra tjänsteman men fort-
farande fanns ingen tjänst — han gick så att säga "på nåd" — och det var inte 
alltid så lätt för landsarkivarien att finna pengar och en dag 1956 blev det 
stopp. Nu räckte pengarna bara till en halvtidstjänst. Det var oroande för 
en ung man som visserligen fortfarande bodde hemma, inte hade familj men 
väl önskade sig ett fast jobb med framtidsutsikter. Då erbjöd stadsarkivarie 
Sven Olsson jobb på Västerås stadsarkiv men samtidigt yppade sig en 
möjlighet på Malmö stadsarkiv. Där skulle arkivbiträdet Signe Persson som 
hade funnits på stadsarkivet sedan 1918 gå i pension och med magistratens 
nådiga bifall omvandlades tjänsten till en vaktmästarsyssla. Den sökte Kjell-
Åke och anställdes från 1 oktober 1956. 

Kontakterna mellan landsarkivet och stadsarkivet var då många. Stadsar-
kivarien, Leif Ljungberg, som själv arbetat på landsarkivet, var en ivrig 
forskare och tillbringade ofta sina lediga fredagseftermiddagar i landsarkivets 
forskarsal. När han behövde semester vikarierade någon av landsarkivets 
arkivarier. Vid den här tiden var det Lennart Tomner, sedermera stadsarki-
varie i Malmö som oftast vikarierade och på landsarkivet fanns också 
Torbjörn Fogelberg, glasforskare och längre fram även han anställd vid 
stadsarkivet. Kjell-Åke hade ofta träffat på Leif Ljungberg i forskarsalen. 
Han gjorde ett mjukt och trevligt intryck och behandlade Kjell-Åke som 
kollega på ett helt annat sätt än den hårt knutna hierarki som fanns i Lund. 

På Malmö stadsarkiv och rådhuskällaren 
Stadsarkivet hade tillkommit i början av seklet i samband med att lundain-
stitutionen inrättades. Malmö stads rådhusrätts och magistrats arkiv skulle 
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då levereras till Lund.Stadsfullmäktige motsatte sig detta och begärde dis-
pens hos kungen mot att en arkivarie tillsattes. Detta beviljades och den 1 
oktober 1902 tillträdde stadsarkivarie A U Isberg och den 1 april 1903 
öppnade arkivet för allmänheten i rådhusets källare. Utöver stadens arkiv 
överlämnades snart kyrkoarkiven från malmöförsamlingarna och andra 
statliga arkiv. I mån av plats kunde även kommunala arkiv levereras. Formellt 
fastslogs denna rättighet dock först 1959.2  

1956 fanns stadsarkivet i de djupa källarvalven under rådhuset. Kjell-Åke 
Modeer har beskrivit hur besökaren fick gå in på dåvarande gården och till 
höger ledde en trappa ner till stadsarkivet. Modeer berättar om doften som 
slog emot besökaren, en kombination av rengöringsmedel, gamla arkiv-
handlingar och kanske damparfym. Besökaren kom först in i ett litet förrum. 
Här fanns en dörr till stadsarkivarien som alltid var stängd. Endast vissa 
besökare fick använda den dörren som polismästare Schaar och borgmästare 
Thomas Munck af Rosenschiöld. Från förrummet steg man in i forskarsalen 
där frk Hedström arbetade med registrering och bevakade forskarsalen. På 
podiet satt frk Signe Persson.3  Innanför läsesalen hade stadsarkivarie Ljung-
berg sitt rum, personligt möblerat med egna möbler och piano. Detta rum 
måste man också passera för att komma in i valvet där arkiven fanns och 
ingen kunde "dansa" in i magasinsrummen utan Ljungbergs tillåtelse. När 
Kjell-Åke Karlsson började den 1 oktober 1956 bestod personalen av 
stadsarkivarien och frk Hedström. Det var onekligen lite mindre än på hans 
gamla arbetsplats men skapade en familjär stämning och redan första dagen 
lade den 56-årige chefen bort titlarna med sin 24-årige vaktmästare. Stads-
arkivarien satt inne i sitt eget rum men han höll noga kontroll över alla 
besökare som oavsett ärende, t.o.m om det var ett varubud, fick skriva sig 
i besöksboken. Kjell-Åke lärde sig snart stadens forskningsmysterier. Han 
fick hämta fram böcker ur magasinen, utbildades av Leif Ljungberg för att 
kunna hjälpa forskarna och började också med forskarförfrågningar. För 
dessa fick han 4 eller 8 kr i extra betalning av Ljungberg som sedan tog ut 
motsvarande summa via postförskott. Han gladdes också åt att här till 
skillnad från arkivet i Lund fanns elljus, vilket underlättade det dagliga 
arbetet. Elektriciteten hade nämligen installerats redan 1903 vid stadsarki-
vets tillkomst och drevs med 28 accumulatorceller från rådhusets vind som 
laddades från elverket medan övriga rådhuset vid den tiden hade gasljus.' 

Miljön var som sagt intim och familjär. Arbetsmiljön däremot var inte lika 
bra. Redan stadsarkivarie A U Isberg hade klagat över trångboddheten och 
stadsarkivets behov av utökade utrymmen togs 1933 upp i den nybildade 
rådhuskommitténs arbete. 

Leif Ljungberg betonade i en skrivelse 1934 att rådhuskällaren var lika 
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Kjell-Åke Karlsson i 
"hämttagen" på 
landsarkivet, Arne 
Lundqvist 1954, 
1955 

olämplig som förvaringsplats som arbetsplats. När man inte eldade på 
sommaren bildades fukt, väggarna fick mögelbeläggning och golven blev 
hala. Huvudvattenledningen tall rådhusets värmeledningssystem passerade 
två av arkivrummen och fukten frätte sönder elledningarna i väggarna så att 
det blev kortslutning. Han hoppades på att rådhuskommitten skulle bli 
lösningen och 1937 fanns ritningar till en utökning till 3500 hyllmeter och 
kontorsutrymmen. Men eftersom planerna kom att sammanlänkas med 
rådhusets övriga ombyggnad hände inget och utrymmena behövdes istället 
till garage och den blivande rådhushallen.5  

När Kjell-Åke började hade stadsarkivet fått en filial i fd landsstatshuset. 
Kjell-Åke fann den "ruskig", två ventilationsgaller utan fönster gick rätt in 
från gatan och handlingarna, bl a barnavårdsmannaakter, mantalsuppgifter 
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Stadsarkivarie Leif Ljungberg, fotograferat av honom själv 

och uppbördsböcker smutsades ner och man blev helt "svart" av att arbeta 
där. I ett förslag till nytt stadshus i kv Gasklockan i Rörsjöstaden, där det 
nuv polishuset ligger, var dock stadsarkivet inbegripet. Men eftersom detta 
projekt inte såg ut att bli av och en restaurang skulle inredas i stadsarkivets 
lokaler, uppkom tanken att arkivet provisoriskt kunde flytta in i fd riks-
bankshuset på Östergatan 32, som staden köpt in för rådhusets räkning i 
samband med ombyggnaden. 

Behovet av lokaler var stort eftersom de kommunala myndigheterna 
tryckt på och ville leverera sina äldre handlingar. Efter nära 25 års arbete hade 
nämligen Leif Ljungberg 1959 fått igenom en kommunal arkivstadga som 
gav stadsarkivet rätt till tillsyn över de kommunala myndigheterna och dessa 
att leverera till stadsarkivet. "Folkhemmets" uppbyggnad hade också med-
fört att det behövdes fler kommunala tjänstemän, nämnder och kontor för 
att planera och ta hand om en ökad kommunal aktivitet inom skola, fritid, 
vård, omsorg, socialvård mm. Kontoren skapade arkivhandlingar och ge-
nom den nya kommunala arkivstadgan skulle stadsarkivarien besöka dessa 
och ge råd och anvisningar i arkiv- och gallringsfrågor. 
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Flytten går från filialen 
i landsstatshuset till 
riksbankshuset. Kjell-
Åke i mitten, foto av 
Leif Ljungberg. 

Stadsarkivet i fd riksbankshuset 
Kjellikke Karlsson berättar att flytten till fd riksbanken kändes som ett riktigt 
lyft. De sista två åren på rådhuset hade varit besvärliga. På grund av 
ombyggnaden hade man en vanlig masonitvägg till gården. Dessutom hade 
en ny öppning till arkivet tagits upp från Stortorget och då " ramlade nästan 
folk" in i forskarsalen. Riksbanken var fräsch och nymålad. Där fanns lysrör 
och bra belysning. Leif Ljungberg som var mycket ekonomisk hade sparat 
i många år på sitt reservationsanslag (3-400 kr/år) och hade 4000 kr vid 
inflyttningen som han kunde använda till en cykel och nya möbler bl a en 
matta. Han hade möjlighet att spara år från år. Detta försvann senare och 
stadsarkivet drogs jämt med dålig ekonomi. Såväl magistrat som senare 
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kommunens stadskansli var snåla, gav ingen uppräkning på anslaget och ville 
helst pruta på verksamheten. 

På transporten tänkte man först inte i riksbankhuset men upptäckte snart 
hur slitsamt det var med de många trapporna och våningarna. Det fanns en 
stor forskarsal, tjänsterum och plats för 3000 hyllmeter. Huset var pampigt 
utanpå och med den eleganta entren kände sig folk "lite tagna" när de kom 
in. Men endast 900 hm var lediga vid inflyttningen och det dröjde inte länge 
förrän lokalproblemen åter var akuta. Längst ner i källaren förvarades de 
tyngsta volymerna, mantals- och taxeringslängderna med 20-25 kg vikt och 
de fick bäras upp för trapporna och spiraltrappan eftersom det inte fanns 
någon hiss. Betrodda forskare som ville studera dessa böcker fick därför 
oftast studera på plats men eftersom källaren hade dålig luft blev de sällan 
långvariga. Oräkneliga är de lyft Kjell-Åke minns att han fått göra mellan 
våningarna. Hade han många böcker att ställa tillbaka valdes huvudtrappan, 
en säckkärra med någon kollega som bar i främre änden och Kjell-Åke i den 
bakre. Att kroppen inte mådde bra av detta är självfallet men det fanns inte 
något annat sätt att lösa transporterna. Även ytterportarna krävde sin man. 
De var tunga järndörrar som gick på hjul i ett nersänkt spår. Med tiden hade 
hjulen dock blivit slitna och fyrkantiga och dörrarna allt svårare att öppna 
och stänga.6  

När stadsarkivet flyttade in i riksbankshuset i dec. 1960 fick också Kjell-
Åke flytta in i husets trerumslägenhet som tillhörde vaktmästartjänsten. 
Denna förmån kunde förverkligas i och med att arkivet flyttade till nya 
lokaler. Läget var centralt men utsikten trist. På ena sidan Sydsvenskans hus 
och redaktion som alltid var bemannad men också störande med alla 
pressbilar som nattetid skulle till och från redaktionen. På andra sidan S:t 
Petri kyrka och toaletterna som besöktes av de som frekventerade Mattsons 
ölpub.' Sol fanns endast i köket. Däremot behövde man enligt Kjell-Åke 
aldrig känna sig ängslig när man gick ut på kvällen för dels var som sagt 
Sydsvenskans hus alltid bemannat och dels kände originalen från ölschappet 
igen honom. Han var ofta borta på kvällen och tränade fotbollsungdom i 
Hardeberga men visst kunde det hända att någon forskare ringde sent på 
kvällen och bad honom kontrollera någon uppgift ur böckerna. Annars 
skötte han kvällstjänstgöringen på torsdagskvällar. Då fick forskarna gå in 
genom bakdörren mot kyrkan. Öppethållandet försvann när Kjell-Åke 
flyttade. Detsamma skedde med lördagarna eftersom man bara hade ca 3 
besök/halvår. 

Under sina år på Östergatan fick han också uppleva hur bl a miljön runt 
Caroli kyrka försvann. Området var slitet och på kvällen valde han helst 
Östergatan för promenad och inte någon av smågatorna. Husen var en- och 
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Transportsättet i fd riksbankshuset, 1970-tal, Kjell-Åke och Solveig Karlsson, okänd 
fotograf MSA:s bildsamling 
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Rundelsgatan, foto 
från numera riven 
milö, okänd foto-
graf och tid, MSA:s 
bildsamling 

tvålägenhetshus på samma sätt som det bevarade huset på Snapperupsgatan. 
Denna visserligen slitna men enligt Kjell-Åke också charmiga miljö med små 
hus och butiker saknade han oerhört. Många engagerade sig för att bevara 
miljön bl a Bertil Widerberg och SDS och Einar Bager men protester hjälpte 
inte. Inte heller gjordes arkeologiska undersökningar trots att Leif Ljungberg 
ofta ringde och bad museet komma och titta i groparna. Även Lugnet 
försvann och husen från Amiralsgatan bort till Triangeln blåstes bort. 
Innerstaden kontoriserades och runt om i en ring byggdes bostäder. Vissa 
hus blev räddade genom bl a Bager t ex Kockska huset, medeltidskällaren 
under rådhuset, Kompanihuset och Rosenvingeska som Beijer åtog sig att 
reparera. 

1968 blev Kjell-Åke Karlsson arkivassistent och följande år tvingades han 
lämna bostaden eftersom han inte längre var vaktmästare. Flytten gick till 

18 



48 ÅR I ARKIVET - DET VAR LIVET 

Augustenborg och så småningom till det på sjuttiotalet uppförda Lindängen 
och därmed fick han i stort sett lika lång restid till arkivet som en gång mellan 
hemmet i Hardeberga och Malmö. Först nu efter pensioneringen återvänder 
han till hemtrakterna och slår sig ner i Södra Sandby. 

Hans huvudsakliga arbete blev att ta hand om forskarna och han blev allt 
skickligare i att hitta i stadens historia, tipsa forskare och läsa gammal stil. 
Då som tidigare var många forskare dagliga gäster. Blev det någon tid över 
prioriterades registrering och otaliga är de register som tillkommit genom 
åren, tex register över alla födda, vigde och döda i Malmö, bouppteckningar, 
burskapsregister och emigrantregister. Då och då försökte man hinna med 
att ordna och förteckna de arkiv som kommit in. Ofta fick Kjell-Åke följa 
med arkivarie Torbjörn Fogelberg ut och rädda företagsarkiv. Ett fyrtiotal 
kom in genom deras försorg.8  

Under åren på sextio- och sjuttiotalet utökades personalen först med en 
arkivarie och en arkivassistent samt med arkivarbetare. Sammanlagt jobbade 
5-7 personer. Det pampiga huset blev alltmer svårskött. Arkiven fyllde i stort 
sett alla tänkbara utrymmen som under trapporna, pannrummet, den fd 
lägenheten och skrubbar och ändå fanns det ont om plats och en filial fick 
skaffas lite längre bort i kvarteret. Man kånkade och slet, upp och ner för 
trapporna. I källaren var det lågt i tak, dålig luft, putsen ramlade och det blev 
allt smutsigare när bilismen ökade, spårvägstrafiken lades ner och en buss-
hållplats placerades utanför. 

Provisoriet hade permanentats men en ljuspunkt syntes när 1965 års 
stadshusbyggnadskommitte 1967 utlyste en tävling och den segrande arki-
tekten Rolf Rickard Thies ritade ett stadshus i glas och betong att placeras 
i Magistratsparken. 9  Här var stadsarkivet väl tillgodosett och ett stort 
centralarkiv skulle skapas. Men när byggbeslutet kom 1970 opponerade sig 
de kommunanställda via MBL, det blev häftiga skriverier i pressen och 1975 
lades planerna åt sidan. Därmed var stadsarkivet ute ur programmet och när 
nuvarande stadshuset planerades fanns man inte med. Visserligen erbjöd 
vänliga personer stadsarkivet att överta sporthallen vid Bellevue, Fosie gamla 
skola eller en elfirma i Fosie industriby men förslagen var inte särskilt 
lämpliga och inget hände. 

I början av 80-talet började den kommunala skyddskommitten intressera 
sig för arbetssituationen och efter anmälan från personalen och sedan även 
yrkesinspektionen, tog frågan fart igen. Nu följde under de följande åren en 
rad mer eller mindre väl underbyggda förslag, en del mer seriösa som 
ombyggnad på Hjulhamnsgatan, nybyggnad på Rosengård, men också 
mindre lämpade som Rörsjö-, Mellersta Förstads- och Fågelbacksskolorna, 
fd PLM på Annelundsgatan, polishuset på Davidshallstorg och stadsbibli- 
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Flytten från riksbankshuset till nya stadsarkivet på kockumsområdet förbereds 1991. 
Närmast kameran Kjell-Åke Karlsson, därefter Jan Östergren och Pehr Nilsson, fotograf 
Ernst Henriksson 
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oteket. Personalen med Kjell-Åke oroades och undrade vart det skulle sluta, 
man hade svårt att tro på att det skulle bli något av men gladdes samtidigt 
åt att något hände. Till sist blev Kockumsområdet stadsarkivets nya hemvist. 
Där fanns redan en filial och AB Kranen som ägde marken efter varvets 
nerläggning var villiga till projektering. Sedan kommunen accepterat, kom 
projektet igång 1987 och inflyttning skedde 1991. 

En glimt av forskarna vid stadsarkivet 
Otaliga är de forskare som suttit i forskarsalen under Kjell-Åkes många år. 
Med värme minns han särskilt konstnären Einar Bager som kom till arkivet 
vid niotiden, arbetade några timmar, gick till sitt kontor på St Gertrud och 
återvände på eftermiddagen. Kjell-Åke berättar om hans fina humor och hur 
de varje dag växlade några ord och diskuterade något problem han mött i 
sin forskning. Därför fann Kjell-Åke det extra roligt att han fick möjlighet 
att ordna och förteckna de anteckningar och skisser mm som stadsarkivet 
övertog vid Bagers död 1990. Det var som att återvända till gamla minnen 
och valda delar av materialet fanns också med i minnesutställningen om 
Bager på Malmö museum 1995-1996.10  Andra forskare som förre musei-
chefen Fischer var mycket flitig men också lättirriterad i riksbankssalen om 
det blev oväsen. Han arbetade med sin bok om Linvävarämbetet. Kyrkoher-
de Hagbard Isberg i Caroli skrev på sina memoarer Han var mjuk och fin 
och berättade gärna om sina hemska upplevelser i sitt arbete för barnens 
bästa ( Isberg och hustru var en av initiativtagarna till barnavårdslagen 1917 
och fick bort att en moder hade rätt att inte uppge sitt namn vid barns 
födelse). Släkt- och hembygdsforskaren Janne Agri satt ofta på arkivet. Han 
hade blivit sjuk tidigt och forskarintresset vaknade. Han arbetade med 
släktforskning på uppdrag bl a åt Ella Heckscher och ansåg att det material 
som han fått betalt för skulle förstöras men hembygdsforskningen fick 
stadsarkivet överta. Här fanns också de unga historikerna som arbetade med 
sina licentiatavhandlingar, 011e Helander, Hans Ersgård, Lennart Tomner, 
Inge Svensson m fl som också initierade tillkomsten av Malmö stads historia. 
Historiekommitten tillsattes 1954 och den åttonde och sista delen utkom 
1996. I många år hände inget även om uppdragen utdelades. Till sist 
lyckades lektor Inge Svensson få kommunen att avsätta pengar så att 
författarna kunde få tjänstledigt, göra färdigt och redigera sina manus. Einar 
Bager oroade sig mycket över att utgivningen inte kom igång. Han började 
bli till åren tyckte han och sade flera gånger att han hoppades att han skulle 
hinna uppleva att utgivningen startade. Och det hann han mer än väl 
eftersom första bandet kom 1971 och Bager levde till 1990. Leif Ljungberg 
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förberedde utgivningen väl och hade hoppats a sitta med i historiekommit-
ten och bli redaktör. Till sin stora ledsnad blev han dock förbigången och 
professor Oscar Bjurling blev chefredaktör. 

Ett decennium avförändring och stadsarkivet på Kockumsområ-
det 
De sista tio åren av Kjell-Åkes tjänstgöring tycker han karaktäriseras av en 
skenande utveckling. Kommunen omorganiseras ofta vilket tillsammans 
med den nya arkivlagen 1991 skapar ett ökat tryck på stadsarkivet att ta hand 
om äldre handlingar, se till att de ordnas och förtecknas. Personalen ökar 
femfaldigt med anställda som arbetar med ordningsarbeten ute hos förvalt-
ningarna, med tillfälligt anställda arbetslösa på grund av lågkonjunkturen i 
slutet av åttiotalet och nittiotalet samt med folk som arbetar med olika 
projekt. Stadsarkivet föryngras och för de nyanställda blir Kjell-Åke mentor 
som skall försöka lära dem hitta i arkivet. För andra gången drabbas 
stadsarkivet av stöld. Medan i första hand andra landsarkiv bestals föregå-
ende gång är det nu stadsarkivet som drabbats till 90%. Tillsammans med 
1:e assistent Pehr Nilsson måste Kjell-Åke vara med om husrannsakan, 
filmning och identifiering av de stulna 1600-1800-tals handlingar som 
återfunnits. Kjell-Åke med sina långa erfarenhet av stadens arkiv skulle varit 
den rätte att försöka återställa de stulna dokumenten på plats, ett arbete som 
krävt tusentals timmar, men tyvärr var tiden inte tillräcklig och stöldgodsen 
kommer sannolikt för alltid att bilda egna volymer och aldrig återplaceras. 

Datorn gör sitt intåg på stadsarkivet i slutet av 1986 och befanns snart vara 
ett utmärkt instrument för de stora informationsmängder som arkivinstitu-
tionerna alltid sysslat med. Istället för flitiga damer och herrar som upprät-
tade alfabetiska register på kort som sedan renskrevs på maskin, upprättades 
nu databaser. Även arkivförteckningarna datoriseras och läggs på en natio-
nell CD-skiva. Vid flyttningsförberedelserna från gamla riksbankshuset 
matades samtliga ca 1500 arkivbildare in i dator med uppgift om placering 
i det gamla resp nya huset och omfång. Kjell-Åke undvek i det längsta datorn 
men fann så småningom att det gick mycket fortare och enklare att skriva 
ut brev och avskrifter på datorn, det var lätt att ändra och flytta ord och 
meningar. 

Med flytten av stadsarkivet ut till Kockumsområdet 1991 och nya, 
moderna lokaler kom också fler besökare. På sex år ökar forskarsalsbesöken 
med 64%, visningar för studiegrupper genomförs varannan, var tredje dag. 
Detta skapade ett ökat tryck på personalen men Kjell-Åke fick möjlighet att 
dra sig tillbaka alltmer från denna stressande arbetssyssla och istället fungera 
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Kjell-Åke Karlsson våren 1997. Foto Bo Andersson MSA 

som utbildare för nya anställda, ordna arkiv och skriva expeditioner. 1996 
utnämndes han till arkivarie och det sista halvåret vikarierade han som 
sekreterare och chef för den nyskapade folkbokföringsenheten. Återigen 
slöts cirkeln för här var det släktutredningar som gällde och det stod Kjell-
Åkes hjärta närmast. Släktforskning står också högt på den nyblivne pensi-
onärens planeringslista. 

Slutkommentar: Med Kjell-Åke Karlssons pensionering försvann den siste 
av den typ av arkivtjänstemannageneration som funnits vid varje landsarkiv 
och som verkade ett helt liv inom institutionen och som därmed fick en 
sådan oöverträffad kunskap om samlingarna och källorna som ingen i den 
yngre generationen någonsin kommer att kunna skaffa sig. Arbetsuppgifte-
rna förändrade sig med mycket mer utåtriktad verksamhet med tillsyn och 
fältarbete, med visningar, utställningar, samprojekt med föreningar, skolor, 
universitet och andra institutioner, lokalt, regionalt, nationellt, ja i många 
fall även internationellt så att denna djupt kunniga arkivtjänsteman som var 
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till sådan glädje för forskaren aldrig mer återuppstår. Kanske kan kunskapen 
något kompenseras av datorisering, kopiering, scanning, filmning som ökar 
tillgänglighet och sökbarheten i materialet. 

Att ta reda på fakta 
går sakta 
men se saken i stort 
det går fort. 
Alf Henriksson 

Noter 
1  Sagt av stadsarkivarie L Ljungberg i skrivelse 1936 inför arkitekttävlan om ombygg-

nad av rådhuset. Stadsarkivets ämbetsarkiv, volym F Id:5. 
2  Stadsarkivet i Malmö. En ny era på kockumsområdet, Malmö 1991: B Arfwidsson 

Bäck: Stadsarkivet i Malmö 1903-1991, sid 6 
3  Ovannämnda bok: Kjell-Åke Mod&r: Adress: Kyrkogatan 6a- porten till vår 

historia, s. 55 ff 
4  Dito: Arfwidsson Bäck s. 13 f. 
5  Dito, dito, sid 14 f. 
6  Dito. Torbjörn Fogelberg: Några hågkomster från två decenniers tjänstgöring vid 

stadsarkivet i Malmö, s 43 ff. 
Enligt Kjell-Åke Karlsson lät kyrkoherde, sedermera prosten, Herman Schlyter riva 
dessa toaletter senare. 

8  Ovannämnda bok: Fogelberg s. 48. 
9  Dito: Arfwidsson Bäck, s. 16 f. 

10  Se även I historiens lustgård med Einar Bager, Malmö museer 1996. 
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Malmös medeltida befästningar 
Av ANDERS REISNERT 

Inledning 
Länder världen över spenderar väldiga summor för att försvara sin suverä-
nitet. Till och med relativt små nationer som vårt eget land, vilket sedan nära 
två hundra år levt i fred med sina grannar, kan trots en krympande ekonomi 
investera stora belopp i avancerade vapensystem. För tillfället är det Gripen-
projektet som slukar en betydande del av den svenska statskassan. Av 
tidningsrubriker och nyhetsprogram i radio och TV kan man få uppfatt-
ningen att detta är ett nytt fenomen. Så är ingalunda fallet. En yttre hotbild, 
inbillad eller verklig, har i alla tider fått människor i organiserade samhällen 
att göra kraftansträngningar för att reducera faran. Den för tiden yppersta 
militära tekniken och fortifikatoriska arkitekturen har använts för att försva-
ra samhället, trots dryga kostnader. Väldiga murar har rests, vallgravar har 
grävts, fästningar som försetts med förstörelsebringande vapen har byggts. 
Dessa befästningsanläggningar från en svunnen tid har ofta haft stor bety-
delse för den moderna stadens planering och utformning, även om de sedan 
länge är försvunna. Ett av de mest berömda exemplen är Paris där breda 
boulevarder kom att anläggas på platsen för de medeltida stadsmurarna. 
Namnet boulevard kan enligt Armin Tuulse, härledas ur ordet bålverk i 
betydelsen befästning (Tuulse 1952 sid 242). I nedanstående text kommer 
några av Malmös medeltida försvarsanläggningar att beskrivas. En del av 
dem kan fortfarande skönjas av ett vaket öga medan andra spårlöst har 
försvunnit. 

En rad forskare har tidigare intresserat sig för Malmös befästningsanlägg-
ningar under det aktuella tidsavsnittet, dvs från 1200-talets andra hälft och 
fram till reformationen. 

Anders Urban Isberg gjorde en genomgång av det skriftliga källmaterialet 
i samband med utgivandet av en historisk stadskarta år 1875. Materialet 
bearbetades av hans son med samma namn, som 1923 gav ut "Handbok över 
Malmö". Problemet med författarnas material är att notapparat saknas, 
varför oklara och osäkra uppgifter ej kan kontrolleras. Faderns skrifter verkar 
dock, där materialet går att kontrollera, vara någorlunda tillförlitliga. 
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I MFÅ 1936 finns en utmärkt artikel av Hans Wåhlin om Malmös 
stadsplan och dess utveckling under medeltiden. Artikeln heter "Studier i 
Malmö stads äldsta historia III" och behandlar bla befästningar och portar. 

Sten Kalling beskrev stadens fasta försvarsanordningar i "Malmö Försvar 
Genom Tiderna" 1944. Nils Gösta Sandblad omnämner stadens fästningar 
i sin avhandling från 1949 " Skånsk stadsplanekonst och stadsarkitektur 
intill 1658". Einar Bager redogjorde för stadsbefästningarna i Malmö Stads 
Historia 1971 och i samma verk berörde även Lennart Tomner ämnet. Sven 
Rosborn skrev om stadens befästningar dels i boken "Malmöhus" från 1977 
och dels i "Projekt Medeltidsstaden 67, Malmö" från 1984. 

Som ovan framgår har en del av nedanstående frågeställningar tidigare 
varit föremål för forskning. Under årens lopp har dock nya uppgifter dykt 
upp som motiverar att ämnet åter tas upp till behandling. Främst har 
arkeologiska undersökningar bidragit med ny kunskap på området. 

Tyvärr räcker varken tiden eller platsen i denna skrift till att behandla alla 
delar av Malmös medeltida befästningar. Söderport, Österport och Strand-
porten samt sammanfattande kommentarer får anstå till ett senare tillfälle. 

Fig. I. Malmö under 1300-talets första hälft. 
A: Markerar undersökta delar av byns plank. B: Markerar Mursträckning vid Domini-
kanernas konvent. C: Markerar undersökta delar av stadsgraven i östra delen av staden 
D: Markerar den troliga platsen för Flyndreborg. 
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Byns plank 
Vid genomgång av dokument från senmedeltiden och 1500-talet möter man 
då och då begreppet "Byns plank". Det ligger nära till hands att tolka detta 
som någon form av enkelt försvarssystem bestående av palissader, dvs tätt 
ställda pålar av trä. I kung Hans stora privilegiebrev från 1487 stadgas bla 
att ingen åverkan får göras på stadens befästningar (Item hwo som styger 
bysens mwr eller plancker eller ander bysens faestningh eller bryde plancke 
wdh, han giffwe konningen XX marck oc byen XX marck) (Weibull 1901 
s 46). Både här och i en passus längre fram i privilegiebrevet (Item hwo som 
lösner plancker eller kryber ower them, indh eller wdh, eller tager stene 
borth, som aere till stadzens waern lagde...) (Weibull 1901 s 49) framgår 
det att "Byns plank" är en del av stadens befästningar. 

Under årens lopp har delar av vad som tolkats som resterna av "Byns 
plank" upprepade gånger undersökts arkeologiskt (Se fig. 1). 

I kv Fisken påträffades 1983 betydande rester som var så välbevarade att 
en rekonstruktion var möjlig. "Byns plank" bestod här av glest ställda, grova 
stolpar som slagits ned i sanden och på vilka ett plankverk spikats på utifrån. 
Plankorna var, till skillnad från stolpverket, av tämligen enkelt slag och 
bestod bla av sekundärt använda bord från klinkbyggda fartyg. Inte precis 
någon gedigen försvarsanläggning men en ordentlig avspärrning som höll 
oönskade besökare utanför stadens inre gränser. Ett mynt daterat till Kvist-
offer II:s regering (1319-32) påträffades i en byggnad norr om plankverket, 
vilket ger en fingervisning om att det härrör från tidigt 1300-tal eller 
perioden dessförinnan. Dendrodateringar visar att byggnaden och plankver-
ket brunnit någon gång före 1341 då reparationer av de brända delarna hade 
gjorts med virke vilket fällts detta år (Kling & Lindgren-Hertz 1990 s 21 ff. 
Nyberg 1985 s 68 ff). 

Vid undersökningar i kv Neptun 1976 frilades en cirka 15 m lång del av 
"Byns plank". Även här bestod konstruktionen av glest ställda, fyrkants-
huggna stolpar. Stolparna stod något förskjutna i förhållande till varandra 
så att de bildade dubbla rader och mellan dessa hade cirka 4,4 m långa 
plankor placerats. Tre av brädorna visade spår av tidigare användning. Några 
stolpar var sekundäranvänt byggnadstimmer av ek. Vid något tillfälle hade 
planket förstärkts med en utvändig risflätning (MMA 35:2 anl. 13. Rapport 
av G. Johansson). 

En av anläggningarna, nr 12, tolkades preliminärt som en ränna, men 
foton och ritningar från undersökningen visar att det troligen varit en liten, 
stensatt nedgång som grävts genom strandbanken. Nedgången leder till en 
cirka 1,2 m bred öppning i "Byns plank". För att inte sjösanden, som 
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Fig. 2. Rekonstruktion av "Byns plank». 
Snitt genom plankverk och bod som uppförts på plankets utsida. Boden har varit 3,2 meter 
bred, dess höjd till takfoten har här hypotetiskt rekonstruerats till 1,8 meter vilket ger en 
relativt låg fasad. På en byggnad med en relativt stor bredd av detta enkla slag, kan endast 
ett billigt taktäckningsmaterial ha använts. Det som varit lättast tillgängligt har varit vass 
men även halm kan ha förekommit. Sådana tak kräver ca 45 graders vinkelför attfä god 
avrinning. Om beräkningen att boden varit ca 1,8 meter till takfoten stämmer någorlunda 
bör i så fall planket ha varit drygt 4,5 meter högt. 
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nedgången var nedgrävd i, skulle glida ned på den hårdgjorda gångytan hade 
ena sidan klätts med risflätning medan ett stolpverk med plankor säkrade 
den andra sidan (MMA 35:2 anl. 12). 

I kv Skepparen undersöktes 1953 också resterna av byns plank (MMA 
33:03. Kalling 1954 sid 103). Även här fanns två rader stolpar mellan vilka 
plankor varit lagda, det vill säga samma konstruktion som i kv. Neptun. 

Troligen har "Byns plank" under 1300-talet sträckt sig från nuvarande 
slottet och bort mot Drottningtorget. Sammanlagt är drygt 200 m av byns 
plank längs stadens nordvästra sida känd, varav ca 100 m varit föremål för 
arkeologiska undersökningar. I den undersökta delen nådde planket i öster 
fram till Dominikanernas lilla konvent vid Gråbrödersgatan. Dominikane-
rna, eller svartbröderna som de benämndes i dagligt tal, hade tidigt, troligen 
redan i slutet av 1300-talet låtit ersätta sin del av planket med en hög mur, 
vars sjöfront stabiliserades av ett antal strävpelare (MMA G 17:02). 

Öster om Gråbrödersgatan är plankets exakta sträckning okänd då inga 
arkeologiska iakttagelser har gjorts här. Undersökningarna i denna del av 
staden är endast fåtaliga och har bara berört begränsade ytor med bevarade 
medeltida lager. Einar Bager framhåller att antydningar vid kvarteret S:t 

C am 	-21 9£ e,  

    

    

Fig. 3. Plan av öppning och nedgång genom planket. 
Påträffad vid arkeologiska undersökningar i kv Neptun 1976 Nedgången gråskrafferad. 
A: Markerar den västra sidan säkrad med risflätning. B: Markerar östra sidan säkrad med 
stolpar och plank. C: Markerar Byns plank. D: Markerar reparation med risflätning  av 
Byns plank. 
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Gertrud visar att plankverket kan ha haft en annorlunda utsträckning där 
(Bager 1971 sid 270). Tyvärr utvecklar han inte förhållandena närmare. 

Dateringarna av plankverket tycks överallt, där arkeologiska fynd påträf-
fats, belägga en tillkomst kring 1300-talets första fjärdedel eller tiden före 
sekelskiftet 12-1300. 

Spåren, som påträffats vid de arkeologiska undersökningarna, ger inte 
direkt intrycket att "Byns plank" varit gedigna fortifikatoriska befästningar 
även om höjden kan ha varit bortåt 4 meter (Se fig. 2). De kunde knappast 
motstå ens ett illa förberett angrepp av fientliga trupper och absolut inte 
klara någon belägring. Snarare skulle den enkla konstruktionen ha varit 
någon form av tullgräns. Möjligen kan också plankverket utgjort en stöd-
konstruktion i samband med terraseringserbeten, något som delvis motsäges 
av plankverkets höjd. En terraseringskonstruktion hade knappast inte be-
hövt vara mer än 2 meter hög. 

Mot detta står å andra sidan uppgifterna i kung Hans privilegiebrev från 
1487 som tydligt framhåller planverkets fortifikatoriska betydelse. Exempel-
vis är bötesbeloppet 20 mark detsamma om man förstör delar av stadsmuren 
eller om man skadar "Byns plank". Man måste dock ha i minnet att de delar 
av "Byns plank" som undersökts arkeologiskt varit försvunna i bortåt 60 år 
när bestämmelserna i kung Hans privilegiebrev tillkom. Det är andra delar 
av plankverket som åsyftas 1487, troligen ett palissadsystem som funnits mot 
landsidan. 

"Fossata" eller stadens vallgravar 
Stadens gravar eller "fossata" som de kallades på medeltidslatin, nämns första 
gången i ett brev daterat den 28 juni 1387(DRB 4R bind 3 nr 205). En 
väpnare vid namn Josef Erlandsen överlåter en gård, som låg öster om kyrkan 
(S:t Petri kyrka) bortemot graven, till kapitlet i Lund. År 1389 omnämner 
åter "fossata" när borgmästaren i Malmö Albert Nielsen sköter en gård till 
ärkebiskopen i Lund "som han (Albert Nielsen) med rettmaessig köbs 
adkomst erhvevede af en Jacob Götriksen, vaebner, tilige med dens tilligen-
der sammesteds, mod syd uden for gravene, mod vest stödendes op til Oluf 
Korrebondes gård" (DRB 4R bind 4 nr 1). Till denna gård hörde även mark 
söder om stadsgravarna, vilket betyder att stadsborna under 1300-talet även 
haft mark disponibel utanför gravarna. Tyvärr går det för närvarande inte att 
lokalisera var Albert Nielsens gård exakt var belägen utan vi får nöja oss med 
att den legat i stadens södra delar. Däremot kan det noteras att gravarna 
omtalas i plural, något som antyder att dessa varit dubblerade (Se fig. 5). 

Hans Wåhlin (Wåhlin 1936 sid 30) har med utgångspunkt från detta brev 
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dragit slutsatser om stadens södra gräns vid slutet av 1300-talet, vilket 
svårligen låter sig göras då vi ej känner den exakta lokaliseringen av Albert 
Nielsens gård. Arkeologiska undersökningar i stadsområdet söder om den 
av Wåhlin stipulerade stadsgränsen Larochegatan-Tegelgårdsgatan-Hospi-
talsgatan har inte kunnat bekräfta teorin. Istället tycks den södra stadsgrän-
sen redan under 1300-talets första år nått fram till stranden av Rörsjön 
(Reisnert 1991 sid 11 f). 

Stadens gravar har undersökts på flera ställen, från Drottningtorget, kv 
Österport, kv Humle, Kv Jerusalem och kv Ellenbogen ned mot Baltzargatan 
(Se fig. 1 och 6 beteckning C). Konstruktionen tycks vara likartad på alla 
ställen där undersökningar genomförts. I sanden har ett ca 3 m brett och 1,5 
m djupt dike grävts. Djupet är tillräckligt för att graven skall ha varit 
vattenfylld i hela sin längd. För att förhindra att de mjuka kanterna 
underminerades hade dessa skots med grästorvor, som i sin tur hållits på plats 
med pinnar. 

Det arkeologiska fyndmaterialet, främst keramik, visar att graven troligen 
anlagts under 1200-talets senare del eller möjligen i början av 1300-talet. 
Försvarsverk längs gravens insida har inte säkert kunnat beläggas. Vissa spår 
tyder dock på att en vall kan ha förekommit i ett tidigt skede, vilken redan 
omkring år 1300 ersatts av enkel bebyggelse längs nuvarande Drottningtor- 

Fig. 4. Fotot visar stadsgravens västra kant i kv Österport som undersöktes 1969. Notera 
hur kanten skotts med staplade grästorvor vilka hålles på plats av spetsade ekpinnar. 
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get och i kv Humle. Bebyggelselämningarna ligger så nära graven att några 
fasta försvarsanordningar inte längre fick plats (MMA G08:06). 

I kv Jerusalem påträffades även en yttre grav ca 15 m från den inre (MMA 
13:05 och 13:06). Möjligen kan befästningar såsom vallar med pallisader ha 
varit anlagda mellan de båda gravarna. I Lyder van Fredens kämnärsräken-
skaper nämns 1517 palissadarbeten vid slutet av mellanvallen vid Österport 
(L v F sid. 44) samt pålningsarbeten på östra sidan av mellangraven (L v F 
sid. 110), vilket tydligt visar att befästningsgördeln vid denna tid åtminstone 
bitvis har varit dubblerad. År 1969 undersöktes också en dubbel vallgrav i 
kv Ellenbogen, parallellt med Baltzarsgatan. Den inre var två meter bred och 
1,5 meter djup och troligen medeltida medan den yttre kunde dateras till 
tidigt 1500-tal. Den senare var betydligt djupare och ca fem meter bred. 
Avståndet mellan de båda vallgravarna var ca 14 meter. Av uppmätningsrit-
ningar att döma är den yttre graven omgrävd och alltså äldre än tidigt 1500-
tal (Salomonson 1970 sid. 31 ff). Den yttre graven, och även den inre 
gravens ytterkant, har på övriga undersökningsställen fördärvats av senare 
befästningsarbeten, främst de väldiga bastionssystemen från de första år-
tiondena av svensk överhöghet. 

Strandmuren 
Uppförandet av en mur längs stranden nämns första gången 1419 och är då 
ett i högsta grad pågående arbete. 

I ett skuldebrev nedtecknat i Registrum ville Malmöyghe den 6 februari 
detta år finns en överenskommelse mellan staden och S:t Petri kyrka 
angående upplåningen av 300 mark silver. Den lånade summan avsåg 
byggandet av ett torn till stadens försvar vid havet, samt en mur som staden 
utan dröjsmål hade att uppföra inom tre år. Muren skulle sträcka sig från 
nämnda torn i västlig riktning till mitten av kloakbron (pontus cloacus). När 
lånehandlingen upprättades var redan tornet uppfört och den nämnda 
summan på 300 mark skulle troligen endast användas för att täcka kostna-
derna för uppförandet av muren. (Ett varmt tack till professor Birger Berg 
för hjälpen att tolka dokumentet). 

Handlingen visar med all önskvärd tydlighet att omfattande befästning-
sarbeten bedrevs i Malmö nämnda år och åren dessförinnan. Den planerade 
byggtiden på tre år visar att byggandet var en del av ett långsiktigt projekt 
och ingen panikåtgärd. Att stadens ledning inte varit helt förtjust i de 
kostnader som man ådrog sig i samband med befästningsarbetena är uppen-
bart. Projektet tenderade att bli en riktig "långbänk" och det är med en viss 
irritation Erik av Pommern år 1434 befaller alla jordägare att bidraga till 
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Fig. 5. Situationsplan över stadsgravarnas placering i kv Jerusalem. Efter G. Johansson. 
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Fig. 6 Strandmurens totala utsträckning på 1520-talet. 
A: Västerport. B: Söderport. C: Vallgravarnas sträckning. D: Österport. E: Strandporten. 

stadens befästande (LÄU 111 sid 137). Detta var snarast en uppmaning om 
att påskynda byggandet av strandmuren som dragit ut 15 år i tiden. 

Einar Bager menade, med stöd i S:t Petri kyrkas räkenskaper 1532-69, att 
det år 1419 åsyftade tornet är identiskt med det sk "sneckertornet" och att 
pontus cloacus var beläget vid "vandhuset", ett av stadens offentliga avträden 
(Bager 1971 sid 269). Sven Rosborn har i sin stadsrapport om Malmö tagit 
fasta på Bagers lokalisering men använder ett annat känt namn, nämligen 
"Fiddlertorn"(Rosborn 1984 sid 39). Isberg har emellertid tidigare hävdat 
att det strandtorn, som Erik av Pommern införlivade i sitt planerade 
slottsbygge 1434, var liktydigt med tornet vid stranden som nämndes 1419 
d.v.s. Västertorn (Isberg 1923 sid 978). Mursträckningen skulle i stället ha 
uppförts österut, han anger dock inte varför han översätter det latinska ordet 
occidentem (västlig) med öster. Ett argument för att Isberg kan ha rätt i sin 
tolkning av brevet är att ett strandtorn bevisligen varit uppfört på den av 
honom angivna platsen före 1434 och att det i närheten fanns en "pontus 
cloacus" (de verkliga förhållandena beskrivs i avsnittet om Västerport). 
Tornet och mursträckan kom efter 1434 att ingå i Erik av Pommerns 
Möntergård (Rosborn 1977sid 41 ff). Mot detta talar brevet som är återgivet 
i Registrum ville Malmöyghe, dvs stadens egen tänkebok. Man får nog utgå 
från att stadens egna skrivare kunde hålla reda på vädersträcken i så viktiga 
dokument som lånehandlingar. 

Två olika lokaliseringar har alltså föreslagits, men frågan är om någon är 
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korrekt. Att kyrkan disponerade ovannämnda torn i början av 1500-talet 
innebär inte med säkerhet att det är samma torn som omnämns 1419 och 
det står heller ingenstans i arkivalierna att så är fallet. Man kan exempelvis 
tänka sig att kyrkan genomfört ett byte och istället fått ett motsvarande torn 
som bättre svarat till deras behov än det som de ursprungligen bekostat. 

Om så är fallet öppnar sig möjligheten för ett tredje förslag. Det torn 
som borde vara ett av de äldsta i strandmuren är tornet som stod intill 
strandporten. Tornet nämns fösta gången år 1500 (Rosborn 1984 sid 38) 
men dess placering intill stadens viktigaste port till stranden, Färjeporten, 
antyder att tornet kan ha varit uppfört tidigare. I ett inventarium från 1697 
beskrivs tornet som två våningar högt över en kryssvälvd halvkällare och 
med uppvärmningsmöjlighet (KFA N:a III. p.p.p. b.12. Kopia i MMA G 
80:11). 

I samband med Erik av Pommerns uppmaning till Malmöborna år 1434 
att befästa staden där han "bedie oc bythe allae the som jorthe gotz hawe j 
Malmöge, hwo the helst aere, leegae eller laerdhae, at hiaelpe til at ffaeste 
oc mwre ffor:de by" (LÄU III s 137) finns en senare tillskriven katalog över 
de arbeten som utförts och hur lång bit av muren som var och en låtit mura. 
Det rör sig framförallt om kyrkliga institutioner, gillen, enstaka rådsmed-
lemmar och några personer bosatta på annat håll men som ägt mark i 
Malmö. Enligt Einar Bagers beräkningar rör det sig om 147 famnar vilket 
han omräknar till 265 meter (Bager 1971 sid 269). Isberg lyckas, utifrån 
samma dokument, räkna fram 176 famnar (Isberg 1923 sid 981 ff). En famn 
var vid denna tid i allmänhet 3 alnar. Alnens längd var under medeltiden 
63,26 cm i Östdanmark d v s Skånelandskapen och Själland. Den omtalade 
mursträckan blir i så fall efter Bagers beräkningar 279 meter och efter Isberg 
334 meter. Genom den här aktuella handlingen får vi också reda på murens 
höjd och tjocklek på den del som löpte från Österport och bort mot 
Östertorn. Här var muren tre stenar tjock (ca 90 cm) och 9 alnar hög (5.5 
m). Till denna sträcka skall läggas de fortifikationsarbeten som omnämnes 
1419. Fortfarande saknas dock räkenskaper för ca 4/5 av den totala mur-
sträckan, vilken omfattade 1,450 meter. 

Byggnadsmaterialet i muren var tegel i dagermuren och gråsten i funda-
menten. I strandmurens front fanns tio torn vid medeltidens slut. Två torn 
är kända från perioden före eller under 1434, Västertorn och Strandtornet, 
samt möjligen även "Heligests torn" i vilken S:t Gertruds lucka ingick. 

Befästningarbetena ansågs förmodligen som ytterst angelägna då kriget 
med Hansan och Holstein under 1420-talet drabbat Öresundskusten hårt. 
När Engelbrekt år 1434 påbörjade sitt uppror för att frigöra Sverige från 
Kalmarunionen befarade man nya konflikter med Holstein och det är 
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Fig. 7. Del av kopparstick utfört av Erik Dahlberg i samband med Carl X intåg i Malmö 
1658. Notera strandmuren med de framskjutna tornen. Ur Samuel Pufendorfi "De rebus 
a Carolo Gustavo gestis" 1696 

troligen mot denna bakgrund som kung Eriks befallning att låta befästa 
Malmö skall ses. 

Enligt Bagers uppfattning byggdes dock aldrig strandmuren i hela sin 
längd under Erik av Pommerns regering, utan det östra partiet färdigställdes 
först 1518 (Bager 1971 sid 268 och 270 f). Helt obefäst har dock inte denna 
del av staden varit. Här fanns åtminstone 1475 ett upphöjt och "beplankat" 
parti mellan Prost- och S:t Gertrudsgatorna (Bager 1971 sid 270) och i den 
ovan nämnda byggnadskatalogen över stadsbefästningarna från 1434 ingår 
även en del av strandmuren i det intilliggande avsnittet. Jon Jensen till 
Gissleberga lät mura tio famnar mur omedelbart öster om S:t Gertruds lucka 
(LÄU III sid 139). Denna port har legat i mynningen av S:t Gertrudsgatan 
och muren uppfördes ca 19 meter österut från denna punkt. En mur som 
löper inne bland bebyggelsen i detta område finns angiven på Braun-
Hogenbergsticket från 1580-talet och kan, enligt Bager, vara en rest efter en 
dubblering av försvaret på denna sträcka. Man får förmoda att det fasta 
försvaret hade varit fullt tillräckligt under 1400-talet, men försvarslinjen 
rätades ut när huvudförsvaret senare flyttades ut till stranden. Detta skedde 
signifikativt nog när staden stod på tröskeln till nya militära konflikter i 
början av det oroliga 1500-talet. 

Stadens portar 

Tillträdet till staden skedde genom fyra huvudportar som föga fantasifullt 
benämndes Västerport, Söderport, Österport och Strandporten. Namnen 
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var dock praktiska och man kunde lätt orientera sig efter portarnas namn, 
vilket inte var minst viktigt för främmande gäster med begränsade kunskaper 
om lokala förhållanden. Portarna var placerade vid Malmös naturliga infar-
ter, antingen man ankom med fartyg eller längs någon av landsvägarna. 

I denna artikel kommer endast Västerport att behandlas medan övriga 
portar beskrivs i senare nummer av Elbogen. 

Västerport: arkivalierna 
Västerport är endast sparsamt omnämnt i de historiska källorna men 
förekommer å andra sidan i ett väsentligt belägg, Valdemar Atterdags 
privilegiebrev för Malmö från år 1360. Här stadgas att "Item at engen 
vdleanding hwerken jnffödhing schall bygge then tith market aer nogre 
bodher elles bygning vthen westre port elles Korres bek elles noghen 
köpmanschap öwe wed then same bek" (Weibull 1901 s15). D v s att ingen, 
varken utlänning eller infödd, får bygga hus och bodar eller idka köpenskap 
utanför Västerport eller vid Korrebäcken. 

Av detta kan man dels utläsa att ett Västerport funnits 1360 och att detta 
Västerport legat vid Korrebäcken. Mera subtilt är varför förbudet tillkom-
mit; möjligen har marknadsområdet i ett tidigt skede av stadens historia inte 
enbart omfattat stranden utan även ängarna väster om det nuvarande slottet. 

Fig. 8. Planritning sammanställd efter ritningar utförda vid undersökningar 1919 och 
1923 samt foton tagna vid dessa tillfällen. Dessutom har iakttagelser gjorda i nuvarande 
Malmöhus västra murverk använts. 1 bron har den underliggande dammkonstruktionen 
ritats in. 
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Vid tillkomsten av kung Valdemars privilegiebrev ville man, av okänd 
anledning, koncentrera handelsverksamheten och under marknadstiden 
definitivt sätta stopp för vidare köpenskap i nämnda område. Denna passus 
finns ej med i Magnus Erikssons privilegiebrev från 1355, men i Erik av 
Pommerns privilegiebrev för Malmö från år 1415 upprepas förbudet om 
handel väster om Korrebäcken. Här nämns dock inte Västerport. 

Tyvärr får vi ingen kunskap om hur Västerport gestaltat sig vid denna tid. 
Två handlingar från januari 1434 ger oss dock en viss insikt om hur den 
närliggande omgivningen var beskaffad. Denna månad köpte Erik av Pom-
mern två gårdar i västra Malmö, där han samma år påbörjade ett kastell. Den 
ena tomtägaren, Metta Olofsdatter avhände sig en tomt som löpte från 
Adelgatan till "bys jord" i norr och från "byns mur" i väster till Jep Pedersen 
rådmans tomt i öster (REP III sid 453). I Jep Pedersens brev kan man utläsa 
att hans tomt sträckt sig från sagda Mettas och till "Symones et Jude 
Kirkegaard" i öster och att tomten löpt från Adelgatan till "Byens jord vid 
stranden" (REP III sid 453 f). I köpet ingick också rättigheterna i det torn 
som stod i stadens nordvästra hörn vid stranden. 

Vi kan från dessa två köpehandlingar utläsa att Erik av Pommern upp-
förde sitt kastell på två tomter, vilka troligen omfattat de nordvästliga delarna 
av det nuvarande slottsområdet. I väster begränsades området av stadsmuren 
och i norr fanns en bit stadsj ord som löpte innanför stadens strandbefäst-
ning. Hur strandförsvaret varit utformat framgår inte men då kastellets 
satsbyggnad är uppförd ovan en befintlig mur av ca fem meters höjd Par man 
förmoda att en bit av stadsmuren redan varit byggd vid denna del av 
stranden. I hörnet mellan den västra muren och strandmuren reste sig ett 
torn som staden ägde men som disponerades av Jep Pedersen. 

Stadsmuren och tornet inkorporerades i Erik av Pommerns fästningsan-
läggning under de följande två åren. Hit skulle, under Kristoffer av Bayerns 
regering, hela det danska myntväsendet koncentreras och kastellet fick 
därför benämningen "Myntergaarden". År 1526 genomfördes en ny länsin-
delning och det sk Malmöhus län skapades genom sammanslagning av några 
mindre slottslän. Den nya länsindelningen innebar att myntergården behöv-
de omgestaltas för att anpassas till den utökade administrativa och militära 
verksamheten som var knuten till länsfunktionen. Myntningen, som var en 
synnerligen platskrävande och omfattande verksamhet flyttades över till 
Jörgen Kocks gård och ombyggnaden av slottet påbörjades. Hur omfattande 
dessa arbeten varit är svårt att idag göra sig en föreställning om men de var 
ytterst kostbara. Åtminstone en större byggnad nyuppfördes och troligen 
byggdes den gamla salsbyggnaden om efter en brand 1529 (Nom 1949 sid 
82 f). Otto Nom och senare C.G. Lekholm har antagit att murar uppförts 
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vid denna ombyggnad som spärrat tillträdet till Västerport, vilket i sin tur 
skulle vara en av anledningarna till det uppror som Malmöborna gjorde 
1534, allmänt kallat Grevefejden, (Lekholm 1970 sid 27 ff). Dessa teorier 
har på ett övertygande sätt bilagts av Sven Rosborn, som påvisat att kastellets 
omfattningsmurar uppförts redan när den första grundplanen lades ut 
(Rosborn 1977 sid 40 ff). Tillträdet till Västerport skedde aldrig genom 
slottet, utan längs Västergatan omedelbart söder om Kastellets södra mur. 
Under Grevefejden 1534-36 hade det räckt för de upproriska att intaga 
slottet och porttornet för att kunna kontrollera Västerport. De upproriska 
valde i stället att riva ner slottet. Anledningen till att "Myntergaarden" 
förstördes i samband med "Grevefejden" hade alltså andra orsaker än att 
bemäktiga sig kontrollen över Västerport. Främst var man orolig för att 
Lunds katolske ärkebiskop skulle använda slottet för att gripa de protestan-
tiska präster som han nyligen förklarat fredlösa, men det var naturligtvis 
också en symbolisk handling av rang (Ljungfors 1941 sid 43). Slottet revs 
dock inte helt utan de yttre delarna av murarna sparades för att kunna ingå 
i stadens försvar (Nom 1949 sid 83. Lundberg 1932 sid 19). 

Malmö förlorade "Grevefejden" och tvingades uppföra ett nytt slott, det 
slott vi fortfarande kan betrakta, vilket stod helt klart 1542 (Nom 1949 sid 
84). Efter denna både arkitektoniskt och fortifikatoriskt totala omgestalt-
ning av "Mynteregaarden" blev Västerports placering märklig; den av staden 
ägda porten kom att ligga inne på slottsområdet och invånarna hade endast 
tillträde till denna via en smal landtunga och en vindbrygga. I praktiken 
utgjorde Västerport efter slottsutvidgningen en återvändsgränd, som ur 
resenärens synpunkt var totalt värdelös och som slottets garnison måste ha 
betraktat som opraktisk. Förhållandet ändrades först 1551, då kung Chris-
tian konfiskerade porttornet och gav Mogens Gyldenstierna, slottets kom-
mendant och tillika länsherre i Malmöhus län, befallning om att undervisa 
stadsborna hur ett nytt Västerport skulle utformas samt se till att det 
placerades på behörigt avstånd från slottsgraven (Kb 1551 31/1 sid 7). Det 
är troligen detta senare Västerport som kan ses på Braun & Hogenbergs 
kopparstick från 1580-talet. I det nuvarande slottet finns inbyggt delar av 
de stadsbefästningar som nämns i Erik av Pommerns köpebrev från 1434. 
Den västra stadsmuren är delvis synlig och reser sig till 8 meters höjd ovan 
dagens borggårdsnivå samt kröns av en krenelering. Även delar av Västertorn 
finns bevarade, dels den södra fasaden och dels fundamenten som döljer sig 
under marken framför slottet, vilka frilades vid en utgrävning 1919. Tillsam-
mans med de ovan nämnda köpebreven från 1434 får vi därmed en god bild 
av hur delar av Västerports omgivningar gestaltat sig före slottets tillkomst. 
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Fig. 9. Detaljföreställande den "nya"Västerport ur Braun å' Hogenbergs kopparstick över 
Malmö från ca 1580-talet. Civitatis orbis Terrarum IV. Köln 1594. 

Västerport: byggnaden 
Västerport med dess bro över Korrebäcken grävdes ut 1923 i samband med 
de omfattande undersökningar som ägde rum inför uppförandet av muse-
ilängorna. Det visade sig att porttornet varit infogat i den västra stadsmuren 
där dåtidens Adelgata mötte Korrebäcken. Korrebäcken utgjorde möjligen 
stadens västra juridiska gräns, något som antyds av den ovan citerade 
uppgiften i Valdemar Atterdags privilegiebrev från 1361. 

Tornet hade en bottenyta av ca 10 x 10 m med ett fundament av stora 
gråstenar. Väggarna var murade i skalmursteknik med ytterfasader av tegel. 
Vi känner inte den exakta höjden på tornet, men en jämförelse med den 
delvis bevarade biten av stadsmuren ger en ledtråd; det bevarade fragmentet 
reser sig åtta m över dagens borggårdsnivå och tornet bör ha varit högre för 
att effektivt kunna försvaras om muren intogs av fiender. Det är enligt min 
mening rimligt att lägga till en skyttevåning ovan murkrönet och därmed 
blir tornet ca två m högre än murens krön. Genom tornet löpte en knappt 
tre m bred portgång, fullt tillräckligt för att en medeltida vagn skulle kunna 
passera, men också tillräckligt smal för att försvaras med små medel. 

Framför tornet rann Korrebäcken som avvattnade Östra Rörsjön. För att 
underlätta passagen över bäcken uppfördes en bro. Den bro som vi känner 
från utgrävningen 1923 var uppförd av tegel. Tegelbron var byggd kring en 
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Fig. 10. Rekonstruktion av Västerport med Västertorn strax före 1434. Planen samman-
ställd efter ritningar utförda vid undersökningarna 1919 och 1923 samt foton tagna vid 
dessa tillfällen. Dessutom har iakttagelser gjorda i nuvarande Malmöhus västra murverk 
använts. A: Västertorn. B: Västerport. C: Västra stadsmuren med krennelering och 
skyttegång. D: Korrebäcken. E: Tegelbro över .  Korrebäcker. F.• Formodat yttre befästnings-
torn. G: Strandmuren. 

träkonstruktion, som vid utgrävningen tolkades som en dammanläggning. 
Dammkonstruktionen var uppförd före stenbron och därmed äldre, hur 
mycket är tyvärr omöjligt att avgöra då dateringar saknas. Inga trädelar togs 
till vara vid undersökningstillfället, varför frågan knappast kan lösas i 
framtiden. I Lyder van Fredens kämnärsräkenskaper upptages 1517 en post 
för Jens Andersen som fick fyra albi för att ha tätat under vattenslussen 
utanför Västerport (L v F sid 44). Året därpå får Hans Fynbo 10 albi för att 
han byggt fördämningar vid slussen vid Västerport (L v F sid 109). 
Dessa uppgifter visar att dämningen fortfarande vari bruk i början av 1500-
talet. 

Man kan naturligtvis fråga sig vilket syfte en dammkonstruktion tjänat 
på detta ställe. Lekholm har föreslagit att dammkonstruktionen hindrat 
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Fig. 11. Sektion genom sydfasaden av dammkonstruktionen. Den utanpå liggande södra 
fasaden av tegelbron har streckats. 

högvatten från havet att tränga upp i Rörsjön (Lekholm 1970 sid 22) Detta 
är naturligtvis fullt möjligt, men dammkonstruktionen har också kunnat 
fungera i andra riktningen och hindrat att vatten från Rörsjön rann ut i 
Öresund. Exempelvis kan den uppdämda sjön ha utgjort en vattenreservoar 
och en utmärkt plats för fiskodling (karp var och är fortfarande en synner-
ligen omtyckt fisk på den katolska matsedeln). Sjön var också ett försvarsverk 
mot eventuella angrepp mot staden från landsidan. 

Träkonstruktionen, som var bevarad i hela sin ursprungliga längd var 13,4 
m lång och ca 4m bred. Dess sidor var uppbyggda av plank som hölls på plats 
av fyrkantshuggna pålar vilka slagits ned i sandbottnen. Pålarnas dimensi-
oner var 25 x 25 cm och de var bevarade till minst 2,8 meters längd varav 
2 m var synligt ovan mark vid undersökningstillfället. Toppen på pålarna var 
avhuggna och därmed känner vi inte deras ursprungliga höjd. Innanför 
pålraden var bilade plank (7cm tjocka, 35 cm breda och ca 4,5 meter långa) 
lagda mot pålarna och på insidan hade sand och gyttja packats, fyllnaden höll 
planken på plats. 

Själva tegelbron var 12 m lång med en total bredd på 6,3 m varav 
körbanan var 5,15 m bred. Teglet i murkonstruktionen var lagt i ett jämnt 
munkförband, vilket gör att de delar av bron som ej är uppmätta relativt 
enkelt går att rekonstruera. Tjockleken på muren var två sten, d.v.s. ca 60 
cm, vilket ger ett starkt murverk som kunnat uppföras till relativt hög höjd 
(som jämförelse kan nämnas att flera medeltida tvåvåningshus i Malmö var 
uppförda i denna byggnadsteknik). Vid undersökningstillfället var brons 
övre delar sedan länge försvunna. Den bevarade murhöjden från körbanan 
räknat var ca 0,2 m. Den fragmentariskt bevarade körbanan bestod av små 
tätt satta kullerstenar. 

Under körbanan, i mitten av stenbron, löpte en välvd ca 70 cm bred 
avloppstunnel igenom vilken överskottsvatten från Östra Rörsjön kunde 
ledas ut i Öresund. Botten i tunneln utgjordes av ovan beskrivna dammkon-
struktion och i mynningen mot norr fanns en tröskelsten inmurad. 
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... 

B 

Nom 6..,u,. p mo: 

Fig. 12. Plan och fasad av tegelbron. Efter uppmätningsritningar utförda 1923. 
A: Välvd avloppstunnel. B: Anfangfär en yttre murad konstruktion. C: Grundstenar för 
Västerport. 

Redan ovan beskrivna portkomplex visar en komplicerad struktur med 
stenbro och befäst porttorn, men vissa tecken tyder på att anläggningen varit 
ännu mer avancerad. 

Foton av brons nordvästra hörn visar rester efter ett murat anfang som 
troligen har anslutit till ytterligare en byggnadskonstruktion. Även ett antal 
grundstenar som syns på en av översiktsbilderna leder tankarna åt samma 
håll. Spåren, som framkom vid den arkeologiska undersökningen 1923, är 
svårtolkade men tyder otvetydigt på att bron även haft sin utgångspunkt i 
en byggnad på Korrebäckens västra sida. Det troligaste är att denna byggnad 
var en framskjuten försvarsanläggning i form av ett torn. I så fall skulle 
Västerport ha utgjort en avancerad försvarsanläggning, helt i klass med vad 
tidens övriga befästa städer och borgar i norra Europa varit utrustade med. 
Man får i så fall tänka sig att brons bröstningsmurar, som förbundit de båda 
tornen, varit uppförda till en ansenlig höjd, kanske 2,5 m över körbanan. 
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Fig. 13. Foto från undersökningen 1923 som visar stenläggningen på brons körbana 
framför Västerport. 

Fig. 14. Brons norra yttre mur. .1 främre delen av muren syns spåren efter en riven 
tillbyggnad, möjligen ett porttorn. Foto från utgrävningen 1923. 
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Fig. 15. Bron från sydväst. 1förgrunden ligger några stora upphöjda stenar som kunnat 
ingå i grunden till ett eventuellt torn. Övriga stenar har utgjort grunden till Christian 
IV västflygel. Foto från utgrävningen 1923. 

Oönskade gäster har lätt kunnat fångas mellan de båda murarna och varit 
helt prisgivna till pilar, stenar och kulor från tornens försvarare. 

Motsvarande anläggningar är inte ovanliga i området kring Östersjön. 
Som storslaget exempel kan nämnas huvudporten till den Tyska ordens 
huvudkvarter Marienburg i nuvarande Polen. 

En direkt parallell förekommer på Braun-Hogenbergs stick från 1580-
talet över staden Visby (Eckhoff & Janse 1936 sid 251). Här är Söderport 
återgiven på samma sätt som jag tänker mig Västerport i Malmö. Brauns 
avbildning av Visby stämmer i huvuddrag, men detaljer är på flera ställen 
felaktiga (Engeström 1988 sid 12. Eckhoff & Janse 1936 sid 254). Det är 
därför ytterst vanskligt att uttala sig om tillförlitligheten i avbildningen av 
Visbys Söderport. Något som dock tyder på att just denna port möjligen 
blivit korrekt återgiven är att rester av utanverk och en bro påträffats på 
platsen 1904 och 1914 (Eckhoff & Janse 1936 sid 235). På en stadsplan från 
1646 finns förverket utmärkt men det framgår ej om där också finns ett torn 
(Engeström 1988 karta 2). Även övriga stadsportar i Visby som Österport 
och Norreport har varit försedda med broar och förtorn som påminner om 
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Fig. 16 Rekonstruktion av förhållandena vid Västerport ca 1430. Utformningen av 
tornens överbyggnader och tornet i förgrunden är delvis hypotetisk. 

arrangemangen vid Malmös västra stadsport (Eckhoff & Janse 1936 sid 236 
ff). Det finns dock betydligt mer närliggande belysande fall. Malmös 
Söderport som återges på Braun & Hogenberg-sticket från ca 1580 visar en 
likartad utformning, även om det främre tornet verkar vara under reparation 
vid avbildningstillfället. 

Västerports ålder och några samtida jämförelser 
Utifrån profiluppmätningen som gjordes 1923 framgår det att porttornet 
och tegelbron inte uppförts vid samma tillfälle. Grundläggningen för de 
båda byggnadsdelarna har utförts vid olika tidpunkter. Porttornet borde 
rimligen vara den äldre byggnadsdelen, eftersom brofundamenten lagts upp 
mot tornets grund. Förtagningen på den norra bromurens yttre sida ger dock 
en fingervisning om att den yttre byggnaden tillhört samma byggnadsfas 
som bron. 

Det vore naturligtvis frestande att knyta detta porttorn till det Västerport 
som nämns i Valdemar Atterdags privilegiebrev 1360. Byggnadstekniskt, 
arkitektoniskt och fortifikatoriskt skulle denna konstruktion mycket väl 
kunna höra hemma i 1300-talet och århundradet karakteriseras av politisk 
instabilitet och flera omfattande krig. Det har säkert funnits anledning för 
stadens invånare att se över försvaret och förstärka vissa strategiska nyckel-
positioner som t.ex. stadens portar. Det finns därmed en teoretisk möjlighet 
att porttornet varit uppfört då Valdemar Atterdag utfärdade sitt privilegie-
brev, men det är ingalunda säkert. Den omfattande arkeologiska undersök- 
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Fig. 17. Detalj av Österport i Visby. Efter Braun & Hogenberg: "Civitatis orbis terrarum" 
tillkommen i slutet av 1500-talet. 

ningen av tornets grund borde kunna ha gett svar på frågan om anläggning-
ens ålder. Några fynd borde ha gjorts som kan knytas till tornets byggnads-
tid, om så är fallet är för tillfället omöjligt att avgöra. Ingen fyndregistrering 
från den aktuella grävningen finns att tillgå i Malmö Museers arkiv. En 
noggrann genomgång av de magasinerade fynden skulle möjligen kunna ge 
ett svar på frågan om när Västerport uppfördes. 

När det gäller bron och förekomsten av utanverk finns det paralleller på 
flera håll men dateringarna är även här osäkra. De snarlika utanverken vid 
Visby ringmur är i allmänna ordalag daterade till senmedeltiden och kan 
alltså inte bidraga med något exakt svar på frågan om när Västerport 
tillkommit. Liknande yttre gestaltningar av portförsvaret finns även i Tal-
linn, daterade av Rein Zobel till 1400-talets första hälft. Strandporten och 
Viruporten är de portar i Tallinn som närmast liknar Västerport, även om 
dessa är mer storslagna till sin karaktär (Zobel 1980 sid 165 ff, sid 172ff och 
1988 sid 8ff). 
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Fig 18. Strandporten i Tallin. Rekonstruktion av 1400-talets port. Efter Rein Zobe11988. 

Vad som framgår helt klart från exemplen i Tallinn och Visby är att 
utanverken är senare tillägg till ett äldre porttorn. Så är också fallet i Malmö. 
Zobel daterar Strandtornet i Tallinn till 1310 medan utbyggnaden med 
förverk skulle ha påbörjats 1434. Även Viruporten har i sin andra fas likheter 
med Västerport i Malmö. Denna är något yngre än Strandporten och dateras 
till 1446 (Zobel 1980 sid 165 ff). 

I det egentliga Sverige (Finland och Östkarelen hörde vid denna tid också 
till Sverige) förekom stadsmurar, förutom i Visby, även i Kalmar, Viborg och 
Stockholm. Inga av dessa senare nämnda städer har kända porttorn med 
likartad utformning som de i Malmö (Loven 1997 sid 372 ff. Åkerlund 1977 
sid 17 ff). 

På Själland förekom under senmedeltid stadsmurar kring Kalundborg 
och Köpenhamn. I sistnämnda stad fanns en variant av Malmös Västerport. 
Vid Norreport i Köpenhamn uppfördes en välvd tegelbro i slutet av 1400-
talet. År 1508 försågs bron med förstärkningspelare som troligen burit en 
portbyggnad (Smidt1937 67 ff ). Portbyggnaden bör ha haft en tornlik 
utformning så att bron kunnat försvaras på ett effektivt sätt. Bron var fogad 
till ett kvadratiskt porttorn med 7 meters sida och med en 4 meter bred 
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portöppning. Under renässansen förändrades porten, särskilt i samband 
med de omfattande befästningsarbetena 1581-1584 som genomfördes un-
der Christopher Valkendorfs ledning (Skaarup 1996 sid 33 ff). 

Under 1400-talets första hälft genomfördes omfattande försvarsarbeten i 
Malmö, men Västerport nämns överhuvudtaget inte i handlingar från denna 
tid. Anledningen till detta kan vara att befästningsarbetena redan tidigare 
varit helt färdigställda på denna plats, men de kan också ha avslutats först 
senare. Möjligen kan man tänka sig att tegelbron och utanverket tillkommit 
i samband med uppförandet av Myntergården som påbörjas 1434, samma 
år som borgarna i Tallinn låter befästa sin strandport efter en likartad plan. 

Heliga korsets kapell 
Vid Castella Mare Balticis IV konferens i Estland erhöll jag information om 
att dessa yttre torn framför stadsportarna, åtminstone i nuvarande Polen, 
vanligen innehöll ett kapell för resande (Muntlig uppgift av Kazimierz 
Pospiezny 1997). Jag fann uppgiften intressant och beslöt att pröva tesen 
mot Västerport i Malmö. 

Här är en kyrklig inrättning för resande känd, nämligen Heliga Korsets 
kapell. A. U. Isberg antar att kapellet legat på fältet utanför Västerport och 
anger att det är känt i tre dokument från 1522, 1527 och 1530 (Isberg 1876 
sid 61). I sistnämnda dokument omtalas, enligt Isberg, att kapellet skulle ha 
brutits ned i samband med en utvidgning av slottet nämnda år. Tyvärr har 
jag inte kunnat återfinna detta dokument. 

Bager uttalar sig försiktigare vad beträffar den exakta placeringen och 
menar att kapellet troligen rivits i samband med utvidgning av slottet 1536-
42 (Bager 1971 sid 272). 

Ingenstans i originalhandlingarna står det att Heliga Korsets kapell har 
legat ute på fältet. Troligen har Isberg lockats till denna slutledning i 
samband med beskrivningarna av reformatorn Claus Mortensens predik-
ningar år 1527 (Kroniken om Graabröoernes... 1967 sid 37). Den första 
evangeliska gudstjänsten på danska ägde rum i ett övergivet kapell vid 
Rådmansvången. Här blev betet nertrampat av tillströmmande åhörare 
varför predikningarna flyttades till Heliga Korsets kapell, som dock visade 
sig vara för litet. Av någon anledning har Isberg därmed dragit slutsatsen att 
de båda kapellen legat ute på fältet, vilket ingalunda behöver vara fallet. 
Tvärtom är det rimligt att tänka sig en annorlunda belägenhet för Heliga 
Korsets kapell än kapellet i Rådmansvången för att hindra att även platsen 
kring detta kapell förstördes. Dessutom fanns det ingen anledning att riva 
kapellet i samband med utvidgningen av slottet om detta inte legat i vägen 
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Fig. 19. Passewsche Thor i Stettin. Efter Braun Hogenberg: "Civitatis orbis terrarum" 
Köln 1617. Notera de dubbla tornen med bron och den dubblerade stadsgraven. 

för fortifikationen vilket knappast hade varit fallet om kapellet legat ute på 
fältet. 

Det finns därmed åtminstone en teoretisk möjlighet att Heliga Korsets 
kapell varit inrymt i andra våningen i utanverkets torn vid Västerport. I så 
fall får vi också en naturlig förklaring till varför kapellet raserades i samband 
med utbyggandet av slottet. Västerports huvudtorn kunde integreras i 
befästningsverken och förmedla kontakten mellan den inre och yttre borg-
gården. Bron över Korrebäcken och utanverket blev överflödiga när bäckens 
vatten istället leddes ut i slottets vallgrav. De fyllde inte längre någon 
funktion i försvaret utan låg i vägen för förborgen och kunde därmed raseras. 
Om kapellet ingått i utanverket har detta givetvis rivits samtidigt. 

Kapellet kan också ha legat mycket nära Västerports utanverk. Då funk-
tionen som heligt gudstjänstrum upphört i samband med reformationen har 
byggnadsmaterialet varit åtråvärt vid uppförandet av Malmöhus 1536-42. 

Man bör dock vara öppen för att en stad som Malmö, med mycket goda 
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hanseatiska kontakter under senmedeltiden, tagit upp förebilder för stadens 
byggnadsverk från andra städer i Östersjöområdet. 

Med denna utvikning från ämnet "stadens medeltida befästningar" avslu-
tas framställningen för denna gång, men jag hoppas att snart kunna åter-
komma med en fortsättning. 
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"Morianen" på Stortorget 
Några anteckningar kring stadens gamla vattenledning 

AV HELGE ANDERSSON 

Malmö omgavs i äldre tid på landsidan av vidsträckta kärr- och sankmarker, 
som tidvis översvämmades från Öresund. Följden blev att vattnet i de grävda 
brunnarna till stadens gårdar var salthaltigt och otjänligt som dricksvatten. 
Undantag utgjorde några brunnar, som grävts på en i stadens norra del 
parallellt med vattnet liggande sandbank. Sedan 1580-talet försågs staden 
därför med färskvatten utifrån genom en strid bäck, den s.k. Korrebäcken, 
som från Västra Skrävlinge mark flöt in på stadsjorden genom Rådmansvången 
och Hästhagen för att sedan rinna ut i Sundet strax väster om nuvarande 
Malmöhus. I Rådmansvången hade i bäcken byggts en halvcirkelformig 
fördämning, kallad "Kilden," d.v.s. källan, som omsider tog form av en 
damm. För att stärka fördämningens kanter hade där planterats pilträd, och 
dammen kallades senare Pildammen, belagt 1678 som Pijhldammen och 
1697 som Pilhe Dammen.' 

Från Pildammen leddes färskvattnet i två ledningar, bestående av trärör 
eller som de också kallades rännor, under markytan till en reservoar på 
Stortorget, benämnd "Vattenkonsten." Härifrån fördes det sedan i ett tiotal 
grenledningar under gatorna ut till de olika gårdarna. På olika ställen i staden 
fanns det också färskvattenpumpar till allmänt begagnande. 

Exakt tidpunkt för anläggandet av vattenledningen och reservoaren på 
Stortorget går inte att fastställa på grund av luckor i såväl domböcker som 
kämnärsräkenskaper från denna tid.2  Den lokalhistoriska litteraturen om 
Malmö innehåller också både oliklydande och motsägande uppgifter om 
vattenledningen.3  

Om vattenledningens första tid finns det endast spridda uppgifter i 
arkivmaterialet. De tidigast påträffade beläggen är ett par notiser i boupp-
teckningen efter Oluff Jensen Skinder den 3 september 1582.4  Under 
rubriken "Wandkonsten haffuer kostid" är här först noterat utlägg av 
kämnären Rasmus Poulzen för år 1581 och sedan vad kämnären Niels 
Matzen utgett och lånat av landgillespenningar under samma år. Härefter 
redovisas kostnader under 1582 för nya rännor och kummen5  på torget och 
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vattenmästaren Hermand Hertz — "the ny render och koumen her paa torgit 
och Wandmester Hermand Hertz." En "wandmester" eller "rendemester" 
d.v.s. rännemästare hade tillsyn över vattenledningen från "Kilden" i Råd-
mansvången till reservoaren på Stortorget. Av dessa knapphändiga uppgifter 
i bouppteckningen går det inte att avgöra, om vattenledningen var under 
byggnad eller redan tagen i bruk. 

Enligt kämnärsräkenskaperna 1587,6  de enda bevarade från detta decen-
nium, betalades i mars arbetslön till en grävare "vdj waangen at demme 
Kilden" och till fem karlar för en dags arbete "at öse wand." Räkenskaperna 
upptar utbetalningar omväxlande till Jörgen Rendemester och Jörgen van 
Soest Rendemester, troligen samma person, för borrning, nedläggning och 
tätning av rännor. Jörgen van Soest Rendemester borrade med en Hans tysk 
som hjälp rännor från den 28 oktober till den 31 december. Från norra 
Skåne, främst Göinge härad, hämtades trästockar som ämnen till rör och 
rännor. Stockarna borrades eller klövs och urholkades för att sedan sättas 
samman igen till rör, s.k. pipstockar. Borgmästaren Jacob Möller erhöll 1587 
betalning "for 193 wandrender." Kummen på Stortorget tätades med drev, 
inköpt i Köpenhamn och ströks därefter utvändigt med en tunna tjära. En 
smed satte som spärr ett järn över kummens två kopparkranar för att inte 
tjuvar skulle kunna stjäla dem. I juni stensattes området runt reservoaren på 
Stortorget. Också vid "Kilden" i Rådmansvången fanns en reservoar, om-
nämnd 1587 som "Commen j Kilden ", sannolikt för att åstadkomma bättre 
fall på vattnet till Stortorget. Jörgen Rendemester erhöll 1587 ersättning för 
att han "rensede commen ved Kilden i wangen." Uppgifterna i denna volym 
av kämnärsräkenskaperna tyder mest på att arbetet med vattenledningen var 
färdigt eller åtminstone befann sig i slutskedet. En ändring i rännemästarens 
avlönande tyder också på att vattenledningen färdigställts. Enligt räkenska-
perna för 1587 fick rännemästaren under första halvåret betalt för olika 
utförda arbeten var för sig, men den 11 september 1587 antogs en ränne-
mästare, som mot fast årlig lön, hus med hagetomt och skattefrihet skulle 
"holde alt det arbed ferdigt paa Renderne fra Kilden och her ind paa torgit 
i kommen." Uppgiften finns i Malmö Anikviteter,7  ett av rådman Johan 
Jakob Wollmar (född 1755, död 1826) upprättat register över mål och 
ärenden av mera allmänt intresse i stads- och domböckerna 1503-1711. 
Wollmars källa har i dag inte kunnat anträffas i stadsarkivet, troligen är det 
domboken för 1587, som nu tillhör luckan 1575-87. 

I en kortfattad latinsk beskrivning av Malmö,' sammanställd 1587 av 
sedermera biskop Mogens Madsen i Lund, heter det om Stortorget: "Mitt 
på torget ligger nu en synnerligen rymlig vattenreservoar, som får sitt tillopp 
genom några kanaler och underjordiska gångar och skänker alla, som bo i 
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grannskapet rikligt med vatten till nödvändigt dagligt bruk." Detta får 
närmast tolkas som att Mogens Madsen sett vattenledning och torgreservoar 
i färdigt skick. 

I kämnärsräkenskaperna 1590 är under rubriken "Giffuit Thennom som 
tiener staden till Lönn i dette Aar" upptagen Jörgen Rendemester, som vid 
påsktiden erhöll 23 1/2 mark. Det betyder att rännemästaren nu räknades 
bland stadens fast avlönade tjänstemän med ansvar för en fungerande 
vattenförsörjning året runt. 

Vid arkeologiska undersökningar 1962 i samband med gatuarbeten på 
Stortorget påträffades rester av såväl vattenreservoaren som trärörsledning-
en. Det framgick att 1500-talsreservoarens träbotten bestod av upp till 18 
tum breda tretumsplankor. Reservoaren var av ansenlig storlek med en inre 
diameter på c:a 6,5 meter. På bevarade trärör runt reservoaren mätte 
ytterdiametern 25-27 cm och innerdiametern 10 cm.9  

Vattenreservoaren på Stortorget omgavs från början av ett hölje av 
ekstockar och ekplankor, täckt av ett paraplyformat tak, senare benämnt 
"Wattenhuset," som snart skulle komma att krönas av en konstprydnad. 
Första hälften av 1600-talet blev en rik blomstringsperiod i stadens konst-
historia, När den tyskfödde bildhuggaren Statius Otte 1611 färdigställt 
samtliga träfigurer till högaltaret i S:t Petri kyrka, fick han magistratens 
uppdrag att också till vattenhusets prydnad snida "ett billede," d.v.s. en 
träfigur. 

Enligt kämnärsräkenskaperna 1611 erhöll "Stadzius billedsnider for dett 
billede at schere" 8 daler. För uppställandet av figuren anskaffades från en 
timmerman ekplankor och från en smed "4 lange Jern at giöre billedet fast 
med, 2 stora Jern tappe, 2 Jern baande och 2 hengsler." Vattenhuset fick nu 
också ett svarvat "tralle werk", d.v.s. en balustrad. För målning "i granne 
färger" av såväl träskulptur som balustrad erhöll den tyskfödde målaren 
Peiter Hartman 30 daler?)  Arbetet med prydandet av Stortorgets vattenre-
servoar bekostades av borgmästaren Jost Ledebur," som var av tysk börd. 
Enligt kämnärsräkenskaperna återbetalades dock utläggen till borgmästaren 
senare ur stadskassan. 

Av långt senare arkivhandlingar (1703) framgår att träskulpturen överst 
på vattenhuset föreställde en "Morian", i flera språk ett gammalt namn på 
en neger, egentligen invånare i Mauretanien, d.v.s. västra Nordafrika. I 
svenskan är morian känt sedan 1500-talets mitt, samma är förhållandet i 
danskan. 

Väder och vind åstadkom att vattenhusets träskulptur inte blev gammal. 
Redan 1703 betalade magistraten enligt kämnärsräkenskaperna 4 daler och 
12 skillingar till den tyskfödda bildhuggaren Johannes Andreas12"För en ny 
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St. Mauritius, 1200-talsskulptur i domen i Magdeburg. 
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Morians förferdigande öfwer brunnen på Stortorget efter den gamble waret 
sönderslagen och illa prydt torget." Till den likaledes tyskfödde målaren 
Anton Friedrich von Köllen betalade magistraten 1 daler och 16 skillingar 
"För Morianens måhlan- och omstrykande som öfwer brunnen på Stora 
torget uppsatt är." 

Inte heller denna träskulptur blev gammal. Hela vattenhuset var 1725 så 
förfallet, att en nybyggnad krävdes. En sådan förverkligades redan följande 
år. Det nya vattenhuset var tiosidigt och hade pilastrar på hörnen. Från takets 
mitt uppsteg en med snäckor prydd fyrkantig pelare, krönt av fyra delfiner, 
som på sina uppåtsträckta stjärtar balanserade en förgylld glob. Ett räckverk 
omgav taket, som i varje hörn på en piedestal uppbar en skulptur. Hela 
vattenhuset omgavs i markplanet av ett annat räckverk. Materialet var trä, 
som ströks i oljefärg av målaren Nicolaus Grå.13  

Inför ett besök 1744 av kung Fredrik I befanns vattenhuset återigen vara 
förfallet. Eftersom det var synligt från landshövdingeresidentet, där kungen var 
inkvarterad, bekläddes det nu tillfälligt med enris för att dölja skavankerna." 

Från sitt besök i Malmö på sin skånska resa 1749 skriver Linne i sina 
dagboksanteckningar för den 12 juni: "På torget är ock byggd en vattenkonst 
gentemot Corps de Guardie. Hit ledes färskt vatten in i staden ifrån 
Pildammen, 1/2 kvart söder om staden, medelst rännor under jorden genom 
själva gravarna, och ifrån vattukonsten ledes vattnet vidare genom pipstock-
ar till de mesta gårdar i staden."15  Linne uttalar sig inte om vattenkonstens 
status och har tydligen inte iakttagit något uppseendeväckande. 

Det förfallna vattenhuset revs 1765 och ersattes med ett enkelt tiodelat 
tälttak av furuplankor med en träglob som prydnad. Detta brunnstak revs 
1867, sedan stadens nya vattenledningsverk tre år tidigare trätt i funktion. 

Vid industrialismens frammarsch i Malmö i mitten av 1800-talet steg 
invånarantalet väsentligt genom inflyttad arbetskraft, som packades sam-
man i trånga kvarter. Vattenbrist började nu allt oftare drabba befolkningen. 
För att ge den växande staden bättre tillgångar på vatten upprensades 
Pildammen 1858.16  Norr härom började man efter utredning om stadens 
vattenförsörjning tre år senare anlägga en ny vattenreservoar med filter, 
kallad Lilla Pildammen. Samtidigt ersattes de gamla trärännorna till Stor-
torgets reservoar med järnrör. Den nya vattenledningen togs i bruk 1864. 
Ännu 1890 upptar en karta Lilla och Stora Pildammen," ibland också 
kallade Norra och Södra Pildammen. En karta 1904 har den nu gängse 
beteckningen Pildammarne.18  

Sedan 1964 prydes den gamla platsen för reservoaren på Stortorget av Stig 
Blombergs stadsbrunn, utsmyckad med olika motiv och figurer med anknyt-
ning till stadens historia, däribland också en "Morian." 
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Svarthuvudgillets hus i Riga, en av Rigas äldsta och vackraste byggnader med trappgavlar 
från hanseatisk tid och praktfull fasad i holländsk renässans. 
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Malmöforskare har länge frågat sig, varför borgmästare och råd 1611 lät 
pryda vattenhuset på Stortorget med just en neger. Ett äldre tryck från Riga 
med årtalet 1831 om ett medeltida köpmansgille kan kanske ge en ledtråd." 

I de medeltida städerna florerade gilles- och skråväsendet till bröders 
inbördes hjälp och skydd. I Östersjöområdet uppträdde i 1400-talets början 
ett gille, på tyska kallat "de swarten houede," senare "Schwartz-Häupter," 
d.v.s. svarthuvuden. Det var en sammanslutning av yngre, ogifta köpmän, 
som tog till sin uppgift att försvara den kristna tron. 

Svarthuvudgillen är kända från bl.a. hansestäderna Wismar, Rostock, 
Stettin, Riga och Dorpat. Som sin skyddspatron hade gillet S:t Mauritius, 
som ofta framställes som en i riddarrustning klädd neger, så en berömd 
1200-talsskulptur i domen i Magdeburg, helgad bl.a. åt S:t Mauritius." 
Gilleshuset i Riga pryddes med reliefbilder av jungfru Maria och S:t Mau-
ritius. 

Enligt legenden var Mauritius en morisk hövding, som blev anförare av 
den s.k. tebaiska legionen under den romerske kejsaren Diocletianus och 
hans medregent Maximianus (286-305 e. Kr.) med order att förfölja och 
döda kristna i Gallien. Många legionärer liksom anföraren Mauritius var 
emellertid kristna, och då de vägrade lyda den kejserliga ordern, dödades 
först två gånger var tionde man bland dem. Vid fortsatt ordervägran 
nedhöggs hela legionen tillsammans med anföraren Mauritius. Det skedde 
vid Acaunum i kantonen Wallis i Schweiz. Martyren Mauritius blev senare 
helgonförklarad, och på dödsplatsen grundades ett kloster, som efter honom 
fick namnet Saint-Maurice och blev en berömd vallfartsort. Klostret blev 
moderkloster för ett senare grundat kloster S:t Moritz i kantonen Grau-
bunden. Denna plats är idag mest känd som mondän vintersportort. S:t 
Mauritius blev ett populärt skyddshelgon för infanteri och skyttegillen med 
åminnelsedag den 29 september.21  

Malmö hade under medeltiden och långt in på 1600-talet täta handels-
förbindelser med de nordtyska hansestäderna. För sina uppehåll i affärsan-
gelägenheter och lagring av varor inrättade de tyska köpmännen tidigt olika 
gilleshus och handelskompanier. Redan i början av 1300-talet hade ett tyskt 
kompani bildats i Malmö. I samband med ett fastighetsköp 1460 omtalas 
Tyska kompanihuset, beläget i gården nr 511 vid Isak Slaktaregatan. I ett 
kungligt brev 1536 omtalas den bredvid klostret belägna Rostockergården. 
Köpmän från Stettin hade först ett kompanihus i gården nr 356 vid 
Kyrkogatan men från 1475 i gården nr 457 vid Västergatan, båda fastighe-
terna ägda och uthyrda av Lunds domkapite1.22  I ett brev 1475 heter det att 
domkapitlet uthyr en gård som kompanihus "til de stettinske köbmaend, 
som plejer at sejle til Malmö,"23  Ännu 1567 är Stettingården omnämnd. 
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Svarthuvudenas gilleshus i Reval. År 1884. 

Intressant i sammanhanget är att köpmännen från Stettin med tillstånd 
av borgmästare och råd 1452 fick inrätta ett åt S:t Mauritius helgat altare 
i Malmö S:t Petri kyrka.24  Detta kan tyda på att köpmännen från Stettin 
tillhört svarthuvudgillet där. 

En koppling till svarthuvudgillet i Stettin kan vara svaret på frågan varför 
till prydnad på Stortorgets vattenhus 1611 valdes en Morian." Visserligen 
hade drygt ett och ett halvt århundrade förflutit sedan ett altare inrättades 
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Morianen som idag står i Stig Blombergs stadsbrunn på Stortorget. 

62 



"MORIANEN" PÅ STORTORGET 

i S:t Petri åt S:t Mauritius, den vördnadsvärde och en gång dyrkade moren. 
Traditionens makt är emellertid stor, och långt efter reformationen hade 
helgonkulten en plats i folkfromheten. Det tyska inslaget i stadsbefolkning-
en var markant. Många handelsmän, hantverkare och rådmän tillhörde 
kända släkter med rötter i hansestäderna vid Östersjökusten. Säkerligen 
vårdade och upprätthöll de i förskingringen sina förfäders minnen och 
traditioner, inte minst vad beträffar de olika gillena. Det ligger därför nära 
till hands att borgmästare och råd 1611 med skyddspatronen för ett känt 
köpmansgille som förebild lät prydnaden på sitt vattenhus över stadsbrun-
nen få skepnaden av en "Morian." Huvudpersonerna bakom prydnaden, 
borgmästaren Jost Ledebur liksom bildhuggaren Statius Otte och målaren 
Peiter Hartman var alla tyskar. Det här framförda skall endast betraktas som 
ett försök till svar på frågan varför vattenhuset på Stortorget som prydnad 
fick en "Morian." 

Morianen i Stig Blombergs stadsbrunn är en modern upplaga, som saknar 
martialiska drag och i sina pageliknande kläder i stället för tankarna till 
negern Badin, som under 1700-talet var kammarlakej först hos drottning 
Lovisa Ulrika och senare hos hennes dotter, prinsessan Sofia Albertina, 
Gustav III:s syster. Badin har gått till historien som huvudperson i Magnus 
Jacob Crusenstolpes roman Morainen i sex delar (1840-44). 

Noter 
' Ingemar Ingers, Ortnamn i Malmö, MFÅ 1957, sid 41. 
2  Se Malmö stadsarkiv, Handledning till judiciella arkiv, Gryps, Elbogen, Malmö-

fornminnesförenings skriftserie Nr 2, Malmö 1991 och Leif Ljungberg, Stads-
arkivet i Malmö, MFÅ 1934, sid 47 if. 

3  I sina Anteckningar om Malmö stad, Malmö 1876, sid 47, skriver A. U. Isberg S:r 
utan angivande av källan, att vattenreservoaren anlades 1582 och genom trärännor 
stod i förbindelse med den utanför staden liggande Pildammen. Sonen och stads-
arkivarien A. U. Isberg J:r återger uppgiften om reservoaren i sin Malmö stads 
krönikebok II, Malmö 1912, sid 116, också här utan källhänvisning. I sin Malmö 
stads krönikebok I, Malmö 1911, sid 48, uppger A. U. Isberg J:r, att fördämningen 
"Kilden" i Korrebäcken samt stadens äldsta vattenledning till Stortorget anlades 
1587-88, också här utan angivande av källa. Krönikeböckernas uppgifter är mot-
sägande, ty om vattenledningen från Pildammen anlades först 1587-88, skulle det 
redan 1582 inte ha funnits behov av en vattenreservoar på Stortorget. Slutligen 
skriver Einar Bager i en artikel Vattenkonsten på Stortorget i Strövtåg i tid och rum, 
Malmöhistoriska skisser, Malmö 1977, sid 162 utan angivande av källa, att anläg-
gandet av en vattenledning från Pildammen till Stortorget hade pågått åren 1581-
83. 
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4  Rådstugorättens arkiv, bouppteckning 1582:161, FII a:8 och Einar Bagers sam-
ling, 2 B:9 MSA. 
Kum = behållare, se Otto Kalkar, Ordbog til Det xldre danske Sprog, Andet Bind, 
Kopenhavn 1886-92, sid 657. Också i äldre svenska förekommer kum med 
betydelsen större behållare, träkar, nu endast i sammansättningen spilkum, skål. Se 
Svenska Akademiens Ordbok 15, Lund 1939, spalt K 3187. 

6  Borgerskapets arkiv, kämnärsräkenskaper 1587, GI a:1, MSA. 
7  Johan Jacob Wollmar, Malmö Antikviteter, 1:239, MSA. Se vidare Ludvig B. 

Falkman, Om Malmö gamla vattenledning, Minnen från Malmö, Malmö 1986, sid 
100. 

8  Se Birger Edmar, En beskrivning av Malmö från 1500-talet, översättning från 
latinet, MFÅ 1939, sid 79. 

9  Se vidare C. G. Lekholm, Arkeologiska och byggnadshistoriska fältarbeten 1962, 
MFÅ 1963, sid 98 ff. 

10  Borgerskapets arkiv, kämnärsräkenskaper 1611-14, GI a:6, MSA. 
" Se vidare A. U. Isberg, Bidrag till Malmö stads historia II a stadens magistrat och 

byfogdar, Malmö 1897, sid 108. Om härstamning och namnet Ledebur se Hans 
Bahlow, Deutsches Namenlexikon, Bindlach 1990, sid 307. 

12  Borgerskapets arkiv, stadskasseräkenskaperna 1703, GII a:6 MSA. Om bildhug-
garen se William Karlson, Anders bildhuggare, Kulturens årsbok 1942. 

13  Se vidare Einar Bager, Nicolas Grå, en Malmökonstnär på 1700-talet, MFÅ 1945, 
sid 55-62. 

14  Se vidare Einar Bager, Vattenkonsten på Stortorget i Strövtåg i tid och rum, Mal-
möhistoriska skisser, Malmö 1977, sid 165 ff. Einar Bager skriver här om "besök 
av kungaparet," men besöket gällde endast kung Fredrik I, eftersom drottning 
Ulrika Eleonora avlidit 1741. 

15  Carl Linneus, Skånska Resa år 1749, redigerad av Carl-Otto von Sydow, Wahl-
ström & Widstand, Södertälje 1982, sid 210. Corps de Guardie = högvaktsbygg-
nad. 

16  Ivar Wendt, Vattenledningsverket, Malmö, En skildring i ord och bild av stadens 
utveckling och nuvarande tillstånd, Malmö 1914, sid 39. 

17  Plan-Karta öfeer staden Malmö, Skånska Lithografiska Aktiebolaget, Malmö 1890. 
Se vidare Ragnar Gustafson, Malmö 1890, Adresskalenderns karta med kommen-
tarer. Elbogen. Malmö fornminnesförenings tidskrift 1989, sid 205-218 

18  Karta öfeer staden Malmö upprättad år 1904 af A. Nilsson, stadsingenjör. 
19  G. Tieleman, Geschichte der Schwarzen-Häupter in Riga, Riga 1831. Trycket har 

tillhört sjökapten Tage Lundqvist i Malmö (född 1882, död 1965) och inköpt på 
antikvariat i Riga. Överlämnat 1996 till MSA tillsammans med förf:s korrespon-
dens med arkiv och bibliotek i städerna vid Östersjökusten angående förekomsten 
av svarthuvudgillen. 

28  Se Ernst Schubert, Der Magdeburger Dom, Leipzig 1984, sid 210. 
21  För värdefulla upplysningar och hänvisningar till studiet av S:t Mauritius tackar 

förf. varmt kyrkoherden Bernhard M. Kock i Vår Frälsares Katolska Församling 
i Malmö. 

22  Om de tyska kompanierna se vidare Malmö stads historia, Första delen, sid 230, 
232, 277 och 292. 
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23  William Christensen, Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen, 2 
Rexkke, 2 Bind (1467-78), Kobenhavn 1929, sid 503. 

24  Lauritz Weibull, Lunds Ärkestifts Urkundsbok, Tredje Bandet, Lund 1900, sid 
352-55 och Einar Bager, Altarna i S:t Petri kyrka före reformationen, Elbogen. 
Malmö fornminnesförenings tidskrift 1984, sid 53-56. 
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En sjuttonårings dagbok från 1787 
Utgiven med kommentarer 

Av HELGE ANDERSSON OCH SVEN HOLMSTRÖM 

I Malmö Fornminnesförenings årskrift 1942 hade stadsarkivarie Leif Ljung-
berg publicerat utdrag av Abraham Ekerholms dagboksanteckningar för år 
1792. Denna dagbok berättar om när de dramatiska nyheterna om attentatet 
mot Gustaf III vid maskeradbalen på kungliga operan i Stockholm, kungens 
död och Anckarströms avrättning nådde Malmö. Lokala händelser, som 
uppmärksammas, är ombyggnaden av S:t Petri kyrkas torn och Mikaeli-
marknaden. 

Abraham Ekerholm föddes i Malmö S:t Petri församling den 28 oktober 
1770 som son till rådhusvaktmästaren Gabriel Ekerholm och hans hustru 
Catharina Maria Elisabeth Svahn. Vid femtorn års ålder blev han skrivgosse 
på landskansliet i Malmö, och 1792 anställdes han som skrivbiträde hos 
häradshövdingen i Oxie, Skytts och Vemmenhögs härader, lagmannen 
Samuel Törnesson Brandt. Abraham Ekerholm inskrevs 1794 och student 
vid Lunds universitet, där han 1797 avlade juridisk examen. Senare blev han 
vice häradshövding och advokat. Han avled i Malmö S:t Petri församling den 
26 juni 1842. 

Abraham Ekerholm hade tre äldre bröder, varav två också valde den 
juridiska banan, Carl Gustaf Ekerholm, som senare blev borgmästare i 
Helsingborg, och Sven Lorens Ekerholm, även kallad Svante, stadsfiskal i 
Skanör. 

I sina kommentarer till dagboksanteckningarna från 1792 nämner Leif 
Ljungberg också några fragmentariska dagboksanteckningar från året 1787, 
då Abraham Ekerholm var "skrifware gåsse" på landskansliet. Han bodde då 
i föräldrahemmet, gården nr 266-267 vid Kalendegatan, intill sedermera 
Hippodromen. Fadern hade avlidit 1785. Dessa dagboksanteckningar från 
tiden 1787 1/1-6/9, som ger en sjuttonårings syn på livet och upplevelserna 
i Malmö, ingår i Malmö stadsarkivs samlingar (Abraham Ekerholms papper 
1787-1797, Dagboksanteckningar sign. A) och publiceras i det följande 
med kommentarer. Texten följer troget originalet och är bokstavsrätt åter-
given. För texten svarar Helge Andersson och för kommentarerna och 
personregistret Sven Holmström. 
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Annotationer för Åhr 1787 

	

Januarii 1 	war jag hos Herr Lands Secreteraren Flinck, Secreteraren 
Lindbom och Thräne, Tundebindaren Hallbeck, wacktmäs-
taren Hoffman, Barnamorskan och Wetterlands 

	

2 	i dag begrovs en Lillatorgs bo wid namn den Knorrhoade 
Ola 

3 0 i dag Kl 11 förmiddagen blef på Malmöhus Läns Lands 
Cancellie i närwaro af nedanstående Herrar och man marcke-
gångs Taxa öfwer nästlidne års Spannemål upprättad och 
faststäld till fölljande priser: 1 ta Råg 1 Rd 48 s 1 D ° Korn 
1 Rd 36 1 D° Hafr 1 Rd. 1 ökedagswercke 16 s 1 D° drenge 
6s 

Thott 
A. Stiernblad J. G. Sack 	Fr. Svanander 
Nils Malmros Hans Th. Jacobsson And. Wiedberg 
Anders Olsson Pehr Nilsson 	M. Flinck 
S. Cronsioe 

4 Th Öfwerste Stiernsverd kom på Cancelliet i dag och gratule-
rade Lindbom att hans bror war blefwen Biskopp men det 
var en som het Lindblom 

5 F i dag är Trettonde afton, jag har äran eta hemma. Rätterne 
woro 1 mo Bowetegröt, 2 o Oxe Stek 3 o Kakor som 
Kallades Klenor 

6 L Trettonde dagen war jag tillika med Cousin Quiding H.J. 
utkädde, jag war klädd i en lång hwit mantel och en rälig 
mask för ansigtet samt en 15 alnar band blå om hatten. 
Cousin Hans hade stora wi Byxor; en hwit schorta med blått 
Scharph och blå band om armarne samt så swart i ansigtet 
som en Sigenare, wi war hos alla bekanta och gjorde wäsen-
de. 

11 Th dog Trädgårdsmästaren Almströms Enncka, som war allas 
swärmor 

12 Fr skrifwaren Landby har aflagt Ed på Cancelliet i dag som 
krono Ländsman i Luggude Härad. 
Lackstompen H-n warit på Cancelliet i dag och stulit Bleck, 
mitt Bleckhorn war mästedels fult men nu är det aldeles 
tomt 

12 Fr Sergeanten Chr. Quiding kom hem Kl 7 i afton sedan han 
warit hela dagen ute och var så full att jag aldrig sedt honom 
sådan, han war slagen ock. 
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12 Fr inlemmnade en bonde en Suppliqve så lydande: 
Allderödmjökaste Memoriall. Efter bifogade tidsutdragan-
de anhåller jag Jöns Christophersson i Bröddarp mig hos 
Eder Höggrefl. nåde uppå Husmannen Ohla Ohlsson i 
Trelleborg angående 200 Daler smt el ock Trettio tre Riks-
dahl 16 s. Spicie efter egen uplications utgifvande emedan 
jag beswarade Eder Höggrefel Nåde om ett nådigt uthslag 
den 4 Jullii 1788 och då eij fans tillgång hos 011a 011sson 
mera än som till 134 D 28 öre srmt eller 22 Riksd: 20 skel. 
6 rst Spicie uppå förenemnde Summa både af Capital och 
intresse och utsökningskostnad emedan ther fants ingen 
tillgång som qwetense utwisar, alltså är min återstående 
fordran genom författningar 160 D smt el 26 Rd 32 s. Spicie 
som wågsamt nu utgjöras kan emedan jag nu finner mig att 
der är nu blefwer tillgång hos 011a 011sson emedan han nu 
utbekommit arfmanndel så at han kan klarera denna sin 
resterande fodran så anhåller jag aldraödmjukast hos Eder 
Höggrefweliga nåda och förwäntar ett nådigt utslag. Bröd-
darp den 2 Januarii 1787 gen. Ola Högström Jöns ICS 
Chrestoperson. 

17 0 blef swärmor begrafd 
22 M Studenten Pehr Westergren war på Cancelliet och war så full 

att han knapt kunde gå när han skulle gå ner om trappen 
och slog sig jemmerligit. Peruquen och Käppen falt ner om 
alla trapporne och den förre blef aldeles bortskjämd 

23 Ti förödelsens styggelse, Barledt har warit på Cancelliet med 
2 ne ansökningar då han förtälde att hans bor war kommen 

21 S den bugede Befallningsmannen Palme som bor hos Lund-
sten har tillika med Bartledt warit uti i natt till Kl 1 då 
di kom hem och som swin fulla och tog wåld på den ena 
pigan och om eij Lundsten kommit upp hade de myrt 
henne. 

24 0 om morgonen kom min bror Sven hem från Helsingborg 
genom offentlig Bal för Ståndspersoner firas Kongl Majt:s 
höga namnsdag på Knutsalen 

Febr. 5 M reste Svante till Helsingborg 
14 0 holts dom Predikan härstädes uti S te Petri Kyrcka af 

Comministern Trägård, ingen Borgmästare war i Kyrckan 
16 F reste min bror Carl till Lomma och widare åt Christianstad 
17 L dog Hospitals föreståndaren Risells barn 
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16 F efter begäran af bonden Sören i Näfvitshög skref jag denna 
förklaring! 
Till föllje af Eder Höga nådes under den 6 i denna månad 
gifne Resolution å Anders Bengtssons i Näfvitshög ansökan 
om 12 Rd 26 s. återstående fordrans utbekommande af mig 
?ar jag härjemte aflemna fölljande förklaring: Förledet år 
den 16 October då jag träffade Kjöp med Anders Bengtsson 
om Krono Rusthållshemmanet Nr 6 1/4 Md Näfvitshög 
blef jag skjöldig honom denna Summa som jag eij nekar att 
betala så framt Anders Bengtsson will afstå med något 
undantag af hemmanet, hwilcket wid Kjöpets afslutande 
hwarcken blifwit af honom begjärt eller af mig bewillljadt 
enligt härhos i afskrift allerödmjukast bifogade bewis. Dess-
utom har jag betalt 3 Rd 4 s. Kriigsmanshusavgift som warit 
hans skjöldighet betala såsom afträdande af hemmanet 
hwilcka jag aller ödms anhåller måtte blifwa af denna for-
dran afdragen och mig godtgjorde. Ut Supra 

18 S dog Cancellisten Martin Thraene 
20 Ti dog fru v. Lands Secreterskan Ausell 
23 F Kl 3 eftermiddagen begrofs Cancellisten Threne på Swenska 

Kyrckogården men först Bisatt 
kom Carl hem från Brösarp 

Martii 7 0 dog Cantor Bergströms swärmor fru Örngren 
8 Th om aftonen kom en Klädwäfware gesell till Nationen Kato-

lik och sade till Lindbom, ack min fromme Landsens fader 
godt bewaruns från ein bit brådt, jag kan dock eij få en Lus 
här, Lindbom swarade, har jag eij något brö, nå sade han, 
sätt då i mitt pass att jag får arbeije war geij kommer 

17 L reste jag och min Cousin Christopher Quiding till Dahlby 
der wi ankommo Kl 3 ehuruwäll wi kjörde hemmafrån Kl 
1/2 11. Wid ankomsten togo wi oss war en Sup och 4 
smörgåsar hwardera samt sedermera 2 ne Koppar Kaffe och 
körde derifrån Kl 5 och kom hem Kl 5 andre dagen om 
morgonen 

21 0 Enl. Högl. Kongl. Gjöta Hof Rätts dom och Magistratens 
befallning i grund af Landshöfdingens ordres war dag utsatt 
till just nu Kl 10 att afstraffa förre Krono Länsmannen 
Karström med 40 par spö för det han under Brennewins 
förbudna tiden brutit Sigillet på de förseglade pannor och 
låtit allmogen under hela sitt District Brenna hwarefter han 
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med falska Sigill och insegel pannorne förswarat, men som 
han först wille anamma den heliga nattwarden så blef ho-
nom lemnadt Råderum till nästa Lördag ut supra. 

24 L Kl. 10 förmiddagen fick Länsmannen spö 40 par men eij 
starckt utan helt Christeligt. 

27 Ti I dag hade när hela denna Stad warit i olycka i thy att om 
morgonen bittida Kl. wid pass 8 begynte Eldswåda i Herr 
Lands Secreterare Flincks hus igenom Kakelugns röret och 
far så farligt, att mäst hela Loftet brändts upp innan det 
genom Herrans skickelse och beskjedligt folcks tillhjelp 
handt dämpas; dock blef eij något alarm gjordt. 

April 5 Th I dag Kl. 10 förmiddagen bekom Timmermansdrengen 
Bertill Carlsson enligit Kjemners Rättens dom 17 par spö 
för tjufnad, ryggen blef temmeligen ansad. 

13 F feck jag nye gröna Kläder 
16 M om aftonen bad Cousin Hans att jag skulle be mor om 

Lovisa feck koka dem några Pantofl: då jag wäl swarade 
honom ja, men tillika sade, att dels war eij Lovisa hemma 
och dels war det försent, mor ville heller inte koka dem för 
det hon eij feck något ord derom, således war det och rätt 
när han deels war för god, men denne Longe Hansen blef 
så galen, att han eij kom hem förr än Kl. 1 om natten 

30 M Enl. Kgs Befl hdes Resl: blef anstält förhör emellan swarte 
Heinrich och bonden Lars Nilsson i Ingelstad ang e en 
skuldfordran hwarwid Barledt infant sig som fullmägtig för 
sökanden och berättade på Cancelliet att bonden hade haft 
en god Informator N B. Carl, som lärt honom hwad han 
skulle säga, men i hans enfaldiga tankebegrepp war sådant 
gement, så att därwid blef Barledt mycket wred, och i sin 
ifwer Lärer han Kanskje slipa sin mord Knif 

Maij 3 Th I dag är en stor påst på Cancelliet som förordsakar mycket 
att gjöra, der war 8 bref från Cam: Coll. och 5 från Hof 
Rätten, hwad tro från andra. 

4 Fr dog Handelsman Faxes syster hvad det var för en 
6 S wid förhör med gåssen Andreas Kock öfver ett bref som han 

den 4 i denna månad af mig feck att wärckställa och till sin 
ägare J. E Sommar i Lund befordra, befants att Sergeanten 
Christopher Quiding hade det på benckan i förmaket hit-
tadt och det samma ehuru det war förseglat uppbrutit 

9 0 Kl 9 fan ankom Haglösa Cavallerie Compagnie genom 
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Söder och for ut ijenom Öster för att widare komma till 
Lägret som börjas på Bonnarpe Hed den 12 i denna månad 

9 0 Swar på min Cousins fourier Hans Quidings den 8 gifwen 
uttalelse. Wid ett tillfälle hörde jag af en ganska torr menisk-
ja den der förmenar sig lida mycken orätt att hat och 
förfölljelse kunde göra fetma på hans Kropp, det tyckes 
strida twärt emot min öfwertygelse, mera grundat hade det 
warit om den samme hade sagt, ack jag arme syndare är så 
torr och mager, att jag liksom Skjemmes för war menniskja, 
det har jag endast för mitt onda och hädskefulla, wanartiga, 
wrånga, ogudacktiga och som mormors ordspråk är fininska 
sinnelag, hwilket är af en sådan ond natur att jag icke kan 
berga mig utan både mot släckt och wänner är stursk och 
högmodig samt acktar all ting för intet ändock jag skjelf icke 
något äger, mera änsom nödtorftigt till Halsens swalckande 
kan åtgå, hwarigenom jag mister all Credit att jag hos mine 
anhörige eij kan wistas icke heller lidas bland mina wänner, 
utan måste bli hemma i mitt hål då Kjölden tager öfwer-
hand, hwarföre jag hwar dag det första jag etit buken full 
med middagsmat wräker mig hän i sängen och der som ett 
Swin såfwer till natten tager wid, då hade det want öfwerens-
stemmande med alt folcks öfwertygelse och dennas utseen-
de som ehuru mycket hatat sannerligen eij är för fet. Men 
hwad angår sjelfwa hufwudsaken om fetma så kan jag icke 
finna något Skjäl, hwarpå han sin utlåtelse styrka will utan 
anser den samma, fastän han hatat, wara mycket qweck och 
pikant för ganska enfaldig ut Supra 
Swar på Sergeant Quidings trogna bön i trädgården D 8 
Maij. Wid gjord tillfrågan för hwem det ringde före i går den 
8 Maij bad der wid händernes ihopläggning till Gud, att det 
måtte så snart ringa för den der önskade; hwilcket gaf mig 
anledning att i dag gifwa dig denna underrättelse att Gud 
af nåd och barmhärtighet för de sina icke ännu bönhört dig 
med ringning för den der önskar, utan twertemot sir det, 
Gudi Lof, ut som ingen ringning för den du önskar på long 
tid skjer; hwilcket jag dig som en vän notificerar på det du 
må hafwa tillfälle att det i desse dagar hafde glada sinne 
omväxla till sorgfult och tillika nedlägga och förglömma de 
i hopp på ringning med din broder öfwerlagde Propositio-
ner. 
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16 0 om morgonen Kl 1/2 till 3 gick jag och Lovisa ner till 
strandporten och hemtade rinnandes watten till mor och gaf 
4 s. till påst Karlen för det Lovisa feck komma öfwer wallen 

21 M blef husarerne munstrade af Öfwersten och Riddaren Coy-
ett hwarefter de om eftermiddagen Kl 4 begynte gjöra sin 
General Excercitiee på Kjörsebärs backe som warade till Kl. 
war slagen 6 och det gick braf 

Junii 6 0 Om aftonen Kl 7 ankom General Maijoren Commendan-
ten och Commendeuren af Kongl swärdsorden Högwälbor-
ne friherre herr Beckfriis som Munsterherre för Artilleriet 
och Battaillonen af Kongl. Maijts Regemente och bekom 12 
Kanonskott af Artilleriet som skjedde på torget samt 2 
General salfwor af Infanteiet af hwilcka eij mer än 3 Skott 
small åf i anseende till det faseliga regnet som wid denna 
stunden sig infant 

7 Th blef Artilleriet munstrat Kl 9 om förmiddagen samt 1/4 till 
11 s d Infanteriet, hwarefter Munsterherren med General 
Gustafsschöld tillika med alla officerarna blef budna till 
Öfwerste Blomcreutz, deräst de åt till Kl 1/2 4 då de drucko 
Skålar under 60 skotts lossande på torget 
K14 begynte Artilleriet att giöra sin General Exercitie som 
ganska wackert warade till Kl näst 1/2 9 om aftonen 

8 Fr om eftermiddagen Kl 4 började Infanterie Knecktarne ex-
ercera som knapt inviterade att se på 

9 L Kl 5 om aftonen reste munsterherren och bekom 12 skott 
af Artilleriet och 2 Salfwor af Infanteriet 

10 S då aftonsången i dag war slutad, kom begge mina Cousiner 
Quiding hem från Calacet hos maijoren och war alldeles 
fulla, i synnerhet Hans Jacob war så god att han kunde eta 
höö och begynte genast sloss, först i deras kammare och 
sedan på gården, der de efter en half timmes kjämpande på 
mors begjäran slöt med slagsmålet men med swordom och 
bannande på hwarandra uthöll hela aftonen intill dess de 
hwar på sitt håll gingo ut; hwarutaf blef ingen ting wunnit, 
utan deras käder blefwo nerblödde och natt kapporne blef-
wo sönderrefne 

13 0 anmälde jag mig hos herr Doctoren Munthe till den hel. 
nattwardens anammande för första gången, då han bad mig 
komma igen i morgon för att tala med mig 

14 Th Kl tre qwarter till 9 om förmiddagen infant jag mig hos 
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honom och blef examinerad till Kl 10 då han sade, ni läser 
braf utan till och swarar bra på mina frågor, men ni får 
komma till mig lite i morgon så skall jag tala med Eder om 
Herrans Nattward ty nu är jag hindrad 

15 Fr Kl 9 om morgonen infant jag mig hos honom då han hörde 
mig om Herrans Nattward, hwarefter han sade, så nu finner 
jag att ni är så god att jag kan släppa er fram när ni will, Gud 
ware med Ehr och då war Kl tre qwarter till Tio 

19 Ti Kl 8 om morgonen blef sprutorna proberade under klämt-
ning, skjutning och trumning efter wanligheten på stora 
torget, i samma skynning kom ett par hästar wållrennande 
från Lilla torget och for hän mot wattenkonsten mitt bland 
alt folcket hwarest de först öfwerkjörde halte Thomassons 
barn och sedan for uppå en wagn hwarest en tunna låg på, 
derpå en dreng satt och ref ikull wagnen så tunnan falt åf och 
gick i tusende stumpar, hwarmed drengen fölgde efter och 
wred benet skjemt på sig utom det många menniskor falt 
ikull och slog sig jemmerligt 

21 Th I dag med Stockholms påsten ankom Bref från Kongl Maijt 
på 6 arck att alla Krono Brennerier från nästa års början skall 
på 10 år med Brenning uphöra och hwar och en skall stå fritt 
brenna emot en wiss afgift eller accis 
tundebinnaren Hallbeck kom Kl 6 och berettade mor att 
just nu war herr Commerce Rådet och Krögaren Paul 
Werngren död och så glad att han knapt kunde tala 

25 M dog Timmarmannen Petter Kjörberg 
29 Fr dog Handelsmannen David G. Flor 
28 Th dog Post Inspector Rybergs son Alexander 11 år och några 

månader gammal 
om morgonen K18 reste min Bror Carl till Helsingborg med 
Informator Stenbeck 
En Artellerie Karl som slog af gräs i dag på wallen falt 
baklänges öfwer Lien och honom till tecke skar Lien åf 
begge hans Lår oppe wid rompan så att icke mera blef qwar 
än lite sijnner 

29 F Sedan stadsfiscalen Lohman enl. Konungens Befl hdes Be-
fallning instemt Auschultanten Barledt till Kjemners Rätten 
för det han förfalskadt en sedel utgifwen av Krögaren Nils 
Christensson på 8 Rksr 16 s hwilcken Nils Christensson på 
Konungens Beflhde nekat hafwa utgifwit men tillkjennagif- 
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wit att han wäl bekommit af Barledt 8 Rd 16 s dock icke 
såsom Lån utan såsom influtne medel för de af Barledt för 
Nils Christensson omhänderhafde fullmägtigskaper hwarpå 
han gifwit Barledt en qwittence den han nu förmenar wara 
till obligation ändrad och som Barledt wid anstäldt Cancel-
lie förhör tillstådt sig hafwa till Nils Christensson betalat 8 
Rd 16 s influtne medel men säger sig derföre icke hafwa fått 
något qwitto samt dessutom all skjälig anledning gafs att 
Barledt denna sedel förfalskat, ty blef därföre på ofwannem-
de sätt förordnadt, war han ålagd, att wid Kjemners Rätten 
den 25 sig infinna men blef borte, hwarföre han feck pligta 
2 d och blef förelagd wid 5 d wite och hämtning att sig nästa 
torsdag infinna som war den 28, men alt oacktad har han 
ändå uteblifwit hwarföre wederbörande feck order att häm-
ta honom upp, men wid undersökning kunde han eij igen-
finnas utan förmenes wara rymd 

30 S Kl 12 om natten kom Carl hem 
29 

	

	Flytta Quidingarne hemifrån då mor tog en hel bölta palta 
från dem i pant för hus hyran den de på 2 månader eij betalt 

Julii 

	

	2 M i dag blef alla Barledts sakor på Rådhuset uppförde att till 
widare förwaras 

4 0 reste mor och Carl till Raflunda 
5 Th dog gamla felboredaren Elsner 

Kl 1/4 till 9 om aftonen reste jag härifrån till Oxie marcknad 
i föllje med Stadssecreteraren Werlin och Informatorerne 
Lundgård och Stenbeck som alla woro försedde med Apostla 
hästar; Kl 10 kom Wi till Kattarp hwaräst wi hela Byen 
igenom sjung och trallade att bönderne sade Kors här gick 
några Kneijtar förbi, di war så fulla att di knapt kunde stå, 
Kl 11 kom wi till Oxie hwaräst jag skilgdes från dem och 
gick för mig sjelf: det war en skjön stor marcknad, han var 
så mycket att likna mot Malmö som Stockholm mot Lund, 
där war wist 400 Krukumakare 200 Kopparslagare 300 
Böckare 1000 af allaslags handtwärckare 5000 tält med 
föllehundar 10000 Bakare 100000 allmoge 80000 Kjöpare 
och 40000 horor som alla woro ikringspridde, somliga på 
wagnar och somliga bak Gjerdesgårdar NB: Knecktarne 
lågo ofwanpå, slagsmål passerade ingen ting, säljarna fingo 
ganska mycket sålt, Kl 6 gick jag derifrån och kom hem Kl 
1/2 8 på morgonen och på marknadsplatsen förtärde jag 
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fölljande: 3 Kr Kaffe — 12 öre, Hwet Kakor 6 öre summa 18 
öre och kjöpte fnitsk för 4 öre och gaf Andreas Kock 1 öre 
samt tiggare 1 öre, tillsammans 24 öre smt 

11 0 trenne bönder bad Lindbom söka upp en Charta på Landt-
mäteri Contoiret och efter 1 timmas gräl blef den igenfun-
nen, då bönderna böd honom 16 sk för beswäret: Lindbom 
blef så galen att han slog penningen långt bort åt gålfwet 
samt desslikes swor och sjelde och jag tog en hel näfwe 
Lerstumpar och slog efter dem ner åt trappan att de gaf sig 
ynckeligt 

14 L om eftermiddagen K15 kom mor och Carl hem från Raflun-
da 

21 L gick jag tillika med min mor och bror Carl Gustaf i Herrans 
namn till skrift och den 

22 S anammade wi Christi lekamen och blod i den Hel: nattwar-
den 

27 Fr reste min bror Carl til Götheborg 
29 S dog slagtaren Florman som en åtta dagar förut fådt ett slag 

öfwer näsan af en slagtbom hwarutaf den samma blifwit 
aldeles sönderkrossad så att han däraf döden njutit 

30 M Kl 10 förmiddagen infant Brennerie bönderne sig på Lands 
Cancelliet då de blefvo förwiste till Knutssalen ty di kunde 
eij a rum på Cancelliet alla. Krono bönderne gingo in i 
Kongl. Majts tillbud men frälse bönderne åtminstone de 
afsade sig det, och det war Herrskapens Konster för det di 
skall får brenna för dem 

31 T sammaledes 
Aug. 2 

	

	Till en wiss person sade jag att Kongl. Majt:s nåd. förord- 
ning ang. förbud för Ryttare och soldater att komma till 
Bysättning war daterad den 12 October 1757, då frågade 
han mig om det stod i Handels Balcken 

13 M dog gamle gewaldigern Schörberg 
Aug. 16 Th dog fru Enke Probstinnan Hwaling 

— — Kl 10 fömiddagen war på Lands Cancelliet Slotts Rätt öfwer 
afwekne fången Frimodig hwartill ibland de flere Borgmäs-
taren Dahlström war förordnad och wid det han satte sig 
wid bordet så gick stolen i sönder och han falt ner på gålfwet 
och hade när brutit benet af sig 

23 Th Böxorne gingo i sönder för Lindbom 
26 S kom min bror från Götheborg 
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Sept. 6 Th dog Demoiselle Rafenius 
ifrån den 6 September till och med December Månad kan 
ses af särskilt hållne Hand Annotation och Rapporter 

År och dagar som förut skrefne stå 
Abraham Ekerholm 

Ordförklaringar och kommentarer 
(Hänför sig till datum i dagboken. Bokstäverna M, Ti, 0, Th, Fr, L och S 
utmärker veckodagarna Måndag—Söndag) 

1/1 Hos de uppräknade personerna gjorde dagboksförfattaren på årets 
första dag nyårsuppvaktning 

2/1 Av knorra = kröka sig, rulla ihop sig om hår eller skägg, "ett litet 
knorrigt huvud." Svenska Akademiens ordbok, Fjortonde bandet, 
Lund 1957 K 1657 

3/1 Markegångstaxa, det årliga officiellt fastställda värdet i penningar för 
vissa varor, t.ex. spannmål och tjänster, t.ex. dagsverken. Ökedagwercke 
= dagsverke med ök, d.v.s. dragdjur, häst eller oxe 

5/1 Eta = äta 
6/1 Vid trettondedagstid gick enligt gammal sed manliga ungdomar mer 

eller mindre utklädda omkring till vänner och bekanta och gjorde 
allehanda spektakel. Cousin Quiding HJ = Hans Jacob. Wi = vida. 
Scharph = skärp, band av tyg eller litet smalt tygstycke, använt som 
detalj i klädsel, vanligen anbringat kring livet. Svenska Akademiens 
ordbok, Häfte 284-288, S 6015 

12/1 Lackstompen H-n, troligen öknamn för kanslivaktmästaren Nils 
Hoffman 

12/1 Supplik = böneskrift. Bröddarp by i Västra Ingelstad sn, Oxie hd. 
Spicie = Specie, Riksdaler specie, präglad riksdaler. Skel = skillingar, 
rst = runstycken. Intresse = ränta 

21/1 Bugede = bukige. Myrt = mördat. 
22/1 Bortskjämd = fördärvad 
24/1  Det var inte kungens namnsdag som firades utan hans födelsedag. 

Gustav III var född den 24/1  1746. Hans namnsdag firades den 6/ 
6, som var Gustaf. Enligt Knutsgillets protokoll 1787 24/1 firades 
denna dag "Kongl. Maijtts wår aller nådigaste Konungs och Herres 
Gustav den 3 djes i dag infallande höga Födelsedag." Se vidare: Helge 
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Andersson, När ståndsskrankorna föll i Knutssalen, Ett 200-årsmin- 
ne, Elbogen. Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1994, sid 87-99 

14/2 Doms Predikan = tingspredikan 
16/2 Näfvisshög = Nevishög sn, Bara hd 
23/2 Swenska kyrckogården = S:T Petri kyrkogård 
23/2 Brösarp sn i Albo hd 
8/3 Samtalet delvis med tysk brytning, "ein bit brådt" (Brot), geij = jag. 
17/3 Besöket avsåg tydligen Dalby gästgivaregård 
24/3  Feck = fick 
13/4 Feck = fick 
16/4 Lovisa = pigan Lovisa Elg. Feck = fick. Pantofl: = potatis. Longe 

Hansen = Långe Hans. Galen = arg. 
30/4 Kgs Befl hdes = Konungens befallningshavandes. Ingelstad, Västra 

Ingelstad sn, Oxie hd 
3/5 Cam:Coll. = kammarkollegium 
6/5 Benckan = bänken 
9/5 Haglösa by i Lilla Slågarp sn, Skytts hd. Uttrycket "genom Söder och 

for ut ijenom Öster" avser att kompaniet marscherade genom staden, 
in genom Söderport och ut genom Österport. Bonarps hed, en miltiär 
övningsplats i Riseberga sn, Norra Åsbo hd 

9/5 Hädskefulla = hatfulla. Fininska = finska. Etit = ätit. Qweck = kvick 
16/5 Påst Karlen = vaktposten vid stadsvallen. Feck = fick 
21/5 Munstrade = mönstrade. Exercitiee = övning. Kjörsebärs backe = 

Kirsebergs backe 
6/6 Munsterherre = mönsterherre, ledare för mönstringen. Small åf = 

small av 
7/6 Munstrat = mönstrat. Exercitie = övning 
10/6 Eta = äta. Sloss = slåss 
14/6 Braf = bra, flinkt 
19/6 Skynning = tidpunkt. Se Otto Kalkar, Ordbog til det aeldre danske 

Sprog, Tredje bind, Kobenhavn 1892-1901, sid 842 "i det samme 
skynding." Wållrennande = skenande. Falt åf = föll av. Skjemt = 
fördärvat, "bryta benet skämt på sig", Svenska Akademiens ordbok, 
Häfte 284-288, S 5819 

21/6 Att kalla den avlidne krögaren Paul Werngren "herr Commerce 
Rådet" är ett utslag av skämtlynne. Kommerseråd var dels en titel för 
dem som tjänstgjorde som chefer i kommerskollegium dels en heders-
titel för särskilt utmärkta handels- och industrimän, t.ex. Frans Suell 

28/6 Tecke = tecken, bevis. Sijnner = senor 
29/6 Befl hds = befallningshavandes. Feck = fick 
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29/6 Bölta = bylta, bylte. Palta = paltor 
4/7 Ravlunda sn, Albo hd 
5/7 Felboredaren = fällberedaren, körsnären 
5/7 Oxie by, Oxie sn, Oxie hd. Kattarp, Västra Kattarps by i Västra 

Skrävlinge sn, Oxie hd. Kneijtar = knektar, unga män. Föllehundar 
= fyllehundar. Skämtlynnet har tagit överhand vid beskrivningen av 
marknaden, och allting är överdrivet skildrat. På marknaden köpte 
han också "fnitsk" = fnöske, som förr användes till elddon. För hjälp 
med uttolkningen av detta ord framför utgivarna ett varmt tack till 
arkivchefen Göran Hallberg på Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 
och docent Lars Svensson på Svenska Akademiens ordboksredaktion 
i Lund 

11/7  Galen = arg. Di gaf sig = de jämrade sig 
14/7 Ravlunda sn i Albo hd 
13/8 Gewaldiger = vaktkonstapel 

Personregister 

Med adresser enl. A. U. Isbergs 1875: "Karta öfeer MALMÖ STAD" 
(Kartan kan studeras eller inköpas på Malmö Stadsarkiv) 

Almström, Hedvig Catharina, f. Borgström 1720 (änka efter trädgårdsmäs-
tare Hampus A.), 11/1, 17/1, adr. Slottsgatan 38-42. 

Ausell, Agneta Rebecka, E Hegardt 1763, (g.m. kykoinspektoren och 
v.landssekreterare Arvid A.), 20/2, adr. Östergatan 14. 

Barlett, Conrad, f. 1752, kanslist, 21/1, 23/1, 30/4, 29/6, 2/7, adr. Adelga-
tan 42. 

Barnmorskan, 1/1, se: Kock, Maria. 
Beck-Friis, Corfitz Ludwig. F., f. 1724, generalmajor, 6/6, adr. Bosjökloster. 
Bengtsson, Anders, bonde, 16/2, adr. Nevitshög nr. 6. 
Bergström, Petter, f. 1747, organist i S;t Petri, (g.m. Lovise B, f. Örngren) 

7/3, adr. Mårtensgatan 23. 
Blomcreutz, Carl David, f. 1718, överste, 7/6, adr. Malmö. 
Carlsson, Hans "Bertil", timmermansdräng, 5/4, adr. Mäster Johansgatan 2. 
Christensson, Nils, f. 1740, krögare, 29/6, adr. Per Weijersgatan 6. 
Christophersson, Jöns, ryttare, 12/1, adr. Bröddarp. 
Coyet, Johan Gustaf, f. 1737, överste, 21/5, 6/6, adr. Rönneholms gods. 
Cronsioe, Ludvig, f. 1726, landskamrer, 3/1, adr. Stortorget 9. 
Dahlström, Georg Reinhold, f. 1740, Borgmästare, 16/8, adr. Kalendegatan 

14. 
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Ekerholm, Carl Gustaf, f. 1759, v.häradshövding, 16/2, 23/2, 30/4 28/6, 
30/6, 4/7, 14/7, 21/7, 27/7, 26/8. adr. Kalendegatan 24. 

Ekerholm, Catharina Maria Elisabeth, f. Svahn 1739 (änka 1785 efter 
rådhusvaktmästare Gabriel E.), 10/6, 4/7, 14/7, 21/7, 23/7, adr. Kalen- 
degatan 24. 

Ekerholm, Sven Lorens "Svante", f. 1767, stadsfiskalsaspirant, 24/1, 5/2. adr. 
Helsingborg. 

Elg, Lovisa, f. 1753, piga, 16/4, 16/5, adr. Kalendegatan 24. 
Elsner, Mathias, f. 1702, fällberedare, 5/7, adr. Engelbrektsgatan 25. 
Faxe, Anna Sofia, f. 1727, jungfru, 4/5, adr. Östergatan 7. 
Flinck, Magnus, f. 1758, landssekreterare, 1/1, 3/1, 27/3, adr. Stortorget 

47. 
Flor, David Fredrik, f. 1751, handelsman, 26/6, adr. Skomakaregatan 31. 
Florman, Martin, slaktare/ålderman, 29/7, adr. Engelbrektsgatan 16. 
Frimodig, fånge, adr. Malmöhus slott. 
Gustafichöld, Abraham, f. Hellichius 1723, generalmajor, 7/6, adr. Ingelstads 

kungsgård. 
Hallbeck, Magnus, f. 1765, tunnbindare 1/1, 21/6, adr. Kalendegatan 13. 
Henrich, svarte-, 30/4. 
Hoffman, Nils, f. 1739, kanslivaktmästare, 1/1, adr. Landskansliet, Adelsga- 

tan 42. 
Hvaling, Brita Catharina, f. Fabricius, 1714, (änka efter kyrkoherde Tuve H. 

i Vanstad), 16/8. 
Högström, Ola, ryttare, 21/1, adr Bröddarp. 
Jacobsson, Hans Thomas, f. 1733, handlande, 3/1, adr. Stortorget 12-14. 
Karström, Henric, f. 1723, kronolänsman, 21/3, 24/3. 
Kjönberg, Petter, f. 1756, timmerman, 25/6, adr. Mäster Johansgatan 2. 
Kock, Andreas, f. 1767, gosse, 6/5, 5/7, adr. Jerusalemsgatan 21. 
Kock, Maria, f. Granander 1751, stadsbarnmorska (g.m. bryggaren Jöns 

Kock), 1/1 adr. Kalendegatan 7. 
Kongl. Majt. Gustaf III, f. 1746, 24/1. 
Landby, Carl Georg, f. 1760, häradsskrivare, 12/1, adr. Luggude härad. 
Lindblom, Jakob Axelsson, f. 1746, biskop i Linköping, 4/1. 
Lindbom, Gustaf, f. 1723, landskanslist, 1/1, 4/1, 8/3, 11/7, 23/8, adr. 

Adelgatan 65. 
Lohman, Lucas, f. 1755, stadsfiskal, 29/6, adr. Kalendegatan 28. 
Lovisa, se: Elg. 
Lundegård, Erasmus, f. 1757, informator, 5/7. 
Lundsten, Anders Petter, gästgivare, 21/1, adr. Kalendegatan 29. 
Malmros, Nils, f. 1742, 1:e stadskomminister, 3/1, adr. Rundelsgatan 27. 

81 



EN SJUTTONÅRINGS DAGBOK FRÅN 1787 

Munthe, Sven, f. 1718, teol.dr., kyrkoherde i S:t Petri, 13/6, 14/6, 15/6, adr. 
Adelgatan 49. 

Nilsson, Lars, bonde i Västra Ingelsta, 30/4. 
Nilsson, Pehr, 3/1. 
Olsson, Anders, 3/1. 
Ohlsson, Ola, husman, 12/1, adr. Trelleborg. 
Ola (Nilsson) "den knorrhoade", f. 1750), 2/1, handlande och krögare, adr. 

Lilla Torg 2. 
Palme, Johan Rutger, f. 1755, f.d. kronofogde, 21/1, adr. Kalendegatan 29. 
Quiding, Christopher, sergeant, 12/1, 17/3, 6/5, 9/5, 10/6, 29/6, adr. do 

Ekerholm. 
Quiding, Hans Jakob, furir, 6/1, 16/4, 9/5, 10/6, 29/6, adr. c/o Ekerholm. 
Rafenius, Helena Sofia, demoiselle, f. 1727, 6/9, adr. Lilla Torg 5. 
Risell, Anders, f. 1759, hospitalsföreståndare, 17/2, adr. Rundelsgatan 18. 
Rydberg, Alexander, f. 1776, (son till postinspektor Rydberg), 28/6, adr. 

Stortorget 55. 
Sack, Johan Gabriel, f. 1756, major, 3/1, adr. Pilshult. 
Schörberg, Lars, gevaldiger, 13/8, adr. Rundelsgatan 18. 
Sommar, Johan Friedrich, 6/5, adr. Lund. 
Stenbeck, Nils, f. 1762, informator, 5/7, 28/6, adr. Helsingborg. 
Stiernblad, Axel Josua, f. 1743, överstelöjtnant, 3/1, adr. Torups säteri. 
Stiernswärd, Rudolf Hodder, f. (Ahlberg) 1728. överste, 4/1, adr. Månstorp. 
Svanander, Frosten, f. 1742, kyrkoherde, 3/1, adr. Hyby. 
Sören, bonde, 16/2, adr. Nevitshög. 
Thomasson, Thomas, f. 1742, handelsman, 19/6, adr. Per Veyersgatan 11. 
Thott, Tage, f. 1739, landshövding, 3/1, adr. Residenset, Stortorget 45. 
Thr&ne, Martin, f. 1759, landskanslist, 1/1, 18/2, 23/2, adr. Adelgatan 42. 
Trädgård, Johan Samuel, f. 1750, kyrkoadjunkt, 14/2, adr. Rundelsgatan 27. 
Werlin, Olof, f. 1764, v.stadssekreterare, 5/7, adr. Mårtensgatan 6. 
Werngren, Paul, f 1741, krögare, 21/6, adr. Kalendegatan 22. 
Westergren, Pehr, student, 22/1. 
Wetterland, Johanna, f. Hulthe, 1712 (änka efter lavettmakare W.), 1/1, adr. 

Kalendegatan 18. 
Wiedberg, Anders, f. 1708, handlande, 3/1, adra. Companigatan 2. 
Örngren, Christina Sofia, f. Palm, (änka efter Jacob Ö., bryggare, organist 

i S:t Petri, stads-ingeniör, -arkitekt och -justerare), 7/3, adr. Västergatan 
68. 
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Stora slagsmål och flyttning av hus 
Ett brev från New York år 1837 

AV ELSEBETH BAGER 

För tre år sedan fick jag av fil kand Anna Loman, född Bager, en avskrift av 
ett brev, som hon hade hittat i den stora samling av släktdokumentation, 
som finns på Torsberga gård i Södermanland. Hennes far, Ernst Bager, hade 
köpt gården och det var han som tog till vara alla familjepapper, som fanns 
hos hans far, Johan Peter Bager, när denne dog 1888. Den äldre brodern, 
Harald, var däremot inte det minsta road av att ta tillvara den mängd av 
handskrifter, brev, dagböcker etc. etc., som rörde alla i den stora släkten och 
så kom allt att hamna på Torsberga till Einar Bagers besvikelse. 

Anna Loman gräver för närvarande igenom detta lager av arkivalier, 
sorterar, kopierar och ser till att en hel del hamnar i Malmö Stadsarkiv. I en 

Park med rådhus i New York. 
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anteckningsbok med avskrifter hittade hon ett amerikabrev, som Johan 
Peters 10 år äldre kusin, Peter Bager, när han kom till New York 1837, skrev 
hem till sin fader. Brevet har antagligen cirkulerat i släkten och intresserat 
den 19-årige Johan Peter så mycket att han kopierat det, inte hela brevet, 
endast de delar han har tyckt vara intressanta. 

Utdrag af ett bref från min cousin Målaren Petter Bager i New York till sin 
fader Erland Bager: 
dat. 30 april 1837 

Här är mycket beundranswärdt. Af bygnader äro många mycket wackra, 
prydliga och ståtliga och i dem ännu prydligare och wackrare handelsbotiker, 
så lysande och kostbara att man owilkorligen förvånas, ty fönsterna innefatta 
glas 4 alnar högt och 3 alnar bredt i ett helt och derinnom ligga högst 
wälgjorda arbeten och andra handelswaror af utmärkt slag, som lysa de 
förbigående starkt i ögonen dertill tänke man sig nu den ofantliga rörelsen 
och lif, som här är af både den gentila och belefwade som den arbetande 
werlden, som alla tåga huller om buller om hwarandra, en werkligen 
intressant syn för en konstmålare, så många ämnen äro här för honom att 
studera; så träffar man här nationer af alla slag och av de mest olika 
fysionomier. Beständigt äro äfwentyr att åskåda: trätor, slagsmål, eldswådor 
och dylikt. Det är icke sälsynt att se 2ne gentila herrar på gatan taga frack 
och wäst af sig och slåss genom boxning; hwarje twist och träta afgöres på 
det sättet af både bättre och sämre folk. 

Här finnes alla slags religioner — äfwen fritänkare, som uppenbart predika 
emot all religion för öppna dörrar. Kyrkor finnes här ungefär 190 af olika 
byggnadssätt, ej stora men mycket wackra och netta. De äro helt och hållet 
inredda för beqwämligheten med uppstoppade stolbänkar och flera kakel-
ugnars eldande, som underhåller wärmen; för damer finnes små på eget sätt 
inredda pallar med bleckaskar, hwaruti äro glöder, för att dermed hålla sig 
warma om fötterna. Folket tyckes i allmänhet vara gudfruktigt; ty kyrkorna 
äro för det mesta fulla af åhörare. 

Icke dess mindre får man ingenstädes finna så många fulla varelser af både 
bättre och sämre folk; ständigt förefalla slagsmål både inom och utom hus; 
dock blir man icke ofredad af någon om man ej sjelf gifwer anledning. 

En omständighet som gör wistandet här obehagligt äro de ständiga 
eldsvådorna. Det är fruktanswärdt att se huru oförsigtigt man här umgås 
med elden både inom och utom hus. Pojkar springer omkring på gatorna 
och leker dermed samt kastar den upp emot husen utan att någon polis 
deruti förhindrar dem. Så snart en handlande märker att hans affärer äro 
dåliga, så häldre än att cedera tänder han eld på botiken. Wid flyttetid händer 

84 



STORA SLAGSMÅL OCH FLYTTNING AV HUS 

det ofta att hyresgäster, som ej kunna liquidera sin hyra, sätta eld på huset 
för att genom husets nedbrinnande slippa att betala hyran. Huru snart de 
nedbrända husen åter blifwa uppbygde är förvånande; liksom genom ett 
trollslag resa sig nya wackra hus ur askan. Detta sednare är tillika ett bewis 
på god tillgång af arbetare. Efter den sednaste stora eldsvådan är här ej mera 
något märke. 

Det göres mycket för att få gatorna rena och breda och för att werkställa 
detta med så liten kostnad som möjligt — flytta de hela 3, 4 och 5 wåningars 
grundmurade hus flera alnar ifrån det ställe de stå, sannerligen förwå.' nande 
att åskåda, häldst husen ej skadas. 

Med nästan alla professioner är det för närwarande något illa stäldt, som 
hufwudsaldigast härleder sig ifrån den här allmänt herrskande penningebris-
ten, hwilken åter är att tillskrifwa Presidenten Jacksons indragning af 
Nationalbanken med flera mindre under sitt presidentskap. 

För 3ne weckor sedan afskedade en snickarmästare 170 och en annan för 
14 dagar sedan 90 gesäller och så har det gått med nästan alla professioner, 
så att för närwarande ej mindre än 12000 gesäller äro utan arbete. 

All slags föda är ansenligt dyrare än förut och folket skockar sig esomoftast 
på gatorna i hundrade ja tusendetals och begär under stoj och oordningar 
nedsättning på mjölet. Likaså äro alla sorter kläder bra dyra så snart man sjelf 
köper och låter sy dem; färdiggjorda köper man dem i proportion något 
billigare: på klädesfracken warierar priset emellan 10 till 24 dollar — byxor 
fr 3 till 12 — wästar fr 3 till 9 alt som klädet är fint och synaden god — ty 
sylönen är plumpt dyr —. Färdiggjorda skoplagg köper man till mycket billgt 
pris emedan de förfärdigas på fabriker; 1 par skor 1 å 2 — stöflar 3 å 4 dollars. 
Deremot tager skomakare för förfotning af ett par stöflar 4 dollar. På hatten 
varierar priserna från 2 till 9 dollar. 

Snickare, timmermän, murare, sadelmakare och skräddare anses för de 
bästa yrken ehuru de här finnas i öfwerflöd. De gesäller som kunna få arbete 
erhålla 1 till 2 dollar/dag högst sällsynt är 2 1/2 dollar. 

Fruckost, qwällsmat och twätt kostar mig 3 dollar 25 Cent weckan och 
middagen 1 dollar weckan. 

Jag talte med musikhandlaren Jacobsen och denne sade sig för ingen del 
wilja råda någon att lemna Swerige för att söka sin lycka här, ty här är så godt 
om folk att man får arbetare för bara födan; jemt och samt strömmar folk 
hit från Europa, det ena hukeskeppet efter det andra anländer och föra 
ibland 3 å 4000 personer med sig. — För åtskilliga kan det lyckas men de flesta 
få till slut gifwa sig till sjös eller blifwa simple arbetare; många längta tillbaka 
efter fäderneslandet. - - - (Här tar brevet abrupt slut.) 
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Peter Bager 1808-1868. Målad av Hans N Agri. 
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Till sist några ord om brevskrivaren, Peter Bager. Han föddes den 16 juli 
18071  på Webecks gård i Huaröd. Fader var Erland Gabriel Bager som hade 
övertagit Webeck av sin svärfar, när han gifte sig. När Peter var 4 år gammal 
flyttade familjen till Katrinetorp2  i Vintrie och där fick han uppleva huvud-
byggnadens tillkomst 1813 och vara med och se, hur Christian Gernandt3  
målade och dekorerade alla rummen. Det måste ha varit fascinerande för en 
liten gosse att se denna bildvärld växa fram och nog har han fått lov att kladda 
och måla litet själv. 

Som så många andra köpmannabarn i Malmö sattes Peter i skola hos 
herrnhutarna i Christiansfeld i Danmark. Den 18/10 1815 har han tydligen 
anlänt dit och hans far uttrycker i ett brev förhoppningen att han skall vara 
sin lärare "till nöjes" och tackar för att man har ordnat så att han kan få läsa 
svenska. 

År 1822 flyttade hela familjen till Snapparp (i V Kärrstorps församling). 
Trots att Peter var den äldsta sonen och hans far ägde många gårdar, ville han 
bli artist och målare och utbildades vid Konstakademien i Köpenhamn. 
Enligt Einar Bager vistades han 10 år på Saint Bartholemy. 

I december 1833 kom han från Ystad till Malmö och begärde att bli 
skattskriven. I början av år 1835 ansökte han om burskap som målarmästare 
och fick sin bostad på Östergatan 39. Följande år hade han 2 gossar anställda, 
men 1837 överlät han sin verksamhet till en kollega och vän från Konsta-
kademien, dansken Hans Nicolaus Agri, och begav sig iväg till Nordamerika. 
När hans far dog 1839 vistades Peter i "Newj ork" medan en broder var på 
resa till Ostindien, en var på väg till Goda Hoppsudden och en var på utrikes 
sjöresa. Peters brev tycks ha avskräckt dem från att åka västerut. 

Han återfinns i Malmö 1843 och sade upp sin burskapsrätt inom målar-
hantverket. Han köpte gården Fredentorp utanför Lund, blev lantbrukare 
och gifte sig 1847 med Olfrida Celestina Sjölin. Han tillträdde Petersborg 
1847, men flyttade aldrig dit. 

Någon förklaring till varför han övergav målaryrket har inte gått att få 
fram, men han har målat altartavlorna i V Kärrstorp och Skegrie. Tyvärr 
tycks inga flera brev ha blivit bevarade. Innan han for till Amerika bad han 
sin gode vän Hans Nicolaus Agri att måla ett litet porträtt av honom, som 
han kunde lämna kvar hos föräldrarna. Själv gjorde han små blyertsteckning-
ar av alla hemmavarande i familjen i ett format, som lätt kunde rymmas i 
hans plånbok. Han avled 1868. 

87 



STORA SLAGSMÅL OCH FLYTTNING AV HUS 

Noter 
i I MFF;s jubileumsbok 1919 uppges att Peter är född 16 juni 1808. I faderns 

brev till Christiansfeld står att han är född 16 juli 1807. 
2  Om Katrinetorp se MFF:s årsbok 1991 sid 37. 
3  Om Christian Gernandt se MFF:s årsbok 1991 sid 66. 
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Malmö i orostider 
Av THOMAS SÖRENSEN 

År 1890. Vi befinner oss i det gamla Malmö — närmare bestämt i husarka-
sernen vid Drottningtorget. På kaserngården råder en febril verksamhet, för 
det är på det sättet, att livskvadronens husarer just försatts i full beredskap 
av sina officerare, ryttmästare Engelbrecht af Ekenstam och underlöjtnant 
Nils Djurklou. De blårandiga linnekläderna — stallkläderna — åker av i all 
hast, och i stället klär man sig i mörkblå dolma med gula ärmuppslag. Dessa 
jackor med sina tre knapprader och åtta gula redgarnssnören framhäver det 
karakteristiska i kronprinshusarernas militära utseende. Blå mössor med 
svarta hängande tagelplymer tillhör också deras uniform. Naturligtvis be-
väpnar man sig med sina sablar. Vi ser emellertid inte till deras Remington-
karbiner här i all oredan, så antagligen tillhör inte skjutvapen beväpningen 
denna dag. Sedan är det hästarnas tur. Mörkblå schabrak med gula tandade 
klädeslistor läggs på de halvblodiga fuxarnas, skimlarnas, blackarnas och 
skäckarnas ryggar, innan sadlarna spänns på. Ytterligare en del förberedelser 
och så är livskvadronens manskap i full beredskap. Man är inte bara elegant. 
Man utstrålar dessutom enhetlighet och verklig militär styrka. Har krig 
brutit ut? 

Nej, något krig har inte brutit ut, men flera tusen upprörda arbetare har 
samlats på Gustav Adolfs torg. Redan under föregående kväll har mindre 
kravaller och sammanstötningar ägt rum mellan dessa arbetare och polis, och 
nu är staden verkligen i uppror. Det är nämligen träarbetarstrejk. Arbetarna 
har bland annat krävt tiotimmars arbetsdag och dessutom en ökning av 
timlönen från 25 till 28 öre, men något gehör har de inte fatt för sina krav. 
På grund av att man lagt ned arbetet, har bland andra byggmästare Stena-
Jönsson anställt sex småländska strejkbrytare till bygget i hörnet av Söder-
gatan och Per Weijersgatan. Inte undra på att stadens ordinarie arbetare är 
upprörda. De hurrar, busvisslar och skriker förargat, de för ett förskräckligt 
oväsende och kräver, att strejkbrytarna skall bege sig hem till Getapulien, som 
de kallar Småland. Strejkbrytarna är av självklara skäl oroliga, kanske till och 
med ganska rädda, och rar därför eskort av byggmästare och polis, så snart 
de har anledning att lämna själva bygget. Denna rädsla är inte obefogad, 
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eftersom många av Malmös arbetare visar sympati och kanske en något 
överdriven solidaritet med sina strejkande klassbröder genom att bedriva 
regelrätta trakasserier av smålänningarna. Arbetarna är dessutom missnöjda 
med stadens poliskår, eftersom man anser, att den går kapitalisternas ären-
den, då den beskyddar strejkbrytarna. 

Prinshusarerna har än så länge inte marscherat iväg för att ingripa utan 
befinner sig fortfarande i full beredskap i sin kasern. På Gustav Adolfs torg 
kämpar emellertid poliskonstaplar till häst och fots för att hålla folket i styr. 
Men de gör det förgäves. Det är nämligen en ojämn kamp. Arbetarna är helt 
enkelt för många. Den hotfulla stämningen tilltar, och konstaplarna blir allt 
mer trängda. Nog är det en bekymmersam situation, som har uppstått. 
Polismästare Lars Adler infinner sig. Han sitter till häst i hörnet av Söder-
gatan och Stora Nygatan. Han vänder sig till folkmassan och både vädjar och 
hotar, men det förefaller som om arbetarna förblir oberörda, fastän de hör 
hans myndiga ord. Då ger han slutligen upp, tar fram ett dokument och läser 
med hög och tydlig stämma upp upprorslagen för dem. Nu vill han visa, att 
han menar allvar, och i detta fall innebär lagen, att om inte folket skingrar 
sig och går hem, innan klockan slår åtta, kommer kraftfullare åtgärder att 
vidtagas. Militär skall då rekvireras från Kronprinsens Husarregemente. 
Inkallande av krigsfolk är något som upprorslagen godkänner i vissa fall. 
Men arbetarna på torget är sturska — de är ju så många — och rör sig därför 
inte ur fläcken. 

Upprinnelsen till denna så kallade Malmörevolt skall i första hand sökas 
i utvecklingen under det föregående decenniet. Då hade socialismen och 
fackföreningsrörelsen på allvar börjat mobilisera och formera sina styrkor. 
En arbetarrörelse, om än inte så välorganiserad, hade visserligen funnits 
ganska tidigt i Malmö. Så hade till exempel en liberal arbetarförening bildats 
redan på 1860-talet, en del fackföreningar på 1870-talet, och mindre strejker 
och organiserade lönerörelser hade också förekommit i staden. År 1881 kom 
så skräddaren August Palm till Malmö, och motsättningarna mellan arbe-
tarna — pådrivna av agitatorer som denne Palm — och det ledande skiktet i 
staden hade accentuerats. Den våg av konflikter på arbetsmarknaden, som 
brutit ut redan på 1870-talet, hade fortsatt för att sedan hålla i sig. Denna 
utveckling var av liknande karaktär i landets övriga större städer. Några 
ledande socialister som Hinke Bergegren och Fredrik Sterky förespråkade 
snart öppet en omstörtning av samhället med våld. Andra som Axel Daniels-
son och Hjalmar Branting var visserligen något mer sansade, men inte heller 
de uteslöt våldsaktioner. 

Sådan var alltså situationen. Vad är det egentligen som händer här i 
Malmö denna försommarkväll år 1890? Är det en omstörtning av samhället, 
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En husarskvadron uppställd på den gamla kaserngården vid Drottningtorget. Året är 
omkring 1890. (Malmö museer) 

som håller på att inträffa? Nej, något så drastiskt inträffar inte, men nog 
ligger det stor oro i luften, och strax efter klockan åtta hör man också det 
dova klappret av hästhovar och rasslet och skramlet av sablar och seldon, och 
en kolonn av livskvadronens husarer syns kraftfullt rida in på torget anförda 
såväl av garnisonschefen — den storvuxne överstelöjtnanten Axel Adrian Berg 
von Linde — som av den korpulente ryttmästaren Engelbrecht af Ekenstam. 
Det är femtio beväpnade husarer, som infinner sig — en halv skvadron. 
Elegant och väldrillat formerar de sig på två linjer, som sträcker sig från 
teaterns hörn till den så kallade Rundningen, planteringen mitt på torget. 

De demonstrerande arbetarna blir upprörda, när militär infinner sig och 
blandar sig i leken. — Bort med husarerna, så gå vi, skallar de förargade ropen. 
Men husarerna beger sig inte iväg. I stället beordras de att rensa torget. 
Polismästare Adler har bedömt situationen som sådan, att arbetarna gått allt 
för långt i sina protester, och därför skall de nu ovillkorligen skingras. 
Tumultet rasar vidare än mer intensivt, då husarerna gör gemensam sak med 
den ridande polisen och i kort trav och skritt rider upp på trottoarerna och 
med batonger och ridspön driver undan folkmassan ned mot Stora Nygatan. 
Men några husarer har fått andra order och rider i motsatta riktningar. Så 
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tvingas till exempel en del arbetare kasta sig upp på staketet vid kyrkogården 
för att undvika att bli påridna. På ett annat ställe bestämmer sig andra för 
att söka bjuda motstånd mot husarerna, och riktigt handgemäng uppstår. 
Staketet till Vår Frälsares Kyrka — katolska kyrkan — bryts sönder, och dess 
träspjälor används som tillhyggen i kampen mot den beridna ordningsmak-
ten. Husarernas framfart måste hejdas, och man inriktar sig därför på att 
skrämma deras hästar genom att hurra, skrika och fäkta med armarna. Då 
detta visar sig otillräckligt, fattar man tag i hästarnas tyglar, slår, föser på och 
drar dem i svansarna. Dessutom börjar stenar, grus och träbitar hagla över 
hästar, konstaplar och husarer. Berg von Linde får sin pincene avslagen. 

I mer än en timme fortgår oroligheterna på torget och i de angränsande 
gatorna. Det är rörigt — rent ut sagt kaotiskt. Nog är det kravaller alltid, men 
personskadorna blir ändå begränsade. Båda sidor iakttager faktiskt en relativ 
varsamhet gentemot varandra. Ett fyrtiotal personer grips. Rekvirerandet av 
husarerna och de omfattande arresteringarna verkar slutligen få effekt, och 
folkmassan lugnar sig. Klockan tio får livskvadronen order om återtåg till 
husarförläggningen. Men lugnet varar inte särskilt länge. Vid halvelvatiden 
rör sig folkmassan mot Stortorget. Här ligger Rådhuset och huvudpoliskon-
toret. Det förs ett sådant liv, att husarerna i kasernen vid Drottningtorget 
ungefär sexhundra meter därifrån kan höra hur såväl socialistmarscher som 
marseljäsen sjungs och ekar mellan Södergatans husväggar. 

Det förefaller som om stora delar av stadens arbetarbefolkning i mycket 
hög grad har påverkats av Mäster Palms läror, och nu sätter oroligheterna 
åter igång — än våldsammare än tidigare. Skall de aldrig upphöra? Stenlägg-
ningen vid Kramers Hotell bryts upp, och stenar kastas mot poliskontoret. 
En konstapel blir ganska allvarligt skadad, men han är egentligen den ende 
person, som får svårare skador denna kväll. Naturligtvis skickas snabbt bud 
till garnisonen, och prinshusarerna kommenderas åter ut. De förläggs på 
Rådhusets gård och kvarstannar där ett par timmar. Vid midnatt är det 
ordentligt mörkt, oroligheterna har avklingat, och man återvänder därför 
ännu en gång till sin kasern. 

— Här håller ta mig fan revolution på att utbryta, utbrister Axel Danielsson 
förvånat i ett brev följande dag till Gustaf Steffen. Någon revolution utbryter 
dock aldrig i staden, men händelser som denna så kallade revolt kom att 
väcka eller besanna Sveriges arbetares farhågor för att den stående armen inte 
endast skulle användas mot landets yttre fiender, utan även mot dem som 
av överhet och myndigheter betraktades som sina inre. Krigsmakten kom 
därför av de politiskt radikala arbetarna — socialisterna — att uppmålas som 
ett livgardeför den härskande kapitalismen, klasstatens hävstång, kapitalistklas-
sens försvar, skyddsvakten för orättvisornas stat, de maktägandes fasta bålverk, 
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den pansrade näven, kapitalets järnhäl över arbetareklassens nacke, proletari-
atets bödel, och till och med som ett mordmaskineri och som en mördarin-
rättning. 

För att bevara den bestående ordningen och hejda en befarad revolution 
svarade ängsliga myndigheter beslutsamt med hårda, repressiva metoder. 
Det gällde nämligen att visa sin styrka för de revolutionära krafterna. Under 
strejker utkommenderades därför krigsmaktens manskap för att skydda 
strejkbrytare och under demonstrationer för att med våld — eller i de allra 
flesta fall med sin blotta närvaro med hot om våld — lugna arbetarna och 
deras radikala organisationer. Runt om i landet inträffade sådana händelser 
vid ett flertal tillfällen under senare delen av 1800-talet — under Korsnäskon-
flikten 1875, under Sundsvallsstrejken 1879, under strejken i Norrköping 
1890, under brädgårdsarbetarstrejken i Gävle 1891, under Norbergsstrejken 
samma år, under arbetslöshetsdemonstrationerna i Stockholm 1892 och 
under föreningsrättsstriden i Forshaga 1898 för att bara nämna de mest 
uppmärksammade och dramatiska exemplen. 

Kronprinsens Husarregemente undslapp inte heller att bli inblandat i 
sådana händelser. Det tillhörde vardagen, att delar av regementet ställdes i 
beredskap inför arbetardemonstrationer. Förutom Malmörevolten är de 
mest kända exemplen på att husarerna försattes i beredskap eller utkommen-
derades pannplåtslagaraktionen i februari i Malmö 1884, Lomma-lockou-
ten i mars 1889, kravallerna i Lund i november 1898 föranledda av strejken 
vid Svedala sockerbruk, strejken vid fabriken i Furulund samma år, strejken 
vid cementfabriken i Limhamn i mars 1899, strejken vid waggonfabriken 
i Arlöv 1901, rösträttsdemonstrationerna i Malmö under april och maj 
1902, kommunalarbetarstrejken i Malmö 1908 och strejken vid A. W. 
Nilssons barnvagns- och korgmöbelfabrik 1926. Denna typ av repressiva 
åtgärder väckte naturligtvis en motvilja i arbetarnas medvetande gentemot 
krigsmakten. Själva husaruniformen torde därför för många malmöbor ha 
symboliserat överhetens förtryck. 
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Att möta Thorvaldsen på Malmö gamla 
begravningsplats vid Gustaf Adolfs torg 
Av HANS HOLMBERG 

Alltför få svenskar finner numera anledning att besöka Thorvaldsens muse-
um i Köpenhamn. En och annan tilltalas visserligen av den vackra musei-
byggnaden, ritad av Bindesboll och med fresker av Sonne på utsidan, men 
kommer sällan innanför murarna. Vad som avhåller de flesta från ett besök 
är föreställningen om museet som ett förvaringsmagasin för livlösa och 
dammiga skulpturer i gips eller marmor. "Idel döda ting frambragta av en 
gammal 1800-talsidealist och skönande som ingenting har att säga vår tid", 
tycks många tro. 

Annat är det med vår egen motsvarighet Sergel, som åtminstone lämnade 
ett antal erotiska pennteckningar efter sig. 

En radikal förändring av tidssmaken har skett, en omsvängning som 
förpassat Thorvaldsen till konsthistoriens skenvärld. Den är desto märkli-
gare som Thorvaldsen under det senare 1800-talet nästan var var mans 

Thorvaldsens relief Dagen. Foto: Pontus 
Liljenberg. 

Thorvaldsens relief Natten. Foto: Pontus 
Liljenberg. 
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egendom. Genom en konstindustriell produktion av utmärkta kopior av 
hans mest kända verk, blev han folkkär och spridd som få andra 1800-
talskonstnärer. Hans Kristusgestalt mötte tidens människor inte bara som 
kopia i originalformat i olika kyrkor, den blev också i mindre storlekar en 
prydnad för många hem. Det var Den kongelige Porcelainsfabrik och Bing 
& Grondahl, som fick rättigheterna utan att det skrevs något formellt 
kontrakt. På de stora världsutställningarna lancerades dessa massproducera-
de konstverk till priser, som gjorde dem överkomliga för medelklassen. Även 
Gustafsberg fabrik i Sverige producerade kopior efter Thorvaldsens skulp-
turer. Materialet som användes vas biscuit eller det något billigare parian, 
som Gustavsberg föredrog. 

Förutom Kristusskulpturen blev de båda relieferna Natten och Dagen 
mycket populära sedan de börjat användas som gravvårdsmedaljonger. Det var 
år 1815 som inspirationen, efter en tid av depression och overksamhet, 
återvände till Thorvaldsen och han modellerade under samma dag först Natten, 
som han haft i tankarna länge, och sedan Dagen, som kom av sig själv som en 
tvillingfödsel. För konstnären utgjorde de båda en enhet. De blev beundrade 
och efterfrågade av människor, furstar och bankirer, som hade råd att beställa 
original i marmor av Thorvaldsen själv. En följd av detta är, att vi har flera 
original med smärre variationer från exemplar till exemplar. Av dessa anser 
man, att de senare är de bästa. Redan under Thorvaldsens sista år i Danmark 
gjordes kopior, men det var först efter konstnärens död som det blev en verklig 
massproduktion. Under 1860-talet salufördes relieferna/medaljongerna i två 
olika storlekar, vilka utökades till fyra under 1870-talet för att till slut uppgå 
till fem, 11-14-26-30-34 cm i diameter. Originalet var 78 cm. 

Även om flera reliefkopior användes för att pryda väggarna, så var det just 
deras användbarhet som medaljonger på gravstenar som ökade efterfrågan, 
en efterfrågan som kulminerade under 1870-talet och sedan långsamt avtog 
för att upphöra några år in på 1900-talet. 

På de flesta sydsvenska kyrkogårdar med bevarade gravställen från 1800-
talet finns exemplar av Natten och Dagen. Även andra reliefmotiv, såsom 
Julglädje i himlen är, om än sparsamt, representerade. Natten dominerar på 
de flesta kyrkogårdarna; ett tiotal exemplar finns på Malmö gamla begrav-
ningsplats men endast ett exemplar av Dagen respektive ett av Julglädje i 
himlen. Till dessa kvarsittande exemplar skall läggas det antal som försvunnit 
och om vilka endast infattningen i stenen vittnar. Hur dessa fördelat sig på 
motiv respektive konstnär, därom veta vi intet och inga arkiv ger besked. 

I Natten har medeltidens fruktade lieman ersatts av en mild kvinnogestalt, 
som åtföljd av nattfågeln, ugglan, sakta sänker sig ner över jorden. Natten 
är grekernas Nyx, nattens gudinna, och i sin famn bär hon tvillingparet 
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Nyx, nattens gudinna med sina vallmokapslar. (Från en antik kam.) 

Hypnos (Sömnen) och Thanatos (Döden). De kan inte skiljas åt och till 
denna tröstande likhet mellan sömn och död kommer de tre vallmokapslar 
som Natten har inflätade i sitt hår, symboler för den smärtfria sömnen. 
(Redan antikens människor förstod att utvinna ett smärtlindrande och 
sömngivande opium ur omogna frökapslar av en bestämd vallmoart.) 

Den ljusa, milda döden eller snarare uttrycket för en längtan om en sådan 
genomfördes konsekvent, så att också gravstenen i övrigt bestod av ett ljust 
material, ofta marmor eller sandsten. Det är senklassicismen som här i gravvårds-
skicket får ett genomslag, den strömning inom konst, arkitektur, litteratur med 
mera som är så relativt sparsamt representerad i Sverige. Inom litteraturen är det 
väl endast Viktor Rydbergs "Den siste Athenaren" (1859) som kan nämnas. 

Uppenbarligen har inte Dagen som gravvårdsmedaljong attraherat män-
niskorna i lika hög grad som Natten. Dess för mig slående karaktär av 
uppståndelsesymbol, att en ny dag randas, som bebådas av de utspridda 
rosorna, har inte övertygat så starkt som Natten. Notera också gossen med 
den uppåtvända facklan, även det ett tecken på ljusets återkomst. Det finns 
en Botticellisk luftighet i klänningens svävande runt Auroragestalten; hon 
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flyger utan möda, bär fram den nya dagen. Hennes uppåtriktade rörelse 
kontrasterar mot Nattens nedåtriktade. Intressant att notera är de högervrid-
na placeringarna av Natten, de där Natten flyger uppåt i riktning mot 
himlen, bärande fram till den himmelske fadern två döda barn. Med en 
sådan orientering i förhållande till gravstenens längdaxel blir Natten en 
synonym till Dagen och det kan vara en förklaring till de fåtaliga exemplaren 
av Dagen. Även Dagen är ibland för vänsterdriven men det kan inte ges 
någon annan innebörd som i fallet med Natten, vars olika rörelseriktningar 
kan tolkas meningsfullt. Givetvis får man inte vrida medaljongerna i alltför 
stor vinkel i förhållande till längdaxeln. Då tippar nämligen de svävande 
gudinnorna bakåt och då förlorar både de och konstverket sin balans. 

Låt oss nu konkretisera resonemangen ovan genom att ge oss ut på en 
fotvandring längs gravvårdarna vid den gamla begravningsplatsen vid Gustaf 
Adolfs torg. Jag väljer några representativa exempel och varje intresserad= 
läsare kan genom egna vandringar fylla ut bilden. 

Nedan följer ett tiotal foton med kommentarer, såväl helhetsbilder som 
detaljbilder. 

A Medaljong med det relativt ovanli-
ga Thorvaldsenmotivet julglädje i 
himlen". Foto: Pontus Liljenberg. 

B Stenmaterial och medaljong samver-
kar till ett ljust intryck av denna sen-
klassicistiska gravvård. Foto: Pontus 
Liljenberg. 

98 



D Vackert exemplar med Dagen rätt placerad 
med facklan lodrät (detaljbild). Foto: Pontus 
Liljenberg. 

C Enda exemplaret med Dagen som 
gravstensmedlajong:• Foto: Pontus Lil-
jenberg. 

E Vackert och rätt placerat ex av Natten detalj-
bild). Foto: Pontus Liljenberg. 

G Carl Christian Hallings gravsten. 
Prydd med Natten. Foto: Pontus Lil-
jenberg. 

F Exempel på felvriden placering av Natten. 
Nattens gudinna tippar bakåt. Foto: Pontus 
Liljenberg. 
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Malmö tandläkarhögskola 
AV ANNE-LIS NILSSON 

År 1966 fyllde Malmö Tandläkarhögskola 50 år och Sydsvenska Tandläka-
resällskapet hade 90-årsjubileum. Vägen fram till vår moderna tandvård med 
folktandvårdslag och universitetsutbildade tandläkare har varit lång och 
kantats av varierande mer eller mindre effektiva behandlingsmetoder. 

Världens förste kände övertandläkare är en man vid namn Hesive. Han 
finns avbildad på en trätavla i en egyptisk grav från 3.000 f. Kr. De äldsta 
arkeologiska fynd som berör tandvården har påträffats i de egyptiska gravar-
na (3.000-1.000 f. Kr.) i form av tandpetare i guld med tillhörande guldetui, 
kärl för munrengöringsvätskor och munparfymer. Även protesfynd beståen-
de av en tråd i guld med fastsatta tänder har påträffats. 

Tandproteser har troligen förekommit i samtliga antikens kulturländer. 
Utförandet och materialet har varierat och proteserna har bestått av vax, trä 
och människotänder (dels från patienten själv, slavar eller stupade soldater) 
eller djurtänder. 

Under medeltiden utövades tandläkarkonsten av flera olika yrkesmän 
såsom barberare och medicinmän, vilka oftast var verksamma i de större 
städerna År 1728 utkom fransmannen Pierre Fauchard's bok "Le Chirur-
gien dentiste", ansedd som odontologins första vetenskapliga textbok. Bo-
ken behandlar bl a tandproteser och författaren lade stor vikt vid tändernas 
naturliga utseende och rekommenderade människo- och valrosständer. 

Under 1800-talet gjordes flera framsteg, amalgamet, porslinständer, hel-
proteser och borrmaskiner var några av dessa. År 1855 startades i Stockholm 
en poliklinik för tandsjukdomar och år 1888 påbörjades en viss tandläkar-
utbildning i Göteborg. 

Vid sekelskiftet 1800/1900 fanns det omkring 250 tandläkare i Sverige 
och antalet och efterfrågan ökade ständigt. Under 1900-talets första hälft 
bildades flera tandläkarföreningar från Sydsvenska Tandläkaresällskapet i 
södra till Mellersta Norrlands tandläkareförening i norr. 
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Förslag till taxelVerenskommelse mellan 
Fattigvårdsstyrelsen och Malmö Tandläkare-
förening vid tandbehandling åt medellösa. 

Kirurgisk behandling. 

Tanduttagning: 1 tand utan bedövning 	 2:- 
för varje ytterligare tand vid 
samma tillfälle  

	
1:- 

1 tand med bedövning 	 3:- 
varje ytterligare tand vid sam-
ma tillf. och i samma käkhalva 1:- 

Incision  
	

2:- 
Tandrengöring (tandstensskrapning, alveolar-

pyorrebehandling och annan tandköttsbe- 
handling) per behandling 	  2:— 

Konservativ behandling. 

Amalgam: enkel fyllning 	  5:— 
komplicerad fyllning 	  8: — 

Silikatfyllning   	8: — 
Rotbehandling (utöver kostn. för fylin. i övrigt) 8: — 

Kronprotes. 

Stifttand, porslinskrona med stift och mellan- 
lägg inkl. rotbehandling 	  30: — 

Kautschukprotes. 

1-2 tänder 	  20:- 
1 för varje ytterligare tand 	  4: — 

nel över- eller underkäksprotk 	  50: — 
Helprotes    100: — 
Lagning av protU 	  5: — 
Tillsättning av tand på gammal plåt 	 6: — 
och för varje ytterligare tand 	  3: — 

.ammer (rostfritt stål) extra  	5: — 

Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet 

Den 24 februari 1906 tillkännagav ordförande John Holgers bildandet av 
Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet. Föreningen kom att ses som en fortsätt-
ning på Skånska Tandläkaresällskapet vilket aldrig blivit formellt upplöst 
men levt en tynande tillvaro sedan 1899. Till skillnad från sin föregångare 
vände sig Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet inte enbart till skånska kollegor 
utan innefattade även kollegor från Blekinge, Halland och södra Småland. 

Enligt stadgarna hade sällskapet till uppgift att "åvägabringa en samman-
slutning mellan tandläkarna i Sveriges sydliga provinser och att verka för 
upprätthållande av en värdig anda mellan medlemmarna så att ett kollegialt 
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samarbete främjas " I stadgarna bestämdes även en inträdes- och årsavgift 
på sammanlagt 10 kronor. Två år senare, 1908, anslöt sig Sydsvenska 
Tandläkare-Sällskapet till Sveriges tandläkarförbund. Under åren hölls ett 
flertal föredrag och utbytet med Danmark var stort. Just detta samarbete 
över sundet väckte visst missnöje hos tandläkarförbundet som såg det 
"inkollegiala i att på detta sätt bidraga till danska tandläkares olagliga 
utövande av tandläkarpraktik i Sverige". 

Under 1930- och 1950-talen upplevde sällskapet en blomstring och 
antalet medlemmar steg från 102 vid 1931 års slut till 545 år 1955. 
Sällskapet arbetade för att ge kåren ett ökat förtroende bland allmänheten 
och medlemskapet skulle utgöra en garanti för att tandläkaren utförde ett 
gott arbete. Sällskapet fick även tidningarna att lova att de inte skulle införa 
kvacksalveriannonser från tandtekniker, varken svenska eller danska. 

Göteborg, Lund eller Malmö 
Den moderna tandvården inleds med 1938 års riksdags beslut om införandet 
av folktandvård. Beslutet innebar att folktandvården organiserades med 
Malmöhus läns landsting som huvudman och med sjukvårdsavdelningen 
inom förvaltningsutskottet som ledande organ. Tandvården skulle bedrivas 
vid distriktstandvårdskliniker och vid centralkliniken på lasaretten. 

Kraven på kommunerna var hårda och det visade sig att statsbidragen för 
inköp av utrustning till tandpoliklinikerna endast räckte till fem distrikt, 
vilket innebar att sjukvårdsavdelningen beslutade att koncentrera klinikerna 
till Lund, Ystad, Landskrona, Kattarp och Löberöd. 

Folktandvårdslagen, allmänhetens ökade förståelse för tandvårdens bety-
delse och de förbättrade ekonomiska möjligheterna medförde en ökad 
efterfrågan på tandläkare. För att råda bot på denna tandläkarbrist beslöt 
riksdagen 1943 att utöka antalet utbildningsplatser vid Tandläkarinstitutet 
i Stockholm från tidigare 90 till 120 per år. Dessutom inrättades en lag som 
innebar att alla tandläkarstudenter var tvungna att tjänstgöra ett år inom 
Folktandvården innan de kunde få ut sin examen (lagen upphävdes 1948). 

1943 tillsattes en kunglig kommitte med flera tandläkare som sakkunni-
ga. 1946 kom första delen av kommittens betänkande, vilket innebar att det 
skulle inrättas två nya tandläkarinstitut. Stockholmsinstitutet föreslogs sän-
ka sitt elevantal från 120 till 100. Kommitten föreslog att ett nytt institut 
med 5-årig utbildning skulle förläggas till Malmö, men det kom att bli en 
intensiv kamp mellan Göteborg, Lund och Malmö. 

För Lund talade stadens naturliga centrum med universitet, vetenskapliga 
institutioner och sjukvårdsinrättningar. 
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Emot Malmö talade att det nya institutet på grund av sitt höga elevantal 
(80 platser) krävde ett stort antal lärare. Ett 40-tal deltidsanställda tandläkare 
måste rekryteras bland de privatpraktiserande i Malmö-Lund, vars samman-
lagda tandläkareantal år 1946 uppgick till 132. 

Många var också tveksamma till frågan, hur Malmö skulle kunna erbjuda 
ett så stort institut tillräckligt med patienter och menade att institutets 
elevantal borde vara 40-60. Turligt nog för Malmö fanns det många 
drivande krafter bland kommittén och Sydsvenska tandläkaresällskapet som 
talade för Malmös intressen. 

Enligt malmöanhängarna kom man att föredra Malmö framför Göteborg 
beroende på att Malmö serverat statens förhandlare en bättre lunch än den 
göteborgarna kunnat åstadkomma. I själva verket torde placeringen i Malmö 
främst berott på förhållandet att planerna på en medicinsk högskola i 
Göteborg då ännu inte tagit fast form, medan Malmö hade närheten till 
universitet i Lund. 

År 1946 kom beslutet då såväl Ecklesiastikministern Tage Erlander, som 
tandläkareorganisationerna och Medicinalstyrelsen förordade ett institut för 
60 studerande i Malmö. 

Malmö Tandläkarhögskola 
De forna koloniträdgårdarna på tomt nr. 4 i kvarteret nr 53 Klerken i Södra 
Förstaden vid Carl Gustavs väg fick ge vika för det nya tandläkarinstitutet 
då Malmö stad upplät marken till nybyggnationen. Tomten uppläts gratis 
under förutsättning att det bedrevs tandläkareutbildning och att institutet 
kom att fungera som centralpoliklinik för staden. 

Institutet beräknades motsvara arbetet av en lasarettstandläkare och en 
biträdande lasarettstandläkare samt tolv distriktstandläkare och en barn-
tandläkare. Genom att staden fick minskade utgifter för folktandvården 
förband den sig att bidraga til institutets uppförande, utrustning och drift. 
Engångsbidragen från stadens sida gick på omkring en halv miljon. 

Den 11 december 1946 togs det första spadtaget för det blivande tand-
läkarinstitutet i Malmö. Planerat för ett elevantal på 80 och ett stort antal 
lärare- och biträdespersonal samt laboratorstjänster. 

I väntan på skolans färdigställande startade tandläkarinstitutet i Malmö 
1947 sin verksamhet i provisoriska lokaler i medicinska klinikens gamla 
byggnad på Allmänna sjukhuset. 

Den 10 september 1949 invigdes tandläkarhögskolan i närvaro av bl.a. 
H.K.H. Kronprins Gustaf Adolf, statsminister Tage Erlander, universitets-
kanslern och Tandläkarhögskolans rektor professor Gösta Glimstedt. I 
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Sydsvenska Dagbladet 

Söndagen den 11 september L.419 

Kronprinsen invigde den 

nya tand läkarehögskolan 
Malmö högtidligt upptaget i de 

akademiska lärdomssätenas rad 
Värdig solennitet präglade 
den första installationen 

(lördagen kommer för framtiden att .tå som ett viktigt 
danen 1 Malmö stads historia DO Införlivade« detta 

Industrins och köpenskapens omkom. officiellt 1 do akade-
miska staderna. rad — "Pireus blir Agns" — bom rlltadaörs-
man Erik Ilasberg uttryckte oken  la/ han hälsade den 
nya tandläkarehögskolan och alla anm verka dör vinkomma 
Pli Manen 

105 



MALMÖ TANDLÄKARHÖGSKOLA 

samband med invigningen installerades tre professorer, Hilding Björn i 
tandkirurgi, Sven Sellman i cariologi och Carl-Michael Seipel i tandregle-
ring. 

I tidningarna kunde man läsa om den pampiga invigningen och flertalet 
journalister påpekade det viktiga i att Malmö "som industrins och köpen-
skapens centrum nu officiellt införlivades i de akademiska städernas rad — 
"Pireus blir Athen"". (SDS 11/9 1949). 

Tandläkarinstitutet som 1948 bytte namn till Tandläkarhögskolan kom 
att fungera som en självständig högskola under ledning av rektor och 
lärarkollegium och under överinseende av Kanslern för rikets universitet. 
Tandtekniker- och tandsköterskeskolor skulle inrättas i Stockholm, Göte-
borg och Malmö. I Malmö påbörjades undervisningen redan 1948. 

Från hösten 1949 tog skolan även in norska elever, då det även i Norge 
rådde brist på tandläkare. Skolan öppnades för allmänheten och tog emot 
patienter för behandling under vardagar 9-10. 

Den första doktorspromotionen ägde rum i skolans aula 1953 och 1969 
utexaminerades de första tandhygienisterna. 

År 1964 blev tandläkarhögskolan en av fakulteterna vid Lunds universi-
tet. 1985 kom vår nuvarande tandvårdslag och kungliga Medicinalstyrelsen 
efterträddes av socialstyrelsen som nu har tillsynen över folktandvården. 

Nedläggning och återuppståndelse 
Trots att man under 1960-talet påtalade riskerna för ett tandläkaröverskott 
togs inte varningarna på allvar utan utbildningen fortsatte som tidigare, 
t.o.m. med en viss utökning. Detta medförde arbetslöshet och hot om 
nedläggning av tandläkarhögskolor. Malmö tandläkarhögskola låg i farozo-
nen och 50.000 namnunderskrifter, protesttåg och uppvaktning hjälpte inte 
då riksdagen med 136 röster mot 107 (75 nedlagda) beslutade att lägga ner 
grundutbildningen vid skolan i Malmö i april 1984. In i det sista hade man 
hoppats på att politikerna skulle välja att göra neddragningar vid samtliga 
högskolor istället för att lägga ner så mycket vid en. Grundutbildningen 
försvann från skolan, medan forskningen och vidareutbildningen fortsatte. 

Nedläggningshotet ökade kämpaglöden bland de sydvenska tandläkarna. 
Man var fast besluten att överleva nedläggningen och återigen öppnade 
skolan för utbildning. 

Först gällde det att ta hand om de studenter som redan fanns inskrivna 
och se till att de fick slutföra sin utbildning. Därefter började man planera 
för andra alternativa verksamheter. Man satsade internationellt med master-
utbildning och kurser i bl.a. förebyggande tandvård, vilket lockade studenter 
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från flera olika länder. År 1987 utsågs skolan till samarbetscentrum för 
världsorganisationen (WHO). 

År 1988 kom omvända signaler, nu förväntades det utbildas för få 
tandläkare och en enmansutredning tillsattes. Utredningen kom fram till att 
högskolan i Malmö återigen skulle öppnas och sex år efter att de senaste 
eleverna togs in på tandläkarutbildningen återupptogs utbildning (år 1990). 
Som en markering att skolan fått en ny inriktning ändrades namnet till 
Tandvårdshögskolan och utbildningen utvidgades till att täcka hela tandvårds-
området med specialist- och forskarutbildning, tandhygienister och tand-
tekniker samt med en ny utbildningsplan för problembaserat lärande (PBL). 

Skolan levde farligt under början av 1990-talet. Risk för ett nytt stopp 
aviserades återigen 1993 och året därpå kom ännu ett hot om nedläggning. 
Det gick t.o.m. så långt att tandläkarförbundet uppmanade studenterna att 
avbryta studierna för att undvika arbetslöshet. Men som så många gånger 
tidigare lyckades tandläkarhögskolan klara sig och från och med 1996 är 
studietiden återigen 5-årig efter att under åren 1984-1995 ha omfattat 
4 1/2 år följt av ett års allmäntjänstgöring (AT) inom folktandvården. 
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Stella Polaris — 
legendarisk kryssningsskönhet 

Av KARL OSTERMAN 

I tidningen Arbetet kunde man den 27 april 1964 läsa att "Clipper Line 
planerar att ersätta STELLA POLARIS. Lyxkryssningsfartyget kommer om 
ett par år att ersättas av ett större och toppmodernt kryssningsfartyg". Men 
hur blev det? Jo, 1966 hade rederiet några ritningsförslag, men mycket hände 
sedan inte. År 1969 togs kontakt med en firma i England för att ta fram nya 
ritningsförslag till en lyxkryssare för 320 passagerare. Arbetet var långt 
framskridet, då rederiledningen insåg att projektet inte skulle bli lönsamt, 
varefter det lades ner. Så STELLA POLARIS fick aldrig någon efterföljare. 

Det Bergenske Dampskibselskap i Bergen behövde ett nytt fartyg för sin 
turisttrafik och man gick ut till olika varv och infordrade anbud. Konkur- 

STELLA POLARIS i Göteborg december1951, strax före avresa för sin nya redare. Foto: 
Götaverken, Göteborg. 
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rensen var hård, men det blev AB Götaverken i Göteborg, som tog hem 
ordern. Den 4 augusti 1925 upprättades kontrakt mellan rederi och varv om 
byggandet av ett yachtliknande kryssningsmotorfartyg på 5200 bruttoton 
och med plats för 200 passagerare på kortare kryssningar och 100 på 
jordenruntresor. Byggnadskostnaden skulle belöpa sig till 4 milj svenska 
kronor, varav vid kontraktsskrivningen betalades 120.000 kronor, vid sjö-
sättningen 360.000 och vid leveransen 720.000 kr. Resten skulle avbetalas 
halvårsvis. 

Byggandet av den nya lyxkryssaren drog snabbt till sig reklammakarna, 
och som exempel på reklamens betydelse redan då kan följande annons 
anföras: 

Bechstein ombord i Stella 
Polaris. 
Världens största och elegan-
taste motoryacht skall natur-
ligtvis hava världens för-
nämsta pianon ombord, och 
vi hava nöjet att leverera 2 
Bechstein flyglar, byggda i 
stil efter ritningar av arkitekt 
G Alde. 

Lördagen den 11 september 1926 var det tid för sjösättning. Folk hade 
samlats på kajer och pirar på stadssidan, medan Götaverkens verkstadsom-
råde myllrade av folk. Alla väntade på att fröken Lillie Lehmkuhl, dotter till 
rederiets verkställande direktör, stadsrådet Kr. Lehmkuhl, på känt maner 
skulle krossa champagneflaskan mot den smäckert utformade klipperstäven 
på fartyget. Allt nog, sedan hon önskat fartyget allt gott på de sju haven, 
klämde hon i väg flaskan och STELLA POLARIS gled vackert ned i Göta 
Älvs blågrå vatten. Detta var varvets första rena passagerarfartygsbygge, och 
ett av de mest berömda byggena från varvet. Arbetet hade varit komplicerat 
och ovant för varvets anställda. Många av speciellt inredningsarbetena lejdes 
ut till olika underleverantörer — sålunda fick firman Selander & Söner 
uppdraget att svara för allt det påkostade snickeriarbetet ombord. 

Rundvandring ombord 

Låt oss här göra en promenad ombord i fartyget strax innan leveransen. På 
kommandobryggan är allt, som på dåtidens fartyg, öppen brygga, polerad 
mässing och teakdurk. Bryggan byggdes inte in förrän efter världskriget. 
Under bryggdäck finner vi A-däcket med sina nio livbåtar, varav två är 
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STELLA POLARIS entre fotograferad 4 dagar efter provtur 1927. Foto: Götaverken, 
Göteborg. 

försedda med motorer. Något akter därom ligga nio passagerarhytter samt 
ett gymnastikdäck. B-däcket är det stora promenaddäcket och akteröver 
finns det plats för orkester och dans. Som avslutning på detta däck finner 
vi det s.k. verandalcafet, inbyggt med träspalje och växter. Här serveras de 
dansande från en bar. Längre föröver med ingång från huvudentren har vi 
rökrummet med massiva skinnfåtöljer i mörkgrön färg samt öppen spis. För 
om entren ligger musiksalongen, vilken är fartygets elegantaste utrymme 
med panel i asiatisk björk, golv av ekparkett, möbler med tyger från Paris, 
en specialtillverkad Bechstein-flygel, även den i asiatisk björk. Vi vandrar 
vidare ned till C-däck på vars förkant den stora matsalen ryms med plats för 
214 sittande. I taket sitter en stor mångfärgad stjärna, Polstjärnan, med 150 
olikfärgade lampor. Det finns även plats för en sju man stark orkester. 
Babords sida om matsalen upptas av byssan (köket), mitt på golvet står en 
stor elektrisk spis, som torde vara den största i Norden, samt givetvis ett 
flertal andra köksmaskiner för att underlätta arbetet för kökspersonalen. På 
samma däck finner vi eleganta passagerarhytter, möblerade med bord, stolar, 
toalettbord, klädskåp och bekväma sängar, allt i den mest utsökta mahogny. 
På detta däck finns också fyra lyxhytter, bestående av salong, sovrum och 
badrum. Alla fyra är i olika träslag, mahogny, päron, lönn och björk. Längre 
akteröver finns frisersalonger, doktorns mottagning mm. Även D- och E- 
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Så här såg en två-personershytt ut efter moderniseringen på 1950-talet. Foto: Guldbrand-
sen, Köpenhamn. 

Sovrum från en av de fyra lyxhytter som fanns på C-däck, från fartygets norska tid. Foto: 
Atel.g K K, Bergen. 
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däcken upptages av hytter. Besättningen fördelas i fyrmanshytter, vilka är 
trevligt inredda, vilket även gäller mässarna. Maskineriet består av två 
stycken 4-takts enkelverkande 8-cylindriga Burmeister & Wain-motorer 
med dim. 550x1000 mm, vilka utvecklar 2100 AHK. Motorerna är byggda 
på licens av Götaverken. Fartyget har ett tonnage på 5208 brt, 2599 net och 
hon lastar 1800 tdw. Dimensionerna är 126,81 x 15,44 x 5,18 meter. Vid 
fartygets provtur uppnåddes en hastighet av 16 3/4 knop. 

Dags för leverans 
STELLA POLARIS skulle ha levererats den 1 april 1927, men redan 
söndagen den 20 februari kunde fartyget göra sin provtur med stort antal 
inbjudna gäster ombord. Dåtidens tidningar öste lovord över fartyget och 
man kunde läsa bl.a. "För Götaverken är leveransen av STELLA POLARIS 
en verklig och välförtjänt triumf, och det är ett av världens i sitt slag 
märkligaste fartyg". Bland gästerna ombord finner vi Karl Gerhard, som 
föredrog en bordvisa fritt efter sin revy på Folkan i Göteborg med rubriken 
"Kom ombord och se hur fint vi bor". Så här löd en av verserna: 

I Capris blåa grotta 
hon smiter som en råtta 
och gör ett strandhugg i Pompej, 
tar in hos Mussolini 
en last med mycket vin i, 
och dansar ut på ny galej 
till Spanien och Marocko styr sin stråt, 
men överallt blott höres denna låt: 
Nej, kom ombord och se hur fint vi bor, 
salonger å la Grek och å la Mohr! 
Oss bräcker ta' me' fan 
ej någon marockan 
och inte heller någon grande spanjor. 

Lördagen den 26 februari, som i övrigt bjöd på regn och ruskväder, var det 
tid för STELLA POLARIS att lämna Göteborg. Ombord var det glatt och 
rörligt liv under allt adjötagandet. Men klockan närmade sig alltmer det för 
avgången bestämda 12-slaget, och de obehöriga fick lov att bege sig iland. 
Klockan 12 prick lyftes landgången, trossar lossades och bogserbåtar begynte 
att dra. Efter ett tag lämnade bogserbåten fartyget och kapten Halfdan 
Ellefsen satte kursen mot Tilbury, dels för att komplettera förråden, dels för 
att ta ombord engelska passagerare och efter detta sattes kursen mot Lissabon 
och ett flertal Medelhavshamnar. 
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"Då vi nu har lämnat varvet, så kommer fartygsnamnet att kortas ner till enbart 
STELLA vilket användes av såväl besättning och passagerare" 

Kapten Ellefsen, som var född 1878, började sin bana till sjöss 1896, då han 
mönstrade i norska barken GLER av Kragerö. Han avlade sjökaptensexamen 
1903 och året därpå inträdde han i Det Bergenskes tjänst, en ställning som 
varade fram till 1939. STELLA var i mångas ögon det perfekta skeppet för 
mera intima kryssningar med maximum 200 passagerare mot ca 100 vid 
jordenruntkryssningarna. Med en besättning på 130 man kunde detta lilla 
antal resenärer a en verklig 1:a klass service. Under sin norska tid avverkade 
fartyget nio världsomseglingar, vilka som regel startade från New York 
omkring den 20 januari. En sådan världsomspännande resa kunde vara 
mellan fyra och fem månader. Med tanke på vad folk brukar packa med sig 
för en veckas bortovaro, kan man lätt förstå vilka mängder med bagage, som 
måste hysas ombord under en sådan resa. Rederiet hade löst detta på så sätt, 
att passagerarna fick disponera en insideshytt för sitt medhavda pick och 
pack. Från New York ställdes färden mot Cuba, varefter Panamakanalen 
passerades. Ute på Stilla havet ställdes kursen över söderhavsöarna mot Nya 
Guinea, Filippinerna, Indonesien och Singapore. Därefter följdes den syd-
asiatiska kusten med Ceylon och Indien som anhalter, innan man rundade 
Godahoppsudden och satte kurs norrut mot Freetown och Las Palmas, 
Casablanca, Tanger och Gibraltar, innan kryssningen avslutades i Harwich. 

Ett år försökte rederiet med två kryssningar på Västindien runt jul och 
nyår innan världsomseglingen startade, men dessa gick inte ihop ekono-
miskt, varför de upphörde. Under sommarsäsongen gick färden i nordligare 
vatten med besök i de norska fjordarna, Nordkap och Spetsbergen. På 
sensommaren gjordes en Östersjökryss med start i Harwich eller Oslo, 
varefter Köpenhamn, Stockholm och Leningrad besöktes. Under vår och 
höst gjordes resor till Kanarieöarna och Medelhavet. 

Under sin norska tid var STELLA ute för ett vådligt äventyr, som kunde 
ha ändat hennes liv. På kvällen den 11 juni 1937 kolliderade fartyget med 
norska ångaren NOBEL, som var lastad med dynamit och ammunition. 
STELLA klarade sig med stävskador, medan det andra fartyget med sin 
farliga last gick till botten. Tilläggas kan att NOBEL var orsak till olyckan. 
Som en följd av kollision fick STELLA ett kortare bogspröt resten av sitt liv. 

Krigsåren 
I januari 1939 öppnade rederiet kontor i New York för att marknadsföra 
STELLAS världsomfattande kryssningstrafik och för att sälja turistresor över 

114 



STELLA POLARIS 

Newcastle till Norge. I augusti månad besökte fartyget Stockholm, varifrån 
hon avgick den 29 till Bergen via Oslo. Vid framkomsten lades hon upp —
det andra världskriget hade brutit ut samma dag. 

Den 9 april 1940 landsteg tyska trupper på norskt territorium och rederiet 
gav order om att flytta sitt vackra kryssningsfartyg till Oslofjorden, ett par 
timmars gång från Bergen. Den 30 oktober 1940 rekvirerades fartyget av den 
tyska krigsmakten och hon kom nu att användas bl.a. som rekreationsfartyg 
för tyskt ubåtsbefäl — man kan nog lugnt påstå att hon mer eller mindre 
fungerade som flytande bordell. Enligt uppgift skall hon ha legat i Narvik 
en stor del av kriget. Den 1 september 1943 sattes fartyget under tysk flagg 
och med tysk besättning. Då kriget slutade den 8 maj 1945 befann sig 
fartyget på resa Skjomen — Trondheim. Från den 21 juni seglade fartyget för 
Ministry of War Transport och transporterade ryska krigsfångar från Mo i 
Rana till Murmansk, varefter några trupptransporter mellan Norge och 
Leith utfördes. Den 7 november 1945 återlämnades STELLA till Det 
Bergenske liggande i Oslo i ett mycket bedagat tillstånd, sedan tyskarna gjort 
allt man kunde göra för att förstöra inredningen ombord. Rederiet beslöt sig 
nu för att infordra anbud på en totalrenovering av fartyget och ordern togs 
hem av byggnadsvarvet, AB Götaverken i Göteborg. På morgonen den 14 
november 1945 var det nog en och annan göteborgare som höjde på 
ögonbrynet, när det rostiga fartyget var på väg uppför Göta Älv. Bogsprötet 
var borta, men den vita skrovfärgen lyste igenom på sina ställen och de vackra 
skrovlinjerna hade inte ens tyskarna kunnat utplåna. STELLA hade återvänt 
till födelseplatsen. 

Äter i kryssningstrafiken 
Nu påbörjades ett mycket omfattande reparationsarbete i fartyget. Tur i 
oturen var att tyskarna haft kvalificerat maskinfolk ombord, varför fartygets 
maskineri var väl bibehållet. När STELLA återlevererades i slutet av maj, var 
arbetet det största i sitt slag som utförts vid ett svenskt varv. Fartyget kunde 
nu ta 189 passagerare, samtliga i första klass. Minskningen berodde på de 
nya säkerhetskrav, som införts efter andra världskrigets slut. Besättningen 
utgjordes av 147 personer inkluderande ett stort antal yrkesspecialister 
såsom läkare, sjuksköterska, typografer som skulle sköta fartygets tryckeri, 
fotografer, herr- och damfrisör, konditor, kapellmästare och 5 musiker etc. 
Fartyget hade försetts med ett nytt navigationshus och ny kommandobryg-
ga, där också navigationsutrustning moderniserats. Däckshuset midskepps 
hade förlängts akterut, varigenom man hade fått en rymlig danssalong. Helt 
nytt var ventilationssystemet, vilket var det första som installerats ombord 
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Det var en bedagad STELLA POLARIS som kom till Göteborg efter krigsslutet för att 
iståndsättas. Men de vackra linjerna hade inte ens tyskarna kunnat fördärva. Foto: 
Götaverken, Göteborg. 

i ett fartyg vid svenskt varv. Den 1 juni 1946 skedde återleveransen, då 
kapten R. Blichfeldt-Dahl fick äran att ta emot STELLA som byggts om till 
en kostnad vida överstigande nybyggnadspriset. Efter en kort resa till Bergen 
ställdes kursen mot New York, varifrån hon avgick den 10 augusti på en 
kryssning till den karibiska övärlden med strandhugg i Nassau, San Juan, St 
Thomas, Fort de France, Caracas, Kingstown och Cuba, varefter stäven 
vändes åter mot New York. 

En dag ombord kunde för passagerarna se ut på följande sätt: 8.30 frukost; 
9.30 börjar man med olika däckspel som t.ex. shuffie board; 11.00 morgon-
konsert; 13.00 lunch; 14.00 kortspel; 16.00 eftermiddagste; 18.00 cocktail-
timme i verandakafet; 19.00 middag, varefter dagen avslutades med dans 
och andra uppträden i verandakafet kl 20.45. Eller också kunde passagerarna 
koppla av med ett nummer av fartygets egen tidning The South Sea Atoll, 
där innehållet bestod av information om de platser fartyget skulle besöka, 
om cocktailpartyn, däcksresultat mm. 
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Sista tiden under norsk flagg 
Sommaren 1947 satte rederiet in fartyget på traden Bergen-Newcastle pga 
att rederiets ordinarie fartyg, VENUS, låg på varv i Helsingör och ej kom 
i drift förrän våren året därpå. I november lämnade STELLA Bergen och 
satte kurs mot New York, varifrån hon den 19 december avgick för en 
kryssning till Christobal och tillbaka. Därefter blev det kryssningar till ett 
flertal öar i Västindien, innan hon i mitten av maj 1948 avgick mot London. 
Sommaren detta år gjorde hon ett flertal resor mellan London och Bergen 
i samband med de Olympiska Spelen, innan hon i slutet av året åter styrde 
mot New Orleans och ett flertal nya kryssningar i den västindiska arkipe-
lagen. Året gav ett överskott i fartygets drift på 380.000 nkr. 

Den 26 april 1949 lämnade STELLA New Orleans med destination 
Medelhavet, varefter det blev en nordkapskryssning från London. Den 29 
augusti kom fartyget till Eriksbergs mekaniska verkstad i Göteborg för 
översyn, vilken belöpte sig till 504.492 kr. Den 19 november lämnade hon 
varvet och anlöpte Bergen för komplettering av förråden och mönstring av 
besättning. Även några passagerare kom då ombord. Den 26 fortsatte resan 
till London, där ytterligare passagerare togs ombord för en kryssning till 
Madeira och vidare till New Orleans. Två dagar före julafton påbörjades 
säsongens västindienkryssningar, vilka sträckte sig fram till maj 1950, då 
STELLA avgick från New Orleans till Medelhavet. Under tiden hade 
rederiets kontor i New York lagt sista handen vid en innehållsrik broschyr 
om en kommande världsomsegling på 134 dagar, vilken blev både den första 
och sista efter kriget. Under tiden som folk funderade eller bestämde sig för 
att boka plats på denna resa sattes fartyget in på rederiets linjer över 
Nordsjön, varefter hon återkom i kryssningstrafiken från Southampton till 
Medelhavet. Den 27 oktober anlöptes Stavanger, där hon togs in till 
Rosenbergs Mekaniska Verkstad för reparation och översyn — allt till en 
kostnad av 478.231 kr. Den första december var fartyget tillbaka i Bergen 
för proviantering etc, innan resan ställdes till New York, där folk nu började 
samlas för att deltaga i den nämnda jordenruntkryssningen. Det kan nämnas 
att priset för denna kryssning i dubbelhytt på huvuddäck — Suite de luxe —
kostade $ 8950 person, medan dubbelhytt på A-däck gick lös på $ 4800 och 
på B-däck endast kostade $ 3300. 

Söndagen den 6 januari 1951 lämnade STELLA New Orleans för att via 
Panama sätta kurs på söderhavsöarna. Denna jordenruntkryssning hade litet 
andra mål än på 1930-talet. Den 15 februari anlände hon således till Port 
Moresby på Nya Guinea och dagen därpå passerades Thursday Island i 
sundet mellan Nya Guinea och Australien, varefter hon ankom Darwin i 
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STELLA POLARIS liggande i Istanbul. Fotograf okänd. 

Australien den 19 februari — fartygets första och enda besök i Australien. 
Resan fortsattes sedan till Indonesien, Thailand, Singapore, Ceylon och upp 
till Bombay, där hon förtöjde den 21 mars. Sedan ställdes kursen västerut 
mot afrikanska kontinenten och den 21 april rundades Godahoppsudden, 
varefter kurs sattes mot Brasilien. Efter ett uppehåll i Trinidad kom STELLA 
tillbaka till New Orleans den 22 maj 1951. Efter bara fyra dagar hade en ny 
omgång passagerare kommit ombord för att följa med henne till Europa, där 
första hamn var Cadiz, hon ankom den 15 juni. Tio dagar senare stävade hon 
uppför Themsen till London, där passagerarna gick iland. Under sommaren 
1951 gjordes sedan fyra Nordkapskryssningar samt en till de nordiska 
huvudstäderna. Den dyraste hytten betingade på denna sista resa under 
norsk flagg ett pris av $ 945 och den billigaste $ 315. Fartygets sejour 
avslutades sedan med två Medelhavskryssningar, där den dyraste kostade $ 
320 och den billigaste $ 110. Den 13 oktober 1951 ankom så STELLA för 
sista gången till sin hemmahamn Bergen, där större delen av de ombordan- 

J 
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Smörgåsbord troligen före 1951. Fotograf okänd. 
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Shrimp Fritters with Lobster Sauce 

Swedish Fish Soup 	Consommé Yvette 

Fillet of Turbot Saint Va4ry 

Fried Halibut Grand M&e 

Cceur de Filet Charlernagne 

Smoked loin of Pork with Red Cabbage 

Cold Contrefilet, Salad Am&icaine 

Caulijlower Polonaise 

Tomatoes, Brussel Sprouts, Carrots, Rice 

French Fried, Ill ashed & Baked Potatoes 

Sahrils: lettuce, Tomatoes, Cucumber 

Olives, Raclishes, Celery 

Dressings: French, Thousand Island, Pineapple 

Assorted Cheese and Biscuits 

Fresh Strawberries with Cream 

Ice Cream Singapore 

Fresia Fruit 	Coffee 

Chief Steward: OWE GARNING 
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ställda lämnade fartyget. Mycket av den påkostade inredningen i form av 
konst etc plockades också i land, innan hon efter fyra dagar avseglade mot 
Göteborg. 

Under svensk flagg 
Bokförläggaren och skeppsredaren Einar Hansen i Malmö hade redan i 
slutet av fyrtiotalet börjat få ögonen på STELLA, som var utbjuden till salu 
av Det Bergenske D/S. I april 1948 förekom brevväxling mellan Hansen och 
mäklarfirman Emil Löfgren i Stockholm angående köp av fartyget, men 
något avslut gjordes aldrig. Vid denna tidpunkt hade skeppsredare Hansen 
också inlett förhandlingar med Kockums i Malmö om byggandet av ett 
tankfartyg på 16000 tdw och kontraktet skrevs under den 17 juli 1948. 
Leveransen var utsatt till oktober 1952. I Bergen hade Det Bergenske D/S 
också haft liknande tankar, vilka utmynnat i ett kontrakt med ett varv i 
Glasgow om byggandet av ett tankfartyg. 

Vad har då dessa tankfartyg med STELLA att göra? Jo, på våren 1951 
träffades de båda parterna för att diskutera en affär med STELLA, och då 
kontraktet undertecknades i Bergen den 23 februari skrevs det där att 
fartyget skulle betinga ett pris av 4,5 milj kr, vilken summa skulle erläggas 

Matsalen 1955. Fotograf okänd. 
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i form av det vid Kockums kontrakterade tankfartyget, vilket kostade 
4.950.000 kr. Mellanskillnaden skulle Det Bergenske erlägga till Kockums 
då STELLA levererades till Hansen. På så sätt kom det vackra kryssnings-
fartyget under svensk flagg. 

Omkring den 18 oktober 1951 anlände fartyget till Götaverken i Göte-
borg för dockning och modernisering. Arbetet omfattade bl.a. ombyggnad 
av samtliga salonger på promenaddäck med nya textilier och mattor, luft-
konditioneringsanläggning S-Man system till samtliga hytter. Även man-
skapsinredningen erhöll en omfattande uppfräschning. Huvudansvaret för 
denna ombyggnad låg hos arkitekten GustafAlde, som hade varit med redan 
vid byggandet 1927 och likaså vid den stora ombyggnaden 1945/46. Alde, 
som var född 1895, hade en gedigen utbildning både inom- och utomlands. 
Han anlitades mycket av Broström, Johnsonlinjen, Transatlantic samt varv 
i Sverige. Kostnaden för denna renovering kom att uppgå till 1.491.743 
kronor. Det kan också nämnas att skeppsredare Einar Hansen själv aktivt 
deltog i inredningsarbetet. Under tiden gällde det också att få fram PR-
material, som snabbt kunde spridas för att få resenärer till de planerade 
kryssningarna. Mycket arbete och pengar lades ner av Clipper Line för att 
göra resebroschyrerna så lockande som möjligt. Rederiet tilldelades utmär-
kelser i USA för sin marknadsföring, speciellt för de utsökta trycksaker man 
framställt. Till fartygets första resa under svensk flagg hade man tryckt upp 
en 16-sidig broschyr, där man kunde finna all information om fartyget, 
resmål etc. 

Söndagen den 10 december kl 08.42 hissades den svenska flaggan ombord 
på STELLA och i samband med detta höll Einar Hansen ett kort tal till 
besättningen och önskade befälhavaren, kapten Hilmer Lundqvist, lycka till. 
Kapten Lundqvist var född i Ultrå i Grundsunda socken den 12 augusti 
1895. Fadern var bonde. År 1912 gick Hilmer till sjöss i bogserbåten FREJ 
och efter att ha seglat i olika in- och utländska fartyg avlade han sjökaptens-
examen i Hernösand 1921, varefter han inträdde i Broströms, där han blev 
5:te styrman i DROTTNINGHOLM. Efter att även ha seglat i lastfartyg 
återkom han som 2:e styrman i DROTTNINGHOLM, där han den 27 
februari 1939 var befälhavare i den livbåt, som i svår storm räddade 
besättningen på det norska fångstfartyget ISFJELL. Under bärgningen 
förlorades tre livbåtar, av vilka två blev sönderslagna och den tredje måste 
överges sedan den norska besättningen tagits ombord på DROTTNING-
HOLM. Som tack för insatsen erhöll Lundqvist medaljen "For Edel Dåd" 
i silver. Från Carnegiestiftelsen överlämnades en silverpokal med inskriften 
"För hjältedåd den 27/2 1939 vid räddningen av besättningen på m/s 
ISFJELL av Tromsö". I september 1944 mönstrade Lundqvist på GRIPS- 
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Sjökapten Hilmar Lundqvist (1895-1982) den legendariske befälhavaren i STELLA 
POLARIS, ses här på fartygets kommandobrygga. Fotograf okänd. 

HOLM som 2:e styrman, men vikarierade tidvis som 1:e styrman. För sina 
insatser under kriget i Amerikaliniens tjänst fick han Victoriamedaljen av US 
War Shipping Administration. Den 7 maj 1948 mönstrade han som ordinarie 
befälhavare i det stora malmfartyget SVEALAND, varefter följde ångaren 
LAPPLAND samt motorfartygen SVANEHOLM och VRETAHOLM, som 
kom att bli hans sista fartyg, innan han övertog befälet på STELLA. Här 
kommer Hilmer Lundqvist att tjänstgöra fram till 1959, då han gick i 
pension, men fortsatte som sommarvikarie fram till den 15 augusti 1964, då 
han gick iland för gott. Kapten Lundqvist avled 1982 i en ålder av 87 år. 
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STELLA POLARIS entre; mitten av 1950-talet. Foto: Gösta Lide'n, Göteborg. 

Snabbt populärt kryssningsfartyg 
Efter att ha lämnat Göteborg sattes kursen mot Västindien med slutmål New 
Orleans, dit man ankom den 4 januari 1952. Rederiets minipris från 
Göteborg till New Orleans var 1700 kronor. Bemanningen på fartyget var 
den tiden följande: Däckspersonal 22, maskinpersonal 19, kök- och betjä-
ning 123, telegrafister 2 — totalt 166, varav merparten servade de 169 
passagerarna. Eftersom det var ett passagerarfartyg kunde man också åter-
finna ett antal yrken, som vanligtvis inte finns inom handelsflottan: kassör, 
styckmästare, bagare, nattuppassare, massös, strykerska och badmästare. 
Efter hand skars besättningsantalet ned till ca 150 personer. Den första tiden 
betalade rederiet ut ca 73.000 kronor i löner per månad. Kaptenen hade 
2500 kr, en motorman 480 och den lägst betalde jungmannen 195 kronor 
i månaden. Under hela sin svenska tid med vissa undantag trafikerade 
STELLA följande områden: december—mars: Västindien med bas i New 
Orleans; mars—juni: Medelhavet ca 70 dagar med start i New Orleans; juni—
juli: Nordkap med utresa från Harwich: juli—augusti: nordiska städer med 
utresa från Boulogne; september—oktober: Medelhavet med start i Sout-
hampton samt oktober—november: varvsöversyn, som oftast gjordes på 
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Främre salongen 1955. Fotograf okänd. 

Kockums i hemorten Malmö. I slutet av juli 1952 besöktes Helsingfors i 
samband med de olympiska spelen, som just då pågick där. Kanske en och 
annan svensk passade på att glädja sig åt kanotkungen Gert Fredrikssons 
framgångar samtidigt som man gnolade på denna sommars stora schlager 
"Flottarekärlek", som Snoddas Nordgren hade sjungit in på grammofonski-
va. 

Sitt första besök i hemmahamnen gjorde Stella den 25 augusti 1952, och 
några dagar senare påbörjade hon en fyra veckors kryssning till Medelhavet, 
den första som någonsin utgått från Malmö. Under Malmöbesöket ordnades 
stort cocktailparty, där gräddan av dåtidens Malmösocietet var inbjuden. 
Sådant förekom även utomlands, bl.a. i New Orleans, där antalet gäster ofta 
uppgick till 100 vid varje tillfälle. Man kan väl kalla det för någon typ av 
marknadsföring eftersom gästerna ofta kom från stadsförvaltning, banker, 
hamnväsendet, tull, tidningar etc. 

Efter en Medelhavskryssning anlände STELLA den 8 oktober 1954 till 
AG Weser i Bremen för att genomgå en del av ganska omfattande ombygg-
nader, varvid bl.a. några av passagerardäcken blev kraftigt ombyggda. Där-
vid reducerades antalet passagerare till maximum 155, som nu kunde glädja 
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sig åt större hytter och eget badrum för så gott som samtliga passagerare. 
Arbetet var klart den 28 november och kursen sattes mot New Orleans och 
nya kryssningar. Mellan åren 1952 och 1956 var kryssningsmarknaden god 
och i snitt gjorde rederiet en vinst på knappt 1 miljon kr om året. 

Sedan kapten Lundqvist pensionerats övertogs befälet i STELLA av 
överstyrman Lennart Nilsson, som börjat i fartyget 1956. Också han hade 
lång erfarenhet av sjölivet och då speciellt passagerarfarten. Han hade 
mönstrat till sjöss i C B PEDERSEN den 18 augusti 1934 och avlade sedan 
sjökaptensexamen 1941, varefter han seglade i Svenska Lloyd under många 
år — mellan 1952 och 1956 som befälhavare i rederiets samtliga fyra 
passagerarfartyg. Sedan STELLA försålts förde kapten Nilsson rederiets 
bulkbåt SCANDIA CLIPPER fram till rederiets avveckling. Den 28 augusti 
1981 lämnade han sjön, då han mönstrade av STENA DANICA. 

Blandade notiser 

Vi har tidigare läst litet om vad passagerarna kunde roa sig med ombord 
under den norska tiden, och förmodligen var det ungefär samma nöjen 
under svensk flagg. Förutom olika däckspel fanns det givetvis bibliotek, 
frisersalonger, affär, där man kunde köpa olika skandinaviska artiklar, frans-
ka parfymer mm. Mattiderna ombord var följande: frukost kl 08.30 — 10.00; 
lunch 13.00, tea 16.00 och middag 19.00. Inte undra på att det gick åt 
mycket mat under dessa kryssningsresor. För passagerarnas trivsel ombord 
inhyrdes många kända artister under den tid hon var i svensk ägo. Fartygets 
orkester leddes vid flera tillfällen av i Skandinavien mycket kända orkester-
ledare. I början gjorde även besättningen uppskattade revyer ombord, bl.a. 
en del nyårsrevyer. 

Det är alltid intressant med priser från gångna tider; år 1963 t.ex. kostade 
en 16 dagars kryssning till Nordkap från 130 pund. Efter att ha beskådat 
utsikten från fartygsdäcket gick man ner och beställde en kopp kaffe, en god 
konjak plus en Havannacigarr av finaste märke, allt till en kostnad av strax 
under 2 pund. 

Den 2 september 1965 anlände STELLA till Eriksbergs mekaniska 
verkstad i Göteborg för en betydande refit, innebärande kraftig modernise-
ring av fartygets olika hjälpmaskinerier. Helt nya huvudhjälpsmotorer med 
generator insattes och ett stort antal olika maskinkomponenter byttes ut. 
Fartygets förråd och kylutrustning byggdes också om för att möta de allt 
högre kraven på effektivitet och hygien. Arbetet blev klart den 14 november, 
då man kastade loss från Göteborg för att via Köpenhamn gå till New 
Orelans. 
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En sak som man alltid var rädd för ombord i passagerarfartyg är brand. 
Under den norska tiden hade man en brandvakt, som varje timme gick runt 
i fartyget och kontrollerade att allt var som det skulle, men tillbud inträffade 
då och då, men som tur var aldrig något allvarligt. Under den årliga 
sexveckorsöversynen vid Kockums 1966 utrustades fartyget med eldsläck-
ningsutrustning, som nästan på nolltid skulle kunna bekämpa varje slags 
brand ombord i fartyget. Dessutom mönstrades en brandman ombord! 

Fartygets besättning av alla grader och yrkeskategorier åtnjöt högt anse-
ende för sin yrkesskicklighet och sitt allmänna uppträdande. Besättningen 
var mycket kosmopolitisk och ibland fanns upp till tolv olika nationer 
representerade ombord. Vid fartygets försäljning till Sverige stannade många 
ur den gamla besättningen kvar ombord på sina poster, detta trots att de 
flesta bodde i fyrmanshytter långt ner i fartyget. De flesta som stannade länge 
hade befattningar som gav mycket i dricks, såsom uppassare och bartenders. 
Men det fanns även en del maskinfolk med mångårig tjänstgöring ombord, 
eller vad sägs om 1:e maskinisten Sigve Larsen från Norge, som kom att 
stanna 25 år i Stella, varav 20 år i Clippers tjänst. Vid försäljningen 1969 
mottog han Emmerymedaljen för denna bedrift. 

För den idrottsintresserade kan nämnas att STELLA hade eget fotbollslag 
Stella Polaris Fotbollsklubb, som under 50-talet inte gjorde något större 
väsen av sig, men som på 1960-talet kom allt högre och blev nordiska 
fotbollsmästare 1967. Så till sist några kuriosanotiser: Under anlöp av Calais 
sommaren 1952 beställdes 400 vackra blommor, men genom språkförbist-
ring fick man istället över ett ton blomkål, vilket dock återlämnades. Året 
därpå besöktes Slite för första och sista gången, även Kappelshamn besöktes 
en gång — blåst hindrade fartyget att anlöpa Visby. År 1955 var fartyget nära 
att träffas av ett klippras i Trollfjorden i Lofoten. 

Samma år begick en engelsk turist, miss Elizabeth Taylor, självmord 
genom att hoppa överbord i närheten av den skånska sydkusten. Kroppen 
hittades efter 14 dagar vid Bornholm. Orsak till den tragiska händelsen var 
föräldrarnas motstånd mot ett planerat äktenskap med en australisk soldat. 
År 1956 utsågs STELLA till bästa handelsfartyg i optisk signalering mellan 
örlogs- och handelsfartyg. I mitten av 1960-talet stals konst ombord för 
100.000 kronor, då fartyget låg vid Eriksbergs varv. Av alla dessa passagerare 
som under åren kryssade med fartyget var det många som återkom år efter 
år. Rekordet innehas av Mrs Douglas H Morehead från North Carolina med 
50 kryssningar. 
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Badrum troligen efter ombyggnaden 1955. Foto: Guldbrandsen, Köpenhamn. 
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STELLA POLARIS lämnar kryssningstrafiken 
Den 24 oktober 1968 ankom STELLA till Malmö och förtöjde vid Kock-
ums Mekaniska Verkstad för ombyggnad. Antalet hytter minskades nu ned 
till 70 och besättningen kunde därigenom bantas till ca 100 man. En 39-
dagars Medelhavskryssning i lyxsvit kostade nu ca 25.000 kr. Den 12 mars 
1969 avgick fartyget från Malmö med destination Lissabon. 

Som en följd av nya internationella bestämmelser för konstruktion av 
passagerarfartyg, SOLAS 1966, som utan vanlig ratificering omedelbart och 
ensidigt sattes i kraft av USA, framtvingades en ny ombyggnad av passage-
rarinredningen 1969. Genom direkta förhandlingar i Washington och Paris 
mellan Clipper Line och US Coast Guard resp. US State Department, hade 
visserligen en respittid utverkats för att kunna sälja kryssningar som utgick 
från USA, men efter 1969 fanns det inte denna möjlighet längre. Följden 
blev att antalet passagerare starkt måste begränsas, men antalet sviter kunde 
samtidigt ökas. Trots god beläggning visade det sig dock inte längre möjligt 
att driva fartyget med ett tillfredsställande ekonomiskt resultat, varför 
rederiledningen beslöt att lämna ut STELLA till försäljning. 

Den 23 oktober 1969 undertecknade Einar Hansen köpebrevet i Malmö, 
varigenom fartyget för $ 850.000 såldes till International House Co Ltd i 
Tokyo för att göra tjänst som hotel i Japan. Det sista året i Clippers tjänst 
genomfördes en kryssning till Medelhavet, där strandhugg gjordes i bl.a. 
Beirut och Dubrovnik. Under sommaren 1969 gjordes kryssningar i de 
norska fjordarna och i början av augusti besöktes Kirkenäs, varefter det blev 
en sista resa till Medelhavet. Den 22 oktober anlände fartyget till Lissabon, 
där japanerna väntade på att överta sitt nyförvärv. Flaggskifte skedde dagen 
därpå och den 28 oktober lämnade STELLA Lissabon under japansk flagg. 
Resan gick via Panamakanalen och den 13 december ankom man till 
Yokosuka. Med på resan var förutom kapten Nilsson ytterligare sex man ur 
den gamla besättningen. Sedan fartyget gjorts i ordning för sin nya uppgift 
som hotellfartyg förtöjdes hon i byn Kisho Nishiura på Izu-halvön. De två 
propellrarna plockades bort för att hon skulle kunna klassas som byggnad 
i stället för fartyg, vilket betyder lägre skatt. Inredningen behölls intakt, dock 
ersattes slitna möbler av nya kopior. Fartyget lanserades som FLOATING 
HOTAL SCANDINAVIA, men på skrovet står ännu fartygets ursprungliga 
namn, trots att det var meningen att man skulle gett henne ett nytt namn. 
Särskilt populärt är det nu bland japanska nygifta unga par att tillbringa ett 
par dygn ombord. För att bara komma ombord och titta får man betala ca 
40 kronor. Flertalet gäster kommer för att äta "Viking", det lokala namnet 
på svenskt smörgåsbord, vilket kostar runt 300 kronor. Till detta kan man 

129 



STELLA POLARIS 

även få svensk snaps. Annars toppas matsedeln av västerländsk mat, såsom 
tysk kassler, pizza, biffstek mm. STELLA är ännu efter 70 år mycket 
välhållen inombords, och man har under senare år även snyggat till henne 
utombords. 

Epilog 
Som en liten avrundning och även komplement skall jag här också skriva 
några rader om det andra kryssningsfartyg, som seglade för familjen Hansen, 
närmare bestämt för sonen Sven Hansen. Den var i april 1964, som Sven 
Hansens rederi Victoria SS Co Ltd, Monrovia, förvärvade passagerarmotor-
fartyget VICTORIA på ca 15000 brt byggt 1936. Fartyget övertogs i oktober 
månad under varvsbesök i Italien, varefter det sattes in i kryssningstrafik från 
New York till Västindien under större delen av året. Dock gjordes i septem-
ber—november en kryssning till Medelhavet. Under somrarna 1972 och 
1973 gjordes kryssningar också till Östersjön, där både Köpenhamn och 
Stockholm besöktes. Den 11 juli 1975 anlände VICTORIA till New York, 
där hon lades upp till försäljning. En köpare dök upp och 14 november 1975 
hämtades fartyget av bogseraren HEIDI MORAN för att bogseras över 
Atlanten till Piraeus, där hon genom gick en omfattande upprustning. 
Köparen visade sig vara den kände grekiska skeppsredaren A J Chandris och 
han registrerade fartyget på sitt bolag Victoria Shipping SA. 

Fartygets bakgrund 
VICTORIA var ett legendariskt passagerarfartyg på 1930-talet, sjösatt den 
25 januari 1936 vid Harland & Wolffs varv i Belfast för Union Castle Line 
i London. I dopet gavs hon namnet DUNOTTAR CASTLE. Efter leverans 
den 27 juni insattes hon i rederiets linjetrafik mellan England och Sydafrika. 
På denna linje hann hon med 94 resor innan hon såldes 1958. Fartyget 
gjorde 17 knop med hjälp av 2 st 2-takts dubbelverkande B&W-dieslar på 
tillsammans 11200 hkr och tog förutom last 258 passagerare i 1:a klass och 
250 i turistklass. 

Vid krigsutbrottet 1939 rekvirerades fartyget av brittiska amiralitetet och 
utrustades som armerad hjälpkryssare. 1942 blev hon trupptransportfartyg 
och som sådant transporterade hon 259.000 man innan hon återlämnades 
till rederiet 1948. Efter en refit kunde hon nu ta 105 resenärer i 1:a klass och 
263 i turistklass. På sensommaren 1958 såldes DUNOTTAR CASTLE till 
Incress SS Co, Monrovia och bogserades i januari 1959 till Wilton Fijeno-
ords varv i Rotterdam, där hon genomgick en mycket omfattande ombygg- 
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nad, som också omfattade utbyte av maskineriet mot två FIAT-dieslar på 
14000 hkr. Lagom till jul 1959 kunde hon sättas in i kryssningstrafiken och 
nu hade hon utrymme för 600 passagerare i 1:a klass. 

Sedan hon förvärvats av Chandrisgruppen sattes hon in i kortare Med-
elhavskryssningar, men resorna blev sedan alltmer världsomspännande.1977 
ändrades namnet till THE VICTORIA och hon hissade Panama-flagg. Hon 
besökte nu de nordiska länderna vid flera tillfällen. I slutet av 1992 såldes 
fartyget till Louis Cruise Line, Limassol och sattes i trafik med namnet 
PRINCESA VICTORIA. Hon tar nu 831 passagerare på kryssningarna och 
är ett av de äldsta kryssningsfartygen på dagens marknad med sina drygt 60 
år. I dagsläget är hon i trafik mellan Limassol och Port Said. 

För oss som seglade till sjöss i Einar Hansens fartyg, kom väl inte hans 
namn på tal så ofta. Det som däremot märktes för oss seglande sjömän oftast 
borta från Sverige över ett år, var att vi alltid hade något att läsa ombord. 
Det kom alltid högar av tidningar från Allhems förlag, oavsett om vi gick 
i närsjöfart eller om vi befann oss i fart mellan Australien och Indonesien. 
Att alltid ha något att läsa betydde mycket för oss, liksom att maten ombord 
alltid var av högsta kvalitet. 

Biografi över Einar Hansen kunde bli hur lång som helst, då Hansen 
sysslade med det mesta under sin livstid. Men jag tecknar ändå ner några 
rader om hans liv och verksamheter. 

1902, 14 november född i Horsens i Danmark. Son till Anton 0 Hansen 
och Karoline Hansen. Efter studier utomlands bosätter sig Hansen i Malmö 
1922, där han 1925 startade AB Baltiska förlaget.1932 ägare och verkstäl-
lande direktör till Allhems förlag. Under andra världskriget var han mycket 
verksam inom försvaret, drog även ett stort lass när det gällde flyktingverk-
samheten över sundet. För att få papper till sitt förlag, inköptes Fridafors 
bruk 1941. Rederiverksamheten kom igång 1946, då han under några år 
hade en linje med egna och chartrade fartyg mellan Mexiko — Habana — New 
York. Hur det kom sig att Hansen köpte STELLA vet jag inte, troligen hade 
han sett fartyget under sina många besök i Köpenhamn och blivit betagen 
av fartygets skönhet. 1953 går han över från vanliga lastfartyg till tankfartyg, 
vilket gav en större inkomst. Under åren 1955 och 1965 hade han även 
elevverksamhet ombord på 3-mastade råsegelskonaren FLYING CLIPPER, 
det behövdes utbildat sjöfolk för den växande handelsflottan. Rederiverk-
samheten avvecklades 1973. Den 21 januari 1994 gick bokförläggaren, 
skeppsredaren och hedersdoktorn Einar Hansen ur tiden. 
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Källor: 
Bergens Sjöfartsmuseum 
Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning 
Landsarkivet, Lund 
Malmö Stadsarkiv 
Uppgifter från H Anraku, Lennart Nilsson, Lennart Schreil, Torbjörn Dalnäs och Ed. 

besättningsmedlemmar 
Egna anteckningar 
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Nytt om antikvariskt 1996 
Av INGMAR BILLBERG 

Under årets första månader pågick ett intensivt arbete med rapporter, 
program och undersökningsplaner inför de arkeologiska slutundersökning-
arna för Öresundsförbindelsen. När avtalet med SVEDAB slutligen blev 
underskrivet kunde arbetena påbörjas i full omfattning veckan efter mid-
sommar. Andra undersökningar både större och mindre har utförts under 
året och under senhösten påbörjades också mera intensiva arbeten inför 
fortsättningen av den Yttre Ringvägen mellan Lockarp och Kronetorps 
mölla i Burlöv. 

Lindängelund 
Inför ett planerat parkområde söder om Lindeborg utfördes en arkeologisk 
slutundersökning. Inom området kunde två boplatsområden dokumenteras. 
Gropar, härdar och kokgropar med ett stort keramikmaterial daterade den 
ena boplatsen till slutet av yngre bronsålder. Den andra boplatsen som bara 
berördes till en mindre del kunde dateras till romersk järnålder. 

Två stenkonstruktioner kan tolkas som rester efter flatmarksgravar. Vid 
den tidigare förundersökningen dokumenterades en flatmarksgrav som 
kunde dateras till yngre stenålder och då perioden stridsyxekultur. De nu 
undersökta gravarna saknade rester efter skelett. Troligen har gravarna 
förstörts under 1800-talet i samband med dikesgrävningar. 

Toftanäs 
Inom det kommande industriområdet Toftanäs genomfördes under året 
arkeologiska undersökningar för den sista etappen. Tre skilda boplatsområ-
den kunde undersökas. Sju långhus har dokumenterats. Långhusen ligger 
utmed kanten till ett våtmarksområde. Ett större gårdskomplex har kunnat 
avgränsas som har bestått av två större och två mindre långhus. 

Fynd av keramik, flinta och djurben ger dateringen till yngre stenålder och 
äldre järnålder. 
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ligelsjeården 
I samband med en tillbyggnad av ålderdomshemmet i Tygelsjö påträffades 
bebyggelserester från perioden tidig medeltid. Stolphålen till två längor som 
troligen har ingått som en del i en gårdsenhet kunde dokumenteras. Ett av 
husen har C 14 daterats till perioden 1025-1275 e Kr. I fyndmaterialet finns 
keramik av östersjötyp som kan dateras till perioden 1000-1100-tal e Kr. 
Dessutom gav undersökningen ett ovanligt myntfynd. Myntet, av silver, är 
präglat av Knut den Store eller Hardeknut under perioden 1020-1035 e Kr. 

Öresundsfirbindelsen 
Inför de arkeologiska slutundersökningarna delades det kommande väg och 
järnvägsområdet upp i olika områden. Inom dessa områden delades också 
de arkeologiska insatserna upp i intensiva respektive extensiva undersök-
ningsområden. De ytor som blir föremål för slutundersökningen blir skif-
tande beroende på den planerade insatsen och resultaten från de tidigare 
genomförda förundersökningarna. De översiktliga arkeologiska resultaten 
redovisas här för respektive område. 

En viktig del i projektet är de miljöarkeologiska arbetena. Dessa bedrivs 
parallellt med de arkeologiska undersökningarna. Redan under detta första 
projektåret har en stor mängd och viktiga resultat framkommit som med 
vidare bearbetning kommer att ge viktiga fakta om boplatsernas ekonomi 
och odlingshistoria. 

Kulturgeografi är en viktig del i försöken att tolka, fram för allt, de 
medeltida byarnas omgivande odlingsmark och markutnyttjande. De kul-
turgeografiska arbetena pågår också parallellt med arkeologiska undersök-
ningar. 

Skjutbanorna A 
Under året utfördes den arkeologiska slutundersökningen inom området för 
den boplats på Järavallen som påträffades redan på 1920-talet och som också 
blev delvis undersökt i slutet av 1950-talet. Ett mycket rikt kulturlager har 
undersökts. Merparten av fyndmaterialet är flintföremål men även fiskben 
och andra fragmenterade ben finns representerade. Fynd av en skolästkil och 
en limhamnsyxa samt en stor mängd tvärpilar och andra flintföremål. 
Materialet kan dateras till sen mesoliticum. 
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Skjutbanorna B 
De boplatsrester som har undersökts kan dateras till tidig neoliticum och 
mellanneoliticum men även några andra fynd tyder på äldre aktivitet i 
området. På ett höjdparti inom området undersöktes också en grav daterad 
till senneoliticum. 

Elinelund A 
Under hösten påbörjades undersökningarna inom den intensiva delen av 
området. Några större områden med stolphål har kunnat urskiljas. Inom 
dessa har i varje fall tre olika hus kunnat dokumenteras. 

Ett av husen har tolkats som utgörande rester efter en sk stallada. 
Stolphålen, 9 stycken, låg väl samlade i en rektangel. Boplatsen kan preli-
minärt dateras till bronsålder. 

Vintriehemmet A 
Här har undersökts ett avgränsat boplatsområde däri varje fall ett cirka 2.30 
x 8.30 meter stort sidsulehus har påträffats. Inom området har också ett antal 
avfallsgropar undersökts. Dateringen för boplatsen är gjord till förromersk 
järnålder utifrån påträffad keramik framförallt från de undersökta groparna 
samt husets form. Även en brunn har undersökts och kompletterar bo-
platsstrukturen. Materialet är samstämmigt daterat till äldre järnålder. Un-
dantaget är ett kulturlager som utifrån fyndmaterialet kan dateras till 
neoliticum. 

Den samstämmiga dateringen och det avgränsade boplatsområdet gör att 
tolkningen troligen är att här har vi att göra med en ensamgård från äldre 
järnålder. Detta är samtidigt ett belägg på en kustnära bebyggelse även under 
denna perioden 

Vintrie 
Undersökningarna påbörjades sent under året. En större boplats har doku-
menterats. Boplatsen innehåller lämningar av tre till fyra långhus samt 
gropsystem, gropar och brunnar. Boplatsen kan preliminärt dateras till äldre 
järnålder med vissa inslag av bronsålder. 
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Naffentorp A 
Under året har ett större område mellan byarna Vintrie och Naffentorp 
schaktats av. I den västra låglänta delen kommer en bäckfåra. En stor mängd 
diken finns inom området. En sammanhängande ränna begränsar ett större 
område och löper parallellt med bäckfåran. Inom området på en mindre 
höjdsträckning har påträffats fyra hus som är preliminärt daterade till 
övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder. 

Vid Naffentorpsvägen har en avgränsning i form av två rännor dokumen-
terats. Dessa är delvis parallella och kan relateras till bebyggelseområdet för 
gård nr 1. Det är troligt att man här kan iakttaga en utökning eller minskning 
av en gränsmarkering ut i bymarken. 

Området längs Naffentorpsvägen är mycket anläggningstät. Här har ett 
stort antal stolphål konstaterats och då också tendenser till flera långhus. Av 
det hittills framkommna materialet pekar dateringen på att den permanenta 
bybebyggelsen i Naffentorps by etableras omkring år 1000. 

Svågertorp A 
Inom undersökningsområdet har större bebyggelsekomplex undersökts. 
Minst nio huslämningar har dokumenterats. De preliminära dateringarna 
visar bebyggelserester från slutet av stenåldern, bronsålder och järnålder. 

Bygränsen mellan Naffentorp och Vintrie har dokumenterats. Denna har 
bestått av ett dike men möjligen ska några större stenar som påträffades i 
matjorden också räknas som ingående i gränsmarkeringen. 

Svågertorp B—C 
Detta område är beläget vid Petersborg och sträcker sej fram till motorvägen 
Malmö —Trelleborg. Inom området har ett större boplatsområde undersökts. 
Boplatsen innehåller stolphål, härdar samt ett flertal gropar. Minst fyra 
långhus har konstaterats. I groparna påträffades keramik, djurben, bränd lera 
samt föremål i flinta. Merparten av materialet kan dateras till bronsålder. 
Datering med C 14 pekar på en koncentration av materialet till äldre 
bronsålder, 1800 — 900 f. Kr. 

I västra delen av området finns en stor stolphålskoncentration. Ännu har 
inga tydliga huskonstruktioner kunnat urskiljas, förutom en mindre stolp-
hålskoncentration som ev. kan vara rester efter en stacklada/uthus. 
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Petersborg 
Vid Petersborg och Katrinetorp har undersökts boplatslämningar i form av 
stolphål, härdar och avfallsgropar. Boplatserna kan dateras till äldre järnål-
der. Två långhus har kunnat urskiljas. 

Inom boplatsområdet finns ett fyndmaterial som visar att området har 
utnyttjats även under yngre stenålder och bronsålder. 

Två större kulturlager har också undersökts. Ett av kulturlagren har 
daterats till äldre järnålder. Det andra kulturlagret har troligen två faser tidig/ 
mellanneoliticum och senneoliticum/äldre bronsålder. Under kulturlagret 
kunde ett flertal anläggningar undersökas bland annat en brunn samt ett 
flertal stolphål och gropar. 

Lockarp A 
Inom området har ett flertal boplatslämningar påträffats. Här finns material 
från sen stenålder, yngre bronsålder och både äldre och yngre järnålder. 
Boplatslämningarna består av kokgropar, härdar stolphål till ett flertal olika 
huskonstruktioner. Omfattande överlagringar av matjord har också gjort att 
det inom området finns goda förutsättningar för att arbeta vidare med frågor 
kring det forntida jordbruket. 

Lockarp B 
Detta område påbörjades sent under hösten varför undersökningarna påbör-
jades enbart i en mindre omfattning. Det har dock kunnat konstateras att 
här finns boplatser från sten, brons och järnålder. Bland annat har ett mycket 
tydligt hus från perioden äldre järnålder dokumenterats. 

Fosie by 
Inom Fosies bebyggelseområde har undersökningarna koncentrerats till 
områden utanför själva gårdsanläggningen. Ett flertal gropar, stolphål och 
rännor har dokumenterats. Bland mängden modernare dräneringar finns 
några rännor som uppträder med riktning, form och fyndmaterial på ett 
sådant sätt att de troligen har ingått i en tokbegränsning. 

Det har också kunnat dokumenteras troliga toftgränser som har en 
relation till gård nr 18. Det kan konstateras att dessa överensstämmer med 
skifteskartans gräns. Det finns två parallella rännor varav den ena är bredare 
och verkar vara omgrävd under 1500-1600 talen. I relation till gård nr 19 
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dokumenterades också två rännor som kan tolkas som toftgränser. I rännor-
nas fyllning påträffades östersjökeramik vilket ger att igenfyllningen har 
skett under tidig medeltid. 

Yttre Ringvägen 
Inför fortsättningen på Öresundsförbindelsen den kommande motorvägen 
mellan Lockarp och Kronetorps mölla i Burlöv pågick också arbeten. Dessa 
ska betraktas som förberedelser inför mera konkreta förundersökningar. 
Inventeringar och ytfyndskarteringar har nu genomförts för hela sträckan. 

Gustav Adol:fi Torg 
I samband med ombyggnadsarbeten på Gustav Adolfs torg uppfördes också 
en ny restaurang och kiosk. Vid schaktningen för källare till denna byggnad 
framkom rester efter stadens försvarsverk. Det som var tydligast var de rester 
av vall och skoning samt träkonstruktioner som har ingått i grundläggningen 
för själva vallen. Bastionen som fick namnet Malmö anlades under 1670 talet 
och ingick i den försvarsplan för staden som utfördes efter freden i Roskilde 
1658. . Även rester efter äldre försvarsverk kunde dokumenteras. Dessa var 
dock inte lika välbevarade men till en del bör det vara rester efter 1500-talets 
försvarsverk. 

I samband med de pågående arbetena väcktes ett förslag om att schaktet 
skulle förbli öppet och täckas över med en konstruktion som gjorde det 
möjligt att kvarvarande rester av bastionen skulle vara synliga. Beroende på 
träkonstruktionerna och svårigheten att garantera att dessa inte torkade ut 
blev schaktet efter de arkeologiska undersökningarna åter igenfyllt. 

Ovrigt 
Inom den medeltida staden har schaktningsövervakning utförts i samband 
med olika gatuarbeten i Baltzarsgatan, Landbygatan, Själbodgatan, Väster-
gatan och i Malmöhusvägen. 

Markarbeten har också föranlett en antikvarisk kontroll på Stortorget, i 
kvarteret Frans Suell och vid Sankt Petri kyrka. 

Inför kommande nybyggnation har arkeologiska utredningar och förun-
dersökningar utförts i kvarteren Höskrindan, Ringspännet, Sminkören, 
Åldermannen och inom Vintrie by. 

Inom området Riseberga öst som är ett kommande villaområde utfördes 
också en arkeologisk förundersökning. 
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I samband med markarbeten i Peterstorpsvägen utfördes en kontroll av 
schaktningsarbetena. 

Inför ny sträckning av Bunkeflovägen utfördes en arkeologisk förunder-
sökning. Här framkom boplatslämningar som kan relateras till undersök-
ningar inför Öresundsförbindelsen. 

Inför det kommande industriområdet Svågertorp utfördes vidare arkeo-
logiska förundersökningar. 

Malmökrita planerar att öppna en ny krittäkt vid Husie. Inför detta arbete 
utfördes en arkeologisk förundersökning. 
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Nytt om arkivaliskt 1996 
Av ÅKE NORSTRÖM 

Verksamhetsåret 
Satsningen på handledning i uppsatsarbete med lokalhistorisk anknytning 
och visningar för elever från högstadiet, gymnasiet, KomVux och lärarhög-
skolan har fortsatt. Av sammanlagt 94 grupper hörde över 60% till denna 
kategori. 

En studiecirkel från Malmö släktforskarförening har genomfört en under-
sökning av kvarteret Lugnet. Medlemmar i denna förening, Malmö Forn-
minnesförening, Samlarföreningen Vykortet och Klubb Maritim har i likhet 
med tidigare fungerat som bisittare vid kvälls- och lördagstjänstgöringarna. 
Detta ideella arbete har stor betydelse för stadsarkivets möjligheter att 
upprätthålla en fortsatt hög servicenivå. 

Under året har flera utställningar producerats. Stadsarkivets och stadsmu-
seets utställning "I historiens lustgård med Einar Bager" på Kommendants-
huset revs i juni. Stadsarkivet medverkade i en ny utställning på samma ställe 
om Nordiska industri- och slöjdutställningen i Malmö 1896. I samband 
med dessa utställningar utgavs publikationer där personal från stadsarkivet 
medverkade. I april invigdes en migrationsutställning som producerats i 
samarbete med Malmö invandrarförvaltning. Utställningsprojektet bestod 
av fyra delar: en del, som stadsarkivet svarade för, handlade om utvandring 
från Malmö till USA och finns numera på svensk-amerikanska museet i 
Chicago; en annan med titeln "Bryta upp och börja om" producerades för 
skolor och bibliotek i Malmö. 

Det svensk-danska samarbetet med lands- och stadsarkiven i Malmö, 
Köpenhamn och Lund fortsatte även under 1996. Arkivinstitutionerna har 
gemensamt planerat att i oktober 1997 anordna en konferens i Lund med 
dansk-svenska förbindelser som tema och med t ex historiker, litteraturve-
tare och etnologer från båda sidor om Sundet som föredragshållare. 

Antalet framtagna volymer till forskarsalen återgick till 1994 års nivå med 
2 592 volymer, villket tyder på att antalet forskare som använder mikrofiche 
ytterligare ökat. Det sammanlagda antalet besökare ökade med drygt 300 
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personer från föregående år till ca 4 400. 
Vid HADAR-filialen fortsatte projektet att registrera uppgifter ur födelse, 

vigsel- och dödböcker från församlingarna i Malmö t o m 1927. Avsikten 
är att skapa en databas för släktforskare. Malmö Caroli församling beräknas 
bli klar någon gång under 1998. Under verksamhetsåret 1996 var 20 
personer med olika fysiskt handikapp sysselsatta med registreringsarbete. 
Efter registrering sker flera kontroller, som administreras av en 1/2-tidsan-
ställd arbetsledare på stadsarkivet (Birgitta Angusson). Kraven på överens-
stämmelse med källan är mycket höga, t ex att stavningen i kyrkoböckerna 
åtges korrekt. Kontrolläsning utförs bl a av personal från stadsarkivet och 
frivilliga från släktforskarföreningen. 

Under hösten mottogs drygt 700 hyllmeter handlingar från upphörda 
kommunala förvaltningar. Leveranserna föregicks av ett omfattande inre 
flyttningsarbete, förtätning och uppsättning av nya hyllor i magasinen. 
Samtidigt förbereddes leverans av fyra församlingars folkbokföringsmaterial 
inför årsskiftet 1996/1997. 

Bland årets leveranser av nytt arkivmaterial kan följande nämnas: 

• Malmö stads barnavårdsnämnds barnavårdsmannaakter från åren 1940-
1965 hyllmeter), 

• Sydkraft AB levererade handlingar tillhörande föregångaren Energiverket 
i Malmö (1898-1985 hyllmeter), 

• föreningen Heimdal 1896-1993 (en hyllmeter), 
• leverans från Dagmar Munck av Rosenskiöld till Munck af Rosenskiölds 

släktarkiv angående släkterna Carlsten, Kleberg, Bendz (en resväska och 
fyra plastkassar), 

• leverans av handlingar 1904-1990 från Ulla Linder till Malmö damsäll-
skap. 

• deposition av Druidordens arkiv, Malmölogen Ad Astra (2 hyllmeter). 

Barnavårdsnämnden och barnavårdsmannaverksamheten kommer att ges en 
särskild presentation i Elbogen 1998. 

Under året skedde viktiga personalförändringar inom stadsarkivet. Stads-
arkivet beviljades medel till en ny arkivariebefattning med inriktning mot 
skolorna och en tjänst som föreståndare för den planerade folkbokförings-
enheten utlystes. Bitr. stadsarkivarien Lars Jörwall lämnade sin tjänst i 
oktober för en tjänst som bitr. landsarkivarie i Lund och Pehr Nilsson, 
förståndare för mikrofilmningsenheten och välkänd för sitt stora engage-
mang för lokalhstorisk forskning, avled efter en tids sjukdom. 
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Verksamhetsberättelse 1996 
ELBOGEN, MALMÖ FORNMINNESFÖRENING 

Årsmöte 
Ordinarie årsmöte hölls tisdagen den 26 mars 1996 i Landstingssalen 
Malmö Rådhus. I sitt inledningsanförande tackade Elsebeth Bager Jörgen 
Faxe, för de insatser, som Malmö Förskönings- och Planteringsförening 
gjort för Elbogen. 

Efter förhandlingarna höll £d. lektorn Hans Ersgård ett intressant före-
drag med titeln: Bland borgare, byråkrater och soldater i 1600-talets Malmö. 

Styrelsen 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
Elsebeth Bager ordförande 
Bengt Liljenberg vice ordförande 
Ingmar Billberg kassaförvaltare 
Kjell Asp sekreterare 
Peter Bager 
Birgit Arwidsson-Bäck 
Hans Ersgård 
Lenah Faxe 
Ulla Hårde 
Lars Jörwall 
Anders Reisnert 

Revisorer 
Nils Axel Månsson och Tomas Boström ordinarie 
Åke Ysberg och Krister Sjögren suppleanter. 
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Utflykter, föredrag m. m. 

Vårutfärden 
Ihällande regn lördagen den 11 maj åkte ett sjuttiotal medlemmar i tvenne 
bussar från Malmö mot nordöstra Skåne. Anders Reisnert berättade villigt 
och glatt om slätten och risbygden. Han berörde den gräns, som skiljer 
Sydskåne från Nordskåne. Vid Gårdstånga märkte vi tydligt denna gräns 
mellan Norden och Europa. 

Så småningom kom vi fram till Ringsjöbygden. Här, berättar Anders, 
fanns de äldsta spåren av bebyggelse från äldre och yngre stenåldern. Vid 
Vetteryds gravfält tog Ingmar Billberg över och berättade om ett av de största 
gravfälten i Skåne. Det består av ca tvåhundra fornlämningar. Femton utgörs 
av skeppssättningar. Vidare fick vi höra att dessa gravfält fortsätter långt upp 
i Småland t.ex. Kånna Högar ja t.o.m. ut på Bolmsö i sjön Bolmen. 

Det kommenderades regn upphör och det hjälpte. Kaffet och de goda 
smörgåsarna smakade gott i Kaffestugan vid vägen strax söder om Sösdala. 
Nästa anhalt var Finja kyrka, där vi besåg 1100-tallmålningarna i bysantisk 
stil samt ett intressant epitafium. Lunch intogs på Broby värdshus. Det 
egentliga målet för vår utfärd var Ballingstorps 1500-talsgård, som är 
utomordentligt väl bevarad. Vi tackar familjen Nilsson, som välvilligt hade 
ställt upp för att visa oss denna klenod. 

Sista anhalten var krutmöllan i Torsebro. Att Sverige behövt krut vet vi 
väl alla men att det tillverkats i Skåne visste vi nog inte. Upplevelsen var 
emellertid positiv. Likaså v'å'fflorna i Möllegården. 

Längs öresundförbindelsen 
Lördagen den 15 juni var det Ingmar Billbergs uppgift att ta oss med på en 
tur för att visa de arkeologiskt intressanta utgrävningarna som hade gjorts 
med anledning av broförbindelsen. Några hundra meter öster om Lernacken 
fanns strandvallsbosättningar från äldre stenålder 5000-4000 år f. Kr. 
Vidare fanns här palissadanläggningar och mängder av fynd från yngre 
stenåldern, bl.a. flintdolkar, bronssvärd och gravar från förromersk järnålder. 

Vi for genom byar som Vintrie och Naffentorp med minnen från yngre 
stenålder, yngre bronsålder och kulturlager från vendel—vikingatid och 
medeltid. Slutligen hamnade vi på Petersborgs gård. Där berättade Elsebeth 
Bager om gårdens historia. Vi njöt alla av det fina vädret, men vi måste hasta 
vidare. Nästa anhalt var Katrinetorp. Även om vi inte kom in för att se de 
gamla målningarna, så var dock uppehållet värt besöket. Ingmar berättade, 
att här kanske skulle bli ett centrum för forskning och kanske en park. 

Vi körde vidare med bussen. Gamla byar som Lockarp, Glostorp, Oxie 
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och Fosie skymtade förbi. Ingmar berättade hela tiden om vad som hade 
hänt med utgrävningarna. Så småningom kom vi fram till Wovragråden i 
S. Sallerup, där Malmö Museer hade ställt upp med goda landgångar. 
Gunnar Thomå samlingar av gamla jordbruksredskap m.m. var väl värt ett 
besök. 

Onsdagen den 2 oktober höll Bengt Pamp ett intressant föredrag om 
ortsnamn och dialektord. Arrangör var Malmö Släktforskarförening. 

Torsdagen den 3 oktober visades, på Malmö Museum, jubileumsutställning-
en med anledning av Nordiska Industri och Slöjdutställningen 1896. 

Lördagen den 21 oktober deltog föreningen i Malmö Släktforskarförenings 
arrangemang på Malmö Stadsarkiv. Ett stort antal utav våra äldre årsböcker 
och kartor såldes till starkt reducerade priser. Försäljningen gav ett gott 
tillskott till vår kassa. 

Den fantastiska utställningen på Malmö Museum ROMERSKA SPEG-
LINGAR erbjöds våra medlemmar som guidad visning till reducerat pris vid 
tvenne tillfällen, nämligen den 21 och 28 oktober. Båda visningarna var 
övertecknade. 

Torsdagen den 14 november presenterade vår styrelseledamot Ulla Hårde på 
ett mycket förtjänstfullt sätt en film av och med malmöbyggmästaren Erik 
Sigfrid Persson. 

Måndagen den 18 november höll Owe Åström på Stadsarkivet ett föredrag 
om Soldatforskning och den 3 december visades gamla journalfilmer även 
detta på Malmö Stadsarkiv. 

Publiceringsverksamhet 
Årsboken blev även detta år försenad. 
Gryps nr 5. Nordiska Industri och Slöjdutställningen 1896. "Allt ljus på 
Malmö." I redaktionen ingick Ingmar Billberg, Lars Jörwall och Bengt 
Liljenberg. Boken utkom i slutet av sommaren. 
I samarrangemang med Föreningen för Scen och Manegemuseum anordna-
des en uställning kring "Filmen i Malmö". Utställningen invigdes den 28 
juni 1996, varefter den i september överflyttades till Stadsarkivet. 
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Kommitte(er 
Redaktionskommitten, som även fungerar som stipendiekommitte, har 
sammanträtt tre gånger. Ledamöter har varit Elsebeth Bager, Bengt Liljen-
berg, Hans Ersgård, Lars Jörwall och Ingmar Billberg. 

Stipendier 
Årets stipendiater var: 

Annette Rosberg 
för sitt arbete om Käglinge nr 6 

Ingrid M. Nilsson 
för sitt arbete om Jörgen Kock och hans hushålls 
interna relationer. 

15 000 kr 

15 000 kr 

Medlemmar 
Vid årets slut hade föreningen totalt 900 medlemmar. Ett hundratal var icke 
betalande, t.ex. museer, bibliotek och hembygdsföreningar i Skandinavien 
och Nordtyskland, med vilka utbyte sker. 

Föreningen har 3 hedersledamöter, nämligen Helge Andersson, Jörgen 
Faxe och Kjell-Åke Modeer. 

Gåvor 
Malmö Förskönings- och Planteringsförening har med sedvanlig generositet 
lämnat bidrag till tryckningen av årsboken med 75 000 kr och till Gryps nr 
5 med 75 000. 

Föreningen tackar för de välkomna bidragen. 

Elsebeth Bager 	 Bengt Liljenberg 
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