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KÄGLINGE NR 6

—

arkeologi och arkiv
Av ANETTE ROSBERG

Inledning
Den här artikeln redovisar en del av resultaten i ett forskningsprojekt om
gården nr 6 i Käglinge by, vilket möjliggjorts genom ett stipendium från
Malmö Fornminnesförening ur Folke Malmbergs och Birgit SlangerupMalmbergs fond. Projektet avser spegla gårdens historia, främst under
perioden 1658-1806. Att begränsningen sattes just mellan de åren beror på
att arkivmaterialet blev mycket rikhaltigare i och med att Skåne blev svenskt
1658 och detta år därför blev en naturlig startpunkt samt att byn efter 1806
års enskifte förändrades tämligen genomgående genom utflyttning av gårdar
och total omstrukturering av jordfördelningen osv. Eftersom gården var
föremål för en arkeologisk undersökning 1989 ingår en jämförande analys
av det arkeologiska materialet visavi det tillgängliga arkivmaterialet. Då
gården bör ses i sitt sammanhang, dvs i relation till hela byn, omfattar
projektet även de andra gårdarna, även om tyngdpunkten ligger på nr 6.
Avsikten var från början att lägga särskild betoning på gårdarnas tillstånd och
förändring avseende storlek, odling och materiell och social kultur men detta
har delvis fått förändras på grund av tidsbrist och arkivmaterialets natur.
Det arkivmaterial som använts är jordeböcker och mantalslängder 16581815 på Riksarkivet i Stockholm; kyrkoböcker för Glostorps och V.Kärrstorps
socknar 1688-1806 på stadsarkivet i Malmö; jordeböcker och mantalslängder på landsarkivet i Lund; bouppteckningar och domböcker för Oxie härad
i landsarkivet i Lund; kartor på lantmäteriverket i Malmö och i lantmäteriverkets kartarkiv i Gävle med tillhörande handlingar; generalmönsterrullor
och andra rullor och handlingar från Krigsarkivet i Stockholm samt kopior
av jordeböcker och mantalslängder från Rigsarkivet i Kobenhavn 15131655. Andra handlingar som använts är jordrevningsprotokoll och skattläggningsprotokoll från 1671 för Oxie, Skytts och Bara härad i Riksarkivet.
Som källor till skånskt jordbruk, byggnader och folkliv har använts några
samtida skildringar; Linnå Skånska Resa 1749; lagmannen och landshövdingen Carl Hallenborgs (1710-1780) anmärkningar till Linnå bok. Hal7

KÄGLINGE NR 6 - ARKEOLOGI OCH ARKIV

lenborg var själv skåning, född på slätten, och som häradshövding för Oxie,
Skytts och Vemmenhögs härader och som ägare till ett säteri i Ljunits härad
väl bekant med seder och bruk hos slättens bönder. I sitt exemplar av Linnes
bok har han i marginaler och kanter gjort en rad anteckningar och kommentarer. Vidare citeras en skrivelse från 1760 av provinsialschäfern Johan Barck,
vilken som bakgrund till en redogörelse om schäferierna, skildrar det skånska
jordbrukets tillstånd. Landshövdingarna Gustaf von Rosen (landshövd.
1794-1811) och Vilhelm af Klintberg (lh 1812-1829) citeras i var sin
femårsberättelse till kammarkollegium år 1805 resp. 1815. Till sist har även
plantören Matthias Solberg (1725-1779) citerats. Solberg arbetade för det
skånska plantageverket och skulle bland annat odla fram träd och buskar och
på Söderslätt ha inseende och uppsikt och på behörigt sätt gå allmogen
tillhanda.
Då mycket lite är publicerat om Käglinge by under denna period har en
stor del av arbetet fått läggas på grundforskning.

Fig. 1. Karta över Käglinge by och grannbyarna, med de gamla bytomterna snedskrafferade
samt med 1700-tals vägarna inlagda ovanpå den moderna kartan.
Ur Rosborn 1984.
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Käglinge by
Byn Käglinge strax utanför Malmö, idag närmast en förort till staden, är
känd sedan medeltiden; första omnämnandet är från 1330 i samband med
att ärkebiskop Karl donerade bl a en gård i Käglinge till ett nyuppfört kapell
i Lunds domkyrka. Byn nämns sedan flera gånger under 1300-talet i
samband med kyrkliga donationer och testamenten'. Stavningen varierar
dock: Kaeldinge (1300-tal), Keijlingae (1400-tal), Keylinghe (1532), Keilinge,
Kieglinge (1700-tal).
Ortnamnet är sammansatt av två ord; förleden Kaek- (Keij-, Käg-) och
efterleden -linge. Vad ordet i förleden betyder är inte känt, men då liknande
ortnamn i Skåne, som Häglinge, Knislinge och Kävlinge har en förled som
betecknar en företeelse i terrängen kan man förmoda att så är fallet även här.
Andra förleder är dock också kända; personnamn i förleden förekommer
dock sällan eller aldrig i Skåne. Efterleden -finge är en analogisk bildning av
-inge. Ortnamn på -inge tillhör våra äldsta ortnamn och har förmodligen
upphört att bildas före vikingatiden. -inge har dock ingen självständig
betydelse utan kan delas upp i två delar: -ing- som betecknar invånare (jfr
skåning) och -ia, senare -e som betecknar platsen där invånarna bort.
Käglinge skulle således kunna uttydas som "platsen där invånarna vid
..Kaeket** bor".
Landsbyn Käglinge har hört till tre olika socknar. Tidigast tillhörde den
Arne socken (nämnt 1350), senare Bastorps socken (1360-senmedeltid?).
Förmodligen i samband med att Bastorps socken uppgick i Glostorps socken
någon gång före 1569 (då nämns i Lunds stifts landebog att "Bastrupp
Kirckegaare" i Glostrop socken besåddes med korn)3 överfördes även Käglinge till Glostorps socken. Glostorps socken var i sin tur annexförsamling
till V. Kärrstorp, där kyrkoherden bodde.

Käglinge på kartan
Den äldsta kartan över Käglinge by och dess ägor finns i den geometriska
jordeboken för Oxie härad från 1660 som upprättades av lantmätaren Nils
Eriksson Njurål. Syftet med denna kartläggning var att kronan, efter den
svenska erövringen av Skåne 1658, skulle få ett bättre grepp om främst
jordbrukets resurser. Åker och äng skulle beskrivas och mätas, jordens
beskaffenhet noteras och bedömning göras av ängarnas avkastning i lass hö
per tunnland. Vångagränser, bygränser, gårds- och bytomter ritades in
liksom hussymboler för själva gårdarna 4. Kartan har en kortfattad beskrivning av gårdarna i ena kanten och är inbunden i den tjocka jordeboken. På
9
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Fig. 2. Karta över Käglinge by 1660, med beskrivning i kartans vänstra kant.
Ur den geometriska jordeboken för Oxie härad 1660. Notera kartans dåliga tillstånd,
beroende på att den är inbunden i den tjocka jordeboken.
grund av det sistnämnda förhållandet är den i ganska dåligt skick. Den är
tämligen schematiskt ritad med inte särskilt detaljerad återgivning av åkrar,
ängar, kärr och mossar. Själva byn är ritad med hussymbolerna i två rader
på bytomten och numrerade endast för att korrespondera med beskrivningen. Denna numrering har inte använts i några andra sammanhang. I
beskrivningen upptas gårdarnas mantal, brukare, gårdens natur (krono,
frälse osv), hur många tunnor utsäde varje gård har på var av de tre vångarna
och hur många lass hö varje gård bärgar. Vidare noteras att man har "tredings
träda" och att jordarten är sandmull. Genom att jämföra brukarnamnen med
senare mantalslängder kan man räkna ut vilken gård som är vilken; t ex är
gård nr 6 ritad som nr 9 och 10, där 10 är "avhyst", dvs öde.
Nästa karta är den geometriska kartan från 1702 upprättad av lantmätaren Laurentz Wrethman. Syftet med denna karta har troligen varit att
klargöra samma förhållanden som den äldre kartan. Skillnaden är att denna
karta är mycket detaljerad och noggrann med varje åkerteg utritad, namngiven, bestämd till jordart och odling och yta. Samma noggrannhet har
10
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Fig. 3. Detalj ur 1660 års karta, visande gårdarnas läge, möllan och tingshuset.
Observera att gårdarnas numrering inte har något att göra med den senare
använda numreringen. Husen nr 9 och 10 representerar gård nr 6 De tjocka
svarta strecken markerar vångagränser, inte vägar.
11
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Fig. 4. Den geometriska kartan över Käglinge bys marker med beskrivningen från 1702.
I Lantmäteriets kartarkiv i Gävle.
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Fig. 6 Översikt över ~inge bys marker, uppifrån och ned, 1702, storskifteskartan
1788-89 samt enskifteskartan 1806 Tegarna för gård nr 6 har svartmarkerats på alla
kartorna.
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tillämpats på ängarna. Till kartan hör en flera sidor långs beskrivning i
storformat som också redogör för ägandeförhållanden, odlingsskick och
byns övriga tillgångar. Själva byn är även här dock schematiskt återgiven med
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delen av kartan som är markerat "Wattn". Detta är bydammen.
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hussymboler för varje gård och med den numrering som använts fram i
modern tid. Själva gårdstomterna är också utritade.
1749 utfärdades en författning om storskifte, med syftet att samla varje
gårds marker till så få olika områden, skiften, som möjligt. Storskifteskartan
är från 1788-90 och upprättades för att visa den nya jordfördelningen av
förrättande lantmätare Samuel Gutman. Grunden är den geometriska kartan från 1702. Liksom på den äldre kartan är varje teg och äng utritade,
namngiven, uträknad och inmätt i vidhörande handlingar. Storskiftet förrättades efter begäran av bönderna på gårdarna 2, 8, 10 och 12 i oktober
1787. I april året därpå höll "storskiftes conference" i Käglinge med alla
inblandade, dvs ägare, brukare, representanter för kronan och för regementet. I första protokollspunkten frågas om någon delägare begär att få sina
ägor uti enskifte men detta svaras det allmänt nej på. Vidare beslutas att
jorden skall delas in i 3-4 olika klasser, fall, och fördelas därefter. Det framgår
dock senare i handlingarna att bönderna vid själva förrättningen vill ha
åkrarna indelade i 5 fall och ängarna i 2, tvärtemot både lagen och det

Fig. 7b. Plöjning, harvning och sådd som den framställs på en målning- från 1600-talet,
i Tänder, Danmark.
15
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tidigare fattade beslutet. Så blir det dock och detta samt olika senare
justeringar i rättvisans namn innebär visserligen att antalet tegar för varje
gård minskar, men inte med särskilt mycket. Gård nr 6 har före storskiftet
46 olika jordlappar och efter 31 st. 1792 görs också en kartläggning och
uppdelning av bytomten av Gutman, på vilken karta alla hus och tomtgränser noggrant utritats. Detta är den första kartan som visar hur husplanerna
sett ut.
1803 får Skåne sin enskiftesstadga, som syftar till att varje gård skall ha
all sin jord samlad till ett enda stort område. Detta innebar även att bykärnan
förändrades i det att de gårdar som inte fick sina marker i anslutning till
bytomten fick flytta ut sina hus till sina nya jordar. 1806 förrättas enskifte
i byn och nästa karta upprättas, nu med storskifteskartan som grund. Även
här är alla åkrar och ängar utritad och liksom tidigare beskrivna. Bytomten
visar de gårdar som fick ligga kvar efter skiftet och hur deras huslängor ligger.
De utflyttande gårdarna finns inte med, eftersom de i detta skede ännu ej
flyttats. De gårdar som fick ligga kvar på sina gamla platser var nr 6, 10, 12,
8, nr 5 1/4 och nr 2 4/5. Alla de andra fick flytta ut på markerna. Enskiftet
innebar en radikal förändring i det att varje gård nu fick all sin jord samlad
i ett område och på det sättet blev mer oberoende av varandra. I beskrivningen av gårdarna och deras tomter redovisas byggnadernas tillstånd, tomtens
rymlighet, om man har några planteringar och stengärdesgårdar.

Åkerbruk och boskap
I beskrivningen till den geometriska kartan 1702 står att åkern inte är
svårbrukad utom några stycken i norra och östra vången, annars består
marken av sandjord; likväl behövde åboarna på de största hemmanen 7 till
8 par dragare. Den magra jorden, havrejorden, "hwilar några åhr borr och
dhen bästa jorden kasta af sig 5 trå 6 tr kornet uthi medillmåttigt åhrswexr
Ängen bestod av movalls-, kärrvalls-, hårdvalls- och surstaggsäng och gav
varierande antal lass hö. Åkrarna och ängarna var med jorddiken instängda
hwilcke måste årl(igen)repereras som ähr åboerne ett beswärligt arbete- . Någon
skog fanns inte att tillgå utan det som man behövde till byggmaterial och
bränsle fick köpas 3-4 mil bort. Vidare tämblt godt torfskiärande finnes till
byen, kan dock eij räcknas till salu, uthan allenast till spisslebrennsle- . Bybornas
enda källa till välstånd var således deras spannmål. Även om priserna på
spannmålen ökade och medförde visst ökat välstånd fluktuerade detta med
missväxt och goda år. I bouppteckningarna kan man dock av värderingen
av spannmålen utläsa att dess värde så gott som kontinuerligt ökat från
periodens början till dess slut.
16
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Före enskiftet 1806 var Käglinge bys jord indelad i 3 vångar; Norre, Östre
och Västre vång; med 3—årig cirkulation: träda- korn- råg, så att trädesvången användes som betesmark för hela byn. Någon annan betesmark hade man
inte. Havrejorden låg olika länge i träda beroende på dess beskaffenhet; allt
från 1 år till 8 år. År 1700 hade byn 172 hektar råg/korn jord; 130,3 ha
havrejord och 96,9 ha äng'. Under periden ökar den odlingsbara marken
något genom dikning men inte med några större arealer. All mark var
fördelad på de olika gårdarna så att varje åker delades in i smala remsor för
att varje gård skulle få sin beskärda del. Detta innebar att en gård kunde ha
upp till 50 tegar spridda över vångarna. Gård nr 6 hade 1702 46 tegar, efter
storskiftet 1788-90 31 st innan enskiftet 1806 samlade allt till en enda. En

Fig. 8. Ärjning med årder och harvning, på ett kopparstick från 1700-talet.
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följd av den här splittringen var att jorden måste skötas gemensamt inom
byn så att alla plöjde, sådde och skördade vid samma tidpunkt6. I Käglinge
bys byordning från 1766 regleras när och hur diken och jordvallar skall
ordnas och repareras och vilka böter som utdöms vid försumlighet; att sådd
och skörd skall ske samtidigt samt att man noga skall akta sig för att komma
in på grannarnas åkertegar och vilka böter som gäller för detta: "När rågen
är mogen ock färdig att mäija eller hugga så skola wij någore dagar förut derom
förenas om dagen, effier flästa röstarne ock förelagdan dag alla begynna ock
ingalunda mäija ö:fwer renen wid tiugoftra öre (silvermynt) wite för war ren
han ö:fwer hugger'. Vidare regleras att man inte får gå eller åka över någon

annans oskördade åkrar eller tjudra sina hästar på någon annans oskördade
äng; hur byns -vattning- skall rensas; hur brunnar och eldstäder granskas;
när svinen skall ringas; och att om någon vill dika ut sina marker och måste
gräva diken över någon annans mark måste detta tillåtas, mot vedergällning.
Alla beslut som fattades av byamännen gällde "efter flesta röstarna-. En
annan gemensam angelägenhet var fäherden, hören eller hyren, som vallade
kreaturen på betet och avlönades av byalaget. "Hyrarna blåste wid alla byar
och städer på slätten i sina horn bittida om morgonen och skramlade med sina
ringstafrar; pigorna utsläpte boskapen, som på en gång mottogos wid husen och
utfördes af hyrarna till fäladen- 7.
Åkerbruket var detsamma som praktiserats i generationer, ity "skånska
slättboen är (- -) trög och misstänksam (- -) och när han behandlar sin jord
på samma sätt som hansfölf2ider, tror han, at ingen kan göra det bättre', enligt

von Rosen'. Några större förändringar i metod eller resultat kan inte heller
ses i materialet för denna period. Överskottet från den specialiserade spannmålsodlingen i form av spannmål och halm såldes i Malmö och vinsten
användes till inköp av andra livets nödvändigheter, som sill, redskap, trä till
redskap och reparationer av husen, humle till öl9. Som bränsle användes torv,
som skars på byns marker. Vid 1700-talets slut blev potatisodlingen mer
allmänt spridd men odlades fortfarande i mindre skala i trädgårdar och
kålhagarm. På 1800-talet börjar andra grödor, förutom råg, korn och havre
odlas; såsom vicker, potatis, vete, lin och ärter. I Käglinge verkar man dock
ha varit konservativa och i bouppteckningarna finns det nämnt andra grödor
än råg, korn och havre endast två gånger, båda gångerna ärter ( nr 5 1798
och nr 6 1821). I en bouppteckning för gård nr 12 från 1768 finns även linoch hampfrö samt lite vete med. Enligt Hallenborg såddes hampa mest på
tofterna, där jorden var bäst". I bouppteckningen efter Hans Andersson på
Käglinge 6 år 1831 upptas förutom råg, korn och havre även potatis (10
tunnor på rot uppskattas till 40 tunnor), vete (1/2 tunna) och lin.
När det skulle plöjas för havren och rågen användes minst 5 par dragare
18
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eller ända upp till 7 par. Anledningen till detta vidlyftiga ekipage kan ha olika
orsaker; plogen var stor och tung och djuren inte så starka, men dessutom
ansågs det vara ett tecken på fattigdom att ha mindre än 6 eller 7 par för
plogen'2. "Då en bonde kommer körandes med 6å 7 par för plogen, sätter han
handen i sidan och tycker sig vara större djur än en herre (- -) . När bonden
kör med många par, så ropar han högt, och hans grannar hava aktning för
honom, men när han kör med ett par, höres han mycket litet på åkern", skrev

Linne om de skånska böndernas sätt att plöja." Till ärjningen för beredning
av kornjorden användes 3-4 par för årdret vid ristningen och 2-3 par vid
tvärningen. I Oxie härad kan man dock knappast tala om någon tvärning,
då man inte körde på tvärs över de ristade fårorna utan längs med".
Harvning krävde mindre antal dragare, men praktiserades inte allmänt,
istället slog man sönder jordkokorna för hand' 5 . Linne menade att eftersom
kreaturen fodrades med halm blev de inte så starka. Den rikliga tillgången
på halm gjorde det dock möjligt att föda många djur, som gjorde det möjligt
att: -nu som fiinaden bliver svag av halmfödan, låter han (bonden) många lisa
varandra vid plogens dragande-.I6 Hallenborg menar i sina anmärkningar till
Linnes resa att eftersom jordbearbetning i Skåne pågår från sent i mars in
i juni och åkrarna är så långa och stora är det nödvändigt med många dragare
för att de inte skall bli alldeles slutkörda17.
Bouppteckningarna från Käglinge tar naturligtvis upp allehanda jordbruksredskap men olika detaljerat från fall till fall. Det vanliga verkar ha varit
en plog, harvar, årder, trumlor, lerhackor (att slå sönder jordkokor med?),
dikes- och torvspadar, räfsor, hästrivare, hötjugor, hökrokar och liar. Någon
förändring över tid kan inte spåras eller någon större skillnad mellan gårdarna.
Eftersom nästan all jord plöjdes till åker och trädesmarken inte var
tillräcklig för att ge gott bete åt byns alla kreatur, och höskörden ej var
tillräcklig för vinterfodring for oxarna illa och blev väl magrare och svagare
än nödvändigt. "Slättbons oxar födas illa om vintern och svälta om våren och
sommaren, tager något hull om efterhösten på afradsbetet. (- -) Korna är små
och vanvårdas på lika sätt-' 8. Linnes observationer av fäkreaturen och hästarna bekräftar bilden: 'Som vintrarna här äro ganska lindriga, så födas
kreaturen mycket litet inom ladugården, alltså bliver här ingen gödsel. (- )
Hästarna i Skåne (- -) äro väl mycket stora men hava mycket svaga krafter.
Orsaken är dels deras ringa bete om sommaren, dels att de med halm endast om
vintren måste stillas (- -

Ett annat problem med djurhållningen var den under 1700—talet ofta
återkommande boskapspesten. Epidemier under åren 1721-24,1745-46,
1749-50 och 1762-64 innebar att upp till 80-90% av boskapen dog i pesten
eller slaktades för att förhindra spridning20. Detta innebar att hästarna fick
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större betydelse eftersom de var en säkrare investering. Fåren var viktiga i det
att en stor del av textilierna tillverkades av deras ull. Liksom boskapen var
de dock utsatta för sjukdomar och under hela 1700-talet slog återkommande
epidemier av bl a fårkoppor ut stora delar av beståndet21.
I Käglinge, i bouppteckningarna, kan man se hur fördelningen mellan
oxar och hästar förändras. I jordrevningsprotokollet 1671 är det en nästan
jämn fördelning, medan slutet av perioden, från 1779-1821, snarare har en
fördelning 30-70. Detta kan, förutom boskapspesten och därför en ökad
tonvikt på hästarna, också spegla det faktum att oxexporten så gott som
upphörde under 1700-talets början varför oxarna inte längre var lika attraktiva. På grund av den ojämna fördelningen av bouppteckningar över gårdarna och perioden är det svårt att säga hur den återkommande boskapspesten
påverkat just Käglinges djurbestånd. Möjligen kan epidemierna på 1740—
talet ses för gården nr 6 då man 1740 hade 12 oxar och 1753 endast 6; för
gården nr 12 då man 1744 hade 8 oxar och 1749 endast 2. För gården nr
1 antecknas 1770 att en av korna varit sjuk. 1749 har gården nr 12 ovanligt
många kohudar (4) noterade, medan gården nr 10 1766 har 4 ox- och 4
kohudar antecknade.
Svinen utgjorde en stor del av djurbeståndet, i antal den art som är
talrikast förekommande. Som ovan nämnts kan man i byordningen 1766
utläsa att svinen skulle hållas ringade, för att hindra deras bökande. (Ringning innebar alltså att man satte en ring genom svinets tryne). I en bouppteckning för nr 12 från 1749 nämns att svinen vid den tidpunkten (mitten
av november) var uppdrivna på ollonskogen.
Bin, menar Hallenborg, -finnes öfeer alt—allmogen hafva dem mäst i
stockar-22. I Käglinge verkar man endast undantagsvis ha haft bin; i jordrevningsprotokollet från 1671 är bara gården nr 12 antecknad för 1 bistock; i
bouppteckningarna finns för nr 5 tre bikupor 1798, för nr 10 hälften i 10
bikupor 1804 och för nr 12 tjugoen bistockar 1744 och 45 bistockar 1749,
fast 1 tillhörde Anders Svensson i Glostorp. Dessutom hade man det året 4
stockar som tillhörde Per Månsson i Hermanstorp och 5 som tillhörde
styvsonen Jeppe i Glostorp. För nr 10 finns också en svårtydd anteckning
från 1766 som verkar tyda på att man lejde några bistockar av någon annan.

Byn och regementet
1662 förlades 1 kavalleriregemente, 1 infanteriregemente och 4 kompanier
dragoner till Skåne vilkas mannar inkvarterades på landsbygden och kronooch skattegårdar indelades till deras underhåll. Kronan bestämde således
vilka gårdar som skulle stå för kost, logi och lön grundat på mantalen. Detta
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blev ofta problematiskt för bönderna som på ofta felaktig grund skulle stå
för ganska stora kostnader. I flera fall hände det att ryttaren mer eller mindre
fick bonden att fly sin gård och lämna den öde. För att underlätta för
bönderna förekom vissa skattelättnader. På 1680-talet ändrades systemet till
böndernas fördel. Rusthållaren skulle nu själv anskaffa och hålla häst, ryttare
och mundering mot skattelättnader och frihet från utskrivning. Ryttaren
hamnade på så sätt mer i beroendeställning gentemot bonden. Villkoren
blev nu så gynnsamma att en del skattebönder frivilligt blev rusthållare.
Käglinge by blev 1680 indelat och roterat till det regemente som under
sin första tid efter uppsättandet 1658 löd under olika namn som Skånska
ryttarna, Lybeckers regemente, Skånska regementet till häst för att 1682 fa
namnet Norra Skånska Kavalleri Regementet, sedermera (1807) Skånska
Husar Regementet23. Regementet bestod av 8 kompanier om vardera 125
ryttare. Käglinge var indelat till Månstorps kompani där kompanichefen,
ryttmästaren, hade sitt boställe på Månstorps kungsgård.

Ryttare från Norra Skånska
Kavalleriregementet ca år 1700.
Efter Schurer von Aaldheim
1928.
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1682 stadgar Karl XI att ryttaren skall få fritt husrum hos rusthållaren
samt i årlig lön 12 daler silvermynt24. (Som jämförelse kan nämnas att en
järnkakelugn (dvs sättugn) år 1680 värderades till 20 dsmt.) Detta innebar
att ryttaren antingen fick bo hos rusthållaren i dennes gård eller att rusthållaren kunde bygga ett ryttarhus på bymarken. Så sent som 1716 begärde de
ryttare som ännu inte fått något torp att så skulle ske25.
Kostnaderna för rusthållen varierade beroende på om rusthållet ofta fick
skaffa ny häst, mundering och ryttare. Under 1680- och 90-talen kom de
flesta rusthållarna bara upp i utgifter motsvarande drygt hälften av den skatt
de skulle betalat om de inte varit rusthållare26. I krigstid blev det naturligtvis
mer kostsamt. 1740 kostade en god häst omkring 20 daler silvermynt och
sadel och betsel omkring 2 daler smt. Detta kan jämföras med en järnkakelugn som värderades till ca 14 dsmt och plogredskapen till ca 4 dsmt
(bouppteckning för nr 6 1740). En drängs årslön var då ca 17 dsmt.
För att rusthållaren skulle vara noga med att möta kronans krav på
nyrekrytering fanns det ett visst hot; om rusthållaren inte hade en fullt
utrustad ryttare på plats förlorade han äganderätten till sin gård, om han var
skattebonde; medan kronobonden förlorade besittningsrätten. Käglinge nr
6 var ett kronorusthåll vars rusthållare hade besittningsrätt och därmed: "äro
han, hans barn och efterkommandefärsäkrade att, utan förf ng och intrång, så
?vilken bruka och besitta deras rustningshemman, och ingen eger derföre magt
att drifwa honom och dem derifiån- , som det sades i flera kungliga brev under
1680- och 90-talen27. Besittningsrätten kunde således ärvas, eller säljas.
Eftersom det krävdes ett visst överflöd för att kunna hålla med häst och
ryttare var det välbärgade bönder som blev rusthållare, och de flesta rusthållen undgick en vittgående hemmansklyvning eftersom det skulle försämrat
det ekonomiska underlaget.
Efter Nordiska krigets slut 1721 ökade rusthållens egendom i värde
genom prisutvecklingen men den förväntade prestationen ändrades inte, dvs
att sätta upp en häst och en ryttare, vilket innebar att rusthållsböndernas
överskott för privat bruk successivt ökade. Detta överskott kunde användas
till exempel till investeringar. Politiskt var rusthållsbönderna en inflytelserik
grupp under 1700-talets riksdagar och man lyckades under större delen av
1700-talet förhindra försöken att minska kavalleriet. Ända in på 1790-talet
hade därför Sverige ett kavalleri som var dimensionerat för en stormakt28.
Regementets historia har således styrt rusthållarnas situation högst påtagligt. Från Nordiska krigets utbrott 1700 till katastrofen vid Poltava 1709 låg
regementet oavbrutet i fält, även om man först 1702 skeppades över
Östersjön och förlades till Stralsund och väster om Greifswald29. Under hela
denna period fanns det alltid någon ryttmästare hemkommenderad till
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Skåne för att ordna med nyrekrytering allteftersom styrkan decimerades, och
utbetala deras löner och ordna med reparationspenningarna, dvs pengar för
munderingens reparerande30. Nya hästar slapp rusthållarna skaffa fram utan
de fick istället erlägga ett visst belopp för varje häst varpå hästarna köptes
i Pommern3'. Nya ryttare och trossdrängar fick dock rusthållarna värva
själva. Hur många av Käglinge bys ryttare som stupade är okänt eftersom alla
rullor gick förlorade vid Poltava. De enda bevarade är från utskeppningen
och de första mönstringarna i Polen 1702. Byns 3 ryttare då; Bengt Öhrn,
Anders Blank och Per Utter; försvinner sedan i historiens dimmor. Tillbaka
ur fångenskapen kom 13 år senare bara 8-10 av regementets ursprungliga
1000 ryttare.
Efter Poltava, redan sommaren 1709 utfärdade Karl XII en befallning att
rusthållarna skulle hålla sig beredda till nyrekrytering av hela regementet,
som gått förlorat32. Från augusti till september lyckades rusthållen i Käglinge

•ff....amor

4.11W.~P,

Fig. 10. Karolinsk ryttare avbildad som titelvinjett på ett kungligt plakat om rusthållen
1717. KB.
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sätta upp två ryttare, båda tidigare reservryttare. Hästarna var dock dåliga
och munderingen knapphändig. Då hotet från Danmark var påtagligt och
generalguvernören Stenbock inte litade på de skånska ryttarna förlades dessa
som garnisonsmanskap i Malmö utan hästar. Från häraderna runt Malmö
uppbådades bönder med vagnar och dragare att arbeta på Malmös vallar33.
I december 1709 omringades Malmö av danskarna och blev helt avskuret.
I byarna runt staden förlade danskarna både kavalleri och infanteri som dels
skulle bevaka Malmö och dels samla in förråd. Detta var naturligtvis mycket
påfrestande för de drabbade bönderna. I början av 1710 hävdes blockaden
och danskarna besegrades sedermera vid Helsingborg34. Efter belägringen
rekryterades den 3:dje ryttaren till Käglinges rusthåll, nämligen Hans Rundahl som "warit dragon under Buckvaldz regemente och eschaperat från ryssen".
(Generalmönsterrullan 1710)
I oktober 1710 mönstrades regementet och man kunde då konstatera att
munderingen lämnade en hel del att önska. Tröjor och byxor skulle rusthållarna
skaffa själva; byxor skulle vara av eget tillverkande och av får- eller getskinn,
liksom bröstlapparna. Hästmunderingarna behövde också ersättas istället
för "dhe gamla munderingar som rusthållarna av allehanda slag hoopplå ckat
och denna vintren brukbara till des penningar till nya blir upbragt" (Generalmönsterrullan 1710).
Fram till 1718 låg regementet mest hemmavid och rusthållarna i Käglinge
hade stora problem att skaffa dugliga hästar. 1711 antecknas för rusthållet
nr 12 att ingen duglig häst anskaffats, trots påstötningar, och dessutom är
ryttarens byxor odugliga. För alla byns ryttare gällde att rusthållarna visat
upp hästar som var för små, svaga eller magra och därför kasserats. Trots att
dessa uppenbara brister i rusthållarnas plikter förekom drabbades inte någon
av dem av straffet att förlora rätten till sin gård. 1718 kommenderades
regementet till fälttåget i Norge, där man under återmarschen i december
gjorde stora förluster i manskap och hästar. Käglinges ryttare hade dock tur;
man förlorade endast en häst.
Regementet låg sedan under längre tid hemma med undantag av kortare
kommenderingar, 1742 tex var Månstorps kompani kommenderat till
Södermanland i 10 dagar. Under denna tid utökades som ovan nämnts
Käglinge bys ryttare till 6 st. 1757 sändes regementet till Pommern p g a
kriget där och förlusterna ökade. 1 ryttare stupar i strid, 2 dör av sjukdom
och ryttaren Jöns Björkengren för rusthållet nr 61, dvs gården nr 12, avrättas
eftersom han dödsskjutit ryttaren för nr 41 Åkarp Åke Hesselberg. Efter
freden 1762 följde sedan en längre period med "normal omsättning" av
ryttare och hästar. Några ryttare fick avsked p g a sjukdom eller ålder, 1
rymde ur tjänsten, ryttaren Lars Cederberg för nr 63, dvs gården nr 3,
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kasserades eftersom han var för liten och hans efterträdare Hans Rosenberg
fick avsked efter 18 års tjänst då han huggit av två fingrar på höger hand och
befanns oduglig till kronans tjänst.
1788 var Sverige åter i krig med Ryssland och regementet förlades först
som strandvakt i södra Skåne eller som förstärkning till garnisonen i Malmö.
Det stod så småningom klart att hotet inte skulle komma från Danmark den
här gången och för att göra flottan helt bemannad kommenderades regementet till Karlskrona utan hästar för att tjänstgöra som manskap på
örlogsflottan, vars besättningar decimerats kraftigt av olika sjukdomar och
epidemier. Den 13 maj 1790 drabbade den ryska och svenska flottan
samman utanför Reval (nuv. Tallin) och två svenska fartyg gick förlorade35.
Det var förmodligen då ryttaren för nr 61 Ola Ekelund (gården nr 12) blev
tillfångatagen. Ytterligare sjöstrider utkämpades och förlusterna blev stora.
Käglinges ryttare klarade sig dock helskinnade. 1800-talets två krig 180507 i Pommern och 1808-09 i Finland gick också bra för Käglinges ryttare
och förlusterna inskränkte sig till några hästar.
Rusthållaren skulle hålla ryttaren och hästen fullt utrustade, vilket innebar en mängd föremål och klädesplagg. 1695 bestod munderingen av: 1 par
väskor bakom sadeln i vilka skulle finnas 2 skjortor, 1 par strumpor, 1
bröstlapp, 1 nattmössa, 2 vita halsdukar, 1 kam, 1 par skor, 2 par fyrstenar,
1 lodforma till pistolerna och 1 till karbinen. Till hästen skulle finnas 1
skrapa, 1 viskduk, 1 ströborste, 12 famnar furagestreck, 1 foderpåse, 2
gånger söm och 1 gång hästskor. Vidare bestod ryttarens mer personliga
utrustning av kappa, kyller, hatt, karpus, jacka, väst, byxor, stövlar, sporrar,
skor, handskar, gehäng, bröststycke, karbinrem, patronväska, sadelmundering.36 Beväpningen var värja, karbin och 2 pistoler. I generalmönsterrullorna kan man förutom manskapets öden också avläsa munderingens förändring. Ryttaren hade två munderingar; en livmundering, huvuduniformen, för strid och övningar och en släpmundering för vardagsbruk. Dessa uniformer fövarades av rusthållaren på hans gård liksom hästen
och dess utrustning. Jämför man livmunderingen för 1757 med 1807 års
kan man se att förändringar både av uniformen och beväpningen samt övrig
utrustning. 1757 är ryttarna klädda i kappor, rockar, västar, byxor; mest som
det tidigare 1700-talets uniformer; den karolinska uniformen stod sig, med
smärre ändringar, under nästan 100 år37. Beväpningen var carabin, pistol och
värja för varje ryttare. 1779 görs allmänt förändringar av alla regementenas
munderingar, och uniformerna baseras på Gustav III:s svenska nationella
dräkt, med kort jacka istället för den tidigare rocken.1807, när regementet
blivit ett husarregemente har man husarmössor, pälsar, dolmor, i stil med
ungerska husarer; särskilda ridbyxor och pistol och sabel som beväpning.
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Mellan åren 1709 och 1812 fanns för Käglinges rusthåll 45 ryttare
fördelade på först 3, sedan 6 rusthåll. När regementet indelades 1680 slogs
fast att ingen fick bli ryttare som inte var av svensk börd, dvs inte skåningar,
eller har gjort tjänst under kriget (1675-79)38. Från omkring 1700 började
regementet dock rekrytera sina ryttare inom den nya provinsen Skåne. Tre
av ryttarna i Käglinge har sin hemort angiven, nämligen Skabersjö och Hyby
socknar samt Malmö, annars anges bara landskapet. De flesta kom från
Skåne med några få undantag: Stockholm, Västergötland, Småland (3 st),
Blekinge och Halland. Ryttarna i Käglinge mellan 1709 och 1812 var i
allmänhet mellan 19 och 25 år gamla vid rekryteringen, ett fåtal mellan 27
och 32 år. Äldst var den tidigare nämnde Hans Rundahl, som var 40 år vid
början av sin tjänstgöring vid regementet, men då hade han ju redan tjänat
i ett annat regemente tidigare. Under den nämnda perioden rekommenderades endast 1 ryttare, Christian Flink för nr 62, gården nr 11, till underhåll
från Vadstena krigsmanskassa, då han fick avsked 1757 efter 37 års tjänst.
För att en ryttare skulle få underhåll måste han ha tjänat i 25-30 år eller
skadats så illa i tjänsten att han inte kunde försörja sig på annat sätt. Få
uppfyllde dessa krav.

Gårdar och annan bebyggelse
De tidigaste källorna till byns storlek och struktur är de danska jordeböckerna, mantalslängderna och tiondelängderna från 1500-talet och framåt. De
upprättades varje år men är sporadiskt bevarade och måste dock användas
med försiktighet eftersom de upprättats med ett visst syfte; att redovisa
avgifter och skatter som betalats/skulle betalas. Så upptas till exempel i
Malmöhus og Lundegaards Len Extraskatte Mandtaller 1582-83 10 skattepliktiga män och Mandtalsregister paa Pengeskatten till Mortensdagen
1608 har 10 män, 3 gatehusmän eller gårdsmän, 8 drängar med full lön och
5 drängar med halv lön. Det är däremot omöjligt att utläsa huruvida 10
skattepliktiga män motsvarar 10 gårdar eller om några delar gård, eller om
det bland dessa 10 finns sådana som inte är bönder, till exempel mjölnare.
Antalet skattepliktiga varierar också: i mantalsregistret för Malmöhus län
1583 är de 7 till antalet liksom i mantalslängden för länet 1618 då dessutom
är upptagna 2 gathusmän och 6 drängar med full lön. Gårdarna numreras
inte förrän 1686 och det är därför omöjligt att identifiera dem i de tidiga
källornas sporadiska och bristfälliga material. I mantalslängden för Malmöhus läns båtsmansskatt 1655 upptas 6 skattepliktiga för hela gårdar och 2
för halva gårdar. Eftersom det nu går att delvis koppla ihop dessa uppgifter
med den svenska senare bokföringen kan man se att Jens Andersen, som
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brukar gården nr 6, står med både som skattpliktig för en hel gård och för
en halv. Vet man inte om att det är samma person räknas helt plötsligt en
person som två.
Beträffande de olika beteckningar på gårdarnas storlek som mantal och
hemman är det inte helt lätt att reda ut vad dessa benämningar inneburit.
Under den danska tiden verkar gårdarna delats in i exempelvis hela eller halva
gårdar efter hur mycket utsäde man använt, vilket också fortsatte under den
första svenska tiden; 12-17 tunnor för en hel och mindre för en halv. Då
det varit större status att räknas som en hel gård kan man nog räkna med
att många gårdar räknats som större än de egentligen var. En gård kunde
således ha 1, 1/2, 1/4, 1/8 osv som gårdatal. Utifrån detta beräknades de
skatter och avgifter som skulle betalas. Gårdatalet döptes sedan om till
mantal och blev också i fortsättningen grunden för beräkning av skatterna.
Detta ledde naturligtvis till svårigheter eftersom grunden för talen var
gårdarnas ytmässiga storlek och inte deras ekonomiska grund. Vid flera
tillfällen gjordes också omvärderingar av gårdarnas bärighet.
Hemman var en kameral benämning på en jordbruksfastighet, som
mättes i mantal efter förmåga att betala skatt. En gård med normal skattekraft åsattes ett helt hemmantal eller mantal. Hemmanen betecknades även
efter deras ägande och skatte förhållanden: frälsehemman-jord som var
befriad från grundskatt till kronan, ofta ägd av en adelsman; skattehemmanjord som ägdes av en fri bonde, dock inte nödvändigtvis av den som brukade
jorden; kronohemman-fastighet som ägdes av Kronan och innehades av en
kronobonde med åborätt (ej tidsbegränsad ärftlig besittningsrätt till annans
jord); kanikehemman ägdes av medlem av domkapitlet.
När man kommer in på de svenska källorna är materialet mer utförligt
och komplett och tack vare längre kompletta årsserier går det att någorlunda
utröna byns utseende under den första svenska tiden. 1658 består byn av 5
hela och 2 halva kronohemman, 1 helt och 1 fjärdedels kanikehemman, och
1 halvt frälsehemman, samt 1 kvarn och ett okänt antal gatuhus. Viss
förvirring tycks dock ha rått i krigets kölvatten, då 3 av kronogårdarna
egentligen var skattegårdar.
Källorna till bybornas liv och öden är förutom de tidigare nämnda,
huvudsakligen kyrkoböckerna, med alla födslar, vigslar och dödsfall, samt
exempelvis bouppteckningar, domböcker osv. När det gäller kyrkoböckerna
börjar den äldsta år 1688 men uppvisar tyvärr stora luckor. Till exempel har
kyrkoherden Magnus Sommar, som tjänstgjorde i Glostorp och V.Kärrstorps
socknar 1707-1732 endast gjort totalt nio (9!) anteckningar i kyrkoboken
och detta under den allra första tiden. Sålunda är stora delar av bybornas
släktförhållanden under det tidiga 1700-talet höljt i dunkel. Om prästen
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Sommar är mycket lite känt, utom att han anmäldes till landshövdingen av
församlingsborna, för att han från predrikstolen utpekade dem som inte
betalt prästrättigheterna samt att han höll för långa gudstjänster 'Iså att den
först sent på aftonen slutas-.39
Från Käglinge finns 40 bouppteckningar bevarade från tiden 1713-1809.
Av dessa är 7 från tiden före 1750. De allra flesta berör bondgårdarna,
nämligen 29 st, men är ojämnt fördelade på de olika gårdarna. Till exempel
finns endast en eller två bouppteckningar från gårdarna 1, 3, 8 och 10 medan
nr 12 representeras av 7 st. Gården nr 6 har bouppteckningar från 1740,
1753, 1760 samt 1821. Övriga uppteckningar berör husmän (6), mjölnaren
(1), ryttare (2), krögaren (1) och en dräng (1).
Genom 1734 års lag blev det obligatoriskt att upprätta bouppteckning vid
dödsfall. Om boet saknade beskattningsbar behållning brydde man sig dock
ofta inte om detta. Enstaka bouppteckningar är äldre och motiverades
troligen av att en viss procent av boets behållning skulle gå till församlingens
fattiga. Hur detaljerade uppteckningarna är skiftar, beroende på värderingsmännen och när uppteckningen är gjord. Generellt blir de mindre detaljerade ju yngre de är. Vidare tas inte allt upp, exempelvis finns höns bara nämnt
i en bouppteckning under hela perioden och hundar och katter inte alls. Inte
heller glas, flaskor, lerkärl och hornskedar eller trätofflor förekommer annat
än undantagsvis. Det skiljer också huruvida man klumpar ihop flera saker
i en kategori, som plogredskapen. Dessa kan specificeras eller bara anges som
-plogredskapen med allt sitt behör" och då innefatta såväl plog som årder
och harvar.
Gård nr 1
Gård nr 1 i Käglinge räknades under den danska tiden som 1/2 gård. Från
1658 är den upptagen i källorna som 1/2 mantal frälsegård (utsockne). Fram
till omkring 1670 ägdes den av Ove Tott på Skabersjö, för att 1671-1682
ägas av Albrekt Dilsseldorps änka i Köpenhamn, men förvaltades tidvis av
dr Christian Foss. 1683-1724 är ägaren Hindrik Werner i Köpenhamn och
under senare delen av perioden hans dödsbo. 1725-1752 är det guvernementskamereraren och assessorn Laurell och hans arvingar som innehar
gården. Under denna tid 1658-1752 brukas gården av 6 olika åboar.
Omkring år 1752 tillträder två åboar gemensamt gården och köper den då.
10 år senare blir de dock tvungna att sälja den; köpare är då kyrkoherden
Gadd i V.Kärrstorp. Han och hans arvingar äger sedan gården till början av
1800-talet då den dåvarande åbon köper gården.
Under perioden sitter 10 olika åboar på gården och som ovan nämnts vid
ett tillfälle två samtidigt. Gården har varit en av de minsta i byn och när den
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mellan 1752 och 1770 delades av två hushåll blev det uppenbarligen mycket
svårt att klara försörjningen. Vid åtminstone två tillfällen fick åboarna låna
400 daler silvermynt med gården som säkerhet. I en bouppteckning från
1771 syns de ekonomiska svårigheterna i att en silverbägare och en silverring
är pantsatta hos en Abraham Riber i Malmö. I bouppteckningen efter den
ene, Anders Kristoffersson, verkar det av det ovanligt stora antalet hyvlar och
huggjärn som om han försökt dryga ut inkomsterna med lite snickeriarbeten.
Gård nr 2
Nr 2 är under den danska tiden räknad för 1/2 gård. Mellan 1658 och 1686
är den sedan 1/2 mantal kronogård, för att 1688 revideras till 5/16 mantal
krono. På 1770-talet delas gården i två delar: 1/4 och 1/16 mantal krono och
förblir sådan fram till enskiftet. 1662-1673 är gården dragonhästehemman,
och från 1681 rusthåll under Norra Skånska Kavalleriregementet. Tillsammans med gården nr 11 skall en ryttare med häst sättas upp. 1692-1719
brukas gårdens mark av nr 11 medan huset tidvis bebos av ryttaren och hans
familj. 1720-1739 brukas marken av nr 7, kvarnen. Huset bebos då av
gathusmän.
Möjligen reflekteras här svårigheten att föda ett hushåll på en så liten gård.
Från ca 1740 brukas dock gården av en egen rusthållare som verkar klara sig
någorlunda. I bouppteckningen 1759 efter rusthållaren Jöns Anderssons
hustru Margareta Månsdotter finns kontanta pengar med bland värdesakerna. Detta är mycket ovanligt och förekommer bara i en annan bouppteckning från byn. Bland mynten finns både danska och svenska mynt. Även
denne åbo har fler snickeriverktyg, som yxor, borrar och huggjärn, än de
övriga bouppteckningarna visar. I bouppteckningens förteckning över boets
skulder skymtar ett familjegräl. Timmermannen mäster Morten Bjir i
Malmö fordrar betalning för en likkista till hustrun som hennes släktingar
beställt. Mannen bestrider dock skulden eftersom han skaffat en annan kista
"till ringare kostnad, hwaruti lijket blef lagt".
Gård nr 3
Denna gård var under den danska tiden 1 hel skattegård till bonden Nils
Jönsson som pantsatt den till en borgare i Malmö. När bonden inte kunde
betala skulden tillföll gården borgaren och senare dennes son Göran Regelsson. Efter honom var andra arvingar i Danmark ägare för vilka en Bartholomeus Michelsen hade fullmakt. Denne Michelsen var en av huvudmännen
bakom Malmösammansvärjningen 1658, för vilket han dömdes till döden
och halshöggs 1659. Efter hans död hade ingen känts vid gården varför
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skatterna betalats till kronan. 1664 byttes gården bort till Ove Tott på
Skabersjö och tillhörde från ca 1685 kamereraren Adlersten. 1720 omvärderas gården till 1/2 mtl skatte, tillhörande Adlerstens arvingar fram till ca
1748, då den säljs till åbon. 1816 förklaras gården för kronohemman. 16621665 höll gården en soldat och 1725 anslogs gården som rusthåll till Norra
Skånska kavalleriregementet.
8 olika åboar och rusthållare bodde på gården under denna tid. Endast
1 bouppteckning finns bevarad från denna gård, för rusthållaren Hans
Jönssons första hustru Bengta Nilsdotter, som dog 1736. Hans Jönsson själv
överlevde sin hustru med 16 år och avled först 1752 efter att ha fallit i en
torvgrav och drunknat. Även näste rusthållare, Jeppe Jönsson, verkar ha varit
otursförföljd och boet förklarades konkursmässigt vid hans död 1769 och
flera gäldenärer fick bli utan betalning. Auktion förrättades på lösöret men
inbringade inte på långa vägar tillräckligt. 428 daler silvermynt kunde
betalas till vissa borgenärer men då kvarstod en skuld på över 1800 daler.
Som jämförelse kan nämnas att en grovarbetare skulle vara tvungen att göra
drygt tvåtusen dagsverken för att tjäna ihop till en sådan summa.
Gård nr 5
Denna gård var under den danska tiden 1 helt skattehemman och ägdes före
1651 av en Jöns Madsen, men gavs då enligt domstolsutslag i gäld till
Kirstin, hustru till Peder Rasmussen, borgmästare i Malmö. Gården byttes
1684 till Ove Tott och tillhörde liksom nr 3 senare Adlersten och hans
arvingar. 22/3 1748 köptes gården av åbon, nämndemannen Truls Svensson.
Vid hans död 1782 delas gården i fyra delar: 3/8, 3/8, 1/8 och 1/8 dels
mantal skatte. 1801 består gården av 4 något annorlunda delar: 1/8 och
1/4 del skatte samt 3/8 och 1/4 krono varefter klyvningarna fortsätter för
att 1811 vara så många som 9. Liksom nr 3 rustade gården 1662-1665 en
soldat och från 1725 var den rusthåll för kavalleriet.
Gård nr 5 var under långa tider en av de största i byn och fram till det att
den börjar delas i mindre delar 1782 var det den gården som hade störst
markinnehav. En av rusthållarna var Truls Svensson som 1747 kom till
gården genom giftermål med sin företrädares änka Mätta Persdotter. Hon
dog dock redan året därpå. Med den andra hustrun Bengta Olsdotter fick han
två döttrar som senare ärvde gården. Truls Svensson var förutom rusthållare
också nämndeman i Oxie häradsrätt vilket även avspeglas i bouppteckningen
efter hans död; den upptar för ovanlighetens skull nämligen några böcker
som en bibel, en lagbok och en förrättningsbok. Gårdens välstånd kan avläsas
i förekomsten av några ovanliga statusföremål som ett väggur (om vilket det
noga antecknats att det " redigt visar"), porslinsfat och porslintallrikar.
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Gård nr 6
Sedan senast 1570-talet var gården 1 hel gård och brukades tillsammans med
1/2 ödegrund. Den anslogs 1671 till rytteriet som rusthåll, senare för ovan
nämnda regemente. Under hela den aktuella perioden var gården 1 helt
mantal krono. Åtminstone under åren runt 1670 var det i huset på den halva
ödegrunden krog, som drevs av krogmannen Jöns Andersson som "tager ()hl
i Malmö ock säljer till dhe resande, alldenstundh landsweg ifrån Malmö åth
Ystadh löper igiönom byen". Krogmannen slapp betala landgille mot att han
höll tingshuset rent. Gården hade lite torvskäre till eget behov. Dessutom
brukades under gården en kyrkojord till Glostorps kyrka.
Även nr 6 var en av de största gårdarna, till markinnehav den näst- eller
tredje största. Antalet rusthållare har varit ganska litet; från 1655 till 1821
endast 6. I bouppteckningen från 1821 kan flera nymodigheter noteras;
såväl caffekanna som caffekittel, liksom väggur och porslinstallrikar. (Se
vidare nedan.)
Gård nr 8
Var under den danska tiden 1/4 mantal och sedan 1574 en ödegrund
tillhörande domkyrkan i Lund, brukad till hus åt vädermöllan (se nr 7).
1669 städslades Claus Clemetsson som möllare och bebodde gården men
gav inget städsmål eftersom domkyrkans fogde var angelägen att få någon
som brukare och ingen annan ville ha gården. 1662-1673 tillhörde den
secreteraren Gustaf Tauberfeldt och var 1/4 dels kanikehemman. 1688 blev
den 1/4 mantal krono vilket den förblev till 1768 då den skattköptes av åbon
Rasmus Hansson, då den räknades för 1/4 del skattehemman. 1708-1729
var den boställe för hovsmeden till Norra Skånska kavalleriregementet och
blev 1730 3dje corporalens hästehemman. Att gården var boställe respektive
hästehemman innebar i det första fallet att gården var en del av hovsmedens
lön, men i detta fallet bodde han inte själv där och i det andra fallet att gården
skulle bekosta en häst till korpralen. Fram till 1688 beboddes gården således
av mjölnaren på vädermöllan men från det året blev den en självständig gård
med egen åbo. Att gården i slutet av 1680-talet övergick från domkyrkans
ägo till kronans avspeglar Karl XI:tes reduktion som genomfördes för att
bekosta det omfattande rustningsprogrammet för krigsmakten.
Gården nr 8 har under hela perioden varit den minsta i byn, sett till
marinnehav och utsäde, men verkar ändå ha klarat sig ganska bra. Några
större skulder eller pantsättning och lån har inte kunnat påträffas i källorna.
Gård nr 10
Under den danska tiden var gården 1 helt skattehemman och ägdes 1655
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Fig. 13. Detalj över bytomtskartan 1792, som visar husen och tomten förgård 6 och gård
8. Jämför med utgrävningensplanen, fig. 18.
av Bengt Andersson som fått gården i giftermål med Kirstin, Olof Björnssons
syster i Malmö. Byttes 1664 liksom nr 3 och 5 till Skabersjö gods, och
tillhörde sedan Adlersten och hans arvingar till 1748 då den köptes av åbon
Hans Andersson. I början på 1800-talet (före 1811) klövs gården i 2 delar
och räknades sedan för 1/2 och 1/2 mtl skatte. Från 1725 var gården rusthåll
till Norra Skånska kavalleriregementet.
Nr 10 hörde till en av de större gårdarna och hade få åboar och rusthållare
under perioden, nämligen 7 st. Endast 2 bouppteckningar finns bevarade
men i den äldsta, från 1766, efter rusthållaren Hans Andersson, kan flera
ovanliga poster noteras. Hemmet har inte bara haft ett våffeljärn, glas och
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flaskor utan även böcker och ett con trefait! (ett porträtt). Nr 10 verkar ha
haft något av en särställning då det verkar vara en av tre gårdar med bistockar.
I enskifteshandlingarna från 1806 framgår det också att gårdsplatsen till sitt
utseende avvikit från de övriga; man har haft fruktträd, almar och askar samt
ett stort antal pilar och en ansenlig sträcka av stengärdesgårdar.
Gård nr 11
Gården räknades för 1 mtl kronohemman 1658-1686 och från 1688 som
11/16 mtl. På 1770-talet delades gården i 2 delar, 11/32 och 11/32 dels mtl
krono till 1798 då ena delen skattköptes av åbon Per Jönsson och blev 11/
32 dels skatte. Den var rusthåll för Norra Skånska kavalleriregementet från
1658. Nr 11 har varit en av de mindre i byn och för att kunna uppfylla kraven
som rusthåll fick den nr 2 som augmentsrusthåll. Gården var i samma släkts
brukande från 1698 fram till enskiftet genom rusthållaren Anders Knutsson,
hans dotter och dotterson.
Gård nr 12
Under danska tiden var detta 1 hel gård, från 1658 1 helt kanikehemman,
ägt av domkyrkan i Lund; professor Olof Baggen 1662 städslades Hans
Bengtsson som åbo och gården var vid den tidpunkten helt förfallen. Från
1688 övergick gården till kronan och var 1 mtl krono till 1801 då den delades
i 1/2 och 1/2 mtl krono och senare i än fler delar. Det var från 1681 rusthåll
till Norra Skånska kavalleriregementet. Liksom gården nr 8 drabbades nr 12
av reduktionen i det att den övergick från domkyrkans till kronans ägo. Nr
12 var den näst största gården fram till 1782 då den blev den största eftersom
nr 5 då utsattes för hemmansklyvningar. Det är också den gård som
efterlämnat flest bouppteckningar, nämligen 7 st. Liksom de andra större
gårdarna kan flera ovanliga ägodelar noteras i förteckningarna; såsom böcker, flaskor, glas, väggur, caffekittel, porslintallrikar och från 1803 års bouppteckning några verkliga nymodigheter: blomsterkrukor och gardiner!
Nr 7, Käglinge mölla
1574 byggde borgaren Willem Diericksson i Malmö en mölla på Tågeberga
backe i Käglinge med Lunds Domkapitels samtycke, eftersom marken ägdes
av domkyrkan. Villkoren för byggandet var att möllan kunde försäljas och
avhändas men marken skulle alltid vara domkyrkans. Möllan torde från
början varit en stubba-mölla, men var senare en holländare, som stod kvar
ända till 1940, då den eldhärjades". Möllehuset stod på kronans mark. 1671
ägdes kvarnen av Börje Bager i Malmö, 1682-1693 av hans son Håkan
Börjesson i Malmö och senare av dennes änka och arvingar. 1697 köptes
33

KÄGLINGE NR 6 - ARKEOLOGI OCH ARKIV

Fig. 14. Stubba-mölla, av samma typ
som Käglinge mölla. Teckning i en av
Helsingörs domböcker från 1500-talet. Notera hur hela kvarnen vilar på
en stolpkonstruktion som gör det möjligt att vrida hela kvarnhuset efter
vinden, med hjälp av ett vindspel.
möllan av kyrkoherden Didrik Hermansson Krag.1708 köptes den av
kyrkoherden Sommar i V. Kärrstorp och efter hans död 1732 köptes den av
ryttmästare Tott på Skabersjö som innehade den till 1764 då mjölnaren själv
köpte möllan. Marken tillhörde under hela tiden domkyrkan. Det finns
endast 1 bouppteckning efter Käglinges mjölnare, nämligen efter Ola
Larsson, död 1777, mjölnaren som köpte kvarnen. Boet var inte fattigt men
skulle delas på många delar; förutom hustrun även de 5 sönerna och de 2
döttrarna, varav den ena var gift med rusthållaren på gården nr 3. Fast man
inte haft någon del i byns åkermarker har man tydligen arrenderat mark
någonstans då det i förteckningen finns de sedvanliga jordbearbetningsredskapen; plog, vagnar, liar, dikes- och torvspadar osv. Vidare upptas 5 hästar,
2 ungoxar, 2 kor, 7 får, 17 svin och 4 gäss och 5 tunnor utsådd vinterråg samt
några tunnor otröskad spannmål.
Nr 4 och 9
Kronogatehus på byns tomt, utan del i marken. Bebodda av gathusmän,
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tiggare och ryttare. Nr 9 var augment till rusthållet nr 11 och nr 4 till nr 12.
Gatehuset nr 4 skattköptes av husmannen Nils Jakobsson 1798. Bara 1
bouppteckning finns bevarad från gathusen 4 och 9, nämligen efter Jakob
Jönsson på nr 4, död 1784. Det magra boinnehållet avspeglar hur man
försörjt sig, lite snickeri, lite skördearbete och annat lantarbete. Man ägde
inga djur och inga tyger förutom sängkläderna och 2 röllakansdynor. Den
dödes kläder var också få; 4 vadmalströjor, 1 par skinnbyxor, 1 par strumpor,
1 hatt och 1 par läderskor. Några skulder hade man dock inte.
Ytterligare 5 bouppteckningar efter husmän finns bevarade, men är då
från de andra, onumrerade gatehusen. I stort sett är de lika torftiga; kanske
med några får och gäss, någon hade även ett svin. 1 husman har tydligen varit
snickare med ett omfattande innehav av olika hyvlar, vinklar och huggjärn
(Henrik Blom, död 1757). Hälften av husmännens bouppteckningar saknar
den vanliga värmekällan, järnkakelugnen, och man har väl fått nöja sig med
den öppna spisens värme.
En annan husman som efterlämnat en bouppteckning är Anders Jönsson,
som avled 1799, och var byns krögare. I bouppteckning är det dock svårt
att avläsa detta. Ingen särskild utrustning eller inredning upptages, bara de
sedvanliga yxorna, sågarna, borrarna, hyvlar, liar, årder, spade, möbler,
vävningsredskap, 2 hästar, 1 ko, 5 får och 2 grisar.
Ryttarhus
På storskifteskartan 1788-90 finns 5 ryttarhus inritade med tillhörande
kålgårdar, utan del i byns marker. Det är oklart när alla ryttarna fick egna hus,
eftersom de från början förmodligen inkvarterades hos respektive rusthållare.
Två ryttarhus har efterlämnat bouppteckningar, Hans Sjöberg, död 1798
och Carl Flinkenfeldts hustru död 1809. Hans Sjöberg var tydligen en
erkänd snickare på sin "fritid" och hade en lång rad olika verktyg och verkar
även ha sysslat med mureri och svarvning. Får, grisar och gäss finns också
förtecknade och för enda gången också 2 hönor. I samband med bouppteckningen höll man också auktion varvid de sammanlagda auktionspriserna
översteg boets uträknade värde. Carl Flinkenfeldt som 1809 var avskedad
från kavalleriet har tydligen sysslat med träskotillverkning som extrainkomst
och ägde även några tenn och kopparsaker som en ljustake och ett krus i tenn
och ett par kopparkittlar.
Vad gäller övrig bebyggelse hade Käglinge i alla fall 1660 ett tingshus
(utritat på kartan nordväst om byn) vilket även nämndes i jordrevningshandlingarna 1671 men på kartan 1702 finns det inte kvar längre. Sedan
1779 hade byn en skolmästare, men skolan ambulerade mellan gårdarna
fram till 1808 då ett skolhus byggdes'".
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Hus och bostad
Byggnadsskicket på slätten beskrevs så här av Linne 1749: "Gårdarne äro
merendels för vart och ett hushåll kringbyggde på alla sidor om gården med vita
lerslagna väggar, täckte med halmtak, och de ofiamosslupne-. Gårdarna var alltså
av den sydsvenska typen42 och husen utgjordes av s k skånska längor43. Den
skånska längan har flera kännetecken: sällan mer än 6 m bred, minst 2-3
gånger längre än husets bredd, låga väggar, brant tak (minst 45° lutning), de
många rummen ligger i en enda rad44. Det centrala rummet i bostadslängan
var den dagliga stugan, -stuan-, som låg intill köket med sin stora bakugn.
Bredvid köket låg grovköket/brygghuset, -sterset- . Bostadslängan hade ofta
två ingångar, en direkt in i köket och en finingång, med farstu. Innanför
farstun fanns oftast en kammare, -kammorsed*". Längst bort från köket, på
gaveln, fanns ofta ett rum benämnt sommarstugan"( äv. bakhus,
kistehus,härbergshus). I längan kunde också finnas en rustkammare ( för
soldatens/ryttarens utrustning), dränghus, pigkammare osv. Ofta låg dock
dränghuset i en av de andra längorna, liksom mathus, salthus, härbärge,
undantagskammare osv. Placeringen av rummen varierade dock45. Med nödvändighet blev varje rum inte så stort, de största rummen, som dagliga stugan
och sommarstugan var ofta så gott som kvadratiska, dvs 5-6 m x 5-6 m. Den
enda värmekällan var den stora bakugnen vilken värmde järnkakelugnen i
stugan. I bouppteckningarna från Käglinge benämns den i bland "Marieugn,
Nattvardsugn, Paradisugn, Ryttarugn" efter de olika motiv som syntes på
järnplåtarna. Ju längre bort från köket och stugan man kom desto kallare blev
det. Linne nämner 1749 att boningshuset var mycket fuktigt inomhus
beroende på fukten i lerväggar och lergolv och den enda värmekällan.
Landshövdingen av Klinteberg beskrev miljön på följande sätt 1815: 1
förenämde boningsrum, hvars väggar och golf bestå af lera, och hvarest den
knappa eldningen altid sker i en jernugn utan öppning ifrån sjelf(v)a rummet,
instänges nästan beständigt en fugtig, tjock och af torfos förskämd luft, som
onekligen måste medföra en skadlig verkan både på själs- och kroppskrafterne..."46' De övriga längorna i gården inrymde logar och loggolv, fähus och
stall, fårhus, svinhus, huggebod; med olika variationer.
Gårdarna i Käglinge avtecknar sig något diffust genom bouppteckningarna. I de flesta finns det olika rum nämnda, ofta med vilka möbler och
träredskap som finns i dem men det anges sällan hur rummen ligger i
förhållande till varandra, och inte heller räknas alla rum upp. Gårdarna 6,
10 och 12 är de med de mest kompletta uppräkningarna. De rum som har
gemensamma namn är dagliga stugan, sommarstugan, mathuset, härberget,
brygghuset, drängahuset och loftet. För nr 6 finns även farstugan vid
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Fig. 17. Planfoto över boningshuset på gård nr 6 under utgrävning, från väster. Lägg
märke till den tydliga vinkeln av stenar strax utanför husets norra långsida, vilka är en
del av grunden till bakugnen. I bildens vänstra kant syns en tydlig stenrad som markerar
ägogränsen mot intilliggande tomt, och vänster om den fragment av en stenläggning.
Jämför med fig. 13, samt fig. 18. Foto: Jörgen Kling
sommarstugan, salthuset, köket (1753), lilla kammaren mellan båda stugorna, spiskammaren (1760); nr 10 spiskammaren, ölhuset, kvarnhuset, huggehuset (1766) och för nr 12 huggehuset, salthuset, kammaren inom stugan
(1766), kammaren näst stugan (1768), loftet över stugorna.
I handlingarna till enskifteskartan 1806 framgår att två gårdar hade sina
hagar infredade med stengärdesgårdar (nr 2 och 10), flera plantering av pilar
(nr 1, 2, 5, 6, 10). Gården nr 10 framstår som speciell med ftugttriin, ahlmar
och askar tillsammans ungefiirl. 40 st utom 200 st pihlar, 300 famnar stengjärdesgård". Om byggnaderna nämnes inget utom om "åbyggnaden" är god,
bättre, ordinair, medelmåttig, passable, svag eller obetydlig. I bouppteckningen för gården nr 11 från 1713 finns ett protokoll över laga husesyn där
nödvändiga reparationer av längornas brister står antecknat. Av protokollet
framgår att den norra längan var boningslängan och bestod av 15 binningar
och de andra tre av 9, 14 och 20 binningar. Ett särskilt ryttarhus finns också
på 9 binningar. 1 binning var ett stolppar med bjälkar, avståndet mellan 2
binningar kallades väggarum47. Ett väggarum var oftast ca 3 alnar eller 1,51,8 m långt". Boningshuset har sålunda varit ca 27 m långt.
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En granskning av storskifteskartan 1790 visar gårdarna liggande på två
rader längs bygatan, liksom på 1660 års karta, med en damm i den södra
delen av gatumarken. 1790 är alla gårdarna fyrlängade men endast nr 3, 5,
6,10, 11 och 12 tycks ha ett helt slutet gårdsrum. Som kuriosa kan nämnas
att när det lades en lyxskatt på fönster 1795 kan man se att de flesta av
gårdarna har mellan 6 och 8 fönster utom nr 6 som hade 10 och nr 12 som
hade 12, medan gatehus skattar för 1-3 fönster och en del för inget alls.
(Nämnas kan också att ingen i byn hade rum med sidenmöbler eller
sidentapeter, ej heller fanns det något silver eller guldur, några jakthundar
eller onyttiga hundar. Tobak tycks dock var och varannan bonde ha nyttjat
och kortspelandet verkar också ha florerat).

Den arkeologiska undersökningen 1989
Den arkeologiska undersökningen i Käglinge genomfördes 1989 av Malmö
Museer eftersom marken skulle bebyggas med villor. Undersökningsområdet kom att omfatta stora delar av den plats där gård nr 6 legat, enligt
storskifteskartan, samt delar av gårdsplatserna för nr 5 och nr 8. Av nr 6 var
endast rester efter gårdens norra länga, bostadslängan, bevarade. Denna var
ca 30 m lång och 5-6 m bred med grunden av syllstenar delvis kvar. På norra
sidan av längan fanns rester efter den utbyggda bakugnen och längs östra
delen av denna sida en stensatt ränna för avrinning av takvatten. I byggnadens lämningar kunde spåras en indelning i 5 genomgående rum och ett
mindre ej genomgående. Spår av ugnar/värmekällor kunde ses på fem olika
ställen. På byggnadens södra sida fanns en trappsten och rester efter en
stenlagd gårdsplan.
Några avgränsbara och daterbara golvlager kunde inte konstateras. Keramikmaterialet från detta hus sträcker sig från 1500-talet till 1800-talet.
Fyndmaterialet utgörs till stor del av keramikskärvor, något som olyckligtvis
är ganska osynligt i det skriftliga källorna. I bouppteckningarna nämns för
nr 5 "porslinsfat och porslinstallrik" 1782, för nr 6 "porslintallrikar, lerkärl"
1821, för nr 10 "lerkärl" 1766 och "porslinstallrikar" 1804 och för nr 12
"lerkar" 1766, "3 flata lerfat, 2 djupa lerfat, 2 lertallrikar, 7 lerkrukor" 1768
och porslinstallrikar 1799 och 1803. Ofta nämns lerkärlen bara i förbigående med anmärkningen att de inte tas upp i värderingen.
Att keramiken knappt omnämns i bouppteckningarna gör att det är
omöjligt att koppla ihop fynden med de historiska källorna.
Problemet när det gäller att koppla källornas omnämnande av rum i
mitten av 1700-talet till det arkeologiska materialet är att det i lämningarna
inte går att skilja detaljer från huset på 1500-talet från senare inre disposi38
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Fig. 18. Överst: planritning av boningshuset gård nr 6 efter utgrävning. De stenar och
delar av stenläggning som hör till husets grund och gårdsplan syns tydligt. L markerar
områden med lera, medan skraffering med vinkelställda streck visar områden med bränd
lera. Plustecknen visar hörnen på de rutor som undersökningsområdet delades upp i.
Siffrorna visar placeringen av bnden på fig. 19. Renritning: Jörgen Kling.
Underst: min rekonstruktion av hur rumsindelningen kan ha sett ut i boningslängan under
1700-talet, utifrån de arkeologiska lämningarna, bouppteckningarna och gängse utseende
hos andra skånska längor. Notera den utskjutande bakugnen och jämför med den övre
planens vinkel av stenar, även på fig. 16 och 17. Ritning: Anette Rosberg.
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tioner, ända fram till mitten av 1800-talet. De många spåren av olika
värmekällor (kakelugnar, spisar) visar också att de olika seklen lämnat sina
spår. I 1700-tals källorna finns endast en järnkakelugn nämnd förutom
bakugnen och denna låg alltid i det rum som anslöt till köket. Försöker man
sig på en indelning efter den plan som dokumenterades vid den arkeologiska
undersökningen, jämfört med bouppteckningarnas nämnda rum och kartan
över bygatan från 1788-90 kan boningslängan varit indelad enligt följande:
Man får utgå från resterna av den utbyggda bakugnen, vilken syns som
en rätvinklig stenrad norr om huset, strax öster om mitten. Direkt innanför
denna låg köket, som nästan alltid var lika smalt som själva ugnen. Dagliga
stugan låg alltid intill bakugnen eftersom den enda värmekällan, järnkakelugnen, eldades härifrån. Således placeras dagliga stugan omedelbart till
vänster om köket. Vanligen var detta rum i stort sett kvadratiskt men för att
få rumsfördelningen att stämma med planen och spåren efter mellanväggarna antas att gården nr 6, som en av de största i byn, haft en något större daglig
stuga än normalt. Längst bort från ugnen låg vanligtvis sommarstugan som
var helt ouppvärmd. Detta rum har således placerats längst i väster. I

Fig. 19. Fynd från utgrävningen av boningslängan på gård nr 6 För placering, se fig. 18.
Fynd nr 1,3,5 och 6 är fragment av fat och skålar av lergods, dekorerade med färgad
piplera och engobe. Nr 4 är en fot till ett lergodskärl medan nr 2 är ett hänglås av järn.
Fynden skall förmodligen dateras till 1600-1800-tal.
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sommarstugan fanns bland annat ett bord, en säng, en kista och ett par
bänkar. I bouppteckningarna nämns även "lilla kammaren mellan båda
stugorna" och "farstugan vid sommarstugan", varför dessa placeras mellan
de tidigare nämnda rummen. Vid farstugan, farstun, antas också den ena av
husets två ingångar legat. Stenläggningen utanför tolkas som spår av denna.
I farstun fanns endast lortstegen till vindsutrymmet. Lilla kammaren innehöll ett litet bord och en bänk, samt några livsmedelsmått av olika storlek
(ölhalvtunna, skäppor). I bouppteckningarna nämns även en spiskammare,
som torde även den legat intill bakugnen. Eftersom brygghuset, med sin fasta
inmurade kopparkittel, vilken värmdes från bakugnen, även måste haft
direktkontakt med ugnen har förmodligen spiskammaren legat inklämd
mellan denna och ytterväggen. Liknande lösningar finns i andra hus. I
spiskammaren fanns bland annat en kista, ett skåp, en vävstol, två spinnrockar och en matkorg. I brygghuset fanns allehanda matlagningsutrustning,
olika mått och förvaringskärl, samt redskap för bryggning, slakt och bak.
Den andra ingången i huset låg vanligvis mitt för köket och fungerade som
det enda ljusinsläppet i detta annars mörka rum, men det finns hus med en
"förskjuten" ingång. Om den större sten, som finns kvar i söderväggen med
en stenlagd yta utanför antas vara trappstenen skulle så även vara fallet här.
Längst i öster placeras salthuset, som tydligen använts för förvaring och viss
beredning av mat. Här fanns olika tunnor, saltkar, sillabaljor, fjärdingsmått
och en garnvinda. De vackert dekorerade keramikfragmenten som finns på
bilden hittades i detta rum. Förmodligen har det varit uppläggningsfat.
Foten kommer från en trefotsgryta som använts för matlagning. Mathuset,
härbärget och dränghuset skulle då ha legat i någon/några av de andra
längorna. Norr om bostadslängan låg trädgården, eller hagen, där diverse
köksväxter odlades. Här fanns även en brunn. Stenraden ca 10 m norr om
huset markerar enligt bykartan en ägogräns mot gård nr 8.
Under detta hus framkom ett äldre som med keramikfynden kan dateras
till 1300-tal. Detta hus verkar ha stått till in på 1500-talet då det tydligen
rivits efter en brand, som tydligt kunde ses i ett kraftigt sotlager och bränd
lera. I de danska källorna, dvs mantalslängder och jordeböcker, har inget
kunnat spåras om någon brand eller ödeläggelse. Detta är inte heller
förvånande eftersom dessa källor är mycket kortfattade.
Den äldsta bebyggelsen på platsen kan dateras till 1000-1200-tal med
hjälp av keramik i spridda stolphål och kulturlager."

Käglinge nr 61570-tal —1821
Fram till 1655 går det inte att identifiera gården i källorna. Det enda man
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Fig. 16 Gård nr 6 under utgrävning, fotograferad från norr. I nederkanten av bilden syns
stenarna i husets grund med rutmönstret av jordbänkar som visar hur man grävt ut
området. I bakgrunden syns det gamla skolhuset från 1808.
Foto: Jörgen Kling.
får veta, är i jordrevningsprotokollet från 1671 att gården sedan 1570-talet
brukats tillsammans med en halv ödegård. I huset på denna ödegårdsplats
var det i alla fall 1671-75 krog för de resande. Den äldste identifierbare
rusthållaren på gården hette Jöns Andersson och finns i källorna från 1655
till 1675. Näste man är Olof Persson som finns omnämnd från 1681 till sin
död 1693. Av dödbokens åldersangivelse att döma bör han ha varit född ca
1640 och var gift med Karna Pålsdotter. Hon var i alla fall inte dotter till
Jöns Andersson men kan ha varit hans hustru. Detta är dock omöjligt att
få bekräftat. Olof Perssons efterträdare Hans Jönsson gifter sig med änkan
och kan spåras i källorna från 1696 till 1731 (se vidare nedan).
Under hela 1700-talet var Käglinge nr 6 ett helt kronorusthållshemman
och skulle sätta upp 1 ryttare för Månstorps kompani, vilken gavs först nr
105, senare nr 60. Gården var det näststörsta rusthållet och den tredje största
gården över huvud taget i byn.
Eftersom det saknas kyrkoboksanteckningar för de första 30 åren av 1700talet är det svårt för att inte säga omöjligt att utreda släktskapen mellan de
första två rusthållarna på gården under perioden.
År 1700 heter rusthållaren Hans Jönsson, hans hustru Karna och barnen
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Pål och Per Olsson samt Ingar och Kerstin Olsdotter. Hans är uppenbarligen
Karnas andra man. 1710 noteras sönerna Pål och Ip samt dotter Kerstina.
Omkring år 1732 dyker en ny rusthållare upp vid namn Hans Olsson, f ca
1700. Han hustru heter Karna Hansdotter, f ca 1710 och är möjligen dotter
till förutnämnde Hans Jönsson.
Det ovannämnda faktum att besittningsrätten till ett kronorusthåll vanligen ärvdes, samt det stora värde ett helt mantal kronorusthåll representerade om man skulle köpa besittningsrätten gör det troligt att de äldsta
innehavarna av gården på något sätt är besläktade. Det kan dock inte
uteslutas att så inte är fallet. Rusthållsrätten för Käglinge nr 6 värderades
1740 till 360 daler silvermynt, 1753 till 600 daler, 1760 till 800 daler och
1821 till 4000 rd. År 1740 var värdet ungefär detsamma som 295 årslöner
för en dräng" eller 30 oxar i sin bästa ålder.
Från Hans Olsson och framåt är gården ända in på 1900-talet åtminstone
delvis i samma släkts brukande, och senare även ägo. Hans Olsson och Karna
Hansdotter får 5 barn innan hon avlider 1740, endast omkring 30 år
gammal. Två av barnen dör innan de hunnit fylla 1 år men de övriga tre,
alla döttrar, når vuxen ålder. Det är Mätta, f ca 1733 d 1756; Gertrud, f 1735
d 1811 och Bengta, f 1739 d 1785. Hans Olsson gifter om sig med änkan

Fig. 15. Skånsk gård. Så här kan gården Käglinge nr 6 ha sett ut. Längan närmast på
bilden är bostadslängan. Notera den utskjutande bakugnen.
Teckning: Tord Kempe, Simrishamn.
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Fig. 19b. Teckning från 1830-talet som visar Kersti Nils Ols, från Glostorp, av Otto
Wallgren. Dräkten består av mörkblå eller grön sticktröja med sammetsuppslag, varpå är
rosor och blad; blått livstycke; svart, blå eller grön kjol; mörkblått förkläde med ljusblå
och röda ränder; gult halskläde; silverkläde.
Elna Jeppesdotter, men de får inga gemensamma barn. Hon avlider 1753
och efterlämnar 5 vuxna barn med sin förre man.
1760 dör Hans Olsson men har då redan bestämt vem som skall efterträda
honom, nämligen den äldsta levande dottern Gertruds fästman, Ola Jeppsson, f ca 1734 d 1802, som redan under Hans Olssons livstid brukat hälften
av hemmanet. Gertrud Hansdotter och Ola Jeppsson gifter sig samma år och
brukar gården i nästan 40 år, till år 1797. Under denna tid får de 6 barn varav
endast 2 når vuxen ålder; sonen Sven, f 1770 d 1802 och dottern Kerstin,f
1776 d 1848. Sven gifter sig till ett rusthåll i Hindby, genom gifte med Ingrid
Persdotter, som är dotter till hans moster Mättas man i hans tredje gifte.
Käglinge nr 6 går därför vidare i släkten återigen genom en dotter och hennes
gifte 1796 med Ingrids bror Anders Persson, f 1770. 1797 övertar Anders
Persson brukningsrätten, vilken han innehar till sin död 1821.
Anders och Kerstin får 8 barn varav 3 dör unga men 4 av de andra delar
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så småningom upp gården i mindre delar, under 1800-talets skatteköp och
hemmansklyvningar.
Det verkar vara genomgående för denna gård att den gått vidare i släkten
på "spinnsidan", antingen genom att änkan gift sig med någon utifrån
kommande man eller att en dotter fört en måg till gården. Samma sak har
varit fallet för många av de andra gårdarna i byn också.
I jämförelsen mellan det arkeologiska och det skriftliga materialet finns
det tyvärr stora glapp. Eftersom det inte gick att urskilja några stratigrafiskt
åtskilda lager i det yngre av husen på tomten, dvs den period som de skriftliga
källorna täcker, blir de arkeologiska fynden och husets konstruktion sammanbakade. Några skillnader eller någon utveckling i exempelvis rummens
disponering kan inte ses. Rent logiskt har förmodligen en sådan ägt rum
under de kanske 300 år huset använts.
Det är osäkert när huset rivits eftersom det inte finns några dokument
bevarade som kan belysa detta. Den sista kartan huset finns med på är från
1826 och rör en tvist mellan Anders Perssons son Hans Andersson och hans
svåger Erik Brorsson om delningen av hemmanet. Erik bebor det gamla
huset medan Hans byggt ett nytt. Erik Brorsson avlider 1847 och möjligen
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Fig. 20. Antavla som visar rusthållarna och deras familjer på Käglinge nr 6 från 1655
till 1847. Observera att det ej säkert går att knyta den äldste kände rusthållaren Jöns
Andersson till den efterföljande Olof Persson. Möjligen var Karna Pålsdotter Jöns Anderssons änka. Det är också oklart hur nästföljande led hänger ihop. Eventuellt är Karna
Hansdotter Hans Jönssons dotter.
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står huset fortfarande kvar då. Efter hans död fortsätter änkan, Anders
Perssons dotter Marna Andersdotter, att bruka och äga gården och köper
även upp mindre delar som ägs av andra. Förmodligen någon gång under
denna period flyttar man och bygger ett nytt hus. På Topografiska Corpsens
karta från 1861 finns huset inte kvar.
Bouppteckningarna från gården ger en ganska genomsnittlig bild av vilka
ägodelar som fanns på Käglinges gårdar. Nedan återges en bouppteckning
för gården nr 6 från 1760, då boet efter rusthållaren Hans Olsson skulle
delas. Originalstavningen har bibehållits och värdet på bohaget ges i daler
silvermynt och ören. Vissa ord har inte kunnat läsas och markeras därför med
Bouppteckningen inleds med en ingress där det tas upp vem som är
avliden samt vilka arvingarna är. Vidare brukar värderingsmännen nämnas
liksom eventuella förmyndare för omyndiga barn. Själva bouppteckningen
är uppdelad i föremålens material. Pengar, guld och silver brukar inleda för
att sedan följas av mässing, malm, järn och trä. Bouppteckningarna brukar
avslutas med djur, spannmål och textilier. Allra sist tas eventuella skulder och
krav upp men i den återgivna bouppteckningen redovisas bara själva boet.
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Ur Oxie Häradsrätts arkiv F II: 11 1760-61 nr 205
Åhr 1760 den 16 julii låta arfwingar och arftagare uti stärbhuuset efter afl.
rusthålaren Hans Ohlsson i Keglinge lageligen upteckna och wärdera qwarlåtenskapen, med berättelse det hustrun några år tilbaka är — — — döder, och
at efter henne afwittring är skedt hwarefter mannen till dödstunden warit
änkling; warande arfwingarna den aflidnes barn nembl:
äldstra doteren hustru Mätta är död och hafwer efter sig en doter Mätta på
4 år gammal, hwilkens fader rusthållaren Per Larsson i Hindby är tillstädes;
2dra doteren pigan Gjertrud som är fästeqwinna af drängen Oluf Jeppson;
och tredje doteren hustru Bengta och dess man Rasmus Rasmusson som alla
äro närwarande ock sielwa upgiefwa ägendomen under laglt answar; samt
bewittna upteckningen ock wärderingen, hwarmed tillgår på följande sätt:

Contanta Penningar seges inga wara.
SILFWER
1 begare med namn H:0 SEJD i
en krants och 1740 i en annan upföras för 16 lod
322 st aflånga skedar med samma
nambn på skaftet
14TEEN
1 djupt fat wäger 4 1/2
1 dito flat wäger 3
2 st små flata hamrade
tallrickar
1 salt kar
1 smörfat

2.26
-30
3-6
-20

MALM OCH MÄSSING
1 liten malmmortell med stöt 31 gammalt strykjern med
balt (?)
21 par messing ljusastakar på hög fot
af drifwit arbete
31 gammal mässing ketell
2.20
KOPPAR
1 brännwinspanna inmurad hwartill
höör hatt och låck som seges stå uti
stuwan, som med swahletinna lemnas till lösen åt Oluf Jepsson som
lofwar
501 inmurad bruggakettell på 3/4 spann
utlöses sammaledes för
181 dito wäger 10 lod
7.16
1 liten tratt
-16
TRÄWAROR
(I dagliga stugan)
1 st gammalt wråskop i stugan
af förr
1.20

2 st bakstola
2 st dito
1 st halmstol
1 st gammalt förr skrin
1 st tablett
1 himblings säng

1-16
-12
-18
1.16
1.16

I somarstugan
1 st förr bor med kort fot
1 st fiölebänk af förr
1 st dito
1 st förr sängstäle

2.16
-24
-24
6-

I salt huseth
1 st hel öhitunna
1 st eke salt kar
1 st half sile tunna
1 st gryn fierding
1 st sile balja
1 st gammal sila fierding
1 st eka böta
1 st garn winga
1 st gammalt sål

1.8
1.8
-16
-12
-24
-2
-4
-3
-2

I litet kamert metan både stugorna
1 st öl halftunna
11 st gammal fiölebänk med
kort fot
-10
2 st gamla grynsål
-4
1 st gammal syböta
-2
1 st gammal beslagen skiepa -16
1 st half skiepa
-6
I spiskamertet
1 st gammal eka kista
1 bokawäf med behör
1 st gammalt förr skop
1 warpa
1 st gammal ölåting
1 st gammal sikt

-20
3-16
-12
-10
-6

1 st matkorg
1 st gammal dito
1 st gammal spinråck
1 st dito
1 st syböta
I bryghuset
1 st stöpkar af förr
1 st dito på tre tunrum
1 st dito mindre
1 st eka balja
1 st gammal öre balja
2 st öl halftunor
1 st gammal hel öl tunna
2 st sila halftunnor
2 st sila fierdingar
1 st öl legel
1 bakatruf af förr
1 st dito mindre
1 st gammal ölåting
1 st han quarn
1 par nyyr quarnstena
2 st gamla öl fierdingar
1 st sila halftunna
1 st liten span
1 dito gammal
1 st boka sila tunna
1 st trätratt
1 st sy
1 st matfat
2 st syböter
1 st gammalt kiste
wråskop (?)
I herberget
1 st runt bor
2 st fiölebänka
2 st sängstäle med -aml.
1 st tieretunna
1 st tierebalja

-8
-2
-16
-12
-3
12-16
-14
-8
1.16
1.16
1.6
1.4
1.8
1.234
1.12
1.12
33-

1-

1.8
1.4
1.4
1.8
1.8
1.2
1.2
1.6
1.6
1.20
1.8
3-8
-3
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1 st backa trufstol
2 st sängstäle i dränghuset

-4
-24

På Lifter
1 st gammal spinaråck
1 dito
2 st gamla sila halftunor
1 st gammal eka stantunna
1 st gammal - - - - tunna
1 st gammal sila halftunna
1 st sila fierding
I st sila halftunna
1 st ekaplanka
1 st bryda
1 st gammal dito
2 st skietefota
1 st sädeslöf
1 st dito
10 st refser

-8
-6
-12
-3
-2
-2
-2
-6
-4
-10
-6
-4
-6
-4
-20

WAGNREDSKAP
1 st färadswagn med behör
32.16
1 st dito
2 st höstwagnar med behör
62 st dito
522 st gamla möckwagnar
-24
I st gammal dito
-12
4 st gamla wagnred
1 st skåg häckar
11 st framtiura med
-10
wågningar (?)
-6
1 st bocktiura
-12
2 st oxselträ
10 st häckatänger
1.8
1 st gammal släde med karm 1.16
1 st dito utan karm
-16
1 hal part i en gammal tromlal1.16
1 hal part i en sädesharpa
1 st föra kista
-20
3 par nya jul
2.8
-12
3 par skaglar
-4
8 st häckakråckor
-6
3 stensla kiäpar
-16
1 st täckastia
1 st dito
-3
-4
1 st tälja bänk
5 å en half tolft läkter å 1
5.16
tylten
3.16
2 st lägder
2.20
4 st nybräder å 12 f
3 st gamla bräder å 3 f
-9
-18
3 st åhr han reden
-6
2 st dito
1 st åhr och - - - -21
plågredskapen med sitt behör 7.16
1 par ulkardor
-6
-8
1 hamse heckla
1 gammalt kar af furu
-8
-4
1 kar uttan skacklar
4 st gamla eke st- - - 1 bättre träkanna
5 st böka klefningar (?)
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-24
-4
-20

HÄSTAR OCH STON

1 swartbrun häst 6 åhr
501 dito brun 10 åhr
30261 dito brunblest 8 åhr
1 dito brun snåpat 12 åhr 1241 dito 18 åhr
1 brun snåpedt häst 2 åhr 121 brunt snåpet sto 9 åhr 361 dito ljusbrun blesat
1016 åhr
1 dito mörkbrun blesat
16 åhr
71 ljusblacket föl 1 åhr
14OXAR OCH KOR
1 rödbråcket oxe 7 åhr
1 dito swart 7 åhr
1 dito swart 6 åhr
1 dito 6 åhr
1 dito 6 åhr
1 dito 4 åhr
1 dito - - - - 6 åhr
1 dito swartiälmat 3 åhr
1 dito tiurkalf 1 åhr
1 swartiälmat ko 11 åhr
1 dito 5 åhr
1 dito qwide 3 åhr
1 dito kalf 1 åhr

261826262416201671416148-

FÅÅR
10 st får
2 st sämbre
4 st årslamb
4 st dito sämbre

30565-

SWIN
8 st större swin
6 st mindre dito
10 st dito mindre
3 st grisar
GJÄSS
1 gås
1 gåse

402417.16
3-

-16
-6

JERNWAHROR
1 gammal ugn i stuga natwardsugn kallad med stoor
20jernfot
1 dito mindre som är till
Rasmus Rasmusson i
16Skräflinge
1 gryta på 2ne span
51 dito på 1 span
3.8
-24
1 dito söndrig
-24
1 pannejern

1 kettellfot
-20
-20
1 wedyxa
1 dito
-18
-14
1 dito mindre
1 stoor nafwer
-24
-20
1 dito mindre
1 dito mindre
-12
-4
1 gammal bandknif
1 spinnborr
-2
-6
1 svinborr
-6
1 bredt hugjern
-4
1 dito smalt
-24
1 par plogwingar
1 par dito
-16
-6
1 par dito utslitna
1 hammar och tång
-10
1 hoftång apart
-8
-24
1 jernwigge
2 st dito
1.8
-12
1 dito gammal
1 plogknif—lägg
-26
-24
1 dito
-12
1 bågasåg
.124
1 skogssåg
-24
1 torfwajern
-12
1 dito
-6
1 dito
1 söndrig jernstång
1.8
-6
1 dikespade
-24
1 fetter med nykell
-16
1 dito smida
1 par ullkammar
-16
1 fyrpanna
-6
1 rund jernpanna
-16
21 hop jernbråte odugl.
1 bandhake
-3
-4
1 oxebränna
1 hästbrän
-12
-28
1 mejelie med skaft
-24
1 dito
1 dito
-16
1 dito
-16
-14
1 dito
-12
1 dito
1 slålie med med skaft 1.16
1 dito gammal
-16
2 st gamla liar utan skaft -4
-20
1 gammal skäreknif
1 hötjufwa med långt
-18
skaft
12 st dito
-14
1 dito
SÄNGKLÄDER
1 öfwerdyna röd och blå
1 dito blårandig
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1 dito röd och blå
61 dito röd och grönrandig3.16
1 dito blårandig
1.20
1 dito röd och grön
41 dito gammal blårandig 1.24
1 underdyna linne blårandig
11 dito söndrig
-12
1 dito blårandig utan fjäder -8
1 dito ullen swartrandig
hufwuddyna röd och grön 11 dito
11 swartrandig dito
-24
1 hufwuddyna
-16
1 dito
21 dito linnen blårandig 11 dito linnen
-16
1 putstop ullen grön och röd 1.8

1 dito något sämbre
21 dito utsliten
-12
1 swart wallmars klädning 1.16
1 swart tröja
-24
1 dito
-24
1 par gamla semske skinbyxor
-20
1 par dito gamla
-12
1 binnalif af semskeskin
gammalt
-12
1 par blångarns lårfoder -10
1 par hwita ullstrumpor 11 par dito
-24
2 par gamla dito
-16
1 par semske skinhandskar -28
1 par dito gamla
-10
1 par wantar
-8
1 par halfslitna läderstöflar 51 par dito sämbre
21 par läderskor gamla
-24
1 lärolftsskorta
1.8
1 dito
1.8
1 dito
1.8
1 dito
1.8
1 dito gammmal
-16
1 dito blångarns gammal -8
3 st långa halsdukar
1.4
1 dito sämbre
-8
1 gammal fodrad resehufwa -24
1 gammal hatt
-16

6 tunnor dito hafre
2 tunnor dito blaning

3616-

Beträffande rustningshemmanet
nr 6 och 7 Keglinge som äger
12- - - augments ränta och utgör en hel mundering under nr
60 Månstorps Comagnie af
Nor.Sk Ryttare Regemnets så
gifwes till kenna det afl. mannen
skall i sin lifstid derom sålunda
förodnat att drängen Oluf Jepsson som är med den ena doteren
skall hafwa besittningsrättigheter såsom han ock i lifstriden
äfwen låtit helften med löfte att
efter des dödsfall wara till andra
helften
: warande
AKEDYNOR
mundering på Commande i Ri1 rölagans åkadyna
3kets tjenst ock osäkert om des
1 dito sämbre
1.16
tillstånd
än att karl skall
1 dito gammal
-24
fala, fast en recreut är förskaffat
1 dito
-28
som ännu lag fådt
än
1 dito gammal
-26
in te ri ms an tagn in gsedell. Om
1 dito gammal
1.16
utlösen af besittningsrättigheter
1 dito trädt
-24
och munderingen för detta hem1 dito fränsad
1man kunna arfwingar omsider
1 dito fränsand
-28
efter betänkande till det slut att
1 dito
1Oluf Jeps betalar uti alt för alt
1 dito trädt
-12
egen lott inberäknad till - - - 1 dito trädt gammal
-12 REMTYG
800 Riksd. och såm dels all ägan1 rölgans hyende
-12 1 par läderselar med kroktöm derättighet är ock framdeles öf1 dito trädt
-10 och läderhufwudstolar
3werlåter 8001 dito trädt
-8
1 par dito med kroktöm 2.16
1 par dito med kroktöm 2LINKLÄDER
1 par dito med slät töm 11 par dito med slät töm -24
1 lärolftslakan
11 dito
1.16 2 par basteselar utan töm 11 dito gammalt
-16 1 par gamla läderselar med
1 dito af blångarn
-24 töm
-20
1 dito af hampelärft
1.16 1 barnsadell med betsell
gammal
1 dito gammalt af blån3garn
-12 1 dito sämbre med betsell 1.16
1 dito
-10 1
2.8
1 lärfts putawar
-16 2 st lädergrimma
11 dito
-12
1 blångarns handkläde
SÄCKAR
gammalt
-4
2 st treskiftessäckar
51 dito gammalt utslitet -2
2 st gamla
1.16
1 gammalt blångarnslakan -24 1 påse
-16
1 treskiftessäck gammal -16
GÅNGKLÄDER
SPANNEMÅHL
1 grån wallmarsråck
51 dito
314 tunnor utsådd råg
1401 blå wallmarströja
2.16 18 tunnor dito korn
142-
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Ordlista
Augment
Gathus
Husman
Hårdvall
Kärrvall
Ringning
Surstagg
Åbo
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hemman vars skatt anvisats till understöd åt ett rusthåll, som ej självt
var tillräckligt bärkraftigt för att kunna ensamt hålla häst och ryttare.
hus byggt på ofri grund, ofta bebott av hantverkare och lantarbetare
lantarbetare/hantverkare boende i gathus, ägare till gathus
ängsvall där marken känns hård för foten
kärraktig ängsvall
sätta ring i ett svins tryne för att förhindra bökande
borstgräs, växer på sankare mark
bonde som har ärftlig besittningsrätt till annans jord, men äger alltså
inte själv marken

SEGE VATTENKVARN
Av ELSEBETH BAGER

Sege vattenkvarn hade gammal hävd. Redan 1434 talas det om Seye Mölle
i Burlöwae socken. Namnet betyder "sidländ mark, sankmark, lågland
utmed vattendrag".1 Det var det största vattendraget på Söderslätt och kantat
av vattenmöllor: Aggarpsmölla och Brännemölla i Svedala, Svenstorps mölla
i Törringe, Toarps mölla i Oxie, Fårabäcks mölla och Jörnemölla i Sallerup,
Nockebromöllan i Bjereshög, Görslövs mölla i Görslöv och slutligen, närmast utloppet, Sege mölla.
Den 7 juni, Pingstdagen, år 1500 gjorde kung Hans2 en affärstransaktion
med Malmö stad. Kungen behövde nämligen en rymligare och bättre
belägen byggnad för tullärenden än den han hade. Han bytte därför till sig
en gård med ett grundmurat torn, som låg strax innanför Färjeporten och
kallades Torngården.3 I gengäld fick Malmö Kronans vattenmölla vid Sege
å med tillhörande åker, äng, betesmark, fiskevatten och dammbyggnad.
Staden skulle därutöver betala 300 rehnska gyllen och erhöll då rätt att
dämma upp ån och anlägga en vattenledning in till staden genom Kronans
mark vid Bulltofta. Det var rikshovmästaren den välborne riddaren Herr
Poul Laxmand, som ordnade bytet.4
I ett arvskifte år 1539 mellan Karine Iep Hansen och hennes barn nämns,
att hon tillsammans med sina syskon har en "systerdel" i bl.a. Seye mölle,
"som står till pant udaff Malmö By".5
Det kan inte alltid ha varit lätt att vara möllare vid Seye Mölla. Tiderna
var ofta hårda. I bl.a. Herdaminnena står det 1643 om Burlöv, dit Sege mölla
församlingsmässigt hörde, att "Haffren tog suenschen oc förde till Lundegaard" och 1644, att då svenskarna hade blockerat Malmö, låg Burlöv mitt
i stridslinjen och socknen utplundrades, bönderna förjagades och varken
kyrkan eller kyrkoherden kunde erhålla något tionde. När danskarna gjorde
utfall från fästningen, d.v.s. Malmö, slog de läger i Burlöv "oc haffde sit
liffquarter her i prestegaarden", klockstapeln nedrevs och "fielene" användes
till underlag för de på kyrkogården placerade kanonerna.6
Också möllaren, Rasmus Nielssen, klagade. Den 13 maj 1644 skrev han,
att han i några års tid hade bott i möllan och ordentligt betalat sitt landgille
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ända till dess att fienden nu kommit "her hoes oss udij landet" och de har
fyra eller fem gånger varit uti möllan och spolierat och rövat och legat här
uti byn till för kort tid sedan". Den stackars möllaren hade varken råd eller
fömåga att betala hela landgillet och bad ödmjukt borgmästare och råd, som
han ber Gud bevara till själ och liv, att bli förskonad från att betala hela
landgillet. Han tänker ge sig iväg och erbjuder sig att betala av på skulden
något av vad han kan komma att förtjäna.'
Borgmästare och råd lät nu besiktiga möllan. Huset med kvarnen och
dammen var öde, två möllestenar var slitna, en var sönder och en skorsten
hade fallit ned. Om staden ville ha vidare inkomst av möllan, måste det till
en ny mölla och en ny damm. Detta skulle komma att kosta "en stor hop
pengar" och man är beredd att förhandla med dannemannnen Hanss Svend
om en viss årlig avgift till staden, men förbehåller sig att undersöka, om man
kanske skulle kunna få ett bättre anbud. Det kunde man och i juli 1647

Sege å med åmynningens två grenar.
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besiktigade man, vad Jeronemus möllare hade byggt upp och tog reda på,
hur mycket timmer, järn och sten han hade fått från möllan väster om
Slottet. Man fann, att han hade byggt ett hus på sju bindingar och ett
halvslag, en liten skorsten, en bakugn m.m., i allt taxerat till 150 dlr sm.8
Den 21/9 1671 då Lieutenanten Hans Roos9 avstod och flyttade ifrån
Seye mölla, antogs Joen Boijesen Beckom och det skrevs kontrakt att han
till staden skulle betala 100 dlr sm och få behålla arrendet så länge han levde,
med "Agger, Eng, Fiskedam och Faegang" samt i Landgille lämna 4 pund
rågmjöl, 4 pund bjuggmjöl och en "Boelgalt"1° eller, vare sig det är dyrt eller
billigt, i stället erlägga 50 dlr sm för spannmålen och 3 dlr för galten till
Philippi Jacobi (1 maj)11 samt hålla möllan i gott stånd.
År 1673 blev biskop Peder Winstrup i Lund synnerligen upprörd.'2
Magistraten i Malmö ville taga Spillepengshusen från sockenprästen i Burlöv
och lägga dem under Malmö. Det är ju "absurt", skriver biskopen, att "Seye
Mölle, som er liggendis uden festningen (Malmö) skall söge kircke udij
festningen, det ei heller af arrilds tid13 vaeret nogon schicke". Det är
självklart, skriver han vidare, att Spillepengs husen skall ge arrende, hushyra
och annat till sina pricipaler i Malmö, men för den skull skall inte hans präst
gå miste om sin rättighet till tionde. Och prästen i Burlöv skrev att "sedan
Skåne har kommit under denna höglovliga regering har väl inte garnisonen
varit starkare än den var uti dess Westfaliska fred för 28 år sedan, då hela den
danska armen låg i Malmö och då möllaren i Seye Mölle, vid namn Rasmus
Nels för samma fred hade flyttat in i Malmö med hustru och barn" och dog
där. De blev emellertid ej begravda i Malmö utan fördes ut och begrovs i
Burlöv dit de hörde."
Borgmästare och Råd kom den 16 januari 1689 överens med borgmästare
Lars Persson Törnschiär att han skulle "åthniuta och behålla" Sege Mölla
mot vanliga landgillet, som fortfarande var 4 pund rågmjöl, 4 pund biuggmjöl och en "bohlgalt" från Philippi Jacobi 1689 till årsdagen 1690 samt
betala 53 dlr sm. Dessutom skulle han hålla sin möllare med hus, dammbord, slussar, kvarnar och allt tillbehör i gott skick. Åtta män skulle granska
kvarnens tillstånd vid Törnschiärs övertagande, men sedan ålåg det Törnschiär och hans arvingar att svara för underhållet. Man fann en del bristfälligheter och reparation skulle komma att kosta 88 dlr 16./. sm.15
Två år senare avled Lars Persson Törnschiär och det föll på hans änka,
Karen, att reda upp hans dåliga finansiella ställning. Hon behöll arrendet av
Sege Mölla. Törnschiär hade haft fabrikation av kläde vid Spinnhuset. Det
hade han visserligen slutat med, men där fanns ett stort osålt lager kvar, som
Karine lyckades bli av med. Den stampekvarn, som fanns vid Sege behövde
hon allltså inte längre. Däremot behövde hon pengar och därför blev
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stampen med befintliga våningshus, färgeri m.m. överlåten på Herr Doktor
Johan Jacob Döbelius och handelsmannen Lorentz Mynther. Stampen och
de tillhörande husen var i gott skick och Karen behövde endast låta göra
smärre reparationer efter synen, som hölls den 14 februari 1703.16
Rätten till fiske i Sege å var en bra inkomstkälla och Karen bevakade noga
sitt monopol på detta fiske. Därför stämde hon i slutet av mars 1697 David
Bager och hans svåger Töijer Töijersen för att de hade varit vid Sege å och
fiskat och dessutom varit ovettiga mot hennes utskickade anställda.
David Bager inkom med en utförlig, skriftlig redogörelse över vad som
hade hänt och menade, att salig Törschiärs hustru haft helt fel och "fauterar
storligen". David hade aldrig "intrengt sig uti Säije mölles herlighet" och det
hade han heller inte gjort den gångna fredagen. Han berättar, att Hovpredikanten Herr På'hl Quiding hade varit hemma hos Davids svåger, då David
kom dit och blev tillfrågad av Quiding, om han ville följa med till Spillepeng
för att fiska i ån. Hovpredikanten undrade också, om David kunde låna ut
sin moders fiskenot. Den visade sig emellertid vara "alldeles sönder" och helt
oanvändbar, vilket meddelades Quiding, som litet senare kom över till
David och sade, att det nu hade ordnat sig med not. Quiding frågade, om
David ville ta med noten i sin vagn, så skulle Quiding själv gå i förväg. När
så David kom fram med noten, begav sig hela följet ned till ån. Men, så snart
noten var till hälften utsatt, kom Catharina Strijbecks med en hop drängar,
försedda med stora "pryllar" och tilltalade dem "med skamlige ord" och ville
överhopa dem med hugg och slag.
Då steg Herr Quiding, och även David fastän han bara var inviterad som
gäst, fram till Strij beck och förklarade, att han inte alls ville draga not eller
fiska, om det nu var så, att hon inte ville det, och samtliga bemötte henne
med all "civilitet". David Bager, som egentligen inte alls hade med saken att
göra, blev emellertid behandlad "så groft och otidigt af Strijbeck och hennes
följe så att det ähr obeskrifweligt".
När Herr Quidings soldat hade tagit samman noten, bemäktigade sig
Karen Törnschiärs dräng den. David gick då ensam fram till honom och
begärde vänligt att få den tillbaka, varpå de strax slog honom i huvudet med
stora stenar och satte efter honom med sina prylar. David var nu illa ute,
eftersom han hade fem personer emot sig och "nödgades" blotta sin värja,
annars skulle de ha slagit ned honom på fläcken.' 7
Två år senare skrev Karen Törnschiär till Rådhusrätten i Malmö för att
tala om, att hon av olika orsaker "ähr blefwen föranlåten" att avskeda sin
möllare, Esbjörn Peders, från "Säije Wattenqwarn". Hon ansåg, att han inte
hade hanterat och underhållit kvarnen så, som han hade utfäst vid tillträdet
den 11 maj 1692. Hon begärde nu, att Magistraten, under vars jurisdiction
56

SEGE VATTENKVARN

kvarnen sorterade, skulle komma och granska kvarnens bristfälligheter och
sedan ålägga Esbiörn Peders att betala för reparationen. Kunde han inte det,
begärde hon, att Magistraten skulle taga ut beloppet genom laga execution.
Hon var uppenbarligen rädd för att annars alla kostnader skulle falla på
henne.'8
År 1795 den 23 april skrev Catharina Törnschiär kontrakt med sin dräng,
Erich Horn, om ett arrende av "Säije Miöhleqwarnar", som hon arrenderade
av Magistraten. Horn skulle avlösa den förre mjölnaren, Swän Ohlsson, och
tillträda nästkommande "Philippi Jacobi" (1 maj). Till kvarnen hörande åker
och äng upplåtes till honom att nyttja "bäst han kan och gitter", men han
får ej sälja något av egendomen. Av fiskeriet får han "niuta halfwa delen",
men han får inte fiska, om inte Karens bud är där och övervakar att hon ej
går miste om någon fisk. Dessutom måste han meddela henne, när fisken
leker. Hon ville tydligen gardera sig mot upprepningar av bråket med
Quiding och Bagen"
Erich Horn skulle själv göra små reparationer, som kunde behövas tid efter
annan, och sköta slussarna och dämningarna, men stora reparationer som
axelstenar, nya järn och nya hjul skulle Karen Törnschiär sjäv bekosta. Dock
skulle möllaren hjälpa till med det arbetet, så mycket han kunde med sitt folk.
Skada genom eld eller vårdslöshet och försummelse skulle Horn vara
förpliktigad att ersätta. "Olyckliga händelser, som ej kan ändras" behöver
han ej svara för.
Horn å sin sida lovade att årligen till Karen Törnschiär ge 50 dlr smynt,
ett svin, ett fett lamm och ett lass hö, men första året skulle han ge två lass
hö. Han skall också betala de extra ordinarie kronoskatter, som kan komma
att läggas på kvarnen. Han skulle vidare fritt sikta och mala allt som fru
borgmästarinnan behöver för sitt hushåll. Om någondera vill uppsäga
kontraktet skall uppsägningen ske ett fjärdedels år före utgången av avtalet,
annars löper det vidare.
Möllan behövde ideligen repareras och 1709 var det dags igen på grund
av "den stora wattuflod och isbrottt", som hade inträffat. Det hade kostat
Karen Törnschiär så mycket att sätta kvarnen i brukbart skick att hon hade
måst dröja med att betala 1708 års landgille.2° Hon bad, att Magistraten
"täcktes wijsa den benägenhet moot mig fattige, ålderstigne och wärnlöse
enkla, som uthom dess med många och stora swårigheter är öfwerhopadt,
så iag af dagligen ängslan mätt är, och låtta 1708 åhrs Arende afskrifwas mot
den nu senaste gjorda reparationen - - - 1709 åhrs landgille skall i dag blifwa
ehrlagt och betalt ...". Hon undertecknade skrivelsen "Karen Sahl Törens en
högt bedrövad och wärnlös enkla."
Möllaren Erich Bengtsson klagade i september 1715 över att Karen
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Törnschiär inte uppfyllde sin del av det ingångna kontraktet. Hon ville inte
alls lägga ut pengar på de stora reparationer på axel, hjul, stenar och järn,
som var nödvändiga och han vädjade till Magistraten att stödja honom och
se till, att han ej blev utkastad från kvarnen.21
Den 28 september 1716 dog Karine Nilsdotter Törnschiär, alldeles
utfattig. Hon var då något över 82 år gammal.
När Erich Bengtsson Horn avled år 1727 hade han arrenderat kvarnen
i 23 år, längre än någon av hans företrädare. Arvskifte förrättades 1728
mellan hans änka, Ingeborg Gudmundsdotter och tre omyndiga barn,
döttrarna Gunilla, 18 år, Ingri, 16 år och Anna, 10 år.
Ingeborg fick fortsätta att driva möllan och gifte sig med Per Andersson,
som i maj 1729 gick upp på Rådhuset och berättade, att isen i mars hade
sönderbräckt kvarndammen och den 21 april hade "isbräckningen" borttagit hela slussdämningen och brutit hål på olika ställen på dammen, vilket
medfört att han ej kunnat mala något. Han hade heller inte, efter vanligheten, "haft någon hjälp av fisket" och till råga på allt hade han "genom olycklig
händelse bortmist många sköna kreatur". Den ena olyckan hade följt på den
andra och han bad nu om "någon reparations hjälp", så att han åter skulle
kunna sätta kvarnen i stånd.22
Han kunde i alla fall fortsätta att arrendera möllan, men hade behov av
extra inkomster. I juni 1740 anmälde nämligen färgaren Daniel Ruhe och
fällberedaren Diedrich Gottschick till Magistraten att de ingått en överenskommelse med Per Andersson om att R bygga upp en "wattustamp" på "det
stycke plats wid Sege mölla som i förra tider utan afsaknad för qwarnen härtil
brukat blifwit". Visserligen skriver de, finns många vattenstampar både här
och där, men ingen i närheten av Malmö. Det är besvärligt att hålla tillsyn
över en stamp, som ligger långt borta och det blir dyrt med skjutsar, särskilt
när vintervägarna är besvärliga. Men se, det går inte alls. Stadens Äldste, som
fått ärendet på remiss, säger blankt nej. Möllaren har endast arrenderat
nyttjanderätten till möllan ooch hade inte befogenhet att på egen hand ingå
några avta1.23
År 1747 hade Stadens Äldste fått höra, att Per Andersson inte underhöll
kvarnen och att det vore fara att stadens egendom, "dess härlighet", skulle
fördärvas. Man ville förrätta syn och tillsätta granskningsmän.24
Per Andersson och hans hustru bör vid det här laget vara rätt åldersstigna
och de begärde att få överlåta arrendet till möllaregesällen Börje Nilsson från
Dalby mölla, eftersom han stod i begrepp att gifta sig med Pers styvdotter,
Anna Ericsdotter, som hade hunnit bli 29 år.
Synemännen fann, att det mesta var dåligt underhållet. Kvarndämningen
var visserligen lagad med torv, men otät och alldeles för smal, och man borde
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lägga själva bottnen med fastare grund. Synemännen konstaterade här den
ena bristen efter andra och uppskattade behovet av reparation till 250 dir
sm. Möllehuset och siktekvarnen i kvarnhuset behövde repareras för 120 dir
sm. De övriga huslängornas brister uppgick till 90 dir sm. Därtill kom en
kostnad på 10 dir sm för ett dike, som borde uppkastas. Totalt för de allra
nödvändigaste reparationerna blev det 470 dir sm. Om kvarnen skulle
upprustas ordentligt och bli till verklig prydnad för staden, skulle man få
spendera 800 dlr sm.
Man antydde, att en ny ägare säkert bättre skulle kunna klara av allt som
behövde göras och man borde kanske vid sidan om mjölkvarnarna anlägga
ett annat nyttigt verk "till fabriquers befordran", eftersom det här tidigare
funnits två mjölkvarnar och en stampekvarn. Kanske skulle man kunna få
någon att anmäla sig till en sådan verksamhet, ansåg tre av synemännen,
nämligen Rådmannen Peter Hagström, Handelsmannen Pehr Jönsson och
stadsbokhållare Gemzaeus. Guldsmed Johan F. Steltzner och ingenjören J.
Öhrngren var emellertid av annan mening och yttrade, att de 470 dalerna
vore tillräckliga för reparationen och att man inte borde låta någon fabrikör
arrendera stadens egendom. En sådan arrendator skulle kanske komma att
bestämma för mycket. Nej, man ansåg att "desse gamle folcken", som "dock
uti 43 åhrs tid sin ränta richtigt erlagt'', inte skulle drivas till tiggarstaven
utan få sitta kvar eller övelåta kontraktet på sin måg.
Möllaren, Per Andersson, var med sin hustrus samtycke, sinnad att avstå
sitt kontrakt med staden till timmermannen och möllaregesällen Börje
Nilsson. Stadens Äldste, som är bestörta över alla bristerna, menade att Per
Andersson hade vanvårdat möllan. Men man ville inte göra honom och hans
hustru "på sin Ållderdom husvilla och näringslösa" och det märks att man
är rädd för att staden skulle tvingas ta hand om dem. Därför ville man pröva,
om de inte skulle kunna konserveras av Börje Nilsson, om han fick övertaga
kontraktet. I så fall borde Börje förbindas att inom två år reparera kvarnen
och sedan fortsatt underhålla den. Därefter borde arrendet höjas till 90 dir
sm per år. Men först borde han vinna burskap och ställa erforderlig borgen
för reparationerna.25
Börge Nilsson och hans förlovade, Anna Eriksdotter, undertecknade nu
ett kontrakt med hans "kära svärföräldrar", i vilket dessa "godvilligt" avstod
från "possessionen av Sege kvarn". Börge å sin sida förklarade, att han
gått med på att svärföräldrarna av sitt lösöre till sin nödtorft
skulle få behålla följande.
"otvunget "

1 ko med svart hjälm
1 röd häst

24.60.59
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1 sto med svart bläs
8 får med sina lamm J 28.4 stora svin å 3.—
12.1 stor sugga
3.1 mindre "
1.1.2 grisar
2 gamla gäss å 12 ./.
—.24
10 unga " " 6 ./.
1.28
"Dessa kreatur underhållas gemensamt av det foder och den gröda, som till
möllan inhöstas."
I stugan:
1 himmelssäng med gamla gardiner och täcke
1 blårandig ylleöverdyna och 2 underdynor av lin
4 st. huvuddynor
I Stugkammaren: 1 ståndsäng med täcke och en rödrandig överdyna
1 blårandig underdyna och 2 st huvuddynor
Linnevaror: 1 par lärftslakan, 1 par gamla var, 4 blaggarnslakan,
2 st handdukar och 1 gammal duk.
Övrigt:
Min svärfaders egen kista
Min svärmoders egen kista
Dito litet skrin
7 st Ekebräder till likkista (!)
1 kopparkittel (1 1)
1 mässingskittel
1 järngryta
1 tennskål med lock
1 par mässingsljusstakar
1 st silversked
3 st tennfat
4 st tallrikar
Dessutom förpliktar sig Börge Nilsson att årligen till svärföräldrarna leverera
2 tnr råg, 1 tna korngryn och 2 tnr malt samt att årligen föda och underhålla
de ovan specificerade djuren, som, när så behövs, får ersättas av svärföräldrarna, om de har råd till det. "Eldebrant" skall de skaffa sig på egen
bekostnad. Börge skall också kosta på 35 dir smynt för att sätta husen i södra
längan i stånd, så att Per Andersson och hans hustru kan bo där.
Det fanns också skulder, som Börge fick ta ansvaret för:
Krono- och Stadsskatter, kvarnarrende och landgille 100.—
Brister vid synen 28/4 1747
470.—
Anna Erichdotters innestående fädernearv
100.—
Ränta i 5 år
30.60
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Anna Erichsdotters hemgift
93.24
bröllop
30.—
Särskilda skulder: Till Mme Martha Bager
31.02
4.—
" Catharina Haaks
" Lindroth
11.—
Fällberedare Gottschick
23.—
Smeden Beckgren
6.—
Drängen Jöns Christensson
3.26 26
Nu blev det så, att staden, som ju ägde kvarnen, inte var tillfreds med Börje
Nilsson. Han underhöll inte kvarnen, som alltmer började "ruineras". Han
hade blivit ålagd att reparera den, men någon inspektion av reparationerna
hade ännu inte skett och, inte nog med det, han hade inne i staden sålt en
hop gammalt taktegel och mursten, vilket förekom Stadens Äldste "besynnerligt".
Den 7 oktober 1752 var Stadens Äldste uppkallade till Magistraten för
att efter rådplägning besluta "vilka mått och steg, som skulle vidtagas med
Sege kvarn, som eljest borgmästare Hegardt begärt få köpa". Färgare Momber hade också lagt ett bud på kvarnen, som han antingen ville köpa eller
arrendera på 12 å 15 år för 140 dir sm och dessutom ville han reparera
kvarnen på egen bekostnad. Det var ett flott anbud, kan man tycka, men
Niclas Suell var av den meningen att man verkligen inte borde sälja kvarnen,
som räntade sig så bra. Han ville, att man skulle kalla in möllaren och fråga,
vad han begärde för att avstå från arrendet och att, om det gick att göra upp
med Börje Nilsson, kvarnarrendet skulle auktioneras bort till någon magistratsperson eller borgare.
Börje Nilsson kom och menade, att han minsann hade fullgjort sitt
kontrakt och han var inte beredd att "godvilligt" avträda kvarnen.27
Då brann kvarnen "genom vådeld". Det var nyårsnatten 1752-53. Både
kvarnen, boningshuset och alla andra hus brann upp. Man kan undra varför.
Ingen förklaring ges! Det talas, tack och lov, inte om att någon hade
omkommit, varken människor eller djur. Börje Nilsson hade tydligen
hunnit rädda både djur och inventarier för han omtalas inte som helt
utblottad.
Det var alldeles extra besvärligt för staden att vara utan segekvarnen. Man
hade nämligen just inspekterat stadens alla kvarnar, vilket resulterat i att de
hade stängts. Invånarna klagade därför över att "ingen för sin nödtorft kan
mala gryn". Så det hastade med att bygga upp Sege mölla igen. Börje Nilsson
förklarade, att han gärna "ville bliva vid platsen", men utan frihetsår kunde
han inte bygga upp kvarnen och husen. Han skulle dock kunna vara nöjd
med att bli möllare hos den, som ev. byggde upp kvarnen. Man svarade
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honom torrt, att även med frihetsår skulle han omöjligt kunna klara
finanserna och att enda sättet för honom att "bibehållas vid kvarnen" vore
att bli antagen som möllare.28
Det var, som sagt, ett mycket brådskande ärende och Stadens Äldste
begärde den 10 februari, att en möllare och timmerman från Häckeberga
"måtte hitkallas" och yttra sig om en ev. återuppbyggnad. Mäster Lundgren
från Häckeberga kom och for ut och besåg resterna av kvarnen tillsammans
med rådmännen Engeström och Hagström samt handelsmännen Engelander och Bauer, snickare Jöran Andersson, bryggare Malmwik och stadsbokhållare Gemzaeus.
Redan en vecka senare, den 17 februari, lämnade mäster Lundgren in ett
förslag och en ritning, innebärande att byggnaderna kunde stå på det gamla
stället och att allt kunde bli uppbyggt under ett tak, både mjöl- och
siktekvarn men även oljemölla och stamp, som han menade att staden skulle
ha nytta av. Anläggningen skulle utföras med tre axlar och vattenhjul.
Våningsrum och uthus var också utstakade och kostnadsförslag bifogades.29

Project till nödwändig byggnadt och Reparation wed denne afbrände Staden
tillhörige Segeqwarn, derefter inrättadt att qwarnen och husen blifwa satta
der de för stådt, på den gamla grunden, och endast i afsikt på en miöhl och
Sekte qwarn, med nödigt mölle och wånings hus, samt tarfwelige uthus till
åkerbrukets drift
Till Dämningens i stånd sättiande som öfwer alt är brist fällig, fölljes denna
Methode, som blefwet brukadt wid Pihledammen, och ärfordras:
192 styken Eke Löshult å 8 ./. st
48.
165 styken 7 alns furu plankor å 24 ./.
123.24.
9.
576 styken halförs spikar
300 Lass Blåler som lärer ras i mölle
Dammen å 3 ./. Lasset
28.4.
Arbets Löhn för påhlarnes nederslagning,
12.
och Plankornes fastspikande
För Jordfylningen wid plankorne, stampning
40.
och ditrullning
260.28
Till slusens i stånd sättiande fehlande
timmer, Plankor, Spik och arbets Löhn, med
tillhjälp af det wid Slusen ännu befinteliga
träer.
50.
50.
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Till vatten rännornes uplagande
ifrån Dam Kistan under hiulen.
8 styken 7 alns furu planckor å 24 ./.
50 styken Skilling Spikar
Arbets Löhn

6.
—.25.
4.

10.25.

Till Qwarn stohlens förbettring
hwaruti hiulen ligga.
nyt Eke timmer för
Arbets Löhn

12.
8.

20.

Till 2ne nyja watten hjul
1 Eke trä till Axell 20 tom i fyrkant
och 10 alnar långt
Ett Eke trä till Axell samma tioklek
12 alnar långt
24 styken Eke bräder å 24 ./,
8 styken Bonde biälkar å 1 dlr
16 styken furu bräder å 8 ./.
100 styken dubbla Läkte Spikar
Arbets Löhn för hwarje hiuhl 12 dlr smynt
Arbets Lön för Axlarne å 6 dlr smynt
4 styken Järntåppar till Axlarne i behåll
4 Ringar till Axlarne i behåll
Till nyija Qwarn stenar
Ett par 8 Span med Skrufen inberäknadt
Ett par dito 7 Span
Arbets Löhn för tilhugningen, uphetzning
och inlägning å 5 dlr sm styket
1 styken Lång, 2 mölle Järn Segell, och
4 styken axel pannor med dess tilhörige
skåhl i behåll
Till innanredet i Qwarnen
1 styke Eke förträd 13 alnar långt hwarpå
axlarne komma at hwila 12 tom i fyrkant

30.
36.
18.
8.
4.
—.24.
24.
12.
132.24.

68.
48.
20.

136.

9.24
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Till drefwen
4 styken Kringlor å 2 dir
18 styken dref stakar å 8 ./.
Till Koggehiul
4 styken Eke stålpar 5 aln långa å 1 dir 8 ./.
8 styken Biörke ring styken 12 tom breda
150 styken Krokar å 2 ./. styket
8 styken Eke plankor å 2 dlr styket till
hiuhl styken
Stålpar till så kallade Brohästen
4 st. Eke Stålpar 4 aln långa å 1 dlr
Arbets Löhnen
4 styken stora Järnringar i behåll
Till Lägerställe för qwarnstenarne
8 styken Eke stålpar 5 aln långa
10 å 11 tom breda å 1 dir 8 ./.
8 styken Eke plankor till mölle Karen
16 tom breda 3 1/2 ahlen långa
1 1/2 tom tjocka å 1 dlr
till 2 Skor och bingar
1 1/2 Tålft bräder å 4 dir 16 ./. tålften
200 styken Enkla Läkte Spikar
Till Sekte qwarnen
1 Bonde Biälke
1 Tålft Bräder
50 st Enkla Läkte Spik
Arbets Lönen

8.
4.16

5.
16.
9.12.
16.
4.
34.
106.20

10.

8.
6.24.
1.4.

1.
4.16.
—.9.
15.

46.21.
763.22

Husbygnaden som tillförene med möllehuset war 16 fack, inrättas nu allena
på 12 fack eller 13 binningar och 13 ahlnar inom Kunten, möllehuset under
et och samma tak, giör i Längden 28 högst 30 ahl.
44.
88 ahlna Eke fotträd å 16 ./.
38 styken Eke Stålpar 4 1/2 aln långa å 1 dir styket 38.
100 styken Löshålt å 8 ./.
25.
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4 styken 16 ahina Längder å 2 dir
8.
13 styken furu Biälkar 14 ahina Långa
9 å 7 tom tiockia å 3 1/2 dir styket
45.16.
26 styken Sparrar eller 18 ahina Siötimmar å 1 dir 26.
13 styken Dito till hanebiälkar å 1 dir
13.
13 styken mindre hanbiälkar 16 ahlna
8.4.
Siötimmer å 20 ./.
12 Tålfter Sten Läkten å 1 dir 20 ./.
19.16.
3.
8 styken Bonde Spar till Skalkar å 12 ./.
1.8.
8 styken Läkten till Swär Läkte å 5 ./.
50 styken Skilling Spik
—.25.
4.22.
626 styken Dubbla Läkte Spikar å 24 ./. st
7 Tålfter giönga bräder till gaflar och
21.
win skider å 3 dir
400 dubbla Läktspikar der till
3.
—.12.
24 styken Skilling Spikar
13 1/2 Tålft 7 ahlns bräder till Loft å 6 dir
81.
1400 styken dubbla Läkte Spik å 24 ./. per 100de
10.16.
Till Gålf i Stugan och Kamrarne
6 Tålfter 6 ahlne bräder å 4 dir 16 ./.
12 Bonde Spar till Dynståkar å 12 ./.
500 dubla Läkt Spikar
till twärfötter och Skiljeroms stufwan
och Kamrarne
3 styken furu biälker å 3 dir 16 ./.
18 styken Bonde biälkar å 1 dir
Timmermans Arbets Löhn i ett för alt, för huset,
Loftet och Gålfwet i dett nogaste

27.
4.16.
3.24.

10.16.
18.
80.

496.15.

Snickare Arbete
4 styken pannehlade furu dörrar med Karmar och
20.
beslag arbets Löhnen inberäknadt å 5 dir sm
6 styken half Dörrar med beslag å 1 dir 16 ./. styket 9.
5 styken släta dörrar med beslag
12.16.
å 2 dir 16 ./. styket
4 par slåtta fönster med Karmar, bogar, Glas,
beslag med mehra å 4 dir 16 ./.
18.
24.
83.16.
4 par dito större å 6 dir
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Murarbete
Till wäggarne
3000 styken Mursten å 25 dlr 1000de
24 Tunnor Kalk å 1 dlr 8 ./.
12 Lass Lehr å 4 ./.
36 Lass mursand å 4 ./.
2 Tunnor Swine Hår
Till Taket
3600 st Taksten å 35 dlr 1000de
20 Tunnor Kalk till Skellning och
understrykning
15 Lass Skellne Sand å 10 ./.
2 Tunnor Swinhår

75.
30.
1.16.
4.16.
3.24 114.24.

126.
25.
4.22.
3.24. 159.14

Till Skårstenen
1000 Mursten
8 Tunnor Kalk å 1 dlr 8 ./.
6 Las Ler å 4 ./.
14 Las Mursand å 4 ./.

25.
10.
—.24.
1.24. 37.16

Till Bagare ugnen
400 Styken mursten utom den gamla till hjälp
1500 styken råsten till Skilljewäggar å 8 ./.

10.
3.24. 13.24

Murmästarens arbets Löhn
Kalkslagare, handt Langare och murare därunder
beräknade, samt at lägga grundstenarne
under huset.

150.

150.

Till uthus i stället för 2ne Längor som tillförene warit, den ena af 18 fack,
och den andra af 10 fack, inrättas nu allenast 12 fack eller 13 binningar till
2ne Ladugå'lf, Loge, stall och fähus, fårehus, drängehus, redskapshus och
Tårfhus 3 alnar i hwar fack, Lärer giöra 36 ahlnar, sättas på sten utom
forträd.
28.
28 styken Ekestålpar å 1 dlr styket
30.12.
54 styken Löshålt å 3 ahln långa å 18 ./. st
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13 styken furu Biälker af de så kallade
Bonde biälkar å 1 dir styket
46 styken Knäband af furu 6 qwarter Långa
kan brukas af Bonde spar åtgår 11 stå 12 ./.
4 styken 18 ahlne Längder å 2 dir 16 ./. st
24 Spar af de så kallade 16 ahina
Siötimmer å 16 ./.
12 st Hanebiälkar af små Siötimber å 6 ./. st
15 Tålfter Skrå Läkten å 1 dir 8 ./.
800 st Enkla Läkte Spikar å 20 ./.
6 Tålfter rakbräder till gaflarne
å 9 dir Tålften
600 Enkla Läkte Spikar å 20 ./.
6 Styken dörrar å 2 dir Styket
1 1/2 Tålft Bonde biälkar å 28 ./.
1 1/2 Tålft bräder till Loft öfwer
Dräng Kammaren å 3 dir
12 Stig taktäkning å 2 dir 16 ./. stiget
120 trafwar Långhalm å 10 ./. trafwen
4 Lass wägge stafwar å 1 dir 16 ./. Lasset
till wäggarnes Klining uppföres
ungefärligen å 16 ./. wäggen
eller facket
Timmermannens Arbets Löhn för denna
Längas upbygande
Summa
Sammandrag:
Reparation och ny bygnadt på själfwa qwarnen
Wåning och mölle Huset
Uthusen till åkerbruket

13.
4.4.
10.
12.
2.8.
18.24.
5.
13.16.
3.24.
12.
15.24.
4.16
30.
37.16.
6.

12.
36.

294.16
2113.16.

763.22.
1.055.13.
294.16

Viktigt att ordna upp var också problemet med fisket i Sege å, som hörde
under möllan och Stadens Äldste krävde ett snabbt avgörande för att en
arrendator skulle hinna ha någon nytta av fisket, innan dammborden
öppnades den 1 maj. Sämskmakare Christian Schmidt begärde att mot 35
dir sm få arrendera fisket på ett år, men fick höja sitt bud till 40 dir sm,
eftersom han fick en konkurrent.
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Det ansågs självklart, att kvarnen skulle återuppbyggas, men utan oljemölla och stamp. Den tillhörande jorden skulle brukas. Man ville emellertid
hålla konstaderna nere och diskuterade därför om staden skulle bekosta
byggandet eller om kvarnen skulle bjudas ut på auktion mot vissa frihetsår
och uppbyggande enligt den förelagda planen. Enligt denna skulle två längor
byggas, en innehållande möllehuset och våningsrummen, under ett tak, och
en som innefattade uthusen till åkerbruket. Bägge husen skulle inrättas till
12 fack eller 13 binningar vardera, vilket var "20 fack mindre än tillförne".
Reparation och ny byggnadt på själfwa qwarnen
763.22
Wåning- och mölle Huset
1.055.13
Uthuset till åkerbruket
294.16
Från slutsumman 2.113.16 kunde dragas det timmer och det järn, som blivit
bärgat och då skulle man kunna få ned konstaden till 2000 dlr sm, en
summa, som staden inte hade. Nu uppstod problem! Man skulle bli tvungen
att låna pengar och man visste inte hur och när "ett sådant Capital kan
hemföras".
Det borde därför undersökas, vilken inkomst staden skulle kunna få
årligen av egendomen.
Man slog sin kloka huvuden ihop och man räknade och räknade och kom
fram till, att om staden för lånade pengar byggde kvarnen och bjöd ut den
till ett årligt arrende om 150 dlr sm, skulle 27 år hinna gå, innan "det
negotierade kapitalet med sin ränta" skulle ge vinst. Och då skulle ändå inget
av arrendet kunna avändas till reparation och vem skulle då kunna räkna ut
"av vad värde en gjord nybyggnad efter så många års förlopp vara ville".
Magistraten konstaterade alltså, att det inte skulle löna sig för staden att
bygga upp kvarnen för lånade medel och beslöt att bjuda ut byggandet på
auktion. Man sockrade erbjudandet med att lova 12 frihetsår. Hustru och
arvingar skulle få fortsätta driften och det betydelsefulla fisket i ån och
vattnet intill stranden skulle fortsatt höra till kvarnen.
Kraven var att omedelbart börja uppbyggandet efter Planen och att hålla
laga syn, när det hela var färdigt. När frihetsåren var över skulle byggnaderna
tillfalla staden och årligt arrende börja erläggas. Det ställdes en mängd
villkor, om den inropande ville göra tillbyggnader och man krävde att, när
kvarnen stod färdig, den årligen skulle vidmakthållas "utan någon gravation
för Staden". Arrendatorn var ansvarig för "dess underhavandes efterlåtenhet
eller vårdslöshet och även om någon olycka av eld eller annat olyckligt
tillfälle skulle förekomma." Möllaren måste vara mästare och söka burskap
i staden och all säd, som kom från staden skulle malas genast och före den,
som kom från landet.
Man berättade, att kvarnen under sig hade tre åkrar i Arlövs vång, kallade
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den stora toften (2 ryggar av ett tunnlands utsäde), den lilla toften (en rygg
och 2 skäppors utsäde) och den tredje nyvången (en rygg av 3 skäppor korns
utsäde). Bägge tofterna låg i träda vart 3dje år, men nyvången låg alltid inne
i anseende till ängen; vid dessa åkrar kunde ordinärt höstas 3 lass hö. "Av
dessa åkrar ges tionde, när de besådde äro, och ej ligga i träda; till Burlövs
kyrka 3 skeppor råg, till Cronan 3 skeppor och till prosten 3 skeppor råg,
till klockaren 2 skeppor råg och en skeppa korn till Kronan. Åboen lyder wäl
under Burlövs församling i Bara härad, men skattskriver såsom borgare i
Staden; till prästen i Burlöv gives också kvicktionde". Av Stadens mark är
12 tunnors utsäde i bägge lyckorna och 40 lass hö, en tredjedel ligger varje
år i träda.
Rättighet att mala är från Larsmässan (10 augusti) till den 1 maj då Arlövs
och Bulltoftas ängar måste öppnas så att vattnet får löpa undan". Fisket kan
bli mera "dräcktigt", när sandbunken vid stranden blir undanröjd. "Täppan
lärer bestå uti 100de famnar."
Sedan Stadens äldstes synpunkter hade inhämtats, kom man överens om
att auktionen skulle äga rum onsdagen den 27 juni. Auktionsdagen kom.
Inga bud gavs!
Man tänkte då om och ändrade villkoren. Årsarrendet skulle vara 100 dlr
sm. Frihetsåren skulle ej få överstiga 12. Byggnaderna och reparation av
broarna skulle utföras enligt projektet och syn skulle förrättas, när allt var
klart. Och slutligen; en arrendator skulle få göra tillbyggnad efter anmälan,
om det ej störde malandet av mjöl och sikte. Arrendatorn skulle få betrakta
en ev. tillbyggnad som sin egen och behövde ej betala för den, men när
arrendatorn eller hans arvingar ville avträda egendomen, skulle tillbyggnaden tillfalla Staden och ingen annan.
Det var Magistratens fromma förhoppning att någon i staden boende
skulle kunna acceptera dessa nya villkor.
Nu gick det vägen. Den 7 juli kom politieborgmästaren Josias Hegardt
och avgav det lägsta budet på frihetsår, nämligen 3 1/2 år och det mot 100
dlr sm per år i arrende från utgången av frihetsåren.
Det var en lönsam affär att arrendera kvarnen och Josias Hegardt hade
säkert inga ekonomiska problem, när det gällde att bygga upp den. Hegardt
var ej intresserad av att anlägga en stampekvarn vid Sege ån trots att han drev
en klädesfabrik, eftersom "det är nog bekant, att intet vatten får indämmas
vid Sege om sommaren, utan böra Damborden öppnas då den 1 Maj
infaller". Han hade istället för "dryg kostnad" anlagt en stampekvarn vid
Rinnebäck.
I juli 1762 avled Josias Hegardt och i april följande år inkom sterbhuset
med olika förslag till hur man skulle hantera Sege-kontraktet. Stadens Äldste
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8x13 alnar
1. Möllehuset
8x8
2. Stuga
3. Kammare
4x5
4.
"
4x5
8x4
5. Kök och brygghus
6. Farstuga med bakugn 8x6
4x7
7. Visthus o källare
4x6
8. Drängkammare
4x3
9. Skorsten
10. Bakugnarne
4x3
11. Spis

Ladugolv
Loge
Ladugolv
Stall
Dränghus
Redskapshus

Fårelhus
Torvhus

TV
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svarade, att Hegardts många arvingar "icke kunna samfällt hämta årliga
nyttan av Sege kvarn och ägor", som drar kostnader, besvär och flera
olägenheter, och man frågar, vad de ville ha för att avträda arrendet.
Sterbhusintressenterna ville ha 6.000 dlr sm, en summa, som Stadens Äldste
ansåg vara alldeles för hög. All rimlighet förbjuder dem att antaga erbjudandet. Däremot skulle man kunna gå med på, att arrendet utropades på
auktion på 20 års tid för att sedan tillfalla Staden.
Den 14 mars 1764 avvek dåvarande möllaren vid Sege kvarn, Eric
Grönwall, som enligt ett rykte i staden hade skuldsatt sig ansenligt. Han
hade bett faktoren Carl Ludwig Hegart att ta hand om en del saker, som han
lämnat kvar; en stor beslagen ekkista, ett litet målat skrin, en gammal sadel
och en liten huvudputa. Hegardt hade inte plats för sakerna och han hade
ingen aning om var Grönwall befann sig och visste heller inte, om han hade
någon skuld till sterbhuset. Han ville lämna grejorna till förevaring på
auktionskammaren, vilket ej beviljades.
År 1802 brann kvarnen igen. Denna gången återuppbyggdes den inte.
Förmodligen fanns inte någon ny Josias Hegardt, villig att satsa pengar, och
staden hade, som vanligt, inte råd men, troligast, kvarnen hade överlevt sig
själv. Nu fanns stora väderkvarnar på närmre håll inne i staden, vilka, i
motsats till vattenkvarnen, kunde mala året runt.
Ett litet kvarntorp brann inte och stod kvar och omnämndes 1825.
Grundstenarna till den gamla kvarnen kunde man ännu se 1953, då
motorvägen Malmö—Lund byggdes.
Inga arkeologiska undersökningar gjordes och så försvann de allra sista
spåren av den över 500 år gamla danska vattenmöllan vid Sege å.

Noter
Rietz Dialektlexikon
Hans, konung av Danmark, Norge och Sverige (1455-1513)
Son till Christian I och Dorothea av Brandenburg.
Hyllades som tronföljare i Danmark 1467, krönt till svensk konung i Storkyrkan
i Stockholm 1497.
Gift med Christine af Sachsen (1461-1521)
3 Ingers, Ingemar: Burlövs Kommun, Historia och beskrivning I
4
Poul Laxmand, rikshovmästare (--1502). Stacks ihjäl av två adelsmän och slängdes
i vattnet, när han från en fest på Slottet var på väg hem och kom gående över Höjbro.
5 Malmö Rådstue (Stadsbok), 16 januari 1539
6
Carlqvist, Gunnar: Lunds Stifts Herdaminne, ser II, Biografier 5 (Bolgalt = galt som
götts hemma på gården, i motsats till ollonsvin)
Magistratens Inneliggande handlingar, B serie, No 549,1644 d 13 maj
2
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Rådhusrättens Dombok, 1645 den 13 april
samt inneliggande handlingar B Serie, No 555
9 Magistratens Brevböcker 1671. B Ia:1
1° Bolgalt, se not 6.
11
Phillipi-Jacobi = 1 maj. I de katolska kalendrarna står att dagen helgades åt minnet
av apostlarna Filippus och Jacob
12 Rådhusrättens Dombok 1673 d 21 februari
13
Arrilds tid. Ett redan i yngre fornsvenskan förekommande lån från danskan och
betyder "av gammalt".
14 Rådhusrättens Dombok 1673 d 13 mars
15
FIaa:44
16
1703 d 14 februari
17
1697 Inneliggande handlingar, FIaa:22
18
1699 d 29 april
37
19
1715 april—december
20
Landgille var ett slags arrendeavgift.
1697 var landgillet 53 dir sm
21 Rådhusrättens Dombok 1715 september
22
1729 maj och juli
23
1740 2 juni och 16 juli
24
Stadens Äldstes protokoll 1747 d 7 april
33
25
1747 d 2 juni
26 Rådhusrättens Dombok AIaa:109, sid 280 ff
27
"
AIaa:113, " 702, 767 o 783
28 Rådhusrättens Dombok AIaa:114, sid 3
29 Stadsräkenskaper GIIaa:58, sid 391 ff
8

Ett varmt tack riktas till Dick Heimsten, som välvilligt ställt till förfogande
resultatet av de ingående efterforskningar han och hans mor, Sonja Petersson, gjort angående Sege vattenkvarn och dess arrendator, Erich Horn.
Undersökningarna till noterna 5, 7, 8, 14-16, 18-19, och 21-25 har helt
hämtats ur Dick Heimstens omfattande material. Det har varit ovärderligt
att ha tillgång till det och därigenom har äldre tider av Sege möllas historia
kunna belysas.
Tack än en gång!
Elsebeth Bager
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Om kejsar Wilhelms besök på Torup och
Skabersjö i september 1899
Av HENRIETTE COYET

24 september 1899:
Vi väntar idag kronprins Gustaf och kejsar Wilhelm hit på lunch klockan
halv två. Det har hela sommaren talats om kejsarens jaktresa till Skåne i höst
och det är ganska överraskande att den verkligen blivit av. Första planen var
att han skulle med Moltke komma till Snogeholm och där skjuta bockar.
Han hade nämligen hos sin vän Helmuth Moltke sett en samling ovanligt
vackra rådjurshorn, som denne haft med sig från Snogeholm, där han med
sin svärfar Moltke på Qvesarum ofta jagat hos Erik Piper. Kejsaren hade
mycket beundrat dessa horn och frågat om Moltke inte kunde ordna så att
han fick komma dit och pyrscha bock. Moltke hade beskrivit för honom
Snogeholms vackra bokskogar och dess rika bestånd av rådjur, allt detta
tycktes honom lockande. Och redan i våras berättade Ebba Piper för Gösta

Kronprins Gustafi silhuett.
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att hon väntade kejsaren i september. Han skulle komma med Hohenzollern
till Malmö och därifrån fara direkt till Snogeholm, jaga där i fyra dagar och
så fara hem. När Tage Thott fick höra talas om denna plan så blev han
upprörd att något sådant kunde hända, som att kejsar Wilhelm kom till
Skåne för att skjuta bockar och reste Skabersjö förbi, utan att ens sätta ifråga
att komma dit. Det gick hans ära alldeles förnär, han som var förste
hovjägmästare och som ansåg sig ha Skånes bästa bockar och märkvärdigaste
hornsamlingar. Han talade direkt med kronprinsen /senare Gustaf V/ och
sade honom att först måste kejsaren komma till Skabersjö naturligtvis, sedan
kunde han ju möjligen fortsätta till Snogeholm, på någon lite kortare
pyrschning, ty många bockar fanns där säkert inte att bjuda kejsaren på. Hela
denna plan med Snogeholm var ett rent vansinne. Kronprinsen som trodde
på Tage och inte kände Snogeholm meddelade sig med kejsaren och bjöd
honom komma till Skabersjö i stället för Snogeholm, där jakten endast var
medelmåttig. Han skulle själv möta kejsaren i Malmö och föra honom till
greve Thotts utmärkta jaktmarker. Detta utspann sig till en lång och
invecklad historia. Helmuth Moltke blev ursinnig över att kronprinsen ville
ändra de en gång uppgjorda planerna, han retade upp kejsaren och under
en lång tid fick kronprinsen inget svar angående Skabersjö. Ebba Piper skrev
till Moltke att det berodde på intrigen av Tage, som inte kunde tåla att det
talades om andra bockar än hans. Allt detta hörde vi beskrivas av både Ebba
och Tage. Men i denna sak gav Gösta Ebba alldeles rätt, hon hade aldrig haft
en tanke på att bjuda kejsaren till sig, när han föreslog att få komma så
svarade hon helt enkelt ja, utan att känna sig varken besvärad eller tjusad.
Nu förargade det henne att Tage skulle ställa till detta krångel. Moltke skrev
emellertid till henne att kejsaren kommer som uppgjort var. "Kronprinsen
av Sverige skall ej tro att han förmår rubba kejsarens av Tyskland en gång
fattade beslut". Så stod saken när vi reste till Frankrike. Då vi kommo hem
dröjde det endast ett par dagar innan Tage kom och underrättade vidare om
planerna. Kejsaren kommer omkring den 15 september, troligen först till
Skabersjö, blir där tre eller fyra dagar och så har kronprinsen gjort upp att
det jagas först en dag på Skabersjö, så en dag på Börringe och en dag på
Torup, om vi ville ta emot honom, och så åter sista dagen på Skabersjö.
Middagarna äter han där, men lunch på Torup och Börringe. Vi hade ju inget
alls emot att se honom här, tvärtom tyckte jag och även Gösta, att det var
ganska lustigt att ta emot honom. Kungar och prinsar hade Torup sett inom
sina dörrar, men aldrig någon kejsare, det var en ny erfarenhet. Och nu
kommer han om ett par timmar. Några stora anordningar har vi inte gjort,
en äreport var nödvändig har kronprinsen ansett, den är också uppbyggd
men håller på att regna sönder. Vädret är avskyvärt och så har det varit nästan
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var dag sedan han satte sin fot på svensk jord. Det blev emellertid så som
Moltke hade gjort upp planen: att kejsaren åtföljd av furst Wedel, general
Moltke, livmedikus och överste Pritzelwitz for direkt från Malmö till
Snogeholm och jagade där i fyra dagar med utmärkt resultat, många bockar
med förstklassiga horn. I förrgår kom han till Skabersjö där kronprinsen
väntade honom, igår jagade han på Börringe och i morgon förmiddag
återvänder han till Hohenzollern som ligger förankrad utanför Malmö hamn,
den är för stor att gå in dit.

24 september, aftonen:
Nu är denna egendomliga dag över och jag skriver ner mina intryck genast.
Lunchen var bestämd till halv två, men redan före ett kom kejsaren med
kronprinsen i öppen vagn. Skabersjös svarta hästar kommo med annan fart
än vanligt — som om de kände på sig att han som satt i viktorian ej hörde
till dem som tålde långsamma tempon. Gösta tog emot de höga herrarna
nere i porten, där kronprinsen presenterade honom för kejsaren. På trappans
översta steg stod jag och såg på ankomsten. Kejsaren kom först upp och
kysste mig på handen och sade på vacker franska: "Je suis charme, madame,
de faire votre connaissance, et je vous remercie de bien vouloir me faire voir
votre beau chåteau". Jag svarade på tyska: "Majestät, es ist mir eine grosse
Ehre Sie hier zu begrussen und sehr gerne spreche ich Deutsch wenn Ihre
Majestät mir meine Fehler verzeihen." Så fortsatte vi att tala tyska, han bjöd
mig armen och vi gingo upp för trappan till övre våningen. I gröna förmaket
stod Bror, Claes, Gustaf och Eugen — han tog dem alla i hand sedan jag
presenterat dem som mina bröder. Han talade med dem och frågade mig om
jag inte hade några systrar. Jag redogjorde för mina familjeförhållanden och
när jag beskrivit att vi var tre systrar och sex bröder varav alla levde ännu,
utom en bror som blivit skjuten i Afrika, sade han: "Das meint eine schöne
Familie. Sie wissen ich habe Söhne, aber nur eine einzige Tochter. Viele
Kinder geben viel Gliick." Så småningom kommo alla övriga herrar upp.
Kronprinsen presenterade Furst Wedel, excellensen Leuchthold och överstelöjtnant Pritzelwitz. General Moltke känner jag sedan länge. De svenska
herrarna voro Tage, Otto och Erik Thott, och baron Leijonhufvud, uppvaktande hos kronprinsen.
Kejsaren önskade se något mer av husets inredning. Tillsammans med
kronprinsen gingo vi ut i långa gången, han såg noga på alla järnplattorna,
infällda i panelen, och var särskilt intresserad av "skapelsen". " Die junge Eva
sieht jung und unschuldig aus und wirklich gliicklich, findest du nicht?"
sade han skrattande till kronprinsen. Han talade med högljudd stämma, och
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Torups lilla borggård med pelargången.
hans skratt var allt annat än melodiskt men han hade ett lustigt naturligt sätt
att ge luft åt sina intryck. Kronprinsen bad honom se ut på den lilla
borggården och den lilla välvda gången med pelarna intresserade honom.
"Denna borg är verkligen feodal, vet man om den har varit belägrad?" Jag
svarade att belägrad har den så vitt man vet inte varit, men den byggdes under
en tid då våra fiender, svenskarna, ofta härjade och plundrade landet här
omkring och därför gjordes den väl befäst. Endast på en lång vindbro kunde
man komma över sjön fram till portarna. Själva huset är byggt på pålar mitt
i en sjö. Allt som är trädgård nu var vatten då. "Ah, sehr interessant. Wirklich
wie ein Märchen". Så fortsatte han att fråga en hel del tills kronprinsen sade:
"Nej nu tror jag vi går vidare". Så kommo vi in i tomrummet, dit de andra
herrarna samlats. När han genom det höga fönstret såg ut i trädgården sade
han gång på gång: "Reizend, wunderschön." Han gick från det ena fönstret
till det andra och talade oavbrutet. "Jag måste säga att en sådan 1500talsborg äga vi ej i Tyskland. Där stå de antingen förvandlade till ruiner eller
också så nyrestaurerade att hela deras gamla prägel är försvunnen, hela det
78

OM KEJSAR WILHELMS BESÖK PÅ TORUP OCH SKABERSJÖ I SEPTEMBER 1899

intressanta har plånats ut." I en av tornrummets fönsternischer stod min
sybåge, där jag håller på att brodera arbetet till min silhuettskärm. Kejsaren
ville höra vad som var meningen med alla de små tomma ramarna. Kronprinsen bad mig ta fram några av mina silhuetter och visa dem, han har alltid
varit intresserad av dem och visade nu flera av dem. När han tog fram sin
egen och frågade om någon kunde se vem detta var svarade kejsaren: "Das
sehe ich gleich, nur ist es viel zu flattierend" och skrattade högljutt. "Nej,
jag vågar opponera mig, ers majestät", svarade jag, "i våra ögon är vår
kronprins mycket stiligare." "Så talar en lojal svensk dam och vi har varit
vänner i mer än trettio år", sade kronprinsen och vi skrattade alla. Kejsaren
frågade så om jag inte ville klippa hans profil också. Jag måste beskriva
noggrant för honom att jag inte kunde göra det för fri hand som Konewka
eller andra konstnärer utan att jag ritade det efter skuggan på en vägg, därför
måste det ske på aftonen vid ljus. Sedan förminskades skuggbilden med ett
instrument som man brukar rita kartor med. "Ah, går det så till, men då
skulle ni kunna rita min profil på Skabersjö efter middagen. Det skulle
intressera mig." Jag tackade och hoppades att jag skulle kunna göra det bra.
Han var mindre artig mot våra konstverk än mot vårt gamla hus. Om min
byst, modellerad av Runeberg: "Das ist doch abscheulich, ich sehe keine
Ähnlichkeit". Och Göstas porträtt av Björck kritiserade han oförfärat: man
såg genast, sade han att det var gjort utav en av dessa egenkära unga
konstnärer som i sin inbilskhet alldeles fuskar bort konsten. De skall bryta
nya obanade vägar och vad blir resultatet: en sorglig dekadens. Så blev det
lunch, kejsaren förde ut mig, han satt vid mitten av bordets långsida och
hade mig till vänster och kronprinsen till höger. Bredvid honom satt furst
Wedel och bredvid mig satt excellens Leuchthold. Mitt emot kejsaren satt
Gösta med Moltke på ena sidan och Pritzelwitz på andra. Bakom kejsarens
stol stod hans lakej klädd som jägare. Han bjöd honom alla fat, slog i hans
vin och han avlägsnade sig inte från sin plats. Han lämnade honom även vid
varje rätt en förgylld gaffel, kombinerad kniv och gaffel på samma gång, och
med denna handskades han mycket skickligt med sin ena hand.
Den missbildade handen dolde han så mycket som möjligt, liten och
förkrympt med någon slags vårtor med hår på. Egendomligt nog hade han
på denna liksom på andra handen stora med ädelstenar infattade ringar, det
såg rätt groteskt ut. Hans jaktdräkt var inte heller smakfull, grågrön med
mörkgröna uppslag. När man tänkte på att han var representant för ett av
Europas äldsta furstehus kunde man ej annat än förvåna sig över hur lite
förnäm han såg ut. Inte en skymt av det förfinade blåa blodet såg man hos
honom, han var ganska liten och grovt byggd. Hans ansiktsdrag var grova
och formen på huvudet mycket egendomlig med en bakåtsluttande panna,
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men det satt förnämt på hans skuldror och ögonen voro stora blåglänsande
och mycket växlande i uttryck. När man såg honom bredvid vår kronprins,
smärt, elegant, ett huvud längre med fina rashänder och förfinade drag och
vackra, något trötta eller kanske vemodiga ögon, då kunde man ej fatta att
kejsar Wilhelm var den anrike blåblodige avkomlingen av ett gammalt
furstehus och kronprins Gustaf sonsonson till marskalk Bernadotte, med ett
allt annat än lysande stamträd. Det var som om deras roller blivit alldeles
ombytta. Mannen med de enorma anorna hade fått kraften, mannen med
det enkla stamträdet hade fått förfiningen och försyntheten.

Porträtt av Gösta Coyet, målat av Oscar Björck.
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Kejsaren talade oavbrutet vänligt och impulsivt, man måste finna honom
en mycket angenäm gäst. Han hade suttit och sett noga på Gösta som talade
ivrigt med sin gamle vän Moltke, plötsligt sade han till mig: "Nu vet jag
alldeles hur ni skulle låta måla er man — han måste ha ett nytt porträtt i stället
för det jag såg nyss därinne. Han skall stå i en 1600-talsdräkt med kyller och
harnesk, med en stor spetskantad krage, på huvudet en hatt med blå fjäder
uti, och i handen en kommandostav, han är ju en fullkomlig Gustav Adolftyp. Har ni inte sett det själv?" " Jovisst, det är ju hans typ, och många har
sagt mig att han just liknar Gustav Adolf, men jag tror inte att man
nuförtiden finner någon konstnär som vill måla ett sådant fantasiporträtt."
"Och varför inte, därför att de äro trångsynta och fulla av inbilskhet.
Förresten har vi ju i vår tid ingen enda porträttmålare värd att tala om." Jag
vågade komma fram med Tysklands Lehnbach, så som en verkligt stor
konstnär. "Verkligt stor kan man ej kalla honom, men han lyckas ibland göra
bra saker, så som porträttet av kejsar Wilhelm den förste och av fältmarskalken Moltke, men hans egenkärlek är utan gräns och han tillåter sig ofta de
mest löjliga och oförlåtliga saker. Tänk er att han två gånger målat kejsarinnans porträtt, den ena gången gjorde han henne med bruna och den andra
gången med blå ögon och när jag gjorde anmärkning på de bruna ögonen
svarade han mig med överlägset lugn 'på mig har de verkat bruna, kanske
beroende på belysningen'. Han måste naturligtvis ögonblickligen göra ett
nytt porträtt med blå ögon, men vad kan man vänta sig .av en konstnär som
ser så självsvåldigt på verkligheten. Sådant är förresten hela det nya släktet
av målare, oberäkneliga, överdrivna och ofta talanglösa. Och ändå fordras
det att man skall beundra och uppmuntra deras talanglösa omogna konst."
Samtalet tog en ny och intressantare vändning då kronprinsen började
fråga mig om vår resa till Frankrike, om vi hade haft roligt i Paris, om vi trivts
i Bretagne. "Jaså ni har varit i Bretagne, kanske i Rennes för att se Dreyfus,
när han kom åter till Frankrike?" sade kejsaren genast. "I Bretagne hade vi
det förtjusande, men inte foro vi dit för att se Dreyfus." "Jaså, ni har inget
intresse för hans världsberyktade drama?" "Jovisst, man kan väl ej undgå det,
men jag har så svårt att tro på hans oskuld." "Inte tror ni jag gör det", sade
kejsaren och spärrrade upp sina blå ögon. "Jag tänkte det efter allt vad
tidningarna har berättat om ers majestäts yttranden". "Tidningar, inte ska
man tro på dem, de säga inga sanningar, bara vad som passar dem för
ögonblicket. Vad jag i denna sak sagt är att Dreyfus aldrig varit vår spion —
att han aldrig förrått några av sitt lands hemligheter till oss. Vi har aldrig haft
någonting att göra med honom — men möjligen har han haft att göra med
Ryssland. Om Dreyfus skrivit 'bordereauen' lämnar jag osagt, kanske har
han gjort det, kanske har Esterhåzy gjort det — eller någon annan. Enligt min
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förmening finns det många brottslingar som varit med om denna lumpna
affär. Kanske är general Mercier ej heller oskyldig. Hela franska generalstaben har råkat in i ett ytterligt förfall. Moraliskt är den alldeles undermålig
— men hela generalstaben kunde ju ej anklagas för landsförräderi! Det
behövdes en syndabock och då utvaldes Dreyfus. Sådant är mycket hemskt,
men sådant har hänt mer än en gång i världshistorien. Min tro är förresten
att franska folket är en dömd nation — allt flyter där — den går sin undergång
till mötes." Han talade med en otrolig iver och energisk betoning, det var
roligt att höra honom tala fast man häpnade över hans frispråkighet. "Tänk
er att jag har fått mer än ett brev från Paris, där man skriver till mig att det
vore en lycka för Frankrike om jag vore dess regent — det är en man med mod
och vilja som fattas i detta arma land!" Jag tänkte då på den artikel jag läst
i le Figaro, där man beskrev det sorgliga tillståndet i Frankrike, vilket liksom
bebådade en snart kommande upplösning och anarki — artikeln slutade:
"Vad Frankrike skulle behöva vore en suverän som kejsar Wilhelm, som med
stark hand skulle kunna bringa reda i denna oreda. Han skulle kunna bli
landets räddning". När jag i Bagnolles de l'Orne läste denna artikel häpnade
jag och nu var det egendomligt att sitta bredvid kejsaren och höra honom
upprepa samma ord. Han talade ännu länge om Frankrike och sade bland
annat: "Frankrikes regent vill jag visst ej bli annat än på villkor att jag fick
regera både Tyskland och Frankrike, det skulle kunna fresta mig." Ännu mer
än över le Figaro' s artikel häpnade jag över kejsarens ord, det lät som en
hemsk mardröm. Jag såg kronprinsen småle, och när vi åter kommo in i
salongen frågade jag honom helt tyst: "Kunde han mena detta att han skulle
vilja regera Tyskland och Frankrike på en gång." "Det ska man inte fästa sig
vid. När han talar upp sig så här så vet han knappt vad han själv säger, mena
det kan han ju inte", svarade kronprinsen. "Nu skiner solen så vackert och
jag tycker vi borde gå ut och dricka kaffe på er nya terrass som jag ej sett förr,
den är väl ganska nyss färdig?" Gösta hade redan frågat kejsaren om han
skulle ha lust att gå ner i trädgården och vi drucko alla kaffe på terrassen och
därefter promenerade vi en stund, fastän gångarna voro ganska våta. Den
stackars äreporten stod drypande av allt regn och svenska och tyska flaggorna
hängde tunga och genomblöta, men solen gassade varm och himlen var blå
och klar. Så kom pyrsch-vagnen fram och jakten skulle börja, den lyckades
mycket bra och på ett par timmar sköt kejsaren sju mycket bra bockar med
kraftiga horn.
När vi åter råkade honom klockan åtta på middag på Skabersjö tackade
han Gösta med stor vänlighet för en utmärkt jakt och mig Mir einen sehr
guten Lunch in einem wundervollen Schloss". Moltke sade mig också att
kejsaren lovprisat vår mat och tyckte att Torup var det vackraste och
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Jaktsällskapet på terassen efter lunch.
intressantaste han sett på länge. Vid middagen satt kronprinsen till höger om
kejsaren och förde ut mig, jag hade till andra granne överstelöjtnant Pritzelwitz som var mycket trevlig och såg mycket bra ut. Middagen var god och
trevlig. Bella Thott nekade envist att försöka tala tyska. Efter middagen
beskrev kejsaren för mig sina barn, men talade mest om lilla prinsessan som
var hans favorit — hon var så glad, så lustig, sade han. För att jag skulle få
se hur söt hon var skickade han efter hennes porträtt. "Jag har det alltid med
mig." Han fick ett riktigt milt uttryck när han såg på porträttet. Flickan satt
med en hund i knät och såg mycket nätt ut. Han talade också med mig om
Ebba Piper, "eine ausgezeichnete Frau". Han visste att hon var kusin med
Gösta och tyckte de påminde om varandra, "denna blonda svenska typ som
inger förtroende". Så sade han plötsligen: "Har ni haft denna klänningen
med från Paris, den är mycket vacker." "Nej", svarade jag, "det är en svensk
klänning". "Ah, den ser parisisk ut, jag skall beskriva den för kejsarinnan,
hon tycker om att höra damernas kläder beskrivas: vit brokad med invävda
liljor, turkosblå sammet till en slags jacka med ärmar av clunyspetsar, heter
det så?" "Ja, ungefär så kan man säga." "Och på håret en vit aigrette fastsatt
med en akvamarin. Jag tycker om när damer förstår att klä sig smakfullt. Kan
ni också laga mat? " "Nej, det vågar jag inte säga att jag kan, men jag tycker
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om god mat." "Det är bra att förstå mat, men ni borde kunna laga mat
också." Kronprinsen kom och påminde om silhuetten som skulle ritas, det
skaffades papper och lilla rummet bredvid salongen stängdes av för att bli
mörkt. Pritzelwitz hjälpte mig att rita nacken så att det skulle gå fort, jag fick
rita tre olika profiler av kejsaren och de blevo ganska bra, i synnerhet de två.
Sedan ritade jag även Wedel, Moltke och Pritzelwitz och han ritade mig. När
kejsaren tog avsked gav han mig sitt porträtt och bad att få mitt, han ville
ha alla de svenska damerna med sig till Tyskland.

Porträtt av Henriette Coyet.

25 september:
Strax efter tio kommo Moltke, Pritzelwitz och Leijonhufvud hit för att få
se lite mera av Torup, i synnerhet för att få se det i härligt höstväder. Sedan
de gått igenom nästan hela huset bjöd Gösta dem på en liten jakt i skogen
närmast parken, klapparna bestod då av mig, Claes, Eugen och båda
betjänterna. Det var en verkligt underbar morgon med silande solsken över
84

OM KEJSAR WILHELMS BESÖK PÅ TORUP OCH SKABERSJÖ I SEPTEMBER 1899

alla guldfärger som började komma fram i skogen och stilla och lugnt.
Ganska många rådjur fingo tyskarna se och tre djur skötos, två bockar och
ett lamm. Två ganska vackra horn fingo de med sig. Och vid tolvtiden
återvände de till Skabersjö för att hinna kläda om sig till lunchen. Klockan
tre skulle kejsaren resa med ett extra tåg från Skabersjö station och i Malmö
skulle han genast gå ombord på Hohenzollern. Hans herrar voro mycket
intresserade av att höra vad intryck han gjort på oss. Både Gösta och jag
försäkrade dem att vi funnit honom i hög grad älskvärd och tilltalande
genom sitt vakna intresse för allt som han såg. Han liksom sprudlade av
vitalitet, "men är det ej farligt för den som regerar över ett stort land att vara
så impulsiv, så mycket ögonblickets barn?" Jag fick endast småleende till svar.
"Ni har nog märkt att vi här i Sverige ej äro vana att styras efter självhärskarens principer", fortsatte jag, "och självhärskaren träder ju fram hos kejsar
Wilhelm också när han är vänlig och älskvärd."

Silhuett av kejsar Wilhelm i sin broderade ram.
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"Friherrinnan har alldeles rätt, det vore nog nyttigt för självhärskare att
ofta vara tillsammans med fria självständiga människor som inte låta sig
förbryllas av kejserlig allmakt och glans." Detta sade Moltke i avskedets
ögonblick.
Gösta for till Skabersjö för att bocka sig vid stationen och kom hem med
hälsningar från alla de avresande och med tack från kejsaren för den
förminskade silhuetten som jag skickat med Gösta och som han fann
utmärkt. Tage hade varit ganska rasande därför att kejsaren hade rest utan
att ge Bella någon present. Moltke hade beskrivit det magnifika armband
med kejsarens porträtt infattat i juveler som Ebba Piper hade fått vid
avskedet från Snogeholm.
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Granskaren — en ilsken veckotidning
Av FREDRIK THUNBERG

Lördagen den 18 september 1886 fick Malmö en ny veckotidning då
Granskaren såg dagens ljus; ytterligare en publikation i den mängd av
tidningar som de senaste decennierna utgivits i regionen. Under perioden
1870- till 1890-talen skedde många nysatsningar på tidningsområdet i
Malmö, där åtskilliga var inriktade på förströelseläsning och underhållning.
Flyg-Posten, Biet, Följetongs-Bladet, Nutiden i bilder och text, Illustrerad
Aftonläsning, Illustreradt Familje-Blad, Kapten NY: Skånska Weckobladet,
Söndasgstidningen, Snapphanen... Listan över tidskrifter från perioden skulle
kunna göras ännu längre. Marknaden var dock inte omättlig för den här
sortens publikationer; av nyss uppräknade tidningsflora överlevde ingen
längre än några år. Flyg-Posten blev äldst med sina dryga två år. Perioden har
beskrivits som enastående i Malmös presshistoria. Ett typiskt exempel på vad
dessa tidningar kunde innehålla utgör Illustrerad Aftonläsning, vars första
nummer utkom 1880. Tidningsmakarna riktade sig här till "alla stånd och
åldrar" och det medförde en brokig blandning av följetonger, dikter och
reportage. Den allt mer spridda läskunnigheten öppnade dörren för nya
presumtiva tidningsläsare, något som malmöpressens driftiga litteratörer
förstod att utnyttja.
Granskaren hade den tidstypiska undertiteln "Illustrerad veckotidning för
skämt och allvar", men innehöll långt ifrån enbart oskyldig underhållning.
Dess motto var vidare "Lätt och vårdadt språk. Gadd men icke gift", ett
motto som på tidningens omslag illustrerades av en geting. Bakom det nya
tidningsprojektet stod en i Malmö relativt känd man, Janne Damm. Han
kunde 1886 se tillbaka på en nästan fyrtioårig publicistisk bana, brokig med
ständiga avbrott och perioder av inaktivitet, men som därpå alltid följdes av
nya projekt och uppdrag. Senast hade han varit verksam i Skånes nyheter som
medarbetare. Vis av erfarenhet avstod han från att själv titulera sig som
ansvarig utgivare för Granskaren, han figurerade däremot i tidningens spalter
som "farbror Janne". Formen för Damms nya publikation stod på ett tidigt
stadium klar; Granskarens innehåll var en blandning av skämtteckningar,
lokalt skvaller, kåserier, följetonger och notiser från sydöstra Skåne.
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1 samband med att Janne Damms självbiografiska artikelserie började publiceras i
Granskaren presenterades en "trogen afbildning utaf den nu inom fängelsets murar
inneslutande gamle publicisten". Granskaren nr 27, 5/7 1890.

1880-talets tullstrid
Utrikesnyheter, kungörelser och andra officiella meddelanden uteslöt man,
kanske för att markera sin oberoende ställning. Granskaren innehöll långt
ifrån enbart harmlös förströelseläsning för malmöborna. Det är en förenk88
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ling att klassificera den tillsammans med alla de tidigare nämnda alstren som
under den här tiden utkom i Malmö. På 1880-talet hade den svenska
debattonen, både i pressen och samhället i övrigt, intensifierats. Främst var
det den s k tullstriden som orsakade den livliga agitationen. Denna hade sin
grund i att de svenska exportnäringarna fått allvarlig konkurrens från
utlandet; de moderniserade europeiska järnverken utgjorde exempelvis ett
hot mot den inhemska produktionen. Framför allt hade den svenska spannmålsproduktionen lidit av missväxt och havreexporten därmed minskat. I
Amerika hade den snabba utbyggnaden av järnvägsnätet samtidigt skapat en
konkurrenskraftig havre- och trävaruindustri. Som en följd av allt detta
ökade den protektionistiska agitationen i Sverige vid mitten av 1880-talet.
Protektionisterna, med slagordet "Sverige åt svenskarna", representerades
bl a av lantmän i Götaland och östra Svealand. De var starkt organiserade
i Lantmannapartiet och menade att tullarna skyddade Sveriges näringsliv
och räddade arbetstillfällen. Frihandlarna ansåg däremot att jordbrukskrisen skulle lösas med skattereformer och en effektivare ladugårdsdrift. Tullstriden blossade snart upp ordentligt och ökade samtidigt det politiska
intresset i landet. 1888-89 var den moderate tullvännen Gillis Bildt statsminister och nu kunde också ett protektionistiskt majoritetsparti bildas, som
införde tullar på vissa jordbruks- och industriprodukter. I den andra änden
av den politiska skalan fanns ett moderat frihandelsparti. Stadsborna i
riksdagens andra kammare var nästan alla frihandelsvänner, och deras
uppfattning delades också av Damm. I Granskaren bedrevs under tidningens
hela utgivningsperiod en oförtröttlig agitation för frihandelsprincipen.
Skatter och tullar framställdes här som orsakerna till den under det sena
1880-talet rådande lågkonjunkturen; frihandel och näringsfrihet var lösningen på problemen. Granskaren skrev ofta om vad man kallade "tullgalenskapen" och i ett nummer utgivet sommaren 1889 kan man med anledning
av situationen i Malmö läsa följande: (Notera bildspråket, som är ett
medvetet retoriskt stilgrepp).
Tullen utgår till större delen ur de fattigas fickor och dessa blir derigenom ännu
fattigare än de förut voro. Fylda statskassor vittna ej om innevånarnas rikedom utan
snarare om att de hänsynslöst plundras. Dessa genom tullen utpressade millioner
äro slant för slant fuktade med svältande menniskors förbannelser och tårar, men
hvad bekymrar det protektionisterna? Vår goda stad är väl det sorgligaste exemplet
på att svälttullarne icke förbättrat arbetarnes ställning, såsom dess förkämpar fräckt
påstodo skulle blifva följden af deras införande; här gå en massa friska, arbetsföra
och arbetsvilliga män sysslolösa och bedja förgäfves om arbete.

Den svenska pressen var kluven när det gällde tullfrågan, liberala tidningar
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En svättulisifrande riksdagsman
mottages med varma servietter af sina väljare.
"En svälttullsifrande riksdagsman mottages med varma servietter af sina väljare", Granskaren nr 14, 2/41887. Granskaren agiterade flitigtförfrihandelsprincipen i 1880-talets
tullstrid, där frihandlarna vände sig emot protektionisternas "svälttullar". (Texterna på
plakaten lyder "Inga svälttullar" och 'Billigt bröd".)
som Dagens Nyheter och Aftonbladet var frihandelsvänliga, medan Svenska
Dagbladet företrädde protektionistiska intressen. I Malmö fanns Damms
främsta antagonister i Malmö Nya Allehanda. Granskarens ställningstagande
i tullstriden är ett exempel på hur tidningen i högre grad än andra i Malmö
under samma tid utkommande veckotidningar engagerade sig i samhällsdebatten. Granskaren hade visserligen ingen uttalad politisk hållning, men
saknade ingalunda åsikter om dagsaktuella frågor. Som vi strax ska se
utvecklade tidningen vid sidan av detta en olycklig förkärlek för "skandalskriverier", där de utpekade personerna ofta namngavs, men helhetsbilden
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av Granskaren blir mer mångfasetterad än att den enbart genomsyrades av
skvaller.
Hur såg Granskarens redaktör på tidningens uppgift på den publicistiska
arenan? När Granskaren med tiden nådde större upplagesiffror såg man detta
som det slutgiltiga beviset på att tidningen spelade en viktig roll i samhället.
En ofta återkommande metafor när Granskarens syfte och uppgift skulle
förklaras var referensen till samhället som en sjuk kropp som skulle botas.
Redan i det andra numret meddelades något dunkelt, att "Granskarens
uppgift är att afslöja alla de dåliga handlingar, som komma till dess kännedom." Vad denna stolta devis ville säga klargjordes redan i samma nummer.

Tryckfrihetsåtalet mot Granskaren
I nummer sju stod i Granskaren att läsa en artikel med rubriken "Salongsröfvare", där den anonyme artikelförfattaren pekade ut tre personer i Malmö
som hjärnorna bakom en spelliga. Det påstods att de tre männen, bokhållaren Carl Westrell, bokhandlaren Magnus Falkman och handlanden Carl
Frost, även kallade "salongsröfvare", "vampyrer" och "röfvarband", skulle
ha lurat till sig betydliga summor på hasardspel. Författaren visade sig vara
medveten om det kontroversiella i publiceringen av artikeln, och skrev i den
samma:
Om dessa herrar skulle falla på den oförskämda ideen att väcka tryckfrihetsåtal mot
denna tidning, så erinra vi om att den tryckes i Danmark, hvarest en tidningsutgifvare har rättighet att bevisa sanningen af sin utsago, och vi skola med många
vittnen bevisa hvad vi sagt om salongsröfvarne.

Inte oväntat väckte de tre männen tryckfrihetsåtal mot Granskarens ansvarige
utgivare, den före detta korpralen Ola Hektot.. Inte bara ett, utan tre, ska
påpekas. Några dagar efter publiceringen skrevs en stämningsansökan, som
lämnades i tre identiska versioner till Malmö rådstufvorätt. Den inleds med
ett uppgivet konstaterande:
Sedan någon tid tillbaka har tidningspressen inom Malmö dessvärre nödgats bland
sina alster räkna åtskilliga tillfälliga sådana, af liknande beskaffenhet med den ännu
utkommande Granskaren. I samtliga dessa tidningar synes det hufvudsakliga innehållet hafva flutit ur en och samma väl kända, om också ej välkända, penna, och
detta innehåll har såsom man kunnat vänta, icke varit af vackraste slag.'

Som ett svar på den inledda rättsliga processen underströks i Granskaren
några nummer senare att avslöjandet och publiceringen av "skandalen" var
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viktig genom att man härigenom varnat Malmös ungdom för "hazardspelets
olycksbringande följder". Damms "ansvaring", Ola Hektor, menade att
Malmös rådstufvorätt inte var rätt instans för ett tryckfrihetsmål mot
tidningen, eftersom den tryckts i Köpenhamn. Brottet skulle enligt hans
uppfattning inte vara åtalbart i Sverige. I oktober 1886 tog rådstufvorätten
i Malmö upp frågan om domstolens behörighet och beslutade att fallet skulle
läggas ner. I tidningens spalter konstaterade man nöjt att "det blef, såsom
man kunde vänta, pannkaka af det rysligt tillämnade attentatet mot Granskaren".

Var Granskaren en skandaltidning?
Granskarens "avslöjande" var säkerligen en starkt bidragande faktor till
tidningens snabbt stigande upplagesiffror. I oktober 1886, två månader efter
starten, redovisades en upplaga på 6 500 exemplar; därmed skulle tidningen
vara en av södra Sveriges största periodiska skrifter. Även om siffran, som står
att läsa i den egna tidningen, ska tas med en nypa salt råder det inget tvivel
om att Granskaren var välspridd. Under 1887 redovisades i Granskaren en
stadigt stigande upplaga, med den högsta siffran i augusti, då tidningen
enligt egen uppgift ska ha tryckts i 10 000 exemplar. Därefter lyste dessa
rapporteringar med sin frånvaro, troligt är att siffrorna sedan stagnerade eller
började sjunka. Som en jämförelse nådde Skånska Aftonbladet och Arbetet,
som hade börjat utges i oktober 1880 respektive augusti 1887, under sina
(ledd, men leka OR.

Lätt ark vårdadt språk.

Granskarn,
illustrerad veckotidning för skämt och
allvar, utkommer under nästa år 1889
redigerad efter samma plan som under
de föregående åren; den söker att
både roa och gagna sina läsare med
uppsatser af ömsom allvarligt, ömsom
skämtsamt innehåll. Dess stora spridning torde vara bevis på att den gjort
något gagn i kampen mot det ruttna i
samhället. Den har ingen politiek färg,
men naturligtvis hyllar den framåtskridandet, som den anser bilat befrämjar genom att blotta kräftskadorna,
på det dam må kunna läkas.
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man med grammatikalisk bildning och
kännedom af ett eller Hera lefcande
språk. Om så önskas kan fritt vivre
och bostad fås under loppet af några
månader medan arbetet pågår. Början
önskas göra med snaraste. Mycket
god förtjenst kan påräknas i synnerhet för den, som möjligen förstår
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Redaktionen.

illustrerad veckotidning för skämt och allvar.

Nummer 1.

Lördagen den 5 Januari 1889.

I Lösnummerpris 10 öre.

Del av Granskarensförstasida nr 1, 5/1 1889. I den högra rutan annonserar Damm efter
en medhjälpare till utarbetandet av ett nytt pasigrafiskt verk. Han hade 1889 fortfarande
inte givit upp tanken på att konstruera ett universalskriftspråk.
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första år en upplaga på mellan 3 000 — 8 000 exemplar. Även Sydsvenska
Dagbladet Snällposten hade under slutet av 1880-talet liknande upplagesiffror. Den enda tidningen i Skåne som kunde mäta sig med Granskarens
försäljningsframgångar var Skånska Dagbladet, som kom att göra en lika
snabb upplageökning när man efter ett års utgivning 1889 tryckte 10 000
exemplar. Även om Granskaren inte kom ut i samma takt som de andra
tidningarna, då den var en veckotidning, så kommer man inte ifrån att dess
framryckning i Malmös tidningsvärld var snabb.
Utsikterna såg onekligen ljusa ut för malmöpressens "enfant terrible".
Dess lika delar "skämt och allvar" tilltalade malmöpubliken. Ett liknande
innehåll hade tidigare prövats i bl a bokhandlaren Hans Peter Köllers
IllustreradAfi-onläsning, som dock inte överlevde ens sitt första år. Granskaren
hade däremot Janne Damm som drivande kraft, ett (ö)känt namn och en
erfaren publicist. Granskaren fick vid sidan av detta tidigt en stämpel på sig
som skandaltidning, vilket förstås ökade tidningsläsarnas intresse. "Salongsrövare"-målet var bara inledningen på några stormiga år i slutet av 1880-talet
då inte många i Malmö kan ha undgått den nya ilskna veckotidningen. Är
det entydiga omdömet "skandaltidning" en rättvis summering av Granskarens innehåll? Det knappa omnämnandet av Janne Damm och hans tidning
i svensk historieskrivning markerar i alla fall klart sin inställning; Damm var
en tämligen tragisk figur, en skandalinriktad publicist.
Nekrologerna som publicerades efter Damms död 1892 är intressanta då
Granskarens utgivning inte låg så långt tillbaka i tiden och minnet av
tidningen fortfarande bör ha varit starkt. Damm var med all säkerhet ett
namn som ännu väckte starka känslor. I Sydsvenska Dagbladet Snällposten
infördes den 19 juli 1892 en nekrolog, i stort bestående av en neutral
biografisk teckning över Damms verksamhet. Över Granskaren fälldes dock
en hård dom; "Derpå grundlade Damm de båda utmärkta prof på smutsliteratur, som vunnit en bedröflig ryktbarhet under namnen "Granskaren"
och "Kaviar". Skånska Aftonbladets levnadsteckning över den avlidne publicisten var mer dramatiserande. Damm kallades för "en modern Thersites"
och om 1880-talets tidningsutgivning hette det;
År 1886 började sista akten att utspelas i ett lifsdrama, som skulle föra från
parnassens höjd till brottslingens död i fängelset. Det var detta år Damm började
att publicera alstren af en smutslitteratur, som under olika namn, längst och senast
känd under namnet "Granskaren" skaffade dess utgifvare stor ekonomisk vinst men
äfven alla rättänkande menniskors förakt.

Arbetet såg den åldrade tidningsmannens fängelsestraff som en hämndaktion, en tanke som Damm själv ständigt framförde. Värdet av hans publi93
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cistiska gärning bedömde man med sedvanlig skepsis. Om Granskarens
utgivning skrev man;
För sina personliga angrepp på ledande män i staden blef han snart utsatt för
hämndplaner. Sedan man genom en groft tilltagen upptaxering tvungit gubben att
göra konkurs och söka rädda sitt gods i Småland genom skenköp, lät stadsfiskal
Aschan häkta honom...

Arbetets grundare Axel Danielsson och Janne Damm delade inte politiska
uppfattningar, men mellan de båda malmöpublicisterna rådde ändå en sorts
acceptans. Trots att Damm inte hade mycket till övers för socialismen såg
han i Danielsson en välkommen bråkmakare och omstörtare. Omvänt gällde
detta förmodligen också Danielssons syn på Damm. När Danielsson fängslats efter ett tryckfrihetsmål riktat mot Arbetet gjorde Damm sitt bästa för
att vända opinionen till hans fördel.2
Skånska Dagbladet nämnde kortfattat dödsfallet i en notis, där Damm
presenterades som "...den bekante utgifvaren af åtskilliga periodiska skandalskrifter." För att göra ett nedslag i dagspressen utanför Skåne, publicerade
Stockholms Dagblad en omfattande dödsruna över Damm den 20 juli 1892.
Tonen är starkt kritisk;
Efter någon tid af betryck grundlade Damm i Malmö den illa beryktade tidningen
"Granskaren", som en följd af år var ett verkligt gissel för södra Sverige genom sina
hätska, sanningslösa och merendels oberättigade anfall på enskilda personer.

Gemensamt för de här levnadsteckningarna är synen på Granskaren som ett
förföljande och lögnaktigt skandalblad. För att göra denna tidning och dess
utgivare rättvisa ska i det följande en närmare granskning av Damms
publicistiska bana göras. Det är nödvändiga bakgrundsteckningar för en mer
nyanserad bedömning av hans journalistik, samtidigt som utvecklingslinjerna under några för pressen viktiga årtionden beskrivs. En viktig frågeställning är här, som tidigare nämnts, om Damms "skandalskriverier" enbart var
sådana eller om de innehöll någon samhällsengagerad dimension.

Damms publicistiska verk — en brokig bana

Ungdomsår och tidningsdebut
Damm kom från relativt enkla förhållanden; föräldrarna, Johan Petrus
Damm och Karolina Fredrika Bergh, klarade sig men tillhörde knappast
samhällets mer välbeställda. Släkten Damm ska ha rötter i Frankrike och
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Holland; namnet härstammar från Vandamme och som släktmedlem har
Napoleons general Dominique Joseph Vandamme räknats. Om så är fallet
kan varken bekräftas eller dementeras. Janne Damm föddes den 16 november 1825. Trots familjens ganska ansträngda ekonomiska situation kunde
han få en för tiden god utbildning. I den självbiografiska artikelserien som
publicerades i Granskaren 1890 mindes Damm framför allt skoltidens
bestraffningar:
Jag minnes att jag en gång för det jag, i stället för att skrifva pratat högt med min
granne, dömdes att med en eldgaffel på axeln sitta och skämmas på dörrtröskeln.
Den otur, som alltid förföljt mig, ville att mina föräldrar just den dagen kommo
för att se huru det i skolan gick för deras förhoppningsfulle son.

Han erinrade sig sedan hur en del av klasskamraterna i andra latinklassen
råkade ut för "offentligt tilltal": som bestraffning blev de efter morgonbönen
utskällda inför hela skolan. Utan att förfalla till amatörpsykologiska förklaringsmodeller kan man anta att sådana omständigheter kan ha lagt grunden
till Damms senare auktoritetshat. Enligt planerna skulle Damm läsa till präst,
men själv ville han satsa på den akademiska banan då historieämnet intresserade honom. Han fick sin vilja igenom; under några år på 1840-talet läste
han bl a levande språk, matematik, latin och just historia på Lunds universitet. I Studentminnen (1893) skildrade han långt senare sina akademiska
studier i Lund. Dessa minnesanteckningar består mer av personligt färgade
anekdoter kring lärare och studenter än någon brett upplagd skildring av
1840-talets Lund. Just därför, genom det subjektiva perspektivet, ges ändå
en intressant inblick i vardagen för dåtidens studenter.3
Studierna fortsatte under en period i Berlin, där han läste historia och
filosofi. Året var 1848 och det politiska läget var som en följd av den franska
februarirevolutionen spänt. De demokratiska ideerna med krav på liberala
reformer spreds från Frankrike till andra delar av Europa. Vid ett teaterbesök
i Berlin ska publiken enligt Damm vid ett tillfälle spontant ha utbrustit "leve
republiken", varvid han själv och hans kamrat skulle ha ryckts med och gjort
detsamma. Det hela ska ha slutat med att Damm dagen därpå fördes till ett
poliskontor för förhör på grund av händelsen, men att han kommit undan
med ett lågt bötesbelopp. "Vi voro unga och svärmade för friheten som all
ungdom 1848", kommenterade han i en tillbakablick.
1850 återvände Damm till Sverige och Lund, där han lyckades ta sin
studentexamen och kunde titulera sig filosofie magister. Finansiellt var
situationen alltjämt ansträngd, vilket förde honom bort från det akademiska
livet till ett tillfälligt arbete hos en smed. Efter att utan framgång sökt en ledig
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docentur i historia kunde han med sin farbrors ekonomiska hjälp resa till
Stockholm för att söka sitt uppehälle där.
I Stockholm lyckades han först få arbete som riksdagsreferent i Morgonbladet, som var hovets organ. Redaktör för Morgonbladet var kammarjunkare
af Pontin, vars politiska hemvist Damm kommenterade långt senare i sin
självbiografiska artikelserie i Granskaren:" ...men i själ och hjerta var han röd
republikan, hvilket stundom stack bjert fram trots den tjocka konservativa
fernissan." Om sina egna åsikter under den här tiden tillade han: "Jag var
af motsatta åsigter, rent konservativa, men jag strök liberal fernissa på mina
uppsatser för att få dem till att gå i publiken."
Härnäst kom Damm i kontakt med Johan August Hazelius, tidigare militär
skriftställare och debattör. Hazelius hade sedan 1820-talet allt mer närmat sig
konservatismen; i en artikelserie i Sveriges Stats Tidning argumenterade han
1835 för uppfattningen att parlamentarismen som styrelseskick inte var
förenlig med svenska folkets karaktär. Även fortsättningsvis polemiserade han
mot den framväxande liberalismen; dessa åsikter förde han fram i Posttidningen på 1840-talet, innan han 1851 började ge ut den egna Svenska Tidningen.
Samma år blev Damm medarbetare. Svenska Tidningen var i många aspekter
regeringstrogen och hade politiskt inte mycket gemensamt med liberalt
radikala organ som Aftonbladet. Hazelius förde vidare sina åsikter om representationsfrågan; han motsatte sig en indelning efter skilda stånd och förespråkade val efter klass eller yrke. Vad beträffar Janne Damms politiska
uppfattning vid den här tiden är det tveksamt om han med samma övertygelse
som Hazelius företrädde de konservativa i&erna. Hans arbetsuppgifter på
Svenska Tidningens redaktion bestod i att redigera utrikes- och handelsavdelningen och att skriva uppsatser "i hvarjehanda frågor för dagen." Några
politiska inlägg var det knappast tal om, det är dessutom tveksamt om Damm
vid den här tiden hade hunnit utveckla någon egen, driven journalistisk stil.
Han hade nyligen kommit till huvudstaden och i sina försök att försörja sig
ganska snart råkat halka in på den publicistiska banan.
Damms skildringar från de här åren i Från stockholmska tidningsvärlden
på 1850- och 60-talen (1894) är framför allt intressanta som tidsskildringar,
men innehåller också anekdoter från författarens möten med tidens uppburna publicister. Själv är Damm påfallande osynlig - han håller sig i bakgrunden, bakom miljö- och karaktärsskildringarna. Om Hazelius och Svenska
Tidningen heter det:
General Hazelius var en högst begåfvad man och berömd militär-författare, skref
ypperliga ledande artiklar, men dels saknade han den publicistiska erfarenhet, som
fordras för att vara hufvudredaktör för en stor daglig tidning, dels var han till
ytterlighet hetlefrad och förifrade sig därför ofta.
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Damms publicistiska vänner i Stockholm
En kort tid efter att Damm kommit till Stockholm hade han blivit bekant
med den omtalade satirikern Henrik Bernhard Palmaer. Palmaers kvickheter
hade väckt stor uppmärksamhet, särskilt när han på 1830-talet i artikelserien
"Bref till Svenska Minerva" svarat på Esaias Tegners kritik av den radikala
pressen. Palmaers texter genomsyrades av en drift med auktoriteter och hans
stil inspirerade sannolikt Damm. Palmaer var under en period även medarbetare i radikala Söndagsbladet. "Jag har aldrig känt någon, som så bittert
som Palmer kunde snäsa dumheten", skrev Damm senare om sin vän.
Palmaer var något av en lärare för Damm; han läste dennes publicistiska och
litterära alster och kom med hård, men konstruktiv kritik. Även om Damm
aldrig nådde upp till läromästarens satiriska elegans förde han vidare trotsen
mot överheten.
I Otto Widerströms avhandling Henrik Bernhard Palmaer (1951) ägnas
några sidor åt Palmaer och Damms umgänge i det tidiga 1850-talets
Stockholm. Widerström beskriver träffande Damm som en "stum och
beundrande åhörare" inför tidens berömda litteratörer; det är i alla fall
intrycket som de biografiska skildringarna ger. Vidare gör Widerström en
källkritisk granskning av Damms minnesanteckningar som rör Palmaer.
Annars ska framför allt August Blanche och Johan Gabriel Carlen, vars fru
var författarinnan Emilie Flygare-Carlen, tillhört Damms umgänge i Stockholm. Aftonbladets grundare, som bara var en flyktig bekant, beskrivs i
positiva ordalag: "Lars Johan Hierta var en kunskapsrik och snillrik man,
därjämte ett af de bästa finanshufvuden som Sverige någonsin ägt."4 Även
C. W. Strandberg, mer känd under sin pseudonym "Talis qvalis", och Rudolf
Wall, Dagens Nyheters grundare, tillhörde Damms publicistiska umgängeskrets. På 1850-talet redigerade Wall det satiriska veckobladet Friskytten och
hade ännu inte moderniserat den svenska pressen med sin stora, framgångsrika tidning. Damm såg långt senare med nostalgi tillbaka på umgänget med
den brokiga skaran:
Den tiden kunde publicisterne ännu umgås med hvarandra, äfven om de arbetade
i tidningar af alldeles motsatt tendens. De erkände hvarandras talang, och det föll icke
ett fåtal af dem in att sätta sig på sina höga hästar och spela mästare öfeer de andra.

Damms stockholmsvistelse avbröts efter att han av okänd anledning förlorat
sin plats som medarbetare i Svenska Tidningen. Efter att han lämnat huvudstaden försökte han ta sig fram både som lärare och matros, utan större
framgång. Han trivdes inte med latinundervisningen i privatskolan och den
planerade sjöresan till Sicilien fick avbrytas då han led av sjösjuka. 1853 var
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den då 27-årige Damm alltså tillbaka i Malmö, med ambitionen att grunda
en ny tidning i staden. Nyss hemkommen från Stockholm var han förmodligen full av inspiration och uppslag till nya tidningsprojekt. Att försöka
etablera en ny tidning i den förhållandevis lilla staden var givetvis ett vågat
företag. Likväl verkade Malmö nya Handels- och Sjöfartstidnings ansvarige
utgivare, Janne Damm, övertygad om nödvändigheten av ett nytt tryckt
organ i Malmö. I tidningens första nummer förklarade han:
I dagens politiska och sociala strider will redaktionen icke förbinda sig att taga part
af någon wiss fraktion - det efter wår öfwertygelse sanna och rätta skall alltid i oss
finna warma förswarare, och aldrig skola wi skygga för att angripa föråldrade lagar
eller orimliga magtmissbruk.

Malmö nya Handels- och Sjöfartstidning
Damm var något av en pionjär när han drog igång sin tidning; innan det
första numret av Malmö nya Handels- och Sjöfartstidning kom ut den 9 juni
1853 hade bara tre periodiska skrifter med inriktning på nyheter givits ut
i Malmö. Malmö Tidning, utgiven av boktryckaren Carl Fredrik Berling, blev
stadens första tidning 1813, Malmö Allehanda följde 1827 och Bernhard
August Cronholms Snäll Posten kom att företräda en mer modern press när
den började utkomma 1848. När Damm försökte etablera sin tidning i
Malmö hade Snäll Posten nästan konkurrerat ut Malmö Tidning, som 1853
lagts ner och sedan återuppstått som den kortlivade Malmö Nya Tidning.
Däremot klarade sig den yngre Malmö Allehanda bättre, kanske fyllde den
en funktion som motvikt till Snäll Postens publicistiska stil; den tidigare
använde sig av en lättsammare ton än den senare, som i större utsträckning
inriktat sig på kungörelser och politik.' Damms tidning var onekligen ett
nytt inslag i Malmös presshistoria, dess ofta radikalt liberala åsikter stod i
kontrast till bl a Snäll Postens allt mer konservativa prägel.
Att Damm inte hade övertagit Hazelius konservativa polemik står klart.
I en uppsats kallad "Om samhällsreformer" hette det:
I Swerige talas och skrifwes lika mycket och kanske mera än i något annat land om
reformer; och märkvärdigt är att nästan allting stannar i blotta önskningar och
tomma fraser, under det att framåtskridandet återhålles, ja, till och med der man
avancerat ett litet steg framåt, har regeringen återfunnit utvägar till återgång in
status quo, som det heter.

Längre fram i texten tas också den för de liberala reformivrarna så centrala
frågan om representationsreformen upp:
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Man önskar att landet egde ett formerande och kraftigt framåtskridande regeringssystem som sjelf wille och kunde göra början med reformfrågornas lösning; men
hvarifrån skall regeringen hemta denna kraft som erfordras till genomförandet af
dessa förbättringar, emot hwilka en stor mängd konservatister uppställa så swåra
hinder? Härtill swaras, att i och med detsamma som samhället erhåller en fastare
sammanhållning, så skulle regeringen få en större kraft genom införandet af
municipalråd, eller med andra ord genom utwecklingen af provincial och kommunal sjelfständighet - något som är så mycket mera nödwändigt, som detta ligger i
sjelfa tidens riktning.
Artiklarna i Malmö nya Handels- och Sjöfartstidning hade ofta en radikal
spetsighet och tog ställning i aktuella frågor. Representationsfrågan debatterades flitigt på 1850- och 60-talen och ett viktigt forum för diskussionerna
var pressen. Anders Grönvall jämför i Från annonsblad till politiska tidningar
- några data ur Malmö äldre presshistoria (1968) malmöpressens utveckling
med övriga landets. Han ser en allmän politisering av svenska tidningar på
1850-talet, en tendens som Damm och hans tidning i så fall måste räknas
in i. I den allt intensivare politiska diskussionen utvecklades tidningarna från
mindre annonsblad till opinionsskapande organ. Lokala variationer förekom givetvis, Malmö nya Handels- och Sjöfartstidnings framtoning var t ex
mer politiskt agiterande än Snäll Posten var under sina första år.

Formuleringen som ledde till åtal
Damms tidning blev däremot som mest omtalad för något som till en början
skulle kunna te sig som en bagatell; en olycklig formulering som stod införd
i Malmö nya Handels- och Sjöfartstidning den 10 januari 1854: "Man will
weta att Konung Oscar starkt umgås med planen att abdikera." Det var detta
tryckta påstående som skulle innebära stora och oväntade förändringar i
Janne Damms liv. Raden var inte författad av Damm själv, han hade
nämligen under några dagar kunnat ta ledigt och besöka vänner på landet.
I hans ställe i tidningens redaktion fanns nu litteratören och kompositören
Johan Magnus Rosen, som sedan en tid hjälpte Damm. Han hade erbjudit
sig att arbeta för en blygsam lön, ett erbjudande som Damm utan betänkligheter mottog; "Jag kan utan öfverdrift säga att jag arbetade som en träl",
mindes han vid ett senare tillfälle.6 Hjälpen var alltså mycket välkommen;
Rosen var dessutom en ganska omtalad person och kunde vara en värdefull
draghjälp för den ännu unga och ekonomiskt instabila tidningen. Notisen
om kung Oscars förmodade abdikation författades av Rosen och trycktes
utan Damms vetskap. Åtalet lät inte vänta på sig.
Med illa dold bitterhet resonerade han kring det inträffade fyra dagar efter
notisens publicering:
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Hwad skall nu utgifwaren af en daglig större tidning göra för att ej wara beroende
af dem, som skrifwa i hans tidning? Skall han bunden som en slaf ej wåga att aflägsna
sig från hemmet af fruktan att i tidningen kan inflyta en af honom ogillad uppsatts,
som på spel sätter hela hans timliga wäl och we?
Damm var i egenskap av ansvarig utgivare för tidningen också ansvarig för
de artiklar som infördes. Den olyckliga notisen stack förmodligen i ögonen
på honom, då han själv beundrade regenten. Tilläggas ska att notisen i sig
inte innehöll några direkt negativa omdömen om kungen, tvärtom lovordades han för sin "...sant filosofiska åskådning och högsinta beslut att lämna
ifrån sig en makt, vars utövande allraminst kan hava någon retelse för den,
för hvilken de stilla husliga dygderna äga ett övervägande värde." Att
nyheten om kungens tronavsägelse kanske bara var ett rykte spekulerade
aldrig Rosen kring - eller, vilket är troligare, så gjorde han det, men ansåg
inte att publiceringen av ett sådant var olämpligt.

Damm - det fria ordets försvarare
I en artikelserie publicerad en kort tid efter att den ödesdigra notisen var
införd tog Damm på sig rollen som det fria ordets stolta försvarare. Som
ansvarig utgivare av Malmö nya Handels- och Sjöfartstidning framstod han
som tryck- och yttrandefrihetens väktare:
Utgifwaren af en reaktionär tidning riskerar ingenting, men en liberal tidningsskrifware gör sig, genom att antaga sig det juridiska answaret för en tidning, till en
ständig skott tafla för frihetsfiendernas förgiftade pilar.
Artiklarna berörde också förfarandet vid tryckfrihetsåtal; Damm såg stora
brister vid sammansättningen av de juryer som där skulle bedöma en artikels
brottslighet. Tryckfriheten kallades "ett folks dyrbaraste egendom", ett tema
som han fortsättningsvis utvecklade i flera artiklar. Åtalet hade onekligen
inspirerat till ett tydligare ställningstagande för tryckfriheten, liksom de
artiklar om den "Swenska publicitetens samhällsställning" som följde. Där
jämförde Damm journalisten med skådespelaren; liknelsen kan tyckas långsökt, men följande citat belyser kanske hans ståndpunkt:
Den werkan publicisten utöfwar är liksom skådespelarens, omedelbar och ögonblicklig. /- - -/ Hwem kan såsom han sätta massorna i rörelse; eller få deras krusande
wågor att lägga sig? Förunderliga dubbel-lift Publicisten delar denna inspireringsförmåga med skådespelaren, och herrskar ofta mer än en konung, under det den
senare ända till wansinne afgudas: men båda föraktas och nedsättas i det enskilda
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umgängeslifwet, bådas verksamhet förswinner, och de sjelfwe glömmas innan ännu
den moderliga jorden hunnit blomsterpryda deras graf.

Damm medgav att hans yrkeskår innefattar många "moraliska hamnbusar"
men samtidigt förklarades publicisten vara "frihetens justitie-ombudsman".
Därtill passade inte vem som helst; för det ansvarsfyllda publicistiska kallet
krävdes enligt Damm en kärlek till mänskligheten och en humanistisk
bildning i vid bemärkelse. Det är svårt att inte slås av kontrasten mellan
sådana uttryck och den allmänna beskrivningen av Damm som en hänsynslös skandaljournalist; och visst, Damm skrev kanske raderna om publicistens
samhällsroll i ett upprymt tillstånd. Situationen var onekligen speciell — i
skuggan av tryckfrihetsåtalet måste han ha känt sig orättvist behandlad av
ödet.
Det var inte bara Damm som propagerade för det fria ordet — tryckfriheten var ett vanligt debattämne i början av 1850-talet. Den hetsiga och
radikala tonen i flera av de nya tidningarna, varav många "skandalinriktade",
medförde ökade krav på censur. Oscar I och hans rådgivare hade planer på
att ta bort grundlagsstatusen från tryckfrihetsförordningen. En proposition
om detta lades fram vid riksdagen 1854 och antogs som vilande; vid nästa
riksdag avslogs den däremot efter en intensiv pressdebatt. Ofta såg man
också från pressens håll "skandaltidningarna" som ett hot mot tryckfriheten,
det fanns de som hävdade att myndigheterna lät dessa tidningar skriva ostört
för att därigenom
större skäl till att genomföra inskränkningarna av
tryckfriheten.
Trots de ibland högtravande formuleringarna kring sin och andra publicisters samhällsroll är det en förenkling att döma ut Malmö nya Handels- och
Sjöfartstidning som enbart ett skandaljournalistiskt organ utan något egentligt samhällsdebatterande innehåll. Som vi tidigare har sett kommenterades
representationsreformen. Även militära frågor (7/1 1854) och Sveriges
styrelse (21/1 1854) berördes exempelvis. Lokala debattinlägg förekom, som
t ex det betitlat "Har Malmö gått framåt de sednare åren?" den 14 februari
1854. Men hur gick det då med tryckfrihetsåtalet? Detta kvarstod, Damm
skrev utan framgång en kungavänlig "förklaring" till juryn i målet där han
försökte försvara sig:

a

Skrifter, likasom personer, kunna wara misshagliga, utan att wara brottsliga. Hwilken person war på sin tid mera misshaglig för de magtegande, än Christus, och
hwilken war mindre brottslig?

Liknelsen med frälsaren hade dock ingen effekt; den 19 maj dömdes Damm
av hovrätten över Skåne och Blekinge för tryckfrihetsbrott (eller, mer
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noggrannt, majestätsbrott) till två års fängelse och tvåhundra rdr b:ko i böter.
Den hårda domen ska ses i ljuset av att jurymännen långt ifrån var överens
om utslaget. En av dem, rådman Falkman, kom i en särskild bilaga till
protokollet med bestämda invändningar mot en fällande dom. Där menade
han att Damm omöjligen kunde fällas enligt de paragrafer i tryckfrihetsförordningen som man i åtalet hänvisat till.
Efter domen reste Damm till Lund, där hans bekanta i honom ville se en
ny Crusenstolpe eller Lindeberg. Tidningsutgivaren själv verkar ha sett mer
nyktert på saken; i minnesanteckningarna långt senare framhåller han att de
flesta av hans vänner ändå såg honom som ett offer för en sträng lagstiftning
och inte som någon samhällsfara Efter att först på grund av platsbrist inte
kunnat beredas plats på Malmö citadell återvände han några månader
senare, på sommaren 1854.' Till en början var livet i fängelset i själva verket
ganska bekvämt, då Damm inte var inlåst utan kunde ströva ganska fritt
inom fängelsets murar. När han däremot vägrade marschera tillsammans
med de andra fångarna vid en mönstring sattes han i en cell.
Det hopp som återstod efter en fällande dom i alla rättsliga instanser var
konungens nåd. I en nådeansökan till kungen, daterad 4 juli 1854, vädjade
Damm:
Min verksamhet har blifwit afbruten, min tidning, som räknade ett för ett
landsortsblad betydligt antal prenumeranter, har mått upphöra, min hälsa har lidit
af fängelset, och detta allt för ett brott, som jag ej begått! /- - -/ Ännu har ingen
förgäfves wädjat till Ers Majestät såsom menniska, jag hoppas att jag ej skall wara
den första...

Det är oklart om han gjorde några fler påtryckningar för att övertyga kung
Oscar, men den 24 november 1854 benådades i alla fall Damm från resten
av fängelsestraffet. Möjligtvis kan en påverkande faktor bakom den kungliga
nåden ha varit Damms förflutna som medarbetare i det hovliga organet
Morgonbladet. Enligt Damm skulle kungen själv rent av rekommenderat
honom åt Hazelius och Svenska Tidningen, som var lika konservativ. (Uppgifter som hämtats ur Damms "En sjelfbiografi" och som inte kunnat
härledas från någon annan källa). Med ett skamfilat rykte, men ingalunda
borta från publicistiken, begav sig Damm härnäst till Landskrona. Där var
han under en period medredaktör i Korrespondenten från Landskrona, ortens
andra tidning.

Landsortspressens emancipation
"Landsortspressens emancipation" - så kallade bl a Östgötha Correspondentens
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drivande kraft Carl Fredrik Ridderstad den utveckling som från 1840-talet
och framåt på allvar förändrade den svenska pressens situation. Just 1840talet var ett decennium då landsortstidningarnas oberoende gentemot storstadspressen ökade. Landsortens press gjorde både kvalitativa och kvantitativa framsteg; dels ökade dess politiska självständighet och dels växte antalet
tidningar snabbt. Landskrona hade innan Korrespondentens tillblivelse 1845
bara haft en lokal tidning. Damm kunde konstatera att tidningsläsningen i
mitten av 1850-talet inte var särskilt utbredd i landskronatrakten, följaktligen
var hans publicistiska gärning i staden över efter ett par år. Annars var det
tättbefolkade nordvästra Skåne med städer som Helsingborg, Landskrona
och Ängelholm en lovande tidningsmarknad. När Damm vistades i Landskrona hade regionens publicistiska liv ännu inte hunnit utvecklas ordentligt,
även om 1850-talet var inledningen. Det geografiska läget bidrog under
1800-talets senare hälft både till lokalt journalistiskt utbyte städerna emellan
och till ökad konurrens med de danska tidningarna på andra sidan sundet.
Damms skrivande förde honom norrut till Ängelholm. Många hyste på
1850-talet förhoppningar om att den nya hamnanläggningen utanför staden
skulle innebära ett uppsving för bygden. "Engelholm är en stad med
framtid" var parollen, och detta borde ha påverkat Damm i valet av plats för
sitt nya tidningsprojekt. Den 29 augusti 1857 bröts den publicistiska
tystnaden i staden, då första numret av Engelhoms Tidning utkom. Redaktör
och utgivare var Janne Damm, som vågat sig på en ny tidningssatsning efter
den hastiga nedläggningen av Malmö nya Handels- och Sjöfartstidning tre år
tidigare. Även nu innebar tidningsutgivandet hårt arbete för Damm, då han
även var sättare på Engelholms Tidning. Trots att tidningen bara överlevde ett
drygt år hann den väcka åtskillig uppmärksamhet i den lilla orten. Den 11
november 1857 publicerades en artikel med anledning av landshövdingen
von Troils besök i Ängelholm. Tonen i Damms text är bitsk;
Naturligtvis behöfver en sådan stor herre ej bekymra sig om dylika småsaker som
att helga hvilodagen. Sådana föreskrifter har Gud Fader endast gifvit för bönder och
kälkborgare och alldeles icke för några landshöfdingar, vilka endast skola vaka öfver
att vi småfolk rätta oss efter bestående lagar och författningar, men själfve äro
mycket för upphöjde för att af dem låta genera sig.
Senare övergår ilskan i rena personangrepp:
Man behöfver ju för resten ej vara fysiognomist för att se, af hvad skrot och korn
hr Troil är. Han ser ut, som om han, såsom Folkets Röst för några år sedan uttryckte
sig, från simpel arrestant svingat sig upp till sin nuvarande höga ställning i samhället.
Ja, han är en vacker karl, så vacker som själfva - fan.
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Den förre fängelsedirektören Troil anklagades för maktfullkomlighet och
jämnställdes med en obetydlig tjänsteman; hans besök i Ängelholm framställdes som alldeles onödigt. Artikeln väckte förstås uppståndelse och den
från Stockholm och Malmö kände publicistens journalistiska stil upprörde
ortsbefolkningen. Damms främsta anklagelse mot Troil var att han hade
begått sabbatsbrott när han höll ett offentligt sammanträde i Ängelholms
rådhus på en söndag; Crusenstolpe hade tjugo år tidigare anklagat konseljen
för liknande brott. Crusenstolpe dömdes till tre års fängelse för majestätsbrott, frågan var nu om Damms tilltag skulle leda till dennes andra fängelsestraff. Någon pressdebatt i Ängelholm var inte möjlig, eftersom Damms
tidning var ortens enda och han i sin tur inte publicerade några insändare
angående artikeln. Helsingborgs-Posten införde däremot flera. I den längsta
och mest upprörda av dem beklagar författaren att en man med Damms
bakgrund sänkt sig ner till skandalskriverier;
Det är bedrövligt, att en man med akademisk bildning och därjemte krönt och
lagrad till den filosofiska graden, kan få sig till att begagna ett sådant skrivsätt och
giva en sådan dementi åt det universitet, som documenterat honom - ty vett och
humanitet skola väl ändå utgöra summan utav vad som för graden inhämtas? Men
det är ändå bedrövligare att en publicist, vilken väl uti första rummet borde leda
opinionen till sanning och rättvisa, icke skyr att giva offentlighet åt vrängda
framställningar...

Kr. I Anderberg diskuterar i sina artiklar om Damms ängelholmsvistelse de
eventuella motiv som kunnat ligga bakom påhoppet på landshövding Troil;
hans slutsats blir att Damm drevs av ett personligt hämndbegär. Artikeln
skulle ha varit en hämnd för att Troil tre år tidigare i egenskap av generaldirektör för fångvårdsstyrelsen beordrat Damms cellstraff, då denne som
tidigare nämnts vägrat marschera vid en mönstring. Enligt Damm själv
skulle Troil dessutom låtit hans benådningsansökan ligga obehandlad en tid,
utan att kungen fick underrättelse om den. Det är mycket möjligt att sådana
personliga skäl låg bakom Damms ilskna anfall mot landshövdingen; hur det
var med hans benådningshandling är svårare att säga. Historien ledde
däremot inte till något tryckfrihetsåtal; protesterna stannade den här gången
vid ett antal upprörda insändare. Något konkret samhällsengagemang bakom Damms skriverier är här svårt att upptäcka.
Damms tidningskarriär i Ängelholm blev inte långvarig, drygt ett år efter
starten, i september 1858, utkom sista numret av Engelhoms Tidning. Han
skulle dock stanna kvar i samma trakter av Skåne; möjligheterna för en
publicist såg ljusare ut i Helsingborg. Här hade Oscar Patric Sturzen-Becker,
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mer känd under pseudonymen "Orvar Odd", på 1840-talet startatAllmänna
Öresunds-Posten. Denna stred tidvis med den andra mer betydelsefulla
tidningen i staden, den betydligt äldre Helsingborgs-Posten. Särskilt när
Fredrik Borg övertagit Allmänna Örseunds-Posten 1855 tilltog ordkriget.
Borgs tidning stödde skandinavismen och arbetade för större religiös frihet,
medan Helsingborgs-Postens ton var mer försiktig. Damm började, ganska
omgående efter nedläggningen av den egna tidningen i Ängelholm, som
medarbetare för Helsingborgs-Posten. Snart hamnade han också i en våldsam
polemik med Borg, som mer kom att handla om personliga påhopp än om
politiska uppfattningar; dessa gräl kommer därför inte beröras närmare här.
Även om han också var utgivare av tidningen en tid var det framför allt som
skånekorrespondent i en huvudstadstidning som han framöver skulle nå
både ekonomisk framgång och bli en omtalad publicist.

Damm blir redaktör för Gamla Fäderneslandet
Damm återvände på sätt och vis till Stockholms publicistiska liv i slutet av
1850-talet. När den ökända tidningen Fäderneslandet behövde en korrespondent i Skåne var valet av Damm inte särskilt långsökt. Fäderneslandet
hade förflyttat sin utgivning från Lund till Stockholm 1853, då tidningens
grundare Nils Munck af Rosenschöld förvisats från Lunds universitet. Han
hade i sin tidning i en hätsk ton kritiserat både lärare, professorer och
studenterna själva. Konflikter mellan studenterna och Lunds arbetarbefolkning var ganska vanliga på 1850-talet, och här tog Munck af Rosenschöld
ställning för hantverkarna och arbetarna. Genom att i egenskap av studentkårsmedlem bl a kritisera studenternas alkoholintag gjorde sig Munck af
Rosenschöld mycket impopulär. Detta, möjligen tillsammans med de större
möjligheter som huvudstadens tidningsmarknad utgjorde, föranledde flytten till Stockholm.
Munck af Rosenschöld hade vid rådhusrätten i Lund genom stor skicklighet fördröjt behandlingen av de tryckfrihetsåtal som drabbat honom. I
själva verket var det hans "ansvaringar" som åtalats, men han var med och
försvarade dem under tumultartade former vid rättegångarna. När Damm
började skriva sina "bref från Skåne" i Fäderneslandet hade Munck af
Rosenschöld redan tvingats sälja sitt tryckeri och sin tidning; däremot skrev
han fortfarande däri. Den nye ägaren J F Hagström lyckades stabilisera
tidningens ekonomi, vilket gjorde att Damm kom in i bilden under en för
Fäderneslandet lyckosam period.
Det kan ha varit Damms mest framgångsrika tid; i alla fall innebar brefen
från Skåne en tillfällig ekonomisk trygghet. Också på det personliga planet
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tycktes mycket vara på väg att ordna upp sig: "Nu var jag, som jag tyckte,
uppe i smöret och gifte mig med en ung, vacker, god och huslig prestdotter,
som ville dela mitt öde", skrev Damm senare. Framgångarna som korrespondent medförde nya anbud; till slut hade Damm blivit så viktig för Fäderneslandet att han erbjöds redaktörsposten. Efter en viss tvekan antog han
anbudet. Ekonomiskt var det ett lyckokast, men det var samtidigt med
dubbla känslor Damm lämnade Köpenhamn, som var hans hem sedan några
år tillbaka. Fäderneslandet hade dessutom inget gott rykte, den sågs allmänt
som en bråkig skandaltidning — ett faktum som definitivt inte skulle bättra
på Damms redan skamfilade namn. Den "sociala degradering" som enligt
Damm följde med redaktörsskapet för Fäderneslandet påverkade inte bara
honom själv:
"Det var påkostande och det gjorde mig så ondt om min hustru, att jag
köpte ett litet hemman i Danmark och lät henne flytta dit ned." Om sina
gamla bekanta inom journalistkåren konstaterade han något bittert att
"Palmer var död, Crusenstolpe, Blanche och Carlen lefde ännu, helsade
artigt när jag mötte dem, men det var också allt; med umgänget var det slut."
Damm vantrivdes uppenbarligen på sin nya redaktion i Stockholm:
...jag blygdes för att visa mig offentligen i deras sällskap. Der var den sedan så
beryktade, då blott illa kände Leopold Alm, en afsigkommen skrifvare utan spår af
talang, men med gränslös oförskämdhet, derjemte cyniker af allra högsta grad och
sodomit.8

Gamla Fäderneslandet, som tidningen kallades nu, var med Damm som
redaktör i mitten av 1860-talet inte enbart en "skandaltidning". Mycket
annat rymdes också i dess spalter. I 1864 års första nummer utlovades fortsatt
kamp för politiska fri- och rättigheter, en kamp som skulle utkämpas med
svärd":
"tryckfrihetens

Orättvisa anspråk, grundade på inrotade bördsfördomar, söka ännu göra sig gällande; ännu blyges man icke att på guldvigt vilja mäta medborgarevärdet; ännu håller
man den stora massan af svenska folket i politiskt omyndighetstillstånd och nekar
den allt deltagande i allmänna värf; vi hafva sålunda ett rikt fält för vår publicistiska
verksamhet.

Gamla Fäderneslandet och representationsreformen
En viktig fråga på den liberala pressens dagordning var förstås fortfarande
representationsreformen, som debatterats livligt under de senaste decennier106
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na. Agitationen var intensiv inför riksdagen 1865/66; en begäran om att
reformen måste genomföras, med 59 000 namnunderskrifter, sattes samman. Både de konservativa och liberala fraktionernas propagerande intensifierades, men de reformvänliga krafterna hotade med att landet skulle
närma sig revolution om förslagen inte gick igenom. Inom mer radikalt
liberala grupper riktades kritik mot propositionen om representationsreformen, då man ansåg att den inte var nog genomgripande. Gamla Fäderneslandets redaktion företrädde ingen enhetlig linje i frågan, även om Damm
i egenskap av redaktör därigenom agerade som officiellt språkrör för tidningen. Det var rent av debatten kring representationsfrågan som bidrog till den
förre huvudredaktören Ugglas fall, vilket Damm skrev om senare:
Uggla blef slutligen allt för besvärlig både för förläggaren och redaktionen, men
troligen hade han ändå fått stanna qvar om han icke i representationsfrågan
uppträdt emot den nya tidens rigtning. Under förevändning af att det de Geerska
förslaget icke var liberalt nog, arbetade han för de fyra ståndens bibehållande.

Damm själv var en varm anhängare av förslaget till en ny representation och
anslöt sig därmed till de reforminriktade liberalerna. Gamla Fäderneslandet
kunde göra drastiska utspel och tidningens journalistik hade stundtals
förfallit till skandalskriverier, men under Damms redaktörskap skedde även
en betoning på politiken. Just representationsfrågan låg honom varmt om
hjärtat, och han uteslöt inte att en revolutionär situation kunde bli följden
om inte förslaget antogs. Damm hade annars ofta förespråkat en liberalism
understödd av reformer, inte revolutionära åtgärder, men i det här fallet var
han ambivalent:
...men om de (anm. adeln och prästerskapet) skulle vara nog blinda att sätta sig emot
hela nationens önskningar, så frukta vi verkligen att det kommer att gå här såsom
i Frankrike, och man kan ej neka, att det så länge förtryckta folket har en obestridlig
rätt att på sätt som det lämpligast synes en gång söka göra sina rättigheter gällande.
/- - -/ Ingen kan högre än vi önska att nödvändiga reformer på laglig och fredlig
väg genomdrifvas, men derföre fördöma vi alls icke det folk, hvilket i likhet med
det franska griper till våldet när dess berättigade fordringar fräckt tillbakavisas af en
öfvermodig patriciitrupp.

Under rubriken "Dagens företeelser" skrev Damm kommentarer till in- och
utrikespolitiska händelser, där förutom representationsreformen även konflikten i Schleswig-Holstein ofta uppmärksammades. Damm förespråkade
den skandinavistiska tanken och ivrade för ett svenskt ingripande på den
danska sidan i konflikten. Skandinavismens framväxt hade skett framför allt
på 1830- och 40-talen, då bl a studenterna i Lund företrädde ett enat
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Norden.9 Dessa drömmar överlevde alltså in på 1860-talet, bl a hos Damm,
som under sin tid som redaktör för Gamla Fäderneslandet ofta gav uttryck
för dem. Efter det danska nederlaget 1864 och den därpå följande reträtten
skrev han i en kommentar:
Leder detta till revolution i Danmark, den tyska dynastiens förjagande och hela
Skandinaviens sammansmältande till en enda stat, då skall Nordens ära och storhet
uppspira ur olyckan vid Dannevirke.'°

Några nummer senare konstaterades optimistiskt att Skandinaviens enande
bara var en tidsfråga. Damms skandinavism innefattade även nationella
förhoppningar; den storslagna drömmen skulle också innebära en återupprättelse för Sverige där landet "...skall återintaga sin förtjenta plats bland
staterna af första rangen." Gamla Fäderneslandet agiterade ivrigt för ett
svenskt ingripande i konflikten i Schleswig-Holstein; när hjälpen uteblev
innebar det ett svårt bakslag för den skandinavistiska tanken. "Dagens
företeelser" var inte bara skandinavistisk propaganda; redan här tog Damm
ställning för frihandelstanken. Han beklagade att en protektionistisk-petition till finansdepartementet fått så många namnunderskrifter och betecknade detta som "ett dåligt tidens tecken".

Sidoprojekt och nya åtal

—

1870- och 80-talen

Damms projekt vid sidan av publicistiken
Trots Gamla Fäderneslandets redaktionella problem, Damm lär ha blivit
osams med en medarbetare redan första dagen som redaktör, så ökade
tidningens försäljningssiffror. Under första hälften av 1864 ska upplagan ha
uppgått till mycket aktningsvärda 16 000 exemplar. Hösten 1865, efter två
år som redaktör, blev han dock tvungen att lämna den framgångsrika
tidningen. Utarbetad återvände Damm till hemmet i Danmark, där en tid
av ekonomiska problem tog vid. Journalistiken överskuggades delvis av
andra tillfälliga projekt; han var under den här tiden både emigrantagent och
lotterikollektör. En resa till Amerika följde 1869, liksom några års vistelse
i Hamburg. Då ingen betydande publicistisk verksamhet präglade perioden
sammanfattas den bara kortfattat här; den var långt ifrån händelselös, men
faller utanför ramen för undersökningen.
Av intresse är däremot det häfte med den otympliga titeln Praktische
Pasigraphie oder die Kunst mit allen Nationen der Erde correspondiren zu
können, ohne deren Sprache mächtig zu sein som utgavs 1876. Den svenska
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utgåvan av arbetet kallades Allmän pasigrafi eller universalskrOpråk. Utgivningen var resultatet av flera års studier och förberedelser och författaren var
"Dr Janne Damm". Med pasigrafi menades försöken att konstruera ett
gemensamt skriftspråk för alla länders språk; med andra ord ett omfattande
projekt, som Damm nu menade sig vara på god väg att fullfölja. I förordet
till den tyska upplagan av skriften nämner han i en "pasigrafisk historik"
vetenskapsmän och filosofer som tidigare berört frågan, varav Leibniz och
Condorcet är de mest namnkunniga.
Damm hade imponerande nog lyckats få audiens hos Oscar II, som givit
ett litet ekonomiskt bidrag till projektet. För pengarna reste författaren till
Leipzig där förlaget Brockhaus visat sig intresserade av att ge ut ett pasigrafiskt verk. Så skedde också, Damm höll till och med några föredrag om sitt
universalskriftspråk. Trots att Damms pasigrafi snart råkade ut för hård
kritik av Esaias Tegnér d y i Svensk Tidskrift, där systemets praktiska och
teoretiska kvaliteter dömdes ut, var han själv av allt att döma fram till sin
död övertygad om dess förträfflighet. Det mest fascinerande i sammanhanget är inte själva verket, som onekligen har drag av ett vansinnesprojekt, utan
just detta faktum att Damm oförtröttligt höll fast vid sitt system. I ett brev
till Tegner, angående dennes kritik av universalskriftspråket, kom han
dessutom med en invit; "Hvarför ej arbeta samman med mig eller fullkomna
mitt system?" undrade han. Hela projektet tycks ganska snart ha fallit i
glömska utom hos upphovsmannen, som nästan femton år efter utgivningen
av arbetet fortfarande försökte framhäva dess stora fördelar."
Damms visioner kan också ses i ljuset av att världen under 1870- och 80talen tycktes krympa. Tekniska hjälpmedel gjorde kommunikation och överföring av t ex nyheter snabbare. Materialet till tidningsnotiser förmedlades allt
oftare med telegraf och telefonen blev ett ännu större hjälpmedel från slutet
av 1880-talet. Järnvägsnätet byggdes också ut i allt snabbare takt. När den
nya tekniken förde människorna närmare varandra även utanför landets
gränser, låg tanken om ett gemensamt språk kanske inte så långt borta:
Sedan jernbanor, ångbåtslinjer och telegraftrådar bilda ett nät öfeer hela jorden,
kan man med fullt skäl säga att språkolikheten numera mera än afståndet skiljer
menniskorna från hvarandra. /- - -/ Dessutom läres ju i våra skolor endast de stora
kulturländernas språk: tyska, engelska och franska; de slaviska, de semitiska, de
indiska, de mongoliska språken, som dock talas och skrifvas af flertalet af jordens
invånare, äro uteslutne från vår skolundervisning...

Trots att iden om ett universalskriftspråk givetvis inte gick att förverkliga
tyder allt på att Damm var uppriktigt engagerad i frågan; det var inte, som
Oscar Wieselgren skriver i Svenskt biografiskt lexikon (band 10, 1931), bara
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för att "...ge sig air av vetenskapsman" som han ägnade tid åt problemet.
Frågan sysselsatte honom i stort sett under återstoden av hans levnad, så sent
som på sommaren 1889 hade han allvarliga planer på att försöka R presentera sitt universalskriftspråk vid en vetenskaplig kongress i Paris. Men de
ekonomiska problem, som alltid tycktes överhängande, skulle förhindra
sådana planer. Trots att Granskaren vid slutet av 1880-talet var en försäljningsmässig framgång brottades Damm med stora problem, vilket möjligen
var en följd av hans omvittnat begränsade ekonomiska sinne.
Det var inte förrän på 1880-talet som Damm återigen på allvar började
ägna sig åt publicistiken. Dessförinnan hade han författat och utgivit flera
skönlitterära alster, mestadels s k kolportageromaner, underhållningsromaner med låg litterär status. Däremot sålde flera av romanerna bra. Skånska
frälsebönder (1878), som faktiskt trycktes i en andra upplaga, och Bland
hederligt folk (1889) tillhör Damms försök i genren. Redan under studenttiden hade han skrivit skönlitterära texter, såsom den 1851 utgivna Min lyras
fdrstlingar - vitterhetsförsök afJ: van D-e". Damms vittra skrivande har alltid
betraktats som mycket lågt stående litteratur; Skånskafiälsebönder kallas t ex
"en ren kolportageroman i sämsta stil" av Oscar Wieselgren och ett annat
verk benämns i Malmö stads historia (del 6, 1992) som "en serie enfaldiga
berättelser". Den ende som har sett några större kvaliteter i Damms skönlitterära skrivande är författaren Jean Bolinder. Denne prisar Skånska frälsebönders "mycket starka sociala patos som får talrika uttryck i boken."
Bolinder pekar på Damms ställningstagande emot tidens klasskillnader och
orättvisor, såsom husagan och frälseböndernas kontrakt. I detta gjordes ofta
gällande att bönderna kunde vräkas om de inte visade sina herrar tillräcklig
respekt, en orättvisa som Damm lyfte fram i romanen.
Skånska frälsebönder bygger delvis på verkliga händelser. Alfred Kämpe,
författare, historiker och framstående namn inom svensk lantarbetarrörelse,
har skrivit en omfattande krönika över Svenska allmogens frihetsstrider, från
äldsta tider till våra dagar (1974). I detta försök att skriva den svenska
historien ur allmogens perspektiv nämns Damms roman i kapitlet om den
s k "tullbergska rörelsen"; här kallas den ett "vidlyftigt skillingsarbete".
"Den tullbergska rörelsen" är benämningen på en rörelse bland skånska
frälsebönder, som leddes av den före detta korpralen Samuel Tullberg.
Rörelsen bildades då Tullberg uppmuntrade bönderna vid de skånska frälsegodsen, som började tröttna på låga löner och dålig behandling, att
stämma godsägarna. Grundtanken med protesterna var att godsägarna inte
längre skulle kunna bestämma över frälsegårdarna och deras bönder. Samuel
Tullberg blev något av en advokat för frälsebönderna, då godsägarna hotade
dem med vräkning. Skånska frälsebönder skildrar dessa händelser, hävdar
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Kämpe; romanens Kullberg ska vara Samuel Tullberg. Detta som ett påpekande om att det fanns motiv i Damms skönlitterära verk som inte enbart
följde den lätta underhållningens formel.

Ålderdomen — en följetong av tryckfrihetsåtal
Vid mitten av 1880-talet var alltså Damm, som nu var i 60-års åldern,
återigen verksam som publicist i Malmö. Granskarens ansvarige utgivare Ola
Hektor hade klarat sig undan det första åtalet som riktats mot honom efter
"Salongsrövare"-artikeln. Våren 1887 väcktes ett nytt åtal med anledning av
artikeln, och i september dömdes Hektor till flera månaders fängelse och
dryga böter. Granskaren fortsatte däremot att utkomma utan förändringar,
dess redaktör hade klokt nog förberett sig för eventuella åtal. Därför fanns
det flera andra "ansvaringar" som kunde ta över Hektors plats. Damm själv
undvek den här gången att bli ansvarig utgivare.
Inför 1880-talets starka svenska socialistiska strömning ställde sig Damm
frågande, han var trots allt en liberal reformvän av den gamla sorten.
Näringsfriheten och företagsamheten var för honom fortfarande en förutsättning för samhällets välstånd - arbetsgivarens behov var därmed lika
viktiga som arbetarens. I skriften Socialismen i Malmö (1882) presenterade
Damm sin egna, personliga "socialism":
De verkliga, de sansade socialisterna vilja reformera samhället i socialistisk anda,
men de vilja icke våldsamt omstörta den bestående samfundsordningen, de kämpa
endast med öfvertygelsens vapen, de gå långsamt, men säkert framåt, och de skulle
göra detta ännu mera om de icke motarbetades af dessa samvetslösa agitatorer, hvilka
gjort sig en födkrok af att uppegga arbetaren mot arbetsgifvaren och derigenom
skada dem båda.' 2
Trots sin tilltagande ålder verkade Damm under Granskarens första år inte
ha några tankar på att dra sig tillbaka; tvärtom skisserade han på nya
projekt. I ett brev till publicistkollegan Samuel Bulow i Lund skrev han
hösten 1886:
Vore jag yngre skulle jag, i djupaste anonymitet förstås, ge ut en ekivok ungkarlstidning.../- - -/ Kanske gör jag försöket. Du känner mig nog för att veta att språket
i en sådan tidning blir så fint, att det kan läsas af den sippaste dam."
Han gjorde försöket och i januari 1889 utkom första numret av Kaviar, en
"illustrerad tidning för skämt och kärlek", som idag skulle anses fullkomligt
oförarglig men som på 1880-talet väckte stor uppståndelse. Kaviar bestod
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mestadels av översatta noveller och historier från liknande engelska, franska
och tyska tidningar. Åtalen mot Kaviar lät inte vänta på sig — flera nummer
i rad åtalades sommaren och hösten 1889 för att innehålla osedligt material.
Alla dessa åtal liknar onekligen något av en hämndaktion mot den omtalade
och omstridde Damm; att tidningen skulle innehålla oanständiga texter är
mycket svårt att se. De åtalade numren blev belagda med kvarstad, då
Damms ekonomiska problem vid slutet av 1880-talet började bli akuta. De
återkommande åtalen och kvarstadsbesluten kommenterades fortlöpande i
Granskaren:
Det är helt enkelt löjligt att tala om osedlighet när man ej lägger qvarstad på bibeln,
då Paul de Kocks, Zolas och Strindbergs romaner och Boccaccios Dekamerone
finnes att köpa i alla boklådor:4

Att problemen och motgångarna började bli Damm övermäktiga märks om
inte annat av det "fredsförslag" som den skuldtyngde gamle publicisten
införde i Granskaren. Där lovade Damm att lägga ner Granskaren om Kaviar
fick vara ifred; därmed skulle han kunna driva den oskyldiga Kaviar som en
ren inkomstkälla. Tidigare samma år hade han tvingats till personlig konkurs
och nu väntade han på att en utdragen rättslig process, där han stod anklagad
för konkursförbrytelse, skulle slutföras. Kombinationen av de kostsamma
Kaviar-åtalen och hans dåliga ekonomiska sinne hade antagligen tvingat in
honom i en situation, där finansiellt bedrägeri utgjorde den sista desperata
utvägen.
Hösten 1889 hade han till slut bestämt sig för att lämna publicistiken.
I Granskaren nr 37, den 14 september 1889, fanns en notis införd, som
uppgivet började: "Tidningsaffär att öfvertaga. Nedtyngd af ålder, familj ebekymmer och trakasserier och motseende en snar död, önskar undertecknad till yngre krafter afstå tidningarna Granskaren och Kaviar..." Granskaren
skulle överleva ytterligare några månader för att sedan försvinna; troligt är
att det skamfilade rykte som omgav tidningen avskräckte de eventuella
hugade spekulanter som fanns på att ta över den. Damm själv fälldes
slutligen i juni 1890 av Högsta domstolen för bedrägeri mot borgenär samt
mened, och dömdes till fem års straffarbete. Den hårda domen följdes
förstås av protester och upprörda kommentarer i Granskaren, men några
folkliga missnöjesyttringar över utslaget tycks inte ha förekommit i Malmö.
Inga insändare om saken publicerades i Granskaren, och efter att den sista
delen i den självbiografiska artikelserie som Damm skrivit när han suttit
häktad, En sjelfbiografi, publicerats var det påfallande tyst omkring hans
person.
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En nådeansökan till konungen hade ingen effekt den här gången; en
bidragande anledning till avslaget ska ha varit att Damm "så länge hans
kroppskrafter det medgåvo, i fängelset uppfört sig högst oskickligt."

Noter
' Stämningsansökan till Malmö rådstufvorätt, andra avdelningen, av Carl Westrell,
Carl Frost och Magnus Falkman, 27/9 1886, Malmö stadsarkiv. Janne Damm
nämns aldrig i denna stämningsansökan, men den väl kända pennan tillhör med
stor säkerhet honom. Damm, eller "Dammen" som hans samtid ofta kallade
honom, var 1886 en veteran inom publicistiken och sedan länge en omtalad person
i Malmö. Dessutom var han vid den här tidpunkten fortfarande den drivande
kraften bakom den nystartade Granskaren. Med stor sannnolikhet är han författare
till "Salongsröfvare"-artikeln. Stämningsansökan fortsätter i samma bittra ton:
"Aktade medborgares förhållanden, ansedde embetsmäns handlingar, äfven i hvad
de legat utom den offentliga granskningens tillhöriga råmärken, hafva i dessa blad
fått tjena såsom ämnen för den litterära verksamhet, som har till enda syfte att vinna
penningar genom att tilltala allmänhetens begär efter pikanta nyheter..."
2
I Granskaren nr 46, 17/11 1888 kunde man läsa denna beskrivning av Danielsson
i sin cell: "Fängelset har redan på Axel Danielsson utöfvat sin vanliga menliga
inverkan. Hans för några månader sedan så ungdomliga utseende har betydligt
förändrats, hyn är gulblek, ögats glans mattare, hållningen mindre smidig, han
tyckes hafva åldrats lika många år, som han tillbringat veckor i fängelset. /— — —/ En
litteratör är i allmänhet vand vid att läsa och skrifva mycket om natten och sofver
sällan hela tiden från det han lägger sig tills han skall stiga upp; det är då en förfärlig
plåga att ligga vaken i mörker och slås med tankarna."
3 Janne Damm, Studentminnen — upptecknade af en gammal lundensare
(Stockholm
1893). Följande citat belyser en aspekt av studentlivet i Lund på 1840-talet: "Till
följd af universitetsstadens isolerade belägenhet och de usla kommunikationsanstalterna kände man föga till beröringen av grannstäderna, och man var hänvisad till
att göra lifvet i Lund så trefligt som möjligt. De flesta studenter kände därför
hvarandra personligen, och minst en tredjedel hade vid ett eller annat tillfälle
druckit brorskål." (24) Just studentlivets isolering från det övriga samhället poängteras flera gånger; "...den akademiska ungdomen var genomträngd af den krassaste
skråanda, och den okunnigaste och dummaste student stod i egna och kamraters
ögon högt öfeer hvarje oexaminerad medborgare." (140) Studentminnens förtjänster
som tidsskildrare har också uppmärksammats av författaren Jean Bolinder, som
skriver om Damm i artikeln "Janne Damm värd dammas av'', Kvällsposten 18/7
1986. Angående valet av den akademiska banan framför den prästerliga, förklarade
Damm på sedvanligt provocerande vis: "Jag, som af naturen var glad och aldrig varit
hycklare, kunde omöjligen sätta på mig den aktningsbjudande uppsyn, som prestembetet förutsätter och derföre kände jag vämjelse för det andliga ståndet." ("En
sjelfbiografi" i Granskaren nr 36, 6/9 1890).
4 Janne Damm, Från stockholmska tidningsvärlden på 1850- och 60-talen (Stockholm
1894) 15; Till de mer kuriösa dragen i Damms skildringar hör de kommentarer om
personernas yttre han ständigt fäller. Om Hierta kan man också läsa: "Hans yttre
var ej tilltalande, ty han var förfärligt rödhårig, mager, lång och skranglig." Förfat113
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tarens beskrivning av Hazelius liknar mer en karikatyr; han "var till växten en
ovanligt liten man, och när han blef riktigt vred, hvilket ofta inträffade, flammade
ögonen, händerna fäktade i luften, och både hår och mustascher tycktes stå på
ända." (5 f.)
Om sina konkurrenter på 1850-talets publicistiska scen i Malmö gjorde Damm
senare följande sammanfattning: "Snällposten var visserligen lika rikhaltig, som dess
redaktörs penna var fin och qvick, men den var alltför förnäm för medelklassen och
den stora hopen. Nya Allehanda, som förut varit högsta hönset i korgen, var rå och
enfaldig och Malmö Tidning, den äldsta i staden, var ett beskedlighetsblad, hvilket
blott en tid piggat upp sig." ("En sjelfbiografi" i Granskaren nr 40, 4/10 1890).
"En sjelfbiografi" i Granskaren nr 40, 4/10 1890. Damm var onekligen mångsidig;
han var både författare, korrekturläsare och tryckare av den dagliga Malmö nya
Handels- och Sjöfartstidning. De första månaderna arbetade han i princip utan
medarbetare. Som han själv uttryckte det i "En sjelfbiografi": "Också måste jag lära
mig att sjelf trycka, hvilket hade till följd att jag fick de förfärligaste valkar i
händerna, så att det var märkvärdigt att jag kunde hålla pennan."
"En sjelfbiografi" i Granskaren nr 40, 4/10 1890: Damm och en vän anlände
"tämligen påstrukna" till Malmö citadell, där han fick "...bebo ett högt, ljust, stort,
väl möblerat rum, utan galler och med utsigt åt borggården; det kom aldrig ifråga
att stänga min dörr, jag kunde promenera bäst jag behagade på vallarne och i
direktörens trädgård och besökande fingo när som helst komma till mig..."
"En sjelfbiografi" i Granskaren nr 44, 1/11 1890. Att Damm pekar ut Leopold Alm
som en man med ett avvikande sexualliv ska väl inte tas för bokstavligt; snarare kan
man se uttalandet som ett prov på Damms egen förmåga att emellanåt sjunka ner
till cyniska personangrepp. Om tidningens journalistiska bevakning, som tydligen
inte alltid var särskilt seriös, skriver han: "Polis- och rådstufvurättsreferenter måste
noga öfvervakas, så att de icke ljögo allt för glupskt. De hade en afgjord böjelse för
att taga mutor, dels för att ett mål alls icke skulle refereras, dels för att referatet skulle
vara till den betalande partens fördel."
Sten Carlsson och Jerker Ros&i, Svensk historia 2-tiden efter 1718 (Lund 1980,
1961) 313 ff; En konflikt blossade 1848 upp i hertigdömena Schleswig-Holstein.
Där bodde en tyskspråkig majoritet, som nu försökte frigöra sig från Danmark.
Sverige och Norge ställde den här gången upp med frivilliga soldater på den danska
sidan. En tillfällig fred slöts 1850, men problemen kring området var fortfarande
olösta. 1864 utbröt åter stridigheter mellan Danmark och Preussen-Österrike,
varefter Danmark tvingades avstå området. Detta blev också ett nederlag för den
skandinavistiska tanken — nu uteblev den svenska militära hjälpen.
Gamla Fäderneslandet, 10/2 1864. Man såg ett svenskt ingripande i konflikten i
Schleswig-Holstein som en självklar plikt; "...i det allmänna folkmedvetandet har
ingått öfvertygelsen om att Danmarks sak är äfven Sveriges och Norges, ty blott i
innerlig förening och rygg mot rygg kunna dessa trenne bröder bevara sitt oberoende, sin nationella tillvaro; det krigiska svenska folket önskar intet högre än att få
fläta nya lagrar till de af fädren förvärfvade; hvarföre dröjer man då ännu?" (Gamla
Fäderneslandet, 6/4 1864).
"Mitt system är lärdt på en halftimma och med dess hjelp kan man brefveda med
personer af alla nationaliteter, på hvilkas språk ordböcker äro utarbetade, utan att
förstå hvarandras talspråk. Om jag får ett bref från en kines, en ryss eller en tysk
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eller hvilken annan utländing som helst, som ej kan mer än sitt modersmål, så läser
jag det obehindradt på mitt." ("En sjelfbiografi" i Granskaren nr 47, 22/11 1890).
12 Janne Damm, Socialismen i Malmö (Köpenhamn 1882) 24. Några rader längre ner
fortsätter utläggningen i samma anda: "Det är derföre orimligt att tala om rätt till
arbete och ännu orimligare att fordra att detta skall betalas högre än det är värdt
för arbetsgifvaren. Med lika stort skäl skulle man kunna tala om arbetsgifvarens rätt
till att få arbetare till sådant pris att också han får något öfverskott." (25) "Den sanna
socialismen" innebar för Damm bl a lika skolundervisning för alla, men också "fri
obegränsad konkurrens". (46) För mer material kring Damms syn på socialismen,
se Granskaren nr 20, 18/5 1889.
13 Janne Damm, brev till Samuel Biilow, 2/11 1886, Lunds universitetsbibliotek. I
samma brev beklagade sig den åldrande Damm över de senare årens tidningsutgivning: "Jag för min del hyser för flertalet af nutidens publicister det djupaste förakt,
de äro inteliganernas (sic) fattighjon och dertill uppblåste."
14
Granskaren nr 36, 7/9 1889. Ett talande exempel på innehållet i en åtalad artikel
kan följande utdrag utgöra: "Hon gick med snabba och raska steg framåt, utan att
vända hufvudet, liksom om hon hade brådt om med att komma hem, och Jakob,
som observerade allt, emedan han icke hade annat att taga sig till, såg, när hon ett
ögonblick lyfte kjolen för att kliva öfeer en liten vattenpuss, en känga af strängt
borgerligt snitt och kanten af en hvit underkjortel utan spetsar och andra grannlåter." De oskyldiga raderna är hämtade ur novellen En aktningsvärdfam4 Modern
sedebild i Kaviar nr 11, 15/7 1889.
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Stämningar och processer i sekelslutets
Malmö.
Om ett omstritt bygge på 1890-talet
Av ANDERS FRANZÉN

Få byggnadsprojekt i Malmö har varit så förknippade med meningsmotsättningar, ändringar, konflikter och ekonomisk olycka som uppförandet av
Apoteket Lejonet vid Stortorget. Samtidigt står byggnaden för en strävan
mot tekniskt nytänkande, som bara kunde få sitt uttryck i en så påkostad
byggnad som den som apotekaren John Tesch lät uppföra.'

Upprinnelsen
Apoteket Lejonet vid Stortorgets västra sida hade sedan apotekare John
Teschs övertagande 1881 expanderat till ett av Europas största. År 1895
började Tesch planera för uppförandet av ett helt nytt apotekskomplex mitt
över torget i kvarteret Claus Mortensen. Byggnaden skulle inte bara inrymma apotekets alla lokaler — officin, laboratorium, droghandel, materialhandel, vattenfabrik o s v — utan även lokaler för uthyrning och bostäder. I
oktober 1895 erbjöd sig arkitektfirman Lindvall & Boklund att ta fram
lämpliga ritningar till ett nytt hus. Byggnaden tänktes bli påkostad i nyrenässansstil och i den norra delen av huset skulle en passage genom kvarteret
skapas, allt enligt Harald Boklunds skisser.
Arkitektfirman Lindvall & Boklund hade bildats något år tidigare då den
erfarne Malmöarkitekten August Lindvall ingick kompanjonskap med den
från Berlin nyligen återvände arkitekten Harald Boklund. Även om de två
bedrev sin byrå gemensamt framstår indirekt alltid Boklund som den mer
inspirerade, fantasifulle och världsvane av de två. Harald Boklund var son
till genremålaren och professorn Johan Christoffer Boklund och bror till
textilkonstnärinnan Thyra Grafström och glasmålarinnan Cecilia Bacher.
Med sin bakgrund i Malmös arbetarklass tycks August Lindvall aldrig ha nått
in i arkitektkårens jet set på samma sätt som sin medarbetare Boklund.
Före arbetet med Apoteket Lejonet hade August Lindvall i kompanjonskap med arkitekten Johan Theodor Cronsjö främst skapat sedvanliga
bostadshus i Malmö samt medverkat vid olika kyrkoombyggnader. Cronsjö
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dog 1893 och något år senare bildade Lindvall ett nytt kontor tillsammans
med Harald Boklund. Boklund hade trots sin unga ålder redan verkat som
egen arkitekt i Berlin och varit kontrollant vid kammarherre Tolls slottsbygge på Hjularöd efter ritningar av stockholmsarkitekterna I G Clason och L
I Wahlman.
Tesch avvaktade och lät även andra arkitekter skissa på en ny byggnad. I
Stockholm hade arkitekterna Anders Gustaf Forsberg, Frits Ullrich på
firman Ullrich & Hallquisth samt Hans Hallström ratt ge sina förslag till
byggnadens gestaltning. Hemma i Malmö hade även arkitekten Alfred
Arwidius skissat på ett apotekshus. I november 1895 anade Lindvall &
Boklund att Tesch använt deras ritningar och givit andra arkitekter möjlighet
att skissa på alternativa förslag och i ett syrligt brev påpekade firman att detta
inte var rimligt och återkrävde därför sina ritningar.
Slutligen fastnade apotekare Tesch i första hand för Hans Hallströms
praktiskt utformade planer, men lät sig övertalas av Lindvall & Boklund att
de skulle huvudansvaret för utformningen av fasaderna.

a

Bygget påbörjas
1 mars 1896 kontrakterades byggnadsfirman Jönsson & Ohlsson för uppförandet av apotekshuset och omedelbart påbörjades grundarbetena. Samtidigt pågick underhandlingar med Skånska Handelsbanken om att inrymma dess verksamhet i byggnaden. I april överenskoms att banken skulle hyra
andra våningen i nybygget, men först efter det att banken fått igenom sina
önskemål om bättre ljusförhållanden i lokalerna. Dessa önskemål tillgodosågs genom att hela byggnaden spegelvändes så att tornet och passagen i
stället skapades i byggnadens södra del.
Bygget var således påbörjat, men vissa frågor kvarstod och därför företog
Tesch, Boklund och byggmästare Jönsson en resa till Hans Hallström i
Stockholm. Där genomgicks ritningarna ytterligare och frågan om uppvärmningssystem och bjälklagsmaterial diskuterades. Just dessa två senare
frågor skulle senare visa sig ha stor betydelse för utvecklingen. Efter hemkomsten överlämnades ritningsmaterialet till Boklund och ytterligare en
version av fasadritningen skapades. Nu hade den tidigare fasaden helt i
natursten ändrats så att större delen av fasaden skulle göras i tegel med
detaljer, omfattningar mm i natursten.
Ett kontrakt upprättades den 29 juli 1896 mellan Tesch och Lindvall &
Boklund och där stadgades bl a att arkitektfirman även skulle upprätta "alla
slags ritningar utvändiga eller invändiga af hvad slag och beskaffenhet de än
vara må". Vidare skulle Boklund bevaka byggherrens intressen och verka
119

STÄMNINGAR OCH PROCESSER I SEKELSLUTETS MALMÖ

som dagkontrollant på bygget fyra timmar varje arbetsdag. Ersättningen till
arkitekterna uppgick till totalt 6 000 kronor. När detta kontrakt skrevs var
grunden redan gjuten, källaren klar och bottenvåningens granitblock upplagda på byggplatsen.
Ett stort uppdrag för firman var således i hamn och därför utökades byråns
personal med ytterligare en arkitekt — Hans Thyselius — som nyligen återvänt
från Tyskland. Andra engagemang som Lindvall & Boklund samtidigt
arbetade med var Strandpaviljongen vid Ribersborg, Tullvisitationshuset vid
Skeppsbron och byggmästare Nils Jönssons hörnhus vid Regementsgatan.
I samband med 1896 års utställning fick Lindvall & Boklund också uppdraget att gestalta den utställningspaviljong där Malmös arkitekter presenterade sig.2

I tjenst åstundas.

Ritare.

Vi söka en dugtig ritare för vår byrå.
Ansökningar med betyg torde insändas innan
den 20 Febr. 96, Malmö.

Lindvall & Boklund.
Arkitekter.

(G. A . M. 7170)
Lindvall Boklund var ett av de större arkitektkontoren i Malmö
under 1890-talet. En stor del av personalen rekryterades från stadens
tekniska läroverk. Efter SDS 8/2 1986

Ändringar och fördröjning
Tesch kom att intresserat följa bygget och föreslog kontinuerligt justeringar
och ändringar, bl a vad gäller material, fasader och inredning. När sockeln
var lagd visade det sig att den var för låg och medan en ny beställdes låg
arbetet nere en tid. Då passade Boklund på att företa en resa till Berlin och
den stora industriutställningen som pågick där. Samtidigt framkom vid
apoteksbygget att några järnkolonner som levererats från Wexiö Mekaniska
Verkstad var oanvändbara och Tesch försökte desperat nå Boklund i Berlin.
Järnkonstruktionen framstod som ett "experimentalfält", enligt den irriterade Tesch. I själva verket hade Boklund och hans medarbetare Martin
Persson missförstått varandra så att järnkolonnerna blev för långa.
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Samtidigt började byggmästaren Lars Jönsson bli bekymrad för tidplanen
och sade vid ett möte på byggplatsen att med så många ändringar skulle det
bli svårt att få byggnaden klar i tid.
När adventstiden kom 1896 och tidplanen tycktes vara i fara tog sig Tesch
för att samråda med en annan av stadens arkitekter, Alfred Arwidius. När
detta kom till Boklunds kännedom blev han starkt irriterad och meddelade
att eftersom apotekarens förtroende för Lindvall & Boklund tydligen var
rubbat och firman inte tålde förolämpningar skulle samarbetet snarast
brytas. Saken reddes dock ut och arbetet med kompletterande ritningar
fortsatte.
Redan på hösten 1896 hade byggnadsfirman Jönsson & Ohlsson begärt att
senast vid jultid erhålla detaljritningar till snickerier och träarbeten så att
materialen skulle hinna beställas och levereras i tid. När årsskiftet passerat och
inga ritningar kommit började Tesch brevledes påminna arkitekterna. Dessa
arbetade vidare med dessa vid sidan om diverse nya ändringar på byggnaden
och nu började förhållandet mellan parterna bli tämligen infekterat.
Nya problem uppstod ständigt. Enligt Tesch hade det från början varit
klargjort att inte bara affärsvåningarnas, utan alla våningars bjälklag skulle
göras med stålbjälkar i stället för träbjälkar. Dessutom hade det också från
början bestämts att hela huset skulle värmas upp med värmeledning. Arkitekterna menade att detta framkommit senare och när dessa saker nu
ändrades under byggprocessen genererades onödiga kostnader. Eftersom
värmeledningsrören inte funnits på ritningarna fick hantverkarna nu i
efterhand hugga upp slitsar för dessa. Stålbjälkarnas annorlunda konstruktion medförde likaledes extra arbete och kostnader.
I början av mars 1897 kom stadsarkitekten Salomon Sörensen på besiktning och dömde ut murpelarna på ömse sidor om apoteksingången. De fick
p g a hållfastheten inte muras av tegel utan skulle vara av granit. Den dagliga
kontrollen hade nu enligt Tesch förfallit helt och Lindvall, som ansvarade
för tillsynen, hade inte besökt bygget på 14 dagar.
Trots alla kontroverser hade John Tesch fortfarande tillräckligt förtroende
för Lindvall & Boklund för att låta dem uppgöra ett förslag till den byggnad
som tänktes uppföras på den östra delen av tomten, d v s mot Kalendegatan.
Tesch beställde en billigare fasad mot denna bakgata, men först när förslaget
var klart och godkänt av byggnadsnämnden den 2 juni 1897 underkände
han det, eftersom det enligt hans mening var alltför påkostat.
Nu hade det i alla fall gått så långt att byggnaden mot Stortorget i
midsommartid stod under tak och inredningsarbetet pågick för fullt. När
Tesch en dag tittade på bostadsvåningarna tillsammans med byggmästarna
föreslog han att dörröppningarna skulle göras något större än vad ritning121
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arna angav. Denna ändring kom dock inte till arkitekternas kännedom så att
när dörrarna levererades från snickerifabriken i Norrköping enligt Boklunds
ritningar var de för små och fick kasseras.
Leveranserna av arbets- och detalj ritningar från Lindvall & Boklunds
kontor låg efter och Tesch försökte på alla sätt påskynda arbetet. Boklund
var emellertid trött på apotekarens ständiga ändringar och nya önskemål. På
ritkontoret gav Boklund därför medarbetarna instruktion att närhelst Tesch
dök upp genast lägga ifrån sig det de arbetade med och i stället ta fram
apoteksritningarna för att ge sken av att koncentrerat arbeta med dessa.
Under hösten slutfördes arbetet med snickeriritningarna på arkitektkontoret, men något ytterligare arbete med huset mot Kalendegatan blev det
inte. Lindvall & Boklund lät därför minska sin personal och två av ritbiträdena, Ludvig B Engzell och August Erlandsson, slutade i december 1897.
I stället prövade Lindvall & Boklund lyckan i en stor arkitekttävling om ett
nytt bankpalats i Kristianstad.
Kristianstads Sparbank hade nämligen utlyst en allmän tävling om utformningen av sitt nya hus vid Västra Boulevarden. Lindvall & Boklund
uppgjorde ett förslag i nyrenässansstil med fasad av granit och marmor. Vid
den slutliga bedömningen av tävlingsförslagen erhöll Lindvall & Boklunds
förslag — "Elmin" kallat — andra pris efter stockholmsarkitekten Axel Anderbergs förslag, som bedömdes ha en vettigare planlösning. Byggnadskommittål var dock så tilltalad av Lindvall & Boklunds fasader att de slutligen valde
att låta deras förslag omarbetas och komma till utförande.3 En parallell
mellan detta bygge och Apoteket Lejonet var kostnadsstegringarna. Kostnadsramen var från början 250 000 kronor, men arkitekternas kostnadsberäkning slutade på omkring 400 000 kronor. När bankbyggnaden stod klar
hösten 1901 hade den kostat nära 500 000 kronor.4

Konflikten trappas upp
I början av 1898 ville apotekare Tesch få nya ritningar till ett enklare hus mot
Kalendegatan. Lindvall & Boklund hävdade att de inte kunde slutföra
ritningsarbetet förrän de erhållit en kopia av entrepenadkontraktet mellan
Tesch och byggmästarna. Först i början av februari var ritningarna klara.
Förseningen berodde, enligt Lindvall & Boklund, även på att när kontorets
medarbetare Edvard Sörensen kontrollmätte den avröjda tomten och slog
diagonalerna med mätkedjan framkom det att stadsingenjörens tomtkarta
var felaktig. Därför hade mycket ritningsarbete behövt göras om.
Därefter erbjöd sig Lindvall & Boklund att uppgöra fullständiga ritningar
till bygget mot en kostnad av 1 000 kronor. De gav Tesch en dags betänketid
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och eftersom ingen beställning kom avslutade arkitekterna samarbetet genom att sända sluträkningen.
Arkitektfirmans fakturor på arbetet med byggnaden mot Stortorget hade
sänts till apotekare Tesch i början av februari, men någon ersättning kom
aldrig. En måndag i mitten av mars 1898 lämnade Lindvall & Boklund in
en stämningsansökan till Rådstufvurätten i Malmö där de i 48 punkter
preciserade sina fordringar på Tesch. Listan omfattade arvoden avseende
byggnaderna mot Stortorget och Kalendegatan, en rad extra förändringsritningar, invändiga ritningar till apoteksinredning, hisskorg, tak och paneler,
järnkolonner och balkar, kopiering, resor, porto, val av tapeter, konsultationer, "uppmätning av div gamla träsaker och ritning för deras sammanfogande till buffet" samt mycket mer.
Tesch svarade genast med att genstämma arkitekterna eftersom de, enligt
honom, genom försumlighet försenat bygget närmare ett år, vilket orsakat
stora hyresförluster för honom.
Den rättsliga processen hade således satts igång redan innan byggnadsarbetena var avslutade. Eftersom så många avsteg gjorts från det ursprungligen
givna bygglovet till apotekshuset krävde stadsarkitekten Salomon Sörensen
att nya kompletta relationsritningar skulle uppgöras innan slutbesiktning
kunde genomföras. Lindvall & Boklund hade tidigare erbjudit sig att ordna
detta för 1 000 kronor. Hutlöst dyrt, tyckte Tesch och lät i stället ingenjören
Carl S Sonesson — tidigare anställd som ritare hos Lindvall & Boklund — göra
relationsritningarna för 356:20 kronor.
Lördagen den 26 mars, två dagar före Harald Boklunds 30-års dag,
slutbesiktigade stadsarkitekt Sörensen byggnaden mot Stortorget och kort
därefter flyttade Apoteket Lejonet, Skånska Handelsbanken och alla andra
hyresgäster in i apotekshuset.
Under tiden hade Lindvall & Boklunds ritningar till huset mot Kalendegatan underkänts av byggnadsnämnden bl a på grund av ritfel. Tesch vände
sig därför till arkitekten Theodor Wåhlin, som fick uppdraget att rätta till
felen och lotsa ritningarna genom byggnadsnämndens nya granskning.
Nu skulle man kunna tro att John Tesch tänkte slå sig till ro i sitt nya
apotek, men tvärtom. Tesch sålde omedelbart apoteksrörelsen för 500 000
kronor till apotekarna Vitus Anderson och Hjalmar Anderson-Tesch, vilka
också bosatte sig i huset. Teschs sinne för affärer var det som lockade...5
Apotekare Tesch hade tidigare gått samman med fyra andra intressenter
för att förverkliga ett projekt för uppförandet av en stationär cirkus i Malmö.
En eftermiddag i januari 1898 hade konsortiets medlemmar — grosshandlare
Hjort, konsul Hörstedt, byggmästare Midler, källarmästare Törnquist samt
Tesch själv avrest mot kontinenten där de tillsammans med arkitekt Wåhlin
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Planer av apotekets källare och bottenvåning enligt Hans Hellströms ritningar. Byggnadsnämndens arkiv.
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Planer av bankvåning och nedersta bostadsvåning enligt Hans Hellströms ritningar.
Byggnadsnämndens arkiv.
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skulle studera liknande byggnader i bl a Berlin, Dresden, Leipzig och
Köpenhamn.6 Detta var upprinnelsen till den välkända Hippodromen som
stod klar för invigning i november 1899, efter Theodor Wåhlins ritningar.

Processen
När förhandlingarna togs upp i Rådstuvurättens första avdelning som var
inrymd på första våningen i Rådhuset företräddes August Lindvall och
Harald Boklund av advokaten Carl Collander. John Teschs ombud var
stadsfiskalen Nils Aschan — känd som "fiskalen Aschan" i Edvard Perssons
sång Skånska slott och herresäten.
Huvuddragen i arkitekternas resonemang var att Tesch givit dem en
mängd uppdrag utöver de som rymdes i den ursprungliga överenskommelsen och att de inte fått ersättning för dessa. De omfattande ändringarna från
Teschs sida hade givit arkitekterna mer arbete med apotekshuset "än med
tio vanliga" hus.
Tesch å sin sida hävdade att som kontraktet dem emellan var skrivet skulle
arkitekterna upprätta "alla slags ritningar utvändiga eller invändiga af hvad
slag och beskaffenhet de än vara må". Därför skulle i princip alla ändringsritningar mm ingå i den inom kontraktet angivna ersättningen. Till yttermera visso hade arkitekterna genom felaktiga ritningar, av Tesch ej godkända
ritningar, bristfällig byggkontroll, försenade ritningar mm fördröjt och
fördyrat bygget avsevärt. T ex hade byggmästarna tvingats göra en stor
mängd extraarbeten eftersom arkitekterna inte på ritningarna angett att hela
apotekshuset skulle ha värmeledning och järnbjälklag.
Som stöd för sin talan åberopade parterna en mängd vittnen, vilket
innebar att närmare tjugo arkitekter från Sydsverige kom att kallas in till
Rådhuset. Förutom Lindvall & Boklunds anställda — Martin Persson,
Edvard Sörensen, Carl S Sonesson, August Erlandsson, Oskar Hägg och
Ludvig B Engzell — kallade arkitekterna in stadsarkitekterna Sven Gratz från
Halmstad resp Mauritz Frohm från Helsingborg samt arkitekten Henrik
Sjöström från Lund. Tesch lät hänvisa till de förtroendeingivande arkitekterna Theodor Wåhlin, Alfred Arwidius samt lektorn John Smedberg och
stadsarkitekten i Malmö Salomon Sörensen. Även Hans Hallström fick
vittna och bl a intygades "att jag under min 36-åriga verksamhet aldrig förr
sett en så, lindrigt sagt, oskälig debitering som i firman Lindvall & Boklunds
räkningar förekomma".
Processen blev långdragen och komplicerad. Bl a hävdade Harald Boklund att byggmästarna Jönssons och Olssons vittnesmål inte var trovärdiga
eftersom de var s k återgångsvittnen. Detta innebar att de hade ett intresse
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att i sina vittnesmål övervältra skulden för byggets försenande på arkitekterna — i annat fall skulle kanske de själva bli anklagade för att ha orsakat
fördröjningarna.

Utslaget
I maj 1899 föll Rådstuvurättens utslag och resultatet blev i princip att
arkitekterna bara erkändes vissa av sina ersättningskrav och att det inte
ansågs bevisat att de försenat bygget. Domen överklagades till Hovrätten i
Kristianstad som i sin dom ett år senare ansåg det utrett att förseningen delvis
berott på arkitekterna.

Följderna
Firman Lindvall & Boklund hade mött rika framgångar genom storslagna
projekt och framgångar i arkitekttävlingar i Sverige och Tyskland. Till viss
del var de hjälpta av den bygghausse som sammanföll med tiden för
kompanjonskapet.
Den rättsliga processen misskrediterade firman och vikande konjunkturer
minskade uppdragen. Vid sekelskiftet upplöstes firman och de två arkitekterna började arbeta var för sig.
Boklund hade vant sig vid framgång och god ekonomi, men rekylen kom.
Snart fick han svårt att betala sina fordringsägare och den 20 september 1900
begärde han sig själv i konkurs. Bland fordringsägarna fanns bl a apotekaren
John Tesch, de gamla medarbetarna August Lindvall och Oskar Hägg,
advokaten Carl Collander och ett par byggmästare. Bland mer närstående
borgenärer märktes brodern Ivar Boklund i Stockholm och svärfadern
kanslirådet Ferdinand Herfordt i Berlin.

Arkitekturanalys
Liksom större delen av Lindvall & Boklunds byggnadsproduktion präglas
Apoteket Lejonet av den nordryska renässansen och dess pånyttfödelse
under perioden från 1871 då Tyskland enades. Under sina praktikår i Berlin
hade Boklund varit biträde hos arkitekt Hans Grisebach — en av samtidens
främsta företrädare för den tyska nyrenässansen — och arkitektbyrån Ende
& Böckmann.7 Härigenom grundmurades Boklunds inriktning på nordeuropeisk nyrenässans, vilken han begagnade med frihet och fantasi.
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Malmö adresskalender marknadsfördes den Teschska passagen som en lämplig
reklamplats. Efter Malmö Adresskalender 1904.
Bottenvåningen i Apotekshuset utgöres av fyra olikstora valv av granit
hämtad från Norrtälje skärgård. Efter att från början varit tänkt att förses
med en praktfull portal blev bottenvåningen slutligen tämligen enkel.
Formrikedomen tar istället vid däröver.
Resten av fasaden utgöres av rektangulära stenar i olika höga skift av
Roslagssandsten. Bankvåningen nederst markeras med särskilt höga rundbågiga fönster medan de däröver liggande två våningarna har tunga balkonger med ogenombrutna fronter. Härigenom markeras deras exklusivitet
samtidigt som det tydligt framgår att det rör sig om bostadsvåningar. Överst,
nedanför gavelröstet, ligger en våning med än tätare fönstergrupperingar och
en nisch, som säkerligen var tänkt att prydas med någon gestalt. Det
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kraftfulla gavelröstet har vertikala knektar och dess konturer skapas av
snäckvoluter och klotornament. I mitten placerades kölbågiga fönster och
däröver byggnadsåret A D 1897 samt läkekonstens symbol med en orm som
slingrar sig kring en stav. Flertalet fönster har inåtgående profiler och saknar
yttre ramverk — ett sätt att få muren att verka mer massiv.
Fasadtornet, som slutligen hamnade i byggnadens södra fasaddel, går
genom tre våningar. Vid dess bas stödjer en atlant, som är porträttlik
byggherren John Tesch själv, och upptill avslutas tornet med en spetsig spira
med takkupor, gördelfönster, krabbornament och ursprungligen krönt med
ett lejon som vindflöjel.
Fasadens detaljrikedom är stor och här påträffar man putti i apoteksmiljö,
vapensköldar, maskaroner, akantusslingor, gifttecken, en blåskolv mm.
Ornamentens form skissades upp av arkitekterna, men den slutliga formen
gavs av en modellör Brettekuhn.
Byggnaden genomsyras av en markant exklusivitet vilken kommer till
uttryck i att hela fasaden utgörs av bearbetad natursten. Detta var något nytt
för tiden och så sent som 1891 fick Stockholm, kanske t o m landet, sitt
första bostadshus med hel stenfasad.8 Även takets beläggning av skiffer var
ett dyrbart material.
Fastigheten som skulle bebyggas var inte bred och detta gynnade faktiskt
stilvalet. I de nordtyska och holländska städerna låg renässanshusen ofta tätt
med kraftiga gavlar mot gatan. Att förlägga ett dramatiskt smalt torn intill
gaveln är dock helt 1800-talsmässigt. En förebild kan ha varit lärofadern
Grisebachs eget hus vid Friedrichstrasse i Berlin.9 Även där hade en koncentrerad volutgavel samkomponerats med ett torn vid sidan om. Även andra
släktdrag kan anas. Till och med när Griesebach uppförde ett nytt eget hus
1891-95 vid Fasanenstrasse i Berlin skedde en liknande ramkomposition,
om än i mer modest form.i°
Lindvall & Boklund använde under denna tid också gärna fönster sammanförda till mindre grupper och accentuerade fönsterbröstningar. Detta är
särskilt tydligt i Nils Jönssons bostadshus i hörnet Regementsgatan-Davidshallsgatan (Kamelen 5, 1895) och färghandlaren A G Holsts hus vid
Skomakaregatan (Gyllenstierna 27, 1898).
I och med uppförandet av Lejonet introduceras ytterligare en nyhet i
Malmö. Genom komplexet leddes en passage med entreer till butiker, bank,
restaurang och bostäder samt möjlighet att exponera företagsverksamhet i
utställningsmontrar och på annonsplatser. Teschs passage, som gången kallades, hade bl a Birger Jarls-passagen i Stockholm som förebild, vartill arkitekten Ludvig Peterson hade inspirerats efter en studieresa på kontinenten.
Teschs passage var dock inte så utvecklad som exempelvis de parisiska
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Lindwall er Boklunds andra förslag till fasad mot Kalendegatan. Byggnadsnämndens arkiv.
till funktionalismens genombrott 1930 gestalta en del flerbostadshus, bl a
i Rörsjöstaden och området Hästhagen. Ofta blev det fasader av tegel i en
tämligen återhållsam stil. Några gånger var han engagerad i den nya bostadsrättsföreningsrörelsen som växte fram från 1920-talets mitt. Då verkade
han både som arkitekt och några gånger som förtroendevald.
Harald Boklund tog allt mer på sig rollen som debattör och initiativtagare
till diskussioner mellan byggnadsyrkets utövare. Hans föredrag kunde belysa
allt från "Uppförande af arbetarebostäder i Malmö" till "Byggnadskonsten
framställd i filatelien".'5 Han erhöll även förtroendeuppdrag i Industriföre132
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motsvarigheterna, som så analytiskt skildrats av filosofen Walter Benjamin.
Ytterligare en passage i Malmö planerades några år senare i form av Gustaf
Adolfs-passagen mellan Gustaf Adolfs torg och Per Weijersgatan, men
planerna realiserades inte."
Nordeuropeisk nyrenässans kan sägas ha varit en av nycklarna till Lindvall
& Boklunds framgångar under 1890-talet, bl a i de nationella arkitekttävlingarna. Den fantasifulla och storslagna karaktären tilltalade ofta byggherrar som ville framhäva sin byggnad i stadsmiljön. Städernas Allmänna
Brandstodsbolag utlyste en arkitekttävling om ett nytt kontorshus vid
Skeppsbron i Stockholm, vilket skulle ersätta en mindre byggnad, ritad av
Nicodemus Tessin dä. Lindvall & Boklund vann tävlingen med en frapperande byggnad i just nordeuropeisk nyrenässans med gavelmotiv och hörntorn. I sin karaktär var förslaget ett nära syskon till Apoteket Lejonet»
I en recension i Teknisk tidskrift rönte förslaget en förödande kritik och
i H A Rings kommentar till tävlingen i Nya Dagligt Allehanda i mars 1899
är omdömet lika skarpt. Den banala fasaden förde tankarna mest till "en
krokan eller godtköpsglaslykta".13 De andra pristagarnas förslag uppskattades mer, främst p g a anpassningen till omgivningens bebyggelse.14

Kalendegatans fasad
Från början sträckte sig Teschs fastighet endast omkring 15 meter utefter
Kalendegatan och i det första förslaget till fasad i oktober 1895 gav Lindvall
& Boklund gatuhuset en fasad med spetsbågiga fönster, krenelerad taklinje
och en frontespis. Anstrykningen var mer återhållsam än fasaden mot
Stortorget och stilen italiensk gotik.
Efter hand förvärvade Tesch en grannfastighet och byggnaden mot Kalendegatan kunde göras bredare. I ett förslag från maj 1897 tycks arkitekterna
har gjort ett helt nytt förslag, men i grunden har endast två runda torn
tillfogats så att dessa tar upp skillnaden mellan den tidigare smalare tomten
och den nya. Den arkadliknande butiksvåningen, de samkomponerade
fönsterna och mittgaveln är emellertid gemensamma element i de två olika
förslagen.
Tesch ville pruta på kostnaderna på gatuhuset och lät därför Lindvall &
Boklund uppgöra ytterligare ett förslag. Förenklingen bestod främst av att
tornen togs bort och den stora gaveln ersattes med tre mindre frontespiser.
Fasadmaterialet skulle vara tegel. Förslaget, som till största delen ritades av
medhjälparen Hans Thyselius med viss hjälp från ritaren Ludvig Engzell i
början av februari 1898, fullföljdes av arkitekt Theodor Wåhlin som senare
kopplats in av Tesch.
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Under Harald Boklunds praktikår hos arkitekt Hans
Grisebech i Berlin fick han besök av sin svenske kollega
Erik Josephson 1888. Denne skissade då av Grisebachs
eget hus vid Friedrichstrasse. Skissen visar byggnadskroppens släktskap med Apoteket Lejonet i Malmö.
Efter Malmö Adresskalender 1904.

I dess slutliga version fick fasaden mot Kalendegatan ett måttligt dekorerat uttryck. Arkitekterna har även här s a s byggt huset inifrån och ut, d
v s rummens storlekar och lägen har i sin tur givit fasaden dess rytm och
indelning.

Vad hände sedan?
Arkitekterna August Lindvall och Harald Boklund gick alltså in i det nya
seklet tämligen tilltufsade och med skadat rykte. Lindvall kom att tiden fram
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ningen i Malmö, Kommunalförbundet i Malmö, Skånska Konstnärslaget,
Skånska Konstföreningen och Skånska Handelskammaren. År 1914 var han
initiativtagare till en baltisk kongress för byggnadsyrkets utövare i samband
med Baltiska utställningen.'6
Mindre yrkesmässiga engagemang var medlemsskapet i Odd Fellow samt
i Paltgillet i Malmö — ett sällskap stiftat i december 1915 "till Särimners ära,
desslikes till bevarandet av urgamla, uppsvenska traditioner". Som "Mästerpalt" bidrog "Bokis", som hans ordensnamn löd, väsentligen till formandet
av gillets ritualer.
Harald Boklunds två mest minnesvärda initiativ var bildandet av Södra
Sveriges byggnadstekniska samfund och grundandet av Byggnadstidningen.
Samfundet bildades 1907 och blev med varierande intensitet ett forum för
diskussion, information och umgänge för arkitekter, byggmästare och ingenjörer i Sydsverige. Som sekreterare och stundom även ordförande var
Boklund helt dominerande och drivande i kretsen.
Vid ett av samfundets första möten väckte Boklund frågan om startandet
av en svensk byggnadstidning, men frågan bordlades. Därför tog Boklund
själv ansvaret för frågan och startade 1908 "Byggnadstidningen. Tidskrift för
byggnadskonst och byggnadsteknik" i samma anda som Södra Sveriges
byggnadstekniska samfund.
I Byggnadstidningen presenterades tekniska nyheter och aktuella nybyggnader med tydlig inriktning mot byggnadsverksamheten utanför huvudstaden. Boklund blev den som tydligast försökte hävda landsortens yrkesmän
och deras intressen.
Byggnadstidningen utgavs fram till Boklunds död 1924. Visserligen
visade ett konsortium med arkitekten August Ewe i spetsen ett intresse för
att ta över tidskriften, men det rann ut i sanden och tidningen lades ner.'7
Vid sidan om Byggnadstidningen publicerade Boklund även skriften
"Våra bostäder. Handbok för dem som bygga eller hyra" år 1907, var
redaktör för "Knippan, organ för Odd Fellow" åren 1911-1912 samt utgav
samlingsverket "100 blad svensk byggnadskonst I" år 1923, där svenska
arkitekter presenterade var sitt verk.
Konkret arkitektverksamhet blev således inte Harald Boklunds huvudsyssla. Han kom under 1900-talets första decennium att rita några flerbostadshus i Malmö. De mer uppmärksammade uppdragen var Hamnförvaltningens stora komplex från 1908 och de två broarna över Järnvägshamnen
från 1913. Han kom också att verka som skulptör, bl a tävlingsstatyn "Karl
X Gustav" år 1912." Poesin upptog också Boklunds tid och bl a skrev han
texten och tandläkaren och Odd-Fellowbrodern Karl Gilck musiken till
Vänskapsvisan.1 9
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Några av Lindvall & Boklunds medarbetare gick vidare och satte upp egna
arkitektbyråer. Hans Thyselius, Oskar Hägg, Oskar Borgman, Carl Rosell
och Frans Evers drev alla mer eller mindre framgångsrika firmor i Malmö.
Att både Thyselius och Borgman dessutom bedrev byggmästarverksamhet
vid sidan om arkitektyrket blev mindre framgångsrikt och slutade med
konkurser 1905 resp 1915. Ritaren Carl S Sonesson drev från 1902 Ingenjörsbyrån Sana och Ludvig Engzell blev lantmätare.
Arkitekten Hans Hallström som inte fick fullfölja ritningsarbetet på
apoteket Lejonet fick i stället uppdraget att 1897 rita byggnaden för apoteket
Storken vid Storgatan i Stockholm. Uppdragsgivare var apotekaren Ingemar
Kerfstedt, som drivit Apoteket Lejonet i Malmö före John Tesch."
John Tesch då? Jo, han övergav apoteksverksamheten och när Skånska
Handelsbanken flyttade ut ur apotekshuset startade han Malmö Folkbank
som i stället flyttade in i lokalerna.21 Tesch utnämndes till schweizisk konsul
1916 och dog två år senare.

Avslutning
Historien om uppförandet av Apoteket Lejonet ger en grundlig inblick i ett
projekt i Malmös byggnadsvärld från sekelslutet. Kan materialet också ge oss
mer generella lärdomar?
Historien kan kanske ses som en påminnelse om arkitektens roll i
byggprocessen vid sekelskiftet. Den som utforskar den tidens bebyggelse är
vanligen hänvisad till det material som bevarats i ett bygglovsarkiv. Där visar
en omgång ritningar hur arkitekten tänkt sig den slutligen uppförda byggnaden. Det som saknas är allt förberedande skissarbete, alternativförslag,
förkastade tankar. Där saknas också alla arbets- och detaljritningar. Sammanlagt rörde det sig om 100-tals ritningar av olika slag som producerades
vid ett större bygge.
Den genomgångna processen har även tydliggjort ett annat faktum. Sekelskiftets arkitektkontor drevs oftast som enskilda firmor och i regel med den
eller de två ledande arkitekterna som firmanamn. Detta riskerar att ge
intrycket att t ex Lindvall & Boklund arbetade självständigt med fullständig
kontroll över allt vad kontoret producerade. Så var det oftast inte. Nästan alla
dessa kontor hade medhjälpare som oftast kommit helt i skymundan. Dessa
ritbiträden fick troligen ofta självständigt delta i kontorets gemensamma
projekt. Ofta tog de större kontoren in hjälp av unga blivande arkitekter som
senare etablerade egna kontor. Av det material som apoteksprojektet lämnat
efter sig har minst fem av Lindvall & Boklunds biträden senare öppnat egna
kontor." På detta sätt kan man konstruera "stamträd" som visar hur arkitekter
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skolat yngre kollegor som i sin tur givit praktik till nästa generation o s v.
Man kan samtidigt studera rekryteringsbasen för ett arkitektkontor. Av
Lindvall & Boklunds tio ritbiträden som kunnat spåras hade minst sju
studerat vid Tekniska elementärskolan i Malmö. Flertalet av dem hade även
erfarenhet från Tyskland och Berlin, som i första hand influerade de skånska
arkitekterna och deras arbeten vid denna tid.
Ett annat sätt att peka på det tyska inflytandet är att se på vilken
facklitteratur Harald Boklund läste. I hans konkurs fanns stora fordringar
från bokhandlare i Malmö, Berlin och Paris. Härigenom kan vi utläsa att
Boklund hade ett omfattande fackbibliotek, som bl a innehöll The Studio,
Berliner Architekturwelt, Deutche Kunst und Dekoration, Jugend, Architekture,
Meisterwerke der Baukunst, Handbuch der Architektur och Die Gartenarchitektur. Den tyska litteraturen dominerar som väntat.
Exemplet Apoteket Lejonet visar också på fenomenet att arkitekter även
då gjorde förslag som förkastades vilket medförde att en annan kollega tog
över. I den ovan beskrivna processen framstår först Hans Hallström som den
förbigångne och Lindvall & Boklund som de överlägsna; de som överglänser
en rad konkurrerande kollegor som skissade på alternativ åt John Tesch. När
sedan Theodor Wåhlin tar över uppdraget från Lindvall & Boklund är
rollerna ombytta. Detta växelspel och utmanövrerande var knappast något
helt ovanligt.
Även Wåhlin drabbades bara några år senare när Skånska Handelsbanken
hade växt ur sina lokaler i apotekshuset. Då lät man Theodor Wåhlin
uppgöra ritningar till ett nytt bankhus på Stortorgets sydsida. Under processen lät banken arkitekterna Ullrich och Hallquisth — som ju även de
skissat på Apoteket Lejonet — skapa ett motförslag, som en upprörd Wåhlin
fick se spela ut hans förslag.23
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Noter
Den främsta källan till denna artikel är domstolsprotokoll och konkurshandlingar
som upprättades i samband med Harald Boklunds konkurs (Malmö Stadsarkiv:
Rådhusrätten i Malmö: konkursakter 1900:95). Händelseförloppet i föreliggande
text baserar sig på detta matieral dock utan särskilda nothänvisningar för att undvika
en alltför tung notapparat.
2 SDS 11/2 1896.
3 SDS 25/5 1898. Sakkunniga arkitekter vid tävlingsbedömningen av professor I G
Clason, stadsarkitekten i Helsingborg Mauritz Frohm och arkitekten N H Nilsson.
Tredje priset tilldelades arkitekten Frans B Wallbergs förslag.
4 Andersson & Bedoire 1981:198ff.
Vid denna tid var apoteken privatägda. Apotekaren erhöll personligt kungligt
privilegium att driva resp apotek och tilldelningen av apoteksprivilegierna handhades i princip av Apotekarsocieteten. Ett fåtal äldre apotek, exempelvis Lejonet i
Malmö, var emellertid då fortfarande säljbara, m a o skedde förvärven av dessa
apotek helt på ekonomiska grunder.
6 SDS 21/1 1898.
Hans Grisebach (1848-1904), Hermann Ende (1829-1907), Wilhelm Böckmann.
Ende och Böckmann bedrev kompanjonskap 1860-1895.
8 Styckjunkaren 5, Birjer Jarlsgatan 10, Stockholm, arkitekt G W Nerman. Bland få
offentliga byggnader med fasader helt av natursten kan nämnas Göta Hovrätt, av
Vätternsandsten, i Jönköping (1600-talets mitt) och Nationalmuseum, av borghamnskalksten (1846-66).
9 Hall 1981:16.
1° Giittler 1990:76.
,1
Söder Port 9. Första förslaget ritat av Oscar J Borgman 1904 och det andra förslaget
ritades av Oskar Hägg 1905. Inget av förslagen kom till utförande utan tomten
bebyggdes först omkring 1910 efter August Stoltz ritningar utan passage.
12
Waern 1996:185.
13
Nya Dagligt Allehanda 29/3 1899/Sundborg 1993:32.
14
Lindvall & Boklunds förslag utfördes aldrig utan slutligen lät man professor I G
Clason rita byggnaden utan hänsyn till tävlingens resultat.
15
"Uppförande..." hållet på Skånska Ingenjörsklubben januari 1898 (SDS 23/1
1898), "Byggnadskonsten..." (SDS 16/12 1923).
16
Redan i samband med 1896 års utställning hade han verkat för Malmö arkitekters
utställningsförening där.
17
Riksarkivet: Patent- och registreringsverkets arkiv, akt nr 16739.
18
Vem är det? 1920 (Stockholm).
19
Knippan.
20
Theorell 1993:131.
21
Tesch var styrelsens ordförande och jourhavande direktör för AB Malmö Folkbank
till 1916 då banken uppgick i AB Industribanken. Folkbanken flyttade 1915 till
Stortorgets södersida i sin nybyggnad ritad av arkitekten August Stoltz.
22
Hans Thyselius (1871-1929), Oskar Hägg (1870-1959), Oskar J Borgman (18951940), Carl Rosell (1879-1941) och Frans Evers (1882-1950).
23
Lunds Universitetsbibliotek: Wåhlinsamlingen: Kopieböcker 3/5 1902.
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Sin egen lyckas smed?
— Anders Magnus Petersson-Holmes karriär från torpareson i
Småland till industriledare och kommunalman på Limhamn.
Av JOHAN A.

LUNDIN.

"Livets kamp du tappert stred,
blev din egen lyckas smed,
målet hann med egen kraft,
glädje i din framgång haft."'
Så skaldar Oscar Nylander om sin vän Anders Magnus Petersson-Holme
1927. Men som vi ska se var det ingalunda helt "med egen kraft" som den
unge Anders Magnus klättrade på den sociala stegen och blev "sin egen lyckas
smed". Han var beroende av sina kontakter med andra människor; sina
sociala nätverk. Gång på gång lyfter han i sina självbiografiska anteckningar
fram personer som hjälpt honom på vägen.
Såsom överingenjör vid Skånska Cements kalkbrott på Limhamn, VD för
Limhamns Hamn AB, ordförande i Limhamns Municipalstyrelse, ordförande i Limhamns Missionshus AB, ordförande i Limhamns Friförsamling och
Malmö—Limhamns Järnväg AB måste A. M. Petersson (senare Holme) ha
varit en välkänd profil för så gott som alla limhamnare kring sekelskiftet
1900. Trots detta har det inte skrivits något om honom i den lokalhistoriska
forskningen. Varför? Han överskuggas av sin chef, den ryktbare "Limhamnskungen", disponent R. F. Berg. Ibland sker detta så till den milda grad att
de båda blandas samman och Berg tillskrivs bedrifter utförda av PeterssonHolme. Denna sammanblandning kommer kanske tydligast till uttryck i
fjärde bandet av Malmö stads historia där man under en bild med PeterssonHolme och arbetare vid kalkbrottet kan läsa: "Här sitter R. E Berg i mitten
bland arbetarna. "2 Petersson-Holme flyttade från Limhamn en kort tid efter
R. F. Bergs död vilket naturligtvis har bidragit till förvirringen.

Uppväxtåren hemmavid
Den åttonde januari 1848 föddes ett gossebarn på det lilla bondstället
Krokek i Svenarums socken fyra mil söder om Jönköping.' Lille Anders var
Hedda Malmbergs och Peter Johanessons fjärde barn. Deras förstfödde Johan
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Holme som ung teknist och filantrop i Stockholm cirka 1876
Källa: Karin Slöjdares privata samling.
Wilhelm hade dött i unga år och efter några år rycktes också deras tredje son
Johan Malkolm bort. Hedda skulle nedkomma med ytterligare tre barn, den
enda dottern, Fredrika Sophia insjuknade och dog vid åtta års ålder.
Krokek var ursprungligen ett arrendetorp, men på 1840-talet avsöndrades
det som hemman och såldes ut. Peter och Hedda hade inte några tillgångar,
men ville inte gå ifrån sitt hem. Därför lånade de pengar av bönderna i
trakten mot en viss ränta och kunde på så vis köpa torpet.
Anders var en liten och klen pojke och hade svårt att mäta sig med
bröderna i det tunga jordbruksarbetet. Han njöt av de 2 1/2 månaderna som
den ambulerande skolan kom till roten varje år. Kanske fann han en förebild
i skolmästare Lindblom, som blivit lärare för att han "ingenting döjde te".
Anders var särskilt intresserad av räkning och drömde om att få komma till
elementarskolan i Jönköping, men familjen hade inga medel för detta. Då
han var alldeles för klen att tjäna dräng som sina bröder, fick han tillsvidare
stanna hemma och hjälpa sin far.
Hösten 1864 insjuknade fadern i lunginflammation och dog. Den störste
fodringsägaren sade då upp sitt lån och man blev tvungen att sälja Krokek.
Familjen splittrades. För modern hade undantagits husrum och en liten
åkerlapp på livstid, lillebror Per stannade hos henne. Bröderna Clas och
Carl-Axel for så småningom till Amerika. Anders flyttade runt mellan
gårdarna och lärde böndernas barn att läsa och räkna. Ryktet om hans
färdigheter spred sig och snart anställdes han som småskolelärare i Nydala
socken för att året efter inneha en tjänst i hemsocknen Svenarum. Lönen var
dålig, så Anders drygade ut kassan genom att binda in böcker till sockenbiblioteket. Snart skulle dock andra få upp ögonen för hans talang. Så här
berättar han själv:
"Sommaren 1867 hölls en kurs för småskollärare i modersförsamlingen, Vrigstad. Kursen
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hölls av skollärare Lundkvist i Jönköping och jag var med kursen. Lundkvist och kyrkoherden Lars Konrad Wetter hade där fäst uppmärksamhet på mig, och vid kursavslutningen
kallade kyrkoherden mig till sig och rådde mig att taga skollärareexamen och gav mig som
grundplåt till studiekostnaden 10 kronor.. "1
Kyrkoherden upptog vid ett senare tillfälle även en kollekt som bidrag till
Anders studier, men då det var nödår blev resultatet magert. I väntan på att
terminen skulle börja fick Anders bo gratis hos kyrkvärden Per Petterson i
Albohult. Förmodligen låg kyrkoherden bakom detta arrangemang. Det var
nu som Anders religiösa intresse grundlades. Kyrkvärden ägde många värdefulla böcker och uppmuntrade sin gäst att läsa, diskutera och filosofera
med honom. När så tiden var inne sålde Anders bokbinderiverktygen och
fickuret och gav sig av till Växjö för att tentera in vid lärarseminariet.

Studier i Växjö 1868-1874
Under slutet av 1860- och början av 1870-talet var det en religiös väckelse
i Växjö. Många kolportörer besökte staden och P. P. Waldenström som
sedermera bildade Svenska Missionsförbundet var lektor vid läroverket. 1872
bildade en liten grupp troende Evangelisk lutherska missionsföreningen.5
Några av medlemmarna i denna förening kom att tillhöra Anders bekantskapskrets. Vi märker J. E Wettermark; en av föreningens grundare och
ritlärare A. Didoff som sedermera satt i föreningens styrelse i ett flertal år.
Till en början levde Anders knapert. Tillsammans med två kamrater hyrde
han ett rum hos en poliskonstapel och kunde bara unna sig varm soppa. För
att överhuvudtaget kunna fortsätta sina studier tog han anställning som
informator för doktor Goldkuhls barn. Efterhand blev Anders nära vän med
familjen Goldkuhl och tillbringade mycket av sin fritid i deras hem. På
sommaren följde han med dem till brunns- och badorten Evedal. Där roade
han sig med att fiska tillsammans med Abraham Rundbäck som sedermera
blev riksdagsman med en klart frikyrklig profil.6 Efter examen öppnade
Anders på Goldkuhls inrådan en privatskola för gossar samtidigt som han
tjänstgjorde några timmar i veckan som ämneslärare i två flickskolor. Men
snart tyckte dr Goldkuhl och ritlärare Didoff att det var dags för Anders att
gå vidare. Varför inte söka in på Tekniska institutet i Stockholm? För att
finansiera sina ingenjörsstudier tecknade Anders fem livförsäkringar på
1.000 kronor. Dessa ställdes som säkerhet till urmakaren Palmqvist och
garvaren Holmberg mot att de lånade honom hela det belopp som studierna
erfordrade. När dessa pengar var slut lånade han ytterligare 1.500 kr av
länsman J. F. Wettermark med dr Goldkuhl som borgenär.
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Studier vid Kungl. Teknologiska institutet i Stockholm
Vid ett tidigare besök i Stockholm hade Anders blivit presenterad för en
läderhandlare Wahlström på Rörstrandsgatan. När Anders nu kom upp för
att studera erbjöd denne honom att dela rum och så fick det bli. Deras
intresse för religionen förenade dem. Anders hade redan i Växjö rört sig i
lågkyrkliga kretsar, men det är först under Stockholmsvistelsen som han
börjar skriva om sitt engagemang. Förutom att besöka kyrka och bönehus
deltog han i söndagsskoleundervisning och textutredning. Tillsammans med
några likasinnade unga män bildade han föreningen "Herrens främst" vars
syfte var att låna ut religiös litteratur till de sjuka på Serafimerlasarettet och
ålderdomshemmet Grubbens gärde. Föreningen hade såväl ekonomiska som
personliga kontakter med Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Det var genom
dessa kontakter Anders kom i förbindelse med J. W. Smitt. Smitt som varit
med att grunda såväl Enskilda banken som Nitroglycerin AB lånade Anders
600 kronor, och det kunde han väl ha råd med då han vid sin död räknades
som Sveriges rikaste man.' Anders kom också i kontakt med aristokratin i
sina försök att försörja sig under studietiden. Under sommaren 1875 var han
informator åt sonen till den bortgångne friherren J. A. Gripenstedt på
Nynäs. J. A. Gripenstedt, "Sveriges Bismarck", är känd som finansministern
som genomdrev frihandeln i Sverige.' Friherrinnan ordnade sedan praktikplats åt Anders på Stjernfors bruk. Bruksägaren greve Mörner upplät husrum
och erbjöd Anders att äta middag med familjen under hela sin vistelse.
Trots alla goda kontakter stod A. M. Petersson 1877 som nyexaminerad
bergsingenjör utan anställning. Det var dåliga tider för järnhanteringen.
Efter en kort tid i Småland bestämde han sig för att liksom många studiekamrater bege sig till Amerika. Han reste till Stockholm för att få rekommendationer.
"När jag kom nu kom till mina Stockholmsvänner, som visste, att jag var platssökande,
frågade de om jag fatt brev rörande anställning hos Skånska Cementaktiebolaget. Disponenten, ingenjör R. E Berg, hade nämligen anmodat sin vän, kassör Ahlbergpå Fosterlandsstiftelsen, att giva anvisning på en ung ingenjör, i vilkens ordbok ordet "omöjligt" icke
förekom. Detta talade han om med sina kamrater, och då hade fröken Thekla Hasselberg,
som var ibland dem, framkastat mitt namn. '9

Anders sökte platsen och fick den. Lönen var till en början 1.200 kr/år med
fri bostad och bränsle. Som mest kom han att tjäna 6.000 kr/år med
provision på all kalksten som såldes.
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Familjen och vännerna på Limhamn
När A. M. Petersson kom till Limhamn 1880 kände han ingen där. Kanske
var det därför modern och lillebror Karl Axel flyttade dit inom kort.1° Brodern
försvann dock snart till Amerika och modern flyttade tillbaka till Småland
efter en tid. Det var dags att gifta sig. A. M. Petersson friade till Thekla
Hasselberg, som några år tidigare föreslagit honom för tjänsten på Limhamn.
Hon samtyckte. Dottern Naemi berättar: "Det kan hända att pappa på nå' t
vis kände sig skyldig att tacka henne, inte vet jag, men jag frågade en gång
hur han hade fäst sig vid mamma och då sa han att hon var så tyst.""
Thekla, som var dotter till bruksförvaltaren Carl Johan Hasselberg, kom
från bättre förhållanden än Anders. Modern dog när Thekla var sju år och
när fadern gifte om sig skingrades syskonen. Thekla bodde några år hos sin
morbror som hade lantaffär i Kopparberg. Därefter kom hon till Stockholm
och fick plats på tidningen Sanningsvittnet och sedan på Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen. I Stockholm bodde också hennes något äldre syster
Augusta. Hon hade en mer bohemisk livsföring, arbetade hos en modist och
umgicks med skådespelare. Systrarna kom att hålla kontakten även sedan
Thekla flyttat till Skåne.
De första åren bodde paret Petersson i cementbolagets hus vid korsningen
av nuvarande Järnvägsgatan och Valborgsgatan. Strax intill bodde en slaktare
med sina tre söner och en hund. De brukade supa sig fulla och gå till
frälsningsarm&I för att bråka. En gång gick slaktaren från fönster till fönster
och tittade in varvid Thekla förskräckt gömde sig i en garderob. Det dröjde
inte länge förrän familjen fick tillökning. 1884 föddes Signe, 1885 Naemi,
1889 Frideborg och 1891 tvillingarna Berthold och Verner. Huset kunde
inte längre hysa en så stor familj. 1892 lät Petersson därför bygga villan
Högerud. Huset låg där Högerudsgatan nu börjar och tomten sträckte sig
från nuvarande Idrottsgatan till Getgatan mellan Lilla backegatan och över
det som nu är Tegn&gatan.12 Trädgården som anlades av trädgårdsmästaren
Dela Motte blev Theklas skötebarn. En häck av hylle skyddade mot blåsten.
I varje hörn fanns en berså med lind och björk. Det fanns tre gräsmattor med
fruktträd; Victoriaplommon och päron såsom Greve Moltke och DubbelPhillip vilka Thekla rullade i silkespapper och sålde till Norrland. Det fanns
också många bärbuskar och på sommaren gick barnen upp klockan sex på
morgonen för att plocka jordgubbar som de sedan lämnade till en gumma
på torget i Malmö. I rabatterna växte det svärdsliljor, påsk- och pingstliljor,
tulpaner, hyacinter, rosor och åter rosor. Man hade även kycklingar och en
ko som en pojke vallade på ängarna.
Barnen undervisades av guvernanter vilka ingick i hushållet. I gästrummet
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Familjen Petersson med hund i slutet av 1890-talet. Längst bak t. v. står Signe och framför
henne tvillingarna Verner och Berthold, i mitten sitter Tekla Petersson (f: Hasselberg) och
A.M. Petersson, bakom paret står Naemi, längst t. h. sitter Frideborg. Källa: Karin
Slöjda res privata samling.
bodde under några år Maja som var lärarinna på skolan i Limhamn. Barnen
lekte inte med arbetar- och fiskarebarnen, men de fick fler vänner efterhand
som andra borgerliga familjer flyttade in på Limhamn. Bland dessa märks
framförallt kassör Ekströms döttrar och Axel Rinmans flickor Wilma och
Eva. Vänskapen med Rinmans gick långt tillbaka. När Thekla var liten
arbetade hennes far på ett bruk som Axels far ägde. I Stockholm var Axels
syster Evelina en av hennes närmaste väninnor. Nu tjänstgjorde den f.d.
sjökaptenen Axel Rinman som trafikchef för järnvägen mellan Limhamn
och Malmö och hans bror Ludvig var kassör vid cementbolaget. Jöns
Pålsson-Castner som bodde på Hylltorp och arrenderade Skånska Cementbolagets jord var en av Peterssons närmaste vänner. Han hade precis som
Pettersson börjat som folkskolelärare och satt nu som ordförande i Hyllie
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kommun. Däremot tror jag inte att umgänget med R . F. Berg var särskilt
frekvent. Han bodde i Malmö rörde sig bland stadens borgerliga elit.

Frikyrkoledaren
R. E Berg sökte medvetet en ingenjör med det rätta religiösa sinnelaget.
1876 hade han bildat Limhamns Missionshus AB, en kombination av
förening och bolag innanför statskyrkans råmärken. Kyrkoherde Hallengren
ägde de fem första aktierna."' A. M. Petersson var något radikalare. Snart
samlade han en liten skara troende omkring sig i en nattvardsförening och
firade Herrens måltid utan prästerlig betjäning. Rörelsen växte och i januari
1883 konstituerade man sig som "Guds församling på Limhamn". Detta
hade föregåtts av en strid inom Missionshusbolaget. Styrelsens starke man,
skräddare Andersson, ville hålla väckelsen inomkyrklig medan A. M. Peters-

Familjen Petersson-Holme med hund framför sin villa Högerud på Limhamn. Källa:
Karin Slöjdares privata samling.
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son förespråkade en friare hållning. Separatisterna segrade, skräddare Andersson avgick och 1882-1908 satt A. M. Petersson som styrelsens orubblige
ordförande och kassaförvaltare.14 Utvecklingen gladde inte kyrkoherde Hallengren, 1883 var separatisterna 62 stycken, år 1888 räknade deras församling 199 medlemmar. Snart började också de väckta, med Petersson i spetsen,
att döpa sina egna barn. Under tioårsperioden 1883-92 döpte Petersson 22
stycken barn inklusive sina tre döttrar." Vi vet inte så mycket om Peterssons
personliga tro mer än att den låg i linje med Svenska Missionsförbundet som
församlingen, nu kallad Limhamns Friförsamling, anslöt sig till.
I september 1886 upprördes Petersson av att en pastor J. Laurin åtskilliga
gånger under sina bibelförklaringar i missionshuset uttalat "oförklarade
meningar med afseende å förvillande läror, hvarigenom flera troende blifvit
sårade", dessutom hade Laurin givit de ogudaktiga "anledning att smäda,
och framhärda säkrare i sin ogudaktighet". Vad pastor Laurin hade sagt får
vi inte reda på, men Petersson kände sig uppenbarligen kränkt. Därför lät
han via ett brev anmoda pastor Laurin att välja en dag och en plats där han
offentligen kunde "göra reda för detta sitt uppträdande".'6 Någon duell blev
det inte, Laurin valde att fortsättningsvis predika i skolan istället. Hösten
1894 uppstod en konflikt mellan Friförsamlingen och dess predikant Gustaf
Andersson. R. E Berg kallades in som opartisk medlare. Det hela slutade
med att Andersson sades upp från sin tjänst. En grupp om tjugo stycken
lämnade då församlingen och bildade en metodistförsamling." Efterhand
normaliserades relationen till statskyrkan och de andra frikyrkorna. I början
av det nya seklet hade man flera gemensamma utomhusmöten.

Företagsledaren
A. M. Petersson hade inga fasta arbetstider. Han steg upp halv sju varje
morgon för att så småningom vandra ned till banan och hoppa på loket som
gick mellan cementfabriken och kalkbrottet. Han lär ha varit en av de första
cykelägarna på Limhamn. På cykeln kunde han ta sig mellan hemmet,
kontoret och missionshuset, men vid längre resor användes bolagets vagn
med kusk."
Som arbetsledare verkade Petersson i den patriarkalistiska anda som R. E
Berg önskade driva företaget. Detta innebar att bolaget bistod arbetarna med
läkarvård, olycksfallsförsäkring och i vissa fall bostad eller lån till att bygga
eget hus.'9 Detta var ett sätt att hålla den socialistiska fackföreningsrörelsen
borta. När arbetarna vid kalkbrottet organiserade sig 1898 svarade företaget
med att avskeda agitatorerna. Men rörelsen växte, i februari var 130 av
kalkbrottets arbetare fackligt anslutna. Försök gjordes från företagets sida att
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ställa till med kaffebjudningar där man med vänliga ord skulle övertyga
arbetarna, men inte heller detta hade någon verkan. 1906 förklarade R. E
Berg offentligt att han hade misstagit sig och erkände arbetarnas rätt till
organisering.2° Om A. M. Pettersson också kom till denna insikt kan vi inte
veta. Samma år slöts det första kollektivavtalet mellan Grov- och fabriksarbetareförbundet och Skånska Cement.
Såsom V.D. för Limhamns hamnbolag uppmuntrade ingenjör Petersson
fiskarna att 1888 bilda Limhamns Fiskareförening. Hamnuppbördsmannen
hade svårt att driva in avgifter och tomthyror. Genom att hyra ut tomterna
till föreningen underlättades dessa transaktioner.21 Fiskarena utgjorde en
arbetskraftsreserv för Skånska cement. Förutom att skeppa sten och cement
deltog många fiskare i diverse anläggningsarbeten såsom anläggandet av
hamn, järnväg, vägar, brunnar, avlopp etc. Detta arbete var en viktig
inkomstkälla för fiskarna då fiskelyckan var högst varierande år från år. Att
ha en bra relation till ingenjör Petersson kunde löna sig. Detta bidrog till att
så många fiskare gick med i Friförsamlingen.

Uppfinnaren
Nöden är uppfinningarnas moder. Ingenjör Petersson fann sina egna lösningar. 1888 tog han patent på en ströapparat för klosetter och alträden.
Denna anordning var avsedd för automatisk desinficering av klosettkärlet
med torvmull när man stängde locket.22 Peterssons konstruktion är ingen
tillfällighet. De ledande på Limhamn bedrev en omfattande verksamhet för
att förbättra de hygieniska förhållandena.
1904 ansökte ingenjör Petersson tillsammans med byggmästare Johan
August Rabe om patent på en massa för beläggning af golv, gångbanor,
körbanor etc. Huvudparten av massan bestod av kalkgrus och kalkmjöl som
blandades med koltj ära. Fördelen var att beståndsdelarna utan någon som
helst upphettning kunde blandas direkt på plats och att massan var betydligt
billigare än asfalt.23 De fick patent i Danmark och det finns ett utkast till
kontrakt där ensamrätten säljs till Köpenhamns Asfaltskompani. Säljarna
skulle leverera erforderlig kalk.24 I ett annat kontrakt förbinder Petersson och
Rabe sig att som varuprov belägga trottoarer i Köpenhamn och Fredriksborg.25 1905 belades gångbanorna utmed Södra landsvägen och Amiralsgatan i Malmö med Petersson och Rabes massa. I ett brev från Malmö
drätselkammare konstateras att beläggningen hållit utmärkt.26
Till Peterssons uppfinningar hör också en äggkläckningsmaskin och en s.k.
kycklingmoder som höll kycklingarna varma.27 Förmodligen var dessa endast
avsedda för eget bruk till hans egna kycklingar för något patent söktes aldrig.
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A.M. Petersson (längst till vänster) med arbetare vid kalkbrottet. Intill honom står
förmannen Johan Larsson som också satt i styrelsen Limhamns Friförsamling. Källa: Karin
Slöjdares privata samling.

Kommunalmannen
1886 blev Limhamn municipalsamhälle inom Hyllie Kommun. Detta
innebar ett stort mått av självstyre. Rösträtten var censusbaserad. I fyrtalslängden tilldelades såväl privatpersoner som företag röster efter förmögenhet
och inkomst. 1888 hade Limhamn totalt 8.800 fyrkar (röster). 5.088 av
dessa fyrkar innehades av koncernen Skånska Cement som alltså hade
politisk majoritet." Därför är det inte så egendomligt att bolagets man,
ingenjör Petersson, år efter år blev vald till muncipalstyrelsens ordförande
och sedermera köpingens vice ordförande. Under dessa år växte Limhamn
från ett litet muncipalsamhälle med 2.500 invånare till en köping med bortåt
10.000 invånare.
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Det unga samhället skulle byggas upp från grunden. Man beslutade att
låna 10.000 kr för att kunna anlägga gator, avlopp och vattenledningar.
Byggnadsnämnd, hälsovårdsnämnd och brandsyningskommitte utsågs. Polis
och sotare anställdes och man ordnade med sophanteringen.
A. M. Petersson är i många avseenden ansvarig för att Limhamn ser ut som
det gör idag. Han fick i uppdrag av styrelsen att rita en plan för hur samhället
skulle bebyggas framöver. Förslaget godkändes med vissa justeringar.29 Det
var inte bara infrastrukturen som skulle byggas upp. Styrelsen kände också
ett ansvar för människorna. Man lade ned mycket möda på att stoppa
fylleriet, framförallt genom att inskränka möjligheten till avhämtning av öl.
Sommaren 1888 tycks det varit nöd på Limhamn. Styrelsen beslutade då att
hämta saltade svinryggar på engelska svinslakteriet och dela ut till de
behövande.
Municipalstyrelsen höll sina möten i missionshuset. Många av samhällets
förtroendevalda var liksom A. M. Petersson medlemmar i Limhamns Friförsamling. Det är inte så konstigt att hundskatten under flera år skänktes till
Kristeliga Föreningen af Unga Män.

Att börja om på nytt
Vintern 1907 dog R. E Berg och hösten därpå pensionerade sig A. M.
Holme som Petersson hette sedan april 1907. Familjen flyttade till Järnboås
i Bergslagen, Men inte var det för att dra sig tillbaka och njuta av lugn och
ro. Holme köpte ett eget kalkbrott i Järnboås och konstruerade där en
linbana som transporterade stenen ned till järnvägsstationen. Han inträdde
som ledamot i kyrko- och skolråd, kommunalnämnd, fullmäktige och
fattigvårdstyrelse. Ännu vid 80 års ålder (1928) besatt han "en god andlig
och kroppslig vigör"" och deltog "med kraft i debatterna å stämmorna." 31
Man kan spekulera i om det finns ett samband mellan Bergs bortgång och
Holmes pensionering. Nu var det Ernst Fredrik Wehtje som tog över rodret
för bolaget. Kanske ville inte Holme ledas av en betydligt yngre man som
saknade bergsingenjörsexamen.
Eller var det helt enkelt bara så att det var Theklas längtan till skogarna
som fick Anders Magnus att bryta upp och börja på nytt efter 28 år på
Limhamn.

Avslutande tankar
Det finns en utbredd uppfattning om att moderniseringen inneburit en
utveckling från ett traditionellt samhälle, där individens härkomst begrän147
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sade möjligheterna till karriär, till ett modernt meritokratiskt samhälle. I det
senare är det snarare vad man kan än vem man är som är avgörande för hur
bra det kommer att gå för en i livet. Utifrån ett sådant antagande skulle vi
placera in A. M. Petersson-Holmes karriär i ett meritokratiskt samhälle. Han
hade sina rötter i den agrara underklassen, men kunde genom utbildning nå
en bättre social position. När vi kartlägger Petersson-Holmes kontakter,
hans sociala nätverk, framträder dock andra nyanser. Det är genom sina
kontakter i religiösa nätverk som hans utbildning blir möjlig, som han möter
en maka med en högre social bakgrund och det är genom dessa han får sin
tjänst på Limhamn. På samma sätt som olika "skyddshelgon" hjälpte den
unge Anders fram kom han sedan själv förmodligen att hjälpa uppåtsträvande religiösa arbetare, fiskare och småföretagare.32 Att gå med i Friförsamlingen innebar att komma närmare den ekonomiska och politiska makten på
Limhamn personifierad av A. M. Petersson-Holme.
Jag överlåter åt andra att berätta om A. M. Petersson-Holmes nog så
intressanta verksamhet som företagare, kommunalman och kyrkvärd i Järnboås. Hustrun Thekla gick bort 1920 vid en ålder av 68 år. Han själv levde
i ytterligare 18 år. De fyra sista åren bodde han dottern Naemi i Örebro. Han
gick ur tiden strax före sin nittioårsdag 1938.

Noter
1 "Redogörelse för Årskursens 1874-1877 vid Kungl. Teknologiska Institutet Kamratmöte den 8 juni 1927", Stockholm 1927. Vid 50-årsfesten av 1877 års examenskull av ingenjörer var placeringskorten utformade som personligt ställda dikter.
2 Malmö stads historia, fjärde delen 1870-1914 s. 197.
3 Berättelsen om A. M. Petersson-Holmes liv åren innan han flyttade till Limhamn
bygger på hans egna självbiografiska anteckningar som finns i dotterdottern Karin
Slöjdares förvar.
4 A. M. Petersson-Holmes självbiografiska anteckningar.
5 Johansson Lennart, Brännvin, postillor och röda fanor, Växjö 1992.
6 Svärd Lydia, Väckelserörelsernas folk i andra kammaren 1867-1911, Falköping
1954.
7 Svenska män och kvinnor, Stockholm 1944.
8 Svenska män och kvinnor, Stockholm 1944. Uttrycket "Sveriges Bismarck" har jag
hämtat från "Sveriges historia under 1800- och 1900-talen", Lars-Arne Norborg,
Stockholm 1988.
9 A. M. Petersson-Holmes självbiografiska anteckningar.
1° Framställningen om familjen och vännerna på Limhamn bygger huvudsakligen på
bandade intervjuer med dottern Naemi Holme född 1885.
" Naemi Holme berättar, band I.
12 I slutet av 1960-talet och början av 70-talet hyste huset Rödluvans lekskola där jag
själv gick en tid. Jag har åkt rutschbana i Petersson-Holmes vardagsrum och byggt
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kojor i hans trädgård, men var förstås då ovetande om att jag skulle skriva om
honom.
13 Registerbok för Limhamns Missionshus AB 1877-1907.
14
Minnesskrift för Limhamns Missionsförsamling 1883-1933.
15 "Med egen kraft?", opubl. uppsats vid Prof. Bengt Ankarloos doktorandseminarium, Historiska institutionen Lunds universitet, Johan Lundin 1997.
16
Limhamns Missionshus AB, Protokoll 16/9 1886.
17 Protokoll för Limhamns Friförsamling i Limhamn, 6/10 1894.
18 Naemi Holme berättar, band I.
19 Mellvig Folke, "Industrikung och idealist — Boken om R. E Berg", Malmö 1945.
20 Svenska Grov- och fabriksarbetareförbundet avd. 60 Limhamn 1898-1948, Arlöv
1948.
21 "Näten på Limhamn — Fiskarna" opubl. uppsats vid Prof. Bengt Ankarloos doktorandseminarium, Historiska institutionen Lunds universitet, Johan Lundin 1998.
22 Kongl. Patentbyrån, Patent No. 1742. Ströapparat för klosetter och afträden.
23 Brev till Kungl. Patent och registerverket 5/11 1904.
24 Utkast till kontrakt mellan A. M. Petersson/Aug. Rabe och Köpenhamns Asfaltskompani dat. 7/7 1906.
25 Överenskommelse mellan A. M. Petersson/Aug. Rabe och Ingenjör Bird, dat
20/11 1906.
26 Brev adresserat till byggmästare Rabe från Malmö stads drätselkammares ingenjör
Carl H. Meurling 27/4 1906.
27 Naemi Holme berättar, band I
28 Limhamns municipalsamhälles fyrktalslängd 1888.
29 Limhamns municipalstyrelses protokoll 26/3 1889.
3° Nora stads och Bergslags tidning, 4/11 1928.
31 Landskommunernas tidskrift, nr. 1 1928.
32 Lundin Johan. Religiösa nätverk och social mobilitet i 1800-talets Limhamn, opubl.
papper vid Nordisk historievetenskaplig workshop om sociala nätverk vid högskolan i Växjö 28-29 nov. 1998.
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STADSDELEN LUGNET I MALMÖ PÅ
40- OCH 50-TALET
Av JAN HÖST

Jag skall försöka beskriva stadsdelen Lugnet i Malmö där jag växte upp på
40- och 50-talet. Själv föddes jag 1939 och var tre år gammal då vi flyttade
dit från angränsande Föreningsgatan. Då min mamma dog för några år
sedan hittades bland mycket annat ett gammalt fotografi. Det var tagit från
vår lägenhet på Storgatan ut över Östra Långgatan.
Många minnen kommer över mig då jag ser husen och jag minns med
skärpa de som bodde där.
Lugnet var ursprungligen ett tvåvåningshus med lantlig omgivning och
ägdes för hundrafemtio år sedan av en herre vid namn Groothe. Huset låg
strax söder om nuvarande Storgatan. Storgatan var då en lantlig väg med
pilkantade dikesrenar.
På Lugnet låg också sedan c:a 1840 en tändsticksfabrik, som haft en
relativt kort livlängd. Många av de fastigheter som fanns fram till 1960-talet,
byggdes som bostäder för arbetarna vid tändsticksfabriken och vid Kockums
verkstäder som startade i samma veva. Kockums verkstad låg för övrigt också
i grannskapet.
Lugnet begränsades i modern tid i norr av Drottninggatan, i öster av
Kaptensgatan, i söder av Föreningsgatan samt i väster av Södra Förstadsgatan.
Bebyggelsen innan det stora rivningsraseriet på 60-talet satte in, bestod
av allt från små en och en halvplans småhus till två- och trevånings- och
ytterligare fyravåningshus.
Småhusen var ofta försedda med tillhörande innegårdar där fruktträd och
annan grönska livade upp området. Ett och annat dass på gårdarna tillsammans med soptunnor och mer eller mindre konstfärdiga uthus gjorde sitt till
för att det skulle bli en spännande miljö att växa upp i. Det fanns en
oorganiserad spontanitet i byggandet fjärran från 60- och 70-tals arkitektstyrda öststatsstuk. Det fanns en värme och trivsel som man sällan hittar i
dagens byggnation.
Gårdarna och trottoarerna var på sina håll kullerstensbelagda på samma
sätt som man idag gör, då man skall patinera nybebyggelse.
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Gatorna var smala och korta och gick under mammas benämning smågatorna. Detta till skillnad från Storgatan där vi själva bodde. På nummer
ett närmare bestämt. Lite snobbig var hon allt, mamma.
Stadsdelen Lugnet, liksom andra stadsdelar på den tiden, var självförsörjande vad affärer anbelangar.
I varje kvarter, så gott som, fanns det mjölk- och speceriaffär. Dessutom
fanns i grannskapet köttaffärer och flera konditorier eller kafeer. Ninas Cafe
på Storgatan bland andra.
Johanssons herrkonfektionsaffär på Kaptensgatan där bl.a. konfirmationskostym införskaffades. Därefter blev det Broadway på S. Förstadsgatan,
lite fräckare tyckte vi. Barnvagnsaffär var där för dem som hade råkat i lycka
eller olycka. En kemikalieaffär med sin speciella lukt, där man kunde köpa
ingredienserna till svartkrut d.v.s. träkol, salpeter och svavel i lämpliga delar.
Man fick sprida ut köpandet över några dagar för att inte väcka tanternas
i affären misstänksamhet. Ja, ja vad de vuxna brydde sig om barnen på den
tiden, inte minst andras. På Storgatan, i ett litet hus, fanns den lilla affären
Präziza med plats för två kunder samtidigt. Där såldes provrör, glaskolvar
och annat i laboratoriebranschen.
De flesta av kunderna kom från den närbelägna Latinskolan på Amiralsgatan och från Realskolan vid Regementsgatan. En liten rund gumma ägde
affären och understundom kunde man se henne komma cyklande på stans
gator och vid hennes sida sprang två lika runda små svartvita skånska terrier.
Då andan föll på för ett ärtkrig inhandlade vi vars ett glasblåsrör av tanten
för tio öre.
På Lugnet fanns som sagt alla typer av affärer och vi behövde inte söka
oss långt bort för att inhandla livets nödtorft eller det med lite guldkant. Till
och med en radioaffär fanns, Gillbrandts, där farsan inför den förestående
Olympiaden i London 1948 inhandlade en stor radio av märket Luxor,
kanske den till och med hette Ambassadör.
I hörnhuset där jag växte upp, Storgatan 1 och Kaptensgatan 11 fanns det
Konditori, damekipering med innehavare fröken Walters boende på andra
våningen i huset, Anderssons köttaffär direkt på hörnan, Karlssons fruktaffär
och budfirma, Höjers hattaffär och mjölkaffär, där man kunde slinka in från
gården med föreståndarinnan Ester Larssons goda minne.
En egen kyrka ståtade vi med på andra hörnet Storgatan/Kaptensgatan.
Visserligen inte en statskyrka utan missionsförbundets Betel. Där gick väl
de flesta av oss i söndagsskolan, längre eller kortare tid. Vår lärare där hette
Borking. Han hade i sin ungdom drabbats av polio i benet. Han hade en
lugn och allvarsam framtoning och vi gillade honom. På dagarna skötte han
sin uraffär på Södra Förstadsgatan.
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Betelkyrkan hade också scoutkårer; Våra Pojkar respektive Våra Flickor.
Inte tänkte man väl så mycket på det då, men jag är övertygad om att en del
av det man insöp på den tiden har man burit med sig i livet.
Lugnet var förvisso ej den mest fashionabla delen av stan. Där bodde mest
arbetare och för många barn kom det som en överraskning senare i livet, att
Första Maj-firandet inte var en religiös fest, som alla firade iklädda sina för
året nyinköpta sommarkläder.
Mina egna föräldrar jobbade så mycket de orkade. Pappa var grovarbetare
på bygge och dessutom var han gårdskarl på Storgatan 1 samt skötte
eldningen på Lorentzgatan 4. Det innebar tidiga morgnar. På vintern var
det snöskottning och på sommaren sopning av trottoarer och gård. Alltid
eldning med asktömning, vedsågning, öppna och stänga portar morgnar
och kvällar samt tändning och släckning av gårdsbelysningen. Allt detta
utöver ett hårt arbete på bygge en mil eller så hemma ifrån. Cykel var det
som gällde, med baskern på huvudet samt unikaboxen, senare portfölj, på
pakethållaren och ballongdäcken pumpade. Skaffningen densamma alla
dagar, så var det bestämt, fyra mackor, bredda på kvällen innan av morsan.
Två av Solidars fina bröd och två av Lockarps grova. Pilsnern införskaffades
på bygget.
Mamma drog sitt strå till stacken. Assisterade farsan i skötseln av fastigheterna. Hon hade trappstädningen i huset samt städade hos de då bättre
besuttna. Då Anderssons köttaffär i huset stängde på kvällen städade hon
där. Det innebar att hon kutade iväg från middagen vi åt, när farsan kom
hem på kvällen. Ja, familjen skulle ju dessutom ha sitt. Vi hjälpte till med
småsysslorna syrran och jag. Hon var fyra år äldre och i början på 50-talet
tog hon realen på Borgarskolan, gifte sig kort efter, och flyttade långt bort
till Östra Förstadsgatan.
Jag ser åter på fotot taget över Östra Långgatan och en massa minnesbilder
dyker ånyo upp. Jag ser människor och händelser för längesedan.
På höger sida ser man ett litet enochetthalvplans-hus. Det bestod till en
början av två hus.
I det ena drevs en liten cykelverkstad. Ett litet mörkt kyffe, lågt i taket,
där en fotogenlampa kämpade en flämtande kamp mot mörkrets makter,
både bokstavligen och bildligt. Innehavaren var i fyrtioårsåldern och snabb
som en vessla. Det varseblev vi, då han en gång jagade ifatt oss grabbar och
dammade till oss. Detta efter ett långt och ihärdigt terroriserande från vår
sida.
Hans lilla kombinerade verkstad och bostad bestod av själva verkstaden
utåt gatan på cirka tio kvadratmeter samt ett kombinerat sovrum och kök.
Kyffet var ett tillhåll för en samling halvgangsters av mindre kaliber. Dessa
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Skärslipare Perssons skylt Ö. Långgatan 11 som ett tag fanns att beskåda på Malmö
museum. Nu nedpackadför en tid. Under skylten står två av gatans barn Lennart Arvell
boende då på Ö. Långgatan 7 samt Ralf Persson Hagestål Ö. Långgatan 13 (Lunds hus).
Foto: Scandia Photopress.

154

STADSDELEN LUGNET I MALMÖ PÅ 40- OCH 50-TALET

kunde vi beskåda från ett tak på innergården, som var fullbelamrad med
skrotcyklar, till hans hus.
Döpta av oss blev de också. Cykelreparatören kanske inte direkt lystrade
till öknamnet Råttan; han visste inte ens om det, men det blev vår benämning av honom.
En annan, en lång, mager kille i trettioårsåldern gick i vårt gäng under
smeknamnet Hajen.
Han var förresten ofta efterspanad av polisen, som i det närmaste, på Davids
Halls Torg, låg granne med verkstaden. Min syster lyckades en gång påkalla
polisens uppmärksamhet och peka ut Hajen, som då något tveksamt greps.
Malmö var på den tiden en lugn stad och både bovar och poliser få.
Ett par år senare kanske 1950 eller -51, dog ägaren till de båda småhusen
och de ärvdes av en känd bokförläggare i staden. Han rev ut allt det gamla
och byggde om husen till ett modernt. Flyttade dit med älskarinnan. Slutade
skotta trottoaren på vintern, samt gav oss smågrabbar, med sin älskarinnas
hjälp, vår första lektion i hur fysisk kärlek gick till.
Huset saknade nämligen gardiner den första tiden de bodde där, och var
det något vi smågrabbar kunde, så var det att mörka höstkvällar smyga
omkring på hustaken och kika in i både slott och koja.
Bokförläggarens Reley som syns längst ned på bilden, var den första
brittiska bil jag kunde beskåda på närmare håll. Kanske detta lade grunden
till att jag några år senare köpte min första bil, en brittisk Wolsley.
En lynnig bensinslukande farkost som hårt tärde på min ekonomi och
min dåvarande fästmös tålamod. Den exempelfierade uttrycket "en sjöman
kommer när han kan". Det gjorde vi också, då vi använde den.
Bilar var för övrigt i slutet på 40-talet och början på 50-talet ganska få på
Lugnet.
Dasstunnorna på gårdarna tömdes av renhållningsverket och kärrorna
drogs runt av två bastanta nordsvenska hästar i stan. Även Stadsbudsföreningen använde hästar liksom många mindre åkerier. Hästekipage som drog
mellan speceriaffärerna och levererade svagdricka var också en välbekant
syn. Ja, man riskerade inte precis att bli överkörd av bilar. Min syster blev
däremot överkörd av en cyklist så att hon bröt armen. Hon var hjältinna en
hel vecka efter. Det skulle inte mycket till på den tiden för att väcka
uppmärksamhet.
Min morbror Axel införde det exotiska i vår familj. Det var julen 1952
då han kom ned från Värmland medförande kalkon och sambo. Sambon var
väl inte lika exotisk som kalkonen fastän hon talade en för oss rolig dialekt.
De drack grogg mitt på dagen, spelade trettioett om pengar samt köpte
Expressen på eftermiddagen, inte som vi andra Kvällsposten. Han var
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överfurir vid artilleriregementet men kallade sig för oss oinitierade för
sergeant och ibland bar han uniform och såg allmänt morsk ut. Han gav oss
en bit av den stora världen.
Dramer och tragedier inträffade och satte för en tid sina spår och gav nya
samtalsämnen;
Mjölkaffären Lorenzgatan/Ö. Långgatan fick en höstdag en ny föreståndarinna. Det var en kvinna med glimten i ögat, fin figur, blonderad och
målad. Hon såg ut, med sitt bländvita leende, som hon visade alla, att
komma från en annan värld. Kanske med skilsmässa bakom sig och kanske
med en nybliven knackig ekonomi.
Karlarna i trakten fick ett nymornat intresse för att själva inhandla dagens
mjölk och bröd, då alla inköp avslutades med några personliga repliker, som
fick varje karl att smälta. Man gjorde sig ärende i tid och otid och jag antar
att omsättningen ökade, bara för att få komma i närheten av henne.
Någon vecka senare flyttade en Clark Gable-typ in på gården till ett av
småhusen på Ö. Långgatan. Svarta mustascher och ett brylkrämsglänsande
svart hår hade han. Även han hade ett bländande leende i alla fall mot
kvinnor i alla åldrar.
Att han dessutom hade bil gjorde inte hans sak sämre. Det var en stor

Här syns resterna av Gottfridgatans hela kvarter, nu utplånat, men man lät ett träd leva
kvar. Undrar om det ännu finns. En ny tid har inträtt, tv- och bilåldern.
Foto: LeifÅ. Andersson.
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Dodge med ett riktigt gangsterstuk d.v.s. både breda trösklar och reglerbart
solskydd på frontrutan. Allt detta gav ett intryck av playboy men uttrycket
var nog inte allmänt känt på den tiden.
Tre kumpaner höll sig alltid i hans närhet. De var en blekare kopia av sin
ledare och chef och tittade alltid med beundran på honom och försökte
efterlikna hans nonchalanta slängiga stil. Kostym var de alla fyra klädda i,
något som sågs med beundran av kvinnofolket. Vad de försörjde sig på fick
man aldrig riktigt klart för sig. De körde igång en liten elverkstad inne på
gården i samma hus och skulle väl försörja sig på att linda om motorer men
några kunder syntes aldrig till.
I vilket fall som helst, mjölhandlerskan, som vi döpte till Maja Gräddnos,
efter känd förebild, och charmören föll för varandra. Ett vackert par utgjorde
de då de promenerade i väg arm i arm sedan han hämtat henne utanför
mjölkaffären på kvällarna. På mången karl skar det säkert som knivar i
bröstet, då man såg det eleganta paret promenera eller henne sitta framme
hos honom i Dodgen. Kanske kvinnor kände likadant.
Tiden gick och paret såg lika nyförälskat ut. Vad som planerades vet bara
de två, men då han fortfarande hade sina kumpaner boende hos sig så gick
väl tankarna åt hållet att skaffa sig eget.
En kväll fick romansen ett brutalt slut. Det var en mörk novemberafton
vid nio tiden med regn i luften. Plötsligt genljöd gatorna av brandkårssirener
och mörkret lystes upp av rödljuset från brandbilarna som stannade utanför
gängets hus.
Inne på gården, där de fyra bodde, bolmade röken ut. Efter en stund bars
kropparna ut en efter en tills alla fyra var ute.
De fördes bort i ambulansen och försvann för alltid. En sprucken rökstock
blev slutet för gänget. Livet tvärstoppade ett par dagar på Lugnet. Mjölkaffärsinnehavarinnan lämnade i sorg Lugnet och vi såg henne aldrig mer.
Lägenheterna på Lugnet bestod mestadels av tvåor och treor. Där fanns
förvisso även paradvåningar på sina håll men förhållandevis få.
De lyxiga var utrustade med en kvadratmeter stor toalett, en del hade
gemensam, då ute på våningsplanen, och så fanns det kanske det mest
övervägande — dass på gården.
Centralvärme hade få, många endast en järnspis i rummet som skulle stå
för värmen.
En gång i veckan kom koksbilen med en säck koks som bars ned i källaren.
Koksutköraren hette Rudolf. Han var en glad och fryntlig människa i
femtioårs åldern. Rund och satt, som ofta chaufförer var, samt med ett
väldigt intresse för fruntimmer.
För oss grabbar, som brukade få åka med i den koksdammiga bilen några
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Kvarterspolis Henry Holst synes här å ämbetets vägnar. Jack Ulvensten med sin vän Jack
ser ut att ha trevligt. Kvarterspolisen var en sextiotalsick som uppskattades av de äldre
invånarna.
Foto: Bert Olsson.
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kvarter, brukade han berätta ingående detaljerat hur han bestigit diverse
kvinnor i kvarteren runt omkring. Under sitt berättande brukade han bli
rödare och rödare i sitt klotrunda ansikte och såg ut som han skulle få
hjärtslag av upphetsning.
I dag skulle man väl beteckna honom som något som gränsade till pedofil,
då visste man inte ens om att det fanns. För oss ingick han som en viktig
del i vår sexualupplysning. Det var vad som stod tillbuds i den vägen på den
tiden tillsammans med en och annan Top Hat och Cocktail, som vi då och
då lyckades komma över i frisersalongen på Kaptensgatan 15, ofta sönderbläddrade av nyfikna kunder i alla åldrar.
Ja det fanns många lite udda figurer på Lugnet. Borta från Disponentgatan, granne med Lars Jönssons slakteri, kom varje vecka en gammal gubbe
med sin dragkärra där han lastat upphuggna och buntade fyrpinnar, som han
sedan sålde bl.a. till Jepssons speceriaffär på Östra Långgatan. Han utgjorde
ett välkänt inslag i stadsbilden i våra trakter. Framåtböjd och kroknad i
nästan nittio grader med den stora näsan pekande rakt fram, som ett litet
horn med en snordroppe hängande på spetsen var han ändå den som gjorde
att husmödrarna till slut kunde få fyr på de svårflirtade bricketterna eller den
från USA anlända antraciten.
Han var ingen gladlynt människa, surögd och misstänksam och tvär mot
de som kom i hans väg. Man kanske blir sådan av hårt slit och dålig
betalning, om man dessutom tvingas jobba fram till man är närmare åttio,
som han säkert var.
På Storgatan 8, vid sidan om en pantbank, vill jag minnas, bodde Greve
Gustav Hansson med moder och lillasyster. Ja någon greve var han inte —
bara till namnet. Han hette Greve och var av zigenarursprung. De bodde i
ett envåningshus inne på gården. Ett rum och kök med en pytteliten
trädgård utanför köksfönstret. I trädgården, som var inhängnad, låg ofta
Sappo och sov. Han var en jättestor St Bernhardshund å la Båtsman med
samma färger. Ofta kunde man se Greve och Sappo ute på gatorna. Sappo
fungerade som livvakt till Greve så ingen vågade sig på honom varken liten
eller stor. De första gångerna man såg de båda ute, Greven ridande på Sappo,
bör Greve ha varit fyra år.
Greve hade då ett kerubliknande utseende och mamman var vacker med
ett orientaliskt drag.
Sappo räddade livet på Greve en gång, då han drullat i kanalen. — Sappo
drog upp honom.
Ytterligare en gång trillade han i. Det var en vinter de s.k. Isbjörnarna, ett
kallbadargäng, hade sågat upp ett hål i den halvmetertjocka isen i kanalen
för att demonstrera livräddning.
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En vy tagen från ett tak på Ö. Långgatan. De på sommaren prunkande innegårdarna
skymtar. Foto: Staffan Johansson.
Jag och en kamrat hade en söndagsförmiddag gått dit för att titta och
Greve hade följt med. I ett obevakat ögonblick försvann Greve ner i ishålet
och under isen. Isbjörnarnas livräddningskunskaper kom väl till pass och
snart var Greve återanpassad till landbacken, hemförd och snabbt nedbäddad av en ängslig moder i sängen för resten av dagen.
Flera år sedan jag flyttat från Lugnet träffade jag Greve. Han hade också
tillsammans med de sina flyttat till en annan stadsdel. Han försörjde sig då
på en budfirma.
Gatorna var vår lekplats och gaslyktan hörnet Ö. Förstadsgatan och
Lorentzgatan var samlingsplatsen.
Det fanns som sagt nästan ingen biltrafik, kanske en och annan övningsbil
som sökte sig ned för att öva, eller någon gång kom det smygande en radiobil,
om vi varit för högljudda. Bollspel och hoppa hage var väl här, som på andra
ställen, de vanligaste lekarna. Kulspelet introducerade våren, eller var det
tvärt om. Bollarna kom fram, ett starkt idrottsintresse fanns. Detta underblåstes av vissa föräldrar.
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Kalle Lind var väl den dominerande när det gällde fotboll och drog oss
andra med på Malmö FF:s hemmamatcher. De spelades alltid på söndagarna. Det var Gripen Bengtsson i mål, Kjell Ros&i, Ingvar Rydell, Stellan
Bengtsson, Egon "Hemliga" Jönsson högerytter och allt vad de hette. De
blev våra förebilder, fast själv hade jag Kalle Svensson i HIF som idol. Sedan
kom Kalle Palmer som vi nästan kunde identifiera oss med, för han var väl
bara ett par tre år äldre än vi. Han hamnade så småningom i Italien liksom
flera andra från Malmö FE
På vintern om det var någon snö, vilket var ganska sällsynt, plockades
sparkstöttingarna fram. Tyvärr var ofta snön försvunnen, innan vi hunnit få
fram dem. Men ibland var det kappkörning runt kvarteret som gällde.
Någon gång, då det varit kallt flera dygn i sträck, drog vi till Pildammarna
för att åka skridskor, d.v.s. de som hade dylika. Det var långt ifrån alla. Några
konstfrysta banor fanns ej. Ibland var vii Slottsparken och åkte både skidor
och skridsko. Skidor eller spark på Himlabacken. Tror den är fem meter över
havet, inte mycket till himmelska höjder.
Då vi kom upp i fjorton årsåldern började intresset för flickor att öka.
Tjejerna på gatan såg väl de flesta av oss som systrar, så vi sökte oss utåt.
Kruses Dansskola på Per Weijersgatan blev ett sätt för oss att träffa tjejer.
Uppe på vinden eller förmodligen en nedlagd kolonialvarufirma, av kryddlukten att döma, hade Erik Kruse med fru ordnat till ett fint dansgolv i
parkett. En liten bar att köpa dricka vid samt några långbord med stolar
fanns dessutom i den något spartanska lokalen. Ett rum eller två fanns, där
paret kunde dra sig tillbaka. Baren sköttes "på entreprenad" av en surmulen
man i sextioårs åldern. Oss blev han nog inte fet på, för våra kassor var svaga.
I andra hörnet av lokalen diagonalt över det ca 200 kvadratmeter stora
dansgolvet tronade en radiogrammofon av golvmodell.
Märket var Concerton och den var mahognybetsad och blanklackad. Där
spelades det Blue Tango av Leroy Anderson och When I Take my sugar to
tea med Billy Mays orkester. Det gällde att lära sig stegen både till tango och
foxtrot. Paret Kruse var utmärkta pedagoger och ingen lämnade skolan utan
att kunna dansa samt att uppträda hövligt gentemot flickorna.
Jag skulle nästan tro att alla av Lugnets ungdomar har gått där någon gång
i sin ungdom.
På Kruses gjorde man dessutom entre i kostym för första gången i sitt liv.
Äppelknyckarbrallornas saga var all, aldrig mer så länge man kunde försvara sig.
Vuxna människor man minns var många. Av olika anledningar kommer
man ihåg en del bättre. Det behövde inte vara något särskilt. T.ex. Gubben
Hjelm; Han bodde inne på Lorentzgatan på andra våningen. Han var en
lugn och ensam man, som sålde sina grönsaker på Möllevångstorget.
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Grönsakerna fanns på natten lastade på en dragkärra inne på gården och
nogrannt täckta med en presenning. Konstigt nog var det aldrig någon, som
var där och snattade.
Hjelm hade en inneboende karl i fyrtioårsåldern. Han läste PM Up och
Cocktail. Det var den tidens pornografiska tidningar. Idag läser man mer
avancerade saker i ämnet i kvällspressens söndagsbilagor.
Med jämna mellanrum slängde han dessa i papperskällaren för att eldas
upp. Det var där vi killar fick dag i dem.
På sommaren och våren var Lugnet en liten idyll med sina blommande
trädgårdar. I grannhuset till Storgatan 1 bodde, i ett envåningshus, ett äldre
par.
Förmodligen hade gubben sysslat med kulissmåleri på teater för väggarna
runt hans innegård var bemålade med motiv från teaterns värld. Där kunde
man se Carmen sitta under olivträdsdungar och på en annan vägg fantastiska
motiv från kanalerna i Venedig. Det var otroligt spännande att ligga uppe
på granntaket och titta ned på deras innergård då de på sommarkvällarna
i fotogenlampans sken intog sitt kaffe.

Gottfridsgatan. Med bilarnas intrång blev gatorna lite ogästvänligare tyckte svarvmästare
K E. Dahlström.
Foto: Lasse Svensson.
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Kvinnan var då ibland uppklädd i någon gammal kreation från teatern,
som hon ej lyckats sälja.
Hon innehade nämligen i huset en affär där hon sålde begagnade kläder
från teaterns värld. Detta gjorde hon till den dag då hennes man, närmare
åttio under tjärandet av sitt eget hustak trillade ned på den stenbelagda
gården.
Han dog på fläcken och änkan ett tag därefter. Sonen som jobbade på
stadsteatern dök upp, sålde rasket efter dem, inklusive huset, och försvann.
Eftersom vi var de närmaste grannarna kom vii kontakt med honom. Han
blev hembjuden någon vecka efter begravningen på söndagsmiddag och
tackade för maten genom att stående framföra Dryckesvisan ur La Traviata
så att lampan i finrummet gungade och farsan blev röd om öronen,
Just innan han försvann sålde han fyra åttiotalsstolar till oss, varav jag idag
har två och min syster de andra. Snacka om proveniens.
En tid efter öppnades där i huset samt även över gatan, en bilreservdelsaffär för tyska bilar. En tvärgata till Östra Långgatan var Lorentzgatan. Var
detta namn kommer ifrån vet jag ej.
På ena hörnet låg en speceriaffär. Innehavare under en period var en man
i sextioårsåldern med hustru och dotter. Dottern var i närheten av fyrtio och
förmodligen oskuld av hennes något fnittriga beteende att döma, då hon
expedierade någon artigt flirtande man.
En nyskild nyinflyttad målarmästare i mogen ålder lyckades få bjuda ut
henne några kvällar och kvinnan blommade upp under några sommarveckor, troligen till dess målaren tyckte att det var dags att sätta in den slutgiltiga
erövringen.
Förmodligen misslyckades han för kvinnan återgick till sitt tidigare pryda
beteende måhända ännu mera misstänksam till manfolk än hon varit
tidigare. Målaren slutade handla i den affären.
Utanför affären stod en gaslykta som dagtid gick på sparlåga och när
mörkret inträdde så tändes den automatiskt och spred ett sparsamt sken över
gathörnet. Lyktstolpen var samlingsplats för gatans ungdomar och runt den
dryftades många frågor och problem, allt från tjejer och ekonomi till veckans
bio. Livets gåtor diskuterades och löstes, eftersom tillvaron då var ganska rak
och enkel. Här gavs ofta löften, som skulle gälla långt fram i livet, i stil med
att om vi inte hade kommit någonstans i karriären, då vi var tjugofem, så
skulle vi starta en detektivbyrå. Detta baserat på historier från Alibimagasinet
med hjältar som norske Harald Ask, Olga Barkowa med sin hypnotiska
blick, svenske Björn Holt och amerikanske Jack Lester. Vi visste allt om
bovar och hur dessa skulle bekämpas. Livsfilosofin var enkel och styrd av
John Wayne-syndromet "a man got to do what a man got to do", dessutom
163

STADSDELEN LUGNET I MALMÖ PÅ 40- OCH 50-TALET

Alla innergårdarna var förvisso inte pittoreska men spännande för ungdomar, med sina
uthus och tak att klättra på. Inte alltid uppskattat av de där boende.
Foto: Scandia Photopress.
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influerat av Martin Luther "arbeta i ditt anletes svett och hålla käften" — fritt
tolkat.
Där fanns också tjejer ute ifrån de sista åren i gasljusets sken.
Lilla Ulla-Britt, den friska något pryda badmintonspelande, som jag
skulle gifta mig med, det hade vi kommit överens om.
Där fanns också Birgitta, som åkte till Amerika och gifte sig. Kicki med
stor hungrig mun och Karin vars mamma kunde titta in i framtiden.
Ulla-Britt, förresten, bodde en bit från Lugnet och tog ofta bussen hem
på kvällarna. Hon gifte sig med busschauffören. C'est la vie.
Ingen av tjejerna blev med barn, då, vad jag minns. Men så inskränkte sig
ofta umgänget till lite grovhångel och dessutom hade vi ingenstans att ta
vägen. Ett och annat skyddsrum var ibland platsen för våra små lekar.
Gaslyktan var en bra samlingsplats. Från våra fönster kunde man se, om
kompisarna var ute. Den var utgångspunkt bl.a. för våra biobesök. Från den
hade vi högst ett par trehundra meter till de största. Det var Rio i vars hus
man sade att Jan Malmqvist bodde, det var Göta, Viktoria, Spegeln, Kaninen
på Södra Förstadsgatan, Metropol och flera andra.
Så gott som granne med lyktstolpen bodde och verkade stadens enda
skärslipare. Hans firmaskylt bestående av en konfiguration av knivar och
saxar finns idag att beskåda på Malmö museum. Den hade tillverkats av
dåvarande innehavarens fader i samband med utställningsåret 1896.
Jag minns när museet köpte den av gubben. Den skulle hänga kvar tills
han dog, så sa avtalet, enligt honom själv. Skärsliparen själv var man inte
intresserad av.
Gubben är död sedan många år. En liten man var han, klädd i hatt vars
brätte var bortskuret. Med runda glasögon och ett bockskägg liknande han
mest bilden av en disträ professor.
Persson vill jag minnas att han hette, kanske August, som det stod på
skylten, men det kunde ju varit hans fader.
Kirurgen på Malmö Allmänna Sjukhus var hans största kund så tydligen
gjorde han fina arbeten, då han var nykter. När han var full, vilket understundom hände, var han en fara, både för sig själv och sin omgivning, då han
slipade. Mest för sig själv för efter en sådan sejour med brännvin och slipning
såg han närmast ut som en mumie med sina bandage på armar och händer.
Förmodligen gick en stor del av Kirurgens betalning ut i form av
bandagering av skärsliparen.
Nästa hus på denna sida låg på hörnet av Ö. Långgatan och Gottfridsgatan.
Det ägdes av en man som hette Lund. Han var gift, hade hustru och tre
timida döttrar. Dessa deltog aldrig i våra upptåg.
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Hörnet Stålgatan och Rörgatan. Coca-Colan har gjort sin entre i speceriaPrerna som
fanns i var och vartannat hörn. Detta långt innan stormarknadernas ankomst och
servicebutikens komplement.
Foto: Scandia Photopress.
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Lunds hus hade en bra port, som vi grabbar använde som fotbollsmål, då
vi spelade boll. Det gillade inte Lund för då dånade det i hans hus och han
brukade komma ut och om möjligt sno bollen. "Bollslukaren" blev hans
namn, men en hygglig karl var han, så efter en tid fick vi tillbaka fotbollen.
Inne på hans gård odlades vindruvor på söderväggen. Ibland på sena
augustikvällar brukade vi göra en snabbraid på tio meter in på gården och
rycka till oss en klase sura vindruvor, innan Lund och hans hustru hann
blinka.
På vinden brukade de ställa vindruvorna till jäsning, saften alltså, som
Ralf, som bodde på vindsvåningen med sin mor, mormor och syster, brukade
tulla av. Ofta var det ej färdigjäst och resulterade i akuta magproblem.
Dasset på gården var den plats där Ralf brukade tillbringa nätterna efter
en sådan kupp. Den eventuella fylla som förväntades uppstå kom aldrig. Ett
annat hörn av gården, på Östra Långgatan 13, ockuperades av ett skinkrökeri. Där eldades med vedklabbar — av ale sades det. Aleröklukten tillsammans med skinkdoften fick det ibland att vattnas i munnen på mången
hungrig själ.
Själva rökrummet var på ungefär en kvadratmeter och en två meter högt.
Ett galler i golvet släppte igenom röken från den pyrande veden upp i taket
där det brukade hänga ett tiotal skinkor. Granne med själva röken låg en

Kv. Trasten hörnet S. Stålgatan/Brogatan. Tidpunkt troligen början 1900-talet men
affären fanns kvar på 50-talet. Foto: Malmö Museum.
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halvtrappa upp tillredningsrummet, där innehavaren beredde, saltade och
ansade sina skinkor, ja, de som skulle rökas alltså. Han var en tystlåten man,
som aldrig talade med någon av oss ungdomar.
Resten av gården bestod av två dass, ett till Lunds samt ett till Perssons
en trappa upp.
Familjen Persson bestod av mor och far samt barnen Ralf och Siv. Efter
ett tag, försvann fadern och mormodern från den skånska sydkusten flyttade
in i stället. Ralf blev min första kompis någonsin, vi var då fyra år. På varma
sommardagar dracks det kaffe på gården bland en bedövande doft av rökt
skinka och dass, då vinden stod stilla. Man vande sig efter ett tag, när man
vid något enstaka tillfälle fick vara med på kalaset. Det var mycket rofyllt
och avkopplande, enkelt och grannvänligt.
På Lorentzgatan, i ett envåningshus med trädgård och ett stort Gravensteinäppelträd, bodde Kaj tillsammans med brorsan Sigurd, två systrar och
föräldrar. Alla äldre än Kaj. Farsan var stuveriarbetare, förmodligen ilandgången sjöman. Han var en riktig "Tuffe Vicktor"-typ och gick i kavaj och
keps sommar som vinter. Livremmen satt fram och bak d.v.s. spännet i
ryggen. Med denna rem brukade han prygla sina ungar, när så behövdes och
det var ofta enligt hans förmenande. Kanske så, för ena flickan blev med barn
ung och ogift.
Kajs morsa städade, hade huckle och var slängd i käften, förmodligen
tvingad därtill. Tidigt på mornarna sades hon ge sig iväg ner till centralstationen nära Köpenhamnsbåtarna för att städa tågvagnar.
Kaj var min barndoms Bombi Bitt långt innan jag hört talas om Piraten.
Han, Kaj alltså, var ett par tre år äldre än jag. Han gick i riktiga långbyxor,
då vi grabbar hade plusfour eller, som man sa, äppelknyckarbyxor. Han gick
på barnförbjudna filmer, när han var tolv och såg Angivaren med Richard
Widmark och var ljushårig och kammade sig likadant. Han slog med knytnävarna om så behövdes, snodde brännvin av sin farsa om det var något kvar,
klättrade upp på skolans tak och blev sedan inkallad till rektorn, där han fick
både skäll och beröm. Kort sagt han gjorde allt, det vi ville men ej vågade.
Jag saknade honom när han som femtonåring stack till sjöss som jungman, följande fotspåren, om det fanns några, efter sin bror Sigurd och sin
farsa.
Glädjen och stoltheten var stor, då han ett halvt år senare kom hem efter
en rundsegling i Medelhavet och under besök i Casablanca bland annat
inhandlat en bunt pornografiska bilder tagna i Paris på tjugotalet, och då
lyckades tjata in både sig själv och mig på kvarterskrogen Fenix. Jag var
tretton och han lite över femton och på vägen därifrån på sena kvällen, för
min del efter två pilsner och en smörgås, sjöng vi så att det ekade i Lugnets
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Bakgård med uthus och träd. Foto: Scandia Photopress.
gator Stig Olins då nyskrivna Romeo Romeo Julia. Laddad inte bara med
två pilsner utan också med hans detaljerade historier från hav och hamn
förstod jag att detta skulle bli min framtida musik. Och så blev det, men det
är en annan historia. Det fanns många småhantverkare i kvarteren. Inne på
gården Ö. Långgatan 8, ett nedgånget femvåningshus med dass på gården,
fanns en karamellkokare. Han huserade i ett ruckligt skjul mitt inne på
gården bland soptunnor och utedass.
Han tillverkade karameller, som han sedan lastade på en dragkärra och
sålde på Möllevångstorget. Några karameller bjöd han aldrig på och ej heller
kom vi åt att snatta några.
Granne med honom fanns en mekanisk verkstad. Mörk och smutsig var
den och på middagsrasten brukade gubbarna sitta ute vid sidan om dasset
och dricka sin mjölk och spisa sina medhavda smörgåsar. Svarta av olja i sina
annars kritvita ansikten, en del med overaller och en del i någon gammal
kostym, utgjorde de en bild av det personifierade proletariatet.
Fem trappor upp över gården bodde vår kompis Kalle L. Han var
idrottsintresserad och den drivande kraften i våra "Olympiska spel".
Kalle och hans föräldrar bodde i en etta med ett fönster åt gården, en lång
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korridor samt ett kyffe till kök, med liten gasspis och utan fönster. Ingen toa
fanns, utan det var till att pinka i vasken, om man inte ville kuta ner fem
trappor i mörkret och kylan på vintern och ut på utedasset bland råttorna.
Kalles farsa var något av levnadskonstnär, då han inte var grovis på bygge.
Bra såg han ut med sitt mörka hår och sitt något härjade ansikte med
markerad näsa. Han krökade en hel del, var mycket idrottsintresserad och
hade ett förflutet som tävlingscyklist. Han kunde snacka med oss grabbar
på grabbars vis. Tage hette han och vi grabbar gillade honom. Mamma Edit
dog när Kalle var femton och då hade man flyttat till modernt hus på
Augustenborg och började få ordning på sitt liv.
På Östra Långgatan 7 bodde flera av kompisarna. Ägarinnan till detta
fyravåningshus var en äldre kvinna. Hon dog plötsligt, kanske efter ett av
hennes utfall från balkongen mot oss grabbar, som brukade spela boll på
gatan. Det uppfattades nog som ett hot mot hennes hus.
En ny ägarinna kom. Ej heller hon var purung. Troligen omkring sjuttio
var hon. En viss flärd omgav hon sig med bestående av cigarettrökning
utomhus, klädd i päls något som ej var så vanligt i grannskapet.
Snart kom man underfund med att hon var eller rättare sagt hade varit
hora. Prostituerad sa man inte. När andan föll på så hade hon besök av någon
lika bedagad gentleman i samma ålder.

Baksidan av Storgatan 18. Innegårdarna var små oaser. Byggnaden revs 1910.
Foto Malmö Museum.
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En dag blev hon mördad. Min kamrat Lennart som bodde närmaste
granne med henne blev tillfrågad om han hört eller sett något ovanligt.
Dagen efter var mördaren gripen, huruvida Lennart bidragit till detta
kommer jag ej ihåg, men några veckor framöver vallfärdade folk för att
beskåda platsen för brottet.
På första våningen i samma hus bodde Britta. En lite ettrig och reko tjej
som inte hade mycket till övers för våra valhänta försök att förföra henne.
Hennes far var besättningsman på bogserbåten Harald och han var borta
någon vecka då och då. Förmodligen hade han ett förflutet som en riktig
sjöman, jag menar en som har pissat i saltvatten.
Han var som sagt borta en del och krökade till, som många andra,
emellanåt. Omgiven av hårt arbetande hustru och två barn, när han kom
hem, blev kanske ombytet för tvärt från bogserbåtsskansen. En dag gav han
fan i allt, tvättade och rakade sig, tog på den bästa landgångssviden och gick
upp på vinden och hängde sig bland nytvätten i en takbjälke.
Lennart och hans lillbrorsa Göran bodde som sagt också i huset. Ett
omodernt fyravåningshus där ett par små järnkaminer stod för värmen i
deras lägenhet. En liten innetoa fanns och en gasspis i köket att laga mat på.
Två små rum åt gatan och ett litet kök med fönster åt gården, korkmattor
på golvet och ganska lågt till taket. Några fina åttiotals möbler prydde upp
det hela till en viss borgerlig charm. Mamman deras lotsade oss in i den
litterära världen via Pelle Svanslös och senare MacFies äventyrshistorier.
Lennart och jag var dessutom skolkamrater på Johannesskolan. Läraren
hette Oscar Brange, en rak och rättskaffens man med dragning åt det
nationalistiska forna Storsverige. En stor kontrast till den fj äskhetsfrämjande
Hjalmar Derand med sina sadistiska Caliguladrag, som vi först hamnade hos
efter vår påtvingade flyttning från Mellersta Förstadsgatan. Inte ens hans
lutspelande lyckades ge honom några försonande drag. Med hjälp av en
barnpsykolog slapp vi gud ske lov honom efter ett år.
Lennart var ljus och smal och deltog sällan i de på gatan arrangerade
"Olympiska Spel", med Londonolympiaden 1948 som förebild.
Ej heller deltog han i de mer eller mindre vilda krigslekar, som vi brukade
iscensätta med hjälp av grannhusets Leif och hans leksakspistolarsenal. Lennart
var mer en fridens och naturens man, som tillbringade skolloven på landet.
Han värvade sig sedermera och steg till majors grad i Pansarregemenet i
Hässleholm.
Mig veterligt har han ej heller där varit inblandad i någon strid. Han var
en bra kamrat och modern hans upplät sitt hem till oss ungdomar för
kortspel och annat umgänge. Göran, hans lillebror, tillhörde inte riktigt
gänget (han var som sagt yngre), förrän han en dag månadsvis hyrt en
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saxofon i plast och hjälpligt lärt sig att spela "Jag vet ett litet hotell...". Varför
just denna melodi kom jag aldrig riktigt underfund med, men det ingick väl
i notunderlaget. Göran blev musikern i gänget men blev senare duktigare
badmintonspelare efter att ha slutat avbetala och återlämnat saxen.
På Storgatan 1 låg som sagt ett konditori. Tidigare hade det innehavts av
ett syskonpar, kvinnor, där den ena halvan kom från Stockholm. Tvenne
söner och en dotter medförde de. Den ene killen var teknikintresserad och
förklarade för oss bonnläppar, som han tyckte, allt om skruvar och spik, tum
och gängstigningar, nipplar och rörtänger. Han talade om för oss att han
skulle bli järnhandelsbiträde, det var det som gällde. Inte polis eller brandman eller militär, nä, det var järnhandeln som hägrade. Undrar just om han
fick sin järnhandel.
Konditoriet gick inte så lysande, kakorna var inte speciellt goda, mycket
beroende på att det var svårt att få tag i råvaror, som smör och grädde.
Konditoriet såldes efter ett par år ungefär samtidigt som möjligheten att
få råvaror ökade. Johansson hette dom nya. Ett medelålders par från
Kristianstad. Arbetsamma var de båda. Hon var driftig och bagaren gjorde
sig snart ett namn i stan för sina goda bröd och kakor.
Ett väldigt uppsving fick konditoriet, men det var inte gratis. Paret bodde

Gotifridsgatan. Här är Lunds hus rivet och huslyktan på tvåan synes sloka inför sitt
kommande öde.
Foto: Lasse Svensson.
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grannar med oss och hade sitt sovrum vägg i vägg med vårt. Vid tretiden på
morgonen kunde man höra honom gå upp för att sätta dagens degar. Sedan
höll han på till halvtio på kvällen, för det mesta. Bra gick det som sagt och
mamma hjälpte dem med städningen av deras lägenhet en gång i veckan.
Detta resulterade i att varje torsdag kom hon hem på eftermiddagen med
en stor påse nybakade wienerbröd och småfrallor och annat godis. Alfreds
stora intresse här i livet var tips och trav, men det bestod bara i att fylla i
kupongerna på torstageftermiddag. Det var allt han hann med. En stor karl
var han med ett trött utseende i sitt nästan alltid mjöldammiga ansikte. Han
rökte en del och detta tillsammans med mjölstoftet resulterade i att han efter
några år drabbades av lungcancer och dog kort därefter.
Ja allting har sitt pris pengarna kommer inte bara farande över en. Sörjd
av alla i huset var han och Malmö blev en duktig yrkesman fattigare.
Ägare till hörnhuset Ö. Långgatan 9 var en ungkarl som hette Dubbe.
Han var målarmästare och hade samlande som hobby. Han samlade på allt
från första majblommor, frimärken, böcker till uppstoppade djur. Hans
hyllor pryddes av mångahanda exotiska ting som sköldpaddskal, afrikanska
trummor och elfenbensfigurer. Det var många spännande ting för oss att
beskåda och lukten i huset var speciell.
Han älskade att omge sig med unga pojkar. Då och då ordnade han
frågesport och andra tävlingar av det stillsammare slaget. Ibland fattade han
extra tycke till någon av de lite äldre ynglingarna och detta brukade resultera
i en tids fängelse då och då.
Karl-Erik E. med mamma och hennes sambo flyttade en dag in i övervåningen i detta hus.
In i en pytteliten etta med dass på gården, gården som förövrigt pryddes
av en flaggstång samt en liten damm med guldfiskar.
Karl-Erik samlade Seriemagasinet med Kilroy i och hade samtliga nummer, troligen olästa då han var väldigt rädd om dem.
Jag var gatans sprinter ohotad av alla ända till dess Karl-Erik en dag tog
titeln ifrån mig utan något större intresse från hans sida.
Tre år tog det innan jag kunde återta den och då var ingen intresserad, vi
började bli män och gatan och Lugnet började kännas trångt.
Inne på gården bodde också flickorna Dina och Valeria. De var av rysk
härkomst och pappan livnärde dem på att laga skor.
Flickorna var fina och välartade, så det gick säkert bra för dem i livet.
Efter Londonolympiaden ordnade, som sagt, gatan olympiad. Löpning
var enkelt; ett eller flera varv runt kvarteret. Boxning och brottning stog
också på schemat, det var bara att spänna upp ett snöre så var ringen klar.
Fotbollen var ju populär efter Sveriges finalseger över Jugoslavien med
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3-1 eller inte minst segern över Korea med 12-0. Varje kille fick representera ett land och vi turades om att skjuta och stå i mål framför Lunds
port.
Året efter blev vi flera och förlade då tävlingarna nere vid lekplatsen intill
kanalen nära katolska kyrkan.
Ibland när andan föll på brukade vi klättra på taken till småhusen. En
vinter med snö på taken lyckades Lennarts lillbrorsa trampa igenom ett
glastak till en utetoalett, vilket resulterade i att han for med huvudet före ned
i betonggolvet och spräckte skallen. Vi lyckades få ut honom och baxa upp
honom på en spark. Sedan ljög vi för hans föräldrar och sa att vi kolliderat
med en annan spark. På sjukhuset hittade en något förbryllad läkare
glassplitter i såret. På morgonen dagen efter skar sig Kaj i fötterna då han
i mörkret på toaletten råkade trampa i glaskrosset. Kaj fick heller aldrig reda
på vad som hänt. Kaj var äldre och starkare.
Betelkyrkan hade många präster. En, som jag minns bäst, hade tvenne söner,
Jarl och Bernt. Bernt sedermera kulturskribent på Göteborg Posten under
signaturen Bernecus såg vi nästan aldrig till, han var några år äldre. Jarl
däremot var mer som vi andra, spelade instrument och köpte sig en moped
av märket Sachs som vi fick provköra från Lugnet ned till Värnhemstorget
under ett fruktansvärt oväsen och avgasrök som fick en att kippa efter andan.
Vaktmästare i kyrkan en tid var en arbetare på Ljungs Chokladfabrik på
Brogatan. Troligtvis hade fabrikör Ljung vissa intressen i Betelkyrkan, för
varje jultermin avslutades söndagsskolan med en julfest med tillhörande
godispåse, som bl.a. innehöll några chokladbitar från fabriken.
En jul under krigsåren hade godispåsen, förmodligen av besparingsskäl,
dragits in. Stor besvikelse bland alla barn. Mamma kompenserade med
varsin tjugofemöring till min syster och mig, då vi något molokna kom hem
efter den s.k. julfesten.
Vaktmästarsysslan övertogs efter några år av Larsson med tillhörande
hustru och sonen Kurt.
Larssons var med i Frälsningsarmen och syntes ibland i uniform, men
någon kris mellan samfunden för detta syntes inte föreligga. Till syvende och
sist hade man ju samma arbetsgivare.
Pappan stilig i sin röda uniform spelade något mässingsinstrument och
mamman, vacker, sjöng, förmodar jag. Sonen Kurt var en ivrig Malmö FFfantast, vars hängivenhet vida översteg hans talang.
Larssons hade sommarstuga nere i Höllviken, ett rum och kokvrå. Vid ett
tillfälle hade vi fått låna stugan, en Valborgsmässoafton. En flaska eau du vie
på fyra man hade vi lyckats få tag i. Blandat med Pommac uppstod drinken
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Pomjack. Den dominerande drycken då vi var i sjuttonårsåldern och skulle
gå på Arena och dansa. Smaken av den satt i flera dagar efter. Några tjejer
hade vi inte lyckats locka med oss ned till stugan och tur var det för sju på
morgonen stod herr Larsson i dörren och Idkade in. Hygglig var han, men
lätt misstänksam. Larssons flyttade senare till Storgatan i det s.k. Klebergahuset där Ninas Kafe låg. Där skötte pappan gårdkarlssysslorna utöver
snickarjobbet på byggen.
Kurt ändrade sedermera stavningen av efternamnet till Larzon men själv
förändrades han inte.
Egna företagare fanns det en hel del på Lugnet. Elvira hette en av dem.
Hon var i sjuttioårsåldern och hade nog sett bra ut en gång i tiden, men
då hon troligen fört ett hårt liv, såg hon ut därefter. Hon talade stockholmska, ja det trodde i alla fall vi, att det var, så snart man inte talade skånska,
var klädd i svart päls, vinter som sommar. Blondin var hon också och såg
dessutom bra ut bakifrån då figuren och benen var ganska väl bibehållna.
Hon var ofta berusad och då hon kom gående på gatan med cigaretten
i ena handen och kopplet till sina pekineser i andra, svärande över livet och
oss småkillar i allmänhet och karlar i synnerhet, då var hon en skrämmande
syn. Men med ett nyvaknat pubertetsintresse, som kittlade, kunde vi inte låta
bli att smyga oss efter henne hem till Södra Långgatan i hopp att få smygkika
på betjäningen av de strökunder, som då och då dök upp. En annan av det
lätta gardet var Svea Svan. Ja, så speciellt lätt var hon nog inte. Hon var ett
storvuxet fruntimmer, grovt byggd och med svart hår, som, utöver vissa
sexuella tjänster, också kunde ge de manfolk, som ej kunde betala för sig,
några rejäla rallarsvingar, så dom stöp i golvet. Svea var stark som en oxe och
kunde som sagt ta för sig, så det var ingen, som vi sprang och tjuvtittade på.
Många kvällar tillbringade vi på Ninas kafe. Ett glas saft, 15 öre, hade man
i alla fall oftast råd med. Ibland också en s.k. "Student", bestående av
kaksmulor hoppressade till en fyrkant i en tändsticksasks storlek samt
glasserade med socker. Två lösa Bill 25 öre och ett Toy för tio det var en vanlig
utsvävning mitt i veckan. Ibland hade vi förståss till bion 1 krona och tjugo
öre längst fram på s.k. "stråken". Där såg vi John Wayne och Rita Hayworth,
som jag förälskade mig i, och de andra hjältarna, Errol Flynn och Richard
Widmark. Johnny Weismäller och Blixt Gordon hade man avklarat något
år tidigare på söndagens matineer som började ett och tre och kostade sextio
öre.
Nöjena var enkla i början av femtiotalet. Ekonomin tillät inte heller något
annat. Jag tror att Coca Colan gjorde sin entre 1952 och det var det häftigaste
som fanns, men den hade man inte råd till de första åren.
Jo man får inte glömma Allans Korvstånd vid Amiralsbron. Hårt grillade
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Södra Länggatan.

almö.

S. Långgatan 1902. I huset till vänster närmast låg en tid en möbel och tapetserara ar.
I åttan på Ö. Långgatan fanns även där dansare. Foto: Scandia Photopress.
så skinnet var spruckit och stark senap så att ögonen rann. Kom man en
vardagskväll vid halvtiotiden just innan han skulle stänga, kunde det hända
att man kunde få en överbliven lätt bränd på köpet. Det smakade speciellt
i den kalla luften, bättre än de finaste lyxmåltider.
Men det är klart att så här efteråt kan man ju dra sig till minnes de stora
svarta råttorna som kom upp ur kanalen och strök omkring runt korvståndet
på jakt efter en och annan brödbit.
Folk jobbade mycket på den tiden. Det var väl i slutet på femtiotalet som
man började införa fria lördagar.
En del av killarna jobbade efter skolan i någon närbelägen speceriaffär som
schas. Själv var jag i Wingårds kemikalie- och färghandel på Triangeln som
cykelbud. 48 timmar i veckan betalades med 35 kronor, 45 hade utlovats.
Flera av oss hamnade i s.k. realskola. För egen del blev det Borgarskolan
där jag genomlevde 5 plågsamma terminer under min klassföreståndare H.
Rubensteins uppgivna inställning. Han var hygglig och jag mig intresse för
språket. Jag led och slutade med rektorns goda minne innan jag fyllt femton.
Det var sjön som hägrade och de varma länderna. Till slut, femton år
fyllda, kunde jag äntligen som mässkalle mönstra på Svenska Orientlinjens
ms Birkaland.
Hemma hade jag fått lära mig diska. Det kom väl till pass nu.
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Efter några månader återkom jag till Lugnet. Otatuerad till morsans
glädje, farsan hade många tatueringar. I mitt eget tycke hade jag blivit
enormt världsvan. Det tyckte farsan nog också, då vi några dagar efter min
hemkomst skulle bättra på min garderob. Han följde med till herrekiperingen där blazer och byxor skulle inhandlas. Under provandet sade min fader,
på tal om ingenting, — Grabben har just kommit hem från Afrika, vilket i
och för sig var sant, men gjorde mig smått generad. Detta var innan
charterresornas tid och gjorde ett visst intryck på tjejerna i alla fall några
veckor, tror jag.
Det bodde, som sagt, många lite udda människor på Lugnet. Udda på så
sätt att de skilde sig från oss vanliga. Några konstnärer och dansare i vardande
eller i full verksamhet. Där fanns Lillemor Dahlqvist primadonna i Nisse
Ahlrots revy, som bodde hos sin mamma. Mammas stöd var stort, kanske
större än dotterns talang, vad vet jag, Jantelagen levde även på Lugnet. På
V. Kanalgatan i ett enplanshus bodde de båda.
Där fanns ett tag Bigge Malmqvist med filmsällskap, härjande en tid i
Dubbes hus på Lorentzgatan.
Dansare från Stadsteatern bodde också i Dubbes hus. I åttan på Ö.
Långgatan fanns kulissmålare och dansare från Malmö Stadsteater.
Det fanns säkert många flera konstnärer, men de rönte ingen större
uppmärksamhet.
Figurer med brokigt förflutet var det gott om. Man minns Anton som bott
i Amerika och som sades kunna lyfta en hundrakilos gris under vardera
armen. Han var lite av gårdskarl i Lindströms hus hörnet N. Långgatan och
Storgatan. I samma hus låg en av stadens sista ölhallar, där han intog dagens
måltid. Anton täckte den begynnande flinten med sot ifrån pannrummet.
Det skulle vara bra för hårväxten hade han lärt sig i landet i väster. Dagligen
bar han plommonstop och vit rock av okänt ursprung. Han bjöds understundom på kaffe i köket av mamma, där både Anton och hans sotade
huvudbonad satte sina spår. Han var en fridens man.
Där fanns Tage som sa, att han hade blivit kastrerad. Han förde sig med
en viss elegans, då han ville. Han gifte sig då han var i fyrtioårsåldern med
en överbliven parant dam, som han förmodligen på något sätt lyckats
tillfredsställa. Hon såg lycklig ut, då de kom promenerande arm i arm på
Lugnets gator.
En annan figur som bodde i krokarna, N. Långgatan, var en puckelryggig,
fyrtioåring på gränsen till dvärg. Han syntes ofta sitta nere på parkbänken
i Promenaden vid Kungsgatan. Ofta sökande kontakt med barn. Slokhatt
och färgade glasögon samt kostym. Han lyckades locka hem två tioåringar
till sitt lilla kyffe. Väl där tog han fram och började visa pornografiska bilder
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från Köpenhamn, på sig själv och några inhandlade damer. Visserligen hade
vi ej sett något liknande i våra unga liv, men vi fattade, att det var något galet
och stack huvudstupa därifrån. Han var säkert en olycklig människa och idag
hade han väl åkt in, om det kommit fram.
För att tjäna några kronor brukade vi samla tidningar i grannskapet. Tio öre
kilot fick vi. Det var ett ställe långt ute vid Frihamnen som tog emot det.
Skrot och papper handlade gubben med i ett skjul. Vi var väl medvetna om
papperspriset, så det var inte lönt att han försökte lura oss.
För att underlätta insamlandet hade farsan byggt en kärra åt oss. Den
bestod av en halv träsäng med höga sidor. På denna hade han satt fast ett
hjulpar från en väldigt gammal rullstol, där själva stolen var av korgvidjor.
Den hade mycket höga hjul, som gjorde det så gott som omöjligt att parkera
den utan att tippa. Dragstången var en bit av en mahognygardinstång. Att
kalla kärran originell skulle vara blygsamt och ett visst uppseende väckte den.
Vi brukade samla under några veckors tid, mest utanför Lugnet, där folk
hade både en och två dagstidningar. När det var dags att frakta ned lasset
till Frihamnen behövdes större doningar än vår kärra.
Det var budfirman med det fyndiga namnet "Kvickt och Lätt", som i ett
välvilligt ögonblick lånade oss en av sina stora kärror.
Budfirman låg på första våningen i ett hus på Löjtnantsgatan. Innehavaren var en liten svartmuskig spensligt byggd man i 45-årsåldern. Han hade
ett litet kontor med telefon där han ivrigt rökande på sina fimpar tog emot
beställningar på jobb ifrån mattpiskning till att handla på bolaget eller att
för någon liten firma forsla paket kors och tvärs i stan.
Sina anställda styrde han med järnhand. En samling lätt förståndshandikappade, som gjorde vad de hade blivit tillsagda att göra.
När det var dåligt med affärerna, brukade de häcka inne på hans lilla
kontor rökande och kortspelande och högljutt svärande under överinseende
av innehavaren och hans apa som mestadels satt i sin bur i hörnet vid spisen.
Apan var ett folkilsket kräk, till utseendet lik herr Nilsson hos Pippi. En
dag lyckades den sno min ena vante. I mina försök att återta den, bet den
mig i tummen så att blodet sprutade. Ärret finns kvar, men vanten är borta.
Kvar är också minnena på gott och ont för allt var förvisso inte idyll om
någon till äventyrs skulle tro det.
Vad hände i livet med dessa Lugnets barn kanske någon undrar. Dom
sprides. Jan Höst hamnade efter många år till sjöss i Göteborg. Efter
ytterligare många år inom varvnäringen fram till dess grav i tjugo år. Arbetar
nu inom försvarsindustrins säkerhetstjänst.
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Lennart Arvell tvärvände långt i från våra löjliga krigslekar. Värvade sig ung
och flyttade till T4 i Hässleholm. Gifte sig och fick två pojkar som gick i
samma fotspår. Avgick efter över trettio år med majors grad. Lennart med
familj blev Hässleholm trogen.
Kalle Lind blev Posten där han började som sextonåring. Träffade Nettan
köpte radhus utanför Malmö blev trogen sporten.

Rivningstomt, V Långgatan, Storgatan. Foto: Scandia Photopress.
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Flintsmeder i Klagshamn — flinthuggningskonst och flinthuggare i början av 1900talet
Av ANDERS HÖGBERG

Detta är historien om moderna flintsmeder vid 1900-talets början. En grupp
män som arbetade med flintan, som dagligen högg upp stora flintknutor till
tegelstensliknande block och som i sitt arbete uppfattade flintan som ett råmaterial — uppfattade dess struktur, nyckfullhet och egenhet.
Jag arbetar som arkeolog. Mitt stora intresse är flinta, den förhistoriska flintan.
Med förhistoriska förebilder fuskar jag själv som flintsmed. Det är deras verk jag
försöker efterlikna. Det är deras handlingar jaggenom mitt flintsmide vill förstå
— en sedan länge bortglömd teknik som jag vill ta fram på nytt. Därför tycker
jag det är fascinerande att upptäcka moderna flintsmeder, verksamma i historisk
tid. Jag blir intresserad och fängslas av deras arbete, deras livsverk.

Ett tegelstensliknande flintblock
En vinterdag för några år sedan besökte jag en kollega på Trelleborgs
museum. Vid tillfället för mitt besök arbetade han med att sortera och
registrera museets samlingar av flintföremål. Bland dessa fanns ett tegelstensliknande flintblock som han gjorde mig uppmärksam på, tillverkat av en
grov, vit-grå, flinttyp. Blocket är en gåva till museet från skräddaremästare
Edvard Nilsson, Hököpinge. På det finns en etikett på vilken det står skrivet:
"Denna flinta är bryten i Klagshamn finnes endast på få platser i världen, användes
vid särskilda kvarna för sin slitstyrka. Stenhuggarens arbetslön, var 6 kr. kvadrat
meteren år 1924. Det kunde hända att stenhuggaren fick arbeta flera kvadrat meteren
sten, innan det blev, två å tre sådanna stenar som denna."

Blocket är tillhugget med en grov fyrsidig teknik vilken påminner om den
teknik som under neolitikum användes för att tillverka fyrsidiga flintyxor
(Hansen & Madsen 1983; Madsen 1993; Knarrström 1997). Jag hade vid
det tillfället aldrig sett något liknande och blev både förvånad och förbryllad
över föremålet. Några år senare kom jag av en tillfällighet att läsa en artikel
om industriellt utnyttjande av flinta i Malmötrakten skriven av Bengt
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Flintblocket från Trelleborgs museum, accessionsnummer 65:3097. Foto: A. Högberg.
Salomonsson, museichef, Malmö Museum. I artikeln finns ett foto av ett par
block, liknande det jag såg i Trelleborg några år tidigare, tillsammans med
avslag från deras tillverkning (Salomonsson 1978). Nu blev jag ordentligt
nyfiken. Vad är dessa block för något? Vem har tillverkat dem? Var tillverkades de? Hur ser avfallet från tillverkningen av dem ut? Dessa frågor blev
början till en mindre studie av flinthuggarkonsten och flinthuggarna i
Klagshamn vid 1900-talets början.

Föreningen Klagshamns och V Klagstorps Historia
Det är en solig och lagom varm försommardag när jag kör längs Borrebackevägen mot Klagshamns folkets hus. Jag har bestämt möte med Sven Lundberg, sedan fyra år tillbaka kassör i Föreningen Klagshamns och V. Klagstorps
Historia. Han har lovat att visa och berätta allt han vet om flintsmederna
som var verksamma i brottet. Sven är son till en av stenhuggarna och har så
att säga kunskapen i blodet. Även hans farbror och farfar var stenhuggare.
Det visar sig att Sven är den perfekte ciceronen och jag får med hjälp av hans
gedigna kunskap och entusiastiska guidning uppleva en oförglömlig förmid182
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dag i området kring brottet. Detta är beskrivningen av flintan, flintslagningen och flintsmederna i Klagshamn så som jag uppfattat den utifrån i första
hand Sven Lundbergs berättelse och egna iakttagelser.

Klagshamnsbrottet
Industriverksamheten i och kring kalkbrottet i Klagshamn har en brokig och
händelserik historia. Verksamheten började i mindre skala 1885 med kalkbrytning under namnet "Västra Klagstorps kalkbruk". Året efter såldes
verksamheten till "Klagstorps kalkbruks AB". Under åren fram till sekelskiftet genomfördes en betydande utbyggnad. En hamn anlades en bit ut i
Öresund och en väg och järnväg mellan hamnen och fastlandet byggdes på
en konstgjord bank. Området kring denna konstgjorda bank är nu utfyllt
och utgör i dag själva Klagshamnsudden. Ett smalspårigt järnvägsnät lades
ut och sammanbyggdes med rikets järnvägsnät (Reisnert 1981). Ett litet
stationshus, med grovt huggna flintknutor som byggstenar (Jungkunz 1989),
lokstallar, verkstäder, en större kalkbränningsugn samt en mängd andra
byggnader tillhörande industrin uppfördes också. 1903 lades produktionen
om från att ha omfattat endast bränd kalk till att också omfatta cementtillverkning. 1922 bytte företaget namn till "Klagshamns Cementfabriks AB"
(Reisnert 1981). Problem med bland annat råvarutillgång, i form av frånvaron av lämpliga lertäkter, samt ökade kostnader vid omlastning av varor
till och från hamnen bidrog till att lönsamheten minskade och 1938 lades
verksamheten ner. Kockums AB köpte området 1943 men startade aldrig
upp någon verksamhet där och 1967 såldes det till BPA. BPA rev en del
byggnader tillhörande fabriken och området tilläts att förfalla (Reisnert
1981). I dag är Klagshamnsudden ett populärt rekreationsområde med
bland annat strövområde, småbåtshamn och en badplats.

Vy över Klagshamnsbrottet sett från norr. Teckningen är gjord omkring 1910, konstnären
okänd. Foto Studio Gert Högström. Med tillstånd av Föreningen Klagshamns och V
Klagstorps Historia.
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Flintan
Flintan i Klagshamn är så kallad danienflinta, namngiven efter den geologiska period då den bildades, och ligger skiktad i kalklagren cirka 15 meter
under marknivå. Den har därför inte utsatts för någon sentida naturpåverkan i form av frostsprängning eller uttorkning som kunnat inverka på dess
kvalite. Dock kunde själva brytningen medföra att flintans egenskaper som
råmaterial påverkades. Om man som det kallades "sköt", det vill säga
sprängde, bildades det sprickor i flintan som stenhuggarna inte kunde
kontrollera när de sedan bearbetade den. Därför var det ett önskemål från
stenhuggarna att man inte skulle använda sprängämne utan istället bryta
loss flintan med stora tunga spett (Reisnert 1981). Flintan förekommer i
stora oregelbundet formade stycken i storlek från de mindre på cirka 35 x
15 x 25 cm till de större på cirka 70 x 40 x 50 cm. Flintan är grov med inslag
av fossil och skiftar i färg från en grå-vitgrå till en nästan grå-svartgrå ton.
En tunn, oregelbunden, vit-gråvit och något mjölig krusta täcker stora delar
av flintnodulen. Till skillnad från den annars i Malmötrakten så vanligt
förekommande senonflintan, också namngiven efter den geologiska period

Två flintsmeder i Klagshamnsbrottet. Mannen som håller det färdiga tegelstensliknande
flintblocket är Sven Lundbergs farbror, Oskar Lundberg. Med tillstånd av Föreningen
Klagshamns och V. Klagstorps Historia.
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då den bildades, vilken har en blank och glasig brottyta (Högberg 1997),
har flintan från brottet i Klagshamn en matt, kornig och något fjällig
brottyta.

Flinthuggningen
Förutom en del grovhuggen flinta som lokalt användes som byggsten var det
uteslutande tegelstensliknande block som tillverkades för avsalu. Klagshamnsflintan värdesattes för sin hårdhet och seghet och blocken exporterades över stora delar av världen. Blocken är tunga och lite grova och ruggiga
i ytan. Trots att de tillverkades för mer än 70 år sedan känns ytan fortfarande
mjölig och när man håller i ett block blir huden snabbt torr och sträv av
flintdammet. De höggs vanligen i storleken cirka 20 x 10 x 6 cm, ungefär
i storlek med en tegelsten. Vikten ligger kring två och ett halvt till tre kilo.
Blocken är fyrkantigt huggna. Oftast utnyttjades en större plan naturlig eller
grovt avspaltad yta på flintnodulen som plattform och utifrån den formades
blocket med direkta avspaltningar i 90 graders vinkel till sin rektangulära
form. Blocken formades med ett fatal slag, 10-12 grövre och ett mindre antal

Stenhuggarlaget med sina verktyg. Lägg märke till hur hammaren nonchalant hålles över
ena axeln, en pose som går igen på samtliga foton. Mannen som står för sig själv näst längst
till vänster är Sven Lundbergs farfar, Olof Lundberg. Med tillstånd av Föreningen
Klagshamns och V Klagstorps Historia.
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Avslagfrån tillverkningen av blocken, insamlade vid flintslagningsplatsen på Klagshamnsudden. Från Malmö Museers samlingar. Foto A. Högberg.

Kasserade flintblock, insamlade vid flintslagningsplatsen på Klagshamnsudden. Blocket
mitt i bilden har av misstag kluvits på mitten vid tillverkningen. Från Malmö Museers
samlingar. Foto A. Högberg.
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för att justera blockets symmetri var allt som behövdes. Ofta har en sida
formats med endast ett fåtal avslag, tre till fyra större avspaltningsytor, 610 cm breda, och ett par mindre. Endast i undantagsfall har sidorna formats
med ett flertal mindre avspaltningar med bredd mindre än 4 cm.
Flintan tillhöggs med stor kraft med hjälp av hårda och tunga verktyg.
Redskapen som varje stenhuggare använde bestod dels av en kraftig, spetsig,
slägga, cirka fyra kilo tung med måtten 24 x 6 x 6 cm, dels av en mindre
handslägga med plana träffytor, cirka ett halvt kilo tung med måtten 11 x
4 x 4 cm. En av stenhuggarna var också järnsmed med uppgift att tillverka
och underhålla stenhuggarlagets redskap. Släggorna specialhärdades för att
inte vara för hårda för att hugga flinta med och inte för mjuka för att slitas
för snabbt. Verktygens kvalitet var viktig och järnsmedens färdigheter var
både uppskattade och väl bevarade hemligheter.
Flintslagningen visar spår efter en mycket grov teknik. De ofta musselformade avslagen är stora. De väger kring 200-300 gram, är 10-20 cm långa,
2-3 cm tjocka och 4-10 cm breda. Avslagens plattform, det vill säga den del
på avslaget där slaget har träffat, är 5-14 cm lång och 1-3 cm bred.
Slagbulan, en konisk form på avslagets insida som löper koncentriskt ut från
plattformen, är inte fullt utvecklad utan täcker många gånger avslagets hela
avspaltningssida. Avslagen avslutas ofta i ett så kallat gångjärnsstopp, ett
karaktäristiskt brott på den del av avslaget som är motsatt träffpunkten. Den
mycket hårda tekniken har gjort att de teknologiska spår som kan iakttagas

Stenhuggarna framför byggnaden som fungerade som arbetsplats. Med tillstånd av Föreningen Klagshamns och V Klagstorps Historia.
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på förhistoriskt flintmaterial inte i samma utsträckning återfinns på avslagsmaterialet från produktionen i Klagshamn. På kasserade exemplar kan man
dock, längs en sida, ibland se de ofta beskrivna och för såväl moderna som
förhistoriska flintsmeder vanliga misstagen (Johansson 1989) i form av
misslyckade avspaltningar, ihopaklumpade i en så kallad "stack", vilka
omöjliggjort vidare bearbetning av flintbiten.
Man stod mestadels i det fria och arbetade. Vintertid kunde man dock
inte arbeta utomhus. Flinta reagerar på kyla och om den blir för kall går den
inte att kontrollera vid tillhuggningen. Det fanns en arbetsbyggnad för
stenhuggarna men där ville de inte gärna stå. Byggnaden var kall och dragig
och jobbade man inomhus var risken stor att inandas för mycket flint- och
kalkdamm. Flintdamm innehåller mikroskopiska korn av kisel. Milliontals
av små rakbladsvassa dammpartiklar som när de andas in fastnar i lungsäcken och skapar ärrvävnad (Whittaker 1994, Waldorf 1993). Moderna
flintsmeder är väl medvetna om faran och ser till att skydda sig men förr var
denna kunskap okänd och många drabbades av tuberkulos, lunginflammation eller andra komplikationer till följd av stendammslunga.

Flintblock på export
Flintblocken höggs i löpande längd med en standardiserad tjocklek. De
staplades för avsalu på pallar om en kvadratmeter och såldes per ytenhet.
Man arbetade på ackord där varje kvadratmeter pall med flintblock räknades
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Flintblock - fardiga för avsalu. Verksamheten i brottet lades ner 1938 men en del
flintsmeder arbetade kvar i brottet en bit in på 40-talet. Med tillstånd av Föreningen
Klagshamns och V Klagstorps Historia
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som en ackordsenhet. Orsaken till att de såldes i en så ovanlig måttenhet som
m2 var att de skulle monteras som en yttäckande beklädnad (Reisnert 1981).
Flintblocken exporterades nämligen till tegel-, ler- och cementindustrier
världen över där de användes för att klä väggarna i cylinderutrymmet på
kulkvarnar. Kulkvarnen är en kvarn som i sin enklaste form består av en
horisontell cylinder som sakta roterar kring sin axel (Nationalencyklopedin:
Kulkvarn). I cylindern kan olika typer av material, exempelvis bränd kalk,
krossas och finmalas. Flintblocken användes för att klä insidan av kvarnen
och fungerade där som en slitstark krossyta.

Flinthuggarna
Det var som mest ett 30-tal personer som arbetade som flintsmeder i brottet.
Arbetarna bodde under enkla förhållande och i alla tänkbara utrymmen i
Klagshamn inhystes såväl familjer som ensamstående. Två till tre familjer i
utrymmen som var avsedda för en var ingen ovanlighet. De flesta av
stenhuggarna var inflyttade från Blekinge. De var en brokig skara av allt i
allo arbetare, jordbrukare och stenhuggare som sökt sig till Klagshamn för
jobbens skull. De som hade erfarenhet av stenhuggning var inte specialister
på flinta utan hade tidigare verkat som traditionella stenhuggare. Många

Sven Lundbergs farfar flyttade med sin familj till Klagshamn. Senare flyttade de tillbaka
till Blekinge igen men barnen, Svens far och farbror, stannade kvar. Den unge mannen
längst fram i mitten är Sven Lundbergs far, Svante Lundberg. Svens farfar, Olof Lundberg,
står längst fram, näst längst till höger. Med tillstånd av Föreningen Klagshamns och V
Klagstorps Historia.
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flyttade till Klagshamn med hela sin familj och andra flyttade dit som
ungkarlar för att senare bilda familj där. Än i dag bor många av dessa familjers
barn, barnbarn och barnbarns barn kvar i trakten.

I våra dagar
Naturen på Klagshamnsudden är starkt präglad och faktiskt i sig ett resultat
av verksamheten i kalkbrottet. Överallt möts man av lämningar efter kalkoch cementindustrin. Tyvärr har dock spåren efter flintsmederna till stor del
försvunnit. När flinttillhuggningen upphörde efterlämnades en enorm hög
med flintavfall men resterna efter denna har effektivt utraderats sedan dess.
Precis på den plats där stenhuggarna stod och arbetade ligger i dag Klagshamnsverket och den moderna anläggningen har suddat ut lämningarna
efter den gamla arbetsplatsen. Trots detta finns det ändå spår att finna. Det
fanns en man anställd som arbetade med att köra avslag och avfall från
flintslagningsplatsen i en skottkärra och tippa detta i havet. Om man rotar
och letar längs strandkanten och under buskar och grästuvor stöter man då
och då på resterna efter flinthuggningen i form av kasserade flintblock och
slagen flinta som än i dag vittnar om att det på platsen en gång pågått en
intensiv tillverkning av tegelstensliknande flintblock.
Som arkeolog med förhistoriska flintteknologier som specialitet fascineras
jag av dessa moderna flintsmeder. Dessa män har i likhet med de förhistoriska flintsmederna brottats med de problem flintan uppvisar som råämne
och eftersträvat att behärska och bemästra det råmaterial de dagligen konfronterades med. Jag vill inte på något sätt hävda att stenhuggarna i Klagshamnsbrottet skulle komma av samma tradition som de förhistoriska flintsmederna eller att de moderna flintsmederna representerar någon form av
oavbruten kontinuitet av flintsmide och flintbearbetning från förhistoriska
tider. Detta vill jag göra helt klart. Trots detta kan jag inte låta bli att reflektera
över tankar som måste ha tänkts, då som nu. Funderingar kring ett flintblocks lämplighet som råmaterial, tankar om flintans struktur och värderingar om flintans hårdhet och sammansättning. Tankar som såväl den förhistoriske som moderna flintsmeden måste ha haft. Men där slutar likheterna
och mina reflektioner får förbli vad de är — en fascination över flintan både
som råämne och i färdigbearbetad form. En sten med dragningskraft.

Anmärkning
Dr. Rainer Slotta, verksam vid Deutsches Bergbau-Museum, publicerade
1980 en artikel i boken 5000 Jahre Feuersteinbergbau om moderna flintsme190
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KLAGSHAMNSVERKET
Driftavdelningens verk för rening
av avloppsvatten
Tel

VÄXT HUSANLÄGGNINGEN

Flintslagningsplatsen — i dag ett modernt reningsverk. Foto A. Högberg.
der vid Eben-Emag i Belgien, på gränsen till Nederländerna, nära Maastricht.
Här fanns då en flintindustri med två män anställda för att tillverka
tegelstensliknande block liknande de som tillverkades i Klagshamn. Dessa
block användes för att klä insidan på kvarnar i vilka porslinslera krossades
(Slotta 1980). Huruvida denna industri fortlevt eller ej vet jag inte.
Författaren vill framföra ett stort tack till Sven Lundberg vars kunskap och
vänlighet att dela med sig av denna, möjliggjort denna artikel. Ett tack för
hjälpen vill jag också framföra till Anders Reisnert och Elisabeth Rudebeck,
båda verksamma på Stadsantikvariska avdelningen, Malmö Museer. Tack
också till Stadsantikvariska avdelningen, Malmö Museer, Trelleborgs Museum, Föreningen Klagshamns och V. Klagstorps Historia och Studie Gert
Högström.
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Årets arkeologiska undersökningar har liksom under fjoråret dominerats av
arbeten inför den kommande Öresundsförbindelsen. Under hösten kom så
också beslut från regeringen för den vidare utbyggnaden av Yttre ringvägen
mellan Lockarp och Kronetorps mölla. Inför undersökningar inom denna
delen påbörjades ett flertal arkeologiska förundersökningar under senhösten. Arkeologiska utredningar och förundersökningar har utförts fram
förallt utanför den centrala staden. Inom Malmös medeltida stadsområde
har ett flertal antikvariska kontroller gjorts.

Lindängelund
Inför nybyggnation utfördes en arkeologisk slutundersökning inom en del
av området Lindängelund. Stora delar av detta område ligger som en
planerad park kring gården Katrinetorp. Den nu utförda undersökningen
berörde en del närmast bostadsområdet. Ett större kulturlager och ett antal
brunnar kunde undersökas.

Oresundiörbindelsen
1 avtalet för den arkeologiska undersökningen bestämdes att fältarbetena
skulle pågå under två säsonger och således vara avslutade vid årsskiftet 1997.
Denna planering kunde hållas och huvudundersökningarna avslutades strax
innan jul 1997. Vissa arbeten såsom utvidgning av områden för landskapsåtgärder eller grundvattensänkningar har pågått parallellt med slutundersökningarna och kommer att vara klara först under år 1998.

Elinelund
Inom området undersöktes dels en del som tillkom beroende på utvidgning
av området och dels den planerade ytan som ingick i slutundersökningen.
För den tillkommande ytan undersöktes en fuktsänka där två brunnar och
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en del stolphål kunde dokumenteras. Fragment av flintyxor både brända och
obrända påträffades. Eventuellt kan de brända yxfragmenten peka på en
nedläggning av rituell karaktär.
Slutundersökningen inom Elinelund 2 utfördes som planerat. Ett flertal
anläggningar kunde dokumenteras. Inom ett område kunde tre hus särskiljas. Två av dessa kan troligen vara samtida. Till husområdet hörde också ett
hägnadssystem med direkt relation till bebyggelsen. Dateringen på bebyggelsen kan göras till yngre stenålder. En grop utanför hägnaden innehöll fynd
som pekar på en rituell handling. Bland annat påträffades ett fragment av
skalltaket till ett mäniskokranium.

Vintriehemmet
Här kunde bland annat undersökas en boplats daterad till yngre bronsålder
— förromersk järnålder. Ytterligare ett hus som tolkats som förrådshus till
denna bebyggelse kunde dokumenteras. Vidare undersöktes bebyggelselämningar i form av ett långhus som troligen kan dateras till perioden yngre
stenålder.

Vintrie
Den undersökning som påbörjades sent under år 1996 slutfördes under året.
Ett större boplatskomplex som kan dateras till äldre järnålder undersöktes.
Boplatsmaterialet består av stolphål, härdar, gropar och brunnar.

Naffentorp
Undersökningarna under året har till största delen bedrivits inom området
för gård 1:s placering. Här har en medeltida gårdslänga dokumenterats.
Byggnaden har varit c 27 meter lång och c 6 meter bred och har genomgått
flera bebyggelsefaser. Inom området har också andra byggnader dokumenterats. Hus med jordgrävda stolpar samt ett grophus. Grophuset har förändrats till funktion under sin användningsperiod. Förutom detta har även
diken som tolkas som ingående i toftuppdelningen för bebyggelsen undersökts. Brunnar och avfallsgropar kompletterar bebyggelselämningarna.

Svågertorp
Ett flertal boplatsrester har undersökts. Bebyggelsen kan dateras till perioden
övergången mellan äldre och yngre bronsålder. Denna boplats är koncentre194
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rad till den norra delen och innehåller förutom rester efter byggnader också
rester efter andra aktiviteter som härdar och lertäktsgropar. I den södra delen
dokumenterades en boplats daterad till yngre stenålder.

Lockarp A
Här fortsatte under året slutundersökningsarbetena. Den tidigare lokaliserade boplatsen, som kan dateras till perioden mitten av bronsålder till in i
vikingatid, kunde i viss mån topografiskt avgränsas inom den extensiva
undersökningsytan. Det totala antalet långhus som kunnat identifieras är 17
stycken. För 10 av dessa föreligger 14 C dateringar. Dateringarna fördelar
sig i tre perioder. En datering kan placeras till mitten av bronsåldern medan
de andra två har sin tyngdpunkt dels i perioden romersk järnålder och i
perioden vendeltid-vikingatid.
Inom undersökningsytan kunde spår efter fossila åkersystem dokumenteras. Fynd av ett degelfragment visar att metallgjutning kan ha förekommit
inom boplatsen.

Lockarp B
Undersökningarna inom denna yta slutfördes under året. Undersökningarna påbörjades under år 1996. Det är inom denna undersökning som frågor
inom delprojektet, det funktionella landskapet, har koncentrerats. Boplatsen som undersökts kan dateras till äldre järnålder. Förutom de tre långhusen, fanns också rester efter hägnader samt ett antal gropar som också
undersöktes.
Inom samma område kunde också ett flertal andra anläggningar undersökas. Brunnar, gropar och härdar. Fyndmaterialet från dessa spänner över
perioden yngre stenålder och fram till slutet av järnåldern.
För frågeställningarna inom det funktionella landskapet har en stor
mängd prov tagits för att kunna ge svar på eller i varje fall förtydliga frågor
kring funktionen på olika gropar eller andra anläggningar, som vi idag
kanske alldeles för slentrianmässigt tolkar in i en för grov funktionsbestämning.

Lockarp D
Inom området undersöktes spridda anläggningar, gropar, härdar och stolphål. Preliminär datering på boplatsen är romersk järnålder.
Ett hus samt en fyndrik brunn kunde dateras till äldre järnålder. Längden
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på huset var 24 meter och bredden var cirka 6 meter. Området Lockarp D
kan tolkas som ett mera perifert boplatsområde i förhållande till andra
undersökningsområden inom Lockarpsdelen.

Lockarp E
Ett flertal bebyggelselämningar kunde undersökas. Inte mindre än ett 20tal långhus samt ett grophus blev dokumenterade. Tyngdpunkten på dateringarna ligger i äldre järnålder (romersk järnålder) men bebyggelselämningarna existerar mer eller minde kontinuerligt under perioden från yngre
bronsålder till mitten av järnåldern.
Inom området påträffades två skelettgravar. Dessa hade inte lokaliserats vid
den arkeologiska förundersökningen utan framkom vid matjordsavbaningen
för området. De två gravarna kan preliminärt dateras till äldre järnålder.

Lockarp H
Detta område var betydligt större i den inledande planeringen för den
arkeologiska slutundersökningen. Av olika anledningar kom den kommande exploateringsytan att mer än halveras. Den totalt undersökta ytan omfattar cirka 20 000 m2. Bland bebyggelseresterna kunde cirka 9 långhus
dokumenteras. Längden på husen varierar mellan 16 och 27 meter och
bredden mellan 5 och 6 meter. Ett flertal andra stolphål kunde tolkas som
ingående i olika hägnadssystem. Preliminär datering på boplatsen kan göras
till äldre järnålder med ett mindre inslag av yngre järnålder samt en
anläggning med material som kan dateras till yngre bronsålder.
Inom området påträffades också 6 brandgravar. Dessa innehöll brända
ben och i några fall gravgåvor. Gravgåvorna, en fragmentarisk bronsarmring
och en dubbelknapp, också i brons, pekar på en datering till början av yngre
bronsålder.

Fosie
Under året påbörjades undersökningarna inom området Fosie 9. Detta
område är beläget mellan Kastanjegården och Lockarpsvägen. Området
ligger utanför Fosie bys historiskt kända bebyggelseområde. Både boplatser
och gravar kunde dokumenteras. Gravarna, till antalet fem stycken, innehöll
inga skelettrester eller gravgåvor vilket gör att vissa svårigheter finns för
dateringen. Två av gravarna var nedgrävda och fyllda med sten. Även en
täckande stenpackning fanns för den ena av gravarna.
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En annan grav hade en tydlig rektangulär stenram. Inom ramen i den östra
delen fanns en flat sten som tolkats som ingående i gravkonstruktionen. De
två andra gravarna bestod av cirkelrunda rännor med en diameter på cirka
4.5 respektive 6.5 meter. Typen av konstruktion har tydliga likheter med s
k Tuegravar som också har ett cirkulärt dike runt det område som troligen
har innehållit en centralgrav. Tills vidare är det de gravlika utseendena och
konstruktionerna som gör att dessa preliminärt kan dateras till äldre järnålder.
Inom boplatsområdena som undersöktes kunde 11 säkra långhus konstateras tillsammans med gropar, härdar och brunnar. Boplatsmaterialet har
preliminärt daterats till järnålder med en tyngdpunkt till den äldre perioden.

Fosie by
De under fjolåret påbörjade undersökningarna fortsatte under hela år 1997.
Under denna period har undersökningarna fram för allt berört områden
innanför Fosie bys kända bebyggelseområde enligt det historiska kartmaterialet. Ett flertal diken eller rännor har dokumenterats. Några av dessa kan
sättas i relation till Fosie bys bebyggelseområde och har sålunda markerat
gränsen mot odlingsmarken. Andra rännor kan tolkas såsom gräns mellan
olika gårdar, så kallade toftgränser.
En stor mängd bebyggelsespår har kunnat dokumenteras. Fram för allt
gäller det gropar och stolphål som bör relateras till den tidiga perioden av
medeltiden, omkring år 1000, då hus uppförda med jordgrävda stolpar har
dominerat. Men även rester efter den högmedeltida perioden i form av
lergolv eller andra bebyggelsespår har dokumenterats. En del diken har av
sitt fyndmaterial kunnat placeras till 1600/1700 talen. Det är ovisst vilken
typ av konstruktion eller funktion dessa har haft i förhållande till övrig
bebyggelse inom Fosie by.

Yttre ringvägen
Under hösten kom Regeringens beslut på de olika överklagande som berörde
Yttre ringvägens sträckning från Fosie och upp till Kronetorps trafikplats vid
Burlöv. Beslutet innebar att de arkeologiska utredningarna och förundersökningarna kunde påbörjas i full skala. Det innebar att undersökningar fick
utföras vid Kvarnby golfbana för att en drivingrange skulle hinna bli färdig
innan det kommande vägbygget påbörjades.
Beslutet medförde att de kontrakterade entreprenörerna kunde sätta
igång sina arbeten med vägbygget. För d-n arkeologiska delen av projektet
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blev tiderna mycket pressade. Som en följd av detta utfördes under senhösten
och vintern flera mindre delar av kommande slutundersökningsytor. Detta
gäller fram för allt områden där större undersökningar ska utföras inför
byggandet av broar samt vid Kronetorps trafikplats. Dessa arbeten avslutades
under vintern.

Övrigt
Inom Malmö stadsområde har antikvarisk kontroll utförts i kvarteret Elgen.
Diverse ledningsarbeten har också kontrollerats i Rundelsgatan, Södra
Promenaden, Östergatan och vid Turbinen.
Utanför staden har antikvarisk kontroll utförts i samband med schaktningar för Skumparpsdiket. Inför anläggandet av en ny väg till Katrinetorp
utfördes också en antikvarisk kontroll. Arbeten inom Toftanäs industriområde i Batterigatan föranledde en antikvarisk kontroll. Inför anläggandet av
ett nytt våtmarksområde i den tidigare Husie mosse utfördes en antikvarisk
kontroll i samband med schaktningar.
Inför kommande nybyggnation utfördes arkeologiska förundersökningar
inom områdena Fosieborg och Hornyxan i den södra delen av Malmö.
Likaså inför nybyggnation utfördes arkeologisk förundersökning i kvarteret
Bysmeden i Oxie.
Inför en planerad ny sträckning av Lockarpsvägen i samband med Öresundsförbindelsens vägsträckning vid Lockarp utfördes en arkeologisk utredning.
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Nytt om arkivaliskt 1997
Av ÅKE N
-ORSTRÖM

1997 påbörjades bygget av Öresundsbron. Stadsarkivets verksamhet under
året har i hög grad präglats av ett mentalt brobygge med många kontakter
med kulturinstitutioner på andra sidan Sundet och med universitets-, skoloch museivärlden.
Antalet besökare i forskarsalen var 4.222, eller i genomsnitt 15 per dag,
varav 399 kvällsbesökare. Inkluderas folkbokföringsenheten var antalet
besökare 4.591. Antalet framtagna volymer exklusive mikrokort var 2.546.

Seminarier m. m.
1 april hölls ett första kontaktskapande möte på Stadsarkivet för museer och
arkiv i Öresundsområdet. En arbetsgrupp bildades med representanter för
Skånes arkivförbund, Malmö Stadsarkiv och Farums arkiver og museer för
att dra upp riktlinjer för fortsatt samarbete. I november ägde en uppföljande
konferens rum med Farums arkiver og museer som värd. Inbjudna forskare
höll föredrag om svenska arbetsvandringar till Nordsjälland och svensk
amerikautvandring via Danmark, nationell och regional identitet i Öresundsregionen och dansktsvenskt släktforskningssamarbete. Det framgick
bland annat att det i Danmark finns källmaterial rörande migrationen i
Öresundsregionen av stort intresse för migrations- och släktforskare i Sverige.
Under våren 1998 kommer en konferens att äga rum med Helsingborgs
museum som värd.
I oktober hölls ett seminarium i Kulturen i Lund med nationell och
regional identitet i ett Öresundsperspektiv som huvudtema. Arkeologer,
historiker, etnologer och litteraturvetare medverkade från båda sidor av
Sundet i ett givande id& och kunskapsutbyte. Seminariet arrangerades av
stads- och landsarkiven i Köpenhamn, Stadsarkivet i Malmö och Landsarkivet i Lund.
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Utställningar
Under perioden 12 december-31 augusti visades en utställning om "världens största och elegantaste motoryacht", Stella Polaris, skiftande öden
under norsk, svensk och japansk flagg. Fartyget byggdes 1926 på Götaverken
i Göteborg och kom 1951 i den malmöitiska bokförläggaren Einar Hansens
ägo. Stadsarkivet deltog i juni vid Sjöfartens dag, som arrangerades av
Teknik- och sjöfartsmuseet i Malmö. Skånsk kustkultur och båtbyggeri
presenterades och stadsarkivet visade en utställning om forskning i arkiv.
Stadsarkivet medverkade med två utställningar i årets Malmöfestival, som
hade "Ordet" som tema. Riksarkivets och Kungliga bibliotekets utställning
om tryckfriheten under 230 år öppnades i samband med festivalveckan.
Utställningen arrangerades av Stadsarkivet och Landsarkivet i Lund och
pågick till och med november. I anslutning till utställningen arrangerades
i samarbete med Publicistklubben ett seminarium om tryckfriheten och EU
den 11 november, med journalisterna Alf Lindberg och Björn Kumm som
föredragshållare.
På Form/Design Center i Malmö visades under festivalveckan en utställning om brevskrivande under stålpennans guldålder. Fyra exempel gavs på
brevskrivande från olika sociala miljöer under 1800-talet. Förutom brev ur
bland annat enskilda samlingar i Stadsarkivet, visades tidstypiska skrivdon
från Malmö museum och Kulturen i Lund samt handböcker i brevskrivande
från Lunds universitetsbibliotek. Utställningen besågs av ca 5.000 personer.
I december öppnades en utställning om Malmö spårvägars utveckling
1887-1973. Utställningen bestod förutom av arkivmaterial (personalhandlingar, hästrullor etc.) även av inlämnade föremål såsom uniformer, spårvagns- och bussmodeller samt skyltar.
Stadsarkivet arrangerade i november en föredragsserie om framväxten av
det moderna Malmö. Föredrag hölls av Lars Berggren, Paul Jackson, Per
Markku Ristilammi och Peter Billing, som även svarade för arrangemanget.
Peter Billing har under verksamhetsåret varit anställd som projektledare.

Stadsarkivets skolprojekt
Det kan inte ha undgått någon av stadsarkivets mer frekventa besökare, att
antalet unga ökat i forskarsalen. Stadsarkivet har satsat betydande resurser
på att utveckla en fungerande arkivpedagogik för elever vid högstadiet och
gymnasiet. I samarbete med två gymnasielärare genomfördes under våren en
försöksverksamhet med en klass på gymnasiets samhällsvetenskapliga program. Allmänt uttryckt har målet varit att uppfostra en ny generation
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arkivforskare. Eleverna har tilldelats forskningsuppgifter som gett övning i
att under handledning söka och tolka information i primärt källmaterial.
Arbetsuppgifterna redovisades muntligt och därefter utvärderades projektet
av samtliga inblandade. Sammanfattningsvis kunde konstateras att försöksverksamheten varit framgångsrik. En viss finslipning och anvisningar till
eleverna har skett och på förekommen anledning har ett nytt moment lagts
till för att lära eleverna hur originalhandlingar bör hanteras. Antalet studiebesök från skolorna var 31.
Den 7 januari levererades kyrkoarkiv från S:t Petri, Fosie, Västra Skrävlinge och Limhamn och den nyinrättade folbokföringsenheten på Stadsarkivet kunde börja sin verksamhet. Enheten har övertagit de ovan nämnda
församlingarnas serviceverksamhet. Till arbetsuppgifterna hör bl.a. att utföra släktutredningar och expediera beställningar av utdrag ur födelse-, vigsel
och dödböcker. För enheten tillsattes 1,25 tjänster och expeditionen inrättades i bottenvåningen. Folkbokföringsenheten har hållit öppet varje vardag
9.00-12.00

Gatunamnsprojektet
Under våren startades ett projekt som dels syftar till att ge ut en bok om
gatunamnen i Malmö, som även omfattar yngre stadsdelar, dels upprätta en
relationsdatabas med information bland annat om gator, tomtnummer,
stadsägor/kvarter, stadsdelar och kartor. Projektet bedrivs i samarbete med
stadsbyggnadskontoret. Ett omfattande registreringsarbete av grunduppgifter har utförts med utgångspunkt från Leif Ljungbergs bok Gatunamnen i
Malmö — som endast omfattar gamla staden — och Claes von Otters
manuskript.

Biblioteket och Internet
Kontakt har tagits med Malmö stadsbibliotek för att överföra Stadsarkivets
bibliotekskatalog till biblioteksdatabasen MALIN. Under året pågick ett
projekt för att skapa en hemsida på Internet.

Leveranser
Omkring 1.900 hyllmeter handlingar från 36 arkivbildare levererades under
året och 24 förteckningar färdigställdes. Som exempel på leveranser kan,
förutom det redan nämnda folkbokföringsmaterialet, följande nämnas;
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• Rosengårdsarkivet/Socialarkivet, bestående i huvudsak av barnavårdsoch klientakter, ca 895 hyllmeter.
Åklagarmyndigheten i Malmö: överlämnade handlingar från myndigheten 1944-1964 samt den statliga myndigheten 1965-1996, ca 382
hyllmeter.
• Malmö musikteater AB: handlingar tillhörande Föreningen Malmö stadsteater u.p.a. 1944-1984, ca 97 hyllmeter.
• Leif Lund: överlämnade som gåva Signe Perssons dagböcker 1932-1933,
0,6 hyllmeter. 1935-1967.
• Malmö Klubb och läsesällskap: tilläggsleverans, 1,5 hyllmeter.
• Stig von Porath: överlämnade som gåva sin släkthistoriska samling.
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Verksamhetsberättelse 1997
ELBOGEN, MALMÖ FORNMINNESFÖRENING

Årsmöte
Ordinarie årsmöte hölls torsdagen den 17 april 1997 i Landstingssalen
Malmö Rådhus, med cirka sjuttio närvarande medlemmar. Ordförande höll
parentation över föreningens hedersmedlem Brita Bergh. Efter årsmötesförhandlingarna höll docent Stig Cronberg ett uppskattat föredrag om farsoter
i Malmö, från 1500-talet till den stora smittkoppsepidemin i början av
1930-talet. Därefter följde måltid i Rådhuskällaren.

Styrelsen
Under året har styrelsen sammanträtt fyra gånger: den 8 april, 27 maj, 9
september och den 2 december. Styrelsen har haft följande sammansättning:
Elsebeth Bager ordförande
Ulla Hårde vice ordförande
Ingmar Billberg kassaförvaltare
Peter Billing sekreterare
Kjell Asp
Peter Bager
Birgit Arwidsson-Bäck
Hans Ersgård
Lenah Faxe
Bengt Liljenberg
Anders Reisnert

Revisorer
Nils Axel Månsson och Thomas Boström med Åke Ysberg och Krister
Sjögren som suppleanter.
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Utflykter, föredrag m. m.
Torsdagen den 27 februari kl. 16.00 visades filmen "Bo i Malmö" på
Stadsarkivet.
Lördagen den 15 mars styrdes färden till Köpenhamn där utställningen på
Nationalmuseet "Margrete I. Nordens frue och husbond" besöktes under
utomordentlig guidning.
Fredagen den 11 april deltog Fornminnesföreningen i avtackning av KjellÅke Karlsson, som efter 41 år på Malmö Stadsarkiv nu gick i pension.
Föreningen övelämnade sista delen av Malmö stads historia jämte registerdel.
Lördagen den 12 april deltog ordföranden och sekreteraren i invigningen av
utställningen Stella Polaris på Stadsarkivet.
Vårutflykten ägde rum lördagen den 24 maj och gick till Söderslätt. Första
anhalten var Trelleborg, där vi blev guidade runt på museets vikingautställning och besökte den nyrekonstruerade vikingaborgen —Trelleborgen. Efter
en "äkta" vikingalunch gick resan vidare till Jordberga slott, där Clara von
Arnold visade runt. Vid ett kort besök vid Tullstorps kyrka berättade Anders
Reisnert om den berömda runstenen. På återvägen dracks kaffe i Strandkafeet i Smygehuk.
Lördagen den 31 maj genomfördes en bussutflykt med 50 deltagare längs
den kommande motorvägen för Öresundsbron. Under resan informerades
om de pågående arkeologiska undersökningarna. Rundturen avslutades i
Södra Sallerup på Wovragården, där museets utställning besågs och kaffe
med landgång avnjöts.
Lördagen den 25 oktober medverkade Fornminnesföreningen i "Öppet
hus" på Stadsarkivet med information ocb bokförsäljning.
Tisdagen den 11 november var Fornminnesföreningen medarrangör då
journalisten och debattören Björn Kumm var huvudtalare med föredraget
"Den livsfarliga journalistiken. Om journalistik och tryckfrihet." Föredraget
arrangerades inom ramen för utställningen "Den svenska friheten", producerad av Riksarkivet och Kungliga Biblioteket. Utställningen skildrade den
svenska tryckfrihetens historia från Gustav Vasas dagar till 1970-talets IBaffär.
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Lördagen den 22 november arrangerades en bussutflykt, via brofästet till
Bunkeflo strandkyrka, som visades av Bunkeflo kyrkoråds ordförande AnnaLisa Ahnelöf. Därefter höll Anders Reisnert ett föredrag om rundkyrkor.
Färden fortsattes till Västra Klagstorps församlingshem, där ordförande i
Föreningen Klagshamns och Västra Klagstorps historia, Bror Olsson, kunnigt, intressant och roande visade det välordnade museet och berättade om
bygden. Kaffe med hembakade kakor serverades i församlingssalen.

Publiceringsverksamhet
Årsboken 1996 utkom, tyvärr kraftigt försenad, i juni månad. Gryps 6 om
J. P. Bagers reseminnen är under utarbetande och utkommer 1998.
Föreningen har lämnat ett bidrag om 38 000 kr till Malmö Stadsarkivs
projekt om gatunamnen i Malmö, som skall utmynna i en bok och en stor
databas. Vidare bidrog föreningen med material ur sina årsböcker till
framställandet av en skrift om Fosies historia.

Kommitte'er
Stipendiekommittén bestående av Elsebeth Bager, Ingmar Billberg, Hans
Ersgård och Bengt Liljenberg beslöt vid möte i april, att ur Folke Malmbergs
och Birgit Slangerups fond utse följande stipendiater:
Peter Billing
Forskning kring migrationen över Öresund 1850-1920.

25 000 kr

Johan Lundin
Forskning om Anders Magnus Petersson-Holme 1848-1914. 10 000 kr
Nina Nohra
Fotodokumentation av landskapet före byggandet av Yttre
Ringvägen.
Thomas Sörensen
Det värvade manskapet vid Kronprinsens Husarregemente i
Malmö under decennierna kring sekelskiftet.

5 000 kr

10 000 kr

Redaktionskommittén har vid sina sammanträden den 14 april och 13
november behandlat inkomna manuskript till årsboken. I redaktionskom205
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mitten sitter ordföranden, Ulla Hårde, Hans Ersgård, Bengt Liljenberg,
Ingmar Billberg samt sekreteraren.
Programkommitten bestående av ordföranden, Anders Reisnert och adjungerade ledamöter har förberett årets aktiviteter.

Gåvor
Malmö Förskönings- och Planteringsförening har med sedvanlig generositet
beviljat bidrag till tryckningen av årsboken och av Gryps nr 6, som är under
utarbetande samt till ett pågående projekt om gatunamn i Malmö. Föreningen tackar för de välkomna bidragen.

Leif Ljungbergs stiftelse
Per Capsulam-beslut fattades den 24 och 25 april, att överföra ytterligare
60 000 kr till tryckning av Gryps 6. Vid samma tillfälle fattades beslut om
fyra stipendier om vardera 25 000 kronor till framstående forskare i Malmös
historia avseende pågående forskningsprojekt bl.a. om förändringen i Malmö Stadsbild genom århundradena. Stipendierna tilldelades: Helge Andersson, Ingmar Billberg, Hans Ersgård och Anders Reisnert.

Medlemmar
Föreningens medlemsantal (inklusive föreningar och institutioner som vi
utbyter årsböcker med) under 1997 uppgick till ca 850.
Föreningen har under året haft medlemmar som bisittare på Malmö
stadsarkiv tisdagar 16-19 och varannan lördag 9-13 med undantag för
sommarmånaderna.

Elsebeth Bager
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REGISTER
MALMÖ FORNMINNESFÖRENING
ELBOGEN
Medlemsblad 1990-1991
Tidskrift 1987-1989
Årsskrift 1990-1996
m.m.

Sammanställt av Per Andersson
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REGISTRET OMFATTAR:
Elbogen. Malmö fornminnesförenings tidskrift. 1987-1989. (4 nr årligen.)
Elbogen. Malmö fornminnesförenings årsskrift. 1990-1996.
Elbogen. /Medlemsblad./ 1990:1-4, 1991:1-2.
Övriga publikationer utgivna av Malmö fornminnesförening (däribland skriftserien
"Gryps") eller i samarbete med föreningen.

FÖRKORTNINGAR:
EM
Elbogen. /Malmö fornminnesförenings medlemsblad/
ET
Elbogen. Malmö fornminnesförenings tidskrift
EÅ
Elbogen. Malmö fornminnesförenings årsskrift
illustrationer
kart.
karta/kartor
nr
nummer
pl.
plansch/planscher
portr.
porträtt
pseud.
psuedonym
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SYSTEMATISK ÖVERSIKT
A. Bok- och biblioteksväsen
1. Andersson, Helge, Sockenbibliotek runt Malmö under 1800-talet. Ill.portr. — (ET
1989:4, s. 172-190.)
2. Bager, Elsebeth, Malmö stadsbibliotek måste räddas. (EM 1990:3, s. 3.) — Nybyggnadsplanerna.
3. Falkman, Måns, Mitt hem — Malmö 1902. Ill.port. — (ET 1987:4, s. 157-165.)
— "Bilderbok" sammanställd av grundaren till Falkmans bokhandel. Foton från
bokhandeln och bostaden.
4. Sjöberg, Sven G., Christopher Rostius och Bibliotheca Rostiana. Ett 300-årsminne. Ill. — (ET 1987:4, s. 150-156.) — Bibliotek ägt av Lunds universitets förste
bibliotekarie och donerat till universitetet.
BIBLIOGRAFI
Andersson, Per, Register. Malmö fornminnesförening. Minnesskrift 1909-1919.
Årsskrift 1933-1977. Elbogen 1971-1986 m.m. — Se nr 129.
5. Fors, Gunilla, Malmö-litteratur. Bibliografiska noteringar för år 1986 (med tillägg
från föregånde år). — (ET 1987:4, s. 167-187.)
6. Stuge, Barbro, Malmö-litteratur. Bibliografiska noteringar... (med tillägg från
föregående år). — 1987-1990. — (ET 1988:4, s. 199-218; 1989:4, s. 219-237.
— EÅ 1990, s. 204-235; 1991, s. 200-223.)
ARKIV
7. Bäck, Birgit Arfwidsson, Nyförvärv i Malmö stadsarkiv. — (ET 1987:2, s. 94-95.)
Malmö stadsarkiv: Handledning till judiciella arkiv... — Se nr 132.
8. Nytt om arkivaliskt. 1989-1995. Ill. — (EÅ 1990, s. 186-196; 1991, s. 187-194;
1992, s. 165-173; 1994, s. 192-204; 1995, s. 201-211; 1996, s. 163-170.) —
Redogörelserna från Stadsarkivet i årg. 1990-1995 av Lars Jörwall, i årg. 1996
av Åke Nordström. — Bl.a. om nyförvärv av Kockums Mekaniska Verkstads, MAB
& MYA:s och Malmö Byggmästareförenings arkiv samt Einar Bagers excerpter
(årg. 1990), — om nya Stadsarkivet (årg. 1990-1991) — arkiv från Hamnförvaltningen (årg. 1991, 1996), — Från Malmö Frihamns AB samt Moderata samlingspartiet (årg. 1991), — Eric Sigfrid Perssons samling samt Malmö Strumpfabriks
arkiv (årg. 1992), — Lokaltrafikens, Renhållningsverkets, Vänsterpartiets och
Oresundsrådets arkiv (årg. 1994), — Allhemskoncernens och Skånemässans arkiv
(årg. 1995).
Schlyter, Herman, J. 0. Wallin och koleran på 1830-talet med anledning av ett
nyfunnet Wallinbrev i Malmö stadsarkiv. — Se nr 125.
B. Blandat
Allt ljus på Malmö. Nordiska industri- och slöjdutställningen... — Se nr 128.
9. Andersson, Helge, När ståndsskrankorna föll i Knutssalen. Ett 200-årsminne.
Ill.portr. — (EÅ 1994, s. 87-99.) — Den fram till 1794 existerande upphöjda altan
som var reserverad för adeln under S:t Knutsgillets fester i Knutssalen på
Rådhuset.
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10. Bergquist, Annika & Wilhelmsson, Lena, Malmö i tid och rum. Ill. - (EÅ 1994,
s 181-183.) - Malmö museers faktarum, som presenterar multimediaproduktionen "Malmö i tid och rum".
C. Kyrkohistoria
11. Bagen Einar, Präster som bagare. Ill. - (ET 1988:2, s. 65-70.) - Framställning av
nattvardsbröd på 14-1500-talen.
- Ersgårch Hans, Kyrkan och skolan i Malmö under den första försvenskningstiden.
- Se nr 133.
12. Lyster, Jens, Malmos betydning for den tidlige lutherske salmedigtning. Ill. - (EÅ
1995, s. 79-106.) - Föreläsning vid Teologiska institutionen, Lunds universitet.
- Om Malmö och de tidigaste danska psalmböckerna, utg. av Claus Mortensen
och Hans Olufsen Spandemager, men främst om Hans Christensen Sthen (präst
i S:t Petri 1583-1607) och hans psalmdiktning.
Schlyter, Herman, Kyrka och väckelse i Malmö 1820-1920. - Se nr 133.
13. Schlyter, Herman, Motreformationens män i Malmö. Tillika något om katolska
missionärer i övriga Norden under 1500-, 1600- och 1700-talen. Ill.portr. - (ET
1989:3, s. 135-150.) - Bl.a. med anknytning till Malmö: Jens Aagesen Raaby,
Arnold Weisweiler, Johannes Ring, Johan (Jean) Nicolaus Pouget.
14. Schlyter, Herman, Några märkliga människoöden i S:t Petri. - (ET 1989:2, s.
99-102.) Prästerna Claus Mortensen och Hans Christensen Sthen samt kyrkourmakaren Valentin Schadenhausen.
SÄRSKILDA PRÄSTER
15. GULLANDER, ANDERS PETER. Schlyter, Herman, Petriprosten Anders Peter
Gullander. Ill.portr. - (FÅ 1990, s. 139-153.)
16. LOVEN, NILS. Andersson, Helge, Nicolovius och Malmö. Ill.portr. - (EÅ 1993,
s. 152-161.) - Om Nicolovius dikt "Malmö", bl.a. skildrande en av S:t Knutsgillet anordnad bal i Knutssalen på Malmö rådhus.
17. MORTENSEN, CLAUS. Bager, Einar, Claus Mortensen, förstörare och såningsman. Ill. - (ET 1987:1, s. 5-12.) - CM som präst i Malmö och hans insats vid
raseringen av kloster och kapell samt vid "bildstormen" i S:t Petri och andra
kyrkor.
18. NORDSTRÖM, EMIL. Sellberg, Lennart, Petripräst i 40 år. Om Emil Nordströms "liv och arbete". Ill.portr. - (FÅ 1992, s. 98-117.)
E. Undervisning
19. Andersson, Helge, Anders Killander - byskollärare och resenär. - (ET 1987:2, s.
53-75.) - Om AK:s lärargärning vid Tullstorps skola 1877-1907 samt om hans
resor 1920-1926, beskrivna i hans "Mina reseminnen", 1927.
20. Carlsten, Anders, Fjorton år tror jag visst att det var. Min skolgång i Malmö 192842. Ill.portr. - (Ek 1996, s. 87-156.) - Skolminnen från bl.a. Pildammsskolan,
Malmö realskola (sedermera S:t Petri läroverk) och Latinskolan, med lärarkårer
porträtterade.
21. Ersgård, Hans, "Den danske skole" i Malmö. - (Ek 1990, s. 10-22.) - Skolor och
lärare fram t.o.m. 1600-talet, med bl.a. lärarna Leonard Hansen, Söfren Skole211
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mester, Hans Rasmussen, Jens Lauridsen, Giert Jorgensen, Christen Olsen Wiborg, Jöns Trulssen.
Ersgård, Hans, Kyrkan och skolan i Malmö under den första försvenskningstiden.
- Se nr 133.
22. Falck, Brita Sökjer-Petersen, Wiveca, Malmö kvinnliga klubb- & läsesällskap
1909-1989. En vital 80-åring. Ill. - (ET 1989:4, s. 197-204.)
23. Jönsson, Gerda, Bulltofta byskola - några minnesanteckningar. Inledning och
kommentarer av Helge Andersson. Ill.portr.kart. - (EÅ 1995, s 151-170.) Författarinnan var lärarinna vid skolan 1906-1911.
- Lindholm, Harry, Isak Ludvig Stenberg. - Lektor och stordonator. - Se nr 60.
F. Språk
24. Pauli, Ulf Bedaväjen - folktradition eller historia? Ill.kart. - (ET 1988:1, s. 6162.) - Ortnamn i Bara härad med anknytning till gräsbevuxna vägar upplåtna till
"bete för resande".
G. Litteraturhistoria
Andersson, Helge, Nicolovius och Malmö. /Om Nicolovius dikt "Malmö"./ - Se
nr 16.
25. Bager, Elsebeth, Bokrutan. - (EM 1991:1, s. 3.) - Anmälan av Helle Stangerup,
"Kungens dotter" /Leonore Christine Ulfeldt/. Sthlm 1990.
I. Konst, musik, teater
26. Bager, Elsebeth, Ur Malmö hallstämplingsbok. Något om hur man var klädd i
staden år 1740. Ill.kart. - (EÅ 1995, s. 111-130.) - Förbudet mot lyximport av
kläder och tyger samt tvånget att "hallstämpla" och bokföra innehav, vilket
avslöjade malmöbornas finare klädbestånd.
27. Hansen, Viveka, Rölakan i Oxie härad. Ill.kart. - (EÅ 1991, s. 98-117.)
- fanstad, Hans & Rudnert, Sune, Skånska Konstnärsklubben... - Se nr 131.
KYRKOR OCH KLOSTER
28. Kling, Jörgen, En medeltida klosterbyggnad i Norra Vallgatan. Ill.kart. - (EÅ
1995, s.37-54.) - Lämningar av en byggnad tillhörig franciskanerldostret, påträffade vid grävningar 1993.
29. Schlyter, Herman, Nya begravningsplatsen som blev Gamla kyrkogården. (ET
1988:1, s. 46-60.)
30. Schlyter, Herman, S:t Petri kyrka och dess "märkvärdigheter". Ill. - (ET 1989:2,
s. 72-98.) - Historik över kyrkan och dess inventarier.
MUSIK, TEATER
31. Edlund, Barbro, Musikvänner i Malmö vid sekelskiftet 1800. Ill.portr. - (EÅ
1995, s. 131-150.) - En krets musicerande vänner, främst Carl Fredrik Fålen och
Cornelius Hegardt, och deras betydelse för musiklivet i staden.
- Gustafson, Ragnar. De fördömda markattorna! Teaterns bildningskamp i Malmö.
- Se nr 133.
32. Liljenberg, Bengt, Scenöden i Malmö - axplock ur teaterhistorien Ill.portr. - (EÅ
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1992, s. 84-97.) - Om Viktoria Teatern/Bryggeriträdgården (verksam 18901892), Södra Teatern (vid Majorsgatan och verksam 1894-1895), Södra Teatern
(f.d. biografen Alhambra, vid Triangeln, verksam 1932).
33. Liljenberg, Bengt, Striden går vidare. Hippodromen måste räddas. Ill.portr. - (EM
1990:4, s. 2.) - Hippodromteaterns framtid.
SÄRSKILDA KONSTNÄRER OCH ARKITEKTER
34. AGRI, HANS NICOLAUS. Bager, Elsebeth, Naffentorpsgårdens väggmålningar.
- (ET 1987:3, s. 135-141.) - Målningar utförda av Hans Nicolaus Agri omkr.
1837.
- GERNANDT, CHRISTIAN LAURENTIUS. Forsman, Pauline, Dekorationsmålaren Christian Laurentius Gernandt... - Se nr 83.
35. ROSLIN, ALEXANDER. Andersson, Helge, Var föddes Alexander Roslin? Hamngatan eller Rundelsgatan? - (EM 1990:4, s. 1.)
- ÖSTERLIND, FRITZ. Ranby, Henrik, Fritz Österlinds Vargen 6, Malmö... - Se
nr 79.
J. Arkeologi
36. Billberg, Ingmar, Nytt om antikvariskt. 1989-1995. Ill.kart. - (FÅ 1990, s. 181185; 1991, s. 179-186; 1992, s. 155-164; 1994, s. 184-191; 1995, s. 197-199;
1996, s. 157-162.) - Arkeologiska undersökningar, bl.a. från Gustav Adolfs torg
(årg. 1990), kv. S:t Jörgen (årg. 1990-1992, 1994), Hindby (årg. 1990-1992),
Annetorpsleden (årg. 1990), Käglinge (årg. 1990, 1992), Malmöhusvägen (årg.
1992), Toarp (årg. 1992), Fosie by och Hyllie by (årg. 1994), grävningar för
Öresundsbroförbindelsen (årg. 1995, 1996).
37. Billberg, Ingmar 6.• Reisnert, Anders, Malmö under 1200-talet. Ill.kart. - (Eik 1993,
s. 114-151.) - S. 116-127: Billberg, Ingmar, Det reglerade markområdet. - S.
128-151: Reisnert, Anders, Malmös östra delar under 1200-talet.
Kling, Jörgen, En medeltida klosterbyggnad i Norra Vallgatan. - Se nr 28.
38. Larsson, Stefan, Presentation och tolkning av tre hornredskap. Ill. - (FÅ 1990, s.
108-112.) - Utgrävningar 1989 vid Ängdala gård, Södra Sallerup.
39. Nielsen, Billy er Rudebeck, Elisabeth, Introduktion till arkeologi i Södra Sallerup.
En översikt över utgrävningarna kring Ängdala gård. Ill.kart. - (FÅ 1990, s. 6497.) Flintgruvor och tillverkning av flintredskap.
40. Nilsson, Lena M I., Analys av benmaterial från två tidigneolitiska gropar. Ill. (FÅ 1990, s. 104-107.) - Utgrävningarna vid Ängdala gård.
41. Reisnert, Anders, Gårdar och hus i 1300-talets Malmö. Ill.kart. - (FÅ 1994, s. 944.)
42. Rosberg, Anette Sarnäs, Per, En tidigneolitisk boplats i Södra Sallerup. Ill.kart.
- (FÅ 1996, s. 7-21.) - Utgrävningar 1995.
43. Rostovanyi, Attila, En studie av några trattbärgarkärl. Ill. - (FÅ 1990, s. 98-103.)
- Utgrävningarna vid Ängdala gård.
44. Sarnäs, Per, Ett tidigmedeltida kulturlager. Ill. - (FÅ 1990, s. 121-128.) Utgrävningarna vid Ängdala gård.
45. Svensson, Catherine, Fosfatanalys av en husyta. Ill. - (FÅ 1990, s. 113-120.) Utgrävningarna vid Ängdala gård.
46. Thörn, Raimond, Vikingatida hästoffer i Oxie by. Ill.kart. - (FÅ 1995, s. 11-36.)
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K. Historia, kulturhistoria, numismatik
47. Ersgård, Hans, Dagbok från Malmö hösten 1676. Portr. - (EM 1990:4, s. 3.) Anmälan av Burgman, T, "Nils Hyltenius-Silfverskiöld... Hans dagbok från
Malmö belägring 1676". 1989.
48. Ersgård, Hans, Görtzens gudar ... och malmöborna. Ill.portr. - (EM 1990:1, s.
1-2.) - Georg Heinrich von Görtz och nödmynten 1716-1718.
49. Ersgård, Hans, Malmöhistoriska notiser 1658-1718. Ill.portr.kart. - (EÅ 1993,
s. 72-106.) - Notiserna kronologiskt ordnade.
50. Tomner, Lennart, Malmöhistoriska notiser 1170-1658. Ill.portr.kart. - (EÅ
1993, s. 9-71.) - Notiserna kronologiskt ordnade.
L. Biografi
SÄRSKILDA PERSONER
51. BAGER, EINAR. Bager, Elsebeth, "I historiens lustgård med Einar Bager". Tal
hållet vid invigningen av utställningen på Malmö museum den 1 oktober 1995.
Portr. - (FÅ 1995, s. 7-10.)
52. - Modi"er, KellÅ, Legenden Einar Bager 100 år. Portr. - (ET 1987:1, s. 1-4.)
53. - Macken Kjell A, Malmöhistoriens berättare ur tiden. Portr. - (EÅ 1990, s. 69.)
54. EWE, HERBERT. Mode(er, Kjell 24, En kulturapostel vid Strelasund. Ill.portr. (ET 1987:2, s. 49-52.) - Herbert Ewe, S:t Johannesklostret och stadsarkivet i
Stralsund.
55. HAIN, JOHN. /Bager, Elsebethl, John Hain. 1917-1994. /Sign.:/ E.B. Portr. (EÅ 1994, s. 6-7.)
HANSSON, ELNA. Wedin, Ingegerd, Lundakvinnan i Malmö. - Se nr 126
56. MATSSON, ANDERS. Andersson, Helge, Anders Matsson. Skånsk bondeprofil
under 1700-talet. Ill.portr.kart. - (FÅ 1992, s. 30-62.) - Anders Matsson från
Västra Skrävlinge var riksdagsman flera perioder under 1700-talets senare hälft
och bondeståndets talman 1778-79.
- MENANDER, HENRIK. Brink, Arne, Henrik Menander och korkskärarna i
Malmö. - Se nr 101.
57. MUNCK AF ROSENSCHÖLD, THOMAS. Thomas Munck af Rosenschöld
19/11 1899-22/10 1991. Portr. /Av/ Elbogen Malmö Fornminnesförenings
styrelse. - (EÅ 1991, s. 7.)
NEB, JENS UFFESEN. Reisnert, Anders, Jens Uffesen Neb - Se nr 133.
NORDBORG, JOHAN VILHELM. Rådström, Anne Marie, Min morfar byggde
Sveriges första Folkets Hus. - Se nr 108.
58. SALOMONSSON, BENGT. Mocker, Kjellit Bengt Salomonsson in memoriam.
Portr. - (ET 1988:4, s. 153-154.)
59. SCHLYTER, HERMAN. Bager, Elsebeth, Herman Schlyter. In Memoriam.
Portr. - (EM 1991:1, s. 3.)
60. STENBERG, ISAK LUDVIG. Lindholm, Harry, Isak Ludvig Stenberg - Lektor
och stordonator. Ill. portr. - (FÅ 1991, s. 118-151.) - Bl.a. om Malmö elementarläroverk/Malmö högre elementarläroverk/Högre allmänna läroverket.
61. TÖRNSCHIÄR, LARS PERSSON. Ersgård, Hans, Lars Persson Törnschiär smålänningen som gjorde karriär i 1600-talets Malmö. Ill.portr. - (FÅ 1994, s.
45-64.)
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62. — Ersgård, Hans, Vem var Lars Persson Törnschiär? Ill. — (EM 1991:1, s. 1-2.)
— WIREN, HERTA. Wire'n, Herta, Från fattig-Malmö till välfärdssamhället. — Se nr
133.
M. Folkliv
63. Andersson, Helge, Folktradition kring Karl XII i Husie. Upptecknad och kommenterad av Helge Andersson. Ill.portr. — (ET 1987:3, s. 129-134.) — Bl.a. med
anknytning till Dammstorpsgården och till Kung Karls backe i Östra Skrävlinge.
64. Andersson, Helge, Ett "Satans Spökerij" i Malmö 1739. Ill.portr. — (ET 1989:3,
s. 105-134.) — Spökerier hos Per Nilsson Möller vid Kalendegatan.
65. Bager, Elsebeth, Hushåll i en handelsgård i Malmö på 1700-talet. — (ET 1987:1,
s. 39-47.) — Haquin Bagers hushåll.
N. Topografi
66. Bager, Johan Peter, Rese-minnen. Ur Johan Peter Bagers reseminnen 1840.
Ill.portr.kart. — (EÅ 1991, s. 12-36.) — Resa till England. Se även nr 69.
67. Eriksdotter, Gunhild, Bellevue och Bulltofta. Två 1800-tallgårdar i utkanten av
det dåtida Malmö. Ill. — (ET 1987:3, s. 104-128.) — Sammanfattning av uppsats
i konsthistoria vid Lunds universitet.
68. Ersgård, Hans, Två uppsaliensare på besök i Malmö. Ill.portr. — (EM 1990:2, s.
2-3.) — Om Malmö i Anders Tidströms "Resa i Halland, Skåne och Blekinge år
1756" och Johan Henrik Lidåls "Dagboksanteckningar om Blekinge och Skåne
år 1768".
69. Ersgård, Hans 6- Liljenberg, Bengt, En köpmansresa till England. Ill.portr. — (EÅ
1991, s. 8-11.) — Johan Peter Bagers resa år 1840. Se även nr 66.
70. John Berntsons fotoateV. — (ET 1987:2, s. 76-78.) — Fyra foton från gamla
Malmö ur ateljéns arkiv, donerat till fornminnesföreningen 1986.
Resinert, Anders, Gårdar och hus i 1300-talets Malmö. — Se nr 41.
Romberg, Thomas, Bostads- och industrimiljöer i Kvarteret Humle. — Se nr 133.
71. Romberg, Thomas, Malmös byggnadsminnen. Ill. — (EÅ 1995, s. 171-196.) —
Kortfattad presentation av 12 byggnader som blivit byggnadsminnesförklarade.
MALMÖ FORNMINNESFÖRENING
72. Bager, Elsebeth, Återgång till årsskrift. — (EÅ 1990, s. 5.) — Fornminnesföreningens årsskrift Elbogen.
73. Malmö fornminnesförenings/Elbogen Malmö fornminnesförenings verksamhet.
1986-1995. — (ET, h. 4, 1987-1989; — EÅ 1990-1996.)
74. Modden KellÅ, Elbogen — ledstjärnan för Malmö Fornminnesförening vid en ny
milstolpe. — (ET 1989:1, s. 1-2.) — Fornminnesföreningen fyller 80 år och i
anslutning därtill ändras namnet till "Elbogen — Malmö Fornminnesförening".
75. Mode'er, Kjell 11, Elbogens elegi. — (ET 1989:4, s. 161-162.) — Malmö fornminnesförernings årsskrift och tidskrift.
76. Ordföranden har ordet. — (EM 1990:1, s. 4, av Kjell Å Mod&r; — 1990:3, s. 4,
1990:4, s. 4, 1991;1, s. 4, av Elsebeth Bager.)
77. Utdrag ur Malmö fornminnesförenings/Elbogen Malmö fornminnesförenings
matrikel. — (ET, h. 4, 1987-1989; — EÅ 1990.)
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SÄRSKILDA BYGGNADER
78. BERGHSKA HUSET. Mod&r, Kjell Å, Det vackraste huset i stan... Kring
Berghska husets levnadsöden. - (ET 1987:3, s. 97-103.) - Bl.a. om husets mest
kände ägare, Carl Magnus Nordlindh och hans anknytning till Malmö Diskont.
79. FERSENS VÄG 10 (flerfamiljsfastighet). Ranby, Henrik, Fritz Österlinds Vargen
6, Malmö - en exponent för mellankrigstidens klassicism. Ill. - (EÅ 1994, s. 164180.) - Fastigheten Fersens väg 10, från 1930-talets början. - Artikeln bygger på
en uppsats i konstvetenskap vid Lunds universitet.
FOLKETS HUS. Rådström, Anne Marie, Min morfar byggde Sveriges första
Folkets Hus. - Se nr 108.
80. GÅRD NR 27, KV. S:T GERTRUD. Reisnert, Anders, Nya rön om gammal
Malmögård vid Östergatan. Ill.kart. - (EÅ 1992, s. 63-83.) - Gård nr 27 i kv.
S:t Gertrud. Gårdens historia under 16- och 1700-talen. Den har bl.a. ägts av
Haquin Bager.
81. HEDMANSKA GÅRDEN. Bager, Elsebeth, Haquin Bagers "Skalderum". Ill.port.
- (EÅ 1990, s. 129-138.) - Hedmanska gården med det rum som Haguin Bager
lät dekorera och försedde med egenhändigt författade versrader.
82. KATRINETORP. Bager, Elsebeth, Catharinetorp-Katrinetorp. Frälsehemman i
Vintrie blir storgård på utmarkerna. Ill.portr.kart. - (EÅ 1991, s. 37-65.) -Även
kortfattat om Snapparp i Västra Kärrstorp.
83. - Forsman, Pauline, Dekorationsmålaren Christian Laurentius Gernandt och
hans arbete på Katrinetorp. Ill. - (EÅ 1991, s. 66-85.)
84. LEMBKESKA GÅRDEN. Janstad, Hans, Lembkeska gården som blev Borgarhuset på Kulturen. Ill. - (EM 1990:3,2.1-2.) - Gården revs 1891. Delar av den
ingår i Borgarhuset på Kulturen i Lund.
85. MALMÖHUS. Wittstrand, Arne, Slottet som blev åsidosatt. Havsutsikt blev
upplagsplats. - (EÅ 1994, s. 100-105.) - Malmöhus slott och strandlinjens
förändring.
86. SLAKTHUSET. Janstad, Hans, Slakthuset som blev grönt. Ill. - (EM 1991:1, s.
2.) - Ur förf:s "På kryss i Malmö", 1982. - Slakthuset före ombyggnaden.
87. TESCHSKA PALATSET. Bager, Elsebeth, "Delad glädje är dubbel glädje". Ill. (ET 1988:4, s. 196-198.) - Dekor med ordspråk och tänkespråk i en sal i Teschka
palatset.
88. WOWRAGÅRDEN. Eriksdotter, Gunhild, Wowra - en gård med gamla anor.
Ill.kart. - (EÅ 1991, s. 86-97.)
SÄRSKILDA ORTER OCH OMRÅDEN
89. HOHÖG. Andersson, Helge, Hohög- stationssamhälle 1894-1948. Ill.portr.kart.
- (ET 1988:1, s. 1-45.) - Bebyggelsen, järnvägen, folklivet m.m.
90. LUGNET. Greg Mats & Larsson, Hans, Lugnet, en stadsdel i Malmö. Dess
tillblivelse och utveckling 1863-1915. Kart. - (ET 1989:2, s. 57-71.) - Bygger
på en uppsats i konsthistoria vid Lunds universitet.
91. TOARP. Möller, Annika, Toarp - vad är det? En fråga om geografisk identitet.
Ill.kart. - (EÅ 1990, s. 173-180.) - Byns gränsändringar.
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KARTOR
92. Gustafson, Ragnar, Malmö 1890. Adresskalenderns karta med kommentarer.
Kart. — (ET 1989:4, s. 205-218.) — Bilaga: Plan-karta öfver staden Malmö.
59x50,5 cm.
0. Samhället.
— Andersson, Helge, Stad kontra landsbygd. — Se nr 133.
93. Andersson, Helge, Så har Malmö utvidgat sitt område. Ett bidrag till inkorporeringshistorien. Ill.portr.kart. — (ET 1988:4, s. 155-195.) — Om inkorporeringarna av Västra Skrävlinge, Limhamn, Fosie, Husie, Södra Sallerup, Oxie, Bunkeflo
1911-1971, samt om de ej genomförda planerna att inkorporera bl.a. Arlöv.
94. Billing, Peter, "En stad får inte bli som en murken gammal trädstam" — 1960- och
70-talens saneringar av Carolis och Lugnets kulturmiljöer. Ill.kart. — (EÅ 1994,
s. 128-163.)
RÄTTSVÄSEN
95. Bager, Einar, Börge Bager i berättaretagen. Ill. — (ET 1989:1, s. 3-6.) — Börge
Bagers medlingsförsök i ett domstolsmål 1664.
96. Hojf Annette, Skånske Lov og dens forhistorie. — (EÅ 1993, s. 107-113.) —
Skånelagen från omkr. 1202-1216.
97. Mocker, Kjell Å, Forum för lag och rätt. Stortorget i Malmö i ett rättshistoriskt
perspektiv. Ill. — (ET 1987:1, s. 13-38.) — Bl.a. om rådhuset som rättslokal, om
Jörgen Krabbes avrättning 1677, "brödupploppet" 1799, Carl Magnus Nordlindh och "Malmö Diskont".
— Modeffer, Kjell Å, Fredrika och Pontus. Om kampen för rättvisa i 1880-talets
Malmö. — Se nr 133.
98. Motker, Kjell Å, "Den prostituerade slinkan Justitia". Om Axel Danielssons kamp
mot överklassens domstolar. Ill.portr. — (ET 1988:3, s. 97-106.) —Axel Danielssons
granskning 1887 av ett mål mot fängelsedirektören Pontus Lagerberg (åtalad för
förskingring), vilket resulterade i ett fängelsestraff på 18 månader för Danielsson.
99. Schlyter, Herman, S:t Petri kyrkourmakare, som blev falskmyntare. — (ET 1987:4,
s. 145-149.) Valentin Schadenhausen, stadsurmakare i Malmö 1671-1695,
därefter dömd till fängelse på Karlstens fästning för falskmynteri.
SOCIALA FRÅGOR
— Andersson, Helge, Stad kontra landsbygd. — Se nr 133.
100. Berggren, Lars, En stångridning i Malmö på 1800-talet. Ill.portr. — (ET 1987:2,
s. 79-93.) — Om en arbetskonflikt på Kockums varv och bildandet av Malmö
Jernarbetares Fackförening 1884 samt om den nesliga stångridningen.
101. Brink, Arne, Henrik Menander och korkskärarna i Malmö. — (ET 1989:3, s. 151157.) — Uppsats vid Historiska institutionen, Lund. — Om Menanders fackliga
arbete, bl.a. i Malmö Korkarbetarfackförening, men även om Menander som
journalist och skald.
102. Edgren, Lars, Hantverkaröden i Malmö runt 1820. Ill. — (EÅ 1990, s. 38-63.)
— Lärlingar, gesäller och mästare — bl.a. Olaus Jönsson, Paul Malmquist, Andreas
Werngren, Carl Christian Silow, Nils Gottschick, Lorentz Kockum, Tyke Wennerberg, Johan Daniel Ruhe, Johan Nauman.
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Edgren, Lars, "...klagar, efter ärlagde äsknings penningar..." Hantverksgesäller
mot mästare i rättsmaterialets ljus. - Se nr 133.
Fogelberg, Torbjörn, Den proletära rösten. Kommunalarbetarstrejken i Malmö
1908. - Se nr 133.
103. Franzhz, Anders, Dahlgrenska stiftelsen. En etnologisk studie av enskild välgörenhet. Ill. - (ET 1988:3, s. 107-120.) - Privat bostadsstiftelse.
104. Franztin, Anders, Storstadens stiftelser. - Äldre enskild välgörenhet i Malmö. Ill.
- (EÅ 1991, s. 152-178.) - Ett dussintal äldre, kända stiftelser och deras klientel.
105. Olsson, Lars, Arbetshistorisk forskning vid Historiska institutionen i Lund. - (ET
1987:3, s. 142-143.) - Berör bl.a. forskning med anknytning till Malmö.
106.Olsson, Lars, Skånsk arbetarhistoria. En forskningsöversikt. - (ET 1988:3, s. 133148.)
107. Olsson, Ole, Malmö Arbetsstuga (1895-1948). Ill.portr. - (EÅ 1992, s. 118-148.)
- En verksamhet där fattiga barn i åldrarna 7-14 år efter folkskolans slut fick
"arbeta några timmar och därefter äta kvällsmat."
Rosborn, Sven, Fattig och rik i senmedeltidens Malmö. En social-ekonomisk
studie. - Se nr 133.
108. Rådström, Anne Marie, Min morfar byggde Sveriges första Folkets Hus. Ill.portr.
- (EÅ 1996, s. 35-86.) - Om Folkets hus vid Skolgatan i Malmö och Johan
Vilhelm Nordborg, som utförde byggnadsritningarna. Dessutom bl.a. om Magnus Malmström och Per Persson, ledande vid bygget.
109. Wallengren, Hans, En kamporganisation i vardande. De organiserade fastighetsägarna i Malmö 1882-1914. - (ET 1989:1, s. 21-52.) - Malmö Fastighetsägareförening.
110. Wittstrand, Arne, Egnahemsidéen - en tanke som föll i god jord. Ill.portr. - (EÅ
1994, s. 122-127.)
Wire<n, Herta, Från fattig-Sverige till välfärdssamhället. Det segregerade Malmö
- upplevt med egna ögon. - Se nr 133.
P. Industri, hantverk, kommunikationer
Billberg, Ingmar, Några krukmakare i 1600-talets Malmö. - Se nr 133.
Romberg, Thomas, Bostads- och industrimiljöer i Kvarteret Humle. - Se nr 133.
111. Persson, Kenneth M, Om brännvinstillverkning i Malmö. Ill. - (EÅ 1994, s. 106121.) - Berör även produktionen av punsch.
KOMMUNIKATIONER
112. Andersson, Helge, Malmö-Genarp-Ystads Järnväg. Ett ofullbordat projekt.
Ill.portr.kart. - (ET 1988:2, s. 87-94.) - Det aldrig verkställda projektet att låta
Malmö-Genarps järnväg utsträckas till Ystad.
113. Olsen, Olaf Malma - en middelalderlig havneby uden havn. - Ill.kart. - (EÅ
1995, s. 55-78.) - Lastning och lossning med hjälp av pråmar och småbåtar innan
Malmö fick en hamn.
- Waernber, Jan, Bulltofta flygstation... - Se nr 134.
114. Palmqvist, Ove L., Bulltofta flygplats. Ill. - (ET 1987:4, s. 166.) - Bevarad
flyghangar från 1925-1926 och planer för ett flygmuseum.
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Q. Ekonomi och näringsväsen
115. Andersson, Helge, "Caffe-Hus" i 1700-talets Malmö. Ill.kart. - (EÅ 1996, s. 2334.)
Bager, Elsebeth, En stadsbo om bönder och jordbruk i Skåne på 1700-talet. - Se
nr 133.
116. Bager, Elsebeth, Glädjeämnen och bekymmer. Haguin Bager om sina plantagejordar i Malmö. Kart. - (EÅ 1990, s. 23-37.) - Bagers odlarmödor på de i stadens
omgivningar belägna "plantagelyckorna".
117. Bager, Elsebeth, Ett "Skåne" i den bohusländska skärgården. Ill.kart. - (EÅ 1992,
s. 7-29.) - Haquin Bagers engagemang i det bohusländska sillfisket under 1700talets senare hälft.
Bengtsson, Rickard, Ombytta roller. Om Malmö tullare som lurendrejare... - Se
nr 130.
Lundberg, Johnny, ??Mantal?? - Se nr 122.
118. Wickström, Ingemar, "Det lilla gjuteriet" - om 100-årsjubilerande Skanskas
tillkomst. Ill.portr. - (ET 1988:3, s. 121-132.) - Om Skanskas föregångare under
1870-1880-talen, Skånska Cement AB/Skånska Cementgjuteriet, och dess ledning, främst R. F. Berg.
R. Idrott, friluftsliv
Janstad, Hans, Die Röe mot Malmö-idrotten. - Se nr 133.
119. Ljungberg, Leif; Något om friluftsbad i äldre tiders Malmö. Ill.kart. - (EÅ 1992,
s. 149-154.) - Tidigare publ. i Sydsvenska Dagbladet Snällposten 10/7 1955.

-

S. Försvarsväsen
120. Bager, Elsebeth, Om inkvartering, otukt, ålfiske och fäsjuka. Glimtar från Malmö

år 1750. Ill.kart. - (EÅ 1994, s. 65-86.) - Den militära inkvarteringen och de
problem den medförde för stadens invånare och rättsväsen.
121. Ersgård, Hans, Glimtar från militärstaden Malmö på 1660-talet. Ill.portr.kart. (ET 1989:4, s. 163-171.) - Befästningsanordningarna, den militära utbyggnaden och stadsmiljön, den militära inkvarteringen och borgerskapet.
122. Lundberg, Johnny, ??Mantal?? - (EÅ 1995, s. 107-110.) - Begreppet "mantal" som
bas för skattestorlek och främst som beräkningsgrund för indelningsverket och
det militära rusthållet.
123. Sörensen, Thomas, Det Blänkande Eländet. Om det värvade manskapet vid
Kronprinsens Husarregemente i Malmö under decennierna kring sekelskiftet
1900. Ill. - (EÅ 1993, s. 162-204.)
V. Medicin
124. Grej Mats c Berggren, Lars, Rödsot och tuberkulos. Om dödlighet och

dödsorsaker i olika yrkesgrupper och bostadskvarter i Malmö 1860-1920. Ill. (EÅ 1990, s. 154-172.) - Bl.a. om rödsotsepidemin i Malmö 1879-1882.
125. Schlyter, Herman, J. 0. Wallin och koleran på 1830-talet med anledning av ett
nyfunnet Wallinbrev i Malmö stadsarkiv. III. - (ET 1989:4, s. 191-195.) Faksimil av tackbrev från Johan Olof Wallin till Anders Peter Gullander med
anledning av bidrag från Malmö till koleradrabbade i Dalarna och Värmland.
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126. Wedin, Ingegerd, Lundakvinnan i Malmö. 1835-1855. Ill.portr. - (ET 1988:2,
s. 71-86.) - Läkekunniga Elna Hansson, med praktik i Malmö. Även om
"benbrottsläkaren" Boel Bengtsdotter, Södra Vram, som malmöborna också
anlitade.
127. Åberg, Gunnar, Apotekarna på Fläkta Örn och deras medicinalväxtodlingar.
Ill.kart. - (ET 1989:1, s. 7-20.) - Tidigare publ. i Svensk farmaceutisk tidskrift
1982:5, s. 34-44.
ÖVRIGA PUBLIKATIONER
128. Allt ljus på Malmö. Nordiska Industri- och Slöjdutställningen i Malmö år 1896.
Ett hundraårsminne. Red.: Ingmar Billberg, Lars Jörwall, Bengt Liljenberg. Malmö 1996. 273 s. Ill.portr.kart. - (Elbogen Malmö Fornminnesförening.
Gryps nr 5.)
129. Andersson, Per, Register. Malmö fornminnesförening. Minnesskrift 1909-1919.
Årsskrift 1933-1977. Elbogen 1971-1986 m.m. - Malmö 1987. 36 s.
130. Bengtsson, Rickard, Ombytta roller. Om Malmö tullare som lurendrejare och
tullförsnillare 1658-1850. - Malmö 1990. 71 s. Ill.portr.kart. - (Gryps. Elbogen
Malmö Fornminnesförenings skriftserie. Nr 1.)
131.Janstad, Hans d- Rudnert, Sune, Skånska Konstnärsklubben. - Malmö 1993. 134
s. Ill.portr. - (Gryps. Elbogen Malmö Fornminnesförenings skriftserie. Nr 3.)
132. Malmö Stadsarkiv: Handledning till judiciella arkiv. Malmö 1991. 94 s. 111. (Gryps. Elbogen Malmö Fornminnesförenings skriftserie. Nr 2.) - Volymen
"behandlar arkivbildare i stadsarkivet som haft dömande funktion och då särskilt
rådhusrätten". Även magistratens arkiv inräknas.
133. Motsättning och samverkan. Nya bidrag till Malmö historia. Festskrift till Einar
Bager på 100-årsdagen 19 april 1987. Utg. av Malmö Fornminnesförening och
Malmö Förskönings- och Planteringsförening. Red.: Bengt Berggren, Kjell Å
Modeer. - Malmö 1989. 252 s. - S. 9-10: Modeer, Kjell Å, Motsättning och
samverkan. En inledning. - S. 11-26: Roshorn, Sven, Fattig och rik i senmedeltidens Malmö. En social-ekonomisk studie. Ill.kart. - S. 27-43: Resinert, Anders,
Jens Uffesen Neb - en malmöitisk riddare i början av 1300-talet. Ill.kart. - S. 4452: Billberg, Ingmar, Några krukmakare i 1600-talets Malmö. 111.kart. - S. 5376: Ersgård, Hans, Kyrkan och skolan i Malmö under den första försvenskningstiden. Anpassning och motsättningar. Ill.portr. - S. 77-93: Bager, Elsebeth, En
stadsbo om bönder och jordbruk i Skåne på 1700-talet. /Haquin Bagers skrifter
med anknytning till jordbruket./ III. - S. 94-110: Andersson, Helge, Stad kontra
landsbygd. /Stadens omland, inflyttning och utflyttning från omlandet samt
inkorporeringarna. / Ill.portr. - S. 111-126: Edgren, Lars, "... klagar efter ärlagde
äsknings penningar..." Hantverksgesäller mot mästare i rättsmaterialets ljus. Ill.
- S. 127-143: Schlyter, Herman, Kyrka och väckelse i Malmö 1820-1920. Portr.
- S. 144-172: Gustafson, Ragnar, De fördömda markattorna! Teaterns bildningskamp i Malmö. /Repertoaren hos de resande teatersällskapen och gästspel av
kända skådespelare, bl.a. på Malmö Teater, stadsteaterns uppkomst och repertoar
m.m./ Ill.portr. - S. 173-182: Janstad, Hans, Die Röe mot Malmö-idrotten. /
Axel Danielssons angrepp i Arbetet 1890 på idrotten./ Ill.portr. - S. 183-222:
Modeer, Kjell Å, Fredrika och Pontus. Om kampen för rättvisa i 1880-talets
Malmö. /Två rättegångar, den ena mot "ett fattighjon", den andra mot fängel220
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sedirektören Pontus Lagerberg, samt presskommentarer i Arbetet av Axel Danielsson om den senare rättegången./ Ill.portr. — S. 223-228: Romberg Thomas,
Bostads- och industrimiljöer i Kvarteret Humle /under 1800-talets sista decennier, bl.a. A. P. Sjöbergs bostadshus och fabriker, byggnadsminnesförklarade
1987/. Ill. — S. 229-242: Fogelberg, Torbjörn, Den proletära rösten. Kommunalarbetarstrejken i Malmö 1908.111. — S. 243-250: Wiren Herta, Från fattig-Malmö
till välfärdssamhället. Det segregerade Malmö — upplevt med egna ögon. Ill.portr.
134. Waernberg, Jan, Bulltofta flygstation. En berättelse om flygets historia i Malmö
1923-1972. — Malmö 1995. 263 s. Ill.portr.kart. — (Elbogen Malmö Fornminnesförening. Gryps nr 4.) — Även om Malmö flyghistoria före Bulltofta samt om
Malmö Flygkompani, AB Aerostransport, AB Skåneflyg.

221

REGISTER

FÖRFATTARREGISTER
Andersson, H., Anders Killander 19
— Anders Matsson 56
—Bulltofta byskola 23
—"Caffe-Hus" 115
—Hohög 89
— Karl XII i Husie 63
—Malmö-Genarp-Ystads Järnväg 112
—Nicolovius och Malmö 16
— När ståndsskrankorna föll 9
— Ett "Satans Spökerij" 64
—Sockenbibliotek 1
—Stad kontra landsbygd 133
— Så har Malmö utvidgat sitt område 93
— Var föddes Alexander Roslin? 35
Andersson, P., Register 129
Bager, Einar, Börge Bager 95
— Claus Mortensen 17
—Präster som bagare 11
Bager, Elsebeth, Bokrutan 25
—Catharinetorp-Katrinetorp 82
—"Delad glädje är dubbel glädje" 87
—Glädjeämnen och bekymmer 116
— Haquin Bagers "Skalderum" 81
—Herman Schlyter 59
—Hushåll i en handelsgård 65
—"I historiens lustgård..." 51
—John Hain 55
—Malmö stadsbibliotek 2
—Naffentorpsgårdens väggmålningar 34
—Om inkvartering 120
—Ordföranden har ordet 76
—Ett "Skåne" i den bohusl. skärgården
117
— En stadsbo om bönder 133
—Ur Malmö hallstämplingsbok 26
—Återgång till årsskrift 72
Bager, J. P., Rese-minnen 66
Bengtsson, R., Ombytta roller 130
Berggren, B., Motsättning och samverkan 133
Berggren, L., Rödsot och tuberkulos 124
—En stångridning i Malmö 100
Bergquist A., Malmö i tid och rum 10
222

Sillberg, I., Allt ljus på Malmö 128
—Malmö under 1200-talet 37
—Nytt om antikvariskt 36
—Några krukmakare 133
Billing, P., "En stad får inte bli som ..." 94
Brink, A., Henrik Menander 101
Bäck, B. A., Nyförvärv i Malmö stadsarkiv 7
Carlsten A., Fjorton år... 20
Edgren, L., Hantverkaröden i Malmö 102
— ... klagar efter ärlagde ..." 133
Edlund, B., Musikvänner i Malmö 31
Eriksdotter, G., Bellevue och Bulltofta 67
— Wowra 88
Ersgård, H., Dagbok från Malmö 47
—"Den danske skole" 21
—Glimtar från militärstaden Malmö 121
—Görtzens gudar 48
— Kyrkan och skolan 133
—En köpmansresa 69
—Lars Persson Törnschiär 61
—Malmöhistoriska notiser 49
— Två uppsaliensare 68
— Vem var Lars Persson Törnschiär? 62
Falck, B., Malmö kvinnl. klubb- & läsesällsk. 22
Falkman, M., Mitt hem 3
Fogelberg, T, Den proletära rösten 133
Fors, G., Malmö-litteratur 5
Forsman, P., C. G. Gernandt 83
Franzen, A., Dahlgrenska stofteösem 103
—Storstadens stiftelser 104
Greiff, M., Lugnet 90
—Rödsot och tuberkulos 124
Gustafson, R., De fördömda markattorna 133
—Malmö 1890 92
Hansen, V., Rölakan 27
Hoff A., Skånske Lov 96
Janstad, H., Di Röe mot Malmö-idrotten
133

REGISTER

—Lembkeska gården 84
— Skånska Konstnärsklubben 131
—Slakthuset 86
Jönsson, G., Bulltofta byskola 23
Jörwall, L., Allt ljus på Malmö 128
—Nytt om arkivaliskt 8
Kling, J., En medeltida klosterbyggnad
28
Larsson, H., Lugnet 90
Larsson, S., Tre hornredskap 38
Liljenberg, B., Allt ljus på Malmö 128
— En köpmansresa 69
—Scenöden i Malmö 32
—Striden går vidare 33
Lindholm, H., Isak Ludvig Stenberg 60
Ljungberg, L., Något om friluftsbad 119
Lundberg, J., Mantal 122
Lyster J., Malmen betydning for ... salmedigtn. 12
Mocker, K. Å, Bengt Salomonsson 58
—Elbogen — ledstjärnan 74
—Elbogens elegi 75
—Forum för lag och rätt 97
—Fredrika och Pontus 133
— En kulturapostel 54
—Legenden Einar Bager 52
— Malmöhistoriens berättare 53
—Motsättning och samverkan 133
— Ordföranden har ordet 76
—"Den prostituerade slinkan Justitia" 98
—Det vackraste huset i stan 78
Möller, A., Toarp 91
Nielsen, B., Arkeologi i Södra Sallerup
39
Nilsson, L. M. I., Analys av benmaterial
40
Nordström, Å., Nytt om arkivaliskt 8
Olsen, 0., Malm?) 113
Olsson, L., Arbetshistorisk forskning 105
— Skånsk arbetarhistoria 106
Olsson, 0., Malmö Arbetsstuga 107

Palmqvist, 0. L., Bulltofta flygplats 114
Pauli, U., Bedaväjen 24
Persson, K. M., Om brännvinstillverkning 111
Ranby, H., Fritz Österlinds Vargen 6 79
Reisnert, A., Gårdar och hus 41
—Jens Uffesen Neb 133
— Malmö under 1200-talet 37
— Nya rön om gammal Malmögård 80
Romberg, T, Bostads- och industrimiljöer 133
— Malmös byggnadsminnen 71
Rosberg, A., En tidigneolitisk boplats 42
Rosborn, S., Fattig och rik 133
Rostovanyi, A., Några trattbärgarkärl 43
Rudebeck, E., Arkeologi i Södra Sallerup
39
Rudnert, S., Skånska Konstnärsklubben
131
Rådström, A. M., Min morfar byggde ...
108
Sarnäs P., Ett tidigmedeltida kulturlager
44
—En tidigneolitisk boplats 42
Schlyter, H., J. 0. Wallin och koleran
125
— Kyrka och väckelse 133
—Motreformationens män 13
—Nya begravningsplatsen 29
—Några märkliga människoöden 14
—Petriprosten Anders Peter Gullander 15
— S:t Petri kyrka 30
—S:t Petri kyrkourmakare 99
Sellberg L., Petripräst i 40 år 18
Sjöberg, S. G., Christopher Rostius 4
Stuge, B., Malmö-litteratur 6
Svensson, C., Fosfatanalys av en husyta
45
Sökjer-Petersen, W., Malmö kvinnl.
klubb- & läsesällsk. 22
Sörensen, T., Det blänkande eländet 123
Thörn, R., Vikingatida hästoffer 46
Tomner, L., Malmöhistoriska notiser 50

223

REGISTER

Waernberg, J., Bulltofta flygstation 134
Wallengren, H., En kamporganisation
109
Wedin, I., Lundakvinnan 126
Wickström, I., "Den lilla cementgjuteriet" 118
Wilhelmsson, L., Malmö i tid och rum
10

224

Wir61, H., Från fattig-Malmö 133
Wittstrand, A., Egnahemsidéen 110
— Slottet som blev åsidosatt 85
Åberg, G., Apotekarna på Fläkta öm 127

REGISTER

ORTS-, PERSON- OCH
SAKREGISTER
Aerotransport, AB 134
Agri, H. N. 34
Allhemskoncernen 8
Annetorpsleden: arkeologi 36
Apoteket Fläkta Öm 127
Arbetshist. forskning 105-106
Arkiv 7-8, 54
Arlöv 93
Bager, B. 95
Bager, E. 8, 51-53, 133
Bager, H. 65, 80-81, 116-117, 133
Bager, J. P. 69
Bara härad: ortnamn 24
Barnavård 107
Befästningsanordningar 121
Bellevue (egendomen) 67
Bengtsdotter, B. 126
Berg, R. E 118
Berghska huset 78
Berntson, J. 70
Bibliografi 5-6, 129
Bibliotek 1-2, 4
Bibliotheca Rostiana 4
Bokhandel 3
Bryggeriträdgården (teater) 32
Brännvinstillverkning 1 1 1
Brödupploppet 1799 97
Bulltofta (egendomen) 67
Bulltofta byskola 23
— flygplats 114, 134
Bunkeflo 93
Burgman, T. 47
Byggnadsminnen 71, 133
Caroli (stadsdel) 94
Dahlgrenska stiftelsen 103
Dammstorpsgården 63
Danielsson, A. 98, 133
Danska skolan 21
Dödsorsaker 124

Egnahemsrörelsen 110
Elbogen (tidskrift) 75
— (årsskrift) 72, 75
Elbogen Malmö fornminnesförening
se Malmö fornminnesförening
Epidemier 124-125
Ewe, H. 54
Fackföreningar 100-101
Falkmans bokhandel 3
Fallen, C. F. 31
Falskmynteri 99
Fastighetsägarefören. 109
Fersens väg 10 (fastighet) 79
Fiske 117
Flintgruvor 39
Flyg 114, 134
Folkets hus 108
Fornminnesföreningen se Malmö fornminnesförening
Fosie 93
— arkeologi 36
Fotoateljeer 70
Franciskanerklostret 28
Frikyrklighet 133
Friluftsbad 119
Försvenskningstiden 133
Gamla kyrkogården 29
Gernandt, C. L. 83
Gottschick, N. 102
Gullander, A. P. 15, 125
Gustav Adolfs torg: arkeologi 36
Görtz, G. H. von 48
Hain, J. 55
Hamnförhållanden 113
Hamnförvaltningen 8
Hansen, L. 21
Hansson, E. 126
Hantverkare 102
Hedmanska gården 81
Hegardt, C. 31
Hindby: arkeologi 36
Hippodromteatern 33
Hohög 89
Humle (kvarteret) 133
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Husie 93
—Dammstorpsgården 63
Hyllie: arkeologi 36
Hyltenius-Silfverskiöld, N. 47
Högre allm. läroverket 60
—elementarläroverket 60

Loven, N. 16
Lugnet (stadsdel) 90, 94
Lund: Kulturen: Borgarhuset 84
"Lundakvinnan" 126
Lunds universitetsbibl. 4
Läsesällskap 22

Idrottshistoria 133
Indelningsverket 122
Inkorporeringar 93, 133
Inkvartering (militär) 120-121

MAB & MYA 8
Magistratens arkiv 132
Malmquist, P. 102
Malmström, M. 108
Malmö Arbetsstuga 107
—belägring 1676 47
— Byggmästarefören. 8
—diskont 78, 97
—elementarläroverk 60
—högre elementarläroverk 60
— Fastighetsägarefören. 109
—Flygkompani 134
— fornminnesfören. 5, 70, 72-77
— Frihamns AB 8
—högre allm. läroverk 60
—Jernarbetares Fackfören. 100
— Korkarbetarfackfören. 101
— kvinnl. klubb & läsesällsk. 22
—museer 10, 51
—Strumpfabrik 8
—Teater 133
Malmö-Genarp-Ystads järnväg 112
Malmöhus (slottet) 85
Malmöhusvägen: arkeologi 36
Mantalsbegreppet 122
Matsson, A. 56
Medicinalväxtodling 127
Menander, H. 101
Militär inkvartering, 120-121
Moderata samlingspartiet 8
Mortensen, C. 12, 14, 17
Motreformationen 13
Munck af Rosenschöld, T 57
Museer 10, 51
Musik 31
Myntväsen 48
Möller, P. Nilsson 64

Jordbruk 116, 133
Järnarbetarnas fackfören. 100
Järnvägar 112
Jönsson, 0. 102
Jorgensen, G. 21
Kaffehus 115
Kalendegatan: spökerier 64
Karl XII 63
Kartor 92
Katrinetorp 82-83
Killander, A. 19
Kloster 28
Klädvanor 26
Kockum, L. 102
Kockums Mek. Verkstad 8, 100
Koleraepidemi 125
Kommunalarbetarstrejken 1908 133
Korkarbetarfackfören. 101
Krabbe, J. 97
Kronprinsens husarregemente 123
Krukmakeri 133
Kulturmiljöer: sanering 94
Kyrkogårdar 29
Kyrkohistoria 11-15, 17-18, 29, 133
Käglinge: arkeologi 36
Lagerberg P. 98, 133
Latinskolan 20 — se även Malmö högre
allm. läroverk
Lauridsen, J. 21
Lembkeska gården 84
Liden, J. H. 68
Limhamn 93
Lokaltrafiken 8
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Naffentorpsgården 34
Nattvardsbröd 11
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Nauman, J. 102
Neb, J. Uffesen 133
Nicolovius, /pseud./ 16
Nordborg, J. V. 108
Nordiska industri- & slöjdutst. 1896 128
Nordlindh, C. M. 78, 97
Nordström, E. 18
Nödmynt 48
Oxie 93
—arkeologi 46
Persson, E. S. 8
Persson, P. 108
Pildammsskolan 20
Plantagejordar 116
Pouget, J. N. 13
Psalmdiktning 12
Punschtillverkning 111
Raaby, J. Aagesen 13
Rasmussen, H. 21
Realskolan 20
Renhållningsverket 8
Ring, J. 13
Roslin, A. 35
Rostius, C. 4
Ruhe, J. D. 102
Rådhuset 9, 16, 97
Rådhusrättens arkiv 132
Rättshistoria 95-99
Rödsotsepidemin 124
Rölakan 27
Salomonsen, B. 58
S:t Gertrud (kvarteret): gård nr 27 80
S:t Jörgen (kvarteret): arkeologi 36
S:t Knutsgillet 9, 16
S:t Petri kyrka 30
—"bildstormen" 17
S:t Petri läroverk 20
Schadenhausen, V. 14, 99
Schlyter, H. 59
Silow, C. C. 102
Sjöbergs fabriker, A. P 133
Skanska AB 118
Skatteväsen 122

Skolemester, S. 21
Skolväsendet, 19, 21, 23, 60, 133
Skråväsen 102, 133
Skåneflyg, AB 134
Skånelagen 96
Skånemässan 8
Skånska Cement AB 118
—Cementgjuteriet 118
—Konstnärsklubben 131
Slakthuset 86
Snapparp 82
Soldatliv 120-121, 123
Spandemager, H. Olufsen 12
Spökerier 64
Stadsarkivet 7-8, 125, 132
Stadsbiblioteket 2
Stadsteatern 133
Stangerup, H. 25
Stenberg, I. L. 60
Sthen, H. Christensen 12, 14
Stiftelser 103-104
Stralsund: S:t Johannesklostret 54
—stadsarkivet 54
Strejken 1908 133
Södra Sallerup 93
—arkeologi 30-40, 42-45
—Wowragården 88
Södra Teatern (vid Majorsg.) 32
—(vid Triangeln) 32
Söfren Skolemester 21
Teater 32-33, 133
Teschska palatset 87
Textilkonst 27
Tidström, A. 68
Toarp 91
— arkeologi 36
Trulssen, J. 21
Tuberkulosdödlighet 124
Tullstorps skola 19
Tullväsen 130
Törnschiär, L. Persson 61-62
Ulfeldt, L. C. 25
Undervisning: historia 19, 21, 23, 60,
133
Utställningen 1896 128
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Wallin, J. 0. 125
Weisweiler, A. 13
Wennerberg, T. 102
Werngren, A. 102
Wiborg, C. Olsen 21
Viktoria Teatern 32
Wowragården 88
Väckelserörelser 133
Vänsterpartiet 8

228

Västra Skrävlinge 93
Ängdala gård: arkeologi 38-40,43-45
Öresundsbroförbindelsen: arkeologi 36
Öresundsrådet 8
Österlind, F. 79
Östra Skrävlinge: Kung Karls backe 63

Malmö äldsta stadssigiLL med bilden av en romansk kyrka
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