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Portöverstycke från Burdahls gård, se sid. ~r. 

BORGERSKAP OCH NÄRINGSLIV 

G en~1~ konununalrcfo~men 1862 . och n~ri~~sfr~ete~s i.nförande 
tva ar senare bortfoll den skillnad i rattshg ställmng, som 

tidigare funnits mellan borgare och andra stadsinnevånare. Därmed 
försvann det gamla borgerskapet, som sedan århundraden tillbaka 
utgjort en självständig samhällsklass och satt sin prägel på sta<ls
Hvet. Före nämnda år fingo endast de, som vunnit burskap, driva 
borgerlig näring, handel, hantverk eller något annat yrke, och det 
var endast de, som fingo deltaga i stadens styr.else. Att vinna bur
skap var således ett eftersträvat mål, vars ·ernående emellertid var 
ffö,enat med vissa svårigheter. Fordringarna voro nämligen stränga, 
och en grundläggande princip var, att ingen vann burskap, som 
icke kunde styrka sin skicklighet på ett eller annat ·område. För 

en hantverkare gällde det att ha utstått sina läroå:r, blivit gesäll 
och gjort sitt mästarprov. Den som ville bli han<lelsman, måste 
underkasta sig ett strängt förhör och dessförinnan ha tjänat sju · 
år som lärgosse och fyra år som köpsven. Helst måste han också 
ha god ekonomi, ty kostnaderna att vinna burskap kunde ofta 
vara ansenliga. Ansökningarna om burskap prövad·es av magistra
ten, som noga tillsåg, att ingen blev borgare, som icke uppfyllde 
de villkor, lagen föreskrev. 

Vägen till burskapet var alltså lång och besvärlig, men när 
man väl hunnit dit, avlagt borgareden och blivit upptagen i borgar
nas krets, hade man stigit ett steg högre i samhället, och skötte 
man sig, hade man stora utsikter att ha sin försörjning för all 
framtid. Alla näringar, som borgare utövade, voro nämligen så 
reglerade i lag och förordning, att en borgare satt relativt skyd-
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dad mot allt intrång från obehörigas sida, det månde vara »bön
hasar» eller andra, som sökte göra honom levebrödet stridigt. 

Men å andra sidan åvila.de det borgarna vissa särskilda skyl
digheter av ekonomisk art. Vissa skatter ålågo enda.st dem, och 
de voro därför i allmänhet större skattedragare än andra stads
innevånare. Av detta skäl uppsade också ·en och annan borgare 
på gamla dagar sitt burskap och drog sig tillbaka. 

I det följande skall lämnas en skildring av borgerskapet i , 
Lund, sådant det tedde sig på 1740-talet. Givetvis kan det icke 
bli tal om niigon fullständig behandling av ämnet, därtill är det för 
omfattande. Det kommer endast att bli några glimtar ur stadens 
och de mest kända borgarnas liv, kompletterad med n ågra upplys
ningar om stadens tjänstemän och akademiens hantverkare, som 
rättsligt sett ej voro borgare, fast de utövade borgerlig näring. Va.d 
som kommer att nämnas t~r sig kanske oft; som obetydligheter; 
det är ju få borgar.e från den tidens Lund, vilkas nam'n gått till 
eftervärlden. Men även det lilla och obetydliga kan ha sitt intr•esse 
och vara ägnat att belysa. tidsbilden. 

Anledningen till att just 17 40-talet blivit valt för denna skild
ring har vissa orsaker. De.ls gick det borgerliga livet i mån~t och 
och mycket ännu i urgamla fåror, och dels börja de arkivaliska 
källorna att vid denna tidpunkt flöda rikare. 

Huvudkällan för dt;t följande har varit en mönstringsrulla 
eller borgarlängd från år 1743. Sverige låg då i krig med Ryss
land, och för att trygga »vaca.nsernas r .ecrutering och Armeens 
skyndsamma i ståndsättande till Lands och Siöss » utfärdade 
Kungl. Maj :t den 11 februari 17 43 en förordning angående mönst
ring av befintligt manskap. I anledning därav lät magistraten i 
Lund upprätta en förteckning eller rulla öv·er stadens b.orgare och 

andra till krigstjänst dugliga innevånare för att sedan bland dessa 
kunna taga ut lämpliga. rekryter. Denna ·förteckning bär den långa 
titeln »Rulla öfwer Lunde Stads Borgerskap och lnwånare, med 
deras Geseller, Drängar och Gossar, uprättat till Utmunstrungen, 
som efter Hans Kongl. Maij:ts allernådigste Förordning af d. 11 
sidstledne Februarii höllts d. Martii 1743.» Den finnes i tre ex
emplar bland stadens handlingar för nämnda år. Den har som sy-
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nes ingen fullständig datering, men enligt påskrift hölls mönst

r~ngen den 11 mars. 
Denna förteckning eller »mönstringsrullan », som den för kort

hetens skull kommer att kallas i det följande, upptager samman
lagt 524 personer, varav 213 voro borgare. Då den bland andra 
upplysningar även har uppgift om vilket år respektiv·e borgare 
vunno burskap, är den av särskilt värde. I många fall är det svårt 
för att icke säga omöjligt att genom andra handlingar fastställa 
detta. Längden kommer här att publiceras såsom bilaga. 

Mönstringsrullan har samma uppställning som samtida skatte
oc_h mantalslängder. Borgarna äro grupperade rotevis. Staden in
delades då som nu i fyra rotar, Krafts, Vårfru, Drottens och 
Klemens rotar, vardera omfattande ungefär en fjärdedel av staden. 
Varje rote hade sin särskilda numrering på gårdarna eller kanske 

rättare tomterna. Numren stå icke på något sätt i Öv•erensstäm
melse med dem, som infördes 1758 och som varit gällande fram 
till i början av 1920-talet. Att fastställa i vilka gårdar, 1740-talets 
borgare bodde, går därför icke utan vidare, och det har också fallit 
utom ramen för dessa anteckningar. De .gårdnummer, som före
komma, äro dock alltid de 1758 fastställda. 

Utom mönstringsrullan ha som källor huvudsakligen använts 
Lunds kyrkoböcker, skatte- och mantalslängder, domböcker och 
andra han_dlingar, förvarade i Lunds landsarkiv. Att närmare an
giva källorna torde vara överflödigt. 

Under det gamla borgerskapets tid var Lund en liten obetyd
lig stad, och ännu vid 1700-talets mitt hade den en mycket ålder
domlig karaktär. Visserligen fanns det i stadens centrala delar, 
kring Stortorget och Domkyrkan, samt vid Bred- och Södergatorna, 
ett eller annat tvåvåningshus, men -eljest hade de flesta husen en
dast en våning. De voro av korsvirke och i de flesta fall täckta 
med halm. Vid Stortorgets norra sida låg det på 1730-talet upp
förda rådhuset. I övrigt kantades torget av kända handels- och 
hantverksgårdar, och här låg även gästgiveriet. Bredgatan var också 
rätt väl bebyggd, men kom man in i smågator och gränder, mötte 
man en glesare bebyggelse, som tillika var torftigare och av mera 
lantlig karaktär. Till de små husen och gårdarna hörde här van-
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ligen en liten täppa eller hage, där man odlade kål, kummin och 
framför allt tobak. 

Gatorna voro till en del satta med kullersten men ändå som i 
de flesta städerna på den tiden i uselt skick och vid riklig neder

börd så gott som ofarbara. Någon gaturenhållning existerade knap
past, och länge voro gatorna, där svinen sprungo lösa omkring, 
en avstjälpningsplats för sopor och avfall. 

Flertalet gator hade namn redan då , och namnen voro i stort 
sett desamma som nu. Stora Södergatan kallades dock helt enkelt 
för Södergatan, och med Mårtensgatan menade man hela gatan 
från Östertull fram till Södergatan. Bredgatan kallades även för 

Norregatan. 
Innevånarantalet var litet, endast tiondedelen a v det nuvarande. 

Den 31 december 1749 hade Lund enligt de folkstatistiska tabel

krna 2,750 innevånare, varav 1,557 män och 1,193 k vinnor. Det var 
således ovanligt nog ett stort överskott på män. Det fanns näm
ligen i åldern från 15 till 25 år 491 män mot 235 kvinnor. På det 
hela taget övervägde de yngr.e åldersklasserna. Endast en tredje
del av stadens innevånaf e voro över tr·ettio år. 

Med den ringa folkmängd, som staden hade, kunde borgarnas 
antal icke heller vara stort. År 1717 räknade Lund 199 borgare 

och 1738 hade antalet stigit till 215. År 1743 hade staden, som 
förut angivits, 213 borgare, vilket antal sakta steg. 

Trots sin ringa numerär representerade det lundensiska bor
gerskapet en mängd yrken och sysselsättningar. Hantverkarna 
voro de dominerande. Mer än hälften av borgarna voro. hantv·erks
mästare av ett eller annat slag. Köpmännens antal uppgick där
emot endast till ett tiotal. Av återstoden tillhörde en del vissa 

fria yrken, som stodo hantverket nära, men som ej räknades dit, 
såsom krögare och den stora gruppen vagnmän. En del borgare 
sakna i mönstringsrullan yrkesbeteckning. Förmodligen voro de 
jordbrukare eller vanliga arbetskarlar. Dessa bodde tnest i små
gränderna i stadens utkanter och levde under enkla förhållanden . 

Särskilt bland de mera bemärkta borgarna funnos många ut- _ 
länningar. Det flöt nämligen mycket utländskt blod i lundaborgar
nas ådror på den tiden. Redan då Skåne blev svenskt eller kort 
efter fanns det i Lund en tysk koloni på 48 personer. Antalet 
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hade visserligen sjunkit år från år, men ännu levde flera av de 
gamla släkterna kvar, och nya hade flyttat in. I mönstringsrullan 
1743 finnas borgare med namnen LieHertz, Hovalt, Hintze, Dehn, 
Minck, Thies och \Volkenhauer, vilka alla voro tyskar eller av 
tyskt ursprung. Namnen Alegre, de la Rose eller Larose före
trädde franskt inslag. Den tidigare verksamme boktryckaren Ha
beregger hade ungerskt påbrå. Dessutom funnos åtskilliga dans
kar. Ännu .skedde ett rätt livligt personutbyte med det gamla mo
derlandet Danmark. Släkten Scharffenberg synes ha haft sina 
rötter där. 

Stadens och borgerskapets fattigdom är ett ofta återkommande 
klagomål i magistratens skriv.elser till högre myndigheter. Sålunda 
framhåller magistraten 1738, att borgerskapet merendels var fat
tigt och att de, som syntes leva i välstånd, voro tämligen skuldsatta. 
Bland orsakerna härtill uppgives, att staden hemsökts av flera 
eldsvådor. Främst torde man då haft i tankarna den stora eldsvå
dan 1731, som lade 15 hus och gårdar i aska. Säkerligen voro 
klagomålen i viss mån överdrivna, men utan tvivel levde borger
skapet i små omständighe,ter och hade det i många hänseenden 
knappt. Det var icke lätt att arbeta sig upp i den tidens Lund med 
dess begränsade möjligheter. Här fanns ännu inga fabriksföretag 
eller manufakturer, som det hette, och handeln var obetydlig. 
Stadens produkter voro huvudsakligen tobak, kummin och klip

pinghandskar, heter det på 1740-talet. 
För en stads blomstring var på den tiden utrikeshandeln en 

vida mera avgörande faktor än i våra dagar. Men Lund var ingen 
sjöstad och ägde inga stapelrättigheter. Betingelserna för handel 
av detta slag saknades således. ~ 

Handelns omfång i Lund är mycket ringa; heter det i en skri
velse till landshövdingen 17 42, ett klagomål som man för övrigt 
på den tiden ofta möter. Jämför man Lunds handel med de andra 
skånestäderna, så gott det låter sig göra, framgår det tydligt, hur 
litet handeln hade att betyda. Särskilt i Malmö fann man ett rikt 
och mäktigt handelsstånd, betydligt överlägset det i Lund, fast 
storleksskillnaden mellan de båda städerna icke var så betydande. 
Malmököpmännens kundkrets sträckte sig också över stora delar av 
Skåne, och det var svårt för lundaköpmännen att konkurrera med 
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dem, även i vad det gällde trakten närmast Lund. Men även köp
männen i ·Landskrona kunde vara svåra konkurrenter, och det upp
gives 1751, att en köpman i Kristianstad hade lika stor handel 
som alla lundaköpmännen tillsammans. 

Det var således icke handeln, som satte sin prägel på nä
ringslivet i Lund; det var i stället hantverket, som dominerade. 
Men ännu vid 1700-talets mitt var hantverkets karaktär här som 
i andra städer i stort se.tt densamma som under tidigare århundra
den. På detta område hade förändringarna gått synnerligen sakta, 
och i mångt och mycket var ·en hantverkares ställning vid denna 

tid icke .så olik hans yrkesbroders under 15- och 1600-talen, 
vare sig det gällde hantverkets utövning eller hantv·erkarens sociala 
ställning. 

Hantverksmästaren arbetade ofta e~sam i sin verkstad eller 
i varje fall med ett mycket litet antal biträden. I allra största ut
sträckning arbetade han på beställning, oftast med kundens eget 
material. Det fanns således knappast någon stormästare, åtmins
tone ej i de mindre städerna, och både socialt och ekonomiskt voro 
medlemmarna i hantverkskåren med vissa undantag mera jämn
ställda än i våra dagar. 

Antalet hantverkare i Lund höll sig tämligen konstant under 
större delen av 1700-talet. Förflytta vi oss tillbaka till 1718, finna 
vi 84 hantverksmästar.e i Lund, och 1738 funnos här 104. En offi
ciell förteckning från 1744 upptager 110 mästare med 85 gesäller 
och 84 lärlingar. Häri ingå icke vissa yrkesgrupper, som dock få 
anses som hantverkare, fast de vanligen icke räknades dit, t. ex. 
br.}'.ggare, skoflikar·e, kalkslagare och flera andra. Enligt samma 
beräkningsgrunder hade staden 1756 111 mästare med 58 gesäller 
och 102 lärlingar. Man kom tidigt i lära på den tiden, ty av de 76 
lärgossar, som enligt den officiella s ta tis tiken funnos i Lund 17 49, 
voro de 30 under femton år. 

Får man använda mästarantalet såsom en mätare på hantver
kets ståndpunkt, stod sig Lund väl i konkurrensen med de andra 
skånestäderna. Enligt förteckningarna över hantverkare 1750 (i 
Komm~rskollegii arkiv) var det egentligen endast Malmö, som 
överträffade Lund. Av de övriga städerna hade Ystad 111 mästare 
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eller lika många, som det fanns i Lund. Närmast kom Kristianstad 
med 91 mästare och Landskrona med 59; övriga städer hade färre, 

Vid denna tidpunkt spelade skråväsendet ·en stor roll i Lund 
såväl som annorstädes. Skråmässiga organisati'one.r hade under de 
föregående · årtiondena börjat bildas äv·en i små~täderna, och i Lund 
grundades flera nya skrån just i början av 1740-talet. Skråväsen
det hade dock gamla anor i Lund. Redan 1361 års privilegier om
tala, att bagare, skomakare, skinnare och skräddare hade sina egna 
ämbeten, och antagligen funnos även andra s~rån redan då. Sedan 
kommo nya ämbeten till, men under krigsåren på 1670-talet råkade 
skråna som så mycket annat ur funktion. Sedan fredliga tider in
trätt, återupprättades de på nytt. 1682 hade sex hantverk sina 

egna organisationer, och omkring år 1700 had~ skrånas antal stigit 
till nio eller samma antal som vid slutet av 1730-talet. 

Under de närmast följande åren kommo som nämnts flera nya 
ämbeten till. 17 41 grundades handskmakarämbetet, och genom kom
merskollegii ingripande tillkommo 1743 fyra nya ämbeten, näm
ligen sadelmakar-, sämskmakar-, hattmakar- och krukmakarämbe
tena. Detta skedde emellertid mot de av saken berörda hantver
karnas vilja. Man klagade över sin fattigdom och· ville förbliva vid 
sina gamla ämbeten i grannstäderna, men det hjälpte icke. Magi
straten lät uppgöra förslag till skråordningar för respektive äm
beten. Dessa förslag förelades borgarna på allmän rådstuga den 
10 januari 1743, varefter de med borgerskapets gillande skickades 
till Stockholm för att vinna kommerskollegii stadfästelse. Skrå
ordningarna återkommo ·efter någon tid, vederbörligen godkända. 

År 17 44 fanns det således enligt en officiell förteckning 15 
hantverksämbeten i Lund nämligen följande: 

Skomakarämbetet med 15 mästare 
Smedämbetet )) 11 )) 

Skräddarämbetet )) 9 )) 

Snickarämbetet )) 7 )) 

Vävarämbetet )) 7 )) 

Handskmakarämbetet )) 7 )) 

Murmästarämbetet )) 5 )) 

Hattmakarämbetet )) 5 )) 
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Timmermansämbetet med 4 mästare 
Sadelmakarämbetet )) 4 )) 

Krukmakarämbetet )) 4 )) 

Bagarämbetet )) 4 )) 

Slaktarämbetet )) 3 ». 

Svarvarämbetet )) 3 )) 

Sämskmakarämbetet 4 )) 

Utöver dessa hantverkare med egna skrån fanns . det följande, 
som tillhörde andra städers ämbeten, nämligen, 2 bokbindare, 2 

perukmakare, 2 glasmästare, 2 färgare, 2 knappmakar,e, 2 tunnbin
dare, 1 garvare, 1 kopparslagare, 1 karetmakare, 1 blytäckare och 
1 sporrmakare, . vilken senare. dock tillhörde smedämbetet i Lund. 

Härtill komma såsom tidigare framhållits vissa andra yrkes
utövare, som ej upptagas bland de egentliga hantverkarna . Här 
funnos sålunda bryggare, en stor yrkesgrupp, jämte krögare och 
brännvinsbrännare. Av dessa tre kategorier funnos. 1743 samman

lagt 26 personer. Vidare ha vi den största y:r:kesgruppen, vagn
männen, den tidens åkare och skjutskarlar, vilka uppgingo till 
över ett trettiotal. I stort sett torde ovanstående· uppgifter från 
1744 även gälla för 1743, det å r mönstringsrullan uppgjordes. 

För industriell verksamhet hade Lund ett föga gynnsamt läge, 
och det är först från 1740-talet, som de första »f~brikerna» kom
mo till stånd här. Den första anläggning, som förtjänar detta 
namn, var ett tegelbruk, alltså en industri med en mera. lokal ka
raktär. Privilegium för denna anläggning utfärdades 1741 för han
delsmannen Holger Lieff.ertz, som samma år lät uppföra ett tegel
bruk utanför stadens vall, sannolikt i nordväst i trakten av nu
varande Klemenstorget. Hela anläggningen utgjordes av e:n ugn 
för 20,000 sten, två tegellador och en inhägnad gård och värderades 
enligt en samtida uppgift till 2,500 daler silvermynt. Drivkraften 
var sex hästar, och arbetsstyrkan räknade hela sju man, en tegel
mästare och sex drängar. En föga imponerande industri efter se
nare tiders mått. Det kvantitativa resultatet blev därefter. Enligt 
en uppgift från 17 46, således femte driftsåret, ut.gjordes den år
liga tillverkningen av 20,000 taktegel och 30,000 murtegel, varav 
större delen förbrukades i staden. 1748 övertogs tegelbruket av 
borgmästare Gustaf Sommelius, som icke drev företaget med nå-
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gon större framgång. Produktionen sjönk på 1750-talet, så att 
den s:lutligen icke ens täckte stadens eget behov. · 

En annan industri, som vid denna tid började idkas i Skåne, 
var tobaksfabrikationen. Man ansträngde sig, att aven i Lund få 
till stånd en tobaksfabrik, fast länge utan resultat. Visserligen 
erhöll tobaksspinnaren Erik Bruzelius från Malmö 1738 tillåtelse 
att anlägga en tobaksplantering och i samband därmed ett tobaks
spinneri, men någon egentlig fabriksverksamhet kan man icke. tala 
mu i samband med denna anläggning. Först i december 1743 be
viljades privilegium för köpmannen Carl Ludvig Alegre och Cas
per Lieffertz att inrätta en fabrik för framställning av tobaks.varor. 
Fabriken anlades och to,gs i bruk påföljande år. Förmodligen var 
den inrymd i köpmannen Ale.gres gård vid Stortorgets östra sida. 
Den bestod av ett spioneribord och en press av 1,200 skålpund~ 
vikt. Fabriken sysselsatte tolv personer: en mästare, en rullare, 
två poppmakare och å tta pojkar. 

Uppgifter från år 1745 visa, att tillverkningen detta år upp
gick till 23,627 skålpund rulltobak. R åmaterialet var huvudsak
ligen svensk r å tobak. Produktionen sjönk _emellertid för varje å r 
och var 1747 nere i 19,000 och påföljande år 12,647 skålpund. Som 
sagt använde man i ·största utsträckning svensk råvara, och säker
ligen hade största delen odlats i Lund. Under de följande åren 
upplevde tobaksproduktionen en gynnsam period, och i slutet av 
1750-talet var produktionen uppe i över ·30,000 skålpund, och ar
betsstyrkan i spinneriet räknade tretton personer. Efter Casper 
Lieffertz död 1748 blev Alegre ensam innehavare av fabriken . 

Vid ungefär samma tid som Holger Lieffertz uppförde tegel
br.uket, hade han även inrättat en så kallad »handfabrik». Denna 
fabrik bestod egentligen bara av ·en vävstol, som emellertid tycks 
ha varit av en gansk.a sinnrik konstruktion. Det uppges nämligen, 
att man på denna vävstol kunde samtidigt väva åtta slags band 
av olika material. Under sommaren 1741 började fabriken sin verk
samhet men synes icke ha lärtrnat något" lysande ekonomiskt resul
tat. Verkmästare var en knappmakare \Volkenhauer, som med en 
pojkes hjälp skötte vävstolen . \Volkenhauer lämnade emellertid 
snart sin plats, och året därpå stod vävstolen stilla, emedan ingen 
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mästare fanns, som kunde sköta den. Fabrikens senare öden kunna 
icke spåras, och förmodlig.en fick företaget i all stillhet avsomna. 

Några flera industriella företag funnos icke i 1740-talets Lund, 
men staten höll alltjämt sin beskyddande hand över all fabriksrö
relse, varför man även under det följande årtiondet sökte grunda 
nya industrier. Snart kom dock ett bakslag, och de förut så 

blomstrande och omhuldade fabrikerna gingo svåra tid.er till mötes. 
För borgerskapets existens betydde den industriella verksam

heten i grund och botten icke så mycket. Det var ju endast ett 
fåtal, som hade sin µtkomst därav. Vida mer var jordbruket för 
många lundabor ett livsvillkor. Varje borgare eller gårdsägare ägde 
vanligen del i stadens' jordar, som voro ganska vidsträckta, och 
för en del var jor<;lbruket deras enda dler viktigaste inkomstkälla. 
I sin berättelse 1738 framhåller också magistraten, att de flesta 
av stadens borgare vid sidan av sin egentliga näring äv·en hade 
jordar utom staden, där de odlade råg, korn och havre samt lin. 
Detta bestyrkes av senare relationer. Från 1746 finnes bevarad en 
»Skyhl Tulls Längd» över de av stadens innevånar·e, som brukade 

åkerjord. Det var i tunt tal ett hundratal personer, däri medlem
marna av aki,tdemistaten inberäknade. Störste jordbrukar·e var bi
skop Benzelius, sedan kom borgmästaren och rådmännen följda 
av borgers~apet. Samtliga odlade korn, de flesta även råg och 
havre och ett fåtal därjämte vete. Genom tullportarna fördes detta 
år in i stad~n 50 skylar vete, 683 skylar råg, 2,771 ~kylar korn 

och 548 skylar havre. 
I en skrivelse från 1749 lämnas några upplysningar om linod

lingen, som syntes slå mindre väl ut. Närmare ett trettiotal per
soner hade försökt sig därpå. De allra flesta hade ·emellertid en
dast sått 1/4 skeppa och därav ej fått mer än 4 å 5 skålpund lin. 
Störste linodlaren var borgmästaren, som sått ett par skäppor lin
frö, vilket givit i skörd 3 lispund lin. 

Hampa kunde man icke få att ge någon avkastning, och humle
odlingen var obetydlig. 1749 funnos här två humlegårdar anlagda. 
Den ena var på 100 stänger och tillhörde änkeprofessorskan von 
Döbeln, som det året skördat 2 skäppor humle. Den andra var en
dast hälften så stor och ägdes av borgare Hans Broddesson. Enligt 
ett utlåtande 1751 trodde man icke att humleodlingen skulle kunna 
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förbättras, på grund av svårigheten att anskaffa därtill nödvändiga 

stänger. 
Odlingen av tobak slog däremot väl ut. Såsom ovan å sidan 

11 omtalas, anlade Erik Bruzelius en tobaksodling i Lund 1738. 
Hans försök manade till efterföljd. Redan 1742 var tobaks

odlingen i full gång. överallt i hagar och trädgårdar samt på fäl
ten runt staden sågos tobaksodlingar, och det följande året torde 
här ha varit plante~ade 125,000 plantor. Handlande och hantverkare 
såväl som gemene man odlade tobak. I täten som tobaksodlare 
gingo gästgivaren Daniel Arendt, som hade 20,000 plantor, och 
handelsmannen Lorentz Larose, som i kompanjonskap med knapp
makare \Volkenhauer redovisade 10,000 plantor. Hittills hade skör
den måst avyttras i Malmö eller andra städer, men sedan Lund 
1744 fått sin egen tobaksfabrik, hade man mindre besvär med för
säljningen, och tobaksodlingen torde ha utvidgats ytterligare. 1747 
uppgives odlingen till över 100,000 plantor, fördelade på ett hund
ratal odlare. 

Den för oss så oumbärliga potatisen hade man ännu icke bör
jat odla på allvar. »Potatis äro här vid staden förlidit. år icke ut
sådde eller satte, ·emedan man ·ej fått något utsäde », heter det 
1749. Men det tillägges, att man i stället sått »•en ansenlig hop 
vickor», som voro tjänliga till »bröd, brännvin och kreatur». 

Borgarna hade över lag både hästar och kor. På 1740-talet led 
boskapsskötseln svårt av boskapspesten, som under årtiondets se
nare hälft drog fram öve.r Skåne och även hemsökte Lund. Som
maren 1746 dog nämligen här 428 kreatur av »fäsjukan ». 

Tidigare hade fårskötsdn varit en god inkomstkälla för sta
dens borgare, men sedan Kungsmarken tagits ifrån dem och lagts 
under Sv·enstorp, där ett schäferi kom till stånd 1737, hade man i 
slutet av 1730-talet måst minska fårstocken . Men ändå fortfor 
man att omhulda denna näringsgren. År 1742 berättar magistraten, 
att innevånarna beflitade sig om att hålla får, och att antalet djur 
detta år uppgick till 900, däribland 160 som voro till ullen särskilt 
goda. Somliga år härjade sjukdomen svårt även bland dem, sär
skilt längre fram under årtiondet. Stammen höll man dock uppe, 
och i början av 1750-talet räknade staden över ett tusen får av så
väl spansk som engelsk och eiderstedt ras. 
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Till sist må nämnas, att det fanns en och annan, som sysslade 
med biodling. 1750 funnos här 56 bistockar och 2 bikupor, av vilka 
de 21 bistockarna tillhörde skomakaren Mattis Hansson, stadens 
störste biodlare. 

Några fler rtäringskällor att tala om hade man icke i den ti
dens Lund, och det var · ·nog måriga av stadens innevånare, som 
fingo leva i knappa omständigheter. 



STADENS TJÄNSTEMÄN 

På skråväsendets tid räknades borgmästare, rådmän och andra 
stadstjänstemän icke till borgerskapet. Det oaktat torde det icke 

vara opåkallat att i detta sammanhang nämna några ord om stads
tjänstemännen i Lund vid den tidpunkt, det här är fråga om. 
Borgerskapet . var ju den dominerande befolkningsgruppen, och 
s tadens tjänstemän voro i främsta rummet borgerskapets tjän-ste
män. 

Borgmästare i Lund var på 1740-talet Gustaf Sommelius, präst
son från Skärkind i Östergötland och född 1688. Vid tjugo års 
ålder blev han student i Lund, där han 1717 övertog postmästar
sysslan efter gamle Sven Kråka. Samma år blev han r ådman och 
1730 även stadsnotarie. Vid borgmästare Zacharias Melanders död 
1738 utsågs han till borgmästare, vilken befattning han innehade i 
tjugo års tid eller till sin död 1758. Postmästarsysslan hade han 
lämnat året innan till sin . son Nils Sommelius. Borgmästare Som
melius ägde och bebodde gården n :r 215 vid Södergatan; som borg
mästare .efterträddes han av Jacob Samuel Borup. 

,Rådmän voro vid samma tid Johan Albrecht Lieffertz, Hol
ger Lieffertz,. Sven Melander och Anders \ i\T.estman. 

Johan Albrecht Lieffertz, som var den äldste av dessa fyra, 
var född 1674 .i Sodza i Westfalen i Tyskland. Vid aderton års 
ålder kom han hit till staden, där han redan förut hade ·en släkting, 
köpmannen Ludolf Didrik Lieffertz. År 1700 blev han borgare och 
köpman i Lund, och så småningom arbetade han upp sin affärs
verksamhet till stadens främsta. Han utnämndes till rådman 1728 
och kvarstod som sådan till sin död 1748. Handelsrörelsen hade 
dessförinnan gått omkull och 17 40 hölls utmätningsauktion på 
hans egendom. Han var vid sin död i små omständigheter, och 
änkan fick av staden 30 daler silvermynt till hans begravning. 
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Holger Lieffertz var son till den förut nämnde Ludolf Didrik 
Lieffertz. Han var född i Lund 1698, och liksom fadern ägnade 
han si& åt handelsyrket. Han blev rådman 1738 men fortfor att 
tillika driva sin handelsverksamhet någon tid. Det passade dock 
icke att vara både rådman och näringsidkare, varför han snart av
stod från handelsverksamheten. 1746 meddelas nämligen i en skri

velse till landshövdingen, att rådman Holger Lieffertz, sedan han 
blivit verklig rådman, ej har eller driv,er någon handel , som kunde 
karaktäriseras som köpmannanäring. Han boddde vid Bredgatan 
antagligen i gården nr 277, på vars tomt »Industrirestaurangen» 
nu ligger. Här slutade han sina dagar 1756. 

Sven Vilhelm Melander var borgmästarson här ifrån staden 
och föddes 1709. Han blev student i Lund 1728, och efter slutade 
studier tjänstgjorde han några år vid tullen på ett par olika plat
ser i landet. Därefter återvände han till Lund och fick där en råd
mansbefattning 1732. Denna skötte han till 1754, då han tog av
sked. Han dog några år senare. 

Anders Petter \Vestman var också född i Lund 1709 och son 
till tullskrivaren och rådmannen Petrus \\Testman. Om hans per
sonliga . förhållanden har man sig icke mycket bekant. Han hade 
sin bostad på hörnet av Stora Tomegatan och Mårtensgatan. Han 
avled 1773. 

Av övriga tjänstemän må nämnas de båda kämnärerna, Chris
tian Brandenburg och Hans Jönsson, domare i stadens kämners
rätt. (Kämnel'srätten, som avskaffades 1849, dömde i brottmål 
utom d.e svåraste, och i mindre civilmål.) Stadsfiskalen vid denna 

tid hette Valentin Reimschneider, och stadskassörsbefattningen 
innehades 1743- av handelsmannen och bryggaren Nils Burdahl. 
Sistnämnda syssla innehades alltid av en borgare och skiftade 

innehavare varje år. 
Stadstjänaren hette Carl Poijes. Utom sin tjänst lär han ha 

hjälpt andra med att sätta upp skrivelser och på 1750-talet synes 

han även ha hållit privatskola. 



HANDELSMÄN 

Köp- eller handelsmännen voro på det hela taget de borgare, som 
hade det ekonomiskt bäst ställt. De voro genomgå·ende de 

högsta inkomsttagarna i staden och givetvis också de största skat
tedragarna. Till antalet voro de icke många. Det har förut fram
hållits, att handefo icke spelade någon större roll i stadens nä
ringsliv. Man kan 1743 icke räkna· med mer än tio egentliga han
delsmän, men dessa bildade en representativ k år . 

De tio köpmännen voro följande: 
Lorens Larose (de la Rose) 
Carl Ludvig Alegre 
Casper Lieffertz 
Holger Lieffertz 
Jacob Bager 
Nils Burdahl 
Gert Sifwertsson 
Sofia Berghult, änka efter köpmannen Nils Meijer 
Järnhandlande Malmberg 
Trähandlande Jöns Mickelsson 
Lorens de la Rose eller Lorens Larose, som han vanlig.en kal

lades, var stadens främste köpman och stadens störste skatte
betalare. Han var född 1694 i Malmö, där fadern, Leonard de la 
R-0se, var handlande och perukmakare och sedermera traktör vid 
Karl XII :s livdrabanter. · Släkten härstammade från Frankrike. 
Lorens Larose vann burskap i Lund 1723 och bodde sedermera 
än i Lund och än i Norra Nöbbelöv utanför staden, där han ägde 
en bondgård. 

I Lund rådde han om den kända köpmansgården på hörnet 
av Lilla Fiskaregatan och Stortorget, vilken gård 1758 fick numret 
204. Larose var en rik man , men ändå klagar han 1743 över att 

2 
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Handelsman Lorens de la Roses gård vid Stortorget. Nu Gleerupska Uni v
bokhandelns tomt. 

han blivit åsatt högre skatt, än hans näring här i staden kunde 
tåla, och tillägger, att det var väl bekant, att han icke hade så 
stor inkomst av sin handel, att den berättigade till så hög upp
taxering. P å gamla dagar misskötte han sin förmögenhet, med 
påföljd att svärsönerna 1758 ville ha honom satt under förmyndare. 
Han dog några år senare 1762. Gården och handelsverksamheten 

övertogs av svärsonen Ernst Martini. 
Carl Ludvig Alegre var son till språkmästaren vid Lunds uni

versitet Pierre Alegre, och äv.en han var av fransk härkomst. Han 
var född i Lund 1708 och blev borgare 1731. Redan på 1730-talet 
var han en ansedd handelsman, och han synes så småningom h a 
blivit den främste i Lund. Därjämte var han intresserad av indu
striella företag och grundade i kompanjonskap med Casper Lief

fertz den första tobaksfabriken i Lund, varom tidigare talats. Ef
ter Lieffertz död 1748 blev Alegre ensam innehavare av fabriken, 
som helt säkert tillkommit på hans förslag. I sitt nit för stadens 
bästa tog han för övrigt initiativet till en hel del andra för dess 
utveckling gagneliga företag. Under åren 1742- 43 och 1755- 116 
var han stadens r epresentant vid riksdagarna. Vid hemkomsten 



19 

Handelsman Jacob Bagers gård vid Bredgatan. Gammalt n:r 279. 

från riksdagen 1743 inställde han sig den 28 maj för borgmästare 
och råd och avlämnade stadens stora »silfver signete», som han 
såsom stadens riksdagsman hade haft med sig vid riksdagen. Han 
bodde på östra sidan av Stortorget, i gården nr 117, där antagligen 
även tobaksfabriken var inrymd. Han fick leva och verka i många 
år och fick 1759 assessors namn, heder och värdighet. Han dog 1781. 

Casper Lieffertz hade också sin köpmansgård liggande vid 
Stortorget, å tomten nr 115, där nu r ådhuset ligger. Han tillhörde 
den kända köpmanssläkten Lieffertz, som för~t blivit nämnd, och 
var son till rådmannen Johan Albrecht Lieffertz. Född här i sta
den 1707 vann han burskap 1732. Han var efter allt att döma en 
driftig handelsman, jämförlig med Larose och Alegre. Liksom 
Alegre var han intresserad av fabriksverksamhet och var delägare 
i dennes tobaksfabrik . Han ägde flera fastigheter såväl inom som 
utom staden och var en rik man , troligen den rikaste i Lund vid 
denna tid. Han 'dog redan 1748 samma år som fadern och eft.er
lämnande en förmögenhet på öv,er 21,000 daler silv.ermynt. Hans 

hustru, en dotter till handelsmannen Nils Meijer, dog ett par år 
senare. 
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Gård vid Bredgatan. Gammalt n:r '1.7I. 

Holger Lieffertz har tidigare blivit omnämnd i sin egenskap av 
rådman, och därvid har även hans verksamhet som handlande 
berörts. Av källorna framgår, att han 1743 höll på att avveckla sin 
handelsrörelse, och att han tre å r senar·e ej längr.e drev någon af
färsverksamhet. 

Jacob Bager, som bodde vid Bredgatan i gården med senare 
numret 270, hade blivit borgare 1739. Han var bagarson här från 
staden. Hans handel var i början av 1740-talet ännu ej så omfat
tande, men 1750 kunde man räkna honom bland de främsta köp
männen, och under hela 1770-talet var han den till inkomsten högst 
upptaxerade av stadens borgare. 1750 ämnade han inrätta en klä
des- och yllefabrik i Lund. Han fick magistratens förord, men 
planen synes ej ha realiserats. Sitt burskap avsade han sig 1782, 
fem år före sin död. 

Nils Burdahl bodde längst uppe vid »Norreport » i gården 
nr 1. Han var en mångfrestande man. Utom handelsman var han 
tillika bryggare, och med bryggeriverksamheten för.enade han även 
brännvinsbränning och krögeri. Därjämte ägde han sedan 1738 .en 
väderkvarn utanför Norrtull. Han hade vunnit burskap 1730 och 
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Gård från 1700-talet vid S:t Petri Kyrkogata. Gammalt n:r 299. 

gifte sig sex år senare med köpmannen Truls Stenbecks änka 
Anna Persdotter, som var mycket äldre än han själv. M·ed henne 
fick han gården på Bredgatan, vilken gård han 1751 ombyggde elleT 
restaurerade. Den här som överstycke å tredj·e sidan avbildade 
porthammaren med inskriptionen »N B D 1751 A P D », som förr 
satt över gårdsporten, är en kvarleva frå n den tiden. Burdahl kla
gade 1740 över att skattemyndigheterna upptax·erat honom för 
högt, men sedan fick han finna sig i ännu högre .skatter. Under 
en lång följd av år kan man spåra hans verksamhet, och ofta 
möter oss hans aktade namn i stadens handlingar. Han blev änk
ling 1754. Själv dog han 1762 i en ålder av 68 år, efterlämnande 

en stor förmögenhet, i runt tal 17,000 daler silvermynt. 
Gert Sifwertsson hade sin köpmansgård vid Södergatan strax 

söder om Stortorget. Han hade vunnit burskap 1731, och i början 
av 1740-talet satt han med en god handelsrörelse. Hans varulager 
hade en rik sortering. Där fann man kläde av olika slag och andra 
tyger, band, snodder, tråd och nålar. Vidare knivar och saxar av 
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Hofkamrer Berlings gård. Nu Telegrafverkets tomt. 

skilda sorter, kammar, speglar, bläckhorn och skrivpapper. l en 
annan avdelning fann man spik och andra järnvaror och i en 
tredje oljor, färger av å tskilliga slag, tobakspipor, kryddor o. s. v. 
Den gård han ägde värderådes till 2,000 daler silvermynt, och 
dessutom ägde han stora jordar. Vid hans död 1745 visade boet 
en behållning av över 4,000 dr smt. 

Sofia Berghult var änka efter handelsmannen Nils Meijer. 
Hon var granne med ovannämnde Sifwertsson. He~nes handels
rörelse torde ha varit av mindre omfattning än de tidigare nämnda 
köpmännens . 

Om de två övriga handelsmännen är ej heller mycket att säga. 
Järnhandlare Malmberg hade blivit borgare 1736, och då han en
dast var taxerad till 1/4 skatteskilling, m åste hans handel ha varit 
av blygsamma mått. Trähandlare Jöns Mickelsson hade ej heller 
någon större rörelse. Han vann burskap 1742, och följande år 
köpte han sig en gård vid Mårtensgatan, för vilken han betalade 
290 daler silvermynt. 

Utöver dessa handels män finnes det i mönstringsrullan upp-
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tagna sex »kumminhandlare». Några handlande i ordets rätta be
märkelse voro dessa emellertid icke utan mera kumminodlare eller 
trädgårdsbrukare, som de flesta av dem kallas i senare mantals
längder. 

Inom köpmannakåren skedde emellertid flera förändringar 
åren närmast ·efter 1743. Fyra år senare fanns här en trähandlande 
Sven. Appelman, som tycks ha haft ·en glänsande affär, och redan 
då hade den sedermera kände Jacob Lindskoug etablerat sig på 
hörnet av Bred- och Paradisgatorna. Byggnad~rna där äro till stor 
del från hans tid. 



HANTVERKARE OCH ANDRA 
N ÄRINGSUTÖV ARE 

BAGARE 

Till de mest betydande yrkesmännen i staden hörde otvivel
aktigt bagarna. De visste att alla voro beroende av dem, men ge
nom lagens stränga bestämmelser hindrades de a.tt missbruka sin 
ställning. De tillhörde de accispliktiga yrkena och fingo varje må
nad erlägga en viss skatt, den så kallade accisen. De fingo icke 
taga för brödet huru mycket de ville, utan magistraten utfärdade 
varje månad en taxa över vad de olika brödsort.erna skulle kosta 
eller rättare väga, ty priserna voro konstanta, och det var endast 
vikten, som ändrades. Efter denna taxa fingo bagarna ovillkorligen 
rätta sig. 

Brödtaxan för december månad 1742 hade följande utseende: 

1 råg-simbla väl bakad av god råg till ett 1/2 öre smt 

3 vetebröd till ett 1/2 öre smt 
3 kringlor till ett öre smt 
1 groft bröd till fyra öre smt 
1 dit.o till två öre smt 

skall väga 11 lod 
» » 

» » 

» » 

» » 

4 » 

8 » 

4 1/2 mark 
2 1/ 4 mark 

Man skiljde mellan vetebrödsbagare och grovbrödsbagare. De 
förra hade eget ämbete, vilket 1743 fick en ny skråordning. Sam
ma år funnos fyra bagare av vardera slaget. Bland vetebröds
bagarna var Andreas Schmidt den äldste mästaren. Han blev bor
gare redan 1724 och drev sitt bageri med stor framgång. Redan 
1730 var han skråets å_lderman, och de tre andra bagarna klagade 
över att han genom att hålla för må nga bodar kom att äta ut sina 
yrkesbröder. Schmidt försvarade sig med att han icke kunde hjäl-
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pa, att de andra icke hade så god avgång på sitt bröd som han, 
och att han ruinerade någon visste han icke. Schmidt bodde vid 
Bredgatan i den gård, som senare fick numret 271. Han var tax·e
rad till 3 skatteskillingar eller mer än någon annan hantv·erkare 
i staden. Som hjälp i bageriet hade han en gesäll och två lärlingar. 

Av yrkesbröderna hade Pål Svensson vunnit burskap 1728 och 
Anders \\Tallgren och Bengt Lundstedt tio år senar·e. De dr,evo 
sina bagerier utan nämnvärd främmande hjälp. \Vallgren dog re
dan 17 44. Grovbrödsbagarna voro till synes enklare personer. 
Äldst bland dem var Hans Broddesson, som blivit borgare och 
mästare redan 1710. Om honom och de övriga grovbrödsbagarna 
är ingenting att nämna. Alla drevo de sitt yrke utan både gesälle.r 
och lärlingar. 

BLYTÄCKARE 

Stadens ende blytäckare hette Lars Svensson men kallades 
vanligen Lars Blytäckare. Han vann burskap 1729, och hans ar
bete torde huvudsakligen ha bestått i att laga eller lägga om kyr
kornas blytak. Hans arbetsfält var därför vidsträckt, men arbets
tillgången hade åtminstone tidigare varit ringa. 1738 klagade han 
över att han under ett par tre år inte kunnat förtjäna något så
som blytäckare. För att försörja sig och de sina hade han gett 
sig till bryggare och brännvinsbrännare, och med hjälp av dessa 
bisysslor synes han sedan ha redat sig gott. Han blev änkling 
1741 och ägde vid den tiden fastighet i Klemens rote. Den eko
nomiska ställningen var vid detta tillfället rätt god. 

BOKBINDARE 

Att döma av de många klagomålen hade bokbindarna i Lund 
svårt att reda sig, fast deras yrke .aktades högt. Bokbindarnas 
syssla var i äldre tid ofta förbunden med bokhandlarens, och här 
i Lund hände det också, att bokbindarna tillika voro boktryckare. 
Detta var fallet med Vitus och Abraham Haberegger. Ar 1743 
funnos två bokbinderier i staden. Det ena drev b.okbindaränkan 
Beata Elisabet Söltzberger, som alltsedan sin makes, Christoffer 
Daniel Söltzbergers död 1734 fortsatt att hålla verkstaden igång. 
Hon bodde vid Bredgatan i den gård, som sedan fick nr 4. Hon 
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synes ha haft en del besvärligheter med sin rörelse, och till slut 
tröttnade hon på den. 17 46 överlämnade hon bokbinderiet till sin 
svärson Henning Fredrik Bunth, som en tid arbetat hos henne 
som gesäll och därunder blivit förälskad i dottern i huset. Bunth 
var av tysk härkomst och korn att verka som bokbindare i Lund i 
många år eller till sin död 1788. Den andre bokbindaren hette 
Carl Fredrik Bong. Han lydde under akademien och finnes därför 
icke upptagen i borgarlängden. Även han bodde vid Bredgatan, 
där lian 1738 köpt en gård för 330 daler silvermynt. Carl Fredrik 
Bong levde till 1777. 

BROLÄGGARE 

Stadens ·ende broläggare dler stensättare hette Martin Storm. 
Han var »en gammal föravskedad dragon» och borgare redan 

1712. Han bodde i Krafts rote. 

BRYGGARE, BRÄNNVINSBRÄNNARE OCH KRöGARE 

Dessa tre yrkesgrupper, bryggar·e, brännvinsbrännare och krö
gare nämnas här i ett sammanhang, då inan näppeligen kan skilja 

dem åt. I mångt och mycket grepo yrkena in i varandra, fast de tre 
sysslarna hade visst icke samma anseende. Att vara bryggare var 
förnämligt ·och givande, men krögerirörelS<en åtnjöt ganska litet 
anseende. 

En officiell förteckning över stadens bryggare och brännvins
brännare 1743 upptager 26 borgare. I mönstringsrullan kallas dessa 
enbart bryggare, men att de också voro brännvinsbrännare vet 
man, och de voro med all säkerhet tillika krögar.e. Härutöver fanns 
det nog ytter1igare ett antal krögare, ty det är känt att en och 

annan . drev krögeri som bisyssla. Vidare får man räkna med en 
och annan lönnkrog. Att angiva krögarnas antal går således icke, 
men de torde säkerligen ha överstigit trettiotalet. En för
teckning från 17 45 upptager 32 krogar. De funnos spridda över 
hela staden, så man hade ingenstädes långt, om man viHe taga 
sig ett glas. Krogarna stängdes klockan nio om vintern och kloc
kan tio om sommaren. 

Bryggareyrket har i alla tider varit lönande, och Lunds bryg-
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gare av år 1743 voro i många fall förmögna borgare. Burdahl, 
Bager och Mickelsson voro tillika köpmän, och de ha tidigare bli
vit omnämnda. Aldst i bryggarekåren var gamle Nils Måns&on, som 

varit borgare i fyrtio år och således varit med om både goda och 
dåliga tider. Han bodde förmodligep vid Skomakaregatan. Skall 
man nä~a några av de största bryggarna, måste man stanna vid 
Claes Trulsson, &Om vunnit burskap redan 1710 och nu bodde i 
Vårfru rote antagligen vid Sögergatan, Pehr Brorsson och Nils 
Jönsson , vilka båda vunnit burskap 1731, samt Håkan Ramberg, 
boende österut i staden i kvarteren norr om Mårtensgatan. Alla 
dessa voro taxerade till två skatteskillingar ·eller därutöv_er, en 
skattesats som sällan någon annan hantverkare nådde upp till. 

Tre slags öl bryggdes i den tidens Lund, nämligen dubbelt öl, 
gott enkelt öl och svagöl. Enligt magistratens taxa för december 
1742 fingo bryggarna hålla följande priser: 

1 tunna goii; enkelt öl skall kosta 4 dr 16 öre smt 

1 )) )) svag-öl )) )) 2 dr 8 öre smt 

1 kanna dubbelt öl )) )) 6 öre smt 
1 )) gott enkelt öl )) )) 3 öre smt 
1 kanna svag-öl )) )) 11/2 öre smt 

F ALLBEREDARE: se sämskmakare 

FARGARE 

Stadens ende färgare var Hans Borg, grundläggaren av det 
borgska färgeriet, som äger bestånd än i dag. Han kom till Lund 
1734 och vann burskap följande år. De första åren av sin mästartid 
hade han det ganska bekymmersamt, och 1743 klagar han i en lång 
inlaga till magistraten över sin höga skatt. Han var taxerad till 
2 1/2 skatteskilling. Följande år synes han ha haft en medmästare, 
men 1745 var han åter ensam och vann magistratens bekräftelse 
på att ingen annan än han skulle få driva färgaryrket här i 
staden. Färgeriet låg redan då, där det nu ligger vid Södergatan. 
Rätt snart fick dock Borg finna sig i att ännu en färgare vann 
burskap. Hans Borg avsade sig burskapet 1769 till förmån för sin 
son Fredrik Borg och dog 1771. 
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GARVARE 

Garvareyrket var i äldre tid särskilt ansett, och garvarne buro 
ofta titeln faktor i stället för mästare. I 17 43 års mönstringsrulla 
finner man endast en garvare, nämligen Nils Klintman, som vid 
denna tid var en trettio års man och hade vunnit burskap 1740. 
Sitt garveri hade han först nere på Södergatan, men när han 1751 
slutade sina dagar, bodde han vid Mårtensgatan. Han var, som 
garvare i allmänhet, en välbergad man. Klintmans änka gifte snart 
om sig med garvaren Anders Pettersson, vilken som gesäll hade 
arbetat hos hennes avlidne man , och Klintmans garveri blev nu 
Pettei·ssons. Vid denna tid hade ·emellertid ytt<erligar.e en gar
vare slagit sig ned i Lund, nämligen Joachim Ask, som kommit 
hit från Malmö. Ask bodde vid Södergatan. 

GLASMÄSTARE 

Om stadens glasmästare under 1740-talet vet man icke myc
ket. Det fanns två mästare. Den ene lydde under akademien och 
hette Ifvar Hansson Lunthin. Han dog redan 1748, Il}en hans änka 

behöll befattningen som akademiglasmästare ·en tid. Den andre, 
som lydde under stadens jurisdiktion, bar namnet Anton Lundahl 
och hade blivit mästare i Lund 1736. Året därpå hade han gift sig 
med en glasmästardotter från Lund, Maria Lange, vilken efter 
hans död 1755 äktade en annan glasmästare vid namn Petter Gier
ström. Denne övertog verkstaden, som låg vid dåvarande Lilla 
Kungsgatan. 

GRYNMALARE 

Vid eller i trakten av Grynmalaresträdet hade stadens gryn
malare slagit sig ned. Av de sju personer, som i mönst.Tingsrullan 
stå upptagna som grynmalare, bodde de sex här tätt intill var
andra. De voro enkla borgare, och deras syssla gav dem endast 
ett torftigt levebröd. Ingen av dem hade någon arbetshjälp . För 
övrigt ha källorna icke något av vikt att förmäla om deras vill
kor. Ingen av dem höjde sig över mängden. 

GULDSMEDER 

Guldsmederna ha alltid tillhört de mest ansedda hantverkarna 
staden. Vanligen hade Lund i äldre tid två mästar.e i yrket, men 
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under större delen av 17 40-talet endast .en, nämligen Mickael Bur
man. Denne härstammade från Lidköping men hade lärt yrfoet hos 
J. F. Steltzner i Malmö. Han blev mästare vid guldsmedsämbetet 
i Malmö 1734, och samma år vann han burskap i Lund samtidigt 
med guldsmeden Jöns Cronland. Efter det c;Jenne 1737 lämnat sta
den, blev Burman ensam guldsmed i Lund ända till sin död i dec. 
1746. Från 1738 har man en skrivelse av hans hand, vari han redo
gör för huru yrket före hans hitkomst hade råkat i förfall men 
under hans och Cronlands tid åter kommit på fötter. Arbet<Ct hade 
emellertid ej velat räcka till för dem båda, den tid de samtidigt 
voro verksamma i staden, och Burman anhöll nu att få förbliva 
ende mästare i detta dyrbara hantv·erk, så länge han »framhär
dade med all flit och redlighet ». Han lovade och försäkrade, att 
framdeles ingen skulle ha rättmätig orsak att klaga över de ar
beten, som utgingo från hans verkstad, och_ ansåg det vara bättre 
för hela borgerskapet att ha en välansedd medborga:r·e än tv{\ 
eller tre med dåligt anseende. Man villfor denna hans begäran, 
och i åtta år, ända till sin död, fick han sitta som ende mästare 
i sitt yrke. Efter hans död fick Lund åter två guldsmeder, näm
ligen Lars Holmström, som gifte sig med Burmans änka och över
tog dennes verkstad, samt Hans Ifversson Lunthin. Båda levde 
till in på 1770-talet. 

Burman bodde vid Södergatans västra sida, strax uppe vid 
Stortorget, där han ägde hus och gård. Man skulle därav kunna 
tro, att han var förmögen, men tvärt om visade det sig att han 
vid sin död hade stora skulder, som betydligt överstego till
gångarna. 

GÄSTGIVARE 

Stadens ende gästgivare var Daniel Arendt, som bodde vid 
Stortorget i gården nr 206. Gästgiveriet öv0ertog han 1739 efter 
Jacob Farenholtz, som bodde vid Skomakaregatan. Arendt var 
för 'övrigt en mångfrestande man. Tidigare hade han varit hand
lande. År 1740 var han stadens störste tobaksodlare (se ovan å 
sidan 13). Under hans tid voro priserna på gästgivaregården 
följande: 
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säng och kammare för en person om dygnet med ljus och 

dito för två personer i en kammare 
dito för en person utan värme 
en måltid mat, husmaµskost 
hö för ' en' häst om dygnet 

en kanna havre 

värme 16 öre .sm:t 
24 
8 

12 
12 
4 

)) )) 

)) ) ) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Aren'dt var stadens gästgivare till 17 46, då h~n efterträddes av 
Nils Möller. 

GöRDELMAKARE ELLER GöRTLARE 

1 en liten stad som Lund var det ofta klent med arbetstill
gången inom vissa yrken, även om det endast fanns en mästare. 
Så var det bl. a. faHet inom gördelmakeriet på 17 40-talet. Christian 
Vinckler var då ende gördelmakare ·eller görtlare i Lund. Han 
var son till karetmakare Vinckler och hade blivit borgal'e i Lund 
1735. Unde,r hela sin tid hade han det svårt att som gördelmakare 
försörja sig, och i slutet av 1740-talet synes han ha upphört med 
sitt yrke men bodde dock kvar i staden och levde under fattiga 
omständigheter. Han efterträddes av Nils Hörlin, som 1750 står 
antecknad som stadens enda gördelmakare. Han tycks ha redat 
sig bättre än Vinckler, ty på 1750-talet hade han bruk för ett 
par gesäller. 

HANDSKMAKARE 

Handskmakeriet är ett yrke, som här i Skåne har gamla anor. 

Hedan tidigt stod yrket mycket högt och de gamla mästarna för
stodo sin konst. I landshövdingens ämbetsberättels.e .från 1805 
säges, att de skånska handsmakarnas arbeten voro berömda snart 
sagt över hela Europa, ·och att det från städer här i länet beställ
des handskar till flera utländska hov. Enligt samma berättelse 
voro emellertid de skånska handskmakarna icke dess mindre i 
allmänhet fattiga, och denna uppgift stämmer mycket väl med 
den kännedom man har om det gamla handskmakeriet i Lund. 
Dess utövare hade det oftast fattigt. Av.en Linne har berömmande 

ord om det skånska handskmakeriet. I sin skånska resa skriver 



han, att Malmö klippinghandskar voro be
gärliga över hela riket för derat;; mjukhets 
skull och för deras fina lukt. Om lunda
handskmakarna nämner han visserligen 
ingenting, men att deras arbeten icke stodo 
malmöbornas efter, har man alla skäl att 
förmoda. Klippinghandskar voro nämligen 
enligt magistratens berättelse 1746 en av 
stadens förnämsta produkter. 

Handskmakare hade funnits i Lund se

dan långt tillbaka, men det var först under 
frihetstiden, som handskmakeriet blomstrade 
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»Hanskemakare Geseller
nas Ricktighets Sigill 
Lund 1746.» Tillhör Kul-

turhist. mus. Lund. 

upp. Under denna period tillkom den ena nya verkstaden efte'I' 
den andra. 1743 funnos icke mindre än sju mästare med tre ge
säller och fem lärlingar under sig. Efter en del stridigheter med 
handskmakarskrået i Malmö, dit lundamästarna tidigare hörde, 
hade Lunds handskmakare 1741 fått sitt eget ämbete. Äldste 
mästare och ämbetets förste ålderman var Nils Johansson, som 
vunnit burskap redan 1712, och alltså_· nu var en gamma1 man. Han 
dog 1751. Därnäst kom David Zackrisson, borgare sedan 1723 och nu 
till synes den främste handskmakaren i staden. Jakob Zackrisson, 

kanske en .broder till den förenärnnde, blev borgal'e några år se
nare, och 17.37 slog Christian Hörgren sig ned som sin egen . Alla 
dessa fyra bodde i Klemens rote. Jacob Zackrisson närmare be
stämt vid Klostergatan å tomten nr -293, där nu svenska handels
banken är uppförd. De tre övriga voro Jeppa Dahlgr-en, Christian 
Ekelund, .boende vid Grönegatan, och Petter Kihlgren, vilka alla 
vunnit burskap 1741. Kihlgren, som .1,744 bodde vid Mårtensgatan, 
levde ända till 1786 och blev således med tiden ·en av stadens 
mera kända borgare. Ekelund dog i fattigdom 1751. 

HATTMAKARE 

Ett av de mera ansedda yrkena var hattmakeriet, som 1743 
räknade fem mästare och bildade ett eget skrå, grundat samma 
år. Dess skråordning blev stadfäst den 6 juli. Vid denna tid synes 
det ha rått högkonjunktur inom yrket. Föregående år hade sta
dens hattmakare förklarat sig villigå att för härens behov varje 
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månad förfärdiga 250 stycken hattar till ett pris av 1 daler 4 öre 
för en soldathatt och 2 daler för en ryttarhatt, och antagligen 
hade de fått denna beställning. Två år senare låg det dock annor
lunda till. Den 14 maj 1744 klaga de fem mästarna över att hatt
makarprofessionen nu icke var på långt när så god, som den varit 
förr. Ullen hade stigit mycket i pris, och deras bästa kunder hade 
övergått till att köpa utländska hattar. Hattmakarna hade således 
mycken liten avgång på sina tillverkade varor. Av köpmännen 

fingo de icke mera för sina hattar än tidigare, då ullen var billig. 
Nu voro de också fler mästare än de varit förr, och det var omöj
ligt för dem att föda sig av yrket. Och än mindre kunde de erlägga 
sina skatter till staden och kronan. De .anhöllo därför, att så 
snart en av dem gått bort, icke mer än högst fyra mästare måtte 
tillåtas att idka hattmakeriyrk,et i staden. 

De fem mästarna, av vilka de flesta nådde hög ålder voro 
Anders Pålsson, borgar.e sedan 1712 och död vid 83 års ålder 
1768; Anders Davidsson, borgare 1713 och död 1770 i den höga 
åldern av 93 år; Jöns Hansson, borgare 1723 och död först 1782 
även han 83 år gammal; Sören Mattisson, borgare 1733 och död 
vid 67 års ålder 1772 och tysken Paulus Minck, som blev borgare 
1736 och dog 1757. Denne senare var styvson till Davidsson och 
ägde gård i Fiskargatan. De största skattebetalarna voro Davids
son och Mattisson, som skattade för vardera en skilling. Den se
nare som bodde vid Mårtensgatan övertog 1744 en hästkvarn, som 
han skötte vid sidan om .sitt rätta yrke ända till 1758, då den blev 

såld på auktion. D et uppgives på 1730-talet att Anders Davidsson 
vid sidan om sitt yrke drev handel med träskor och bastrep och 
därmed gjorde sig en liten extra inkom?t. 

KALKSLAGARE 

Bland borgarna fanns en liten grupp kalkslag.are om fem per
soner om vilka det icke är mycket att berätta. De räknades icke 
som hantverkare i egentlig mening, ehuru de vanligen erhållit bur
skap. Antagligen livnärde de sig med »att slå kalk», d. v. s . be
reda kalk för byggnadsändamål. De levde för det mesta i små 
omständigheter. 



KARETMAKARE 

Karet- eller vagnsmakare fanns endast en, nämligen tysken 
Gottfried Haas, som vunnit burskap 1735 och då .efterträtt gamle 
karetmakaren Henrik Vinckler. Redan under sin första mästartid 
hade han svårt att reda sig. Samma år han vann burskap, klagar 
han i en inlaga till borgmästare och råd över att den förutvarande 
karetmakaren Vinckler fortfor att utöva sin bor_gerliga näring och 
begär, att detta måtte honom förbjudas. Tre år senare klagar han 
på nytt över hur ringa hans näring är. Orsaken var framför alltJ 
5ltt det var skogsborna tillåtet att till staden införa och där sälja 
hjul och arbetsvagnar, ·en tillåtelse som dessa icke försummade 
att begagna sig av. 1739 inställer han sig på nytt inför magistraten 
och anhåller, att det icke måtte tillåtas någon mer karetmakare 
att under hans tid slå sig ned i staden. Stadens äldsta ansågo, att 
endast en karetmakare kunde föda sig här, och instämde i Haas 
anhållan under förutsättning att denne höll låga priser och ut
förde ett gott arbete. Gottfried Haas fick alltså sitta som ensam 
mästare tills han 1749 lämnade staden. Han bodde i Krafts rote 
långt uppe på Bredgatan, i fastigheten nr 3. 1750 hade Lund en 
karetmakare, som hette Anders Bengtsson, tydligen ,en svensk: 

KNAPPMAKARE 

Det fanns på sm tid även ett knappmakaryrke, vars utövare 
vanligen voro kända borgare. För det mesta födde yrket ett par 
mästare, och detta var även fallet på 1740-talet. Mästare voro då 
Eberhart 'Volkenhauer och Gottfried Thies. Den förr.e kom till 
Lund 1729 och tre år senare vann han burska.P här. Han var lik
som sin yrkesbroder av tysk nationalitet. Yrket hade han r 'edeli
gen lärt men sedan av okänd anledning hamnat i dansk krigs
tjänst. Härifrån hade han deserterat och efter skiftande öden 
kommit till Lund. I början blev han icke så väl mottagen här, 
då han icke kunde uppvisa vare sig lärobrev eller andra nödiga 
handlingar. Men redan från början skötte han sig väl och vann 
allas förtroende. Den 7 au_gusti 1732 inträdde han i borgarnas led 
som frimästare. Alltmer förvärvade han sig lundabornas bevågen
het, och förmodligen gav arbetet honom hans f~lla bärgning. 'Vol
kenhauer köpte 1734 en gård i Gråbrödrastädet, men synes sedan 

3 
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Kopparslagare Anders Bergmans gård. Gammalt n:r 279. 

ha bott i en gård vid hörnet av Kloster- och Bytaregatorna, och 
i denna gård slutade han sina dagar den 3 februari 1749. Han var 
för övrigt en mångfrestande man. I början av 1740-talet var han 
verkmästare å den förut nämnda »handfabriken» och tillika en av 
stadens största tobaksodlare. 

Hans yrkesbroder Gottfried Thies ·hade avlagt sitt mästare
prov vid ämbetet i Stockholm år 1722 och därefter slagit sig ned 
som mästare i Landskrona. Här var det klent med för~jänsten, 
varför han flyttade till Lund för att bli mästare där. Magistraten 
motsatte sig emellertid detta och ålade Thies att återvända till 
Landskrona. Då utspann sig en häftig strid. Thies lyckades slut
ligen vinna burskap 1738, men han ville också ha bort \ Volken
hauer. Han vände sig därför till knappmakarämbetet i Stockholm, 
vars ålderman skyndade till Thies hjälp, och i en inlaga fram
hålles Wolkenhauer rent av som ·en fuskar·e. Magistraten stod 
dock fortfarande på \Volkenhauers sida. Till slut löstes den seg
slitna frågan av kommerskollegiet, som den 18 dec. 1740 tillerkände 
både Thies och \Volkenhauer rätt att sitta som knappmakaremäs-



Kopparslagare Anders Bergmans 
vindflöjel. 

tare i Lund. Förmodli,gen blev det knappt med förtjänsten för 
dem bägge. År 1749 klagar Thies över att knappmakarprofessio
nen här i staden icke vore på långt när så god, som den varit 
förr. Silket och kamgarnet hade stigit i pris, och de mera väl
situerade i samhället hade allt mer börjat använda mässin~s

knappar. Till slut synes Thies ha tröttnat på Lund och lämnat 
staden. 

KOPPARSLAGARE 

Endast en kopparslagare fanns i Lund på 1740-talet nämligen 
Anders Bergman. Denne var född 1709 och hade lärt yrket i Karls.
krona. 1738 kom han till Lund och sökte burskap, vilket så mycket 
hellre beviljades, som det i staden icke fanns någon kopparslagare. 
Allt gick honom väl i händer, och han blev med åren en av stadens 
mest kända och kanske också mest omtalade hantv·erkare. Hans 
första hustru, med vilken han för övrigt levat i ett synnerligen 
olyckligt äktenskap, dog 1754. Han var vid denna tid en förmögen 
man och ägde den stora gården nr 279 » Rydbecks hörna», på hör~ 
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net av Petri Kyrkogata och Kyrkogatan, vilken gård han antag
ligen byggt. Den prydes ännu av den här avbildade vindflöjeln, 
som bär årtalet 1744 jämte initialerna A. B. M. På 1750-talet an
lade Bergman även en oljestamp, men detta :företag slog mindre 
väl ut och nedlades snart. Bergman blev stamfader för en vitt 
utgrenad kopparslagarsläkt. Han dog i Lund vid 71 års ålder. 
Förmögenheten hade dessförinnan smält ihop. 

KRUKMAKARE 

Inom detta yrke funnos på 1740-talet fyra mästare. Tidigare 
hade stadens kruk- eller pottmakar.e lytt under Ystads krukma
karskrå, men 17 43 fingo de ett eget ämbete, Lunds krukmakaräm
bete. Det nya skråets förste ålderman blev Måns Marcusson, även 
kallad Mäns vValerius. Han hade blivit borgare i Lund 1732 och 
var nu den äldste mästaren och den störste skattedragaren bland 
stadens krukmakare. Han bodde i Drottens rote ·Och dog redan 
1751 endast 43 år gammal. Yrkesbröderna Hans \ Valberg (borgare 
1733) och Per Lundgren (borgare 1739 och sedermera ålderman) 
drevo yrket i mindre skala. Ej heller Erik Elfman, som blivit bor
gare 1742, hade många arbetare i verkstaden. Elfman blev med 
tiden ålderman och den störste mästaren i staden. Han do_g vid 68 
års ålder 1768. 

. Vid århundradets mitt klagade stadens krukmakare över att 
de ledo svårt avbräck genom att bönhasar och fuskare nedsatte 
sig här och var i närheten av Lund och sm~gglade sina arbeten 
in i staden. 

KRÖGARE: se bryggare 

KÄLLARMÄSTARE 

Stadens ende källarmästare hette Ifvar Feuk och var en om
bytlig herre. Han var prästson från Hyby och blev student i Lund 
1730. Med studierna gick det smått. År 1735 köpte han en gård 
på Södergatan, och följande år öppnade han spiskvarter. Ett par 
år senare blev han inspektor på Alnarp, men in·om kort återvände 
han till Lund, där han 17 41 slöt kontrakt med magistraten om 

-. 
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Lunds krukmakareämbetes sigill 1744. 
Tillhör Kulturhist. mus. Lund. 

stadskällarrättigheten för två år, vilket kontrakt sedan förnyades. 
Sedan han suttit som källarmästare i Lund n ågra år »med rätt att 
sälja vin och andra försvarliga utländska drycker ,» å tervände han 
till jordbruksnäringen och arrenderade Värpinge gård jämte Klos
tergårdarna, övergav å ter jordbruket och blev 1756 gästgivare 
Lund. Aret därpå slutade han sina dagar 47 år gammal. 

MALTGöRARE 

Med beredning av malt sysslade sju maltgörare, av vilka de 
.fem bodde samlade i Krafts r ote. De räknades ·ej _ som egentliga 
hantverkare, och de fles ta voro ans tällda hos s tadens bryggare för 
att ha h and om malttillverkningen . De arkivaliska källorna inne
hålla ej mycket, som är ägnat att närmare belysa deras villkor. 
Utöver namnen ve t man ick e mycket om dem. 

MJöLNARE 

Det fann s i 1700-talets Lund två s lags mjölnare, nämligen »vä
dermöllar.e » och »häs tmöllare ». Ar 1743 voro de förra tre , och 
deras väderkvar nar lågo på höjden utanför s tadens norra tull. 
Dessutom fanns det vid norrtull y tterligare ·en väde rkvarn, tillhö
rande handlanden Nils Burdahl, som för dess drift höll en dräng 
eller mjölnargesäll. Häs tmöllarna voro två, Daniel Nilsson, som 
bodde vid V årfrugatan , vilken gata länge kallades häs tmöllar e
s trädet och Peter Gierts, som 1741 ·erhållit privilegium på att an
lägga en hästkvarn här i staden. Denne häs tmölla öv·ertogs 1744 
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av hattmakaren Sören Mattisson, som hade den till 1758. En tredje 
hästkvarn ägde handelsmannen Lorens Larose. 

MURMÄSTARE 

Till de mera ansedda hantverkarna räknades murarna eller 
murmästarna, som de kallades. Vid den tid det här rör sig om 
funnos fyra mästare i Lund utom den, som lydde under akademi
staten. De hade eget ämbete, Lunds murmästarämbete med skrå
ordning, daterad den 2 april 1671. Under detta ämbete sorterade 
även mästare i Malmö, Landskrona, Kristianstad och Simrishamn. 
Ämbetet hade åtminstone tidigare eget »laghus », där de höllo 
sina sammankomster och förvarade sina tillhörigheter. Vid en 
inventering av skrålådan 1740 antecknades bl. a. 2 förgyllda sil
verbägare, 2 silverskyltar, 1 välkomma av tenn, 4 tennbägare och 
en fattigbössa av mässing. 1743 lät man göra ett nytt sigill av 
koppar. Då och då måste ämbetet gripa in för att värna om sina 
rättigheter. 1735 klagade sålunda murmästarämbetet över att en 
borgare använt fuskare att mura upp en bakugn. Den som utfört 
arbetet, sattes i »stadens gömmo », tills dom fallit i saken, och 
det var allvarligt på tal att helt riva ned den uppförda bakugnen. 
Ar 1743 var Oluf Mårtensson ålderman: Han efterträddes följande 
år av Anders Olsson, som innehade åldermanskapet till sin död 



39 

Lunds Muraremästares ämbetslåda. 
Tillhör Kulturhist. mus. Lund. 

vid 60 års ålder 1752. Anders Olsson bodde vid Skomakaregatan 
och hade vunnit burskap 1731. Han var 1743 den näst störste mäs
taren med fyra arbetare i sin tjänst. Största arbetsstyrkan hade 
däremot. P.er Olsson med sina 5 gesäller och 3 lärgossar. Anders 
Olsson lämnade 1750 burskapet och övergick till akademien. Ar
betsstyrkan hade nu stigit till 6 gesäller och 2 lärlingar. Hans 
barn togo namnet Berg; och flera av dem blevo framstående hant
verkare fast på annat håll i landet. De två andra i mönstrings
rullan upptagna murmästarna voro Per Olsson (borgare 1737) och 
Jöns Persson (borgare 1736). Om dessa två vet man, att de 1747 
åtogo sig att i kompanjonskap bygga tornet till Västerstads kyrka. 
Tornet skulle byggas åren 1747- 48, och de båda murmästarna 
skulle ansvara för arbetet i 12 års tid. Så värst belåten med deras 
arbete blev man emellertid icke, och redan 1749 begärdes säker
het i de båda mästarnas egendom, enär tombygget icke var till 
församlingens belå tenhet. Per Olsson dog samma år, men Jöns 

Persson levde till 1768. 

MUSIKANTER 

Det fanns i Lund såväl som i andra gamla städer alltid en 

eller flera musikanter, som hade privilegier på att spela vid alla 
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fester och tillställningar i staden, antingen det var bröllop eller 
något annat gästabud, lagstämma eller annan sammankomst, där 
man ville höra litet musik. På 17 40- och 1750-talet var det Sven 
Ytterstedt, som i Lund innehade privilegiet att vara musikant .eller 
stadsmusikant, som titeln lydde. Ar 1734 hade han fått fullmakt 
på musikantsysslan vid domkyrkan, och redan då fikade han efter 
att äYen bliva stadsmusikant. Stadens myndigheter satte sig emel
lertid emot detta. Det fanns redan tre spe1emän i staden, och man 
kunde icke taga levebrödet från dem. Ytterstedt vände sig då till 
landshövdingeämbetet och lyckades där 1735 utverka fullmakt på 
stadsmusikantsysslan i Lund. Förbittrad häröver skrev Lunds ma
gistrat till konungen och sökte få landshövdingeämbetets beslut 
upphävt, vilket dock icke lyckades. Slutligen avstannade striden 
om spelemansrättigheten. Ytterstedt fick behålla befattningen som 
stadsmusikant, även om han fick taga någon hänsyn ti.ll de förut
varande spelemännen och särskilt dess förman Anders Hansson. 
Denne levde ännu 1743 men hade det svårt, särskilt som han icke 
på något annat sätt kunde förtjäna sitt uppehälle. Sven Ytter
stedt bodde i gården nr 113 vid Skomakaregatan, nuvarande råd
husets tomt, och här slutade han sina dagar 1760. Han var en av 
stadens mest kända personer. 1 ekonomiskt hänseende hade han 
det aldrig väl ställt, och de sista åren av hans levnad präglades 
av fattigdom. 

MALARE 

Om målarnas verksamhet är mycket litet bekant. Borgar
längden 1743 upptager tre styck en m ålare, nämligen Bengt Olsson, 
Nils SYensson (borgare 1735) och Christoffer Hansson (borgare 
1739) . De upptagas 1744 icke bland de egentliga hantverkarna, 
dit målarna dock hörde, trots att de ibland kallades konterfejare 
och stodo konstnärerna nära. Någon större konstskicklighet torde 
emellertid icke ha utmärkt dessa lundamålare. Av de tre levde 
Bengt Olsso n längst och dog först 1772 i en ålder av 71 år. Den 
mest kände var emellertid Christoffer Hanss-on, som dog 1761 
49 år gammal. Denne hade då nått en välbärgad ställning och ägde 
gården nr 297 vid Lilla Gråbrödersgatan, där han bott sedan långt 
tillbaka. Nils Svensson dog redan 1751. 
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PERUKMAKARE ,....,. ,.,,.......... ____ . 
~· 

Detta gamla intressanta y rke, som nu nästan helt upphört, 
räknade trenne mästare - Larose, Hadelin och Carlsson. Äldste 
mästare var »Larose» ell~r Anthon de la Rose, som han egent
ligen hette. Han var son till perukmakaren Leonard de la Rose i 
Malmö och broder till handelsmannen Larose här i staden. Han 
var således av fransk härstamning. Han hade blivit borgare i 
Lund 1729 och bodde i l:!n gård vid Stortorgets östra sida söder 
om Alegre, där han s lutade s ina dagar i april 1744. Några Yeckor 
tidigare hade hans hustru dött. Hans yrkesbroder Gustaf Hadelin 
hade vunnit burskap 1736 och tre år senare köpt en gård vid 
Bredgala ns östra s ida. Här bodde han 1743 och synes ha h aft 
gott om arbete, ty arbc;tsstyrkan bestod av två gesäller och en 
lärling. Han var den störste mästaren, men rätt snart blev det 

sämre för honom. I s lutet av 1740-talet hade han öv·ergivit yrket 
och tagit vär vning som soldat och lämnat staden. Han återkom 
senare och dog 1772 i »själabodarna » eller i fattighuset 68 år 
gammal. D en t.Tedjc perukmakaren var Petter Carlsson, som bodde 
s t.rax nedan om Stortorget. Han dog i fattigdom 1754. 

S ADELMAKARE 

Inom detta yrk e är det i äldre tid släkten Scharffenberg, 
som dominerar. Det ser ut, som om sadelmakar- eller remsnidar
yrket l egat denna släkt så att säga i blodet. Redan vid 1600-talets 

mitt var s läkten bosatt i Lund. Sedan har den bott kvar här ge
neration efter generation långt in på 1800-talet, och alltid har det 
funnits en eller ett par medlemmar av släkten, verksamma som 
sadelmakare här. År 1743 hade s taden två sadelmakare S charffen
berg, bröderna Lorentz och Nils Fredriksson Scharffe.nberg. Äldst 
var L-Orentz Fredriksson, som blivit borgare 1727, samma år som 
han gifte s ig. Vid den stora eldsvådan 1731 lades h ans gård i 
aska, men han repade sig efter förlusten och flyttade sedan upp 
p å Bredgatan, där han bodde 1743. Han dog följande år som en 
rik man. Brodern Nils Fredriksson öppnade egen verkstad 1736, 
det år han blev borgare. I början hade h ans rörelse icke så stor 
omfattning, men den utvidgades mer och mer. Nils Fredriksson 
var under ett tiotal år sadelmakarskråets ålderman. Han bodde i 



42 

»Das ampts sigill des satlers in Lund 1747». 
Tillhör Kulturhist. mus. Lund .. 

egen gård vid Skomakaregatan strax invid Stortorget. Han dog 
1760. Utöver dessa två hade staden en tr.edje sadelmakar·e, näm
ligen Fredrik Schmidt, som också var ·en driftig mästare. Han 
hade blivit borgare redan 1721, och 1743 var hans sadelmakar
verkstad den största i Lund. På den arbetade utom mäster själv 
en gesäll och två lärlingar. Schmidt var vid denna tid ålderman 
för sadelmakarämbetet, vilket förtroendeuppdrag han innehade til1 
sin död 1749. Även han synes ha bott vid Skomakaregatan. En 
fjärde sadelmakare fick staden 1743 eller följande år i tysken 
Heinrich Miede, som då vann burskap. Han blev dock icke gammal 
här. 1750 uppsade han burskapet för att söka sin lycka utomlands. 

SKOMAKARE OCH SKOFLICKARE 

Skomakeriet är ett av de äldsta hantv·erken i Lund, och re
dan i 1361 års privilegier för staden nämnes skomakarnes ämbete 
jämte tre andra. Det fick sin skråordning förnyad »askonsdagen» 
1646, och fram på 1700-talet var det ett av de mest inflytels;erika 
ämbetena i staden. Skomakarskrået var ·en sammanslutning att 
räkna med. Ar 1734 hade det 22 mästare eller betydligt fler än 
som kunde anses behövligt. Det följande året beslöt också äm
betet, att det de närmaste sex år.en ·ej finge bli någon ny mäs
tare. Ar 1739 togs frågan om mästareantalet åter upp. Staden 
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Kongl. Maj:ts och Riksens Commercie Collegii tillstånd för sadelmakarna i 
Lund att bilda eget ämbete, givet Stockholm den 6 juli 1743. _ 

Tillhör Kulturhist. museet, Lund. 
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hade vid denna tid .femton arbetande mästare. Två av dessa voro 
gamla, och sex hade för fattigdoms skull flyttat ut på la~det. Där'
till kom alla skoflickarna, som bildade en wupp för sig. På en 
skråstämma kom man överens om att inga fler mästare- finge in
tagas i skrået, förrän tre av de dåv~rande dött elle~ a·vgått. Av

görandet låg emellertid i magistratens hand. Denna godkänd~ för
slaget så till vida, att efter hand som mästarna avging~, ~kulle 
antal~~ nedbringas till tretton. Dit hade man nästan kommit 1743. 
Mönstringsrullan för detta år upptager endast fjorton skomakare, 
och förteckningen för följande år har likaledes fjorton mästare. 

Men skomakarna ha även andra klagomål att ~nföra. 17 44 
var det rent omöjligt för dem att erhålla hudar till läder. Sko
makarna brukade nämligen själva garva sitt läder. Och så var det 
skoflickarna, som de misstänkte för att i smyg förfärdiga nya skor. 

Skomakarna voro även missbelåtna med marknaden i Lund, 
dit en del främmande skomakare -kommo med undermåliga arbe
ten. De begärde därför tillstånd att få gå omkring på marknadei_i 
och granska de saluförda skorna. 

Skomakarskrået skiftade vanligen ålderman va!t annat år. 
1743 blev Per Olsson Rottick ålderman efter Mattis Hansson, som 
tjänstgjort i två år, och efter ytterligare två år tog \Valter Malm
st.röm vid. Alla tre vor~ kända hmdabqrgare . på sin tid. Mattis 
Hansson bodde vi.d Mårtensgatan · och var mästare sedan 1731. 
Han hade på verkstaden fyra g~säller och iTe lärlingar och var 
den störste skattebetalande skomakareh i staden, fast så synner
ligen skattetyngd var han visst icke. Han taxeras till 1 1/.i skatte
skilling. Utom det att han var en duglig skomakare .var han till
lika . stadens största biodlare. Han .dog 1777. Ander.s Larsson 
och \Valter Malmström voro också dugliga skomakare, och en 
känd man . var ä~en David Buth vid Bredgatan. Äldste mästaren 
var Christoffer Sven.sson, som vunnit burskap redan 1712. Han 
bodde i gården nr 124 vid Södergatan, vilken nedbrann vid den 

stora eldsvådan 1731. 
Skomakarna bodde spridda i staden och icke som tidigare 

vid deras gamla gata, Skomakaregatan. Här bodde nu endast Chris
tian Borgström. Till slut må nämnas ämbetets dåvarande .krog
fader Nils Kruse, tillhörande en gammal lundasläkt. Under sina 
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sista år fick han nog tillfälle att med· vemod se tillbaka på forna 

glada dagar. Han dog nämligen i »själabodarna», det dåtida fat
tighuset, 81 år gammal. 

Skomakareämbetet hade tidigare haft eget laghus, liggande 
' 'id nuvarande Västra Mårtensgatans södra sida. Även detta för
stördes vid den stora eldsvådan 1731, och 17g6 köpte skomakar-en 
Mattis Hansson tomten med vad därpå var för 110 daler silver
mynt. 

I samband med skomakarna må också nämnas skoflickarna, 
vilka i motsats till skomakarna ej fingo sy nya skor utan endast 
laga gamla. De räkna_des ej som riktiga hantv~rkare och upptagas 
ej i förteckningar ·över sådana. 17 43 fanns det 7 skoflickare i 
Lund, boende här och var i staden. Alla hade de vunnit burskap 
men sutto med synnerligen små inkomster. Ingen var taxerad 

högre än till 1/J skatteskilling. 

SK'{lÄDDARE 

Skräddarämbetet var det tredje i storleksordningen och räk
nade enligt 1744 års förteckning 9 mästare med 13 gesäller och 
13 lärlingar. Ämbetet fanns till redan under medeltiden och näm
nes i stadens privilegier av år 1361. Det fick sin skråordning för
nyad den 1 nov. 1647. Liksom andra hantverkare tillsågo skräd
darna att mästarna ej blevo flera, än att de alla kunde nöjaktigt 
försörja sig. År 1735 framhåller dåvarande åldermannen Christian 
Berg inför magistraten, att det ej borde antagas flera mästare i 
deras yrke, emedan de nu voro tio stycken, och det inte fanns 
arbete _för mer än fem. Påståend-et var nog överdriv.et, men under 
alla omständigheter var konkurrensen skarp. Någon nedgång i 
antalet mästare skedde icke, och 1743 voro de lika många som 
någonsin tidigare. Mönst_ringsrullan upptager 13 skräddare, men 
bland dem funnos några, som redan upphört med yrket. Ålder
man var nu den kände Martin Giertz, en guldsmedsson från Lund, 
född 1697 -och sedan 1724 mästare här i staden. Han ägde en gård 
vid Söderga_tan och dog redan 1751, som en välbärgad man. 

En stormästare framför andra var Nils Holm, borgare sedan 
1735. Han hade 17 43 icke mindre än 7 gesäller och 4 lär gossar i 
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sin verkstad eller fler arbetare än någon annan hantverkare i 
staden. Att han förtjänade något nämnvärt på sin rörelse ville 
han icke vidgå, och några år senare råkade han i konflikt med 
skattemyndigheterna angående sin inkomst. Han bodde vid Bred
gatan i gården nr 273. På 1750-talet var han skråets ålderman. Han 
dog först 1787 och var ·då 85 år gammal. 

Blan<l övriga skräddarmästare må nämnas Magnus Borgström 
(borgare 1726), Bengt Svensson (1733), Jöns Agrell (1739), »bond
skräddaren » Ambjörn Jöransson (1735) samt Bodell \Vickman, 
som 1743 gift sig med Christian Bergs änka och ined henne över
tagit den gamla välansedda verkstaden. 

SKÄRSLIPARE 

Stadens ende skärslipare hette Gottfried Deurs och erhöll 
burskap på skärsliparenäringen 1743. Förmodligen var hari av 
främmande nationalitet. 

SLAKTARE 

Slaktarna tillhörde de accispliktiga yrkesmännen och voro 
således underkastade myndigheternas kontroll. Sina priser fingo 
de rätta efter den av magistraten utfärdade taxan. För december 
i 7 42 hade denna följande utseende: 

Gott fett oxkött skall kosta pr mark 
ringare oxkött skall kosta pr mark 
oxbringor skall kosta pr mark 

(skålpund) 21/2 öre smt 
11/2 » » 

3 )) )) 

Något slakthus fanns icke i staden på denna tid. 1740 hade 
det varit på tal att inrätta ett sådant, men frågan hade fått falla. 
Slaktarna fingo slakta sina kreatur' hemma i gårdarna. Köttet 
sålde de dels hemma dels i bodar på torget. 17 43 funnos fyra slak
tare i Lund, av vilka de tre bodde i Krafts rote. Nils Nilsson (bor
gare 1728) var stadens främste slaktare. De övriga voro Nils Törn
gren, Måns Månsson och Jöns Qwerlöf. Den senare hade blivit 
borgare 1729 och var en tid skråets ålderman. Han dog vid 76 års 
ålder 1762. 

·-
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SMEDER 

Ar 1743 fanns det 12 smedmästare i Lund; av vilka en var 
akad~mismed. Denne hette Olof Joachimsson, och han var säker
ligen en duglig mästare, ty han var tillika ålderman för smedäm
betet. · Man kan ungefär ange platserna för de gamla s medjorna. 
Fyra lågo vid Bredgatan. Vid östra sidan i gården nr 5 bodde grov
smeden Hans Clemmetsson, ·en framstående borgal'e. Han hade vun
nit burskap 1728 och hade i sin smedja arbete för två gesäl1er och 
två lärlingar. 1745 blev han ålderman men övergav sedermera yr
ket och blev gästgivare i Lund. Han dog 1769 vid 64 års ålder. 
Mitt emot honom hade grovsmeden Christen Jönsson sin smedja, 
vari 2 gesäller och en lärgosse arbetade. Denne gamle mästare 
hade vunnit burskap redan 1710. Han dog vid 73 års ålder 1754. 
Bredvid honom bodde smeden Per Stenbeck, ännu e n tHl synes 
obetydlig mästare. Längre ned åt Bredgatan å tomten nr 276 låg 
den 1741 nyblivne mästaren Christoffer Knutssons smedja. Vid 
Stortorgets östra sida där nu Rådhuset ligger bodde grovsmeden 
Sören Bertelsson. Själv var han gammal, han hade vunnit burskap 
redan 1711, mer:i han hade en . son, som med hjälp av två lärlingar 
skötte rörelsen. En annan känd mästare var klensmeden Nils 
Roos, borgare sedan 1717. Han bodde nere på Södergatan i Vår
fru rote och drev sitt yrke med hjälp av två söner. Vid södra si
dan av Mårtensgatan bodde grovsmeden Christian Nilsson, som 
var granne med klensmeden Jöran Christiansson (borgare 1721) . 
Strax intill bodde gamle pistolsmeden Mickael Rudolfs änka, som 
ännu drev sin mans gamla verkstad. Yngste mästaren var Samuel 
Jönsson Lundgren. I mars 1742 gjorde han sitt mästarprov, som 
bestod av en dubbel dörrlås med tillbehör, fick det godkänt och 
förklarades för mästare. Smederna hade sitt eget ämbete, känt 
sedan långt tillbaka. Det fick -en ny skråordning 1610, och med 
sina tolv mästare var smedämbetet ett av de största och mäkti
gaste ämbetena i staden. Grov- och klensmederna tillhörde samma 
skrå, men det uppstod ofta tvister emellan dem rörande arbetets 
fördelning. Grovsmederna voro vanligen några fler än klensme
derna. Även smedgesällerna hade sin sammanslutning, smedgesäll
skapet, fast <;f.et endast fal).nS 7 å 8 gesäl1er. 



48 

SNICKARE 

A ngående snickarn<.i och deras verksan:ihei känner man ett 
och annat. Sedan långt tillbaka hade de eget ämbete med skrå
ordning förriyad 1692. 

Den tid det här är fråga om, 1740-talet, funnos s_ju snickar
mästare i Lund. Av dessa lydde en under akademien. Älds te mäs~ 

taren var Lars Månsson, borgare sedan f718. Han bodde på tom
ten 123, i hörnet av Söder- och Mårtensgatorna. Vid den stora 
branden 1731 lades även hans gård i aska, men han byggde upp 
den på nytt och bodde k var där till sin död 1751. De senar,e åren 
av hans levnad präglas av fattigdom. En känd lundasnickare var 
Asmus Dehn, en invandrad tysk, som efter en del stridigheter 
vann burskap 1721. Han hade då vistats i Lund någon tid och 
som gesäll fuskat i yrket med p åföljd , ·att mästarna ville taga verk
tygen ifrån honom. Han var fattig, och då det blev tal om att han 
skulle vinna burskap, begärde han uppskov p å ett å r. Men fast 
detta beviljades, blev han dock borgare samma år. Han var en 
synnerligen duglig snickare och måhända en smula kons tnär, ty 
en och annan gång blev han anförtrodd arbeten i k yrkor ute på 
landsbygden. Den här å sid. 39 avbildade skrålådan tillhörande mur
mäs tareämbetet är gjord av honom 1725. Mest torde han dock ha 
sysslat med vanligt snickeri, såsom att göra möbler, fönster och 
dörrar vid rumsinredning o. s . v. Från 1727 har man en uppgift, 
att han brukade förfärdiga likkistor, som han klädde med tyg. 
Detta senare arbete ville dock skräddarna ha för sin del, och de 
drogo mäster Dehn inför borgmästare och råd med påstående, 
att ha n gjort intrång i deras yrke. Asmus Dehn blev sedan ålder
man några år. Han liksom flera andra snickare, bodde i Klemens 
rote. Av okänd anledning flyttade han 1745 från Lund. 

Av de övriga mästarna må nämnas Ande!rs Nilsson, borgare 
sedan 1723. Han var en god sk attedragare liksom A nders Ekman, 
som blivit mästare 1736. Den senare bodde vid Bredgatans östra 
sida . Största arbetsstyrk an hade dock Nils Månsson, som utom 
för sig s jälv hade arbete fö r en gesäll och två lärlingar. Givetvis 
var också akademiens s nicka1·c Johan Christoffcr Lydman en dug
lig mästare. Han ägde hus, gård och hageplats vid Mårtensgatalll 
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Lunds Svarvarämbetes sparbössa. 
Tillhör Kulturhist. mus. Lund. 

»på Sankt Gertruds grund », vilken gård 17 48 värderades till 700 
dr smt. Lydman dog 1755 vid 58 års ålder. 

SNUSMALARE, se tobaksplantörer 

SPORRMAKARE 

Sporrmakaryrket var företrätt i staden av en mästare, Lars 
Carlsson Bröstberg. Om dennes verksamhet V·et man icke mycket. 
Han vann burskap 1737 och bodde i den fastighet, som sedan fick 
nr 280 vid nuvarande Kyrkogatan. Han dog 1748. Änkan behöll 
verkstaden några år, varefter sporrmakare \Vittberg övertog den. 

SVARVARE 

Det gamla hedervärda svarvaryrket räknade tre mästare, Nils 
P ålsson (borgare 1733)., Nils Knutsson (1733) och Nils Dahlqvist 

4 



50 

( 1739). De hade eget ämbete grundat 1718 men hade få tt sin skrå
ordning förnyad, den 3 juli 1741. Till ämbetet hörde mästare från 
hela Skåne samt från Växjö och Kalmar, så det var inget obetyd
ligt ämhete. Vid Mickaeli tid 1735 valdes Nils P ålsson till ålder
man, och han skötte denna syssla till långt in på 1750-talet. Av 
allt att döma var han den främste svarvaren i staden. Nils Dahl
qvist hade blivit mästare vid ämbetet i Stockholm 1135 och varit 
bosatt i Arboga, tills han 1739 flyttade till Lund. 1747 råkade 
Lunds svarvarämbete i konflikt med stockholmsskrået angående 
gesällernas r ä tt att arbeta på andra orter. Tvisten blev bilagd 
samma år på så sätt, att gesällerna från Lunds svavarämbete fingo 
lov att arbeta icke endast överallt här i landet utan även i T ysk
land och Danmark. De skulle anses för riktiga gesäller och å t
njuta de förmåner, som dem tillkommo. 1750 var Nils Dahlqvist 
borta och ersatt av Sven Uhlen, som 1749 blivit mästare med en 
spinnrock som mästarprov. 

SÄMSKMAKARE 

Sämskmakar- eller fällberedaryrket räknade tre mästare, alla 
till synes mera bemärkta borgare. Tidigare hade sämskmakarna 
hår lytt dels under skrået i Ma lmö och dels under Kristianstads
skrået, men 1743 fingo de eget ämbete med privilegier utfärdade 
av kommerskollegiet. Privi legierna föreskrevo bl. a., att ämbetet 
skulle hålla två årliga sammanträden, ett n ågra dagar efter Kristi 
Himmelsfärdsdag och ett i november. Mattis Andersson Lundwall, 
som var den äldste mästaren, blev sämskmakarämbetets förste 
ålderman. Han var borgare sedan 1718, alltså tio å r tidigare än 
yrkesbrodern Johan Hintze, en invandrad tysk boende vid Stortor
get i gården nr 119. Den tredje mästaren var Bengt Lundberg, 
boende vid Bredgatans västra sida. 

Sämskmakarna i Lund hade ofta svårt för att försörja sig. P å 
1730-talet hade de varit fyra mästare, vilket var flera, än som 
här kunde ha s in bergning. Sedan början av ~1740-tal et hade det 
varit omöjligt för dem att i Malmö komma över några oberedda 
skinn. När de sedan ville importera skinn från Köpenhamn, fingo 
de icke tillstånd därtill. Vid riksdagen 1751 klagade sämskma-
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Den forna (nu igenmurade) inkörsporten till »Stäket», 

karna i Lund över att en del fuskare insmugit sig i länet och sla
git sig ned strax utanför staden till stort förfång för deras näring. 

Av mästarna dog Lundberg 1753 och Lundwall följande år. 
Den senare blev 65 år gammal. 

TENN GJUTARE 

Sedan de båda italienarna Josef Castellani och Jacob Matazzo 
på 1730-talet lämnat Lund, hade s taden en tid ingen tenngjutare. 
Staden var dock i behov av en mästare i detta fack, och 1747 vann 
tenngjutar·egesällen Hans Crohn från Malmö burskap i Lund. 

1 
De första åren bodde han vid Bredgatan men flyttade snart 

ned till Stortorget, där han köpte gården 207. Här drev han sitt 
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tenngjuteri till -sill dö d 1767. Han . var e-n skiCklig yrkesman, och 

med tiden sparade han ihop en liten nätt förmögenh~t. 

TIMMEJlMÄN 

Timm~rmansskrået räknade 1743 fyra mästar e, varav den ene 
tillhörde ~kademien. De voro alltså tillräckligt många för att 
kunna bilda eget skrå . Av de tre, som voro borgare, var Ola P er s
son äldst. Han hade blivi t borgare r edan 1708. S edan k om Ola 
Jeppsson (1729) och Ola J ohansson (1740). Alla synas h a haft 
gott om ar bete, och alla höllo en jämför elsevis s tor arbetsstyrka. 
De hade vardera två gesäller och de två därutöver .ett p ar lär
lingar. De. tyck es dock h a r et t sig klent, ty alla voro de dåliga 
skattedragare, o ch ingen av dem var taxerad till mer än 1/4 skilling. 

Från tidigare år vet man, att timmermännen allt som oftast 
r åkade i delo med snickarämbetet, som då och då klagade öv.er 
att timme1:männen befattade sig m ed sådant arbete, som tillhör de 
snickarna .; År 1732 var det isynnerhet Oluf (Ola) P ersson, som 
ådragit sig snick arnas missnöje, ·emedan h an på å tskilliga s tä llen 
förfärdigat föns ter , lagt loft och golv och utfört en del annat ar
bete, som rätteligen tillhörde snickarna. En annan gång var d et 
Oluf Persson, som klagade över a t t ak ademitimmermannen »grep 
för myck et omkring sig » och åtog sig arbete bland borgersk apet. 
1746 var han s juk och fa t tig, och i en inlaga till magistraten klagar 
han sin nöd och anhåller att bli befriad från den honom detta år 
ålagda skatten. Han var då något över 70 år gammal. Om de öv
riga mästarna är icke myck et känt. 

TOBAKSPLANTöRER, TOBAKSSPINNARE OCH 
S NUSMALARE 

Som i det föregående nämnts, hade tobak sodlingen fått fast 
fot i Lund i början av 17 40-talet , och h är fanns ju också .en t o
baksfabrik. De flesta tobak sodlarna bedrevo tobak sodlingen som 
en binäring. Det fanns dock två borgare, som hade tobak sodlingen 
som sitt egentliga yrk e, n ämligen »tobaksplan tör·erna » Casper 
Mathiasson (borgare 1737) och Hans Lunds ten (borgare 1739) . De 
vor o grannar och bodde nere i V årfru r ote. 
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Gammal (nu riven) borgargård i hörnet av St. Södergatan och V. Mårtensgatan. 

En annan borgare, som helt försörjde sig av tobaksodlingen , 
var »tobaksspinnare » Erik Bruzelius, en i stadens handlingar ofta 
omnämnd person. Han hade blivit borgare i Lund 1738 och dog 
här redan 17 46. 

1 detta sammanhang må vi även nämna snusmalaren Jöran 
Tesell, om vilken man vet, att han blivit borgare i Lund 1734, och 
att han bodde i Krafts rote. Huruvida han arbetade på tobaks
fabriken eller drev snusmaleriet som ·eget yrk,e är icke känt. 

TRÄDGARDSMÄSTARE 

Det fanns endast en borgare, som hade titeln trädgårdsmäs
tare, nämligen Knut Nilsson Böhm. Redan 1717 hade han vunnit 
burskap. Han dog först 1755 i den höga åldern av 90 år. Den ende 
trädgårdsmästaren synes han dock knappast ha varit. Det finns 
fem personer, som i mönstringsrullan kallas kumminhandlande men 
i följande mantalslängder »trädgårdsbrukare ». Troligen försörjde 
dessa sig genom att odla kummin och trädgårdsprodukter. Något 
mera om dem vet man icke. 
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TUNNBINDARE 

Staden hade två tunnbindare, Jeppa Andersson och Nils Chris
tensson, tillhörande tunnbindarämbetet i Malmö. De gingo van
ligen under den tyska benämningen bödker eller bödkare, vilket 
namn ju lever kvar än i dag. P å 1740-talet ledo Lunds tunnbin
dare icke brist på arbete, och både 17 41 och 17 43 levererade de 
s tora partier tunnor till kronan för nedsaltning av oxkött. Jeppa 
Andersson blev borgare 1728, och 1731 köpte han en tomt vid 
Södcrgatan (nr 120) , där han byggde sig en gård. Här bodde han 
fortfarande 1759. Rörelsen överlämnade han 17 45 till sin gesäll 
Sven Larsson , men han bodde kvar i Lund till sin död 1763. Han 
var då 67 år gammal. Den andre mäs taren , Nils Christensson, blev 
borgare och mästare i Lund 1733 och drev sitt tunnbinderi ända 
till 1765, då han lämnade verkstaden till sin svärson Lefgren. 
Nils Christensson bodde å tminstone under senare år å tomten nr 
239 vid Sva negatan. 

VAGNMAKARE: [e k ar e tmakarc 

VAGNMÄN 

Vagnmännen eller åkarna bildade den största yrkesgruppen i 
17 40-talets Lund. De voro över ett trettiotal, boende på olika håll 
i staden framför allt i smågatorna i Krafts rote. Det kan icke 
bli tal om att här räkna upp dem. De skriftliga källorna ha icke 
heller mycket att nämna om dem personligen. Det må vara nog att 
konstatera, att de hade en betydelsefull uppgift i samhället. De 
skulle svara för all skjutsning och dag och natt vara redo att föra 
resande vidare. I dåligt väder och väglag fingo de och deras häs
ta:r: fara mycket illa, och det är icke att undra på att de vid så
dana tillfällen sökte draga sig undan sin skyldighet att vid första 
tillsägelse infinna sig vid skjutsstationen för att kanske skjutsa 
en vresig herre,_ som icke kunde komma fort nog. Vagnmännen 
hade i vagnmanslaget en sammanslutning, som värnade om deras 
rättigheter. 

-I 
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VÄVARE 

Vävareyrket var ett av de första som industrialiserades, men 
ännu vid 1700-talets mitt voro moderna väverimaskiner okända i 
Lund. Vävarna bildade därför ännu en viktig yrkesgrupp, och 
yrket synes ha stått synnerligen högt. Av en skrivelse till lands
hövdingen 1742 framgår att vävarna i Lund tillverkade allehanda 
grövre och finare linnevävnader samt ylletyger. Mönster och ma
terial synas kunderna ha tillställt dem. Vävarna hade eget äm
bete. Detta omnämnes redan 1646, och den 6 april 1684 fick väva
relaget en ny skråordning, som gällde ännu 17 44. Vid denna tid 
fanns det sju mästare i Lund med 5 gesäller och 5 lärlingar. Väv
stolarnas antal känner man icke från detta år men väl från 1750. 
Arbetsstyrkan var då något mindre, men vävstolarnas antal upp
gives till 17. 

Bland de 1743 angivna vävarna var Nils Nilsson den äldste, 
80 år gammal. Därnäst kom Christian Howalt, som blivit borgare 
redan 1705. Han tillhörde en gammal känd vävarsläkt, som sedan 
långt tillbaka varit verksam i Lund. Han dog vid 70 års å lder 
1756. En annan känd vävare var Otto Humble (borgare 1718) , 
och något yngre borgare var Anders Sahlgren (gift med en Ho
walt). Sahlgren dog 1751 och var då 53 å r gammal. 

Bland de yngre mästarna märkas Christian Drake och Tho
ma s öhman, av vilka den senare dog 1762, 55 år gammal. 

Av de sju vävarna bodde de sex i en klunga vid Södergatans 
västra sida. 

Hur fyllig ovanstående yrkeslista än synes vara så saknas 
likväl vissa hantverkargrupper. Staden hade således varken rep
slagare, kammakare, nålmakare, urmakare eller svärdfejare. 

Däremot fanns i mönstringsrullan ett hundratal bor • .gare, om 
vilka vi icke närmare veta vad de livnärde sig av, då de sakna 
yrkesbeteckning. Det är svårt att närmare klarlägga deras ställ
ning, men de torde som tidigare påpekats, till stor del ha varit 
jordbrukare eller grovarbetare, som på ett eller annat sätt skaffat 
sig brödet för dagen. 





Bilaga 

[Stavningen nedanstdende 
miinslringsrulla är origina~ets . 

Namnen inom parantes tillsatta . 
Se sid. 4 .) 

Rulla öfwer Lunds Stads Borgerskap och Inwånar.e, med d.e~as 

Geseller, Drängar och Gossar, uprättat till Utmunstring.en, som 

efter Hans Kongl. Maij :ts allernådigste Förordning af d. 11. sidst-

ledne Februarii höllts d . [11) Martii 1743. 

I 
Blef I Skattat I Bo_;gare 1742 : · 

ahr Skilling 

LUNDS STAD 

Krafts Rothe 

1 Bryggaren Nills Burdahl .. .. . .. . .. ... .. 1 1730 5· 

Mölleswän Nills ... .. .. .. .... .. . ...... .. l 
dreng Ande rs .... ......... .. .. .. .. ...... I 
dreng J ills .... .. .... ......... ... . .. ..... J 4 

2 Hattemak: And :s Pålson .. 1 • . .. . .. . .... 1 1712 '/2 
Sonen Pål ............... ... .. ...... .... ... 1 2 

3 Karetmakaren [Gottfried] Haas .... .. 17p5 'I• 
4 Bokbind :n Sölfsbergs änkas .... .. . .. 1 

· gesäll Henning ........... .. .... .... ...... I 
läregoss: Jöran ... .. ..... ........... ... 1 2 

5 Smeden Hans Clemetson .... ....... . ... 1 1728 2 
Gesell Jeppe . . ......... . ...... ......... ... 1 
dit o Per ............. .. .. .... . ....... ... .. .. 1 
läregoss : Pe1· . .......... .. ..... . ... ... .. 1 
di-to Per -Larsson ...................... .. 1 5 

6 Sadellmak : Lorents Friedrichson .. . 1 1727 l '/2 
Son Petter ....... ... . ........ . ......... . ... 1 2 

7 Brygg : Swen Appelman 1 1740 I /4 

8 Sk omak : Christen Person ............... l 1720 '/2 
Söner Per och Lorents .... . . ... .. .. .. 2 3 
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N:o Borgare 1742 

I 
Blef I Skattat I 
åhr Skilling 

9 Sni(!k. And :s Ekman ........ . ... . .. ..... . 1 1736 1 
Gesell Mattis .................... ...... . l 2 

10 Skomak: David Buth ...... .... ........... 1 1739 1/ , 

Gesell Peter .............................. 1 
dito Christian .......... ...... ...... ..... l 
dito Jonas ........ .. ......... .... .... ...... I 
läreg: Ola .... .... .... .... ...... .... .. ..... 1 5 

11 Swarfwaren Nills Dahlquist 1 1739 'I• 
inhyses förra Tegellkarlen 

Jöns Jönsson .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 

12 Peruquemak: (Gustaf] Hadelin . . ... . 1 1736 ' I• 
Gesell Swen ............................ .. I rest till Landscrona 

dito Carl ................ .. ........ .. ..... 1 
läreg: Jöns .. ............................ 1 4 

13 Skräddaren (Peter] Linnert .... ... .... . 1 1'(35 11 /s 
Gesell Akerman .... ....... .... ... .... . . 1 
läreg: Hans ........... .. ...... ..... . .. ... I 3 

14 Swarfware Nills Knutson ........ .. ... .. 1733 '/i 

15 Handskemak: Jeppe Dalgren .... .. .. . 1 1741 
läreg : Johan .............. .. ........... ... l 2 

I G Skomak: Anders Larsson .. .. ........... I 1737 
.gesell Hindrick ...... ...... ...... .. .. ... .. 1 
läreg: Anders .................. .. .... ... l 3 

17 Cämneren Christ: Bra.nborg .. .. .. . .. 17 LI 

18 Änke Pastorskan Munk .. .... .... .. . .. 

J!) Snusmal: Jöran Tesell .... ...... ...... .. 1734 har bråck 

20 Waignman Ola Bengtson l 1735 

21 förre domkyrckioring;aren Gres Tor-
kellson ... .... ... ... . . .. ............... . . .. 

22 W agnm : Bengt Person ...... ........... . 1 I ' 
i • 

23 Maltgiör: Hans Ra>Smusson ........... . 

1738 

1731 

1728 

1 / , hos Brygg: Burdahl 

24 Sla(!ktar Nills Nilson ..................... 1 2' /• 
Son Ambiörn· ........... .................... I yogi. 

dreng Anders ..... . . . ......... .......... 1 3 

25 dito Jöns Quarlöf ................... .... .... 1 1729 •;, 
goss: Nills .... ................. .. .. ........ 1 2 
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N:o 
I 

Blef I Skattat I Borgare 1742 

. åhr Skillin!! 

26 Brygg : Hans Månsson . ... .. . . .. .. .. .. .. 1 
Son Swen .. ... . .. .. ....... . .. ... .. . .. .. ... 1 
dito Peter . .. . .. ... .. .. .. .. . .. . .... . .... .. . 1 yn g-1. 

dr.eng Ake .. .. .. . .. ... . . .. .. .. ... .. .. . ..... 1 
gossen Jöns ........ . ... ... .... . .. . .. ... .. l 5 

27 Rådman [Sven] Melander .. . .... .. . . . .. . 

28 Magister Angelin .. .. . . . .... .. .. . ... . .. ..... 1 
dreng Trulls . . ........................ . ... 1 2 

29 Skomak: [Walter] Malmström .. ... . 1 lit! ! 
Son Christian ... : . ... .. . . ....... . ... .. . . 1 
ges: Per ..... .... ................ .... ..... .. 1 3 

30 \Vagnm: J ohan Sörenson . . ... .... .. . . . . 1739 ' /• 

31 I \Vagnm: Swen Ranson ... ... ... .. . .. ... . 

32 di to Pär Pär son ... . ..... ........... ...... . 

33 

34 

ibm dito Jöns Bengtson ... .. . . .. .. .. . . 

Maltgiör Nills Jönson 

W agnman Nills Han son 

1 

1740 

1732 

1725 

1731 

35 Cumis han<ll. Jöns Rasmuson .... .. .. . 1 1733 8/ , 

36 

37 

38 

<lreng Måns ... . .. . .... . . .. ..... . .. ... .. .. 1 2 

W agnm: Jöns Bengtson . ... .... ....... 1 I 
<lreng Nills . . .. . .. ... .... . . ....... .. .. . .. 1 2 

Målar.en Nills Swenson 

Maltgiör: Hans Zachrison .. ........ .. .. . 1 

1727 

1735 

li38 

39 Brygg: Ingell Månson ..... ...... ... .. . . 1 1737 

4.0 W•agnm: Swen Hindrickson . ..... .. . 

41 Maltgiör: Johan Person . ... ............. . 

42 H : Skrädd: Sören Wilhelmson .. . 

ibm Carl Person .............. ... .... . .... . 

43 Visiteuren [Jeppa] Lundström .. .. . . 

44 W agnm : Knut Mårtenson ............ 1 
Brodren Lars .......... . ............. ... 1 2 

45 Grofbrödsbak : Hans Broddeson .. .. .. 1 
dreng: Balltzer .. . ... ......... . . .... . ... .. 1 2 

4.6 Wagnm: Per Jönson ... .. ... ........ .. .. . 

47 Grofbrödsbak: Olo.f Erichson 1 

1728 

1739 

1729 

1730 

1710 

1739 

1 

3 / , . 

'h 

'I• 
I /4 

.. ,. 

,, 
" 

Fatti g genom wåd~ 
elld. 

Skiöter sin gl: Mode1 

hos Brygg: Nills 
Joenson 

hos Brygg : Per 
Brorson 

H. Fendrick Papke· 
giort anspråk 

Sjuk 
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N:o 

48 Wädermöll: Per Anderson . .. .. .. ... .. _! 
Brol:igg : Mathis S '.orm ............... .. . 

4() Tullskrif: Jö11an Person 1 

GO Brygg: Per Brorson ............... .... .... . 

ibm Stadstjenaren Carl Pojes . .. . . . · l 

I 
BI ef I Skattat I Borgare 1742 

åhr Skilling 

17:38' 

1712 

1731 

11, 

1 /4 

2'/, 

5 l W·agnm: Per Larson . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1 173!> " t /4 

52 Snidk: N ills Månson .......... .. .. . ... ... l J 7 40 
Gesell Mårten ......... .. .. .. ..... ... . ... l 
dito Nils .. .. . .. ... ... ..... .. .. . ... .... .. . 1 
läreg: PhiHp ... .. .... . ..... . ... .. .. .. ..... I 4 

53 Rå·dman Westman ...... .. ...... . . ....... . I 
dreng Hans .. ... . ........... ....... .. .... l 2 : 

54 Brygg: Jöran Ahlman . ....... .... ....... .. 1 1725 
Son Johannes .. . .. . ...... ..... .... . ..... 1 
dreng Hans .............. . ... ..... ... . . .. 1 3 

55 gl: ·brygg : Nills Månson 1703 

56 Brygg: Håkan Ramberg .. . .. ...... .... 1 1737 2 
goss: N:l'.s .... ... .. .... ... ...... ... .. . ... .. ! 2 

gl. förafskiedad 
Dr~gonn 

"är .oumbärlig wid 
Rådstugun 

ibm: gl: döfwe Nills Person ........ . S/ 8 70 år gl: och döf 

57 

58 

W agnm: Ola Larson 

Maltgiör: Hans Gr~son ... ... .... .. ..... . 

59 I:)ombkyrkioring: Jonas ............. . .. . . 

60 Muremäs•t. Ola Mårtenson .. .... . ..... i 
Son, Mårten ............. ..... ... ......... I 
Gesell Per ........... .. .. ....... ..... .... .. l 

1 

Läred: Mårten ...... ... ........... ... .. .. 1 4 .. 

61 Skoflick: [Mattis) Berggren .. ...... . 

1719 

1728 

1736 

62 Handskemak : (Petter) Kilgren ...... 1 1741 
Gesell Ola . ............ ........ ............ 1 2 

1 /2 

11 .. 

I' /• 

63 Slacktaren [Nils) Törngren· .. .. ....... . 1737 1
/ . 

64 Skomak: [Christ.) Borgström .... .... . 1 I73G :- 3/, 
Gesell Ola ....... . ... ...................... 1 
dito Nils . ..... ..... . . .. . ..... ...... ... : .... 1 
dito Winter ... .... .... ... .. . ..... ... .... . l 4 

65 

66 

Sadellmak: N :lls Fredricson ....... . . 

Brygg: Jöns Nillson 

l 1736 i.I 1741. 

I /2 

hos Handelsm: 
~a_spcr Liefferts 

afskiedad Soldat 

~i 
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I Blef I Skallat I N:r Borgare 1742 

åhr Skilling 

67 Skrädd: Jöns Agrell ..... ........ . .... . . . 1 1739 ' I• 

• Gesell Hans Agr ell ................. . 1 
d ito Limberg ............ ... ... . ......... .. 1 
dito Rosenberg ....... .. ...... . ........ l 4 

-
68 Johan Berg ·· ······ ······· ······· ····· ········· 1737 './• 
69 Sadellmak : Fred : S"mitt (Schmidt] . .. l 1721 2' /• 

Gesell Hindriek .... . ........ . ......... . l 
läreg. Swen . ......... _. .. .. .... .. ........ ] 
d ito Knut ........... .......... ..... ....... 1 4 ,, 

70 Skrad<l: (Peter) Grenander .. . ........ . 1 17'11 
Gesell Ahlström .................. ..... . 1 
läreg: An qers ............. . .. ...... ..... 1 3 

-
71 Hat temak : Jöns Han son .. ................ l "172? I I.• 
72 Skrädd: Bergs änkas ......... ..... ....... I ' ' / 4. 

ges: \Vickman ... . ..... . .. ..... .. .. : .. .. . 1 1743 
dito A rvid .... ... .... .. .... .. ... ........... 1 
dito Lindquist .......... ... ........ .. . ... 1 
läreg: Nills .... .. ... .... .. .. . . ..... ... .. . 1 4 

73 Skofliek: Johan Larsson ....... ... ..... 1736 ., .. 
74 Glasmäs t : [Anton] - Lundahl ··· ······ 1 "1736 . ' 

1 • 

75 K lock: Grönlund ... ... .... ......... .... .... 1 

76 Klo-ckaredr: Per Månson ... ...... ...... 1 0~!!'!>.,rlig 

77 Skomak : Miehel Rottick .... .. .... ..... 1 1731 ' I• 
78 Jernhandl : Malm berg ...... ........ ..... .. 1 1736 1/, 

Frue Rothe 

M usicant (Sven I Ytterstedt ...... .. .... ] 
Gesell Orre ... .. .. . . . . ....... . ..... .. ... . I 
goss. Jonas .... ................... .... . .. I . ~- . 
dito Christoph er ..... ... .... ...... ..... . 1 ~rlillcr:ic karl 
dito Ola ...................... ~ .... .... . .... I 5 J: 

2 Grofsmed : Sören Bertelson ............ 1 1711 1 
Son, Arndt .......• •. ... ...... . ....... . ..... 1 
lär eg. Anders ... .... ... .. ...... ...... ... 1 
dito Jöns ............. .. ......... ....... .. 1 4 

3 Handellsm: Casp : Lieferts: ..... ... .. .. 1 173:2 . ~ 
boges : Ernst ....... . : . ~: .. ·-'-·· ....... .... .'. 1 

. f d: P är .. ...... . . ............. ............. .... ! 3 . ., ......... 



6~' 

gl. förafskieddade krigsman Måns 
Olsson .. , , ... , , .... ... , , . . , . .. c,, .. . . . , ., ,, , , 

4 Handelsm: Alegre , .... , ... ,, .......... .. . . l 
dreng Swen ...... .... '~ ... : ......... ..... 1 

5 Peruquemak: Anthon Larose . ... ... .. 
/(" 
J ~ 

6 Sämskemak: Hintze .......... .... ....... 1 
gesell Anders ........................... 1 

7 Tunnebind: Jeppe Anderson ... ...... 1 
läreg. Swen '. : .. , . ...... . ... : ......... .. . . . 1 
dito Lars ................................. 1 

8 Peruquemak: [Peter] Carlson .. .. .... . 1 
gesell Håhl ... ; .. .. .............. .. .. .... 1 

9 Sämskem: Mati>S Anderson . .. .. ... . l 
Son, Carsten ... : ...... .. ... '. .... .. .. .... .. 1 
l äreg. J ohan .... .. .. ... .. .. .. ...... . ...... 1 

10 Snidrk : Lars Månson ...... . . ........... .. 1 
Son Nidas .. .... ... . .. .. .. ... . .. ....... .... 1 

ibm krukomak: [Hans] Wahlberg . .. 1 
Gesell Mathias ....... .... . .. ........ ... .. 1 

11 Brygg: Herman Nilson .......... .. ...... 1 
dreng Ake .. .. ....... ... ... ... ... . ......... 1 

12 Skomak: Christ ; · S\ven~on .... .. . . .. .. 1 
Sonen Swen ........... . . .. .. .......... . .. 1 

13 Brygg: Anders Gresons .... .. .......... .. 

14 

15 

. 16 

17 

18 

Son, Christ~an . ... " . ... ..... ... ... .. ..... 1 
dreng Clas . ....... . ............ . ... .... . 1 

af sk : u nderofficer: Hintze ........... . 

Swarf: Nills P ålson ...... .. ........ .. .. . 1 
läreg : Hans ... . ....... . .... .. .... ........ 1 

Skrädd : [Magnus] Borgs tröm ......... 1 
Gesell Anders : ............... .. ........ .. 1 

Visiteuren P aradis ....................... . 
I -

Smed: Nills Roos ....... ~ .................. 1 
Son jacob ... ,. .............. ..... . ...... ... 1 
dito Gusfa~ ':'".": .. ~ .. : .. .. .. .. . ... .. ...... . 1 

19 Visiteuren Ola Cnutson, ,. . .. , ............. . 

2 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

1 

I s!;!re/ s~7!~at I åhr Skill ing 

1731 

1729 

1728 

1728 

1740 

1718 

1718 

1733 

1738 

17 12 

1733 

1726 
-

1717 

I . 
' / , gL 

5 

1 ' /• 

I' ,. 

1 ' /. 

3/4. 

' I• 

'I• 

gammal och skröplig 



N:r 

20 Inspector Feuk ,,,, . . ...... ,, .... ... ,, .. ... .. ! 
gossen Peter .,, .... .. ,. ,,,, ,, ,,,, ,,,,,,,,.] 
dreng Bror .,,,, ,,,,,, . ,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,. L 

21 Brygg: Didrichs änkas ,,,, ,,,,,,, .. . ,,,, 
dreng Christen ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. J 
goss: Anders .,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, . ,, ,,.1 

22 Skomak: Per Olson ,,,,,,,, .,,,, ,,,,,,,,. ,, 1 
ges: Christen .,,,,,,,, .. ,, ,,,, .. ,,,,,,,,I 
läreg: Theodones ,,,, ..... ,,,,,,,, ,,,, .,, I 

dito Anders ,, ,, ,,,,,,,,.,, .... ,, ,, .. .. ,,. 1 

23 Skoflick: Chris ten Jönson .. .. . , ..... . 

24 Wagnm: Swen Axellson ..... , . , . , .... . 

25 Brygg: Hans Larson ,,,, .... ,,,, .. ,, ,, ,, . 1 
dreng Nills ,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,.,,,,. I 

goss: Ola ,, ,,,, .. . ,, .. ,,,, .. ,,,, .. ,, ,,,,,, l 
dito Lars ,,,,,,,, ,,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 1 

26 I Wagnm : Tue Ingemanson ,, .. ,,,,,,,,_ 

27 Giörtlaren (Christ.] Winckler ,,,,,,,,. 

28 Speleman Anders _ Hanson 

29 Brygg: Clas TruUson ,,,,,,,, ,, .. ,, .. ,,,,. 1 
dreng Per ,,,,,,,, .. ,,,,,, ,, ,,,, ,, ,,,,,,,,.1 

30 Grofbrödsbak: Nills Nilson .. , .. ... , l 
dreng Per .; . . ,, . ,, .. . ,, . .. , .,,. ,, . .. ,, .... 1 

31 Cuminshandl: Ola Dahl ,, ,, ,,,,,,,,,,,,,, 

32 

33 

34 

35 

Nills Christenson 

Nills Mårtenson 

Cumins handl: Per Larson 

förre wagnm: Ola Person 

36 Grynmal: Nills Jönson ,, ,, ,, ,, ,, ,, . ,, . ,, 

37 

38 

39 

dito Tue Nillson 

dito Ola Nillson 

dito Thor Larson 

40 dito Hans Person ,,,,,,,,,,,, .. .. ,,,,,,. , 

41 förre \Vagnm: Sören Larson ,,,, ,, .. . 

42 Wagnman Håkan Akeson ,,,, .. ,, .. ,,=) 

3 

2 

4 

1 

1 

4 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I Blef I Skattat I Borgare 1742 

åhr Skilling 

arrendator och 
källarmästare 

2 

1782 ' /" 

1729 ' I• 
1740 3 /e 

1714 I /2 

1731 'I• 
1735 ' I• 

3/. Kröpling 

1710 21/2 

1726 1 

I/< 

17:25 

I /4 

1729 I /< 

1713 I /2 

1740 I ' I • 

1729 s;4 

"/s 

1738 S/8 

1742 

1711 I/• 

1728 '/• 



N:r 

gl: wagnm: Ulric Hanson ... . ....... . 

43 Skomak Christ: Person ...... .. ... .... I 
Gesell Lars .. .. .. ..... ... ......... ......... l 2 

I 
Blef I Skattat I 

Borgare 1742 

åhr Skilling 

1710 

1727 

44 Timerm : Ola Jepson ........... .. .. ....... 1 1729 ' /• 

45 

4ö 

47 

48 

49 

gesell Lars ............. .. ... .... .. .. . .. . I 
dito Per .. . ................ . .... .... . ... .. .. L 3 

Skoflick. Nills Rubb 

Domkyrkioring. Jöns 

Maltgiör: Christian Christianson 

W agnm: Per Anderson 

Snidk: Mathis Ohrling 

1 

l 

1730 

1738 

,, , . 
1 ' .• 
"/s 

hos Handelsm. 
Mejers änka 

50 gl: Kalkslag: Anders Bengtsson ..... . 

1733 

1720 

1736 

'I• Siuklig 

51 Grynmal: Måns Greson ....... .. ..... . "i• 
52 Nills Person . ... ... ... . .............. ... .... . ~ 11" gl. o. siuklig 

53 W agnm: Måns Bengtson .. ..... .. . ..... 1 1734 "!, 
dreng Anders ... . ............... .. . ... .. L 2 

ibm Fäherden Ola Lason . . . .... . . . . . . . . 1 

54 W.agnm: Ola Brorson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 42 

55 Trähandl : Jöns Michelson ............ ] 1 17 42 

56 Snidk: Anders Nillson .... . ............. I 1723 1 
Son, Matis ... .................... ... . ...... l 
läreg. Måns .............................. 1 3 

57 Snidk: Asmus Dehn ...... ... ... .. ....... I 1721 ~ /, 

Son Hans Christian .......... .. .. .... I 
di.to Johan ..... . .............. ........ ..... 1 
di.to Asmus ............. .. ............. . . 
Gesell Per ..... ........... ......... ... .. .. 1 4 

58 Sko flick: Matis Ekelund ... .... .... ... . 1 1735 

59 Rasmus Akeson ..................... .. .. . . 

60 Timerm: Ola Person .. .. .. . .. ....... .. ... 1 
ges: Jöns ................... ... ...... .. . .. 1 
dito Nills ......... . ............... .. ... .. . 1 
läreg: Anders ... .. .... .. ...... . ....... .. I 
dito J oh-an . ... .. ... ... ..... . ..... ........ .. I 5 

1714 

1708 

61 Krukomak: [Peter] Lundgren . .. . ..... 1 1739 '/, 
Gesell Ekman ..... ... : .. . .. . ... . ... .. ... I 2 

Fri efter Höira lands· 
höfdingeembetets 
utslag 

•. 

yngl. 

.I 



N:r 

62 GJ: Anders Nillsons .... .. ... ....... .... . 
Söner Nills .......... ........... ...... .. . I 
dito Jöns .. . ... . .. ....................... . 1 2 

63 Tobaksplant: Casper Matisson ..... . 

ö4 Dito Hans Lundsten 

65 Skomak: Matis Hansson .... ..... ...... 1 
Ges: Nills ............................... .. I 
dito Casper ........ ... ........ .. ......... 1 

Hans . ................ ... .. . .. . .... ... 1 
Erick .. ...... . . ........ ... .... ..... . .. 1 

läreg. Jöns ...... .. .... ...... .. ......... . .. . ! 
Johan ....... ......... . ............. I 
Zachris .......... .... ... ....... ..... . 7 

Snidk: [Johan Christoffer] Lijdman 

66 Trädgårdsmiiist : Knut Nillsons ..... . 
Son Johan .. . ..... ....... .............. ... . 

67 

68 

Jöns Trullson ..... ... .... ........ . ....... .. -11 
Klensmed Rudolfs änkas ........ .... .. . 

Son Johan .......... ... ...... . ........ .. .. . 

69 dito Jöran Christenson ...... .. .... I 
Gesell Christian ................... . .... l 
läreg. Gunnar .... .. .............. ....... 1 3 

I Blef I Skattat I Borgare 1742 

åhr Skillina-

1700 

1737 

1739 

173L 

1717 

1734 

1721 

' I• 

Il ,. 
' /• 

1 ' /• 

' I• 

'I• 

'I• 

'I• 

70 Grofsmed Christ: Nillson .. .. ..... . . . 1 1741 
läreg: Bengt ... . ....... .. .. ......... .. . . . . 1 2 

71 \Väfwar: (Anders] Salgren .... . .... 1 1723 ' I• 
Son Nills ..... .... ..... ..... ..... .. ....... I 
Gesell Jöns ... ........... . .... ... ..... ... I 3 

72 Brygg: Peter Gierts .............. .. . .... 1741 

73 Hästemöll: Daniel illson .. .... . . .... 1 1782 ' I• 
Gossen Jöns .. .... ........... .. .......... . 1 

7! Hattemak: Sören Matison ...... . ..... I 1733 1 
Gesell Ola ... .... .. ............... . ........ 1 

läreg. Peter ................. .. ... ...... .. I 3 

75 Domkyrkioring : Per .. ... . ... . 1 

Drottens Rothe 
Handelsman Larose .. .. . .......... ......... 1 17:23 6 

dreng Jöns .. ..... . ....... .... . .... ..... . l 
goss: Jöns ........ . .. ....... .. . . .. . .. . .. · .. .!.._

1 
3 

65 

föder sina gamla 
Föräldrar 

i lära hos Snidkarc 
Lydman 

yng-1. 

Skrifwes vid acadc
mien 

Swarfwaregesell i 
Hcllsingborg 

under 15 Hr 

förafski edad soldat 

_J 



66 

N:r 

Kämnerstjenaren Granberg ........... . 

Stadstjenaren Jacob .................... . 

2 Cantor Nubelius .................. ....... .. 

3 Gästgifwaren [Dan iel] Arndt .... .... . 1 
goss: Johan ............... ........... .. .. 1 2 

ibm wacktkarl Anders Jönson .. . .. . 

5 Brygg: [Hans] Ågren ..................... 1 
dreng Lars ........ .... ...... ....... .... . 1 
goss: Jöns . . .......... ...... ..... .. .... ... . 

6 Hattemak: And :s Davidson ............ I 
Gesell Hans .... .. ......... ............... J 

7 Handelsm: Mejers änkas ...... ... .... .. 
Bobetient Carl ......................... .. I 
goss: Dijker ............ .. ... .. .. ......... 1 
dreng På! .. . ..... .... .. ................... I 

8 Handelsm: Gert Siversson .. . .. .. . . ... I 

9 

1.0 

Bogoss Hans ....... .. ... ................. .. 1 
dreng Torkell ... .. ..................... . 1 

Regements Pastor Melander .. . . .. . .. 

1 Gulldsmed. [MickaelJ Buhrman .. . ... 1 
gesell Nills .. . ........................... 1 
dito Biurbeck .... .. ...... . ... ... .. .. .... J 
läreg : Peter ........ ... .... ........ .. ..... 1 

Nills ................. . .... . ..... .. 

11 Brygg: N ills Joenson ............... .... .. 

12 Färg: Hans Borg ........... ...... ....... .. . 

13 Skrädd. Lars Sörenson ...... . .... ....... J 
Gesell Tegner ...... ............... .... .. I 
läreg. Zachris .. .. . ....... . ............. . 1 

14 Wäfw: Nills Nillson ............. ... .. . .. 
läreg. Jonas .............................. I 
dito ills ........................ ... ...... 1 

15 Borgmästar Somelius ..................... 1 
en son Notarius ........ .......... ...... 1 
dreng Nills ................ ..... ......... 1 
dito Håkan .... .. ... ............. ....... . 1 

2 

2 

3 

3 

1 

4 

1 

3 

2 

gossen Carl ......................... . . .. . 1 5 

I 
Blef I Skallat I Borgare 1742 

åhr Skillinir 

17R3 1 '/'1 

yngl . 

1713 

2 

1731 3 

1784 •1. 

yngl. 

1731 2'/• 

1735 2' /• 

1740 I /4 

Man nen 80 år gl: 



N:r 
I 

Blef I Skattat I 
Borgare 1742 

åhr Skilling 

16 Skrädd: Martin Gierts ... ......... ... 1 1724 
gesdl J ohan . .. ... ..... ... ... ..... . . ... ... I 
läreg. Swen .... . .. .. ............ .... ... .. 1 3 

17 Skoflickaren Fagerberg . . .. . . . . . . . ... .. . . 1742 

18 Bak :n Pål Swenson ............... ........ . 1 

18 Tunnebind: Ni Ils Chri stensson .. . ... I 
läreg. Lars ... .. .......... .... ... .. ... .. ... . 

19 Skomak: Didrich Wilhelrnson ...... 1 
Ges: Olaus ............. .. .. ... ........ . . ... [ 
läreg: Lars . . .. . .. ... .... .. ...... ... ... . . l 

Tue .. ... .. .. . ........ .... .. . . ... .... 3 

20 Wäfwaren (Christ.] Hovalt .. .. ........ l 
läreg. Peter ....... ................ .. .. .. . 
gescll Mohlberg ......... ............... I 2 

Skomak: Nills Christopherson .. ····;I 
ges. Nills Mårtenson ............... 1 

I 
dito Grönberg ............. ............. . l I 
läreg: Jöns ... ......... .. .. ......... ..... 1 4 

21 

1728 

1733 

1787 

1705 

1737 

22 Wäfwar: (Christian] Drake .. ....... 1 1736 
läreg: Christian ........ ................ 1 2 

1 / , 

•;. 

' I• 

1 ' /• 

1 /2 

23 Dito [Thomas] öhman ....... .... .. . ....... 1 1738 3/ 8 

Gesell Jöns ....................... .. .... . l 2 

24 Garfwaren [Nils! Klintman . ....... . J 1740 1/ 4 

läreg. Ola . ... ........ .... ....... ... .. .. .... 1 2 

25 Vi-s iteuren P alm 

26 \Väiwaren And :s Dahl ' /• 
Gesell Nills ..... . ............. .. .. ....... 1 2 

27 Skoflick: And : s Hagerman . .. . . . . . . .. . l 7ll8 ' / 4 

28 Brygg: Thor J önsson .... .. ............... [ 1741 
dreng Anders ...... . ....... . .... ........ 1 2 

2U· Gamla wagnman Jöns Person ......... l 1731 1/ 4 

30 

3 1 

Sonen Jöns . ............................. I 2 

dito Hans M'.chellson 1 

Cumins Hand!: Knut Jönson 

1727. 

1724 

I /2 

3:2 Krukomak : Måns Marcuson ...... ... 1 1782 8/ 8 

gesell Christian ......... ...... ......... 1 2 

33 Cumins han dl. Per Dahl .... . . .. .... . 1724 S/s 

67 

Ung 

yngl. 

yngl . 



68 

N:r 

34 I vVagnman Anders Akeson .. ..... .. .. . 1 

3.j Wäfwaren Otto Humble . ... . .. . .. . . .. . 

36 Maltgiör: Gudmun Person .. . . .. . .. . . . 1 

37 Tullskrifwaren Beckman .... .... .... .. . 

38 

8\) 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

41) 

47 

48 

49 

50 

51 

Tobaksspinnaren Eric Brusel ius .. . .. . 

Visiteuren Hagelberg 

Sladdar M åns M ånson ...... .... ........ I 
dreng Swen 
gos3e Swen 

...... .. . . .............. . .... . 1 

vVagnm: Nills Olson ..... .. .... . ........ . 

ibm Hans Nillson .... . .. .. .. ..... .. .. ...... . 

Murmäst: Per Olson ........ .. .... ..... . . 1 
gesell Johan ... .. . . ..... ..... .... .... .. ... 1 
d ito Borgström ............ .. ... . ... .. ... . 1 
dito Hosenlund ... ........ ...... ...... .... J 

dito Nils ...... .. ......... . . ..... ...... ... .. . J 
dito Ola ....... .. .. .. ... ............ . .... ... 1 
läreg. Jonas .. .... .. .. ...... .... .. .. .... .. 1 
d ito Nills .. .. .... .. ... .. .. ........ ........ 1 

2 

dito Gudmund ..................... .. ... . I !.! 

gl. wagnm: Jöns Mårtenson .. .... . .. 

ibm. Nills Person 

Skomak: Peter Kock 

ibm. Kallkslag : Lars Nobelius .. .. . . 1 

dito Per Tullason .. .............. .. . ... ... .. 

Bondeskrädd : Amb:örn Jöranson .. . 

\Vagnm: Rasmus Bengtson .. ...... .. .. I 
gossen Bengt .. .. ....... .. ........ .. ..... 1 2 

dito Swen Joenson .. .. .. . ........ .. ....... 1 
gossen Hemick ........ .... . ... ..... . .. I 2 

Handskemak: Chris ten Ekelund ..... . 

ibm Murges: Knut Jönson .. . . .... ... . 

Grynmal: Per Torstason .... .... .. ... .. 

Klensmed: Magnus Jönson 

I 
Blef I Skattat I Borgare 1742 

åhr Skilling 

1737 

1718 

1738 

1738 

1117 

1726 

1737 

t719 

1730 

1733 

1735 

1727 

1725 

li.J.O 

172! 

1738 

1741 

I /t 

'I• 

I ' 
/ 4 

hos Befallningsman 
och Hospitals Före
ståndaren Krook 

I 
yngl. 

'h 

"' ,, 

I l ,, 

I /4 

wanför 

~/4 mannen gl och siuk 

irl. och falli1r 



N:r 
I 

Blef I Skattat I 
Borgare 1472 

åhr Skill ing 

52 Målaren Bengt Olson ... . .. .. . . .. : ... . .. .. 1 l 
gossen Per .. ............ .. .. .. .. ........ l 2 

53 Murrnäst: Anders Ohlsson .... . .. .. .. . I 173 1 
läred: Johan .. .. ........ ........... . .. .. .. 1 
dito Swen .. .. ............... .... ...... .... 1 
goss : Hindrick .. .. .. .... ......... .. .... .. 1 
dito J öns ........ .... .. .... . .. .. ... . .. .... 1 5 

Clemets Rothe 

vVädermöll : och Tegellmästaren l i39 •;, 
Swen Jönson ............ .. ..... .. ... .. . l 
Mölledreng Anders .. .... .. .. .. .. .. .. 1 2 

Tegeldreng: Ola ..................... .... .. 1 
dito Lars .. .... .. .. ... .... ...... .. ...... .. 1 
dito Jöns .... ..... .. ........ .... .. .. .. .. .. 1 3 

ibrn Johan P ålson .. .. ...... .. .. .. .. .... .. .. . 

2 Sven Mob erg .. .. . .. .... ........... .. .. .... .. . 

dito gl: Kocken Bu sch .. .. .... .. ..... . . . 

3 Tullskrif : Ekel in .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . . 1 

4 R ådma nskan Bagges ............ .. .. . . 
dreng Engla .. . ... .. .. . .. . .. .. .. ... ..... . . 

G Handellsman Bager ... .. .... .. .... .... . . l 
goss: Hans ............. .. ...... .... .. .. .... l 2 

7 Bak : And :s Smitt [Schmidt] .... .. ... 1 
dreng Måns .. .. .. .. ....... .. ....... . .. ... l 
Ges ell Jacob .... .. .. ..... .. ...... ... .. .. .. 1 
läreg. Måns 
gossen Ola 

8 Smed: Ch6sten Jönson ........ .. .. ... ... l 

9 

l l 

12 

13 

gesell Lars . . . ....... . . ............ ... .. . 1 
J öns .. .......... .. .. .. .. .. . .. ..... 1 

läreg : Anders .... ..... . ... ........ .. . . .. 1 

Smed Per Stenbeck , .. . ...... . .. .... .. ... .. 

Brygg : Lars Asserson .. .. .. .. .. ...... .. I 
dreng Lasse .. .. .... ... ...... ... .......... I 

Sämskernak: .Bengt Lundberg ... .. .. .. 

I 
Smed: Christopher Cnutson ......... 1 

gesell Johan ...... .. .. .. .. .... ... .. ...... . .!._ 

3 

4 

1 

2 

2 

1726 

1739 1 

1724 3 

17 10 2 

174 1 I j, 

17 19 11;, 

1732 . ä/s 

1741 

yogi. 

yogi. 

69 



70 

14 Råd- och Handdsman Holger Uefferts l 
bogoss: Hans ... ... . . .... .. . .. . ...... ... 1 
dreng Ola ..... . .... ... ..... ...... . .. ..... . J. 3 

15 Kopparslag: [Anders) Bergman . . . ... 1 
läreg: Nills ..................... . .. .. . . . . l 2 

16 Sporrmak: Lars Carl son ..... ... . . .... . 

17 Murmäst: Jöns Pers:in ........ .. .. . .. . .. 1 
gesell Johan ...... ....... . . . ........ .... . . 1 
läreg. Per ... . ... . .. .... . .... . ........... .. 1 
d'.to Sören .... . ........ .......... ... . ...... 1 4 

18 Skräddaren [Mickel ) Lindquist . ... . . 1 

19 Målaren Christ: Hanson .. . ....... .. ... 1 
dreng Matis ....... .. ......... ..... .. .... . 

20 Sk omak: N ills Kruse . . . .. . . . . . .......... l 
gesell Swen .......... .. ...... . ..... ..... 1 2 

21 Krukomak: [Erik] Elfman .. . .. . . .. .. . ... 1 
läreg: Anders ................ . ... .... . . . 

22 gl: Wagnm : Bengt Mårtenson ...... 1 
gossen Jöran ..... ...... . . . .... . ....... . 

23 Kalkslag: Lars Olson .. . .. ... .. ... .. ... .. . 

21 W agnm: Bengt Hanso•n . ....... . ........ . 

Handskemak: [Christian] Höigren ... 1 
gesell Sören . .... .. .. ... . .. ......... . .. ... I 
läreg : Carl . . . .................. ..... . ... .. . 1 3 

26 Ba)c (Bengt) Lundstedt . .. ... .. ... .... .. . I 
läreg: Anders ................... .. .... .. 1 2 

27 Bak: And:s Wahlgren . .. ....... .. .... .. 

28 Skräddaren [Nils) Holm ...... . . .. .. .. . I 
gesäll H ål gren .. . ....... . .. .. ....... . .... 1 

Ratkre . .. ........ .. . .... . . .. ... . . 1 
Anders ... .... ..... ... ... ....... .. 1 
Pilgård . . . .... .. . ... . . .. . ... ...... 1 
Bror ..... .. .. ... .. . .. ...... .. ... . . 1 
Chri>topher .... ..... .. ... . .. . ... I 
Herrenberg ... .. . . .. ....... .. ... l 

läreg: Hans ........... ...... ... : .. . ... · . .. I 
Didrich ... ... . .. . .... . .. . . . .. .. ... I 
Per .. . ....... ... . .. .. .... .. ..... .... ! 
Swen .. ... .. ... . ..... ... .. . .. . .... . 11 

I 
Blef I Skattat I 

Borgare 1472 

åhr Skilling 

1738 

1737 

1736 

1735 

1739 

1735 

1742 

1718 

1730 

17G6 

1737 

1738 

1738 

1133 

31/2 I 

"/s 
I /2 

I /2 

"/s 

I /4 
I;. 

s;. 

3 / 
14 

kroplinir 

ung och lilcn 

starblind 

kröpling 

kröpling 

~ 1 

I 
I 

yogi . . 



71 

N:r 
I 

Blef I Skattat I Borgare 1742 

åhr Skilling 

1738 I /4 29 I Knapmak: [Gottfried] Thies ...... . .. 

30 Kal'.<Slag : Jöns Person .............. .. .. 1/4 gammal och sjuklii 

31 gl: wagnm: Anders Hansson 

Murmäst :ges: Mick el Person 

32 Handskemak: Jacob Zacri son ......... I 

1 1718 

1728 

1727 
läreg. Nills ................... .. ........ . 1 2 

33 dito David Zacrison .... . .. . . .. . .. . ...... .. . 1 1723 
gesell N ills .................... .. ........ 1 
läreg. Knut .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 2 

3'1 Vis·iteuren Neurnan .. .................... .. 

35 Möllnaren J eppe Nillsson ... ... .... ..... I 
dreng Jöns .............. . .................. 1 2 

311 gl: wagnm: Måns Bengtsson ........ . 

37 afskied: rytt : Bergbom ....... ... .. ... . .. 

1740 

1726 I 

38 Blytäck: Lars Swensson ....... . .. .. . .. 1 1729 

39 Smed Samuel Jönsson ...... . ........... 1 I 742 
gesell Christian .. ........ .... .......... 1 
goss: Anders ................ .... .......... I 3 

40 Timmerm: Ola Jonson .. .... ............ I 
gesell Swen .................... . ......... I 

Jöns ............ .... . .. .. ........ . 1 
läredreng Jöns ...... .. .. . .. .... .... ...... 1 

Joen ...................... .. ... 1 5 

4 I Magister Darin ....... .. .... ....... .. .. .... .. 

42 

43 

Brygg: Börje Knutson 

Ringaren Per J önson 

Handskem : Nills JohansoI) ..... . ...... 1 
son Henrik ................. ... ............. 1 2 

1740 

1737 

1712 

1 

'h 

44 Knaprnak: [Eberhart] \ Volkenhauer 1 1732 1/ 2 

läreg. A nders .. .. .... .. ................ . 1 2 

45 Grofbrödsbak : A nd :s Mårtenson . . . 17tl7 

46 Brygg : Johan Lundsten ... ............... I 173! 11/ 4 

dreng Ola .................. .. .. ........... 1 2 

47 Hattemak : Paul Minck ..... ... .......... 1 1736 1/ 4 

48 Tulllnspector Mejer .............. .. .. ... 1 
gossen A nders .. .. .. .. .............. .. . .. 1 2 

yngl. 

Reserv båtsl'J}an, som 
är fri för fallande
sjukan 
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N:r 

49 Rector Liebman . .. ... .... ....... . .. . . . . ... .. . 1 

ibm Collega Scholre magister Borup 

Brygg : Anders Nillson .. .... ...... .. . . . . .J 

ibm Skrädd: Bengt Swenson 

51 Tornwäckt Swän Hälljason .. ..... .. l 
dito Nills . . .. .. .. ...... ... . ....... .. ..... . ! 
dito Hans Knall _ .... .. .... ... .. . . .. .. . . . 1 3 

52 Rådman Johan Liefferts .. .. .... ... .. . . 

Arvid Nilsson 

Anders Swan 

Lars Pihl 

Lars Hwass 

Sven Lindhe 

Olof Möllerst röm ... .. .. ... . . . . . . .. .. .... .. . 

Jeppe Tygzs;in ..... ...... . ..... .... . ..... . . . 

\Vackt Karl Anders Lund . .. .. ... ... . 

Anders Fechtner .. . ..... ... .... .. . . ... .... . 

\Vackt Karl Trued Lustig 

Fäherclen p å Krafts Rote 

Per Trullsson .. . .. . ....... ... . . ...... .. . 

gl. Trädgårdsmä.st: Casmir . . . . .. .. ... . 

1 

1 

1 

1 

1 

Murgesellen Christ. Clemetsson .. . . . . 1 

förafskied: Soldat Hreger . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Kyrkiostöten Swen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Boach3 ..... . .. . . . ... . ... . . .. . . ... .... . . .... .. .. . 

Jean Peter Hielm .. .... .. ... . .... . . .. . . . . 

Ola Humle 

Swen Hansson, hos Anders 
Murmästare 1 

Eskell Lillia . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . ... .... . 1 

Murgesell Christian Clemmetsson . . . 1 

Orgeltramparen Flygare ... . ........ .. . 

I 
Blef I Skattat I Borgare 1742 

åhr Skillinir 

1738 

1733 

1739 

1734 

ställer derjemte uhr
wärket i kyrkan 

Har fel på synen 

förafskiedat ryttare 

Fullmäcktig på Borby 
gA.rd, skattar för sin 
åkerjord 

ramma I 

gammal 

gammal 

reserve Båtsman 

reserve Båtsman 

afskedat Båtsman 

afskedal Hofslagare, 
uppå hwilken H:Capi
tain Hedcrstierna 
och H : Fendricken 
Papke giort anspråk 

afskedat Båtsman 

Gathusman på Skar
hult, fri efter resolu
tion 

förafski edat ryttare 
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På hwarje Skilling belopp för år 1742, Byskatt 7 dr; så at den mins.ta, som 

är 1/ 4 Skillings Skatt, betalt nästledit år, tå ingen contribution warit 

Byskatt .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . 1: 24 
BåtsmansSkatt ...... ...... ... -: 24 
Riksdags Skatt ............ -: 24 
Mantals peng: .. .. .. .. .. .. - : 24 
Förswars hiellp ........ .... 2: -
Lön- och betalningsafgif t 1: -
Slotts hiellp .. .. .. .. .. .. .. .. .. - : 8 

S :a 7 dr 8 '/. 





SKRIFTER 
UTGIVNA AV FÖRENINGEN 

DET GAMLA LUND 

l [1919] Kartor över staden Lund 
och dess jordar från tiden 
före 1705 utg. av L. WEIBULL. 

2 [1920] RYDBECK, o., Den äldsta 
kristna konsten i Skåne, 
Lund och Dalby. 

3 [1921] QUENNERSTEDT, A., Mina 
första Lundaminnen. 

4 (1922] WRANGEL, E., En Lunda
skald och en skämtdikt om 
Lundaflickorna. 

5 [1923] Lund på lf?gO-talet. 16gr års 
sjättepenningslängd utg. av 
G. CARLQUIST. S. Klemens 
och Drottens rotar. 

6 [1924] Lund på 1690-talet . .. 2· 
Krafts och Vårfru rotar. 

7 (1925] WERNER, C . Blick på bygg
nadskulturen i det nuvaran
de Lund. 

8-9 (1926-27] 0SBERG,N. P.,Lunda
minnen från 1820-, .30- och 
40-talen. Utg; av GUNNAR 
CARLQUIST. 

ro [1928] FoRSSANDER, J.-E., Utgräv
ningarna å Domkapitelhu
sets tomt. Sommaren 1927. 

I I [ 1929] vVIESELGREN, P., Lunds Aka
demi på 1820-talet. Person
skildringar i brevform. 

12 [1930] ERLANDSSON, H., Om vatten
dragen och den äldsta be
byggelsen i Lund. 

13 [1931] BERG, J., Från gamla Lund. 
Några föremål i min samling. 

14 [1932] WRANGEL, E., En lunden
sisk studentkrets vid 1800-
talets . mitt med teckningar 
av Carl Wetter. 

15 [1933] KARLSON, w., Lundensiska 
yrkesmän. Tenngjutare. 

16- 17 (1934-35] VON SCHWERIN, H. 
H., Lundagårdshuset. 

18 [1936] CLAESSON, HILDING, Lunds 
Kyrkogårdar. I. 

19 (1937] BLOMQVIST, RAGNAR, Fru 
Görvels gård i Lund. 

Anmälan om inträde i Föreningen Det gamla 
Lund sker till skattmästaren, köpman Eric 
Rydbeck, Kyrkogatan Q3, Lund. Avgiften är 3 
kr. årligen; sedan årets publikation utkommit 
och tillkännagivande därom lämnats, kan den
samma under ,närmast följande 14 dagar mot 
årsavgiftens erläggande erhållas hos skatt
mästaren; till medlemmar som icke under 
denna tid utlöst publikationen, utsändes den 
mot postförskott å årsavgiften jämte porto. 
Ovan förtecknade äldre årgångar kunna i mån 

av tillgång erhållas hos skattmästaren 
för ett pris av 3 kr. pr årgång. 


