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KjeR Asp in memoriam

Kjell Asp i Rosenvingeska husets salonger vid styrelsemote ar 2000. Foto: R.A.
Kjell Asp, f. 1925, Miriade sin yrkesbana som larare vid Folkskoleseminariet i Lund under wren
1944-1948. Harefter tilltradde han som vikarie vid Kulladalsskolan 1949 och blev ordinarie
larare aret darpa for att senare verka pa Annebergsskolan fram till 1988. De sista tva wren fore
sin pensionering var han med om att bygga upp Skolmuseet pa Vastra skolan. Skolmuseet har
senare flyttats och ligger idag pa Sodra Promenaden.
Under sin tid pa Annebergsskolan var Kjell Asp aven handledare for lararkandidater. Kjell
visade tidigt intresse for de skona konsterna, musik och litteratur. Det var darfor naturligt att
han ticks& var verksam som skolbibliotekarie. Harutover ingick han i styrelsen for Malmo
Skolpoliser.
Pa 1940-talet var han med i Oresunds Sjovarnsflottilj. Under wren 1948-49 var han lojnant
vid flottan och senare kapten i Flottans reserv. Kjell Asp som tyckte om att sjunga var medlem i
Par Bricole och ingick dar i Par Bricoles kor. Vidare var han medlem i Odd Fellow Orden,
Amicitia nr 3.
Kjell Asp blev invald i Malmo Fornminnesforenings styrelse 1993 och var verksam fram till
och med ar 2002. Han var sekreterare under nagra k och ingick i programkommitten. Under
sin styrelsetid hjalpte han ofta till med att organisera utflykter samt paborjade katalogisering av
foreningens bibliotek som finns pa Malmo stadsarkiv. Under sits sista styrelsear var han behjAplig med att tillse att valda delar av foreningens litteratur kom Malmoskolomas egna bibliotek
tillgodo som studielitteratur till eleverna.
Kjell gick bort efter en kort Lids sjukdom i december 2003. Vi minns honom som en glad
och palitlig man med humor och varmt hjarta och med ett stort engagemang for skolan och
foreningslivet.

Rita Abrahamsson
sekreterare
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Kammarmusik i Malmo
En Oversikt
AV GUNNAR SJOQVIST

Forspelet
Kammarmusik i Malmo dr inte bara Salomon Smiths Kammarmusikforening, aven
om dennas utbud tidvis dominerat det "intima" musiklivet i staden. Nar jag vid
foreningens 90-arsjubileum fOrsokte skriva dess historia, fann jag att dess grundande
hade en forhistoria som borde belysas mer an vad som skett tidigare. De italienska
musiker som 1907 skapade Malmo Musikkonservatorium gav fran starten arligen
mycket uppskattade konsertserier med lararna Giovanni Tronchi, Giovanni Turicchia,
Gotthardo Vecchi och Carl Schiffer som flitigt medverkande. Vid Hera tillfallen
inbjods kammarmusikentusiasten Salomon Smith som altviolinist. Nar denne tillsammans med namnda representanter for musikkonservatoriet kallade till stiftelsemote
1910 var marken val forberedd — man visste att det fanns publikunderlag for en
Malmo Kammarmusikforening.
En sjatte stiftare, Nils Georg Stromberg, har i "Anteckningar over Musiklifilet i
Malmo 1820-1928 visat, att malmtiborna knappast var svaltfodda pa kammarmusik.
Har hade ganska ofta getts tillfallen att lyssna till ensembler och enskilda artister, som
under sina turneer forenat kopenhamnsbesok med en tur Over Sundet. Dokumentationen har emellertid varit svar, vilket Nils Georg Stromberg betygar i inledningen av sina
"Anteckningar":
"Samlaren och upptecknaren av dessa minnen, vilken under ett halvt sekel varit
och dr anstalld i Fru Musikas Onst inom rikets tredje stall, erkanner villigt att detta
rikhaltiga och vittomfattande amne har icke fd tt en sitt eget vdrde motsvarande
framstallning. Orsakerna handl ligga 1.../ i bristande tillgang till material:"
Strombergs undersokningsmaterial har varit annonser i Malmo Tidning och Malmo
Nya Allehanda till 1848 och darefter i Snallposten. De verkliga evenemangen tycks ha
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agt rum i Ridhusets magnifika Knutssal (i nigon annons namnd som S:t Knutssalen)
eller den intimare Landstingssalen, som senare under manga ar blev konsertsal for
Salomon Smiths Kammarmusikforening. Teatern, Hippodromen och festlokaler i olika
hotell namns ofta, delvis beroende pi att dessa restauranger ofta holl sig med olika
underhillningsensembler, ur vilka enskilda musiker gav konserter.
Bland gastande svenska instrumentalister finner man vid sidan av dem, vilkas namn
fortfarande ar aktuella, nagra som trots goda insatser blivit bortglomda. Har kan t.ex.
namnas violoncellvirtuosen Andreas Gehrman (1806-1876), som gastade Malmo
1841 och 1842. I forsta upplagan av Sohlmans musiklexikon uppges han som debutant i Stockholm 1826 och som medlem i Kungl. hovkapellet 1827-1838. 1847
startade han i Kristiania ett filharmoniskt sallskap, vars dirigent han var 1847-1849.
Han ans.* som landets framste cellist och kammarmusikspelare och konserterade bl.a.
i Finland och Ryssland. Sonsonen Carl grundade 1893 Gehrmans Musikforlag. Violinisten Amanda Maier (1853-1894) — gift med den hollandske pianisten/tonsattaren
Julius Röntgen (1855-1932) — framtradde i Malmo tre ginger under 1870-talet.
Amanda Maier gjorde sig aven kand som komponist, bl.a. av en violinsonat, som
utgays 1877. I fodelsestaden Landskrona och i Malmo uppmarksammade darvarande
kammarmusikforeningar 1944 100-irsdagen av hennes bortging med framforandet av
nagra satser ur en ofullbordad strikkvartett vid konserter av Brnokvartetten.
Bland de utlandska gasterna finner man nagra av de stora mastarna, men ocksi
somliga, som i dag ar helt bortglomda. Musikerfamiljen Neruda, som spelat stor roll i
bide danskt och svenskt musikliv, namns forsta gingen 1862. Nerudakvartetten, som
lange var Danmarks fornamsta kammarmusikensemble, framtradde har Hera ginger
under slutet av 1800-talet. Den framstiende cellisten och tonsattaren Franz Neruda
(1843-1915), en kar gast i Malmo (och Ystad), fanns ocksi med vid stiftandet av
Malmo Kammarmusikforening 1910. Vid hans bogging gav denna en minneskonsert
i december 1915.
Norrmannen Edmund Neupert (1842-1888) var en av sin tids framsta pianister
med glansande teknik och saker stilkansla. Hans namn ar sarskilt forknippat med
Griegs pianokonsert, som ar tillagnad honom. 1800-talets violinmastare foretraddes av
Ole Bull (1810-1880), Joseph Joachim (1831-1907) och Henryk Wieniawski (18351880) .
I Skane var apotekaren Salomon Smith och musikdirektoren August Korling i Ystad
foregangsman, nar kretsen kring dem sa smaningom utvidgades till en kammarmusikforening, som gav offentliga konserter. I Ystad gays den ocksi den forsta kammarmusikfestivalen i juni 1910. I tredagarsfesten medverkade bl.a. Tor Aulin, Wilhelm
Stenhammar och Franz Neruda, och publiken kom inte bara fran Skane for att lyssna
8
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till de gedigna programmen, som varvade wienerklassicisterna med svenskarna Berwald, Norman, Sjogren, Soderman och Stenhammar.

Malmo Kammarmusikforening
I Malmo spelade som namnts det 1907 grundade musikkonservatoriet en viktig roll
med sina sju arliga offentliga "lararekonserter", och tillsammans med Salomon Smith
1910 togs initiativet till grundandet av Malmo kammarmusikforening. Fram till 1920
var det huvudsakligen konservatoriets larare som svarade for kammarmusikforeningens
utbud med violinisterna Giovanni Turicchia och Ernesto Ballarini, cellisten Gottardo
Vecchi och pianisterna Carl Schiffer och John Heintze samt klarinettisten Romeo
Galli som flitigaste medverkande — inte att forglomma violinisten/kapellmastaren Carl
Maull som efter de namnda violinisterna svarade som primarie i olika ensembler. Har
bor namnas att Bromanattlingen violinisten Malin Broman berikade och kompletterade foreningens arkiv med sju programblad fran konserter 1915-1918, dar violinisten
Carl Maull och professorskan/pianisten Dagmar Broman medverkade i duo-, triokvartett- och kvintettspel tillsammans med bl.a. Salomon Smith.
Malmo Kammarmusikforening har efter samgaende med Ystads Kammarmusikforening 1920 till Sydsvenska Kammarmusikforeningen, 1928 omdopt till Salomon
Smiths Kammarmusikforening, hittills anordnat 680 konserter i hemstaden. Fran
1920 har lokalavdelningen i Lund arrangerat 358 konserter. Da foreningens verksamhet har belysts i en artikel i Malmo Kulturhistoriska Forenings arsskrift Elbogen 2001
har har endast lamnats nagra kompletterande uppgifter.

Malmo Kammarorkesterforening
Van syfte ar att vacka intresse for den inhemska och den utlandska samtida
musiken, men ocksa att konstnarligt balansera denna introduktionsverksamhet
genom att i lampliga proportioner framfora representativa kompositioner fran
aldre musikepoker. Vi vill inte renodla en snav musikalisk installning, men vi vill
forbehalla oss ratten att valja inom musiklitteraturen utan hansynstagande till vad
som brukar "sla" eller "Ora sig". Framfor allt: ingen vankelmodig eftersagning pa
repertoaren och inte Keller flagon doktrinar "radikalism", men garna da och da
musikaliska experiment som verkligen syftar till konstnarligt uttryck. Det kanske
blir svart att alltid avgora vad som ar dicta. Vi ar beredda pa oundvikliga misstag
men forvantar att i gengald kunna gora musikaliska fynd. Och det ar sadana
upptackter som vi hoppas ska ge varde och berattigande at var verksamhet.
Sa introducerade Malmotonsattaren Carl-Olof Anderberg som dirigent och konstnar9

KAMMARMUSIK I MALMO

fig ledare den nybildade Malmo Kammarorkesterforening vid invigningskonserten den
4 februari 1947 i Landstingssalen i Malmo ra'dhus. Borgmastare Thomas Munck of
Rosenschold invigningstalade och gay som ordforande i Salomon Smiths Kammarmusikforening sin eloge till en "utvidgning" av repertoaren, som endast med svarighet
kunde rymmas inom konserthusstiftelsens "ansvarsomrade".
Inledningsprogrammet illustrerade bredden i repertoartankandet: barocken representerades av stormastaren Bachs forsta orkesteruvertyr, Wienerklassicismen av Mozarts
pianokonsert nr 20 i d-moll med Hans Leygraf som solist, och den samtida musiken av
Ingvar Lidholms genombrottsverk Toccata e canto och dansken Svend Erik Tarps
miniatyrsvit Mosaik.
I den av Carl-Olof Anderberg nybildade kammarorkestern var flertalet medlemmar
"kammarmusiker" i Konserthusstiftelsens orkester. Denna karna kompletterades av
nagra spelsugna amatorer, sjalv hade jag nojet att medverka som altviolinist for att
narmare bekanta mig med den intressevackande repertoaren.
Under tiden 1947-1949 gays femton offentliga konserter. dessutom medverkade
orkestern vid nagra radiokonserter fran SR:s malmostudio, till vilken dirigenten hade
en "familjar" anknytning genom sin far. Invigningskonserten blev monster for
repertoarvalet. Kontrasterande gammalt och nytt (ibland som uruppforanden) presenterades i val avvagda doser med goda kommentarer. Samtida svenska tonsattare som
Blomdahl, Fernstrom, de Frumerie, Hallnas, von Koch, Lars-Erik Larsson, Lidholm,
Rosenberg, Welander, Wiren och danskarna Riisager, Schultz och Tarp presenterade i
ord och ton. Bartok, Honegger, Milhaud, Stravinsky och en rad barockrnastare fick vid
sidan av Johan Helmich Roman svara for det kontinentala inslaget i denna verksamhet,
som till stor del praglades av idealitet — men som tyvarr blev alltfor kortlivad.
Som komplettering till den utforliga presentationen av Carl-Olof Anderberg i
Sohlmans musikiexikon kan namnas att tonsattaren/dirigenten tidigt utmarkte sig i
malmoitiskt musikliv. Vid invigningen av Malmo museums nya lokaler i Malmohus
sommaren 1937 bidrog han med tidsenliga, festliga fanfarer, exekverade av en blasarensemble, och i februari 1938 aterkom han som ledare for en museets kammarorkester,
bildad av strakmusiker fran Konserthusstiftelsen. Den av Anderberg planerade och
mycket uppskattade verksamheten genomfordes med 4 konserter under 1938, men
lades sedan ner.

Musikkonservatoriet/Musikhogskolan
Vid sidan av lararekonserterna hade musikkonservatoriet som led i sin undervisning en
offentlig elevkonsertverksamhet. Sedan konservatoriet blivit statlig musikhogskola ger
de studerande kammarmusikpubliken rika mojligheter att lyssna pa studieresultaten.
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Konserterna, som annonseras i musikhogskolans manadigt publicerade programoversikter, ges i musikhogskolans Rosenbergssal, i Landstingssalen, i Caroli kyrka och i
Malmo museum.

Museikonserter
Malmo Museum, sedan 1936 inrymt i Malmohus slott, har bland sina lokala attraktioner inte minst den historiskt intressanta orgeln i Skovgaardssalen. Vid invigningen
sommaren 1937 inramades festligheterna av den under malmotonsattaren/dirigenten
Carl-Olof Anderberg med "den dissonanta bleckensemblens fanfarer" — som Jacques
Werup uttrycker det i memoarboken "Hemstaden". En genomgang av museets
Manadsblad visar, att museichefen Ernst Fischer till en borjan brukade illustrera sina
demonstrationer av stilrumssviten och "vandringar i konstgalleriet" med grammofonkonserter med musik frin de behandlade epokerna.
Vid nagra tillfallen anordnades s.k. intima musikaftnar. Vid den forsta (i november
1937) svarade Sydsvenska Filharmoniska Foreningen, ledd av pianisten/kapellmastaren
Walter Meyer-Radon for programmet. Som solist medverkade saxofonmastaren Sigurd
Rascher, som vid den tiden bodde i Akarp. I februari 1938 aterkom Carl-Olof Anderberg som ledare for en kammarorkester, bildad av strakmusiker fran Konserthusstiftelsen. Konserten aysag att inleda en museets regelbundet aterkommande musikverksamhet. Da framfordes bl.a. Griegs Holbergsvit och Carl Nielsens Liten svit op 1.
Ensemblen, senare annonserad som Museets kammarorkester, aterkom en manad senare med ett helsvenskt program med verk av Dag Wiren, Sten Broman, Hilding
Rosenberg och Lars-Erik Larsson. Den garde och sista konserten gays i december
1938. Oboisten Erik Nilsson spelade en Handelkonsert, Carl-Olof Anderberg bidrog
med en nykomponerad Liten Martensgasmusik och punkt sattes med Gustav Holsts
S:t Paul's Suite.
Efter en mer an arslang paus kunde Axel Boberg i juni 1940 presentera och inviga,
som det ansags, varldens aldsta spelbara orgel. Denna hade ursprungligen tillhort
Malmo S:t Petri forsamling, men efter att den "tjanat ut" dar, overtogs den av Genarps
forsamling 1799 och bleu mer eller mindre bortglomd i 140 ar. Den restaurerade
orgeln placerades i Skovgaardssalen, och Petriorganisten Axel Boberg hade den stora
gladjen att presentera och inviga den pa hosten 1940. Da saknades orgelns ryggpositiv,
men detta har senare rekonstruerats och kunde inforlivas med huvudverket och invigas
i februari 1942 av Axel Boberg. Denne hade efter invigningen vid flerfaldiga tillfallen
demonstrerat den unika orgeln, som fortfarande lockar den orgelintresserade till besok.
Efter Axel Bobergs bonging 1946 gick uppdraget att svara for orgelmusiken till
Waldemar Welander. Hans "orgelstunder" agnades oftast musik fran renassans och
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barock. For att vacka vidgat intresse for museets musikverksamhet inbjad han aven
andra organister, sangsolister och korer att medverka. Bland gastande organister finner
man lundaorganisten Bedrich Janacek, domorganisten i Vaxja Gotthard Arner, domorganisten i Zurich Viktor Schlatter och Petriorganisten Carl Bengtsson.
Fran 1960 fick museikonserterna en "fastare" utformning. Da inleddes ett samarbete med ABF:s malmoavdelning, vars musikkonsulent, pianolararen vid musikkonservatoriet, Axel Svitzer, arrangerade en rad kammarmusikkonserter inom ramen
for museikonserterna. Han overflyttade armed till Malmo museum en musikalisk
ABF-verksamhet, som fran hasten 1958 initierats av den da nyengagerade musikkonsulenten, Gunnar Sjoqvist, som gjort ett fors& att med "folkkonserterna" i Goteborg som forebild vacka intresse for kammarmusik. I en serie "fredagsmusik" aysags
"att ge en bild av hemmusik under 500 ar med stravan att ge lyssnarna tillfalle att lara
karma sma verk av stora mastare i sa stiltroget utforande som mojligt". Bland hastens
sex konserter kan namnas en presentation av de aktuella jubilarerna Henry Purcell och
Johan Helmich Roman med musik for blockflojt, strakar och spinett samt gitarristen
Per-Olof Johnsons malmodebut med ett program som spande fran Luis Milan till
Heitor Villa-Lobos.
Den Svitzerska perioden pagick fram till 1964, da konservatorielararen/pianisten
Axel Svitzer atervande till hemlandet for att tilltrada ett musiklektorat i Haslev. Musikverksamheten gick pa sparlaga och lag tidvis heft nere, nar den pensionerade organisten
i S:t Petri , Carl Bengtsson, 1970 atog sig uppdraget som museiorganist. Under manga
ar vardade han det gamla instrumentet och vid talrika orgelkonserter formedlades
bekantskapen med forna tiders orgelmusik. Han tog ocksa initiativ till namnda
sondagsmatineer med kammarmusikprogram, en verksamhet som alltjamt pagar efter
samma riktlinjer. Fran borjan anordnade Bengtsson 12 konserter per sasong, men
publikintresset blev efterhand sa stort att det motiverade en aiming till 17-18 arligen.
For att verksamheten skulle komma igang med det laga anslag, som stod till forfogande, medverkade museiorganisten utan sarskild ersattning som orgelsolist eller
ackompanjator for sangare och instrumentalister. Manga ungdomar har har fatt mojligheten framtrada offentligt, och det ar inte ovanligt att studerande vid Musikhogskolan i Malmo avlagger delprov i sin diplomexamen i Skovgaardssalen.
Da Carl Bengtsson efter sina utmarkta insatser i stadens Malmo musikliv lamnade
museikonserterna, eftertraddes han av i tur och ordning av f. konserthuschefen Olof
Hult 1984, 1993 av Stieg Ferneborg, utbildningsledare pa musikhogskolan, och
1995-2003 av sangpedagogen Inga-Lill Sannfrid och darefter av Musikhogskolan i
Malmo. Fran borjan hade konsertbesokarna fri entre, en forman som forsvann, nar
museet forbeholl sig ordinarie entreavgift.
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Ars Nova —foreningen for samtida musik
"Tanken rann upp pi en rhensk flodbit mellan Bonn och Koln. Det var den 13 juni
1960, under Varldsmusikfesten i Koln, och pa biten traffades tva personer, som bor
kunna kallas tillskyndare av ARS NOVA, foreningen for samtida musik i Malmo."
Den ene var berattaren, fit lic Hans Astrand — sedermera standig sekreterare i Kungl.
Musikaliska Akademien — den andre var Ulf Bjorlin, "nyanstalld larare vid Malmo
Musikkonservatorium, full av ideer och verksamhetslusta efter sina fullbordade Parisstudier". Hemma i Malmo utvecklade de tillsammans med tonsattaren Ingvar Wieslander planerna pi en foreningsbildning. I styrelsen ingick dessutom Sten Broman och
Folke Abenius. Efter Wieslanders bortging tillkom Sixten Nordstrom och Henrik
Jansson.
I Ars Novas redogorelse for de forsta 5 `Oren laser man: "Ars Nova hade den goda
smaken och utomordentliga turen att baras till dopet av en nyckelfigur i vad man utan
definitionsbekymmer vigar kalla den nya musiken: Karlheinz Stockhausen. Konserten
blev en stor framging ute i den vackra Fridhems villa dar Malmo Musikkonservatorium di holl till, med de tre musikerna, Stockhausen spiv och de sjalvskrivna "kumpanerna" David Tudor och Christoph Casket langs lingvaggen i konsertsalen och halvannat hundra lyckligt nyblivna Ars Novaabonnenter plus ett halvannat hundratal
forsiktigare losbiljettkopare utspridda i angransande lokaler pa tre hall ("Musik im
Raum"). Ars Nova var fold, under de basta auspicier.
Naturligtvis var denna fodsel samtidigt borjan till en ling rad bekymmer, inte minst
av ekonomisk art. / / Den forsta sasongen som mojliggjordes genom abonnentinkomster och Sveriges Radios forsta hjalpande hand med en nutida musikkonsert for
forsta gingen forlagd utanfor huvudstaden, samt andra upptradande artisters generosa
gagebeskedlighet. Den andra sasongen 11611 dad& pi att komma helt av sig och
raddades narmast genom den desperata satsningen pa en "happening" med Karl-Erik
Welin, som blev Ars Novas forsta stora skandalsucce.
Det forsta offentliga bistand Ars Nova fick kom fran Foreningen Svenska Tonsattare
— sitt andra fick foreningen (ingalunda fran Malmo stad utan) av AB Tingsryds
Bryggeri, vars kulturstipendier 1962 aven fick en musikalisk budget ur vilken juryn
med Sten Broman i spetsen oste ett valkommet "guldregn" (SDS 27/4 1963) ocksa
over Ars Nova. Det ar det narmaste nigot svenskt bryggeri kommit stolta Carlsbergtraditioner, och olpengar har fortsatt att rinna till i Ars Novas kassa.
Det drojde till 1964 innan Malmo stad vagade satsa pa Ars Nova. Trots att dratselkammaren fortfarande var "tveksam, om kommunalt bidrag till foreningen ar befogat", tillstyrkte den ett anslag "for att ge foreningen tillfalle att visa, om konserter av
den art, foreningen ger, dr motiverade i
13
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Ars Nova skulle emellertid aldrig kunnat overleva sin femarsdag om inte en rad
institutioner inlett ett fruktbarande samarbete. Sveriges Radio har redan namnts,
Stiftelsen Malmo Konserthus har gett ett par av sina jamforelsevis dyraste konserter
"i samarbete" med Ars Nova, pa ett vaghalsigt och festligt Ott. Fylkingens nordiska
turneer har alla berort Malmo. "Prisma" i Kopenhamn debuterade i Malmo med den
skandinaviska urpremiaren pa Pierre Boulez' Le Marteau sans maitre och har sedan
gett flera mycket fina och fordelaktiga konserter i Ars Nova, och inte minst har
enskilda med rad och dad stott arbetet. Sarskild uppmarksamhet har teamet MelinOsterlins unika affischserie tilldragit sig, dven vid utstallningar i New York och Tokyo!
Det pa sadan samverkan Ars Nova hoppas kunna fortleva annu nagra lustrer.
Vid 10-arsjubileet, da verk av Alison Bauld, Alcides Lanza och Hifumi Sjimoyama
uruppfordes, sammanfattade den avgaende ordforanden Hans Astrand sina intryck i
jubileumsprogramskriften: "Om den nya forstatligade musikhogskolan far vaxa i den
takt som musiklivet kraver, om det ur Malmo Konserthusstiftelses orkester och ur
musikhogskolan kan vaxa fram sadana musikergrupper som hogtidskonsertens, om det
blir naturligt for unga tonsattare att stanna kvar i Skane och inte emigrera till Stockholm for att overleva som tonsattare, da skapas det fort nog ett musikklimat dar Ars
Nova blir en vacker vardagsvara, ett naturligt behov och inte en kurios exldusivitet. For
en medstiftare och avgaende kronikor dr sadana framtidshopp motivation och Ion for
modan. Men de dr for Malmoregionen ett musikaliskt obligatorium. Det kan se ut
som just dagdrommerier om inte en lokal, lokalpatriotisk, lcrakvinklad utan internationell, folkforbrodrande musikvarld att till ett litet tioarsjubileum i Malmo bestalla
antipodiska musikstycken fran Australien, Japan, Argentina. Men Ars Nova forhaver
sig inte sa ofta mot sadana hogre boningar utan vardar sig ran fogligt om sin skanska
moderjord."
Till det ovanstaende har jag som Ars Novaabonnent och senare styrelseledamot dven
insett att Ars Nova inte skulle startat och kunnat fortleva och stabilisera sin verksamhet, om inte Hans Astrand varit den ledande kraften under det kritiska feorsta
decenniet. Genom en aldrig sinande uppslagsrikedom och entusiasm och sitt kontaktnat inom "nutida musik" har han kunnat erbjuda en mangfald intressanta program.
Men vilken arbetsinsats har inte detta kravt! Under det forsta decenniet genomfordes
ett 50-tal konserter. Sedan 1976 ar Malmoforeningen ett livaktigt konsertgivande
organ for den svenska sektionen av ISCM (International Society of Contemporary
Music).
Sedan Hans Astrand flyttat till Stockholm och tilltratt befattningen som Kungl.
Musikaliska Akademiens standige sekreterare overtogs ordforandeklubban av Sixten
Nordstrom, utbildningsledare for musiklararlinjen vid Musikhogskolan i Malmo. Fran
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1986 overtog Johannes Johansson, utbildningsledare for musiker- och kyrkomusikerlinjen, ledningen och gay foreningen en egen programtidning. Den har efterhand vaxt
och har liksom verksamheten blivit alltmer innehallsrik. Denna delades pa tva verksamhetsgrenar: Nutida musik och s.k. Elektrisk Helg. Den forra praglades av att ge en
bild av "hela &het", medan den senare specialiserade sig "med musik for hogtalare och
andra instrument". I nara samarbete med bl.a. Musik i Skane, Musikhogskolan i
Malmo, Sveriges Radio P2 och Sydsvenska Dagbladet arrangerade foreningen under de
senaste decennierna arligen en veckas "Nutida musikdagar", som kom att spegla
musikutvecklingen i en rad larder.
Under sin 43-ariga tillvaro har Ars Nova gett inte mindre an ca 250 konserter.

Kammarmusikforeningen —61
Indirekt har malmokonservatoriet kunnat Ora en kammarmusikalisk insats genom att
vissa larare gett konserter i staden. Under 1960-talet bildades t.ex. Kammarmusikforeningen —61 av flojtisten Bertil Melander och klarinettisten Bertil Noren, bada
anstallda i Konserthusstiftelsens orkester, som vid den tiden bytte konsertestraden mot
Stadsteaterns orkesterdike. De gjorde verkligen skal for den tidens titulatur for
orkestermusiker: kammarmusiker. Dessutom ville de och nagra likasinnade spelsugna
som avkoppling fran langkorare som "My Fair Lady" mest for nojes skull spela just
kammarmusik. Det blev ganska vanligt att deras samvaro mynnade ut i konserter.
Under aren 1961-1969 gays till en borjan arligen 4-5 konserter, och det var har som
konservatoriet kunde racka en hjalpande hand genom att ordna med notmaterial,
trycka program och stalla sin konsertsal kostnadsfritt till forfogande. Atskilliga av de
medverkande musikerna var for ovrigt larare vid konservatoriet, sa om man sa vill, kan
man har se en renassans av konsertverksamheten. Lokaltidningarnas positiva installning till de ambitiosa musikernas initiativ och deras beromvarda utforande av de ofta
udda programmen var inte att to miste pa. I en blankare noterade t.ex. Hans Astrand i
Kvallsposten 12/9 1961:
UNDER DET SAKLIGA namnet Kammarmusikforeningen —61 framtrader ett
valkommet och ovanligt inslag i MaImos musikliv. Det ar musiker i Stiftelsen
Malmo Konserthus' orkester som i medvetande om "att mojligheterna for
orkesteranstallda musiker till solistframtradanden och kammarmusikspel ar
ytterst begransade" beslutat att pa eget bevag och som man formoda helt utan
vederlag anordna "inte konserter men — nagra spelkvallar av mer okonventionell
karaktar pa Konservatoriet vid Fridhemsvagen". Intet kunde vara mera valbetankt.
15
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FORSTA FRAMTRADANDET blir mandagen den 11 december kl 20, och
darvid kommer en trio for flojt, violoncell och piano av Martinu, Stravinskijs tre
stycken soloklarinett, Fallas folksanger for cello och piano, sanger av Brahms och
Wolf, ett divertimento for trumpet, trombon och piano(!) av Boris Blacher att
spelas. Hat- marker man redan en fin triumf som dessa ambitiosa Malmomusiker
kan leva hogt pa, att i sina egna led sammanstalla instrumentkombinationer som
är mycket svara att Nitta utanfor t.ex. radions intressessfar, och just darigenom
kan programmen ges fargrik och okonventionell pragel.
PROGRAMMET denna forsta gang tyder ocksa pa ett lovvart intresse for
moderna verk men saknar inte kanda mastare, och genom att lata sina originella
uppbad framfora musik ayskilda stilarter kommer Kammarmusikforeningen
—61 att pa ett valgorande Ott komplettera de arrangemang som redan finns i
Malmo — nagon trangsel pa marknaden behover ju inte befaras! Detta, och inte
minst denna initiativkraft, dr ett halsotecken som badar gott aven for Stiftelsens
orkestrar.
Tyvarr blev Kammarmusikforeningen —61 inte sa langlivad. Efter att till en borjan
arligen ha gett 4-5 konserter, blev dess framtradanden mot slutet av 1960-talet alltmer
sporadiska, med en slutkonsert 1969.

Musikaliska salonger
Till det kammarmusikaliska utbudet i Malmo bidrog aven Sveriges Radio. Fran 1960talet har jag i min samling funnit nagra program till dessa konserter, till vilka den
intresserade kunde hamta fribiljetter i Radiohuset pa Baltzarsgatan. "Valkomna till
Musikalisk salong" var vi oftast lordagar vid middagstid med t.ex. franska
Parreninkvartetten i Kungsparken, den engelska Melosensemblen i Landstingssalen
och med Finn Videro och Bedrich Janacek och lokala musiker ur MSO i Skovgaardssalen Malmo museum for att narnna nagra minnesvarda musikstunder, som
hade sin givna publik.
sa har langt efterat har inte SR i Malmo kunnat Minna nagra upplysningar om
omfattningen av denna publika kommunikation. En hanvisning till SR:s Stockholmsarkiv har efter muntlig och skriftlig forfragan dar tyvarr inte gett nagot resultat.

Husiemusik
Gunnar Frankmar, organist i Malmo Husie forsamling, skapade kring sig och sin
familj ett rikt musikliv, och musikaftnarna i Husie forsamlingshus uppmarksammades
snabbt av de musikintresserade, och den akustiskt utmarkta horsalen fylldes ofta 141 av
16
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dem som onskade to del av valkomponerade programmen. For sangaren Gunnar
Frankmar blev det en hjartesak att vid sidan av orgel- och korkonserterna i kyrkan
arrangera romans- och pianoaftnar och bidra till att dessa av kammarmusikforeningen
nagot eftersatta genrer blev tillgodosedda. Har gays ocksa mojligheter till att lyssna till
sonataftnar, da nagon strakmusiker eller blasare framtradde tillsammans med nagon av
stadens pianister, ofta nagon kyrkomusiker som odlat pianot vid sidan av sitt huvudinstrument.
Det skulle varit roligt att ge en fylligare bild av det livliga musicerandet ute i Husie,
men sa har langt efterat har jag i brist pa arkivmaterial — konsertprogrammen har enligt
uppgift inte tillvaratagits i kyrkans arkiv — fatt inskranka mig till att i minnet aterkalla
nagra av de mest kanda artisterna som vid sidan av lokala artister framtradde under
1968 sasom t.ex. Kahl Laretei, som bl.a. framforde Beethovens Assdursonat op 26, och
den da purunga Freskkvartetten, som turnerade i Rikskonserters regi med Haydns Ddurkvartett op 76:5, Sjostakovitjs attonde, op 110 och Schuberts "Doden och flickan".
Under varen 1970 gastspelade Guido Vecchi och Hilja Saarne med tre violoncellsonater av Beethoven, och senare samma ar kunde man lyssna till Hege Waldeland i bl.a.
Regers d-mollsvit for solo-violoncell och Evy Brahammar i Hindemiths sangcykel "Das
Marienleben".
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Vrakgods
Av INGMAR BILLBERG

Vrakgods ar oftast benamningen pa kringflytande eller ilandflutna delar av fartyg, som
forlist. Men vrakgods kan ocksa vara delar eller rester fran fartyg som har blivit
upphuggna. Malmo som hamnstad ar idag mahanda lite svart att karma igen. Det
centrala resecentrum med Malmo centralstation och den inre hamnens tidigare livliga
fartygstrafik ar borta. Fartygstrafiken mellan Malmo och Kopenhamn har upphort och
de inre delarna av hamnen är idag ode. Fartygstrafiken ar i stallet koncentrerad till de
yttre hamnanlaggningarna. Kockums vary ar nedlagt och for nagon tid sedan exporterades bockkranen fran Kockums varvsomrade till Korea. Byggnader fran varvstiden
finns fortfarande kvar och pa lite olika platser finns ocksa tillvaratagna delar fran olika
fartyg med en viss Malmoanknytning. Foljande framstallning kommer att presentera
nagra av de fartygsdetaljer, som ar anbringade pa andra platser an pd Malmo Museers
sjofartsavdelning. De berorda fartygens historia kommer ocksa kort att redovisas.

"S/S Oresund"
I juni ar 2000 invigdes den fasta forbindelsen Over Oresund. Den bro som hade varit
planerad under en mycket lang tid hade till slut blivit en realitet. Under medeltiden
fordes farjor av farjeman eller prarnkarlar i Oresund. Langre fram i tiden kom postjakter, hjulangare och propellerangare. I slutet av 1800-talet existerade det ett flertal olika
bolag, som bedrev trafik mellan Malmo och Kopenhamn. Sa smaningom blev ett
danskt bolag helt dominerande pa linjen. Detta foretags monopolstallning sags inte
med blida ogon i Sverige. Det fanns ett onskemal fran Malinos sida att ha fartyg som
tillhorde staden och forde svensk flagg.
I slutet av 1800-talet framfordes det vid olika tillfallen att linjen Malmo —
Kopenham var olonsam. Detta hindrade inte nagra personer i Malmo fran att seriost
diskutera bildandet av ett rederi for Malmo — Kopenhamnstrafiken med ett delat
agande, svenskt och danskt. Detta skedde ocksa. ter 1900 bildades ett gemensamt
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"S/S Oresund".

Vykort fran
1950-talet.

Detalj av dorr med jugendslinga och
symbol med fisk. Foto: Ingmar Billberg
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bolag, som for den svenska delen fick namnet
Svenska Rederi AB Oresund och for den danska
delen Dampskibsse/skabet Oresund. De fartyg
som det tidigare helt danska bolaget hade haft
delades sa, att halften av fartygen forde dansk
flagg, den andra halften svensk.
Det forsta nya fartyg, som det nybildade
bolaget bestglde, var en propellerangare.
Denna blev byggd pa Kockums och sjosatt ar
1905 med namnet "S/S Oresund". Angaren
var lange i bruk i Oresund. De enda storm
avbrotten var de bada varldskrigen. Under 1:a
varldskriget forsokte bolaget uppratthalla trafiken. Da passtvang infordes 1918 upphorde i
stort sett trafiken. Under ar 1919 paborjades
kusttrafik framfor alit pa den danska sidan.
Nar 2:a varldskriget brut ut, infordes ater passtying mellan Sverige och Danmark.- Detta
blev naturligtvis mycket negativt for resandet.
Den 9 april 1940, da tyskarna marscherade in
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Inredning och tak fran
salongen.
Foto: Ingmar Billberg

Dorrarna till
matsalongen med skip.
Foto: Ingmar Billberg
i Danmark, aystannade all trafik. Den 24 april kom telegram fran Kopenhamn att
angaren "Oresund", som kvarhallits i Kopenhamn, skulle avga till Malmo. Svenskar,
som var bosatta i Kopenhamn och som onskade lamna Danmark, kunde medfolja.
Under krigsaren disponerades fartygen av marinen. Efter kriget okade resandestrommen betydligt. I november 1957 var angaren "Oresund" ute pa sin sista resa for
upphuggning i Ystad. I 52 ar var "S/S Oresund" i tjanst. Delar av aktersalongen togs
21
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tillvara vid upphuggningen och blev inbyggda i annexet till den nuvarande Hamnpaviljongen belagen langst ut i Nyhamnen.
Bolaget fick verka i 100 ar med olika agarbyten framfor allt under senare tid, finnan
den fasta forbindelsen blev en realitet. Sommaren ar 2002 avgick den sista flygbaten
fran Skeppsbron i Malmo till Havnegade i Kopenhamn. Vad som (inns kvar fran de
sista 100 arens Kopenhamnsbatar ar bl.a. de tillvaratagna delarna fran "S/S Oresund"

"HMS Ehrenskold"
I borjan av 1900-talet togs beslut om anskaffande av jagare till flottan. De forsta
jagarna "Mode" och "Magne" bestalldes fran England och levererades 1905 och 1906.
Kockums i Malmo fick uppdraget fran flottan att bygga de forsta helt svenska jagarna.
Jagaren "Wale" blev sjosatt den 21 september 1907. Detta blev borjan till en serie som
kom att omfattade 8 stycken jagare. Under borjan av 1900-talet pagick ocksa en debatt
kring fornyelse av flottans fartyg. Detta ledde 1912 till en omfattande insamling till en
F-bat, en typ av bestyckat pansarfartyg. Som en foljd av detta blev pansarskeppet
"Sverige" sjosatt ar 1915. 1:a varldskriget foranledde ett beviljande for fortsatt utbyggnad av flottan. Jagarna "Wrangel" och "Wachtmeister" byggdes vid Lindholmens vary i
Goteborg.
ter 1919 tillsattes en marinberedning, som skulle granska tidigare flottplan. Samtidigt pagick ett projekt for utveckling av en ny jagartyp. Tva nya jagarebyggen bevilja"HMS Ehrenskiild" till sjoss.
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Soffan fran "HMS Ehrenskokis" gunrum. Foto: Ingmar Billberg

Skip fran gunrummet.

des av riksdagen ar 1924. De tva jagarna bestalldes hos Kockums och
Gotaverken och fick namnen "Ehrenskold" och "Nordenskold". De ursprungliga namnen var "Nils Ehrenskold" och "0 H Nordenskold". Fornamnen slopades kort efter det att fartygen dopts. Dessa jagare markerade
en tydlig, ny utveckling, dels genom
sin storlek — 1000 ton —, dels genom
sin kraftigare bestyckning med tre 12
cm kanoner och genom sin hoga fart,
35 knop. Jagarna blev fardiga och
overlamnades till flottan ar 1927. Vid
provturen i Oresund uppnaddes en
fart Over 37 knop.
!fir 1926 togs beslut om en fortsatt23
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ning av Ehrenskold-klassen av jagare. Medel beviljades ar 1927 for ytterliggare tva
jagare, "Klas Horn" och "Klas Uggla". Aven "Klas Horn" byggdes vid Kockums och
sjosattes ar 1931. Ytterligare rya jagare av samma typ beviljades av riksdagen ar 1933.
Nu frangick man den tidigare namngivningsprincipen och de nya jagarna doptes till
"Stockholm" och "Goteborg", som blev upptakten till en serie av stadsjagare.
Under 2:a varldskriget ingick jagarna i den svenska neutralitetsvakten, ofta som
konvoj eller eskortfartyg. Ar 1941 intraffade den svara katastrofen i Harsfjarden. En
kraftig explosion pa jagaren "Goteborg" foljdes av en explosion pa jagaren" Klas
Horn". Bada jagarna sjonk inom 10 minuter. "Klas Uggla" hade blivit antand av
brinnande olja och blev helt utbrand Mom en timma. "Goteborg" och "Klas Horn"
kunde aterga till flottan efter omfattande reparationer, medan "Klas Uggla" blev
utrangerad.
1929 fick jagaren "Ehrenskold" ett nytt, moderniserat vapensystem. Efter kriget
under ar 1950 blev "Ehrenskold" ombyggd for ubatsjakt. Bade "Ehrenskold" och
"Nordenskold" blev utrangerade ar 1963. Jagaren "Ehrenskold" blev skrotad i Ystad ar
1973. En del av interioren fran jagaren hamnade sa smaningom hos sjovarnska'ren i
Limhamn. Sjovarnskaren fick en annan roll under 2:a varldskriget. Under borjan av
1940-talet tillkom ett antal mindre batar for karens verksamhet i Oresund. En av
bidragsgivarna till det utokade fartygsbestandet var den for Malmo valkande skeppsredaren, bokforlaggaren och mecenaten Einar Hansen, grundare av bl. a. Allhems
forlag och Rederi AB Clipper.
Sjovarnskdren har fortfarande kvar sina lokaler i Limhamn, och dar ligger ocksa
karens nuvarande smabatar fkirtojda. I en av lokalerna finns ocksa tillvarataget en del
material fran jagaren "Ehrenskold". liar finns idag bland annat den ladersoffa som
tidigare fanns i gunrummet pa jagaren samt nagra mindre skip. Ofta ar skrotningen av
de aldre fartygen total men i sallsynta fall finns en del detaljer bevarade. Den storsta
insatsen for bevarande av marin jagarehistoria maste ands vara att 1950-talsjagaren
"Smaland" har bevarats i sin helhet och idag kan beskadas pa Maritima Centrum i
Goteborg.

"S/S Konung Gustaf V"
Fartyg har trafikerat linjen Trelleborg—Sassnitz under en ling tid. Nar jarnvagen etablerades blev denna linje genom tagfarjorna ocksa betydelsefull for tag till kontinenten. I
borjan av 1900-talet skulle farjebestandet fornyas och tva nya tagfarjor bestalldes. Den
forsta, "S/S Drottning Victoria", byggdes ar 1909 i England. Den andra, "S/S Konung
Gustav V", byggdes ar 1910 pa Lindholmens vary i Goteborg. Tagfarjorna fick verka
24
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Vykort over Malmo hamn som visor den vita agfihjan "Konung Gustaf V" ankomma eller avlopa
tag fdrjeldget. Vykortet kan tidsbestammas ganska exakt. Pa kortet kan man se att hogertrafik
Detta infdrdes som vi vet den 3 september 1967. Farjan tas ur drift 1968 for att pi till upphuggning
hos Personer i Ystad.
under en ling tid och skrotades forst ar 1968 i Ystad. Farjorna fick vara med om tvi
varldskrig. Under det forsta varldskriget blev bida firjorna upplagda i Stockholm vid
krigsutbrottet ir 1914. Under det andra varldskriget blev "Drottning Victoria" inkallad och fungerade under en period som bestyckad hjalpkryssare. Framfor alit anvandes
tagfirjan for minutlaggning mellan Sverige och Aland.
Under andra varldskriget lig tagfarjetrafiken periodvis nere mellan Sverige och
Tyskland. Efter kriget oppnades en ny linje mellan Trelleborg och Polen, forst mellan
Trelleborg och Gdansk och sedan ocksi till Gdynia. I juni 1947 oppnades trafiken till
Tyskland igen och da mellan Trelleborg och Warnemiinde. Ar 1948 oppnades hamnen
i Sassnitz och trafiken kom ater iging. Detta pigick fram till 1952, da det blev ett
tillfalligt stopp, for att iterupptagas under ar 1953. Under ar 1953 blev firjan
"Gustaf V" insatt mellan Trelleborg och Travemiinde.
Mellan ar 1953 och fram till upphuggningen ar 1968 gick tagfarjorna pi linjen
25
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Trelleborg — Travemiinde. Farjan "Konung Gustaf V" var en ofta sedd gast i Malmo
hamn under somrarna pa 1950- och 1960-talen. Da den ordinarie tagfarjan mellan
Malmo och Kopenhamn, "M/S Malmohus", lag pa vary for oversyn, blev Trelleborgsfarjan insatt for att uppratta forbindelsen till Kopenhamn.
Ar 1969 invigdes sjomansgarden och Malmo Sjiimanskyrka i de tidigare magasinen
och fiskehallen vid Fiskehamnsgatan. I de nyuppforda byggnaderna bereddes ocksa
plats for lite fartygshistoria. I det som idag kallas Kungasalongen finns stora delar av
inredningen fran den tidigare tagfarjan "Konung Gustaf V" inbyggda. Har kan man
idag — om lusten finns — sjunka ner i de mjuka fatoljerna och lata blicken vila pa de
bevarade trapanelerna fran salongen och mojligen kan man i fjarran kanna vibrationerna frin angmaskinernas jamna dunk.

Litteratur:
Goransson Bo Goran och Sereng Ingemar, Resan over Sundet. Malmo 1961.
Hofsten von Gustaf och Waernberg Jan, Orlogsfartyg, Svenska maskindrivna fartyg
under tretungad flagg. Lulea 2003.
Jacobsson Gosta, Malmo hamn genom seklerna. En jubileumsskrift. Malmo 1975.
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Ffintaysiag, Askviggar och eld
— nagra aspekter pa fiinta i medeftid
Av ANDERS HOGBERG

Bruket av flinta som riimaterial for verktygsproduktion dr nagot som traditionellt fbrknippas med tidsperioder som far plats inom begreppet stend lder. De ofantli ga antalet ar av
forhistorien vi kallar stenii lder har delats in i perioder. Dessa kallas paleolitikum,
mesolitikum och neolitikum, begrepp som i hogsta grad definierar sig sjalva som tidsperioder
under vilka sten brukades (-litikum kommer frdn grekiska lithiko 's "som Kir sten" av li'thos
"sten'). Men flinta som ra material har ocksii anvants under senare tidsperioder. Sava
under bronstilder och jarnalder som medeltid och historisk tid har flinta utnyttjats flitigt. I
denna text presenteras me' gra exempel pa denna metalltida anvandning. Med tvii aspekter
av flintans anvandning under medeltid i fokus, dels bruket av flinta som redskap, dels
anvandning av stenaldersreelskap som amuletter, diskuteras flintan som en del av den
medeltida vardagen.
De senaste arens infrastrukturella satsningar i sydvastra Skane har patagligt forandrat
landskapet. I saraband med dessa byggprojekt har bland de storsta arkeologiska undersokningarna nagonsin i Sverige igangsatts. Inom projekten Oresundsforbindelsen och
Citytunnelprojektet, vilka bada bedrivs vid Malmo Kulturmiljo, och projektet Vastkustbanan, vilket bedrivs vid Riksantikvarieambetet UV-Syd med kontor i Lund, har
tillsammans narmare 1 000 hektar av den skanska myllan undersokts. Resultaten fran
dessa projekt halter som bast pa att publiceras (Billberg m.fl. 1996, 1998; Lindhe 2001
m.fl.; Karsten m.fl. 1996).

Flinta i medeltid
Flinta är ett av de vanligaste fyndmaterialen vid arkeologiska undersokningar i regionen och darfor ocksi ett fyndmaterial som agnats speciella studier inom dessa projekt.
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Figur 1. NI gra flintsmeder fi-an Klagshamns kalkbrott under forsta halvan av 1900-talet (Hogberg
1999). Flintsmederna tillverkade stora tegelstensliknande flintblock. Dessa saldes for anviindning
som yttiickande bekladnad i cylinderutrymmet pa kulkvarnar. Produktionen var omfattande och jag
har hittat spar efier liknande tillverkning i ytterligare tva skanska kalkbrott, Ostra Torp vid
Smygehamn och Hanaskog nordvast om Kristianstad, (se figur 2). Med tillstand av Foreningen
Klagshamns och V Klagstorps Historia.

Figur 2. Tre flintblock tillhuggna under ftrsta halvan av 1900-talet. Blocket till vanster kommer
fran Ostra Torp, det i mitten till viinster flan Hanaskog och blocket i mitten till hoger fan
Klagshamn. Langst till huger finns ocksit ett stort ayslag fan blocktillverkningen i Hanaskog.
Blacken har alla kasserats vid tillhuggningen och efierlamnats pa respektive tillverkningsplats. Foto
Andreas Nilsson, Malmo Museer.
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Figur 3. Under senare delen av bronsalder,
cirka 800 — 400 fiCr., tillverkades och anvandes dessa stora flintknivar. De kallas traditionellt for lovknivar, men har troli gen anvants
som nagon typ av skorderedskap for aker eller
Knivarna skaftades innan anvandning.
Knivarna dr exempel pa en val utvecklad
flintslagningsteknologi och flintanvandning
under en period som traditionellt intePrknippas med anvandning av flinta (Hogberg
2000). Knivarna dr cirka 12 cm Tanga. Foto
Andreas Nilsson, Malmo Museer.
Olika aspekter av anvandning och hantering av flinta har lyfts fram och dessa studier
visar klart att flintan anvants under mycket ling tid, frin stenalder fram till medeltid
(Hogberg 2001a, 2001b, 2001c; Knarrstrom 2000, 2001). Frigan är om flintan
overhuvudtaget nagonsin slutat att anvandas (figur 1, 2 och 3).
Vid undersokningar av medeltida bytomter har det pitriffats flintredskap som
anvants som skar- och skrapverktyg, tillsammans med lamningar som daterats till
framst 1100 — 1300-tal (Hogberg 2001b; Knarrstrom 2000, 2001). Dessa redskap dr
enkla i sin utformning och bestir vanligen av omodifierade eller litt retuscherade
flintayslag (figur 4 och 5).

Figur 4. Flintredskap pdtraffat inorn Citytunnelprojektet vid undersokning av gird nummer 1 i den
medeltida byn Bunkeflo, strax soder om Malmo. Redskapet dr ett omodifierat ayslag, dvs det har inte
bearbetats vidare efter det att ayslaget digits av fran en flintkarna. En ra egg pa flintredskapet har
anvants for att bearbeta ett ben-, horn- eller tramaterial. Nar flintredskap anvands uppstar bruksspar pa redskapets egg. Dessa bruksspar kan analyseras i hogflirstoringsmikroskop. Eftersom olika
material ger olika bruksspar, gar det att bestamma vilket bearbetningsmaterial flintredskapet anvants till. Fotot till vanster visar hur en oanvand flintegg i 100x fbrstoring ser ut och fotot till huger
visar brukssparen, ocksa i 100x forstoring, pa en anviind egg pa flintredskapet fran Bunkeflo.
Teckning av Bjorn Nilsson.
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Figur 5. Flintredskap pt2traffat
inom Citytunnelprojektet i nagot
som preliminart tolkats som hantverksgropar vid undersokning av
gird nummer 6, Almdala Ord, i
den medeltida byn Lockarp, strax
sydost om Malmo. Foto Andreas
Nilsson, Malmo Museer.

Figur 6 Stenaklersredskap fran
medeltida Bunkeflo plitraffade vid
utgriivningar av Ord nummer 9 en brand flintyxa och tva fragment
av flintdolkar fran senneolitikum.
Afragmentet, langst till vanster, iir
9 cm &Mgt. Foto Andreas Nilsson,
Malmo Museer.
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Figur 7. Stenaldersredskap fran medeltida Bunkeflo, patraffat i en vagglinje till
ett hus vid utgr.avning av gard nummer 1
— en flintbit som är slipad pa en sida och
frostsprangd pa den andra (sidan som
syns pa bilden). Biten kommer fran en
slipad flintyxa och liknar ett eggparti.
Den ar 7 cm lang. Foto Andreas Nilsson,
Malmo Museer.

Figur 8. Sterdildersredskap fran medeltida 75/gels-A patraffat vid utgravning av Ord nummer 31 — en tunnackig
flintyxa. Yxan ar 24 cm
&big. Foto Andreas Nilsson, Malmo Museer.
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Aven om den medeltida anvandningen av flinta som ramaterial maste betraktas som
begransad i jamforelse med material som t.ex. jam, ben och horn, visar dessa fynd med
all tydlighet att flintredskap verkligen anvandes under medeltiden.
Men det finns andra aspekter pa flinta under medeltid. For samtidigt som dessa
enkla redskap finns narvarande, forekommer ocksa fynd av komplexa stenaldersverktyg
som yxor, dolkar, pilspetsar och skaror i medeltida sammanhang. Exempelvis patraffades en brand flintyxa och tva fragment av flintdolkar vid utgravning av medeltida
lamningar i Bunkeflo by (figur 6). Vid samma utgravning patraffades en slipad flintbit
som liknar ett eggparti till en flintyxa i en vagglinje till ett hus (figur 7). Vid utgravningar i Tygelsjo patraffades en tunnackig flintyxa i anslutning till ett tidigmedeltida
hus (figur 8).

Stenaldersredskap i medeltida tankar
Peter Carelli har studerat foreteelsen med stenaldersredskap i medeltida sammanhang
(Carelli 1996, 1997, 1999). Med utgangspunkt i ett antal fynd fran det medeltida
Lund, diskuterar han forhallanden som han menar maste vara magisk eller rituell
bantering av dessa foremal som askstenar eller askviggar (figur 9).
Carelli menar att dessa foremal var forknippade med det overnaturliga. Manniskors
forklaring till varfor de fanns var att de blivit slungade till marken av blixten vid aska.
Foremalen betraktades darfor som magiska och som konsekvens av detta ansags de vara
amuletter. Som sadana gav de skydd och lycka till dem som hittade dem eller anvande
dem. Carelli citerar bland annat en text skriven av biskop Marbodaeus i Rennes flagon
gang mellan aren 1067 — 1081, for att visa vilken magi dessa foremal tillskrevs:
"He who carries one will not be struck by lightning, nor will houses if the stone is
there; the passenger on a ship travelling by sea or river will not be sunk by storm or
struck by lightning; it gives victory in lawsuits and battles, and guarantees sweet sleep
and pleasant dreams ..." (Merrifield 1987, citatet hamtat fran Carelli 1996:158).
Ett stenaldersredskap ansags alltsa kunna skydda bade manniskor och hus mot
blixten, skepp pa haven fran att ga under, gav seger i rattsliga tvister och pa slagfaltet
och skankte den som bar det god somn och ljuva drommar. Ett ganska kraftfullt
foremal alltsa! Med arkeologiska exempel fran ett antal sydskandinaviska medeltida
stader och byar, tillsammans med exempel fran England och Ryssland, visar Carelli att
sedvanjan att anvanda stenaldersredskap i en medeltida tradition var ett vitt spritt
fenomen (Carelli 1996, 1997).
Dessa foremal dr stenaldersredskap vilka uppenbarligen inte tillverkats under medeltiden. Formodligen kan nagra av dessa fynd sammankopplas med stenaldersaktiviteter
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Figur 9. Stenaldersredskap fiyin det medeltida Lund (Carelli 1996, 199Z 1999). Foto av
Lars Westrup, Kulturen i Lund.
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i de omraden som senare skulle bli medeltida stadscentra. Dock, det ar odiskutabelt att
merparten av dessa redskap fran stenaldern patraffats och insamlats pa stenalderslokaler, och aysiktligt forts till de platser de deponerats pa, som en del av ett medeltida sett
att agera. I dessa sammanhang anvandes flinta inte som redskap, utan som symboliska
objekt.

Olika seat att hantera flinta i medeltid
Det dr tydligt att det existerade olika satt att hantera flinta och flintredskap under
medeltiden — anvandningen av enkla redskap som skar och skrapverktyg och anvandningen av stenaldersredskap som amuletter. Men, hur kan dessa olika sett att hantera
flintan tankas vara relaterade till varandra? Att det finns skillnader dr tydligt, men finns
det likheter? En, vad vi kan kalla, gemensam narnnare dr sjalva flintan. Flinta ar
ramaterialet som saval stenaldersredskapen tillverkats av, som den medeltida redskapsproduktionen anvants sig ay. Darfor dr det rimligt att anta att flinta uppfattades som
ett ramaterial for redskapsproduktion. En annan gemensam namnare dr tillverknings-

Figur 10. Niir en flintkiirna bearbetas med exempelvis en knacksten, star man av ett ayslag. Avslaget
som da produceras har vanli gen mycket vassa eggar vilka antingen kan anvandas som de ar eller
modifieras med retuscher for att starka eggen (efier yang Petersen 1993).
processen. Avslagen som anvandes som redskap tillverkades. De ayspaltades fran en
flintkarna (figur 10).
Detta innebar att den person som ayspaltade ayslagen, dvs tillverkade redskap av
flinta, m'aste varit medveten om att ramaterialet flinta kunde formas genom tillhuggning. Hypotetiskt borde denna omstandighet ha lett till forstaelsen att stenaldersredskapen, dvs de yxor, dolkar, pilspetsar och skaror som ansags vara askviggar och
betraktades som amuletter, ocksa skulle kunna vara tillverkade. Detta betyder inte att
de uppfattades som tillverkade, men flintans kapacitet som ramaterial maste ha varit
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uppenbar for de personer som hanterade den for enkel redskapsproduktion. Men, hur
var tankarna kring flinta och enkel redskapsproduktion relaterade till flintamuletterna,
dvs de foremal vi kallar stenaldersredskap? Ar det mojligt att det fanns nagon koppling
mellan dessa olika anvandningar av flintan?

Avslag, dskviggar och eld
Anvandningen av enkla omodifierade eller retuscherad flintayslag som redskap kan
tolkas fran en funktionell utgangspunkt, dar flintredskapen ges en praktisk och funktionell mening. Stenaldersredskap som hanterats i magiska eller rituella sammanhang
har pavisats vid sa manga tillfallen att detta fenomen knappast kan ifragasattas. Men,
skulle anvandningen av enkla flintredskap kunna betraktas som rapt annat an funktionell? Finns det nagon annan beroringspunkt? Ar det tankbart att manniskor upplevde nagon form av relation mellan ett
enkelt ayslag och en askvigg? Kanske upplevdes tillverkningen och anvandningen av
ett enkelt flintredskap som omgivet av
samman symboliska laddning och inneholl
samma kraftfulla och magiska mening som
askviggarna omgays med? En aspekt av
detta är anvandningen av flinta och stal for
att Ora upp eld. Genom att sla ett eldstal
mot en bit flinta, vanligen ett ayslag, skapas
gnistor. Gnistorna fran eldstalet fangas upp
pa en fnoskebit och en eld kan tandas
(figur 11).
Detta var ett vanligt satt att Ora upp eld
under medeltiden. Kanske ser vi i denna
handling, dvs skapandet av eld, en koppling mellan de tre tillsynes olika sakerna
flintayslag, askviggar och eld? FolklivsFigur 11. Bullermor Stina Persdotter flan
forskaren Nils Keyland publicerade 1917
Gagnef socken i Dalarna slay gnistor med ett
studien "Primitiva eldgorningsmetoder i ovalt eldstal mot en flintbit. Ovanpii flintSverige". I denna star foljande att lasa:
biten hailer hon en liten fi2oskebit. Bilden :dr
"Stundom firmer man hos de gamla fran tidskrifien Fataburen 1916, haft. 4
forfattarne asikter uttalade om eldens (Keyland 1917; Hogberg 2001a).
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vasen, som fullkomligt ofverensstamma med annu existerande folktro. Allmogen formulerar sin syn pa saken ungefar sa: Det dr eld i flintan; nar man slar pa henne
kommer elden fram
blixt och aska dr enligt samma folkliga forestallningssatt en
eldslagning i stor skala, dar molnen aro de bada eldstenarna eller flintan och stake
(Keyland 1917).

Figur 12. Bild fran Olaus Magnus"Historia om de nordiska folken" flan 1555, aktenskap som
bekrafias med eld.
Det symboliska i att sla gnistor med flinta och stal framgar ocksa av foljande citat
fran Olaus Magnus "Historia om de nordiska folken" fran 1555 (figur 12):
"I narvaro af vanner och blodsforvanter bekrafta foraldrarna sina barns aktenskapsforbund medelst eld, och detta sker genom att sla eld dyer dem med stal och flinta. Ty
med eld och flinta maste aktenskap knytas, inar dessa symboler anses mera lyckobringande och lofvande for den akta sammanlefnaden an hvilket annat tecken som heist
Deras afsikt dr att genom denna symbol af en eld, som framlockas ur flintan och som
ater inneslutes i densamma, antyda ett band eller en kraft af oupploslig karlek. Ty
liksom flintan inom sig hyser en dold eld, som med densamma dr tiara forbunden,
hvilken eld kan fas att blixtra fram genom slag mot ett foremal, sa ligger afven i bagge
konen ett lif fordoldt, som omsider genom foreningen mellan makar trader fram i
lefvande afkomma" (Magnus 1555(1982) :184).
Det finns i dessa beskrivningar en koppling mellan de tillsynes olika sakerna enkla
ayslagsredskap och stenaldersredskap som amuletter i medeltida sammanhang. Symboliken "flinta/stal — askmoln" dr central och visar att blixtar och eld var vasentliga
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ingredienser i uppfattningarna kring flintan. Kopplingen mellan de olika satten att
anvanda flintan under medeltid verkar framst bestar i eld och dess framstallning
genom forening av tva element.
Flintans anvandning under medeltid rymmer flera dimensioner och det finns
uppenbarligen manga fragor for framtida studier. I denna text har nagra exempel lyfts
fram, framst hamtade fran de senaste arens intensiva utgravningsverksamheter i sydvastra Slca'ne. Vad som kan konstateras ar att flintan var narvarande i det medeltida
vardagslivet, pa mer an ett satt.

Anmarkning
Delar av texten bygger pa tidigare publicerade studier (Hogberg 2001a, 2001b).
Litteratur
Billberg, I., Bjorhem, N. & Thorn, R. (red). 1996. Oresundsforbindelsen och arkeologi.
Projektprogram och undersokningsplaner for arkeologiska slutundersokningar. Stadsantikvariska avdelningen Malmo Museer.
Billberg, I., Bjorhem, N., Magnusson Staaf, B. & Thorn, R. (red). 1998. Oresundsforbindelsen och arkeologi. Projektprogram och undersokningsplaner for arkeologiska
slutundersokningar. Stadsantikvariska avdelningen Malmo Museer.
Carelli, P. 1996. Blixtar och dunder, magiska under. Om askstenstraditionen och
forekomsten av stenaldersfynd i medeltida kulturlager. I: Fornvannen 91. Tidskrififor svensk antikvarisk forskning. 1996/3.
Carelli, P. 1997. Thunder and Lightning, Magical Miracles. On the Popular, Myth of
Thunderbolts and the Presence of Stone Age Artefacts in medieval Depositis. In
Andersson, H., Carelli, P. & Ersgard, L. (red). Visions of the Past. Trends and
Traditions in Swedish Medieval Archaeology. Lund Studies in Medieval Archaeology
19. RAA undersokningar. Skrifter nr 24. Stockholm.
Carelli, P. 1999. Laddade fornsaker. I: Perspektiv pa tradition. Kulturen 1999. En
arsbok till medlemmarna av Kulturhistoriska foreningen for sodar Sverige. Lund.
Hogberg, A. 1999. Flintsmeder i Klagshamn — flinthuggare och flinthuggningskonst i
borjan av 1900-talet. I: Elbogen 1998. Malmo.
Hogberg, A. 2000. Lovknivar. i Bjorhem, N. (red). I: Foresundsfbrbindelsen. Pa vag mot
detfbiflutna. Stadsantikvariska avdelningen. Kultur Malmo.
Hogberg, A. 2001a. Flinta under yngre bronsalder och iildre jiirnalder. Oresundsforbindelsen. Rapport nr 37. Malmo Kulturmiljo.
39

FLINTAVSLAG, ASKVIGGAR OCH ELD - NAGRA ASPEKTER PA FLINTA I MEDELTID

Hogberg, A. 2001b. Flint in the Malmo area. i Knarrstrom, B. 2001. Flint a Scanian
hardware. Skanska spar — arkeologi langs Vastkustbanan. Riksantikvarieambetet
UV-syd. Lund.
Hogberg, A. 2001c. Projektprogram — Flinta. i Lindh& E,. Sarnas, P. & Steineke, M.
(red). I: Citytunneln och spdren i landskapet. Projektprogram och undersokningsplaner
for arkeologiska undersokningar for Citytunnelns spdrstrackning och Hotelltomten.
Malmo Kulturmiljo. Kultur Malmo.
Karsten, P., Knarrstrom, B., Kriig, S., Lindahl Jensen, B., Regnell, M. & Svensson, M.
1996. Projektprogram. Infor arkeologiska slutundersokningar av Jarnvagen Vastkustbanan, delen Helsingborg-Kavlinge. UV Syd Rapport 1996:51. Riksantikvarieambetet.
Knarrstrom, B. 2000. Flinta i sydvastra Skdne. En diakron studie av rdmaterial, produktion och filnktion med fokus pa boplatsteknologi och metalltida flintutnyttjande. Acta
Archaeologica Lundensia, Series in 8°, 33. Lund.
Knarrstrom, B. 2001. Flint a Scanian hardware. Skanska spar — arkeologi langs
Vastkustbanan. Riksantikvarieambetet UV-syd. Lund.
Keyland, N. 1917. Primitiva eldgorningsmetoder i Sverige. Gnideld, vrideld, slageld.
Med en jamforande studie. I: Fataburen 1916, haft. 4. Kulturhistorisk tidskrifi-.
Nordiska museet.
Lindhe, E,. Samas, P. & Steineke, M. (red). 2001. Citytunneln och spdren i landskapet.
Projektprogram och undersokningsplaner for arkeologiska undersokningar for
Citytunnelns sparstrackning och Hotelltomten. Malmo Kulturmiljo. Kultur Malmo.
Magnus, 0. G. 1555 (1982). Historia om de nordiska folken. Utgava fran 1982.
Merrifield, R. 1987. The Archaeology of Ritual and Magic. London.
Vang Petersen, Peter. 1993. Flintfta Danmarks oldtid. Kobenhamn.

40

NICOLAUS VON BRAUN - STADSMAJOR I MALMO 1705-1710

Nicolaus von Braun —
stadsmajor i Malmo 1705-1710
Av AI E NORSTROM OCH TOBIAS P:SON BJERNEHED

Inledning
Till stadsarkivets 100-arsjubileum 2003 producerades en mindre utstallning om stadsmajoren Nicolaus von Braun, som inte minst vackte intresse hos slaktforskare och 11u
levande attlingar till honom. I samband med denna utfordes en omfattande forskning i
en rad olika arkiv och tanken vacktes att forska vidare och presentera resultatet i en
artikel. Vart syfte har varit att skildra Nicolaus von Brauns karriar och levnadsode i det
tidiga 1700-talets Malmo. Stadsmajoren hade ansvar for den allmanna ordningen och
sakerheten och fanns i vissa stone stader med garnison som Stockholm, Goteborg,
Kalmar, Halmstad och Malmo. Vi kommer att folja honom under hans karriar och
kamp for ekonomisk overlevnad och rattigheter som stadsmajor. Men aven den historiska kontexten har fatt stort utrymme i artikeln. Nicolaus von Braun verkade i en tid
som praglades av extrema politiska och sociala forhallanden med standiga konflikter
mellan olika intressegrupper.
Ytterst lite dr kant om familjen och det enda som finns att tillga i kallvag rorande
stadsmajoren dr domstolsprotokoll och hans egna suppliker och promemorior, som
tillkommit i ett visst bestamt syfte. Forskning har bl.a. bedrivits i domstolsarkiv, de
skanska guvernementsarkiven, militara arkiv pa krigsarkivet och i kammarkollegiets
arkiv.

Sliikt och familj
Nagra sakra uppgifter om Nicolaus von Brauns fodelsetid finns inte. Schlegel-Klingspor anger aret 1656 och aven Sundberg anser det vara det sannolikaste fodelsearet.1
Enligt en aldersuppgift i 1686 ars generalmonsterrulla for Drottningens livregemente
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till fot skulle han daremot ha varit fodd 1653. Men Sundberg anser detta som mindre
sannolikt, eftersom det av en pommersk slaktutredning framgar att de av Sundberg
formodade foraldrarna gifte sig forst 1655. Bada dessa uppgifter rimmar emellertid illa
med aldersuppgiften i Malmo Caroli forsamlings dodbok, enligt vilken han skulle ha
varit 78 ar och 2 manader oar han avled i juni 1717 och siledes fodd 1640.2 Det
framgar aven av de militara rullorna att han var fodd i Pommern och var gift under
aren 1689-1703. Nicolaus von Braun tillhorde en adelsslakt som var kind sedan 1400talet och som fick bekraftelse pa sitt adelskap genom ett av tyskromerske kejsaren
Rudolf II ar 1588 utfardat adelsbrev. Flera av slaktens medlemmar bedrev borgerlig
oaring och var borgmastare och radman i Greifswald, Anklam och Stralsund. Andra
agde jordegendomar i Stralsunds omgivningar och pa Rugen. Den blivande stadsmajoren Nicolaus von Braun gifte sig med sin yngre slakting Gertrud Margaretha von
Braun (f. 1663). Enligt Sundberg fick makarna fyra barn, varav endast tva har aterfunnits i svenska kallor. I en passjournal ur guvernementets arkiv framgar att hustrun, en
dotter och en liten son avreste till Pommern fran Ystad i juni 1708.3 Dottern Gertrud
Regina gifte sig i Stralsund 1715 med davarande faltprasten, sedermera kyrkoherden i
Torrlosa Lars Nordbeck (1679-1728).4 Att Gertrud Regina hade en bror som hette
Nicolaus och som 1732 var bosatt i Stralsund, framgar av ett protokoll fran
magistraten i Ystad.5 Nicolaus von Brauns efternamn skrivs ofta Bruun eller Brun i
kallorna och i inkvarteringsverkets rullor kallas han Brunow. Detta ar i stort satt allt
som patraffats i de svenska kallorna om stadsmajorens familj.

Nicolaus von Brauns si gill med slaktens vapen fran 1710 i Ericsbergsarkivet. Foto: Kurt Eriksson,
Riksarkivet.
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Militiir karriiir
I Ericsbergsarkivets autografsamling finns en meritlista fran 1710, dar stadsmajoren
redo& for sin militara karriar.6 Av denna framgar att han 1669 kom till Stockholm och uppeholl sig vid hovet. Mojligen blev han introducerad av sin slakting
slottsarkiteten Nicodemus Tessin d.d. (1615-1681), som vistades i Stockholm som
kunglig arkitekt sedan 1636, och som i likhet med Nicolaus von Braun var fran
Pommern. Ar 1673 blev von Braun ryttare i Riksankedrottningens livregemente till
last, 1676 korpral vid samma regemente, 1677 fanrik vid Bergsregementet, 1684
lojtnant och ar 1700 forordnades han till kaptenlojtnant vid &erste Faltzburgs infanteriregemente.
von Braun deltog bl.a. i slaget vid Lund 1676, som fortfarande anses vara den
blodigaste krigsskadeplatsen i Nordens historia. I detta slag blev han sa svart sarad att
han avdankades ur regementet, men redan foljande ar var von Braun aterigen i tjanst,
nu som fanrik vid drottningens livregemente till fot. Anledningen till att han lamnade
kavalleriet var sannolikt att han inte langre var tillrackligt skicklig som ryttare pa grund
av sina krigsskador. Bergsregementet var ett varvat garnisonsregemente som 1675
forlagts till Malmohus och som kommenderades av overste Reinholdt Modee. Fr.o.m.
1680 kallades regementet Drottningens livregemente till fot och 1694 Garnisonsregementet i Malmo.' Da rekryteringen frarnst skedde fran Mellansverige ansags detta
regemente palitligare an andra i Sickle rekryterade trupper, som i stallet skickades till
de Baltiska staterna. Vid krigsutbrottet 1700 andrades denna politik sa att det aven
blev tillatet att varva ett visst antal skaningar per kompani.8 von Braun deltog aven i
slaget vid Landskrona. Den svenska armen avtagade i mars 1677 mot Landskrona for
att forsoka a till stand en avgorande seger mot den danska huvudstyrkan. Att
svenskarna lyckades driva danskarna pa flykt under slaget vid Tirup var i stor utstrackning livregementets fortjanst. von Braun tillhorde ryttmastare Carl Gustaf Rehnskiolds
skvadron, som led mycket svara forluster nar svenskarna blev tillbakatrangda mot
Tirups kyrka.9
Den danske kungen Kristian V var sarskilt angelagen att erovra det starkt befasta
Malmo. Denna belagring paborjades den 10 juni 1677. Efter omsesidig beskjutning
och nagra utfall &in stadens trupper lyckades en grupp danskar inta Osterport. Emellertid brast bron Over vallgraven och svenskarna kunde brutalt slakta de som hunnit ta
sig in i staden. Freden med Danmark slots 1679 i Fontainebleu.
I oktober 1695 fick von Braun, som da var lojtnant, permission fran sitt regemente
for att ta varvning utomlands. Han deltog i det fransk-engelska kriget under kampanjen i Brabant och tillhorde den arme som stod mellan Bryssel och Wavre. Efter ett
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halvar tog han varvning hos den engelske konungen Wilhelm III och var placerad
under brigador Johan Ban6rs regemente som stod vid Gent. Nagon gang 1697 eller
1698 aterkallades von Braun till Garnisonsregementet i Malmo. Detta skedde sannolikt med anledning av det okade hotet fran de allierade landerna Danmark, Sachsen
och Ryssland. Han bade enligt egen uppgift hellre stannat kvar i Nederlanderna och
bevistat hela kampanjen dar, eftersom de ekonomiska villkoren troligen var battre i
utlandsk tjanst.
von Braun deltog som grenadjarlojtnant vid landstigningen pa Sjalland i juli 1700.
Han tillhorde ett elitforband som hade till uppgift att skapa ett brohuvud pa den
danska kustremsan vid Humlebzk och pa sa satt bereda vagen for overforslingen av
10 000 man inklusive kavalleri.1° Vid denna tid tjanstgjorde han som regementskvartermastare vid overstelojtnant Buchwalds bataljon. Med sin mer an trettioariga
militara erfarenhet Mr han ha varit mycket val forberedd for sin uppgift. Invasionen
klarades med endast fyra infanteribataljoner bestaende av 2500 man. Danskarna gav i
sjalva verket upp redan efter en kortare strid med den bataljon som forst hunnit vada i
land. Redan flagon dryg vecka efter invasionens genomforande blev han befordrad till
kaptenkijtnant.11 Ett ar efter denna utnamning blev von Braun invald som ledamot av
S:t Knutsgillet i Malmo.12
Ar 1704 utnamndes von Braun till regementskvartermastare vid sitt gamla regemente (Garnisonsregementet i Malmo)." Kvartermastaren spelade en viktig roll som
organisator av truppernas underhall och utrustning. For sadan befattning valde man
garna en erfaren officerare som visat prov pa god organisationsformaga. Som pomrare
saknade von Braun till skillnad fran flertalet infodda skaningar kanslomassiga band till
Danmark och kunde saledes betraktas som palitlig. Bada dessa faktorer bor ha spelat
viss roll vid utnamningen till stadsmajor, vilket skedde genom kunglig forordning den
9 februari 1705. Anledningen till utnamningen var att forre stadsmajoren Christian
Diderich von Conowen began och erhallit aysked fran sin tjanst. I fullmaktsbrevet
hanvisas for ovrigt till von Brauns "altid betygade walPrhalande". 14 von Braun var vid
det laget i 60-arsaldern, saledes en gammal man och hart provad av langvarig krigstjanst och blessyrer. Stadsmajorsbefattningen tycks i vissa fall ha anvants som retrattplats for aldre officerare. En fordel var att den inte var lika fysiskt och psykiskt
pafrestande som en rent militar tjanst med krigsplacering. Den var trots detta inte
samre avlonad an andra militara tjanster pa samma niva.
Enligt von Brauns egen uppgift hade han blivit utnamnd pa rekommendation av
generallojtnanten och guvernoren Carl Gustaf Rehnskiold samt oversten och vice
guvernoren Axel Faltzburg. Rehnskiold var von Brauns kompanichef pa 1670-talet och
bada bade deltagit i samma faltslag i det Skanska kriget. Fr.o.m. 1700 skottes
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Guvernoren over Skane Carl Gustav Rehnskiold (1651-1722). Reproduktion efter midning av
David von Krafft. Statens Portrattarkiv, Nationalmuseum. Foto Erik Cornelius 1998.
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guvernorstjansten helt och hallet av Faltzburg, som aven var &erste och fr.o.m. 1693
chef for Drottningens livregemente till fot. Bade Faltzburg och von Braun tillhorde
den tyska adeln och hade vaxt upp i Pommern, som vid denna tid ingick i det svenska
riket. De kom ungefar vid samma tid till Stockholm, dar Faltzburg blev hovjunkare i
juni 1670. von Brauns gemensamma forflutna med bada dessa herrar var sannolikt av
stor betydelse for hans utnamning. Nar von Braun tilltradde sin tjanst som stadsmajor
1705 blev Faltzburg, som da var viceguvernor och kommendant pa Malmohus, hans
narmaste chef.

Malmo under Stora nordiska kriget
Under 1700-talets forsta decennier radde extremt besvarliga forhallanden i Sverige pa
grund av det utdragna och resurskravande kriget. Till den svensk-finska stormaktens
fiender horde framst Ryssland, det polsk-sachsiska riket samt ett revanschlystet Danmark-Norge. Aven Preussen och Hannover kom att ansluta sig till Sveriges fiender. Av
en total befolkning i det datida Sverige pa mellan 1 och 1,5 miljoner manniskor dog
omkring 200 000 manniskor i krigstjanst.15 Dartill kom perioder av svar missvaxt bade
i rikets centrala delar och i de baltiska provinserna.
Statens finanser var ytterst anstrangda vilket medforde standigt okade skatter, tullar
och acciser.16 Sarskilt garnisonsstaderna drabbades hart av tvangsrekvisitioner till kronan, krav pa dagsverken, okade inkvarteringsbordor och utskrivningar bland borgerskapet. Nagra dagar fore slaget vid Helsingborg i februari 1710 beordrades borgerskapet i Malmo att pa handkvarnar mala och forbaka 500 tunnor rag och 500 tunnor
korn till armen.17 Varje natt maste 30 man tjanstgora vid brandredskapen och 10 man
skulle finnas till hands for spaning efter fientliga trupper. Vid arsskiftet 1709/10
drabbades stadens garnison och borgerskap av faltsjuka, varvid omkring en tredjedel av
borgerskapet skall ha clott. Denna epidemi fick saledes lika forodande verkningar som
pestepidemin tva ar senare. For att kunna finansiera varden av de sjuka tvingades
magistraten att to upp en extra skatt pa omkring 2000 daler silvermynt. Ar 1712
tvangsupplanades bade Latinskolans och barnhusets ekonomiska behallning pa sammanlagt 10 700 daler silvermynt av guvernoren Magnus Stenbock. Dessa pengar
anvande man for att fylla pa den standigt sinande faltkassan.
Nar pesten harjade som varst i Malmo i september 1712, fick soldaterna lamna sina
inkvarteringsvardar for att sla lager pa det oppna faltet vaster om staden men beordrades att atervanda nar den varsta epidemin lagt sig i oktober. 18 Vissa soldater blev
inkvarterade i de efter pestens harjningar Ode husen, medan andra fick atervanda till
sina inkvarteringsvardar. I december infann sig &erste Hastfehr pa radhuset och
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berattade att det forekom att vissa skrupelfria borgare anvande pestoffrens sangklader
till sina inkvarterade. Da detta utgjorde en klar halsorisk och ett brott mot pestforordningarna, kungjordes ett forbud genom upplasning fran predikstolarna.
Malmo var med sina omkring 3 000 invanare en av Sveriges storsta stader och hade
som sjo- och stapelstad monopol pa utrikeshandeln i Skane." Staden gjorde uppenbarligen ett imponerande intryck pa Linne, som i sin Skanska resa (1749) skriver: "Malmo
har stora hus, mast of korswerke och tegeltak, utom 40 grundmurade hus, och breda
gator. Torget dr et of de storsta i Riket, 200 steg i langden, och lika i bredden, pa alla sidor
planteradt med hoga tran of lin6Z hastcastanier, och Walnottetriin."' Malmo var dessutom en av Sveriges starkast befasta stader. Ar 1674, da Erik Dahlberg lamnade
kommendantskapet i Malmo, bestod garnisonen av 1200 man fotfolk och 125 ryttare.21 Vid 1700-talets borjan utgjordes en tredjedel av stadens befolkning av militarer.
Detta gav naturligtvis extra skjuts at affarerna for de borgare som lyckades etablera sig
som kronans leverantorer eller hade hus att hyra ut. Men flertalet borgare fick betala
ett hogt pris for den militara narvaron i form av skatter och naturaprestationer och det
saknas inte exempel pa maktmissbruk och overgrepp fran officerare och manskap.
Vid 1700-talets borjan forekom en del motsattningar och konflikter mellan
magistraten och borgerskapet, som forutom de svara tiderna kan forklaras av den
okade byrakratiseringen av stadens styrelse. Att vara borgmastare eller radman utgjorde
inte langre ett kommunalt fortroendeuppdrag utan dessa befattningar tillsattes i likhet
med stadssekreterartjansten med universitetsutbildade jurister.22 Magistraten intog en
markerat sjalvstandig stallning gentemot borgerskapets representanter. Den kallade
inte i forsta hand borgerskapet till allman radstuga for att to del av dess synpunkter och
klagomal utan for att tillkannage overhetens beslut genom upplasning av kungliga
resolutioner och brew fran guvernoren. Vid dessa tillfallen var ofta guvernoren sjalv
narvarande i egenskap av provinsens hogste representant for statsmakten. Malmos
militarstrategiskt viktiga lage och roll som residensstad for guvernementet medforde
att statsmakten utovade ett betydande inflytande Over stadens forvaltning. Borgmastare eller radman kunde t.ex. inte utses utan guvernorens godkannande. Pa sa satt
skapades en garanti for att endast mot den nya svenska overheten lojala personer blev
valda. Stadens aldste utgjorde ett viktigt organ for borgerskapets inflytande pa forvaltningen. Dc utsags bland kopman och hantverkare och fungerade som taxeringsnamnd
och overvakade att borgerskapets naturaprestationer och inkvarteringsbordor blev
nagorlunda rattvist fordelade. Detta inflytande genom valda ombud utgjorde en rest av
borgerskapets gamla rag till sjalvstyre.23 Malmo garnison utgjorde ett annat maktcentrum med egna privilegier och sociala koder, som ofta kolliderade med borgerskapets. Att de militara och civila ambetsmannen drog nytta av stadens privilegier och
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mojligheter utan att i likhet med borgerskapet behova betala for sig, skapade ofta
konflikter. Det var t.ex. inte ovanligt att de forstnamnda gjorde intrang i borgerskapets
privilegier genom att bedriva handel.

Inkvarteringen
Da endast ett mindre antal av den militara befolkningen hade eget hus och det inte
heller fanns nagra kaserner, fick boendet losas genom inkvartering hos det husagande
borgerskapet. I likhet med andra befasta stader med permanent forlagda trupper hade
Ma'mos borgare inkvarteringsskyldighet. Den militara personalen hade i enlighet med
1668 ars resolution ratt till en viss bostadsstandard allt efter sin militara rang.24 En
lojtnant hade t.ex. ran till en kammare med sang av god kvalite och sovplats for en
drang, medan en menig soldat fick finna sig i att dela sang med nagon annan.25
Inkvarteringen skedde kompanivis efter indelning i 9 rotar med ett 80-tal tomter
vardera.26 Om det inte gick att hitta nagon standsmassig boning for hogre officerare
Mom den egna roten, var det tillatet att bosatta sig utanfor denna.
Borgarna taxerades i antal portioner i forhallande till sin formogenhet. En officerare
motsvarade flera soldater raknat i antal portioner och valbestallda borgare kunde
saledes valja att antingen to emot en officer eller flera soldater. Inkvarteringsbordan
kunde anpassas efter den enskildes ekonomiska forhallanden sa, att en hantverkare
med lag inkomst men rymlig bostad kunde fa skattelattnader, om han inkvarterade fler
soldater. Andra borgare, som av olika slat ville undvika inkvartering, fick i stallet betala
servispengar.27 Utbetalningar gjordes ur den sa kallade serviskassan till de officerare och
soldater som foredrog att hyra egen bostad. En sadan losning var i synnerhet attraktiv
for de militarer som hade familj. Det var inte heller alla borgare som hade lust att
inhysa stokiga och kanske inte alltid sa rumsrena soldater. Under 1700-talet blev det
allt vanligare att de inkvarteringsskyldiga kopte sig fria genom att betala servispengar.
Pa sa satt skapades aven en marknad for uthyrning av stadens manga sma gathus.28
Magistraten och borgerskapet bevakade noga att inkvarteringsbordorna blev rattvist
fordelade. Inkvarteringen utgjorde en standig kalla till konflikter och klagomal: det
stack i ogonen pa de inkvarteringsskyldiga att vissa grupper var befriade. Till de
sistnamnda horde civila tjansteman och anstallda room kyrkan och skolan. Det var inte
ovanligt att militarerna forsokte tanja pa reglerna eller helt enkelt brot mot dem pa ett
flagrant salt. Vissa vagrade t.ex. betala hyra trots att servispengar utbetalats eller
forsokte tillskansa sig servispengar och inkvartering langt efter att de lamnat sin
tjanst.29
Ett annat problem var att antalet militarer kunde Oka aysevart vid skarpt beredskap.
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Detta stallde hoga krav pa inkvarteringsverkets organisationsformaga. Med anledning
av stadens besvar over inkvarteringen vid 1693 ars riksdag beslutade Kungl. Maj:t att
baracker skulle byggas for att minska behovet av inkvartering. Dessa skulle i forsta
hand vara aysedda for de soldater med familj, vilka uppskattades till nagra hundra.3° I
resolutionen uppges, att en tredjedel av det samlade fastighetsbestandet beboddes av
civilt och militart anstallda, och vidare fastslas, att de militarer som agde eget hus inte
hade rat till servispengar. Tydligen skedde ingen stone forbattring eftersom samma
klagomal fran borgerskapet aterkommer vid 1697 ars riksdag.31 Denna gang fick
guvernoren order om att inkomma med ett forslag om byggande av kaserner samt en
redogorelse for kostnaderna for dessa. Men tiden var uppenbarligen inte mogen utan
dessa kom att byggas forst pa 1850-talet. Guvernoren skulle aven se till att militarerna
inte brot mot gallande naringslagstiftning eller konkurrerade med borgarna i deras
yrkesutovning.

Stadsmajorssysslan
Sundberg uppger i sin slaktbok om atten von Braun att det i stadsmajorsbefattningen
ingick att vara adjutant till kommendanten pa Malmo slott.32 I manga staler var
stadsmajoren chef for stadens borgargarde, men i Malmo tycks garnisonen i stort satt
ha overtagit ansvaret for stadens forsvar fran borgerskapet i saraband med Skanes
overgang till Sverige.33 Nagon instruktion rorande von Brauns ansvarsomrade som
stadsmajor har inte aterfunnits vare sig i radhusrattens arkiv eller i guvernementsarkiven. Daremot framgar att guvernoren Burenskiiild utfardade en instruktion for en av
hans eftertradare, Johan Jager. Denne ingav namligen i oktober 1713 en memorial till
magistraten rorande stadsmajorens aligganden och borgerskapets skyldigheter. Av protokollet framgar att memorialet lastes upp for borgerskapet pa allman radstuga.34 Jager
begarde att magistraten skulle utfarda en forordning (ordonnans) till stadsmajorens
format'. Magistratens ayslag motiverades med att inga av hans foregingare pa tjansten
fan nagon sadan. Innehallet i denna memorial Mr arida ge en god inblick i stadsmajorens kompetensomrade aven under von Brauns tid.
Stadsmajoren var chef for stadens ordningspolis, stadsvakten, som bestod av en
stadsvaktmastare och ett antal vaktare.35 Stadsvaktmastaren skulle varje afton samla
sina underordnade vid radhuset och tilldela dem vissa gator att patrullera. Vaktarna
ansvarade for uppratthallandet av ordningen pa gator och torg. De skulle overvaka att
gallande oppettider for krogar och handelsbodar foljdes, hindra brak och oroligheter
pa gator och torg samt kontrollera att brandskyddet och de sanitara forhallandena var
godtagbara. Da det under von Brauns ambetsperiod fanns krigsfangar i staden, lydde
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aven dessa under hans kommando. Stadsmajoren hade dessutom ansvar for att vallarna
och brostverken underholls och att borgerskapet utfOrde sina dagsverken i enlighet
med 1699 ars Kungl. forordning.
Malmo var som befast stad omgiven av skansar och grasbevuxna jordvallar. Ett stort
problem var att dessa ofta anvandes for andamil som de inte var aysedda for, t.ex. som
lekplats for barn. Aldre personer som inte orkade fora ut sin boskap till stadens
betesmarker, slappte i stallet ut dem pa jordvallarna. Det hande aven att kor tog sig
upp dit i samband med den dagliga vandringen till betet. AlIt detta medforde att
vallarnas jordlager trampades sonder. Stadsmajoren skulle overvaka att hushallssopor
och godsel avlagsnades till av fortifikationen sarskilt anvisade platser. Det var t.ex.
forbjudet att slanga avfall i stadens avloppsrannor sa att dessa blev tilltappta och
hindrade flodet ut genom avloppsroren i vallarna. Han skulle aven se till att brandredskapen saval pa slottet som i staden holls i gott skick och att borgerskapet fullgjorde
sin brandvakt.
Malmo hade arida sedan 1500-talet tillgang till ett sinnrikt och valfungerande vattenforsorjningssystem. Om detta system skriver Linne: "Pa Torget är ock bygd en
wattukonst, gent emot Corps de Guardie; hit ledes fdrskt watten in i Staden ifia n Pildammen, 1/2 quart soder om Staden, medelst ?armor under jorden genom sj4fwa
grafwarna, och ifian wattukonsten ledes watnet widare igenom pipstockar til de mitsta
gardar i staden." 36 Vattnet leddes salunda vidare till gatupumpar och vattencisterner
inne pa gardarna. Ledningsnatet finns for ovrigt utritat pa Hesselgrens karta fran 1713
(se sid. 54-55).37 Systemet kravde kontinuerligt underhall for att fungera pa ett tillfredstallande Att. Av borgerskapets rakenskaper for ar 1707 framgar att stadsmajoren
kommenderat ryska krigsfangar till utdiknings- och rensningsarbete vid Pildammen.
For detta uppdrag beviljades han en ersattning pa 12 daler silvermynt ur vattuskatten.
I gengald skulle han visa sin "walls' gheet emot Staden ndr ntigot forefaller till dens
tienst".38

Krigsfangar
Stadsmajoren von Braun hade ansvar for 50 i staden internerade polska och ryska
krigsf'angar, vilka i likhet med militarerna var inkvarterade hos stadens borgare. Dessa
stod "under hans dispositon och Commando med arbete och annat"."Fingarna var i man
av formaga tvungna att arbeta for sift uppehalle och ett anslag sattes upp pa radhusets
dorr med erbjudande om att hyra deras arbetskraft. Anledningen var att man \rifle
spara pa kronans kontributionsmedel. Ar 1707 kvitterade stadsmajoren ut 190 daler
silvermynt av stadsbokhallaren. Av dessa pengar delade han ut 3 Ore om dagen till de
fangar som inte var arbetsfora, framst krigsskadade och gamlingar.
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von Braun blev i sin egenskap av inkvarteringsansvarig 1707 inkallad som vittne i
ett mal rorande en 70-arig polack, som kommit till staden som krigsfange. Han
meddelade dock att han pa grund av "swagheetz skull" inte kunde narvara vid ratten
utan skickade i stallet en med darrhant hand skriven lapp.4° Denne polack hette Pawel

Nicolaus von Brauns egenhandiga namnteckning pa ett intyg inlamnat till radhusratten i samband
med rattegt2ngen med anledning av krigsfingen Pawel Hibuskis dod.
"Exhib: pa Malmos Radhuus d" 20 Julij A° 1707.
1 nambnen pa den polske andelsman Pawel Hibuski
2 hans alder som beretas 70 ahr
3 inttet klagit uwffer sinn werdh
4 blewff utawff medhuncke fer hans older skuhl befrieadt fur arbette
5 drack gernna brendwin
kan welwiesse borg meister och Radh intte mer
beretta
Datum Malmo
Alio 1707 d 20 Julij Nbraun"
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Hibuski och var inkvarterad hos skomakaren Jepp Olufsson och hans hustru
Margretha Sofrensdotter. Den 20:e juli pa tisdagseftermiddagen hade Pawel statt i
dorroppningen till sin yards stuga och fragat sin van korpral Adam Schroder om han
vine komma in pa ett stop 61. Da varden Jepp Olufsson svarade att han inte hade nagot
of gick de i stallet till Svarte Martens anka och drack. Nar Pawel kom hem igen var han
berusad och upprord, tog sin halsduk och snorde at halsen med den, som om han vine
strypa sig spiv. Men da han fick han syn pa Jepp Olufssons kniv grep han istallet tag i
den och hotade att skara halsen av sig. Kvinnfolket4 ' Anna Persdotter, som aven befann
tager een knif och
sig i stugan, sprang da ut i kiiket och skrek "Jag är riidder, att
_fattier uti ryggen pa mig". Efter att Jepp Olufsson tagit ifran honom kniven ledde hans
hustru ut Pawel i forstugan. Nar hon slappte taget om honom vid dorroppningen
tappade han balansen och foil baklanges ut pa gatan. Margretha sprang da ut for att
hjalpa honom och man fick tillkalla faltskaren Henrik Dubbelsten for att forbinda ett
stort sar i huvudet. Morgonen darpa patraffades Pawel dod i sin sang i forstugan.
Margretha misstanktes dad& for att vara vallande till dodsfallet och sattes i arrest. Av
flera vittnesmal framgick dock att han blivit val omhandertagen av sina vardar. Da
Pawel var gammal, alkoholiserad och i dalig fysisk kondition kunde Margretha inte
&as ansvarig for hans clod utan frikandes av ratten.

Stadsmajorens giird
Nicolaus von Braun kom till Malmo 1675 da Bergsregementet blev forlagt pa Malmiihus. I brist pa kallmaterial gar det inte att faststalla var han bodde under de forsta aren,
men sannolikt var han inkvarterad. Enligt en "Specification pa Oberofficerarnes
Quarter" var han under aren 1685 och 1686 inkvarterad hos handelsmannen David
Nehrman.42
Av Bara haradsratts protokoll framgar att von Braun pa varen 1691 kopte ett
rusthall i Borup i Hyby socken. Gardens akermark var vid hans tilltrade sadd med rag,
som skulle betalas med 16 ore skeppan nar den var fardig att skorda. Da saljaren inte
fick betalt blev von Braun instamd vid tinget tre ganger utan att infinna sig. Han blev
dad& domd i sin frinvaro att betala 22 daler silvermynt for ragen och 3 daler
silvermynt i rattegangskostnad.43 Av en skrivelse till guvernementet 1695 framgar att
rusthallet var i stort behov av reparationer och att han redan foreglende ar salt det
vidare.44
Ar 1694 var von Braun ater inkvarterad i Malmo, hos grovbrodsbagaren Lars
Lundh45 och samma ar flyttade han till garden nr 548 vid Palmensgatan (norra delen
av nuvarande Engelbrektsgatan), som agdes av Lars Knutsson. 1699 flyttade han till
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rad i gardarna nr 548 och 272 och hade 1705 kopt en Ord under tomt nr 167 pa Rundelsgatan.
Lagg riven miirke till den pa Stortorget belagna cisternen med vattenrannor till omgivande gardar
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garden nr 272 pa Kalendegatan, som 1706 kom att agas av den tidigare stadsmajoren i
Malmo Christian Diedrich von Conowen.46
Samma ar som von Braun tilltradde tjansten som stadsmajor (1705) kopte han en
gird pa tomten nr 167 vid Rundelsgatan. Han formadde emellertid endast betala en
mindre del av kopesumman (100 daler silvermynt) och kunde darfor inte fa nagon
lagfart pa fastigheten. Som borgensman for lanet stallde den lagre visitoren (lagre
tulltjanstemannen) Jonas Erichson samt N. Jacobsson, Matthias Grahn och Hans
Hinrich Torslow upp, varav den forstnamnde var saljaren. Ar 1705 betecknas fastigheten som "odegard" 1705 i stadens rakenskaper47 och bestod enligt 1692 ars besiktningsinstrument Over hus och tomter i Malmo, av ett gathus med forstuga, en stuga
(sal) och tva kammare pa bottenvaningen samt en kammare pa overvaningen.48 Det
fanns aven ett gardshus i ett plan med drangkammare och ett brygghus samt stall.
Gardsrummet var 8 x 8 meter och den tillhorande frukttradgarden var 14 meter ling
och 12 meter bred. Anledningen till att von Braun gjorde detta kop var att han inte
ville vara inkvarterad och hela tiden tvingas flytta49. Garden kan inte ha varit i sarskilt
gott skick, da han enligt egen uppgift (1708) lagt ut sa mycket som 1200 dater
silvermynt for att rusta upp den.5° Trots detta varderades garden till endast 900 daler
silvermynt tva ar senare." I en bouppteckning fran 1697 blev den uppford for 540
dater silvermynt, vilket sannolikt var i underkant.52 Det finns all anledning att misstanka att stadsmajoren angivit for hoga reparationskostnader for att Oka fastighetens
varde som pant for kommande lan.
I mars 1707 lanade stadsmajoren 400 dater silvermynt av barnhuset med sin fastighet som sakerhet." Enligt stadsmajoren fanns inga andra inteckningar i fastigheten.
Det aktuella lanet skulle lopa pa tva ar med sex procents ranta. Stadsmajoren var
knappast ensam om att lana pengar av barnhuset. Vid en genomgang av radhusrattens
protokoll och barnhusets rakenskaper framgar att den sistnamnda institutionen bedrev
en omfattande laneverksamhet med fastigheter som sakerhet. Barnhusdirektionen var
angelagen om att taxa barnhusets likvida medel forranta sig. Stadsmajoren fick Overlamna sitt husbrev "in originali"till barnhusdirektionen och fyra borgensman forband
sig att trada in, ifall den pantsatta garden skulle bli forstord genom brand eller dylikt.
I november 1708 lanade von Braun ytterligare 300 dater silvermynt av barnhuset.
Aven detta lan lopte pa tva ar mot sex procents ranta.54 Av detta belopp skulle 150
dater silvermynt och hela rantan betalas senast i november 1709 och resterande vid
samma tid pafoljande Ir. Nar hela lanet var aterbetalt skulle stadsmajoren fa tillbaka
sitt husbrev. Redan i januari 1709 var han i akut penningknipa och lanade ytterligare
56 dater av barnhuset, vilka han dock lyckades aterbetala i juli pafoljande ar.55
Barnhusbokhallaren Petter Skough vande sig i juni 1710 till magistraten med anled56
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ning av att stadsmajoren varken betalat 388 daler inklusive ranta, som forfallit till
betalning den 11 november 1709, eller infunnit sig med en ny borgensforbindelse.56
Av Skoughs memorial framgar att stadsmajoren blivit bade muntligen och skriftligen
pamind om sina betalningsskyldigheter utan resultat. Barnhuset begarde dad& att
hans gard skulle varderas och saljas pa offentlig auktion. Magistraten beviljade denna
begaran savida stadsmajoren inte omedelbart betalade rantan pa 32 daler silvermynt
och sande borgen for det lanade kapitalet pa 356 daler silvermynt.57 I augusti 1710
begar barnhusbokhallaren Skough handrackning for vidtagande av exekutiva atgarder
mot flera lantagare, daribland aven stadsmajoren, vars skuld da uppgick till 336 daler."
Magistraten beslutade att eftersom stadsmajorens gard varit "uppbuden och lagstanden",
skulle varderingsman utses och garden saljas pa offentlig auktion.

Ldngst till vanster pa bilden skymtar stadsmajorens gard nr 167 pa Rundelsgatan.
Rekonstruktion av Einar Bager (Einar Bagers samling, 2A:1).
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Tva manader senare, i oktober, utsags Jost Palsson Beerman, Joran murmastare och
Hans Olsson timmerman till varderingsman. Av auktionsprotokollet framgar att garden varderades till 900 daler.59 Auktionen agde rum den 29 november varvid barnhusbokhallare Skough och radman Cronholm narvarade som representanter for von
Brauns borgenarer. Efter en stunds budgivning kunde von Braun sjalv ropa in "sin"
gard for ovan namnda summa. Det maste ha varit ett dramatiskt ogonblick for honom;
mycket stod pa spel, inte bara sjalva fastigheten, utan aven mobler och husgerad ingick
i de intecknade tillgangarna. von Braun hade lyckats betala det ovan namnda lanet
med hjalp av ett nytt hypotekslan. Av barnhusets rakenskaper framgar namligen att
han den 11 november aterbetalat det exakt tva ar gamla lanet pa 336 daler silvermynt6°
och den 10 december lat handelsmannen Sven Svensson Holm Ora en inteckning i
stadsmajorens fastighet for ett nytt lan pa 400 daler silvermynt.6' Aven detta lin lopte
pa tva ar med 6 procents ranta (raknat fr.o.m. den 18 december). Holm var formyndare for Lorentz Minters barn och de utlanade pengarna utgjorde en del av deras
innestaende arv. Med anledning av att kyrkokassoren Anders Wilhelm utsetts till ny
formyndare skrevs detta tan och pantbrev Over pa honom i september 1714.62 Da lanet
tre ar senare fortfarande inte betalats, begarde kassoren Anders Wilhelm att stadsmajorens gard skulle saljas pa allman auktion och den 6 juli 1717 paminde radmannen
Cronholm radhusratten om dess verkstallande.63 Den 10 juli svor de man som skulle
vardera garden inf.& forsaljningen sin ed.64 Men da auktionen skulle aga rum den 23
juli fanns det inte langre nagon gard att salja.65 Auktionsdirektoren Carsten Olufsson
kunde beratta att radman Cronholm infunnit sig hos honom och meddelat att den for
nagra dagar sedan salts till Anna Catharina Bang,66 som var anka efter kollegan vid
Malmo skola Peter Ronbeck.67 Auktionsdirektoren kunde aven visa upp en skriftlig
protest mot auktionen fran konrektorn Sven Fundahn som havdade att von Brauns
syarson Lars Nordbeck, som var kyrkoherde i Torrlosa, inte fan sin hembudsratt
tillgodosedd.68 Han menade aven att stadsmajoren pa grund av Mderdomssvaghet inte
sjalv formadde att bevaka sina intressen. Om Nordbeck tog over garden kunde von
Braun bo kvar och riskerade inte att "trdngas uhr huset". Fundahn begarde att auktionen skulle stallas in tills dess Nordbeck getts mojlighet att pa sin hustrus vagnar
utnyttja sin hembudsratt. Justitieborgmastaren Johannes Lorich beslutade att sa skulle
ske i avvaktan pa en undersokning om von Braun agerat pa ett lagenligt och korrekt
satt. Eftersom det inte heller infunnit sig nagra intresserade kopare drabbades ingen av
detta beslut.
Enligt kopebrevet salde von Braun sin gard for 900 daler silvermynt med upplatelse
till ankan Ronbeck senast vid nastkommande Mikaeli (29 september). Kopeskillingen
deponerades hos radmannen Cronholm, som dels lost Anders Wilhelms gamla lan till
58

NICOLAUS VON BRAUN - STADSMAJOR I MALMO 1705-1710

von Braun och overtagit dennes inteckning och pantbrev, dels lanat ankan ytterligare
100 daler silvermynt mot fornyad inteckning.69 Den 11 september begarde Cronholm
att det skulle tas till protokollet att handelsmannen Christian Torslow — i sin egenskap
av formyndare for en son till avlidne handelsmannen Hans Walkeling — kvitterat ut
313 daler silvermynt av auktionsmedlen fran forsaljningen av stadsmajorens gard.7°
Den 14 oktober begarde Jakob Westlin, som var formyndare for Lorentz Munters
barn, att fa ut 35 daler silvermynt av de medel som fortfarande var deponerade hos
radmannen Cronholm71 och den 4 november begarde ankan Ronbeck uppbud pa
garden. Av protokollet framgar att stadsmajoren erhallit 400 daler silvermynt av kopeskillingen och att Lorentz Munters barn genom sin formyndare var den enda kanda
fordringsagaren med pantratt i fastigheten.72 Till villkoren enligt kopebrevet horde att
von Braun skulle ha ran att under sin aterstaende livstid disponera kammaren vid
forstugan med det intilliggande lilla koket."
von Braun var vid det har laget en aldrad, sjuklig och smatt forvirrad man som pa
grund av sitt svara ekonomiska trangmal gav sig in i ett bedrageri och hasardspel av
sallan skadat slag. Den 30 september 1717 vackte Fundahn talan mot von Braun vid
kamnarsratten med anledning av att denne vine vraka honom trots att han hade ett
hyreskontrakt som gallde till kommande pask. Han hade dessutom betalat hela hyran i
forskote von Braun forklarade att han salt sin fastighet redan i juli till madame
Ronbeck och att hon enligt kontraktet borde ha fatt tilltrada for en dag sedan (29
september). Stadsmajoren urskuldade sig med att han blev "corrumperad och
bedrofwad" da garden med tvangsmedel anslogs till offentlig auktion. Fundahn anmarkte att von Braun felat nar han ingick ett avtal med ankan om forsaljning trots att
garden da redan var uthyrd. von Braun forsvarade sig med att han inte holl det for ett
kontrakt utan endast ett utkast (projekt") i awaktan pa att ett formellt kopebrev
upprattades. Men om madam Ronbeck betalade vad som aterstod av kopeskillingen sa
att kassoren Anders Wilhelm kunde fa sin pantsatta andel i garden likviderad, sa lovade
han att sta fast vid sitt lofte till henne. Han erkande alien att han redan fore denna
forsaljning tagit emot hyrespengar fran Fundahn. Trots detta ansag von Braun att
ankan Ronbeck borde fa komma i besittning av garden enligt overenskommelse. Han
forklarade sig aven villig att aterbetala hyran for det halvar som aterstod av hyrestiden.
Fundahn yrkade pa att hans besittningsratt skulle ges hogre vitsord an ankan
Ronbecks. Han framholl, med hanvisning till kamnarsrattens rannsakning av den 30
september, att han inte haft kannedom om klausulen i kopekontraktet om utrymning
av garden till Mikaeli tid. Malet avgjordes genom forlikning i kamnarsratten den 3
oktober. Aven vid denna forhandling havdade Fundahn sin ratt att antingen bo kvar
hyrestiden ut eller erbjudas ett annat boende. Da ratten begarde ”att till sin upplysning"
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fa se det omtalade hyreskontraktet, visade det sig att "de det nu eij wid handen hafwa"
Stadsmajoren fornekade aven att det skrevs under den 4 april och menade att det
skedde samma dag som garden saldes till Ronbeck i narvaro av ett vittne. Fundahn i
sin tur havdade att tva kontrakt upprattats mellan dem, det ena om kop och det andra
om forhyrning. Bada dessa kontrakt skulle ha tillkommit utan vetskap om att von
Braun da redan ingatt ett kop med Ronbeck. Det hela maste ha tett sig forvirrande for
ratten; ord stod mot ord och ingen av parterna kunde prestera nagon avgorande
bevisning. Malet avgjordes dad& genom forlikning vars detaljer inte gar att utlasa av
protokollet. Av det fortsatta handelseforloppet framgar emellertid att Fundahn tvingades flytta i samband med att Ronbeck tog sin fastighet i besittning.
Fundahn vande sig en manad senare till ratten och begarde att den nu omgifta
ankan skulle betala en fran von Braun overtagen skuldsedel pa 15 daler silvermynt,
som i borjan av december overlamnats till henne under pagaende gudstjanst.76 Ankan
Ronbeck vagrade emellertid att betala eftersom, som hon forklarade i en skrivelse till
magistraten: "Hr: Conrectoren atskillige saker af mig till lans bekommit och mig dessutan
af garden han bebodt latit utfora 48 lass orenligheet, forutan nagra andra saker han af
Stugan och Kiaket nederbrutet och med sig taget hwilket med ratta egentel: harer gdrden
till, och bar tillbaka lefwereras".77 Ankan Ronbeck begarde darfor att dessa pengar skulle
a vara innestaende hos henne tills dess Fundahn aterlamnade de bortforda sakerna och
ersatt henne for de skador han asamkat garden, vars varde vida oversteg det angivna
beloppet.

LonePrmtiner
Stadsmajorens standiga penningbrist och lanekarusell dr typisk for tiden och den klass
han tillhorde. I det tidiga 1700-talets kristid var det inte ovanligt att ambetsman
tvingades ligga ute med pengar for kronans rakning. pa grund av det anstrangda
statsfinansiella laget och det kaos som uppstod i krigets spar, var det inte alltid loner
blev utbetalda.78 Manga av de officerare, som saknade privat formogenhet, drabbades
av fattigdom nar de atervande hem fran aktiv tjanst. Till dessa horde von Braun, vars
enda fasta tillgang var den kraftigt belanade garden pa Rundelsgatan.
Av krigskollegiets likvidationsakt framgar att von Braun endast fick ut halva sin
arslon under aren 1701-1706 och for sin tjanstgoring under aren 1701-1710 hade han
narmare 1300 daler silvermynt att krava av kronan.79
Den ekonomiska situationen forbattrades betydligt nar han tilltradde sin tjanst som
stadsmajor 1705. Under aren 1709-1710 fick han emellertid bara ut halva sin arslon.
Tydligen betalades inte hela den innestaende lonen ut till dodsboet for i augusti 1729
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vande sig stadsmajorens dotter Gertrud Regina von Braun till kammarkollegiet och
begarde utbetalning av resterande 671 daler silvermynt.
Av likvidationsakten framgar att von Braun hade en arslon pa 400 daler silvermynt.
Till stadsmajorsbefattningen horde aven vissa andra formaner som t.ex. ran till inkvartering. Av Kungl. Maj:ts resolution av 1668 framgar att en major (inkl. stadsmajor)
hade raft till en enskild kammare med god sang, kok, kallare, ett rum for tjanstefolk
med en sanire sang samt stallplats for rya hastar.8° Ville varden erbjuda mer an sa var
han naturligtvis fri att Ora det.
von Braun hade i sin egenskap av officerare rat till servispengar om han valde att
ordna bostad pa egen hand. En stadsmajor hade enligt ordonnansen av den 15 januari
1676 rag till fern daler silvermynt per manad, vilket innebar 60 daler per ar.81 Denna
rattighet gallde enligt Kunglig Majt:s resolution av den 5 december 1693 inte for
militarer som agde eget hus. Borgerskapet vagrade saledes att betala servispengar till
von Braun. Redan i samband med sitt tilltrade till tjansten i februari 1705 forsokte han
pa olika satt komma i atnjutande av dessa pengar ands. Inte ens sedan guvernoren gett
honom sitt stod var alla borgare villiga att betala. En annan forman var ratten till
3 daler silvermynt av varje fahjord, som gick pa stadens betesmarker.

Servisen
I en skrivelse till magistraten av den 22 augusti 1705 lamnar von Braun en ingaende
motivering till varfor han ansag sig vara berattigad till servis trots att han var husagare.
Huvudargumentet var att han endast kunnat betala 100 daler silvermynt av kopeskillingen och dad& inte fatt flagon lagfart pa garden. Han betraktade sig snarare som
hyresgast an husagare och ansag sig armed vara berattigad till servis. Det kan inom
parentes sagas att det under den aktuella tiden var vanligt att huskopare inte brydde sig
om att soka lagfart. Denna medforde namligen en stampelavgift och behovdes i
allmanhet forst i samband med arvsskiften m.m.
Stadsmajoren forklarade att han kiipt ett hus for att "icke hvart ahr ifian det eena
huuset til det andra flyttia".82 Han uppgav aven att han reparerat nagra fastigheter dar
han tidigare varit inkvarterad. Han hade bl.a. hjalpt bagaren Lars Knutsson att bygga
en jordlcallare och reparerat forre stadsmajoren von Conowens gird. Darmed hade han
aven bidragit av egna medel till sitt boende. Stadsmajoren papekade att det endast
skulle bli ett ringa belopp for var och en av de 14 personer som forordnats att betala,
och ville inte tro att dessa herrar "sig emot mig sa wijdriga wijsa, at de den ringa deel som
Gud och Konungen mig viii forunna, sdkia til att afikiiira". von Braun ayslutar sin
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skrivelse till magistraten med en forhoppning om att fa servis atminstone fram till dess
att han lyckats fa lagfart pa sin fastighet.
Denna framstallan behandlades mycket kallsinnigt av magistraten, som helt enkelt
hanvisade till 1693 ars resolution." Men von Braun lat sig inte nojas utan vande sig till
sina narmaste chefer. Fragan kom darfor att i narvaro av guvernoren greve Magnus
Stenbock och kommendanten pa Malmohus &erste Axel Faltzburg, att behandlas pa
radstugan den 20 februari 1708.84 Det viktigaste arendet vid detta mote var att
guvernoren ville informera sig om problemet med att civila och militara tjansteman
bedrev handel och hantverk utan att vara borgare i staden. Greve Stenbock ansag att
borgerskapet borde betala servis till von Braun for hans "tragna tienst och sletta
wilkor[sJ"skull. Anledningen till att guvernoren vadjade i stallet for att beordra dem att
betala var att det inte fanns nagot stud i gallande forfattning for ett sadant kray. Det
vid motet samlade borgerskapet gav sitt frivilliga medgivande, men denna rattighet
skulle betraktas som "beneficium personale" (personlig forman), och inte galla andra
militarer som var husagare.
Den 27 mars 1709 behandlade magistraten stadsmajorens besvar Over de sju borgare
som annu inte fullgjort sina forpliktelser mot honom.85 Dessa var salig bagaren Lars
Knutssons anka Anna och samt handelsmannen Christian Weijer, salig Hans Kortson
Walkelings anka, Jons Faxe, Anders Riber, Thomas Thomasson Jyde och Claus
Hoffman. De tva forstnamnda hade delvis betalat servis, medan de &riga vagrat helt. I
protestskrivelsen daterad den 19 mars framhalls att de inte utlovat nagon servis till
stadsmajoren att de redan var betungade med inkvartering och darfor inte klarade fler
palagor." Det papekas i vanlig ordning att Kungl. Maj:t "i ndder" frikallat borgarna
fran att betala servis till husagare. De sju protesterande borgarna kande sig inte bundna
av att andra lovat att betala servis till stadsmajoren och menade att detta pa ett
orattfardigt Ott drabbat de personer som anslagits for stadsmajorens servis. Inte alla lat
sig skrammas av guvernoren auktoritet utan fortsatte att havda sina rattigheter.
Vilka belopp som stadsmajoren gjorde ansprak pa framgar av en skrivelse med
forteckning Over de betalande och deras skulder som stadsmajoren ingivit till justitieborgmastaren Zacharias Sundius.87 Han kravde de sju borgarna pa sammanlagt 94
daler silvermynt. Anledningen till att summan blev sa hog var att han utgatt ifran att
ratten till servis skulle galla retroaktivt (fr.o.m. 1705 t.o.m. mars 1709). Enligt gallande
forordning att rakna skulle han ha Patt 60 daler silvermynt per ar (180 daler pa tre ar),
vilket betydde att han endast erhallit halften av det belopp som han ansag sig vara
berattigad till. Han vadjade darfor till magistraten om vidtagande av Itgarder mot de
borgare som annu inte betalat full servis och menade sig i annat fall inte klara av att
reglera sin skuld till barnhuset. Magistraten uppmanade under hot om exekutiva
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atgarder aterigen borgarna att betala, men tycks sjalva ha borjat tvivla, eftersom man
aysag att kontakta inkvarteringsverket for att i stallet ordna en inkvarteringsvard.
Tydligen hade man trottnat pa de standiga klagomalen fran stadsmajoren och forsokte
hitta en mer hallbar losning.

Pensioneringen
von Braun binnacle som redan narnnts sin tjanst som stadsmajor i december 1710. I
ett brew till guvernoren fran oktober samma ar forklarade han sig pa grund av alderdomssvaghet inte langre kunna skota sin tjanst sa val som han skulle onska. Det gick
honom hart till sinnes att han pa grund av sin bristande formaga inte motsvarade de
krav och forvantningar som kunde stallas pa honom. Skrivelsen utmynnar i en begaran
om aysked och att fa ut den innestaende lonen. Han framhaller aven att han har
omyndiga barn att forsorja. Med tanke pa den daliga ekonomien dr det inte sannolikt
att han began aysked fran sin tjanst om han inte tvingats till det av halsoskal. I augusti
1711 vande han sig ester till guvernoren i samma arende. I denna supplik ger han Tuft at
sin frustration Over att inte ha Pitt gehor for sin begaran och pa'pekar att han fick sin
ayskedsansolcan beviljad forst efter att eftertradaren hunnit tilltrada tjansten, detta
"ehuruzval iag tigfbrne insinuerdt 3ne Suppliquer dl: of dato A° 1710 d. 1 November, den
andra d. 5 November, den tridie 1711 d. 4 Februarij."." Aven i denna supplik begat- han
att fa ut sin innestaende lon samt erhalla aysked med overstelojtnants grad och pension. Tre ar senare hade annu inget hant och dad& aterkommer han med en skrivelse
till guvernoren i juli 1713 och anhaller att "som andra gambles tienare blifiva benadat
med ?Ligon pension i LiAtzjden".89 Att guvernoren tillstyrkte stadsmajorens begaran
framgar av en skrivelse till Kungliga Senaten av den 3 september samma k" Nagot
pensionsbeslut fran Kungl. Maj:t har emellertid inte patraffats, och med hansyn till att
stadsmajorens gard var foremal for exekutiva atgarder sa sent som 1717 forefaller det
inte sannolikt att nagon pension nagonsin utbetalats. I likvidationsakten framkommer
inte heller uppgifter rorande pension.

Dod och begravning
Nicolaus von Braun och hans familj var med anledning av sitt tyska ursprung medlemmar i Tyska forsamlingen i Malmo, benamnd Caroli efter Karl XI. Enligt dadboken avled han den 2 juni 1718.91 Av en forteckning Over gravarna i gamla Tyska
kyrkan framgar att han blev jordfast i gravvarden nr 45. Efter hustrun firms daremot
inga spar i dodboken men av kyrkorakenskaperna framgar att hon blev lagd i samma
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gravvard den 30 december 1709.92 Da den aldsta kyrkobokforingen ar ofullstandig, gar
det inte att dra slutsatsen att hon skulle ha avlidit pa annan ort an Malmo. Enligt en
passjournal reste hon den 27 juni 1708 till Pommern och kan mojligen ha avlidit dal."
Av en bevarad ritning till gravlangden framgar var i kyrkan von Brauns familjegrav var
belagen.

Sammanfattning
Nicolaus von Braun tillhorde en pommersk adelsslakt och flyttade till Stockholm 1669
dar han inledde sin militara karriar som ryttare vid Riksankedrottningens livregemente
till fast. Han kom till Malmo 1675, deltog i flera stora slag under Skanska kriget och
tilltradde sin tjanst som stadsmajor 1705. Till tjansten horde att overvaka att den
allmanna ordningen upprattholls och att borgerskapet fullgjorde sina skyldigheter
gentemot kronan.
Ett problem med Nicolaus von Brauns biografi ar att fodelsearet inte gar att faststalla. Bade Sundberg och Schlegel-Klingspor anger 1656, men mycket talar for att
dodbokens aldersuppgift ar sannolikare, vilket innebar att han skulle ha varit fodd
1640. Redan efter fern ar pa tjansten sag han sig tvingad att begara aysked pa grund av
"tilderdomssvaghet". Han skulle da ha varit 70 ar.
von Braun tillhorde den under karolinska tiden stora skaran av fattiga officerare,
som var beroende av sin tjanst for att pa en nagorlunda standsmassig niva kunna
forsorja sin farnilj. Den ar 1705 inkopta gird pa Rundelsgatan blev tva ganger anslagen
for exekutiv auktion och ofta klarade han inte ens att betala rdntan pa sina lan. Att han
trots sin svaga ekonomiska stallning valde att kopa en gard berodde pa att han av
hansyn till familjen inte ville tvingas att flytta runt hos olika inkvarteringsvardar.
Garden var Wen av betydelse som sakerhet for penninglan. von Braun visste av egen
bitter erfarenhet att kronans formaga att betala ut loner inte alltid var den basta.
Orsaken till stadsmajorens kroniskt daliga ekonomi var att han under en foljd av ar
endast fick ut halva sin Ion. Han forde aven en fortvivlad kamp for att fa ut sina servispengar fran ett bangstyrigt borgerskap, som var hart trangt av skatter, inkvartering och
krav pa naturaprestationer fran kronan. I denna kamp lyckades han att spela ut
guvernoren mot magistraten och borgerskapet, och tvinga fram ett sa kallat frivilligt
medgivande som stred mot gallande forfattning. Att aven dessa relativt sma belopp var
viktiga for honour visar att familjen levde utan nagra storre ekonomiska reserver. Efter
att ha lamnat sin tjanst vande han sig vid upprepade tillfallen till guvernoren for att fa
ut sin innestaende Ion och beviljas aysked med overstelojtnants grad och pension.
Det ar svart att dra nagra bestamda slutsatser om hur Nicolaus von Braun var som
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Plan over gravarna i gamla Tyska kyrkan, riven benamnd Caroli (riven 1879).
Enhgt gravliingden hade von Braun sin familjegrav under nr 45.
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manniska. Det enda som finns att tillga i kallvag dr domstolsprotokoll och hans egna
suppliker och promemorior, som tillkommit i ett visst bestamt syfte. I slutet av sitt liv
gay han sig in i hasardartat spel och forsokte salja garden nar den redan var uthyrd.
Han hade da varken fatt sin innestaende Ion eller pension och befann sig uppenbarligen i en desperat situation. von Brauns standigt aterkommande protester och framstallningar hos magistraten rorande servisen tyder ands pa en viljestark karaktar och
hans formaga att argumentera for sin sak var stor.
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Ingeborg Heintze —
iedare och bibhotekspionjar
AV TOVE PERSSON

Ingeborg Heintze

Malmo stadsbibliotek i frontlinjen 1954 och 2003
Pa Bok-och biblioteksmassan i Goteborg den 25 september 2003 utsags Malmo stadsbibliotek till Arets bibliotek. Priset utdelas av DIK-forbundet, ett forbund inom
SACO. Juryns motivering var att "Malmo stadsbibliotek ar ett modernt bibliotek med
stark forankring hos sina besokare. Med nya arbetssatt och ny teknik befinner sig
biblioteket i frontlinjen for biblioteksutvecklingen och utgor inspirator och foredome
for biblioteken i landet". Det ar inte nagon plotsligt pakommen roll for biblioteket.
Utmarkelsen Arets bibliotek vilar pa en lang tradition. For 50 ar sedan, ar 1954, utsags
Malmo stadsbibliotek som enda nordiska bibliotek av Unesco till "associated project"
d.v.s. upptogs bland de tio av Unesco utvalda folkbibliotek, nationalbibliotek och
biblioteksskolor over hela varlden, vars arbete kan tjana som forebild for liknande
institutioner i andra lander.
71

INGEBORG HEINTZE - LEDARE OCH BIBLIOTEKSPIONJAR

Malmo stadsbibliotek — tillika lansbibliotek och lanecentral for sodra och vastra
Sverige — har genom tiderna havdat sig val pa den nationella, nordiska och internationella biblioteksscenen. Det har funnits ett flyt och en drivkraft som burit genom
lokalproblem, nedskarningar, stadsdelsreformer och omorganisationer. Biblioteket har
ocksa haft starka och profilerade ledare, under senare ar Bengt Holmstrom och Sven
Nilsson.
Pa 1950-talet, da Malmo stadsbibliotek uppmarksammades internationellt och blev
"associated project", var Ingeborg Heintze stadsbibliotekarie. Det at Ida att skaffa sig
uppgifter om henne och hennes karriar, uppdrag och skrifter i biografiska uppslagsverk, men det lamnar anda manga fragor obesvarade. Vem var egentligen Ingeborg
Heintze — "Bojan"? Hur agerade hon som chef och bibliotekspionjar? Vilka var hennes
drivkrafter? Var fick hon sin inspiration ifran? Hur sag hennes personliga natverk ut?
Vilket intryck gjorde hon pa kollegor och medarbetare? Hur fick hon folk med sig?
Svaret kan sokas i skrifter av och om henne och i samtal med hennes medarbetare och
kollegor. Det ar dessa kallor, som denna uppsats baserar sig pa.

Malmo stadsbibliotek 1948
Nat. Ingeborg Heintze tilltradde sin tjanst som stadsbibliotekarie den 1 december 1948
fanns goda forutsattningar att utveckla stadsbibliotekets verksamhet. Tva ar tidigare
hade biblioteket flyttat fran Hotell Tunneln till det s.k. Slottet i parken. Byggnaden
hade tidigare varit museum och byggts om for sitt nya andamal. Stora, funktionella
lokaler, mer personal och ny inredning och utrustning innebar givetvis ett enormt lyft
pa samma satt som nar biblioteket Over femtio ar senare tog "Ljusets kalender" i bruk.
Under planeringstiden var Ingeborg Heintze stadsbibliotekarie Nosslins narmaste
medarbetare. I den egenskapen hade hon en stor roll i planeringen och stora mojligheter att paverka det nya husets utformning. Vidare fick Soderfilialen 1947 nya lokaler
i det nybyggda Folkets Hus vid Nobeltorget, som gav goda forutsattningar for verksamheten.
Det fanns manga utforliga beskrivningar av stadsbibliotekets nya lokaler. Har skall
dad& bara nagra drag kommenteras. Den tekniska facksalen var unik for landet
genom att alla typer av litteratur om teknik och ekonomi forts samman, saledes awn
referensbocker och tidskrifter. Malmo stadsbibliotek var for ovrigt det enda offentliga
bibliotek i sodra Sverige, som specialiserade sig pa teknisk och ekonomisk litteratur.
Den tekniska facksalen var basen for ett omfattande samarbete med naringslivet i
Malmo. Aven den for barn spannande sagogrottan med dens hemliga ingang och
senare aven en lysande stjarnhimmel var unik och mycket beundrad.
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Kriget var slut, vilket innebar att det ater blev mojligt att resa och knyta kontakter.
Varlden oppnade sig och nya ideer och impulser kuude presenteras och diskuteras i
professionella sammanhang. Isoleringen var over.

Ingeborg Heintzes syn pd biblioteksuppgiften
Som Ingeborg Heintze sjalv skriver i "Boken i centrum" anser hon att ett biblioteks
effektivitet kan bedomas efter den nytta det gar for samhallet och vad dess resurser
betyder for den enskilde. I all sin verksamhet strdvar hon efter att maximera dessa
faktorer och komma Over alla hinder, funktionella, geografiska, tekniska, utbildningsmassiga eller sociala, som kan resa sig mellan anvandaren och den information eller
upplevelse, som vederborande onskar. For att na sitt mal anvander hon alla resurser,
som star till buds: teknisk utveckling, uppsokande biblioteksverksamhet, hjalpmedel
for orientering, marknadsforing, utvardering, strategiska allianser, kreativa natverk,
duktiga medarbetare, internationella impulser. Pa en mangd omraden blir Malmo
stadsbibliotek ledande och en importhamn for nya ideer. Eftersom man var tidigt ute
och manga ganger arbetade pa oplojd mark blev inte alla projekt helt lyckade fran
borjan. Ett fatal avvecklades, andra andrades till foljd av nya tekniska losningar. De
fiesta landade och genererade verksamheter, som varit hallbara under ling tid.
Vid Bibliotekardagen 1951 arrangerad av den danska Bibliotekarforeningen for
folkebibliotekerne hall Ingeborg Heintze ett foredrag med titeln "Min syn pa
biblioteksuppgiften". Foredraget dr tryckt i tidskriften "Bibliotekaren" och belyser
hennes satt att driva verksamheten pa Malmo stadsbibliotek. Det vicar ocksa mycket
tydligt hur Aral palast hon var i aktuell bibliotekslitteratur. Hon hanvisar till en mangd
engelska, amerikanska och tyska kallor.
Att fa till stand ett bra bokbestand, halla det aktuellt och jamna vagen for lasaren till
boken ar enligt Ingeborg Heintze bibliotekariens viktigaste uppgift. Kundorienteringen betonas. "Att lara karma lantagarnas onskningar, att fa veta vad man fordrar
av biblioteket, att inte bara kopa de backer man sjalv ar intresserad av, dr en nodvandig
forutsattning for bokval." "Bara den som har forstaelse for och en vanlig installning till
manniskor kan ge god service. Den manskliga faktorn dr av sa oerhord betydelse i
biblioteksverksamheten, att biblioteksskolor och instruktionskurser gott kunde agna
mera uppmarksamhet at att ge rad i detta amne." Malmo stadsbibliotek har aven i
detta ayseende vardat arvet efter Ingeborg Heintze mycket val. Personalen fick vid en
nyligen foretagen utvardering mycket Mgt betyg av besokarna.
Bade fack- och skonlitteratur dr viktiga. Ingeborg Heintze betonar nyttoaspekten.
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"Om biblioteket skall bli raknat med bland de for samhallet oumbarliga institutionerna, har det varit och dr fortfarande nodvandigt att i hogsta grad understryka bokens
betydelse som arbetsredskap."
Ingeborg Heintze betonar ocksa behovet av standig utveckling av verksamheten, sa
att man hiller sig i takt med forandringar inom utbildningsvasendet och samhallet i
ovrigt. Biblioteket maste vara mottagligt for nya ideer och nya metoder.
Aven om boken framhIlles som mest central visar Ingeborg Heintze tidigt en oppen
attityd till andra medier. Hon havdar att film, grammofonskivor, radio och TV har
naturligt hemma i biblioteket, men dr medveten om att denna asikt langtifran delas av
alla. Sarskilt viktiga dr nya medier, som ger grupper med sarskilda behov tillgang till
litteratur. Hon ser det som ofattbart att en sa enkel och angelagen sak, som "talande
backer" inte blivit lost tidigare.
Biblioteket skall vara tippet for samarbete med andra. Utover samarbete med
bildningsinstitutioner, som Ingeborg Heintze ser som sjalvklart, framhiller hon vardet
av samarbete med industrier, affarsforetag och hantverksorganisationer.
Biblioteken har en stor uppgift. "Vi kommer att behova all den energi, all den
fantasi och all den entusiasm, som vi dr maktiga."

Nya tekniska hjalpmedel for handikappade
Redan 1951 borjade stadsbiblioteket som forsta folkbibliotek i landet att experimentera med "talande backer". Bengt Hjelmqvist, byradirektor och chef for bibliotekssektionen inom Skoloverstyrelsen, kommenterar forsoksverksamheten i sin sedvanliga
genomging av folkbiblioteksiret vid Sveriges allmanna biblioteksforenings arsmote
1952. "De blindas bokforsorjning har hittills i mycket ringa omfattning handhafts av
folkbiblioteken. Vissa stone bibliotek har haft depaer av blindlitteratur, men det har
varit alit. Under det ar som gift har man emellertid bar* experimentera med den
talande boken. Det dr har som i sa manga andra fall Malmo stadsbibliotek, som tagit
initiativet. Skoloverstyrelsen har kunnat lamna ett bidrag till starten och medel har i
ovrigt erhIllits bl.a. genom en i Malmo organiserad skrotinsamling. Man ser garna att
exemplet frin Malmo leder till efterfond."
I forsta skedet handlade forsoksverksamheten vid Malmo stadsbibliotek om inspelning pa grammofonskivor. Bockerna var mycket utrymmeskravande. Dagmar Edqvists
Musik i marker, som lastes in av forfattaren pi stadsbiblioteket, upptog 24 skivor. Nar
sa sminingom den mer praktiska tekniken med band blev tillganglig gick man Over till
denna. I utvecklingen av talboksservice samarbetade biblioteket nara med davarande
De blindas forening i Malmo och Stockholm och Fick ocksa bidrag fran Skoloverstyrel74
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sen. Biblioteket bade i mitten av 50-talet ett par bandspelare till forfogande och en del
backer pa skiva till utlan. Man spelade aven in forelasningar, som halls pa biblioteket,
sa att de kunde anvandas av de synskadades studiecirklar. Efterhand uppstod ett
samarbete mellan Malmo stadsbibliotek och Bibliotekstjanst kring produktion av talbacker. Stadsbiblioteket valde lampliga titlar, Bibliotekstjanst producerade och skadespelare fran Malmo stadsteater laste in. Talboksservicen pa Malmo stadsbibliotek har
fortsatt att utvecklas med hog kvalitet.
Man provade aven en s.k. ceiling projector for ryggfixerade, som projicerade macrofilmade backer i taket. Det var dock brist pa filmade backer och tekniken avergays.

Nya media
Malmo stadsbibliotek tog som forsta svenska bibliotek upp filmverksamhet i sitt
ordinarie program 1949. Filmerna var dokumentarfilm, yrkesfilm, instruktionsfilm
och social film. Man gjorde litteraturlistor och bokutstallningar i anslutning till filmvisningarna, som inleddes med att en bibliotekarie orienterade om filmens amne.
Filmkvallarna var valbesokta. Publiken var i medeltal 125 personer. Ingeborg Heintze
ser foljande uppgifter for filmverksamheten.
1.Att propagera for boken och biblioteket.
2. Film som bidrag till stadens kulturliv.
3. Formedling och radgivning till bildningsverksamheten.
Biblioteket utarbetade en katalog med 6.000 filmer med uppgift om langd och
varifran filmen kunde rekvireras. Det fanns ocksa bedomning av visade filmer. Ingeborg Heintze gjorde 1950 ett forsok att fa ett filmarkiv till Malmo, men det blev inte
forverkligat. Filmverksamheten var inte oproblematisk. Det var svart att hitta bra
filmer, som kunde erbjudas gratis. sa smaningom avvecklades verksamheten. Daremot
startade 1956 Malmo filmstudio i samarbete mellan ABF och biblioteket. Man visade
aldre filmer med konstnarligt eller historiskt varde.
Radiogrammofon var en nyhet, som anskaffades till Soderfilialen 1947 och till
huvudbiblioteket 1948. Pa Soderfilialen utsandes dagsnyheter i tidningsrummet. Pa
huvudbiblioteket anvandes utrustningen for studiecirklar i musik. Dessa anknot vanligen till Konserthusstiftelsens program. Darmed koptes ocksa dessa skivor. Ar 1955
bade stadsbiblioteket 600 skivor med klassisk musik.
Ingeborg Heintze iinskade ocksa erbjuda avlyssning och hemlan av grammofonskivor. Ar 1958 togs ett tidningsmagasin i ansprak for inrattande av ett musikrum. Dit
overfordes musiklitteratur, partitur, noter, musiktidskrifter och grammofonskivor. En
modern anlaggning for uppspelning av skivor installerades. Inredning och teknisk
75

INGEBORG HEINTZE - LEDARE OCH BIBLIOTEKSPIONJAR

Det nya musikrummet. Ordforanden i Malmo stadsbiblioteks vanner S.A. Johanson, Ingeborg
Heintze, Ulla Swartling och Ulla ReMand.
utrustning bekostades av Malmo stadsbiblioteks \fanner. Det var djarvt att anvanda en
sadan genvag, nar biblioteksnamnden stallde sig avvaktande till forslaget, men forsiktighet var inte flagon av Ingeborg Heintzes mera framtradande egenskaper. Generellt
sett hade hon mycket god forankring i biblioteksnamnden, som hon hanterade med
stor skicklighet.
Biblioteket gjorde litteraturlistor till veckans radioprogram och anvande ocksa
radion som marknadsforingskanal. Flera program om biblioteket sandes.
TV var i sin linda, men Ingeborg Heintze hade klar blick for dens potential. Ar 1959
fick biblioteket av Skoloverstyrelsen en TV, som stalldes i ungdomsavdelningens lasesal. Den 14 april visades det forsta programmet. Bengt Hjelmqvist kommenterar
foreteelsen i sin arsoversikt vid Sveriges allmanna biblioteksforenings arsmote i Umea
1959. Han for ett resonemang om att TV kan foda ett behov av mer kunskap och att
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detta dr en chans, som biblioteken bar ta tillvara. "I Malmo har man redan satt igang
med televisionsprogram i biblioteket, och atskilliga bibliotek är i fard med att folja
exemplet".

Uppsokande biblioteksverksamhet
Malmo stadsbibliotek startade 1955 en forsoksverksamhet med "Boken kommer",
vilket innebar att biblioteket skickar hem backer till lantagare, som pa grund av hog
alder eller funktionshinder inte kan ta sig till biblioteket. Denna typ av service var da
inte provad i nagon stone skala inom landet och var overhuvudtaget ovanlig utanfor
USA. Bengt Holmstrom, som ansvarade for projektet, har beskrivit upplaggningen i
Biblioteksbladet 1957. Verksamheten startade med mycket begransade resurser och
omfattade inledningsvis 50 personer. Bibliotekarien hall kontakten med lantagarna
och valde ut backer medan sjalva distributionen skottes av KFUM-scouter. Aret efter
starten lanades 1 933 volymer ut.
Ar 1953 overtog stadsbiblioteket som forsta bibliotek i landet ansvaret for biblioteksverksamheten vid Malmofangelset.

Samarbete med studieflirbunden
Samarbetet med studieforbunden, som pa den tiden var den dominerande studieformen for vuxnas utbildning och fortbildning, var mycket intensivt. Ar 1950 arbetade
99 studiecirklar i studiecirkelrummen pa huvudbiblioteket och Soderfilialen. Biblioteket gjorde litteraturlistor till cirklarna och manga medarbetare medverkade som forelasare och handledare. Faktum dr, att en litteraturcirkel, som startade 1942 med Ingrid
Ramqvist som cirkelledare, fortfarande traffas ar 2004, dock sedan lange i privat regi.
Efterhand som bibliotekets verksamhet okade !Taste man emellertid ta studiecirkelrummen i ansprak for annat. Ar 1954 hade studiecirklarna pa biblioteket minskat till
47. Forelasningssalen anvandes ocksa flitigt av studieforbund och foreningar.

Verksamhet for barn
Biblioteket hade tidigt ett ambitiost program for att pa ett systematiskt satt na alla
skolbarn. Sedan 1947 fick samtliga avgangsklasser i Malmo folkskolor Ora ett besok
pa huvudbiblioteket eller flagon filial for biblioteksinformation. Det var ett ganska
stort atagande. Ar 1956 gays biblioteksinformation at 1 498 elever i 57 avgangsklasser.
Landets forsta kombinerade folk- och skolbibliotek, Slottsstadsfilialen, oppnades
1954.
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For att engagera barn och unga bildade man klubbar, vilket var sarskilt framgangsrikt pa Slottsstadsfilialen, dar man hade bokklubb, hobbyklubb och kasperteaterklubb.
I ovrigt fanns ocksa engelsk brevklubb, trolleriklubb och en teaterklubb, som gav
offentliga forestallningar. Barnverksamheten skulle enligt Ingeborg Heintze utformas
sa att barnen var aktiva.
Biblioteket deltog ocksa tidigt i "kul-i-tre", en fritidsaktivitet, som under varvinterlovet arrangerades av Arbetet och skolornas fritidsverksamhet.
Programverksamheten for barn var omfattande. Ar 1958 deltog 13 300 barn.

Bokutstalln ngpii Malmo stadsbibliotek
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Biblioteket och ldntagarna
PA 1950-talet fordes detaljerad statistik over vilka yrkesgrupper, som utnyttjade biblioteket. Ar 1955 var de storsta grupperna av lantagare vid Malmo stadsbibliotek yrkesarbetare (25,8 %), studerande (16,8 %) och kontorspersonal (11,8 %). Man arbetade
mycket aktivt for att Ora biblioteket anvandarvanligt. Ingeborg Heintze betonar att
man i bokurvalet standigt maste ha lantagarna och deras intressen och behov framfor
ogonen. Man gjorde utstallningar och boklistor i anslutning till aktuella fragor och
handelser. Katalogavdelningen och fackavdelningarna gjorde specialkataloger t.ex.
amnesregister over skonlitteratur, kurslitteratur, viktigare tidskriftsartiklar och expektanskatalog for att underlatta for lasaren att hitta rat arbete. Malmo stadsbibliotek
deltog ocksa i samarbetet kring Svensk Tidskriftsindex, som producerades i form av
tryckta kort fran 1940 och som bok av Bibliotekstjanst frill 1952.
Som forsta folkbibliotek i Norden borjade man 1960 ha sondagsoppet under perioden oktober—mars.
For att kunna hantera den okande utlaningen infordes 1953 vid vuxenavdelningarna ett modernare utlaningssystem, en variant av det s.k. Detroit-systemet. I
samband armed slopades de tidigare restriktionerna for antalet lan. Ar 1960 infordes
fotomekanisk utlaning vid huvudbiblioteket.
I mitten av 1950-talet grupperades bokbestAndet om pa ett par filialer. Man Overgav delvis det traditionella SAB-systemet och stallde upp bockerna, bade fack- och
skonlitteratur efter "readers interest-metoden". Detta ledde till okad utlaning av facklitteratur.
Verksamheten foljdes upp pa ett ambitiost satt. I upplysningsdiskarna fordes dagbok
Over fragor. "Inhouse use" d.v.s. hur manga och vilka bocker, som anvandes undersoktes i lasesalen under olika perioder. Lasarna fick komma till tals pA utstallningar och
skriva om sina favoritbocker.

En regional och nationell resurs
Ingeborg Heintze var inte bara stadsbibliotekarie i Malmo utan ocksa lansbibliotekarie
i Malmohus lan, som pi den tiden utanfor staderna bestod av manga sma kommuner.
Biblioteket utvecklade tidigt en fjarrlaneservice av hog kvalite. Under perioden
1946 — 1955 effektuerades drygt 98% av inkomna fjarrlanebestallningar, vilket dr en
mycket hog siffra. Man hade for arbetet kontakt med 96 svenska och 37 utlandska
bibliotek. Folkbibliotekssakkunniga foreslog 1949 att Malm6 stadsbibliotek skulle bli
linecentral for siidra och vastra Sverige. Det skulle dock droja Over tio dr tills detta
forverkligades.
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Centralbibliotekets bokbussverksamhet startade med en provtur i en omgjord
mobeltransportbuss 1949. Sedan anvande man en modern SJ-buss och ikte ut till
biblioteken i lanets smi kommuner tva treveckorsturer per ar. Greta Mundt Almqvist
har i sin skrift "Trettiosju 1r i lansbibliotekets tjanst" beskrivit vilket enormt gensvar
som bokbussen fick bade av lintagare och de lokala deltidsbibliotekarierna.
ter 1952 genomfordes en kommunreform, som innebar en obligatorisk sammanlaggning av smi kommuner. For Malmohus Ian betydde det en minskning fran 263 till
70 kommuner. Sammanlaggningen medforde att en ny biblioteksorganisation med
huvudbibliotek och filialer miste skapas. Biblioteken utanfor staderna var mycket smi
och skottes av deltidsbibliotekarier, som bade en annan huvudsyssla och oftast belt
saknade utbildning for biblioteksarbete. Det sager sig sjalv att sammanlaggningen var
en svir process, dar stora motsattningar kunde uppsti. Centralbibliotekets medarbetare bade en stor pedagogisk och diplomatisk uppgift. Ingeborg Heintzes formaga att
overtyga och entusiasmera var en stor tillging. Enligt intervjun med Greta Mundt
Almquist var hon med sitt raka och lattsamma satt popular bland kommunpolitikerna.
Hon "kunde tala med bonder pa bonders sprik och med larde man pi latin". Vid ett
tillfalle deltog hon i en improviserad och bejublad fotbollsmatch med kommunpolitiker i lanet.

Unesco-seminariet
Unesco arrangerade under efterkrigstiden seminarier kring biblioteksfrigor. Seminarierna forlades till bibliotek i olika Under. Den svenska Unesco-kommitten skickade en
inbjudan till Unesco att hilla seminariet 1950 i Sverige. Detta accepterades och man
undersokte resurserna i flera stader och valde sedan Malmo.
Unesco-seminariet pagick vid Malmo stadsbibliotek 24 juli — 19 augusti 1950.
Dessforinnan kom Unescos stab fran Paris for att forbereda. Temat var Bibliotekets roll
i utbildningen. Fyrtiofem biblioteksmedarbetare fran tjugo Lander deltog, de fiesta i
ledande stallning. De deltagande nationernas och FNs flaggor var hissade utanfor
biblioteket. Det var forsta gingen FN-flaggan hissades i Sverige. Professor Cyril 0
Houle frin Chicago var seminariets rektor och har skrivit rapporten "Libraries in adult
and fundamental education." Rapporten dr full av lovord over Malmo stadsbibliotek
och dess medarbetare. "The staff of the Malmo Stadsbibliotek worked indefatigably for
many months to make the seminar a success. Miss Ingeborg Heintze, Chief Librarian,
and Miss Marta Sjogreen, Assistant Librarian, bore the chief responsibility. These two,
with the assistance of their staff, met and in most cases anticipated every need, however
large or small, of the staff and participants at the Seminar." Biblioteket framhilles som
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en stor tillgang for seminariet. "The stadsbibliotek itself was one of the most important
resources at the Seminar. The main library illustrates in an extremely effective fashion
how an old building not originally intended for a library may be so remodelled that its
beauty is a constant delight to the eye and its functionalism a continuing satisfaction to
the mind. Many, perhaps most, of the participants had never seen so attractive and
efficient a library. A month spent in daily contact with it made a deep impression on
everyone."
En av seminariedeltagarna, Fern Long, ansvarig for vuxenutbildning vid Cleveland
Public Library, har i Library Journal formedlat sitt intryck av Ingeborg Heintze. Efter
en beskrivning av de vackra och funktionella bibliotekslokalerna sager hon: " But all
that beauty of line and color would never make a library, if that were all it had. The
Malmo Library had much more. It had, first of all, Ingeborg Heintze as its librarian.
For the seminar delegates she will stand all their lives as a memory of the very finest in
librarianship. Energetic, tireless, warm and outgoing, full of humor, a scholar and a
linguist of parts, she has a true vision of the public library as an integral part of its
community, serving it, reflecting it, helping too to shape it and make it a better place
for living." Fern Long konstaterar ocksa att biblioteket har ett fint bestand av backer
och grammofonskivor och modern utrustning for musikuppspelning och filmvisning.
Den stora, aktiva vanforeningen och samarbetet med naringslivet kring den tekniska
facksalen noteras ocksa.
Som en foljd av seminariet blev stadsbiblioteket, som forut namnts, ar 1954
"associated project" till Unesco. Det fanns 10 sadana, spridda Over varlden.

Internationella kontakter
Biblioteksvarlden hade fast sina blickar pa Malmo. Ingeborg Heintzes och armed
Malmo stadsbiblioteks internationella orientering, som for den tiden var osedvanligt
omfattande, syns pa manga Att. Biblioteket hade ofta utlandska kollegor pa studiebesok, speciellt manga under aren efter Unesco-seminariet. Ar 1955 kom 1 428 besokare
fran Sverige och bl.a. Australien, England, Frankrike, Indien, Senegal, Marocko. Aret
darpa kom ocksa Over 1 000 besokare fran Sverige och hela varlden. Ar 1959 kom bl.a.
tjugo engelska bibliotekarier och trettio tyska kommunalpolitiker.
Direkt efter kriget tog Ingeborg Heintze kontakt med kollegor pa danska bibliotek i
Oresundsomradet och inbjod dem till Malmo. Detta ledde till fortsatt utbyte, dar man
traffades Over Sundet och diskuterade gemensamma fragor. Speciellt nara kontakter
knots med Georg Krogh-Jensen, Fredriksberg, och Carl Thomsen, Kopenhamn, som
ocksa blev hennes personliga vanner.
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Ingeborg Heintze var en flitig aktor pa den internationella biblioteksscenen. Givetvis var det hon, som holl det skandinaviska inledningsanforandet vid den fOrsta
angloskandinaviska bibliotekskonferensen i Tylosand 1953, som var IFLA:s forsta
regionala konferens. Lionel McColvin, stadsbibliotekarie i Westminster och beromd
for sina kvalitetskriterier for bokurval, var konferensens president.
Ar 1958 deltog Ingeborg Heintze som medlem av en kulturdelegation i en studieresa till Sovjetunionen och holl foredrag i Moskva om svenskt biblioteksvasen. Hon var
ocksa inbjuden gast vid 10-arsjubileum pa Zentralinstitut fur Bibliothekswesen i Berlin 1960 och gastade i samband med detta ocksa det tjeckslovakiska skol- och
kulturministeriet. Hon studerade da bibliotek i Prag och holl aven dar foredrag om
svenskt biblioteksvasen. I slutet av 1952 var Ingeborg Heintze "leader grantee" i USA.
Syftet var att studera amerikanska bibliotek i allmanhet och deras filialorganisation,
rationalisering och public relations i synnerhet. Resan gick fran de ostra staterna till
Kalifornien i vaster, Louisiana och Georgia i soder och Minnesota och Illinois i norr.
Hon har i Biblioteksbladet skildrat ett par enskilda bibliotek, som gjort intryck pa
henne, framst Cuyahoga County Library i Cleveland Ohio, vars effektiva bokforsorjning genom ett system av filialer och bokbussar hon beundrar. I Pittsburgh
sandes TV- bilder fran Malmo stadsbibliotek i samband med att Ingeborg Heintze holl
foredrag om bibliotekets verksamhet.
Det var dock inte bara chefen sjalv utan aven hennes medarbetare, som fick impulser utifran. I sa gott som varje verksamhetsberattelse namnes flagon eller nagra medarbetare, som varit pa studiebesok, kurser eller konferenser utomlands. Bengt Holmstrom arbetade, med Ingeborg Heintzes gillande, under langre tid som utbytesstipendiat vid Cleveland Public Library. Det var for ovrigt dar han mottog ett brev fran
Ingeborg Heintze med budskapet att hon ville se honom som sin eftertradare.

Biblioteksfilmen "Vagen till boken"
Deltagarna i Unesco-seminariet gjorde en framstallning om en film om Malmo stadsbibliotek. Den behoyde dock inte aysandas. Svensk Filmindustris skolfilmsavdelning
tog initiativ till filmen "Vagen till boken". Inspelningen borjade redan en manad efter
seminariet. Unesco bekostade versioner pa engelska, franska och spanska och skickade
dem till alla sina medlemslander. Den anvandes ocksa flitigt bade lokalt i lansverksamheten och nationellt. Bengt Hjelmqvist namner filmen i sin oversikt Over
folkbiblioteksaret 1950/51 vid Sveriges allmanna biblioteksforenings arsmote i Varberg
1951. Han konstaterar att folkbiblioteken inte har det anseende de fortjanar. "Det
behovs propaganda, forst och framst den propaganda, som det valskotta biblioteket
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utgor, men ocksa propaganda av mera direkt art. Jag tror, att man i det fallet har raft
att stalla stora forvantningar pa den biblioteksfilm, som skall visas har i morgon".
Filmen finns i biblioteket bade i originalversion och som videokassett.

Malmo stadsbiblioteks viinner
Foreningen Malmo stadsbiblioteks \Tanner bildades 1941, saledes fore inflyttningen i
Slottet i parken. Foreningen hade en stor styrelse, som anda fran borjan bestod av dels
ledande politiker dels chefer fran naringslivet i Malmo. Det bor ha varit en mycket
anvandbar och inflytelserik grupp. Pa Ingeborg Heintzes tid var orfforanden ingen
mindre an S.A. Johansson, som var forbundsordforande for Handels och ordforande i
Malmo stadsfullmaktige pa 50-talet. Han var en mycket tung s-politiker och dessutom
god van och partikamrat med Ingeborg Heintze.
Malmo stadsbiblioteks vanner kunde ibland erbjuda en genvag till nya verksamheter, som inte blivit formellt beslutade. sa var t.ex. fallet, nar musikrummet inrattades.
Foreningen hade ocksa genom sina styrelseledamoter goda kontakter med naringslivet
i Malmo och samlade in betydande bidrag, framst for inkop av bocker och tidskrifter
till den tekniska facksalen. Direktor Gottfried Kockum var foreningens skattmastare
och god van till Ingeborg Heintze. Det goda ekonomiska utfallet var till stor del hans
fortjanst. Aven direktor Einar Hansen, Allhems forlag, ingick i styrelsen, vilket underlattade foreningens utgivning av publikationer.

De yttre dragen i Ingeborg Heintzes liv
Ingeborg Heintze foddes i Skurup 3 december 1894. Hennes foraldrar var valbestallda
handlande forst i Skurup senare i Malmo. Hon hade flera syskon. Efter sprakstudier i
tyska och engelska vid Lunds universitet blev hon fil.mag. 1918. Tyska studerade hon
aven i Munchen och Jena. Under studietiden deltog hon flitigt i studentlivet. Hon
tillhorde Kvinnliga studentforeningens spexgang och medverkade bl.a. i foreningens
forsta spex "Justitia", som framfordes pa Akademiska foreningen den 3 november
1917. I ett karnevalstag forestallde hon Drottning Kristina.
Redan 1917 anstalldes hon vid Malmo stadsbibliotek, dar hon blev ordinarie 1920.
Pa den tiden fanns ingen formell biblioteksutbildning. Den startade forst 1926.
Ingeborg Heintze hade utbildat sig genom elevtjanst vid Malmo stadsbibliotek 1916
och provtjanstgoring vid Lunds universitetsbibliotek 1924. Hon avancerade successivt
och blev 1:ste bibliotekarie d.v.s. stadsbibliotekariens narmaste medarbetare 1935. Den
1 december 1948 eftertradde hon Folke Nosslin som stadsbibliotekarie.
Som stadsbibliotekarie hade Ingeborg Heintze en rad uppdrag inom biblioteks83
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varlden och kulturlivet. Hon var bland annat ledamot av Sveriges allmanna
biblioteksforenings styrelse 1943-1962, Bibliotekstjansts styrelse 1951-1963 och
ordforande i Skanekretsen av Svenska folkbibliotekarieforeningen 1942-1949. Det
senare var ett fackligt uppdrag. Ingeborg Heintze hade ocksa politiska uppdrag for
socialdemokraterna som ledamot av Malmo museinamnd 1947-1963 och namndeman i Malmo 1948-1949.
Ingeborg Heintze hade tidigt en internationell orientering. Hon var delegat vid
kongresser inom IFLA (International Federation of Library Associations) runt om i
varlden och foretogstudieresor till de nordiska landerna och bland annat Tyskland,
England, Holland, Sovjet och USA.
Som skribent var Ingeborg Heintze mycket flitig. Forteckningen over hennes skrifter upptar ett stort antal artiklar i svensk och utlandsk bibliotekspress och aven
larobocker och handbocker pa svenska och engelska. Main skrev hon artiklar i
aktuella biblioteksfragor i dagspress och veckopress. Margareta Schenlaer har i boken
"Malmakvinnor" beskrivit och kommenterat manga av hennes backer och artiklar och
satt in dem i sitt bibliotekspolitiska sammanhang.
Efter sin pensionering 1961 utarbetade Ingeborg Heintze tillsammans med sin
tidigare medarbetare Margit Johanson den stora bibliografin "Litteratur om Malmo",
som omfattar material fran tidernas morgon till och med 1975. Arbetet med att
forteckna litteratur om Malmo hade startat langt tidigare. Upprinnelsen var ett uppdrag att svara for litteraturforteckningen till Malmo Fornminnesforenings arsskrift.
Det bibliografiska arbetet med litteratur om Malmo har fortsatt inom Malmo stadsbibliotek. Tva volymer, som omfattar tiden till och med 1990 respektive 2000, har
darefter utgivits.
Ingeborg Heintze avled i sitt hem den 14 januari 1982. Hennes gray finns pa
Skurups kyrkogard. Hennes eftertradare, Bengt Holmstrom, skrev i sin nekrolog i
Sydsvenska Dagbladet 23 januari: "Under hennes ledning kom Malmo stadsbibliotek
att inta en tatposition i den nordiska biblioteksvarlden och bleu i mycket en forebild
for andra institutioner. Det dr ett faktum att flertalet av folkbibliotekens nyare
verksamhetsformer har introducerats av Ingeborg Heintze och att hon armed som
ingen annan verkat for att bredda folkbibliotekens arbetsfalt."
K.C. Harrison, stadsbibliotekarie i Westminster, skrev i en nekrolog i Library Association Record february 1982. "Ingeborg Heintze, city librarian of Malmo from 1948
to 1961, died in January, aged 87. Her passing cannot go unnoticed by British
librarians, to many of whom she was well known and a dear friend. It is not an overstatement to say that she was one of the outstanding librarians of her, or any other,
generation.
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Bojan Heintze was a Malmo person
through and through. To many she
personified the city of her birth, and
after her education at the University of
Lund, she spent 42 years in the service
of Malmo City Libraries. Her life was
dedicated to the development of the
public library movement in her city, as
well as in Sweden as a whole and internationally through her work for IFLA
and Unesco.
With her passing, Malmo and
Sweden have lost one of the world's finest librarians, and Bojan Heintze's many
personal friends have said goodbye to a
lovely person."

Ingeborg Heintze i tradgarden

Villan pd Ldngdkersvagen 5, som Ingeborg Heintze delade med sin syster och svager
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Ingeborg Heintze som person
Ingeborg Heintze bodde i en villa pa Langakersvagen 5 i Malmo, som hon delade med
sin syster och svager, Frida och Albin Andersson. Frida hade haft blomsteraffar och
Albin hade en tjanst pa en speditionsfirma. De hade inga barn, men det fanns flera
syskonbarn. System och svagern tog hand om all marktjanst, vilket gjorde det mojligt
for Ingeborg Heintze att belt koncentrera sig pa arbetet. Hon var dock slaktkar och
glomde aldrig syskonbarnens fodelsedagar.
Villan var vid tillkomsten lantligt belagen. Tradgarden spelade stor roll for Bojan.
"Inter arbete ar for tungt och ingen tid for knapp for att blommor, otter och tract skola
fa vad de kra.va av ans och skotsel. Den, som foljt Bojan i tradgarden, nar hon sysslar
med sina kara vaxter, forstar var hon Lart sitt upphojda lugn och sin sunda livsrytm
ifran", skriver Rigmor Olsson (senare Omander) i vanboken. Bojan tog med sig
blommor fran tradgarden varje vecka for att pryda biblioteket.
Hemmet var mycket gastfritt. Tack vare system och svagern kunde Bojan bjuda hem
medarbetare, som hon uppskattade, och svenska och utlandska kollegor, vilket givetvis
starkte hennes personliga natverk och skapade personlig vanskap. Unescoseminariet
medforde manga bjudningar i hemmet. Det var glada fester med sang, tjo och tjim.
Bojan var en utpraglad sallskapsmanniska, som kunde vara sprallig och uppspelt. Pa
fester och aven pa personalutflykter tog hon ibland fram dragspelet.
K.C. Harrison, som 1959 deltog i en studieresa i Sverige for engelska bibliotekarier,
berattar i "Ingeborg Heintze: a memoir" vad som kunde handa. "After dinner in the
evening we were ready to return to our hotel but no! eight of us, including my wife
Doris and myself, were invited to the residence of Ingeborg Heintze, and there we met
her sister Frida and brother-in-law, Albin, (Captain Anderson) and had a hilarious
meal. Around 02.30 hours Andy, as we knew Albin, drove us back to our hotel, and
that was a journey never to be forgotten!"
Ingeborg Heintze var inte nagon kvinnosakskvinna. Feministiska perspektiv saknas i
hennes skrifter och uttalanden. Daremot var hon ett lysande exempel pa att kvinnor
och man har samma kapacitet i yrkeslivet aven pa ledande poster, vilket langtifran var
sjalvklart pa 1950-talet. Hennes liv ger dock anledning att fundera Over genusaspekter.
Vad betydde det att hon inte bildade familj och att hon hade en utomordentlig
markservice i hemmet? Var det en forutsattning for hennes karriar? Andra kvinnliga
bibliotekschefer, som lat tala om sig vid denna tid, t.ex. Gunborg Nyman, Bianca
Bianchini och Elise Adelskjold var inte heller gifta. Hur svart var det for en kvinna att
bade ha familj och vara chef 1948?
Nar man fragar medarbetare vilket intryck Ingeborg Heintze gjorde pa dem far man
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samstarnmiga svar: Magnifik. Storslagen. Inspirerande. Stimulerande. Initiativrik.
Mycket duglig. Stark. Smittsamt entusiasmerande. Livfull. Charmerande. Temperamentsfull. Hard i nyporna. Representativ. Utsokt valkladd. Valvardad. Stilig men inte
vacker. Stark utstralning. Mycket generos och gastfri. Man kan tycka att en sa overvaldigande personlighet skulle vara lite skrammande att narma sig. Det dr emellertid
omvittnat att Ingeborg Heintze inte bara hade personalens respekt utan aven deras
fortroende. Det var alls inte otankbart for en medarbetare, som rakade i personlig kris,
att ga till Ingeborg Heintze for rad.
Pa biblioteket anlande posten klockan 9. Da kom ocksa Ingeborg Heintze. Hennes
svager Albin korde henne till biblioteket. Pa vagen hamtade de upp bitradande stadsbibliotekarien Marta Sjogreen. Sedan gjorde en procession entre pa biblioteket. Forst
kom Ingeborg Heintze, som ofta hade en stor bukett blommor till biblioteket, sedan
Marta Sjogreen med vaskorna och sist vaktmastaren Emil Karlsson, som oppnade och
stangde &nu, medforande dagens post. Bojan var dock minst av allt snobbig. Hon
sages ha patraffats ute i biblioteket med dammtrasa i handen.
Starka, kreativa och iderika personer har ofta ett livligt temperament. Ingeborg
Heintze var inget undantag. Hon kunde bli topp tunnor rasande. Pa biblioteket
omnamndes hon ibland som Hennes eldfangda majestat. Enligt Bengt Holmstrom,
som berattat minnen pa personalmote i biblioteket, hade hon liksom Gustaf II Adolf
sin Oxenstierna, den alskvarda och skickliga bitradande stadsbibliotekarien Marta
Sjogreen, vars kloka beharskning hindrade henne fran att ga upp i rok.
I samband med IFLA-kongressen i Kopenhamn 1969 var K.C. Harrison och bans
hustru pa ett privat besok i Malmo och togs om hand av Ingeborg Heintze och Marta
Sjogreen. Han ger denna ogonblicksbild fran en utflykt. "Every morning Marta and
Bojan would arrive to take us out for the day, Bojan driving. On one of these drives
we listened to the first and only tiff we ever heard between these two Swedish ladies.
Marta told Bojan to turn right at the next junction, but Bojan promptly turned left
and we sped along the wrong road. It took some time for our driver to be persuaded
that she was on the wrong road, and after we had turned around Marta gave us a longsuffering look that spoke volumes! But they were really great friends, this chief and her
deputy, and it was always a delight to be with them."
Ingeborg Heintze levde i ett slags symbios med sitt bibliotek. Hon var ofta dar fran
9 till 20. Arbetet var hennes liv. Man undrar lite vad som var hennes drivkrafter och
gav henne inspiration. Formodligen var hon nagot av en karriarist, men det forklarar
inte varfor hon fortsatte att arbeta med oforminskad glod sedan hon natt toppen och
aven efter pensioneringen. Det maste vara fraga om hangivenhet. Hon trodde pa
bibliotekens uppgift och hade ideer hon ville genomfora. Hon sag biblioteken som ett
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medel for att halla samhallet intellektuellt levande och forbattra manniskors livskvalitet. Dessutom hade hon en pataglig arbetsgladje, som marks i allt hon skriver. Hon
hade roligt.

Ingeborg Heintze som chef
Det dr inte Ida att bli chef Over tidigare arbetskamrater. Pa Malmo stadsbibliotek var
kamratlivet dessutom mycket intensivt. Under 30-talet holls stone arliga fester pa
nagon av filialerna i regi av Biblioteksklubben. Elfin Dahlberg och Ingegerd Paulsson
har beskrivit klubbens aktiviteter i vanboken till Bojans femtioarsdag. Det finns i
boken en bild fran en maskerad pa filial 2 den 28 april 1934. Bojan ar zigenerska med
pipa och handidaver. Aven ovriga deltagare har 141 genomforda och fantasifulla kostymer. Till festerna horde upptradanden med kupletter skrivna av deltagarna och aven
dans. Den 31 oktober 1936 bade klubben mote med 61 och kory hemma hos Bojan.
Hon bade redan da tagit plats i biblioteksledningen och tycks ha hanterat situationen
med glans.
Ingeborg Heintzes hela karriar lag inom Malmo stadsbibliotek. Hon blev souschef
1935 och chef 1948. I vanboken till hennes 50-arsdag 1944 skriver Rigmor Omander:
"Som chef hor Bojan till de fa manniskor, som kunna forena chefskap med vanskap.
Icke manga kunna som hon eliminera och samtidigt bibehalla ett aystand. Vad detta
betyder for effektiviteten och trevnaden inom hennes stora arbetsomrade, kan var och
en Ian forsta. Som van dr Bojan oforliknelig, varmande och stimulerande". I samma
bok skriver Erik Rosberg, som da var chef for Soderfilialen, en versifierad hyllning till
jubilaren, som ocksa tar upp hennes egenskaper som chef. "Ja, oss som leka i den
samma hagen, har hon tart en arbetets likhet infor lagen, dar ingen ar glomd och ingen
undantagen, att verka en stund for morgondagen."
Ingeborg Heintze lade stor vikt vid en kvalificerad professionell informationsforsorjning. Hon laste sjalv en mangd svenska, nordiska och internationella bibliotekstidskrifter och fackbocker och stimulerade ocksa medarbetarna att Ora detta. Vidare
hamtade hon ideer pa nordiska och internationella moten och konferenser. Hon stod
pa hojden av sin tids bibliotekskunnande. Nya initiativ och metoder, som dok upp
nagonstans i varlden, provades pa Malmo stadsbibliotek och omsattes i praktisk verksamhet, om de visade sig hallbara. Ingeborg Heintze var ocksa oppen for att prova
forslag fran medarbetare.
Pa femtiotalet var den formella ledningsstrukturen utover biblioteksnamnden foga
omfattande. Bokinkopsmotena, som leddes av stadsbibliotekarien, var viktiga fora.
Bokinkopen var huvudfragan vid dessa moten, men dven mera allmanna biblioteks88
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Bokmote under ledning av Ingeborg Heintze f.. v. Lisa-Karin Rahmn, Egon Paulsson, Ingegerd
Paulson, Gudrun Emilson, Anna-Stina Johannesson, Erik Rosberg. Ingeborg Heintze, Marta Sjogreen, Ingrid Ramqvist, Gudrun Liedholm, Barbro Bylund, Margit Johanson, Greta Mundt Almquist, Viola Wallin
fragor kunde komma upp till diskussion. Beslut om inkop baserade sig pa kvalificerat
underlag i form av paseendebocker, recensioner i svenska och utlandska tidningar och
facktidskrifter och bedomningar av fackkunniga bibliotekarier och ibland lantagare.
Fran 1950 inrattades ocksa en samarbetsnamnd vid biblioteket med fyra representanter vardera for arbetsgivare och arbetstagare.
Ingeborg Heintze hade en inre krets av medarbetare, som hon sa gott som dagligen
traffade vid kaffepauserna och kunde samrada informellt med. Till den inre kretsen
horde Greta Mundt Almquist, Ingrid Ramqvist, Marta Sjogreen och Viola Wallin.
Aven andra kollegor kan tidvis ha ingatt i den inre kretsen, men dessa fyra var mera
fasta deltagare. Deltagarna i den inre kretsen aysatte varje manad en penningsumma,
som anvandes till att resa och titta pa nya bibliotek, ga pa teater och ata goda
middagar.
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Aven om Bojan hade en inre krets, som formodligen utgjorde ett slags informell
ledningsgrupp, var verksamheten och dess utveckling overordnad personliga relationer.
Da nagot nytt skulle startas eller en tjanst tillsattas valde hon den medarbetare, som
hon ansag lampligast for uppgiften. Givetvis fanns en grupp, som var mera kritisk till
Ingeborg Heintze, men aven kritiker engagerades for nya uppgifter och tycks ha
medverkat med entusiasm. Erik Rosbergs och Rigmor Omanders ovan citerade omdomen bekraftar att Bojan hade formagan att skilja pa sak och person. Bade hon och
hennes medarbetare tycks ha praglats av "library spirit". Det ar foljdriktigt att Bojan
efter sin pensionering valde att arbeta med den stora Malmobibliografin tillsammans
med den tidigare chefen for referensavdelningen, Margit Johanson, som var en mycket
skicklig bibliotekarie, men definitivt inte nagon av hennes personliga vanner.
Nar nagot nytt skulle startas blev den eller de medarbetare, som var tankta for
uppgiften, inkallade till Ingeborg Heintze. Hon tycks ha haft en enorm formaga att
entusiasmera och overtyga. "Aven om man inledningsvis var negativ eller avvaktande
inf.& ett forslag blev man snart entusiastisk", sager en intervjuad medarbetare.
Som chef bade Ingeborg Heintze manga av de ledaregenskaper, som man efterlyser
idag: Att vara tydlig. Att kunna klargora verksamhetens mal. Att vara engagerad. Att ha
god omvarldsorientering. Att personifiera verksamheten utat. Att ha stark narvaro. Att
fokusera pa avnamama. Att se medarbetarna och deras resurser. "Man gick till jobbet
som pa vingar och bade en kansla av att allt var mojligt", sager en medarbetare.

Farviil till Malmo stadsbibliotek
"'deer och resultat" dr titeln pa den festskrift, som gays ut vid Ingeborg Heintzes
pensionering. Bokens redaktorer Marta Sjogreen och Bengt Holmstrom skriver i forordet "Denna boks titel, Ideer och resultat, alluderar inte bara pa bokens innehall utan
ocksa pa Ingeborg Heintzes livsgarning. Iderikedom och resultatbringande praktisk
begavning dr ingen alldeles vanlig kombination, men i sin verksamhet som chef for ett
av landets storsta stadsbibliotek har Ingeborg Heintze eftertryckligt visat hur kort
steget mellan skapande fantasi och hallbar verklighet kan vara. Malmo stadsbibliotek
blev under Ingeborg Heintzes ledning ett monster och ett Mecka".
Arvet fran Ingeborg Heintze (inns i Malmo stadsbibliotek av idag.
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Mysteriet
Margaretha Dahlberg
Av STAFFAN GUDMUNDSSON

Aldre tiders lagar gor oss parninda om vara forfaders rattsuppfattning. I domstolshandlingar under 1700-talet framtrader otaliga manniskor, vilkas levnad skulle ha
forandrats om nad och barmhartighet gick fore lagen. En som levde vid denna tid var
Margaretha Mathia Elisabeth Dahlberg. Hon hade atskilliga ganger blivit aysand med
fangskjuts fran Malmo uppat landet men alltid blivit sand tillbaka, dad& att hon
pastatt sig vara fodd i Malmo. I slutet av december 1760 hade hon an en gang blivit
fasttagen, denna gang i Linkoping, och ford till slottet i Malmo under avvaktan pa
rannsakning. I skrivelse fran konungens befallningshavande till kamnarsratten i
Malmo den 19 februari 1761 anbefalldes att en undersokning skulle goras angaende
Margarethas fodelseort, hennes levnadssatt och hennes sinnestillstand samt om det
fanns anledning att sanda henne till Danvikens hospital i Stockholm.

Rannsakningen
Den 24 februari hamtades Margaretha Dahlberg fran slottet for den stundande rannsakningen som skulle hallas pa radhuset. Da hon nu star inf.& ratten, gor hon det som
en "kringstrykerska och tiggerska, liderlig och begiven pa fylleri" och med "elakt
beteende." En marklig historia om Margarethas levnadsode rullas nu upp. Den är full
av dramatik med markliga handelser, men ocksa tragiska efterspel, berattade av henne
sjalv. Om hennes kropp var skroplig sa var minnet desto battre. I hennes berattelse
finns inga glomda tidsperioder, som hon inte redovisar. Halidelse efter handelse anger
hon sakligt med bestamda platsangivelser och namn pa personer, dar Hera fanns inom
den hogre societeten.

Referat av rannsakningen
Margaretha Dahlberg sager sig vara omkring 70 ar gammal och fodd i Stockholm.
Fadern var Magnus Dahlberg, kapten vid Kungliga livgardet i Stockholm, som bleu
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Ur Rannsakningsprotokoll om Margaretha Dahlberg, Kiirnniisriittens dombok ar 1768.
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skjuten under kriget i Norge vid Fredrikshall. Modern Ulrica Winberg dog iret efter
det att maken blivit skjuten. Vid den tiden blev hon upptagen i kungliga hovet av en
hovfroken Lovisa DiIben hos drottning Ulrica Eleonora och dar fick hon stanna tills
hon fyllt 18 ir, di hon blev gift med kommendorkapten Johan Henric Dahlcrona, som
hade tjanstgjort vid enroulleringen i Stockholm och sedan kommit till Karlskrona.
Med Jenne man var hon gift i 38 ir och fick femton barn, av vilka endast sex dr i liver:
en dotter pi 12 51, som dr pi barnhuset har i staden, fyra soner som dr tjanstgorande i
Pommern, Magnus Dahlcrona, kapten vid schweiziska2 regementet, Henric Dahlcrona
vid samma regemente, Carl Dahlcrona, kornett och Gustaf Dahlcrona, faltvabel samt
Johan Dahlcrona i Kristianstad hos general Barnekow. Hon har nu varit anka i 14 at
Efter norska kriget for hennes man till sjoss pa kofferdi ("coop-vardie") och reste for
Stockholms rakning till Kina, dar Margaretha och aldste sonen foljde med samt
ytterligare ittio personer, men vid iterresan till Sverige blev de tillfingatagna av algeriska sjorovare som skulle fora dem till Alger. Men pi grund av motvind blev de i
stallet fords till Konstantinopel. I 3 1/2 ir var de slavar pi sitt eget skepp, som lig stilla
i Konstantinopel, och blev plagade pi ett elandigt och uselt vis, tills dess sista vaxeln
dean Sverige kom for losen av folket pi skeppet. Skeppet hade — tillika med tackel och
tag — under denna tid blivit forbrant av hettan. Med samma skepp fick de segla tillbaka
till Sverige. Da de kom mot Goteborg, slogs skeppet solider av en storm, sedan tackel
och tag var forstorda. Det kunde inte bargas, fastan de hade kommit si ndra land att de
kunde se lotsarna, men de gjorde ingenting. Skeppet forliste och hennes man drunknade tillsammans med 2 soner. Men Margaretha hade bundit fast sin dotter, som nu dr
pi barnhuset och som blivit fodd pi skeppet i Konstantinopel, vid sitt brost, och de
blev bargade pi ett vrak av nigra brader, som de flot pi i tre dygn, innan lotsarna kom
ut och bargade henne och barnet. De fordes till Goteborg och Margaretha kom under
lakarhjalp, eftersom hennes vanstra lir hade blivit avhugget och tvart avbrutet av ett
ankare. Sedan hon hade blivit litet battre reste hon med dottern till Stockholm, dar
hennes hemvist och hushill annu farms kvar. Dar agde hon tvi hus och gardar, den ena
pi Ladugirdslandet, strax vid Vita Bjornen, som hon sjav bebodde och den andra vid
Master Thomas grand pa Drottninggatan, som hon hyrde ut. En eldsvida 1751
odelade bagge dessa girdar och tvi av hennes soner blev innebranda. Hon blev bragt i
storsta fattigdom och genom olyckor och sorg har hon blivit si sjuk och svag, att hon
ibland inte vet vad hon gjort eller foretager sig.
Innan hon reste med sin man till Kina, hade hon under orlogstiden med Ryssland
foljt sin man i flottan. De blev da tillfingatagna av ryssar och forda till Petersburg, och
med en del andra svenska fingar blev de innestangda hogst upp i ett femviningshus.
De lyckades rymma genom att skara sonder och sy samman tapeter, och med hjalp av
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dessa tog de sig ut genom fonstren en natt och vandrade sedan genom skogar till Reval
och Riga och reste darifran med bat till Stockholm. Konung Fredrik hade da, med
tanke pa Margarethas situation, skankt henne garden pa Drottninggatan.
For ovrigt har Margaretha varit pa lasarettet i Stockholm under tva ars tid och dar
blivit litet battre. Hon har aven nyttjat Medevijs surbrunn under rya ars tid och under
det fOrsta aret blivit hjalpt av riksradet greve Tessin, under det andra aret av riksraden
Roos och Palmstjerna. Hon skulle nu pa det tredje aret ha nyttjat brunnen, om hon
inte blivit nedford till Malmo, eftersom nagra framlingar fran Skane hade kommit och
sagt att hon skulle njuta sitt nadebrod pa hospitalet i Malmo, vilket hon dock sager sig
inte Ora. Hennes elandiga tillstand och sjukdom har gjort att hon inte har sat nagon
hjalp i Stockholm, dar hon ar fodd, och haft handelsrorelse, innan den olyckliga
eldssvadan. Hon sager, att nal hon blir frislappt, skall hon aka till Stockholm, och fa
hjalp av riksradet greve Tessin, som hon sedan manga ar har kant.
Avslutningsvis framhaller Margaretha att hon ar bekymrad Over att hennes dotter
Florentina, som ar pa barnhuset och fodd i Konstantinopel, annu inte ar dopt. Vid
ankomsten till Stockholm anmalde hon delta hos Kungl. Maj:t i narvaro av riksraden
Tessin och Palmstierna, men deras beslut blev, att da barnet redan var sa gammalt
skulle doper uppskjutas tills dess barnet sjalvt fick kunskap om dopet och dess betydelse.

Slutet av rannsakningsprotokollet lyder:
"Under thenna Ransakning, har Margaretha Dahlberg uppfordt sig ganska [= mycket]
stilla och sacttmodig, sa att intet mehn pa forstandet kunnat markas, och torde hon,
utur sin Swaghet, an mera kunna hjelpas, om med henne lindrigt forfares; willjandes
Kamnars-Ratten lata Ransakningen utskrifwa och till Kongl. Landshofdinge Ambetet
ofwersanda."
Den tidens hjalp innebar i flera fall att komma pa spinnhuset eller hospitalet. Hur
gick det da for Margaretha? Ja, efter domslut blev hon ater ford till Stockholm och da
formodligen till Danvikens hospital. Nagot spinnhus var det inte tal om, da man ansag
att hon var alldeles for sjuk for en sadan inrattning.

Tillbaka till Malmo
Till skillnad fran flertalet utredningar i dombocker, dar det ar svart att spara en
fortsattning pa de domda, aterfinns daremot Margarethas fall i handlingar langre fram
i tiden. Men hennes leverne tycks ga i repris, for den 16 mars 1768 far magistraten i
Malmo ett brev fran landshovdingeambetet, med order om att Ora en undersokning
av en kvinna som kallar sig Mathia Margaretha Elisabeth Dahlberg, som kommit till
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staden med fangskjuts den 15 mars fran haktet i Vaxja, dar hon "sasom oforpassad
kringstrukit uti Cronobergs 15.n och mycken liderlighet uthfwat." I Malmo forvaras
hon tills vidare pa slottet.
Att hon blev ford till Wino berodde pa att hon hos landshovdingeambetet i Vaxji5
sagt sig ha en dotter som skulle bo och arbeta i Malmo. Och det ar av den anledningen
som magistraten nu ska undersoka vem dottern ar och om hon kan ta hand om sin
moder. Vidare ska magistraten aven undersoka var Margaretha ar fodd.
Nu kan man ju fraga sig hur en sadan undersokning gick till? Margaretha har
troligen sjalv berattat vad dottern heter och att hon hade lamnat henne till barnhuset i
Malmo i unga ar. Och vi kan val formoda att det gick till sa, for samma dag eller dagen
efter som magistraten fick ovan namnda skrivelse fran landshovdingeambetet, sande
den ett brev till forestandaren for barnhuset, Peter Lindman, och beordrade honom att
skyndsamt skaffa fram upplysningar om Margarethas dotter och var hon befinner sig.
Rannsakningen av Margaretha Dahlberg skedde den 19 mars inf.& kamnarsratten.
Hon ar nu 77 ar gamma! och kan numera varken sta eller ga utan hjalp. Da Margaretha far komma till tals ar hennes levnadsberattelse en fortsattning pa den da hon efter
rannsakningen 1761 blev ford till Stockholm. Hon berattade, att da hon kom dit dar
hon tidigare bott och haft sin egendom blev hon sjuk men blivit hjalpt och underhallen av flera herrar, som hade medlidande med henne. Ar 1764 begav hon sig ater till
Stockholm och blev intagen pa lasarettet under tva ars tid. Sedan hade hon, med hjalp
av greve Tessin, som hade bistatt med hyrd vagn, begivit sig till Uppsala, men efter en
tid blivit anklagad som missdaderska och ford till Vaxja med tiggareskjuts, dar hon
uppehallit sig hos slaktingar. Utan att ha begatt nagot brott blev hon pa nytt anklagad
och ford med kronoskjuts till Malmo.

Falska uppgifter
Utifran rannsakningshandlingar for aren 1761 och 1768 har vi fatt ta del av Margaretha Dahlbergs levnadsode, som var av det ovanligare slaget. En intressant sak i
sammanhanget är hur dessa rannsakningar gick till vaga. Infi5r rannsakningen 1761
narnns det att kamnarsratten skulle Ora en undersokning om Margarethas flidelseort,
levnad etc. Man kan fraga sig pa hur en sadan skulle goras. Da ingen annan information finns som skrivelser, intyg m. m. angaende rannsakningen an den i sjalva domboken, kan man formoda att undersokningen vilade enbart pa Margarethas egen
berattelse, dvs. hennes egna ord. Men undersokningen vid rannsakningen 1768 var
annorlunda. Kommer ni ihag Peter Lindman, forestandaren for barnhuset? Han fick ju
i uppdrag av magistraten att skaffa upplysningar om Margaretha och hennes dotter.
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Vad bleu det av detta? Ja, da Lindman fick skrivelsen av magistraten med begaran om
undersokning, meddelade han sidan information till karnnarsratten som skulle visa sig
vara hogst anmarkningsvard. Den forsta upplysning Lindman lamnar dr daterad den
15 augusti 1752 och ger viss information om en handelse i Malmo. Han skriver (se
fig. 1):
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"Blef flicko Barnet Florentina Wingren intagen har uti Cronones Barnhus, hwarvid
den underrattelse finnes att dess moder varit for detta StadsMajoren och Riddaren
Herr Alexander Magnus Dahlbergs Syster och hustru av en Capitain vid SO Staten vid
namn Wingren som skulle wara dod och bemelte flicka da pa 4:e aret ifran modern
sasom ursinnig [= sinnessjuk] ifrantagen."
Handelsen anspelar pa en skrivelse, som magistraten i Malmo hade sant till Kungliga Landshovdingeambetet, daterad den 18 augusti 1752, dar det bl.a. heter:
"En Enckia, som berattade sig wara for detta Stads Majorens och Riddarens af
Kongl. Maj:ts Swerds Orden etc. Alexsander Magnus Dahlbergz Syster, och hustru [till
en] Capitain wid Sjostaten [...] benemnd Winggren som och skall wara clod, kom for
nagra dagar sedan till Staden [dvs. Malmo], forpassad af Cower Stadiaflare Embetet utj
Stockholm och for dess liderlighet skull af Riket forwist;thetta qwinfolk som desutom
hade feel pa forstandet blef af Kongl. Landshofdinge Embetet harstades forpassad och
befalt, at forfoga sig ut ur riket."
Ankan hade med sig sin dotter Florentina som var 4 ar och infor atskilliga personer
hotade hon att doda dottern, innan hon gav sig ivag. Magistraten fann det da nodvandigt att frantaga henne barnet som anbefalldes att tagas in pa barnhuset.
Informationen i magistraten skrivelse ar av storsta intresse i jarnforelse med
Margarethas egen berattelse i rannsakningen fran 1761. Enligt skrivelsen befinner sig
Margaretha i Malmo redan 1752. Det mest overraskande ar att hon sager sig vara
syster till stadsmajoren Alexander Magnus Dahlberg och att hon dessutom ar anka
efter en kapten Wingren. I inledningen av rannsakningen 1761 nainner Margaretha
sina foraldrar vid namn, som var Magnus Dahlberg och Ulrica Winberg. Att hon
skulle ha haft en bror ar ju ingen omojlighet och da stadsmajor Dahlberg och
Margarethas fader hade samma efternamn ligger det nara till hands att tro pa hennes
uppgift, da hon sager sig vara syster. Men nu vet vi att Alexander Magnus Dahlberg var
fodd den 28 maj 1685 pa Stora Ryby i Halsta socken i Bohuslan och att hans foraldrar
var Arvid Olofsson Dahlberg, lojtnant vid ankedrottningens livregemente till hast, och
Anna Kagg. Vad ligger bakom detta pastaende? Alexander Magnus Dahlberg var en av
Karl XII:s krigare och var stadsmajor i Malmo Indian aren 1742 och 1750, da han
flyttade till Karlshamn. Vad vet hon om honom?
Margaretha sager aven att hon ar anka efter en kapten Wingren. I utredningen fran
1761 uppger hon att hon ar anka sedan 14 ar tillbaka, da hennes make Johan Henric
Dahlcrona och tva soner drunknade vid forlisningen utanfor Goteborg. Det skall ha
skett omkring 1748. Margaretha skall da ha gift om sig med denne kapten Wingren
som skall ha dott 1752, men hon namner inte honom i utredningen 1761. Dar uppger
hon att hon ar anka efter Johan Henric Dahlcrona.
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Anledningen till att Margaretha befann sig i Malmo 1752 var att hon hade blivit
forpassad av overstathallareambetet i Stockholm och for sin "liderlighet" forvisad ut
ur riket och att hon dessutom hade fel pa forstandet. Samma beslut om forvisning
gjordes av Kungl. Landshovdingeambetet i Malmo. Men varfor skulle hon forvisas?
Vad hade Margaretha gjort som medforde ett sadant allvarligt straff?
Om lasaren minns, sa berattar Margaretha under sin rannsakning 1761, att hon
efter forlisningen utanfor Goteborg rest med dottern till Stockholm, dar hon fore
Kinaresan agde tva gardar, den ena pa Ladugardslandet, strax vid Vita Bjornen, som
hon sjav bebodde, och den andra vid Master Thomas grand pa Drottninggatan som
hon hyrde ut. och att dessa annu fanns kvar da hon kom tillbaka. Men genom en
eldsvada 1751 blev hon bragt i storsta fattigdom. Bada gardarna odelades och tva av
hennes soner blev innebranda. Att en eldsvada verkligen intraffade i Stockholm 1751
ar riktigt, och att det var pa Ladugardslandet (nuvarande Ostermalm) stammer ocksi.
Vita Bjornen som Margaretha namner var namnet pa ett apotek.
Margaretha blev aret efter branden forvisad ut ur riket, och man frestas att stalla sig
fragan: Har eldsvadan i Stockholm och Margarethas forvisning nagot samband?
I skrivelsen far vi ocksa den skrammande informationen att finnan Margaretha skulle
ge sig ivag hotade hon att doda sin dotter, och det var anledningen till att dottern kom
pa barnhuset.
En andra upplysning, som Lindman lamnar till kamnarsratten, ar daterad den
28 juli 1757 och hamtad ur barnhusets kyrkobok angaende Florentina (se fig. 1):
"Finnes utaf Barnhusets KyrckjoBok det merbemelta [forut namnda] flicka blifwit
dopt of herr Doctor Aulin och kallad Florentina med tillnamn3 Wingren hAst som
efter moderns berattelse detta barn ej forr blifwit dopt, medan hon blivit fodd, pa ett
skjepp, hwarest des[s] fader varit Capitain, hwilket under fodslotiden'af hedningarne
blifwit ardwrad [erovrat]."
Vid rannsakningen 1761 uppger Margaretha att hennes dotter ar fodd i Konstantinopel, pa det skepp som de var slavar pa, men vid aterkomsten till Sverige inte blivit
apt. Hon hade anmalt detta hos Kungl. Maj:t i narvaro av riksraden Tessin och
Palmstierna, som — da barnet redan var sa gammalt — tyckte att dopet skulle uppskjutas, tills dess barnet sjalvt forstod vad dopet och dess betydelse innebar. Da Florentina
blev dopt var hon omkring 9 ar och fick tillnamnet Wingren. Annu en gang anges
detta namn. Forsta gangen var 1752 da Margaretha sager sig vara anka efter en kapten
Wingren.
Vidare lamnar Lindman en tredje upplysning, da han spiv traficade Margaretha.
Han ar osaker pa aret:
"!fir 1764 eller 1765 paminner jag mig det [att] bemelta flickas moder blef hitford3
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och satt pa slattet under hwilcken tid hon war hos mig och efterfragade des[s] dotter
med berattelser som ofwerenskommo3 de fon anmalta, dock med den tillaggning, att
hon med dottren blifwit bargade pa en planka av et[t] olyckat [forlist] skjepp, hon
rekommenderade dess dotter hos mig och blef ford har ifran Staden, men hwarast ar
mig obekant."
Margaretha skall alltsa ha befunnit sig i Malmo vid namnda tid och blivit satt pa
slottet. Under sin vistelse i Malmo har hon traffat Lindman pa barnhuset och da
berattat om sig spiv och sin dotter. Vid detta mote berattar hon hur hon och dottern
blivit raddade, sedan det skepp de seglade med forliste utanfor Goteborg. Har vidhaller
Margaretha sin berattelse fran utredningen 1761. Efter motet med Lindman blev
Margaretha ford uppat landet.
Som jamforelse till ovan namnda information fran Lindman ardor Margaretha i
rannsakningen 1768 att hon, da hon kom dit dar hon tidigare bott och haft sin
egendom, blev sjuk men blivit hjalpt och underhallen av flera herrar, som hade
medlidande med henne. Ar 1764 hade hon begivit sig ater till Stockholm och blivit
intagen pa lasarettet i tva ars tid.
Den sista upplysning Lindman lamnar rorande Margaretha Dahlberg ar om
dottern Florentina och var hon befinner sig:
"Ar 1766 blef Florentina ayskjeddat [bortskickad] ifran Barnhuset, och kom i tjanst
hos Hogwalborne herr Baron General Majoren, Landshovdingen4 Ofwer Commendanten och Riddaren Adlerfelt, hwarifran hon sednare kom och nu tjanar hos herr
Jagemastaren och Riddaren Groninger, flickan gifwer gott hopp om skjckelihget, men
modren sasom liderlig och ursinnig [ sinnessjuk] synes angelaget vara att befordra uti
nagot Hospital, under forwar, at dess forfattade uppsat, at afhanda dess dotter lifwet
ma forebyggas."
Lindman uppger att da Margarethas dotter Florentina blev utskriven fran barnhuset
kom hon i tjanst hos landshovding Adlerfelt. Hon bor da ha varit omkring 18 ar. I
mantalslangden for ar 1766 firms bland tjanstefolket hos Adlerfelt en hushallerska
Dahlberg, som da troligen ar Florentina, men aret efter namns hon inte. Hon har da
formodligen fatt tjanst hos hovjagmastaren Leonard von Groninger, som vid denna tid
agde garden 403-404, som var det gamla spinnhuset. Men da Florentina inte ar
upptagen bland hans tjanstefolk pa denna gard kan man formoda att hon har fag
tjanst hos von Groninger pa hans gods Bjallerup, eftersom han var skriven som boende
pa landet. Lindman uppger Margaretha som "liderlig och ursinnig" och att det basta
yore om hon kom till nagot hospital, for att skydda dottern ifran Margaretha, som
tydligen fortfarande hade i sinnet att doda henne.
Det kan namnas att i rannsakningen fran 1761 namner Margaretha sin son Johan
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Dahlcrona som skulle vara hos general Barnekow i Kristianstad. I mantalslangden
1767 finns bland landshovding Adlerfelts tjanstefolk en kammarpojke Dahlcrona. Om
det ar samma person, sa dr det markligt att tva av Margarethas barn har varit i tjanst
hos Adlerfelt, som sjalv har beordrat undersokning av Margaretha i tva rannsakningar.
Rannsakningsdomen over Margaretha blev som efter den tidigare, att hon inte
kunde sattas i spinnhusarbete pa grund av sin skroplighet, men att man den har
gangen skulle sanda henne till hospitalet har i staden och inte till Stockholm som
tidigare. Detta dr nagot markligt, ty overheten uppmanar borgerskapet att samla ihop
100 daler silvermynt till hennes intagande i hospitalet. En hogst ovanlig begaran men
det lyckades tydligen, for i slutet av april manad kungor forestandaren for hospitalet att
namnda penningsumma har samlats ihop.
Sparen efter Margaretha Dahlberg slutar med hennes intagande pa hospitalet. Om
nagon lasare emellertid kanner till eller i sin forskning traffat pa Margaretha Dahlbegs
fortsatta levnadsode, sa hor garna av er till forfattaren genom Malmo Kulturhistoriska
Forening. En fortsattning pa hennes levnadsode dr yard att dokumenteras.

Noter
1 I denna uppsats stavas namnen Margaretha och Elisabeth genomgaende med h, i
domstolshandlingarna bade med och utan h. — Citat aterges med originalhandlingens stavning och kommatering. I referat har stavningen normaliserats till nutida
sprakbruk. Forklaringar och fortydliganden satts i hakaprentes.
Handskriften: Sweiisiske. Diakritiskt tecken Over i:na saknas.
3 I handskriften 2 ord.
Darefter och overstruket.
Kallor
Kamnarsrattens dombocker 1761 och 1768. Malmo stadsarkiv
Kamnarsrattens dombocker 1768. Inneliggande handlingar. Malmo stadsarkiv.
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Nytt om arkivatiskt
Av GORAN LARSSON

Stadsarkivet 100 tir
I Stadsarkivet forvaras en volym benamnd "Registrum vine Malmoyghe" paborjad 1420
av stadsskrivaren Aage Jensen. I volymen finns ayskrifter av kungliga brev men ocksa
uppgifter om hantverksskran, fastighetskop, forhandlingar pa radhuset, statuter och
stadganden av olika slag. Den yngsta anteckningen ar fran 1652. Syftet med Registrum
har sammanfattas av Aage Jensen sjalv dar han i nagra rader sammanfattar ett arkivs
hela mening:
Som sadeskorn av skilda slag
att framtas vid behovets dag
sin tid i bingen vanta
sa vad som gjorts av goda man
pa boken blad bevaras an
av orden som vi pranta
Har deras namn fortecknas ma
som ha at stiftelserna sa
donerat gods och ranta
Malmo dr vad galler sina arkiv lyckligt lottat. Inga brander eller fientliga plundringar
har skadat arkiven och kontinuerliga arkivserier finns for stadens myndigheter bevarade fran 1500-talets borjan.
1898 fattade riksdagen beslut om att uppratta landsarkiv for att forvara och tillhandahalla arkiven fran den lokala och regionala statliga forvaltningen. Enligt beslutet
skulle det finns tre landsarkiv i riket och det forsta invigdes i Vadstena 1899 och skulle
sedan Rajas av landsarkiv i Lund och Uppsala. Lunds landsarkivdistrikt kom att
omfatta de gamla danska landskapen Skane, Halland och Blekinge. Till landsarkiven
skulle aven handlingarna fran stadernas magistrater och radhusratter foras. Mot detta
reagerade man i Malmo och i en skrivelse till stadsfullmaktige fran magistraten
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anhaller man att fa anstalla en arkivarie vilket var nodvandigt "savitt staden skall fa
fortfarande behalla arkivet kvar och inte nodgas se dess rikhaltiga, serdeles vardefidla
innehall of handlingar flyttat harifran". Den 9 september skrev magistraten till Kungl
Maj:t om att fa dispens fran kravet att leverera sina handlingar till det kommande
Landsarkivet i Lund och som argument framholls bland annat "att det for Malmo stad
dr of synnerlig vigt att aften aldre arkivalier fa i harvarande arkiv kvarstanna pa det de
samedelst ma vary for stadens myndigheter och innevanare lattare tillgangliga da forskningar i desamma kunna blifta nodiga...".Man framhaller aven att staden har gods
arkivlokaler och att en sarskild arkivarie kommer att anstallas.
Riksarkivarien Emil Hildebrand tillstyrkte denna anhallan och den 12 december
1902 beslot kung Oscar II i konselj att Malmo stad fick behalla sina arkiv. Villkoren
var framst att arkivet stod under overinseende av riksarkivarien samt att arkiven
forvarades i godkanda lokaler. Stadsarkiv hade armed fatt ansvaret for statliga myndigheter med sin verksamhet huvudsakligen forlagd till Malmo stad.
Darmed kunde Malmo Stadsarkiv borja sin verksamhet och den 1 april 1903
tilltradde Anders Ulrik Isberg tjansten som den forste stadsarkivarien och arkivet
oppnade for allmanheten i lokaler som var belagna i radhusets kallare. Den forste
forskaren skrev in sig i besoksliggaren den 6 april och under det forsta aret registrerades
107 !Des& och framtogs 329 arkivalier. Arkivet var oppet mandag, tisdag och torsdag
klockan 10-12. Under 1903 inkom 21 skrivelser och utgick 40. ter 2003 registrerades
6 960 bestik, 3 030 arenden och framtogs 2 561 volymer.
Som ett led i Stadsarkivets 100-arsjubileum utgays boken Med Malmo i Minnet som
inte dr en historik Over Stadsarkivets som institution utan en samling av uppsatser med
den gemensamma namnaren att forfattarna utnyttjat Stadsarkivets arkivbestand som
kallor. I marginalen kommenteras de olika arkiv som utnyttjats och lasaren far vagledning i hur de kan utnyttjas for andra forskningsuppgifter. Forutom sjalva tryckningen
producerades boken helt pa Stadsarkivet med arkivarie Kerstin Martinsdotter som
redaktor och for layoutarbetet svarade arkivassistent Christher Hager. I tio av de tjugo
uppsatser som ingar i boken star personal pa Stadsarkivet som forfattare. Med Malmo i
Minnet har ront stor uppmarksamhet och har spridits genom forsaljning saval i bokhandeln som pa kulturinstitutioner i Malmo.
Till jubileumsdag utsags den 23 april, da Oster fran saval Malmo stad som arkivinstitutioner i Sverige och Norden samlades i Stadsarkivets horsal. Bland de manga
talarna fanns kommunalradet Lynn Ljungberg och kulturnamndens ordforande Pelle
Svensson. Riksarkivarie Erik Norberg och landsarkivarie Jan Dahlin fran Lund gratulerade fran det statliga arkivverket. Stadsarkivet fick ocksa mottaga en mangd fina gavor.
Efter uppvaktningen bjods pa lunch och till kaffet tarta prydd med Erik av Pommerns
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originalvapen (i marsipan). Pa kvallen bjods middag i landstingssalen pa radhuset. For
underhallningen svarade vart fina Kulturkompani med de harliga grupperna Latlaget
och Marimbaganget. Som ayslutning intog instrumentalekvilibristen Gunhild Carling
landstingssalen och bjeld pa en uppvisning som verkligen fick taket att lyfta. Jubilerandet hade samordnats med det jamngamla Landsarkivet i Lund som dagen efter
firade sitt jubileum.

Bevarande och vdrd av arkiven
Allmant
Projekteringen av ytterligare ett arkivmagasin i Frihamnen paborjades under aret. I
detta magasin beraknar Stadsarkivet att fa plats med nya arkivleveranser under Overskadlig tid. I det nya magasinet kommer att forvaras arkivhandlingar med lagre
eftersokningsgrad.
Mikrofilmning och bildvfird
Under 2003 gjordes totalt 124 507 mikrofilmsexponeringar av kyrkobocker och
handlingar ur domstolsarkiv fran Malmo Stadsarkiv och Landsarkivet i Lund.
Bouppteckningar fran Malmo Radhusratt dr nu filmade fran 1546-1967. Malet är att
filma fram till och med 1970. Antalet mikrokort som är tillgangliga for forskare okade
med 517 stycken till totalt 35 587. Under aret har 2 455 fotografier registrerats och
digitaliserats. Stadsarkivets bilddatabas uppgar nu till 8 453 bilder vilka dr direkt
sokbara via datorer i forskarsalen. En synnerligen viktig insats Or den frivilliga grupp
av fore detta Kockumsanstallda som en gang i veckan arbetar med bildregistrering pa
Stadsarkivet. Ett urval av dessa bilder publiceras i Sydsvenskans ekonomibilaga varje
sondag.

Leveranser av arkiv
Pa grund av det begransade lediga utrymmet i Stadsarkivets nuvarande arkivmagasin,
och i avvaktan pa att den nya arkivdepan ska bli fardig for inflyttning, har endast ett
fatal arkiv tagits emot (ca 70 hyllmeter). Dessa har framst varit kyrkoarkiv och ett antal
sma enskilda arkiv. Som ett resultat av de under Tillsyn och radgivning namnda
besoken kunde kyrkoarkiv levereras fran Hyllie forsamling, Slottstadens forsamling,
Kirsebergs forsamling och Bunkeflo forsamling. Aven tva kyrkokommunala handlingar kunde levereras. Ett omfattande ordnings- och f6rteckningsarbete har utforts
rorande de sociala arkiven varvid familjerattsbyrans arkiv rekonstruerats, polisarkiven,
105

Nyrr OM ARKIVALISKT
kyrkogardsforvaltningen, radhusratten 1, fonder och stiftelser, vansterpartiet, ritningsarkivet m.fl.
Malmo stad bedriver genom Stadsarkivet sedan borjan av 1990-talet ett samarbetsprojekt med Samhall, for ADB-registrering av fodda, vigda och doda i Malmo under
wren 1687-1927.
Detta registreringsarbete har utforts av ett tjugotal personer med fysiskt handikapp.
Radgivning, kontrollasning och rattning har utforts av tva halva tjanster pa Stadsarkivet. Hittills har 66 000 poster publicerats pa Internet genom Demografiska Databasen
for &Ara Sverige (DDSS), som administreras av Landsarkivet i Lund. Sammanlagt
arbetar 9 personer pa stadsarkivet samt frivilliga med kontrollasning och rattning.
Antalet registrerade poster under aret är 17 789.

Forskarservice och uta triktad verksamhet
Antalet personer som besokt Stadsarkivet for att forska, fa utbildning eller information
uppgick under aret till omkring 6 960 personer vilket ar en liten okning fran fjolaret.
Hemsidan har utvecklats ytterligare och hade under aret 18 936 besok. I genomsnitt
besoktes Stadsarkivet av 20 personer per dag. Av dessa besokare kan drygt 1 700
hanforas till skola/hogskola. Besokarna bestallde fram 2 561 volymer och till sitt
forfogande hade de 35 587 mikrokort. Antalet skriftliga arenden lag tamligen konstant
i forhallande till foregaende ar och uppgick under 2003 till 3 030.
Stadsarkivets hemsida har utvecklats under aret och ett antal fardiga formular har
lagts ut. Darmed har vi tagit ett steg mot den omtalade 24-timmarsmyndigheten dthallmanheten kan na oss och vara tjanster nar det passar bast. Under aret har arbetet
med att lagga ut aldre manuella sokregister i Pdf-format paborjats. Dessa register har
tidigare bara varit tillgangliga vid personliga besok i Stadsarkivet men kan nu sokas
wide".
Stadsarkivets hemsida har dessutom berikats med en del nya lankar/funktioner. Via
tjansten Bestall direkt kan besokaren bestalla utdrag och intyg samt slaktforskning
m.m. Stadsarkivet har aven fag en egen biblioteksdatabas med samma granssnitt som
stadsarkivets databas MALIN.
En rad sokhjalpmedel till olika arkiv har tillkommit, t.ex. kvartersregister till de
olika Malmo forsamlingarna samt aldre alfabetiska sokregister.
Stadsarkivet har under aret medverkat i boken Malin& kartor — fran 1500-talet till
idag som är ett samarbete mellan Stadsbyggnadskontoret, Malmo Kulturmiljo och
Malmo Stadsarkiv och gays ut av forlaget Historiska Media. Kartorna ar hamtade fran
stadens arkiv men ocksa fran Krigsarkivet, Lantmateriverket och Rigsarkivet i Kopenhamn.
"world
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Tva utstallningar producerades under aret. En jubileumsutstallning som presenterade Stadsarkivets olika typer av arkivbestand. Personforskningen representerades av
Nils Poppes liv som det speglas i olika arkivhandlingar, fran anteckningen i Weiseboken att han saknade saval mor som far till ett gratulationstelegram fran Charlie
Chaplin. I utstallningen visades ocksa exempel fran Stadsarkivets manga foretagsarkiv,
representerade av Zadigs tval- och parfymerifabrik. Stadsarkivets egen utveckling fran
starten i radhusets kallare 1903 till idag speglades genom besoksliggare m.m.
Den andra utstallningen agnades temat "Kropp och halsa" vilket var temat pa
Arkivens dag. Stadsarkivet tog fasta pa devisen "bad dr halsa" och i utstallningen
speglades badhus och simsport i Malmo. En av hojdpunkterna var kanalsimmerskan
Sally Bauers robusta baddrakt som inlanats fran Idrottsmuseet.
I augusti 2002 oppnades hemsidan Over Oresund som dr en tvasprakig hemsida for
slaktforskare pa omse sidor av Oresund. Pa sidan ges tips och vagledning i ur man
soker sina rotter i svenska respektive danska arkiv. Hemsidan har under aret ytterligare
byggts ut och arbetet bedrivs nu av en gemensam redaktion med en medlem fran
vardera Malmo stadsarkiv, Kopenhamns stadsarkiv, Landsarkivet i Lund och Landsarkivet for Sjalland, Lolland-Falster och Bornholm. Adressen dr: www.over-oresund.nu
Samarbetet med Landsarkivet i Lund och Skanes arkivforbund om en gemensam
programverksamhet har fortsatt under aret. Under rubriken "Nytta och noje i arkiven"
har erbjudits ett rikt och varierat program med forelasningar, workshops och studiebesok. Malmo Stadsarkiv stod for 8 programpunkter under aret. Stadsarkivet medverkade tillsammans med Idrottsmuseet och Malmo Kulturmillo i Malmofestivalen
genom ett talt i Magistratsparken dar det bjods pa foredrag, bokforsallning och svar pa
allahanda fragor om Mahn& historia.
Arkivens dag arrangerades den 10 november och antalet besokare var omkring 150.
Arets tema "Kropp och halsa" manifesterades i en utstallning men utover detta
uppmarksammades aven den nyutkomna boken Maim& kartor genom ett uppskattat
foredrag av Stadsbyggnadskontorets arkivarie Susanne Krogh-Bender. Man kunde
ocksa se film och informera sig om olika nya sokhjalpmedel. Nagra av vara samarbetspartners inom Malmos foreningsliv, Malmo Slaktforskarforening, Malmo Kulturhistoriska Forening och Club Maritim medverkade och informerade om sin verksamhet.
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Ma[mo Kuiturhistoriska Forenings
verksamhetsberatteise 2002.
Arsmote
Ordinarie arsmote holls den 11 april 2002 i festsalen pa restaurang Savoy, med 52
narvarande medlemmar. Efter arsmotesforhandlingarna foljde maltid i Petri Pumpas
regi bestaende av nasselsoppa och rimmat tuppbrost varefter Bjorn Westerbeck-Dahl
berattade om Kopenhamns befastningar fran medeltiden till modern tid.

Styrelsen
Efter arsmotet 2002 har styrelsen sammantratt sju ganger: den 17 maj, den 27 augusti,
den 7 oktober, den 20 november ar 2002 vidare den 27 januari samt den 26 mars ar
2003. Mote enkom for Ljungbergs Stiftelse avholls den 18 december 2002.
Styrelsen har haft foljande sammansattning: Goran Larsson, ordforande, Ingmar
Billberg, kassaforvaltare, Rita Abrahamsson, sekreterare, Peter Bager, Gunnar Ericson,
Lenah Faxe, Gunilla Konradsson, Anders Reisnert, Carl-Axel Stevelius, Lars Svensson.

Revisorer
Nils-Axel Manson och Elisabeth Nordgren är valda revisorer med Johnny Ekdahl och
Birgitta Akesson som suppleanter.

Utflykter, foredrag m. m.
Varprogrammet inleddes lordagen den 23 mars pa Fridhemsborg dar Nils-Axel Mansson berattade om Einar Hansen och Allhems egen utgivning om "Det gamla Malmo".
Varutflykten gick Over Oresundsbron direkt till Kastellet i Kopenhamn med Bjorn
Westerbeck-Dahl som ciceron. Lordagen den 19 oktober guidade Anders Reisnert en
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vandring pa Gamla begravningsplatsen varpa foredrag av Suzanne Mortenssen foljde
pa Malmo Stadsbibliotek. Hostprogrammet ayslutades med ett foredrag av Anne-Lis
Nilsson om (H)julspar i Arkiven torsdagen den 12 december 2002. I ovrigt forekom
samarbete med Form & Design under hosten med anledning av en utstallning om
stadsingenjoren Erik Billow Hiibe, om vilken Arne Wittstrand berattat i foreningens
arsbok Elbogen 2001. Pressen inbjelds till Haquin Bagers skalderum vid Arsbokens
presentation. Foreningen har under verksamhetsaret byggt upp hemsida under adressen www.elbogen.nu.

Publiceringsverksamhet
Arsboken 2001 utkom hasten 2002. I samband med att den nya oversattningen till
engelska av Johan Peter Bagers Reseminnen utkom; "Impressions of London from the
late Summer of 1840 — the Thoughts and Experiences of a Swedish Gentleman"
representerade Ingmar Billberg foreningen vid den svenska ambassaden i London i
januari 2002.

Malmo stadsarkiv
Foreningen har under aret haft medlemmar som bisittare pa Malmo stadsarkiv tisdagar
15.30-19 och varannan lordag 9-13 och Carl-Axel Stevelius har varit behjalplig med
kontakterna. Foreningen medverkade pa Arkivens dag den 9 november pa Stadsarkivet
med bokforsaljning och information om verksamheten.

Kommittier
Redaktionskommitten har bestatt av Rita Abrahamsson, Ingmar Billberg, Anders
Reisnert samt Lars Svensson och har avhallit ett flertal moten varvid dels inkomna
manuskript behandlats och tryckningsforfarande diskuterats.
Programkommitten bestaende av ordforanden, Gunilla Konradsson samt Anders
Reisnert med adjungerade ledamoter har forberett arets aktiviteter.
Stipendiekommitten har bestatt av Ingmar Billberg, Lars Svensson samt Anders
Reisnert.
Styrelsen beslot att ur Folke Malmbergs och Birgit Slangerups fond utdela stipendier till
Anders Hogberg:• 18.000 kr for ett projekt om Avslagsborrar i flinta fran tidig
meolitikum patrairat i Malmo med omnejd.
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Marie Lindekrantz: 10 000 kr for dokumentation om pionjarflygaren Robert
Holmen.
Anders Franzen: 20 000 kr for forskning kring arkitektur med inriktning pa hur
Malmo arkitekter inspirerats och paverkats av andra arkitekter genom direkta forebilder.

Leif Ljungbergs stiftelse
Stiftelsen dr registrerad den 3 juni 2002 vid lansstyrelsen i Skane Lan. Sammantraden
har hallits i samband med styrelsens sammantraden.

Medlemmar
Foreningens medlemsantal inklusive foreningar och institutioner som vi haft utbyte av
arsbocker med under 2002 uppgick till 886, familjemedlemmar oraknade.
Styrelsen
Malmo Kulturhistoriska Forening
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