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nskar man av ·e n eHer annan anl1e dning försöka sätta sig in i,
hur de människor bodde och hade det, som levde för något eller några århundraden sedan, kan det i vissa fall vara förenat med
ganska stora svårigheter. I .allmänhet är det så, att man har ganska bra reda på ad·elns och prästerskapets förhållanden och liv
under gångna tider. M·edlemmar av dessa stånd vo110 antingen flitiga brevskrivare ·e ller också r.oade d·e sig med att författa memoarer, vilka i många fall antingen unc:Ler senare år off.entliggj1orts eller finnas bevarade och tillgängliga i offentliga eller privata arkiv.
Liknande är förhållandet i Lund, där den akademiska världen ofta
skrivit 'ned sina minnen, vilka senare publicerats, varför man äv·e n
känner ganska väl till livet i dessa k11etsar.
Vill man däremot ta reda på, hur den stora massan av vanliga
borgare hade c:Let och under vilka villkor, de levde, blir förhållandet helt annat. Då ställes man ofta inför en förlåt, bakom vilken
man icke kan blicka, ty i de flesta fall ha medlemmar av detta
stånd icke efterlämnat några biografiska skildringar om sig själva
och sin miljö. D et man kan hämta ur kyrfooböcker, bouppteckningar
och skråpr.otokoll, lämnar icke tillräckligt stoff för att skapa möjlighet för inlevelse i deras förhållanden. När det därför till våra
dagar har bevarats några anteckningar från förra seklets början,
gjorda av en gammal hantverkare, är detta ett sällsynt undantag.
Den man, som ger oss tillfälle att få inblick i dessa medelklassens förhållanden, är en gammal lundaborgare, Petter Löwegren.
Hans tit~l var den för våra öron något främmande klingande Akademie Smedmästare. Ända fram till mitten av förra århundradet
fanns det nämligen i Lund två väl skilda sociala skikt, det akademiska och det borgerliga, vardera med sin jurisdiktion, sina hant·verkare, sin polis, ja t. o. m. med skilda barnmorskor.
I sitt sjuttiofemte år började Petter Löwegren år 1857 att göra
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anteckningar ·om sina fäder, barn och anhöriga, på det att - såSiOm han skriver i inledningen - »de, som efter mig leva, ej månde
vara i okunnighet om deras släkt och anhöriga, en sak som jag ofta
nog rönt motsatsen av».
Det är dessa anteckningar, som huvudsakligen ligga till grund
för efterföljande skildring. Den miljö, vi därför komma att röra
oss i, är icke föreläsningssalar och balsalonger utan smedjor och
pottemakarev,e rkstäder. Vi föras icke in i litterära sällskap utan
i hantv.e rksgillen, vi få icke bevis ta lärda disputat~onsakter utan
gesällöftenas högtidliga avläggande.
Anteckningarna föreligga i två handskrivna qvartovolymer och
bära på för.stbladet följande titel: »Några anteckningar och derjemte st.amhok upprättad å r 1857 af mig Petter Löwegren » samt
»En del gamla visor och enskilda händelser och äfven berättelser jämte några anekdåter skrifna 1858 af P. L. ».
Innehållet är myck,et skiftande till sin beskaffenhet. Genealogiska anteckningar och miljöskildringar växla med aruekdoter,
gamla visor och rena namnuppräkningar utan någon särskild ordn:ing. De följa varandra, som de kommit fram i den gamle smedens
minne. Det är därför icke av allmänt intresse att publicera anteckningarna i förefintligt skick. Jag har därför gjort ett urval, så att
det som huvudsakligen rör släkten har tagi't s för sig, medan skildringar rörande andra lundabor får kvarstå för en 'e ventuell senare
publicering. För att giva skildringen .en fylligare prägel har jag
ansett det vara lämpligt att utöka den med kompletterande upp-gifter från andra, familjen tillhöriga, anteckrringar och papper samt
genom egna arkivforskningar.
Av det sagda framgår, att det är ett ganska heterogent material, som ligger till grund för skildringen av denna lundensiska
borgaresläkt.
Vidare skall påpeka.s .att det, som står såsom citat, icke alltid
är detta i ordets egentliga mening. Det har stundom delvis OJl!.'skrivits för att förbättra en kanske oklar mening etc. Ej heller ortografien är originalets utan har normaliserats. Orsaken härtill
förstår man, då man hör att författaren till ·memoarerna, Petter
Löwegr.en, gått 'e ndast sex veckor i skola. För att icke berättelsen
skall förlora sin charm, har däremot en del pr.ovinsialismer och
specialuttryck bibehållits, äv·en om de numera icke äro gängse. I
allmänhet framgår deras betydelse .av sammanhanget och endast i
enstaka fall ha de behövt förklaras.
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Petter Löwegren .

Innan jag övergår till en skildring av borgar.esläkten LöWEGREN, dess härstamning och levnadsförhållanden, vill jag frambära mitt varma tack till fröken Ebba Löwegren, Lund, som med
sällspord släktkärlek tillvaratagit minlllena från gångna släkt1ed
och med stor generositet ställt dem till förfogande för publicering.
Särskilt är jag henne tack skyldig, för att hon överlåtit ovannämnda Stambok till mig och på så sätt givit mig ett ovärderligt
minne av min farfars far, Petter Löwegren.
Lund i april 1945.

Yngve Löwegren.

PETTER LOWEGRENS
FÖRFÄDER
en Löwegrenska släkten har djupa rötter i Lund, där åtta
D släktled
levat och i vars jord sju generationer vila. Dock härstammar icke släkten därifrån. Den äldste kände stamfadern kommer nämligen från mitten av Skåne, från Reslövs och (Trolle-)Näs
socknar i Onsjö härad men flyttar under 1700-talets första årtionden till Lund och dör där.
I »Svenska ättartal för år 1892», där en sammanställning av
släkten Löwegren är införd, uppgiv.es, att släkten skulle härstamma
från Tyskland och skulle ha in~ommit i början på 1700-ta1et med
Hans Grähs. Denne skulle varit trädgårdsmästare i Hälsingborg
och sedan flyttat till Lund. Senare arkivstudier ha emellertid visat,
att denna uppgift är felaktig och att den Löwegrenska släkten i
stället för att ha inflyttat hit tvärtom är av urskånskt ursprung.
Uppgiften torde väl hänföras till den vid tidpunkten. för uppgörandet av ovannämnda genealogi ganska vanliga benägenheten att
tillskriva en släkt tyskt dler annat främmande ursprung, så snart
man icke kunde finna dess ursprung i den svenska bondebefulkningen.
Ovan omtalade släktsammanställning är gjord av professor Michael Kolmodin Löwegren och bygger till stor d·el på de av hans
fader gjorda anteckningarna. Där.e mot torde den ej ha grundats
på arkivmaterial, vilket har sin förklaring i, att lands.arkiv·e t i Lund
upprättades först ungefär ett decennium efter det att ovanstående
årgång av »Svenska ättartal» tryckts. Detta förklarar också en
del smärre fel beträffande data och dylikt, som påträffas i den
tryckta utred·ningen för år 1892.

-

Petter Löw.egrens farfars far
GREGER ANDERSSON.
Vid en eftersökning i kyrkoböckerna erfar man, att. stamfadern för den Löwegrenska släkten, Gr.eger Andersson, är husman i Reslövs socken, då han först anträffas omkring år 1690.
Detta år gifter han sig med en från grannsocknen Västra Strö inflyttad piga, Gunilla Jönsdotter. 1697 flytta de till Selarp n:r 6 i
(Tvolle-)Näs socken, där Greger Andersson blir fräls-ebonde under
(Trolle-)Näs herregård. Här i Selarp födas de tl'e sista barnen i
första äktenskapet, bl. a. sonen Hans såsom det femte i ordningen
.av de sju barn, de fingo. Hustrun Gunilla Jöns-dotter dör också
1711 här i Näs.
Efter hennes död gifter Greger Andersson om sig med Pernilla
- Persdotter. Hon är född omkring 1679 och dör 81-årig 1760 i Lund,
dit familjen så småningom flyttar. I detta andra gifte födes ytterligare ett par barn, av vilka sonen p ,e tter blir handskmakare, tager
sig namnet KihlgDen och blir en av stadiens mera bemärkta borg.ar,e .
Vad Greger Andersson sysslat med efter sin inflyttning tilJ
Lund är ej bekant. Det är tänkbart, att ha.n liksom s,onen, Hans
Grässon, sysslat med trädgårdS10dling, men om han vunnit burskap
i staden har icke kunnat utrönas. Fordringarna voro stränga och
dessutom var det oftast förenat med en viss kostnad. Endast d.en,
som kunde styrka sin skicklighet antingen såsom hantverkare eller handelsman, blev i regel borgare. Vi~ den tid, då Greger Andersson flyttar till Lund, finnas där 199 borgare, av vilka de flesta
vo110 hantverksmästare, köpmän, krögar,e dler vagnmän. Men en
del sakna yrkesbeteckning och ha antagligen varit jordbrukare eller arbetskarl::ir: Man har därför anledning att tro, att Greger Andersson dter ·inflyttningen till Lund fortsatt sin tidigare gärning
och ~edrivit åkerbruk på stadens jordar. Varje borgare eller gårdsägare hade vid denna tid dd i stadens jordar och drev vid sidan
av sitt egentliga yrke även åkerbruk, varför män med kunskaper
på detta område kunde göra stor nytta.
Det var till en mycket ödelagd stad, som Greger Andersson inflyttade. Större delen var nedbränd. Pesten hade rasat och anställt
stor förödelse. Många av stadens borgare hade ryckts bort av den
och jordarna lågo för fäfot. Karl XII och hans s·oldater hade inkvarterat sig i alla de bästa bostäderna och för den inflyttade
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bonden Greger Andersson var endast ,en enkel och bristfällig hostad över. Men icke ,e ndast gemene man hade det svårt under dessa
krigiska år. Sålunda klagar universitetsbibliotekarien (Acad. consist. prot. 1732) . över att fönstren i bibHotek,e t i Lundagårdshuset
sedan länge stått olagade och att fåglarna flyga in och or,e na böckerna. Arbete saknades således icke. Greger Andersson och hans
söner hjälpte till att bygga upp det förstörda Lund.
Greger Andersson blev en gammal man och dog den 22/3 17 40
i Lund. Eller för att citera dödboken »afled genom döden Gräs
Andersson».
Av barnen skola här ,e ndast behandlas Anders och Hans, båda
i Greger Anderssons första gifte. De kallas i dåtida handlingar
ömsevis för Gregersson, Grässio n dler Grähs. Det senare stavat
på olika sätt. Grähs är egentligen endast en sammandragning av
Greg,er, Gregorius dler Grejers.
Anders Grässon, som föddes 1697 i Heslöv, dör i Lund 1742.
Han upptages likväl i 1743 års »Rulla öfwer Lunds Sta,t ls Borgerskap» och kallas där för bryggare. Vilket år, han vann burskap,
är icke känt, men redan, då han 1723 gifter sig med Margaretha
Persdotter Fick, kallas han borgare. Han b1ev stamfader för · släkten Grähs och var farfars far till dels stadsläkaren i Stockholm
Carl Gustaf Grähs och dels till akademiekam11eraren i Lund Nils
Fredrik Grähs, om vilken Osberg (s. 18-20) har gans_ka mycwet
att berätta . (Se tabellen på motstående sida).

Petter Löwegrens farfar
HANS GRÄSSON GRÄHS
Den andre broderns, Hans Grässon eller Grähs, såsom han
sedan kallar sig, födelsedag är icke känd, men han döptes i (Trolle-)Näs 15/ 4 1700 ,o ch dog 14/ 10 1766 i Lund. Han blir borgare i
Lund 1728. I »Rulla öfwer Lunds Stads Borgerskap och Inwånare »
upprättad 1743 benärnnes han »maltgiömre» och var vi,d denna tid
i tjänst hos handelsmannen Casper Li,e ff.erts. På gamla dar torde
han ha än,d rat yrke, ty enligt sonsonen p ,e tter Löwegren skulle han
odlat grönsaker och tobak, »vilken hantering den tiden var lönande, emedan de så kallade Värnaboarna i Malmö ej förrän i senare
tid blev idkare av trädgårdsväxter». Petter Löwegr,e n uppgiver
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GREGER ÅNDERSSON.
d. 1740
gift l :a ggn 1690 med
GUNILLA jÖNSDOTTER.
d 1711.
ANDERS GRÄSSON
Borgare i L und
f. 1697, d. 1742
gift 1723 med
MARGARETHA PERSDOTTER FICK
PETTER GRÄSSON
Skräddarmästare i Lund
f. 1724, d. 1785
gift med
INGRID MARGARETHA NILSDOTTER
~~~~~~- ~~~~~~~~~ ·

NILS PETTER GRÄHS
Sjötulltjänsteman
i Hälsingborg
f. 1765, d. 1846
gift med
BENGTA ESKILSSON

CHRISTIAN GRÄHS
Skräddare i
Hälsingborg
f. 1778, d. 1838
gift med
jOHANNA PALM

NILS FREDRIK GRÄHS CARL GUSTAFGRÄHS
Akademickamrer
Stadsläkare i Stocki Lund
holm
f. 1792, d. 1837
f. 1814, d. 1880
ogift.
gift 1865 med
HILDEGARD CHARLOTTA VOGEL

HANS GRÄSSON GRÄHS
Borgare i Lund
f. 1700, d. 1766
gift 1:a ggn med
ANNA HÅKANSDOTTER SCHARWIK
f. 1699, d . 1759.
JOHANNES LöFGREN
Handskmakare i
Lund
f. 1728, d. 1820
gift med
REBECKA WITTBERG

CHRISTINA
f. 1773,
d. 1774.

GUNDLA HANSDOTTER
f. 1730, d. 1772
gift l:a ggn 1752 med
ANTON SWEDLER
f. 1720, d . 1768
gift 2:a ggn 1772 med
HANS HEMPEL
f. 1739, d. 1824
Smeder i Lund.

HÅKAN LOFGREN
Tunnbindare i
Varberg
f. 1733, d. 1796
gift med
LUCIA ESPELUND

ELNA HANSDOTTER
f. 1736, d. 1811
gift 1764 med
LARS RINGBOM
f. 1733, d . 1794
Regementshovslagare i Arrie.

jACOB LOFGREN
Klen smed i Lund
f. 1741 , d. 1816
gift 1 :a gg-n m.
CHRISTINA LUNDROTH
gift 2:a ggn m.
ANNA STINA
- - - - + KOLMODIN
gift 3:e ggn m.
ELISABETH SCHARGREN

CARL
PETTER
jORAN (GEORG)
HANS (JOHAN)
jOHAN FREDRIK
Smed i Lund
f. 1783,
Assessor i Göteborg
Vinhandlande i
Ritlärare i Göted. 1871
f. 1780, d. 1852
f. 1775, d. 1833
Helsingör
borg
gift 1810 med
(se särskild f. 1786, d. 1819
g ift 1804 med
f. 1777, d. 1816
MARIA HOLM- tabell sid. 77) gift 1814 med
MARGARETHA CHRIgift 1811 med
STINA LINDBOHM HELENA BLACKWOOD
GREN
ANNA SoPHIA
f. 1779, d. 1847.
f. 1787, d. 1834.
f. 1789, d. 1831.
BERG
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vidare, att det var d.e n s. k. Schlyterska lyckan (= nuvarande saluhallsområdet), som han odlade. Sådana lyckor eller hagar fonnos
många under denna tid i Lund och bestodo av omgärdade obebyggda eller föga bebyggda -trädgårdar och åkermarker.
Hans Grähs var gift tre gånger, första gången med Anna Håkansdotter Scharwik från Y s tad. Han hade med henne fem barn" av
vilka de tre sönerna Johannes, Håkan och Jacob antogo namnet
LöFGREN, då de blevo hantvie rksmästaroe. Om orsaken till att de
tre bröderna ändrade namnet till Löfgren, meddelar Petter Löwegren, att han fått den upplysningen, att fl.era släktingar med det
Grähska namnet hade ett uppförande, som ej var synnerligen hedrande.
Sin faders syskon omnämner P,ef:ter Löwegren endast helt flyktigt och utan att karaktärisera ·d em, varför vi knappast v·e ta mera
om dem, än vad som finns att hämta ur k yrlwböckerna.
Den äldste, JOHANNES LöFGREN, var h andskmakare i Lund
och levde till sitt 93 :dje år. Han blev slutligen blind av å lder.
Den andre, HAKAN LöFGREN, dog som tunnbindaremästare
i Varberg.
Av döttrarna blev GUNDLA gift med klensmeden i Lund Anton Swedler, som hon överlevde. Strax före sin död 1772 gifte hon
om sig med smeden Hans Johan Hempel.
Den andra dottern, ELNA, gifte sig med regementshovslagare:n
i Arrie Lars Ringbom.

Petter Löwegrens far
JACOB LöFGREN.
Den yngste i sysk onskaran V1,lr Ja cob Löfgren. Han föddes
som femte och sista barn den 24 juli 1741 i Lund och dog 15 maj
1816 därstädes . Han lärde klensmedsyrket hos sin svåger ovannämnde Anton Swedler och gay sig s·e dan ut på gesällvandring.
När han varit gesäll i flera å r i Göteborg, återvände h an till sin
födelsestad och sökte där att bli mästare, »vilket ändamål», som
Petter Löwegren skriver, »>han efter ett års förlopp vann, ty på
den tiden var det ej så lätt att vinna mästar- och borgarskap som
nu. Ämbetsbröderna voroo mycket sammanhängande, då fråga var
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om en ansökan, helst då det var .e n man för sig i hantv.e rket, vilket min fader sannerligen varit i den tiden. »
J.ooob Löfgren blev mästare 1768 och i »Smedämbetets i Lund
protokollbok 1728- 1778 » kan man få en föreställning om, hur det
hela gick till. I slutet av s·e ptember 1768 hade han begärt, att ämbetet skulle sammanträda för att behandla hans ansökan, men när
smederna samlats, infann han sig helt ·e nkelt icke. Den 28/ 9 har
smedämbetet på nytt· sammankomst och i deras protokollsbok läses: »I anledning af gesäl1ens Jacob Löfgrens begäran har Ämbetet sammanträdt och betaltes 3 Dlr. 16 sk. smt. samt inställer
sig Löfgren ·och upwisar Magistratens den 5: i denna månad gifoa
utslag, therå han wunnit burskap på Smed·ehandtwärket: Anhållandes Löfgren, at få wid detta Ämbete winna Mästerskap och
l\1ä ~ terstycke förfärdiga. ·Ämbetet tog detta i öfwerwägan.d e och
bewiljad·e Mästerskaps winnandet, hwarför·e bemälte Löfgren åtog
sig at den 27 nästkommande Octobr. påbegynna Mästerstyckets
förfärdigande bestå ende uti et Löfwerblad och en tryckare dertill.
Skådemästare blihva mäster Christopher Knutsson och Görgen
Greger.»
Ungefär en månad senare »Sedan gesällen Löfgren betalt äskningspennin,gar med 2 Dlr 16 sk. smt. upwistes thet Mästerstycke
som han förfärdigadt och hwilket öfwersågs samt fans godt och
förswarligit; I anseende hwartill berörde Löfgren för Mästare och
Broder af Ämbetet förklarades .. . »
Jacob Löfgren gifte sig påföljande år 1769 med Christina Lundroth, men hon dog redan efter halvannat år i barnsäng . Han gifte
då om sig med Anna Stina Kolmodin (se nedan). Genom arv på
hennes sida blev han ägare till ett hemman i Fjelie och bodde där
i fyra års tid. Men jordbruket passade honom icl~e , varför han
bytte bort hemmanet mot en gård i Lund.
Jaoob Löfgren blev på detta sätt ägare till och korn att bebo
huset n :r 322 vid norra sidan av Lilla Fiskaregatan. Hur förhållandena då tedde sig, därom berättar professor M. K. Löwegren i sina
anteckningar: »På den tiden fanns på denna sidån av gatan endast
tre bebyggda tomter, nämligen 321 p å hörnet till Lilla Norregatan
(== Stora Gråbrödersgatan) , som ägdes av handskmakare Dahlgren. N :r 322 tillhörde min farfar samt 323 ägdes av murrnästare
H cnnig. Gatan slutade, som ses av 1784 års karta vid »Closterprestens hage», där den skars av en gränd kallad Fiskarsträtet,
e<om förmedlade trafiken mellan Bytaregatan och Stora Fiskare-
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gatan. N~gon direkt förbindelse med västra infarten kom först
mycket senare till stånd. Ännu på 1853 års karta öv,e r Lund sker
denna förbindels<e öv·er Stora Fiskaregatan. C1osterpr.e stens hage
blev först i mitten av 1860-talet förvandlad till Jernvägstorget. I
mir, studenttid odlades där potatis och märkligt nog även majs.
Min farfars hus, som ännu långt in på 19 :de seklet stod nästan oförändrat, utgjordes av ett långsträc~t envåningshus, där
min farfars och sedermera min faders hammarslag i långeliga tider givit genljud. Ja, ännu under de första åren av min studenttid
stod smedjan kvar och var då jämte en del av huset förhyrd av
min halvbroder Henrik, som där en tid had·e sin verkstad. Efter
min farfars död köptes huset av min fader, som sålde det 1828 till
profess•o r Ahlman. »
Det är ganska litet vi veta om Jacob Löfgrens liv. Hans s,on
Petter talar icke mycket om det. Man kan därför med stor sannolikhet utgå ifrån, att det var så likt det dagliga liv, sonen förde,
att denne icke finner något arunärkni·n gsvärt att nämna. Han skötte
sin smedja, uppfostrade sina söner i tukt och Herre.i1s förmaning
till att bli studenter ·e ller dugliga hantverkare och tog sig väl en
sup då och då såsom .tidens sed var.
»Det ·enda materiella minne, jag äger av min farfar», skriver
pmfessor M. K. Löwegren, »utgör,e s av ett stort Gustavianskt
brännvinsglas med de S<edvanliga ni.o luftpärlorna i botten. Det
rymmer gott tre vanliga nubbar, men kanske var brännvinet den
tiden icke så starkt. Reliken kommer blott fram vid jultiden
på samma gång som saltmatsfatet på mitt bord och blir då knappast till häh-ten fyllt. Sådant passar ju ej för vår tid, som människorna nu äro, sade Nestor vid berättandet av sina ungdiomsöden. »
Dock var Jaoob Löfgren icke helt .främmande för tidens sed,
att tömma en bägare. Sålunda berättar sonen Petter ·om en händelse, som han minnes från sina unga år.
»Under den tid övffste Toll var stallmästare på Flyinge Kungsgård, hade min far allt det där för.efallande småarbetet och mer
än ofta var jag honom följaktig för att bära, v~d jag orkade av
det arbetet, som skuUe där avlämnas. Ibland var översten faren
till Dalby Kungsgård, så att ibland blevo vi icke färdiga att gå
därifrån förrän sent på kvällen. Ofta sölade min far i sällskap med
den tyske bokhållar,e n och beridaren. Huru sent det var lidet, i
vad sorts väglag eller väder1ek det vara må, kunde han aldrig
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Glas, som tillhört Jacob Löfgren. Ägare: Fru Anna Löwegren, Lund .

förmås stanna kvar, till det dagades. Nu hände det den gång, varom jag vill nämna, att vi gick därifrån ungefär klockan nära nio.
Där var en krog i de så kallade Poggehusen, vars husman
nämndes vanligen för Måns i Poggan. Det var tydligt, att min far
icke ville ha den synden på sig att gå förbi ett så ryktbart värdshus. Vi skulle in och där fingo vi se församlade en hel del Bachi
edsvurna bröder. Jag minns, där var inspektor Cronholm från \Vidarp, inspektor.en från Svenstorp, jäga11en därstädes och en <lel
andra, dels ståndspersoner och dels bönder, vilka min far för det
mesta kände. Han var Dubror med Cronholm, minns jag.
Nu var där omdrucket ·ett par gånger. Varj·e gång jag påminte
min far att begiva sig på väg, fick jag en kaka för ia tt lugna mig.
Slutligen tog far hatt och käpp för att be ·e tt hederligt farväl.
Men Måns i Poggan sade då: »Mäster, vi skall väl ick<e skiljas
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utan tårar!», varpå han tog till flaskan och hällde i till hela det
glatta laget och jag fick åter ,e n kaka. Detta allt på Måns. Poggas
bjudning. Det var ,e n djävla Pogga att förstå sig på krögarsättet
att narra gästernas styvrar till sig. Sedan dracks där åter några
gånger om. Allt bestod bara av brännvin och öl, som var av mor
Poggas egen brygd och varjre gång som stopet på rekvirentens begäran skulle åter fyllas, skrek Måns Pogga: »Käring, pass på för
pengar».
Äntligen skildes sällskapet åt och vi begåvo oss på väg. Vägarn..1 vooo så smutsiga, att det gick till anklarna och stundom däröver. Det var ,e tt mörker så att man icke kunde se annat än den
uppkörda smutsen mitt på vägen. Inte tordes man heller gå vid
kanten, ty då hade man lätt kunnat falla i gropen. Under vägen
berättade min far histori•e r för mig. »Jag var en gång denna vägen», sade han, »då gick ·en huvudlös där på andra sidan gr-0pen.
Han höll sig jämte mig utan att gå fortare d1er saktare än j.ag.
Jag miste inte honom förrän här borta vid korsvä,gen. Sedan såg
jag där nere vid Poggeängarna n ågra, som kallas för lyktemänner.
De for hit och dit och var mig nära flera gånger.
Slutligen hunno vi hem utan att bli anfallna varken av lyktegubbar eller huvudlösa. »
Jacob Löfgren levde sitt liv ganska obeaktad. Men hans död
och de hans begravning följande omständigheterna har gjort honom omskriven även under senare år.
Den 15/ 5 1816 »Dog smeden Jacob Löfgrre n 76 år gam:l af ålder,d oms svaghet och begrofs den 23 ;,d je ejusdem på Nya kyrkogården. Lik.ringning och 2 :ne Processions. » I margina1en finns
dessutom följande anteckning: »Denne var d·en förste som begrofs
på Nya kyrkogården. » Detta ur Lunds dödbok . hämtade citat är
nämligen det enda omnämnandet av invigningen av den nuvarande
Norra Kyrkogården. Ej heller i Lunds Veckoblad, Nytt och Gammalt, finns händelsen omnämnd. Däremot notificeras dödsfallet i
numret för den 22 maj 1816: »Klensmed-Mästaren Jacob Löfgren,
död i Lund den 15 dennes, uti en ålder af 76 å r, sörjd af maka, 5
barn och 11 barnbarn. »
Invigningen av kyrkogården förrättades av domprosten Christian \ i\Tåhlin enligt professor M. K. Löwegr,e ns anteckningar. Graven är belägen i nordöstra hörnet av gamla avdelningen. Graven
saknar minnesmärke, men p å den gravsten, s om rests öv·e r sonen
Johan (Hans) Löwegren, vilk,e n begrovs vid sidan av fadern, har
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På baksidan av den första gravsteneb,
som rests på Norra kyrk9gården, har
Jacob Löfgrens namn hukg·its in. Ste-·
nen är rest över Jacob Löfgrens son,
Johan Löwegren.

på baksidan Jacob Löfgrens namn och årtal huggits in under se·nar,e tid. Denna gravsten var den första, som uppsattes på Norra
Kyrko'g ården.
I och med invigningen av den Iiya kyrkogården upphörde begravningarna på de andra, Tidigare hade begravningarna ägt rurri
antingen i eller utanför Domkyrkan eller på S :t Petri kyrkogård i
h~rnet av Bredgatan och ·s:t Petri Kyrkogata eller också på Magle
kyrkogård mellan de båda Magle kyrkogatorna.
·"'.:: Ja6ob Löfgren var gift tre gånger. Första gången med Christina
Lund-Voth (f. 1750, d. 1771), andra gången med Anna Stina K~lmö
din (f. 1748, d. 1787) samt slutligen med Maria Elisabeth Schargren (f. 1751, d. 1819), som övedevde honom med några år.
Han fick ~ sammanlagt sju barn, men endast barnen i andra giftet - det var fem söner - nådde vuxen ålder. De förändrade namnet ytterligar,e tiff .L'Öweg:ien.
Av de tre hustrurna skall endast den andra i ordningen utförligare . omnämnas.
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Petter Löwegrens mor
ANNA STINA KOLMODIN
föddes den 19/ 2 17.48 i Fjelie och var dotter till 'klockaren i
Fjelie och Flädie Michael Kolmodin och Sara Maria Kall. Hon
skall enligt sonsonen, professor Michael Kolmodin Löwegren, ha
varit en mycket god husmor och därtill var hon en märklig kvinna.
Bland annat kunde hon latin, vilket även på den tiden måtte varit
sällsynt, synnerligen för .e n hantverkares hustru. Det berättas,
att hennes två äldsta söner, vilka blevo studenter, under skoltiden ·
förhördes av henne på läxorna i latin, under det att hon samtidigt
skötte sin spinnrock.
·
»Min salig mor», skriver Petter Löwegren i sina anteckningar,
»har varit en mycket snäll, ordentlig och flitig husmoder, i synnerhet i vävning. Jag hörde min fader ofta omtala, att då han saknade
pengar till förlag, kunde hon åt honom framlägga 50-60 daler, som
hon för vävnad hopsamlat. Det var en stor summa då för tiden.
En ko, som nu kostar 100 riksdaler, köptes då för 5-6 riksdaler.
Jag minns, då min fader skulle köpa sig .e n ko, att han tog 7 riksdaler eller bortåt 50 daler, ty riksdaler fanns ·ej då för tiden, gick
så bort och kunde vara borta ett par dagar, kom så hem med en
utvald ko, hade levat på d.e ssa pengar och hade flera kvar af dem
han haft med sig.»
Anna Stina Kolmodin dog den 1 maj 1787, sedan hon givit livet åt en dotter och fem söner, av vilka dottern dog i barnaåren,
De ligga båda begravna på S :t· Petri kyrkogård. Denna var belägen
på den numera öppna platsen i hörnet av Bredgatan och S :t P.etri
Kyrlmgata (Petriplatsen), men var på den tiden åt de två gatusidorna inh.ä gnad med en låg och bred stengärdesgård, som ovanpå
var täckt med flata skifferhällar samt omgiven av högväxta lummiga träd.
När man försöker reda ut Anna Stina Kolmodins härstamiling,
ställes man ganska snart inför två ouppklarade frågor. Den ena rör frå~
gan om namnets härkomst, den andra varifrån hennes släkt stammar.
»Min salig moder», skriver Petter Löwegren, »var klockaredotter från Fjelie by, en halv mil från Lund.. Då min fader frågade
till henne, tjänte hon som husjungfru (ty mamselltiteln var alls
inte gängse då) hos professor Nelander, där hon i flera år varit,
i detta på den tiden förnäma hus, sitt herrskap till högsta behag.

19

Min moders fader hette Michael Kolmo<lin, var student, då
han blev k1ockare. Min moder moders namn var Kall, dess förnamn har gått ur mitt minne.»
Petter Löwegrens morfar
MICHAEL KOLMODIN.
Ser man sedan, vad kyrlwböckerna ha att säga, fin.nier man, att
Anna Stinas fader, Michael Kolnwdin, var född i Fjelie den
23 oktober 1714. Han var son till k1ockaren Lars Carlsson Gers
och hans hustru Annicka Michaelsdotter.
Michael Kolmodin gifte sig 20/ 1 1741 i Fjelie och i denna församlings kyrkobok läses: »D: 20 :de J anuarii 17 41 Copulerade s
Klåkaren Michael Kolmodin och Jungfrun Sara Maria Kall från
Kierstorp. Gud gifwe dem all andelig och lekamlig wälsignelse att
det må lända Gud till ähra och dem omsider till timmelig och ewig
wälfärd. »
Michael Ifolmodin hade blivit k1ockare i Fjelie, sedan :fadern
17 40 avsagt sig kallet till förmån för sonen. I tr.e tton år verkade
han som klockare, men dog innan fyllda 40 år den 26 februari 1754.
Petter Löwegrens morfars far
LARS CARLSSON GERS.
Lars Carlsson Gers' liv erbjuder ·e n hel del intressanta och
ännu icke uppklarade frågor. Varken år eller ·dagatal för hans
födelse eUer död är känt, ej heller var han föddes eUer dog. Enligt
Petter Löwegrens anteckningar uppgives han ha varit uppsalabo
och prästson samt ha medföljt biskop Steuchius såsom informator
till Lund. Mot denna uppgift står Sjöströms i Skånska nationen ,
att Lars Carlsson Gers hade gått i Landskrona skola och sålede s
var av skånsk extraktion . Varifrå n Sjöström hämtat siri. uppgift
omtalas icke. För P.e tter Löw.egrens uttalande finns däremot ett
sannolikhetsbevis, som är ganska påtagligt. Lars Carlsson Gers
gifter sig två gånger, första gången 1703 med Karin Persdotter och
andra gången 1709 med Annicka Michaelsdotter och i båda faUen
finns i Fjelie vigselbok nogsamt ant ecknat: »Stod deras h eders.dagh 1 Lund hos Högwördige H :r Biskopen Mathias Steuk ». Visserlig.e n var Gers klockare i Fjelie och Flädie, som den tiden voro

I

20
prebenden till. biskopsstolen, men det är väl föga troligt att biskopen skulle vara så intr.e sserad av sin klockare, att han anordnade
dennes båda bröllop, om icke där funnits någoi;i _s.läkts.kap eller
annan relation dem emellan. Petter Löwegren förklarar, att det
skulle bero på att Annicka Michaelsdotter »tjänte som husjungfru
hos biskopens. Informatorn fattade kärlek till henne och hon för
honom. Biskopen kom underfund härmed, ville således se dem
förenade, men vad soutien skulle de väl hava eller vad utsikt för
framtiden: J.o, biskopen fann på råd. I -0van:nämiida Fjelie by med
Flädie var intet klockarbol anstiftat utan två av Lunds skolegossar
skulle gå dit att sjunga vid gudstjänst och andra tillfällen. Som
dessa församlingar åtfölja biskop.s:sätet s·om annex, hade biskopen
lätt att stifta detta klockat'ebol. Således var min mors farfader
den förste klockar.en i denna församling.»
· Om ovanstående skildring är rätt, kan den i varj'e fall icke ha
gällt det senare äktenskapet, ty redan vid sitt första äktenskap
var Lars Carlsson Gers klockare i ovanståend1e församlli.1.gar, vilket framgår av vigselanteckni..1gen i kyrkobok.en. Ser man .e fter
vilka tjänare, som vid denna tid finns i biskop Steuchius tjänst, fi11'ner man ingen med dessa namn. 1701 nämnes en piga Karin Jön~
dotter och 1709 en piga Catharina Michelsdotter, men det är ju
endast ·en viss namnlikhet. (Lunds universitets arkiv. Kansliet Ser.
F. IV n:r 11. Documenter -0m oeoonomfo och medelsaker).
Det m·å ste således ha funnits andra orsak·e r, men .d et har
ännu icke varit möjligt att klarlägga dessa. Svårigheterna komma
att bestå tills klarhet ernås var såväl Lars Carlsson Gers som
hans hustru Annicka Michaelsdotter äro födda. Först då kan man
kanske finna ·e n motivering till, att de tre barn, som föddes i detta
äktenskap, övergåvo sin faders namn och togo släktnallllliet KOLMODIN. För så vitt det icke ~an l·e das i bevis, att Annicka Michaelsdotter, som var född omkring 1683 och som avled den 26; 1
1751 i Fjelie, var ättling av den gamla Kolmodinsläkten från Koldemo i Hälsingland, måste det antagas, att såväl sonen Michael
som hans båda systrar godtyckHgt antagit namnet Kolmodin. Det
finns verkligen vissa fakta, som tala för det s'e nare antagandet.
När Lars Carlsson Gers äldsta dotter, Christina Kolmodin, dör den
16/ 5 1782 står i S:t Peders Klosters Kyrkobok: »dog Salig Hustru
Christina Kolmodin; född i Fjälie den 24 december 1712 af klockaren Lafä Carlsson Gertz och Hustru Hartenbeck, gift år 1733 med
kl.åckaren Truls Björk» etc.
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Detta skulle således tala för att Annicka Micha.elsdotter skulle
härstamma fr.ån någon med namnet Hartenbeck. Det har emellei;tid
icke lyckats mig att få klarhet i denna fråg~.
LAB.S CARLSSON GERS
Klockar~ i Fjelie och Flädie
född före- 1680. död efter 1751
gift 6/10 1709 med
ÅNNICKA MICHAELSDOTTER
född omkring 1683, d. 26/1 1751.
BARN:
CHRISTINA KOLMODIN

MICHAEL KOLMODIN

CATHARINA KOLMODIN,

f. 1712, d. 1782
gift med

Klockare i Fjelie och Flädie
.f. 1714, d. 1754
gift med

f . 1718, d. 1781
gift med

TRULS BJÖRK

f. 1708, d. 1782.
Klockare i S:t Peders
Kloster

SARA MARIA KALL,

f. 1716, d. 1777.

ANDERS LANNERUS

f. c:a 1708, d. 1781.
Klockare i Hörby

BARN:
ANNA STINA KOLMODIN,

f. 1748, d. 1787,
gift med
jACOB LOFGREN,

f. 1741, d. 1816.
Klensmed i Lund

Petter Löwegrie.ns mormor
SARA MARIA KALL.
,j
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Klockaren Michael Kolmodins hustru Sara Maria _, Kall
'(1716- 1777) var född i Farstorp och dotter till-·e n av Karl 1XII:s
kornetter P-e tter Kall (f. 1686, d. 1740) och Benedicta de fine.
Varifrån fadern härstammade har icke gått att utröna, men :ft)rsta
gången han påträffas, är han underoffic-er vid Skånska ståndsdragionregementet. Så småningom blir Petter Kall kornett vid M.,_>änstorps kompani av Norra skånska kavalleriregementet. Han gifter
sig omkring 17~1 med Benedicta de Fine (f. 1674, d. 1744). Hon
härstammar från en familj, som i ett par generationer varit pr~
ter och som ytterst leder sitt ursprung från Fredrik Il:s hovkapellmästare .Arnold de Fine. Denne hade under hertigen av Albas reli-
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gfonsförföljelser flyttat från det katolska Brabant till Danmark
och erhöll snart där ·e n .aktad ställning, till att börja med som
d11ottningens organist och sedan såsom Ledar.te för det kungliga
hovkapeUet.
Sara Maria Kall var gift två gånger. Första gången 1741 med
ovannämnde Michael Kolmodin. Efter sin förste mans död 1754
gifter hon om sig så snart sorg.e året gått till ända med en student
01of Fjelland•e r (f. 1727, d . 1791), som genom att konservera änkan
blev k1ockare i Fjelie församling. »Denne var en orolig varelse»,
berättar P•e tter Löwegren, »och förliktes .e j med församlingen eller
biskopens adjunkter, men ·stod likväl ofta i gunst hoiS biskopen.
Biskopens adjunkt hette Nihelius. De hade förr en gammal sed i
den församlingen (jag vet ej om så var i flera), då något så kallat
förnämt lik ·s kulle begravas, skuUe k1ockar1e n möta proces,s.ionen i
kyrlmporten och uppstämma den psalm, som prästen utsett skulle
sjungas vid tillfället och tillika gå tvenne gång•e r kring kyrkan
och sedermera till graven. Detta gjorde ej klockaren, utan ställde
sig vid den öppnade grav·e n och i :liel stämma sjöng. Jag minns honom. Han hade en förträfflig bondklockareröst. Präst såväl S10m
de i processionen vinkade, ropade kom, men klockal'len fortsatte
sången, där han stod. Adjunkten förbittrad över ett sådant tilltag,
anmälde det för biskopen. Fj·e llander bl·ev inkallad till förhör för
bislwpen. »Nå», sa' biskopen, »min käre Fjdlander, här är klagomål på er.» »Vad kan det vara, högvördige biskop? » »Jo, hur
bar ni er åt häromdagen, då den hederliga bondhustrun blev begraven?» »Myck·e t ordentligt.» »Nej, ni följde icke liket kring
kyrkan, såsom plägseden är.» »Jag skall säga högvördige biskopen , skosulorna äro dyra och jag kunde icke gå långt för sex
mark. » »Va», sa' biskopen, »fick ni inte mer än sex mark? » »Nej,
sannerlig·en icke mer, men pas:torn fick femtio daler. Han kunde
gärna gå för dem. » »Då ni icke fick mer än sex mark, gjorde nii
rätt, men låt mig se att ni sköter •e r tjänst. - - Men det v.ar
sant, här klagas ock p å er, att ni super för mycket.» »Om jag
får svara på det, högvördige biskop, så är det väl någon som behagar ljuga på min bekostnad. » Därpå går biskopen •e fter bibeln
och klockaren med fing.ern därpå. Biskopen stavar: »Då ni äter
fnikost, hur många supar tar ni då ?» »En », sa klockaren högt,
men lägre, »två, tre, fyra, forn» (biskopen var lomhörd). Så räknades alla fyra dagsmålen. »Nå», sa biskopen, »som j.a g vet, att
ni är en upplyst man, vill jag väl också t:ro, ni svärjer :er icke till
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helvete för brännevin. Låt mig se, ni sköter er tjänst.» Därmed
tog förhöret slut, pastorn till liten fägnad. » - -

Petter Löwegriens spskon.
I äktenskapet mellan JACOB LöFGREN och ANNA STINA
KOLMODIN föddes sex barn, av vilka de rem sönerna Jöran, Hans,
Carl, Petter och Johan Fredrik nådde vuxen ålder, medan en syster dog som barn. Dessa :fem ändrade sedan släktnamnet till LöWEGREN på initiativ av den äldste, JöRAN eller GEORG, som han
sedan kallade sig. Han var född 17.75 och dog 1833 såsom assessor
i Göteborg. Han var en synnerligen v·e rksam och företagsam man,
som bland annat grundade och utgav flera tidningar.
I sina minnesanteckningar berättar P·etter Löwegren om denne.
sin äl.dste broder, att han som al!dra fattiga studerande på ·den
tirlen fick konditionera på olika håll i Skåne och att han så småningom kom till Göteborg. Därifrån begav han sig på en slags upptäcktsresa genom Sverige tillsammans med en magister Hummel 1
sedermera domprost i Göteborg. Resultaten av resan, som hade
startats på initiativ av bislwp vVingård, framlade han i en bok.
Överhuvud var »Geo » Löw.e gr.e n en av dem, som först sökte väcka
främmande turisters uppmärksamhet på Sverige och utgav tid dter annan »Guide for travel1ers in Sweden » »M.a nuel de voyageur
en Suede », »A trip to Trollhättan » m. fl. samt 1815 en »Handbok
för resande i Sveri~e och Norge».
År 1807 sökte Georg Löwegren om tillstånd att få öppna bokhandel i Göteborg, vilken ansökan förordas av konsistorium, som
intygar, att Löwegren, »som i flera år vid akademien i Lund studier idkat, är känd för vackr.a kunskaper och insigter, oclL har
genom i tryck utgifna skrifter prof derpå å dagalagt » .. Ansökan
beviljas och någon tid därefter annonserar han om handel med
in- och utländska böcker och skrifter »i synnerhet utländska
goda arbeten i Historien och Belles~Lettres ».
»Min bl'or», skriver Petter Löwegren, »hade en väl ordinerad
boklåda. Han hade ett större rum runt kring väggarna med glasskåp. Han var så grannlaga om böckernas inbindning, att ej någon
bokbindare i Göteborg gj.orde honom till nöjes, utan j•ag fick i uppdrag att låta bokbindare Berggren i Lund inbinda hans böcker,
som blevo honom· mycket till nöJes. Då jag var i Göteborg 1808,

blev -jag uppdr?gen' att skötå·- fö~sä:ljningen på boklådan; vilket ej
var synnerligen - svårt, .·emedan där på vart och ett var tecknat
pris. Då denna s·o mmar voro i skärgården liggande flera hundra
engelska fartyg, var där en betydlig avsättning med sjökort till
engelsmännerna, som utan . allt. missnöje betalte, vad som det kostade. »
»Han ville även vara boktryckar.e, vilket han även vann rättig:·
heter . till att · bliva, fastän mäktige Norberg lade många hinder
för. honom. Några år därefter hade han tillbud av Malmöborna
att . anlägga boktryckeri även . där, till vilket de även vil~e för-sträcka honom med pengar. Då direktör Berling i Lund blev
underrättad om detta, så för att slippa detta huvud så nära sig
~om . i Malmö, tillböd han sig anlägga boktryckeri utan något
vidare förbehåll om .biträde av Malmöborna. Således var den spekufotionen slut.» .
: - - Enligt Klemming-Nordin anhöll Löwegren år 1811 o,m tillståhd
att anlägga ett nytt tryckeri, ehuru två sådana redan funnos i
Göteborg och han 'erholl också Kungl. Majt:s tillstånd. Tryckeriet
~:mandskadades 1813 och samma år beklagar sig Löwegren över; att
hans arbetare och stilar blivit på befallning använda vid fälttryckeriet i Norge.
Beträffande Jöran (Georg) Löwegrens verksamhet skriva samma författare, att Löwegren synes ha varit en företagsam man.
Så anmälde han i maj 1809 tidningen G ö t h e b o r g s p o s ten,
ehuru n ågot utgivande då icke följde, men den 6 febr. 1813 erhöll
han ett nytt privilegium och började utgiva ti~gen, vilken sedan
fortsatte s till 1832. E~ annan tidning, Afton b 1ad e t, började
han utgiva 1811 och d enna tidning utkom till 1833. Vidare anmälde
han sig som utgivare av Söndagsbladet 1812 och Göth ·e borgs Adresskontors · Tidning 1813. Två år senare erhöll han tillståndsbrev att vara förläggare för Skandinavisk
Litteraturtidning. Sannolikt motsvarade icke inkomsten
av dessa företag förväntningarna, varför Georg Löwegren 1816
flyttad e till Stockholm. På grund av diverse omständigheter, bl. a.
att den, som köpt haris .g ård m. m. i Göteborg, icke kunde honorera detta, måste han återvända till Göteborg i början på 1818.
Här . anmälde han den 12 mars sistnämnda år Göt h e borgs Hand e 1 s- o c h S j ö i arts - T i 1d ni n g, men enligt Klemming-Nordin
tycks ·d en icke ha startat utan endast anmälts. Även för andra: tidningar står han som utgivare, men det tycks icke ha varit någon
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Jöran (Georg) Löwegren. Efter olj.emålning av Per Krafft d. y. Ägare: Doktor
Agne Löwegren, Malmö .
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lysande affär och han klagar över, att hans yrke knappast lämnar
honom nog till den tarvligaste utkiomst för dagen.
Jör.an (Georg) Löwegr,e n var gift med Margaretha Christina
Lindbohm (f. 1779, d. 1847), rådmans.dotter från Uddevalla och
hade med henne sex barn, G.us~«f Albert, kapten i Västernorrlands
beväringsbataljon, Carl Edviard, musikdirektör vid Livgardet till
häst, Ludvig Leonard, major i armen, kapten vid Västgöta-Dahls
regemente samt tre döttrar.
Den andra. i r~rdningen av bröderna HANS (JOHAN) Lö'WEGREN föddes 1777 och dog 1816. Efter att ha avlagt studentexamen
i Lund kiom han till Göteborg, där han så småningom blev hokhållare vid den stora järnvågen, som var belägen vid Masthugget.
»Efter att han i cirka fyra år varit första bokhållare på järnvågen»,
skriver Petter Löwegren, »övergav han denna plats och kom till
vinhandlaren Borgert, som var tysk, mäkta rik. Där var Johan i
tio år med tusen riksdaler riksgälds i årlig lön utom många andra
förmåner. Slutligen begynte han tänka på att bli sin egen. Han hade
.u nder den tid, han var på järnvågen gått och ätit hos en engels•
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man, en mekaniker, som hette Blackwood, densamme som skaffade
gott källvatten in i Göteborg 3/ 4 mil från staden, som är ditlett
medelst blyrännor i jorden. Det är s amma Blackw0iod, som var
Stjernsvärds på Engeltofta behjälplig i jordbrukets förbättrande
och engelska redskapers anskaffande m. m. Även var det denne,
som åtog sig att bygga den märkväl'diga stora bf!on vid Engelholm.
Denne nu omtalte, Blackwood, hade två söner och två döttrar.
Den yngsta av de senare var, då min b11or gick dit och åt, endast
omkring 4 a 5 år. (Flickan måste varit några år äldre, ty ålderskil1naden mellan de båda är endast tio år.) Han tog henne upp i sitt
knä och yttrade: »Om jag någon gåhg skall gifta mig, skall du
och ingen annan bli min maka. » Detta löfte höll han. Han höll
henne i pension i flera år och slutligen gifte han sig omkring 1811
med henne.
Sedan flyttade han till Helsingör som vinhandlare, vilken handel han drev i stor skala. Han tog allt sitt vinlager från första
hand och var en stor hatare av allt man kallar lurendrejeri. När
vinlasten kom kontanterardes den genast, ty de .å ren var det mycket
kaperi på sjön. Där:för, om en vinlast, som han rek'virerat, gick
förlorad, hade han ingen förlust därav.
Hans hustru hette Nelly Blackwood. Hennes föräldrar voro
båda engelsmän, men hon var likväl född i Göteborg. Hon va~
en nätt och vacker flicka, vänlig och intagande. Jag gjorde flera
resor till dem i Göteborg, då de voro fästefolk och även sedan till
Helsingör och blev jag alltid särdeles vänligt och väl bemött. Vad
mina reselwstnader var, ersatte min bror mig rikeHgen, dels m ed
lwntanter och ·d els med presenter åt min hustru och mina barn.
Men denna min lyckas sol gick snart ned och därmed allt mitt
hopp om min framtioda utsikt för en anständig bärgning.
Min salig fader dog den 15 maj 1816. I början av juli månad
samma år kom min bror Johan hem för att med mig ombeställa
det lilla boet efter v.år fader. Han var sjuklig vid sin hitlmmst och
angreps än värre och slutligen den 22 augusti dog han och efterlämnade änkan Nelly Blackwood. De hade haft 2 flickebarn, som
före hans död gått ur tiden.
Samma natt, som min bror dog om morgonen klockan, halv fem,
vaknade han vid pass mi·d natt. Jag satt då vid hans säng och läste
i en bok, som min äldre bror utgivit. Här vill jag omnämna någoit
som läsaren troligtvis ler åt, då han läser detta. Vid sängen,
som mir.. bror låg uti, stod en s.t ol fullsatt med medikamenter m. m.
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Norra kyrkogårdens äldsta gravvård
rest över Jacob Löfgrens son, Johan
Löwegren.

Då, medan min bror sov lugnt, skakade stolen, så att jag tydligen
såg det. En minut därefter vaknade min bror och frågade: »Vill
du se om flugan dragit något, som ligger på bröstet? ». Ty dokto:r
Liljewalck hade om aftonen lagt denna flugan på honom. ,Jag såg
efter, men hon hade ej dragit något. Då sade min bror: »Det är ju
en sägen, då flugan ej drar, så är det död ifråga », varpå jag svarade honom: »Min bror, du går ifrån oss, därföre om du har något
ouppgjort i denna världen, så gör det. » Därpå svarade han: »Som
det skall vara efter min död, ligger det hemma i chiffonieren».
Därefter yttrade han: »Det är besynnerligt, att sedan människan
strävat och slutligen hunnit så långt, att hon kan hava sin fulllmmliga bärgning, så får hon ej leva eller njuta, av vad hon har
hopat.» Därpå insomnade han åter och jag fortsatte min läsning i
nämnda bok. Men snart vaknade han och sade : »Skriv efter min
hustru, att hon kommer strax. » Jag lagade io:rdning därtill och
frågade honom: »Kan du koncipera? » »Nej», svarade han, »skriv
som du vill, men att hon kommer fort.»
Jag gick genast ned till gästgivare Cederberg, ty dit hade han
flyttat, emedan han hos mig var oroad av stojet från verkstade111
och barnens joller, och bad honom anstalta om en skjutshäst och
en karl, som kunde i största hast rida till Helsingborg för att
lämna ett brev till Peter Mollberg för att låta en båt genast gå
över till Helsingör. Då detta var uträttat, satte jag mig att skriva.

.
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Kl·o ckan 4 om morgonen blev karlen avfärdad. Klockan halv fem
avsomnade min br·o r i mina armar. Med redlig fattning och lugn
sade han: »Hälsa min hustru .och alla mina vänner.» Därmed var
det förbi med denna muntra och verkliga människovän. Sörjd
och saknad av många, men i min fulla övertygelse mest av mig,
ty han hade varit mig mycket hjälpsam och broderligt tillgiven.
Min salig b11oder, som förut är nämnt, var född den 15 november 1777 och dog den 22 augusti 1816. Han ligger begraven i nordöstra hörnet på Norra kyrkogården, ·d är jag låtit uppföra en gravsten över hans grav. Den var den första, som där blev uppsatt, ty
denna kyr.k.ogård blev invigd vid min salig fars begravning den
den 23 maj samma år och var han således den förste, som bleiv
jordad på denna kyrkogård.
Min b11ors änka, Nelly Blackwood, kom samma afton, som min
bror avsomnat om morgonen, . men hon kom klockan åtta.»
Av de båda andra bröderna blev CARL LöWEGREN (f.1780,d.
1852) smed liksom fadern . Under gesällåren verkade han först i Köpenhamn oc]+ sedan i Göteborg, varifrån han efter den stora eldsvådan i Uddevalla flyttade till denna stad och blev sin egen mästare.
Hiir gifte han sig också med stadsfiskalens dotter, Maria Holmgren. Han tycks ha varit en dålig ekonom, ty trots goda inkomster blev han utfattig och flyttade åter till Lund, där han bosatte sig hos sina föräldrar. Han förefaller att ha varit ganska
disharmonisk, orolig och trätosam. De hade flera barn, men endast
den äldsta Sophia nådd·e vuxen ålder och blev gift med ka:rdma~
kare Jonas Björnlund i Lund.
Den yngste i syskonskaran, JOHAN FREDRIK WWEGREN
(f. 1786 d. 1819) kom vid tolv års ålder till Göteborg genom sina
två äldre bröders försorg för att gå i lära hos en målaremästare.
Han fullföljde icke sin lärotid och blev heller aldrig mästare.
När det blev tal om utskrivning till lantvärnet och ,Johan Fredrik
hotades där.med, sökte han för att slippa detta obehag anställning
som ritmästare vid .gymnasiet. Han van.o. också sin åstundan och
tjänstgjorde sedan ·d är. Dessutom öppnade han en egen ritskola,
vilket framgår av en annons i Göteborgs Allehanda för år 1809,
där elever för tio riksdaler riksgälds kunde få två timmars under.visning fyra dagar i veckan under tre månader. Den metod, han
pläderade för, var »ett flitigt studerande och ett sannt copierande
af goda Original er».
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Vue af Götheborg. Målad av Johan Fredrik Löwegren.

Hur pass · god lärare Löwegr:en var är svårt att bedöma, men
att han icke var någon större lwnstnär framgår tydligt av en » Vue
af Götheborg. Tilegnad Winhandlaren G. Borgert af dess ödmju~
kaste Tjenare J. F. Löwegren», som numera finns på Göit eborgs
museums historiska avdelning. Det kan icke förnekas, att den ur
k·o nstnärlig synpunkt lider av en del brister. Kanske var han
bättre som silhuettklippare, ty även som sådan var han bekant.
Silhuettörerna voro dåtidens motsvarighet till senare tiders fotografer. Detta billiga sätt att med silhuettörens hjälp skilja sig från
angelägenheten att bli avkonterfejad hörde mera medelklassen till.
En person i ställning och med självaktning nöjde sig endast med
porträtt i ·o lja eller pastell.
Johan Fredrik Löwegren var gift med Anna Sophia Berg från
Strömstad och hade med henne två barn, vilka do.go i unga år.

PETTER LÖWEGREN
»År 1783 är jag, Petter Löwegren, född i Lund den 1 maj. Mina
barndomsäventyr, som varit rätt många och besvärliga och vilka ·e j litet ökades genom min salig mors tidiga frånfälle, ty jag var då endast
fyra år samma dag, hon dog. Genom den av försynen mig givna gåvan
att fatta vad jag läst och hört andra läsa m. m., har jag ofta ånkat
(= förebrått) min far, som tog mig i smedläna. Jag fick i mina
barnaår så g;ott som ingen uppfostran, ty min skolegång har ej
varat på sin höjd mer än sex v:eckor hos en avdankad stuident"
sedan domky:rkoklockar·e vid namn Hå:kan Pie tter Dahlen, en bestian
mot sina elever, då han ej fick av föräldrarna, vad han önskade.
Då skulle barnen ofta nog undergå hans tortyr. Man kan lätt
tänka vad hans skola var, då i skolegång blott betaltes 6 styver i
veckan.
Jag vill nu berätta något om, hur min skolgång slutade. Det
var en lö11dagsmorgon, då morgonläxan var upprabblad efter var
och ens förmåga, ty flera i den stora skaran vo110 så dumma, att
de kunde pl·a tt intet. Dessa brydde han sig icke så mycket om, troligen i den beräkningen att få behålla dem en längre tid, utan var
herr precepter mera karti mot dem, som hade gåvan och vilja att
fatta. Jag får nu nämna vem denna slmlefox var. Det var en avdankad student vid namn Håkan P·etter Dahlen. Nu som sagt är.
Sedan morgonläxan var uppläst, höll han ·e n egen exercis med en
var av barnen, flickorna ej undantagna. Den exercisen bestod i
följande: Händer •o ch ansikte skulle vara rentvättade, håret klippt
och kammat, naglarna avklippta, slmrna - dem som hade läderslwr - vara borstade, knäspännen och skospännen polerade. De,
som hade uraktlåtit hans pålagor, hade han var sitt sätt att bestraffa. Här ett exempel. Den, som ej klippt naglarna, tog ·han
tag om handen och pressade alla fingrarna samman och knabhade
så med linjalen på naglarna. Detta gick ut på en ordentlig tortyr..

31

Min bror Carl såväl som jag hade allt detta i sin ordning. Men e:Cter mönstringen tog han tag i honom och med sitt långa pipskaft
ger han sig att banka honom obarmhärtigt och säger: »Jag skall
min själ lära dig att veta hut, din satans rackare ».
Därefter tager han tag i mig, men jag stretade emot och ville
icke mottaga hans traktat. Men han tar med sin grova hand i mitt
tjocka och långa hår, böjer ned mig och sätter huvudet i skrevet
på sig. Tager tag i byxlinningen, spänner byxorna styva, ger mig
med den tjocka ändan av det ofantligt stora riset ett slag av alla
kr.after. »Aj !» skrek jag. När han hade riset i vädret för att fortsätta sin tortyr, fick jag tillfälle att vrida huvudet och bet honom
av all min förmåga innantill i låret. Därmed släppte han mig och
jämrade sig och svor. Jag s prang därpå på dörren och min bror
efter hem till far, som var i verksta·den. Min bror sa: »Far, både
Petter och jag har fått stryk idag.» »Vad har ni då hittat på? »
frågade far. »Ingenting. Vi kunde våra läxor och intet annat fattades oss.» Far kallade därpå p å lärogossen Bengt, som var en
stor bjässe ungefär liksom skolefoxen. »Där är 12 styver, gå efter
pågarnas böcker. De ska inte gå längre hos den banditen i skolan.»
Bengt ditkommen och säger: »Jag skall hälsa från mäster, att jag
skall ha pågarnas böcker. Och där är 12 styver.» »Det får du inte,
Bengt», sade skolfoxen. »Jag skall min själ ha dem.» Han vågade
ej längre göra motstånd emot den, som kunde mäta sig med honom
i krafter, utan Bengt bekom våra tillhörigheter och därmed var
det slut för alltid med v.å r skolgång.
Nu vill jag berätta orsaken till, varför vi skulle undergå denna
skolexekution. Hemma hade vår styvmor velat, att vi skulle ä:ta
frukost med de övriga i hush.åHet. Vi hade däremot pockat p å att
få mat med oss i skolan, eftersom alla de andra hade mat med sig.
Då de åto, måste vi sitta med bok i hand och se på. Detta var. i
vårt tycke hånt och således hade vi pockat och varit ojusta mot
henne. Hon hade således manat gott för oss på det sätt, som här
är antecknat. Hon fick ej så litet skam av far, när det blev uppenbarat, varföre skolmästaren så banditiskt hade hanterat oss. Jag
fick av mina äldre bröder, då de blevo på mig förtretade, h ålla
till godo -med namnet Lårbitaren.
Nu skulle vår styvmor vara vår lärare. Jag var lärfattlig och Kom
således gott ut med min sak. Efter slutad läsning ställde mor mig
att haspa av ullen, som hon för dagen spunnit, men för att slippa
detta för mig tråkiga, fann jag på det rådet att slå så:kallade hästar,
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d. v. s. låta tråden gå ned under haspvingarna. Jag blev då efiter
någr•a hornpar i ryggen av mors hårda, knotiga fingrar avskedad.
Jag var således lös och ledig att bland kamraterna slå kana, slåss
med snöbollar ·.och dra i släda. Jag har aldrig i min tid ägt mer än
ett par vantar och det var såkallade bälgvantar. Första ,gången
j·ag begagnade dem, blev jag under släddragning av med den ena,
varför jag fick några hornpar i ryggen av mor och sedan gav jag
en g!o d dag i den andra.
Dock måste jag tillstå, att sedan år och ålder och eftertanroe
kommit, kan jag ej annat än gilla min styvmors förfarande mot sina
styvbarn. Vår far var alltför mycket efterlåten med o s och för
en styvmor om,given av 5 ostyriga pojkar, förutom fadr ens biträden,
var det e j ~tt för henne ensam att hålla ordning.
Hon var för övrigt en ordentlig husmor och framför allt mycket
mån om sin man, vilket allt jag vid mognal'e år värderade henne
högt för. Jag har i denna dag många minnen av hennesordentlighet,
som t. ex . lör.d agseftermiddagen, sedan hon efter middag;skärle:ns
avtvättning, kökets rensopning m. m . var färdig, upptog hon åt
sin man till att om aftonen ömsa, .r ent linne, nattröja, strumpor,
nattmössa. Allt detta hängde hon vid den ofantliga järnkakel~
ugnen för att vara varmt och gott att påtaga.»
»Jag vill nu berätta något om mina äventyr under uppväxtåren.
Paradislyckan var på den- tiden, då jag var påg liksom en friplats.
Där förehad·es bollekning och dylika pojknöjen och ej sällan slagsmål mellan studerande. En söndag gick jag dit och h~de Håkan
Christoffer Almström med' mig. Då hade trädgårdsmästare Broms
mig ovetande genom biträde av vaktkarlarna kört ut dem, som.
där varit. Vi kom i vår enfaldighet därefter ditin och till vår förundran
fanns där inga kamrater. M·en där lektes boll i Rishergs trädgård. Dit fick vi håg. För att konuna dit måste vi kliva över en
halv brädas högt plank, och som jag var äldre och större än min
kamrat, hjälpte jag honom först över. Just som jag skulle efter
var en handkraft som tog tag i jackkra.gen. Det var själva trädgårdsmästare Broms. Han hade en stor, nyss avbruten, gren i
handen och säger med sin gamla darrande röst, att den och den
skulle ta mig. Han beskyllde mig för, att jag hade avbrutit grenen.
l)är- kom en magister, som ständigt promenerade där. Den skulle
han relatera för, hur mycken skada de djävla pojkarna gjorde
honom och förevisade den i handen hållna gr~en. Jag m å ste bekänn.:i., vems pojke ja.g var, men ville tillika ej på taga mig, att
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jag gjort någon skada. Emellertid märkte jag, att han liksom lenade
hand(;n för ett säkrare tag i jackkr~en. Jag ryckte till och blev
lös. Jag till bens. Jag före och han ·efter. Om jag ej vetat av
genaste ,utflyktsstället över gärdesgården hade han troligen åter
anammat mig. Återigen en händelse med samma trädgårdsmästare
Broms. Det var på efterhösten då bokollonen voro mogna . Detta
bokträd står_ ännu kvar på Lundagård mitt för Föreningen i hörnet
vid orangeriet. Urmakare Olssons son Ola var redan uppkliven
däri för att nedrista bokollon åt de församlade nedanför varande
kamraterna. Jag, som var för liten att kliva ditupp, blev av e.n
större upphjulpen dit. I detsamma kom Broms från aftonsången
och såg de församlade. Där gick alltid om söndagseftermiddagarna
en vaktka!l på Lundagård för att frånhålla pågarna att göra skada.
Där var nämligen intill murarna förträffliga lambergska hasselnötter med blomster kring varje träd. Då han ble varse oss i trädet,
hotade han med sitt stora spanskrör, att vi skulle packa oss ner.
Ja, vi ska, svarade vi, men istället klevo vi _upp, så högt som grenarna kunde bära oss. Då ville han kommendera vaktkarlen att
kliva upp för att nedköra oss, men vi hotade att sparka ned
honom, om han vågade sig dit. Emellertid måste vi sitta där, tills
Broms blev tj-e av att stå där med sitt hotande spanskrör.
Åter ett äventyr. Min bror Johan och en hokbindar.elärlin;g
Magnus Lundberg och jag voro inne i akademibyggnaden, vars
dörr var öppen. Vi voro stora insektssamlare och på de fönstren
som äro i rundningen, hade vi fått anvisning skulle sitta åtskilliga
insekter, som om aftnarna hade influgit dit. Vi tre gå dit upp,.
En krokryggad fruntimmersvarelse, som gick med kagekorgen
hade slagit dörren i lås. Där var vi således i fängelse. Vi visste
att den gamle observatorn Liedtgren aldrig försummade att gå i
aftonsången. Men det kunde ej min bror vänta på, ty hans tur
var det att som skolgosse upphänga numren på tavlan i d·omkyr~
kan. Han hade också nyckeln till nummerkistan och kunde således ej
vänta. Vi voro uppe och knackade på observatorns dörr, men på
vår enträgna bön, gåv han oss ej annat svar, än att det var rätt
åt oss, för vi hittade inte på annat än oväsen i trapporna. Vi försökte komma in på auditorierummen, men dörrarna voro försiktigtvis låsta. Dess fönster sutto mycket lägre än det nedersta på rundningen.
Vad var att göra? Vi hade två käppar med knappnålsspets i
ändan för att med dem peta fast insekten. Vi bundo dem samman
3
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med våra strumpeband. Därmed måste vi innanför hålla i ena ändan
och min b11or i andra så långt den räckte. Han slog sig farligt på
knäskålarna mot avsatsen, som är på foten av akademitornet, men
ändå hjalp han sig linkande in i kyrkan och uträttade sin nummerupphängning. Men måste sedan ligga ett par dagar. Han gav mig
alla sina visor, för att jag icke skulle berätta händelsen för far.
Jag och Magnus, som ej had·e så brått att komma ut, väntade
emellertid på observatorns ankomst för att gå i aftonsången. Då
vi hörde hans ankomst, höll vi oss nere vid dö.r ren med hattarna
av och bönligt bad honom att utsläppas. Men han ville inte utan
sa, att det var rätt åt oss. Jag fattade mod, och då han hade satt
nyckeln i låsen, gav jag den envise gubben en knuff, låste geschwindt upp, nappade nyckeln av och låste dörren. Således var
han från kyrkogången hindrad. På vad sätt han sedan åtlmm
nyckeln, är för mig obekant.
Jag var blott på elvte året, då ·m in fader satte mig i verkstaden jämte min bror Carl, som då var hemkommen från en betjänt~
tjänst hos gamla friherrinnan Schwerin på Rosenlund. Han hade
den vanliga betjänttakten eller rättare sagt saknade vilja att
sköta detta nog tunga hantverk, varför min far, som nog såg att
min förmåga var vida över min brors, nyttjade mig till det viktigaste i hantverket. 1801 blev jag äntligen gesäll, ty min far dröjde'
därmed i det längsta i synnerhet för att få uträttat ärendena, som
föreföllo i hantverket. Under de 11 år, som jag biträdde mina föräldrar, var endast 4 Riksdaler och 32 skilling, som skulle vara till en
s. k. gesällsrock, allt vad jag erhöll. Jag måste till och med själv
skaffa pengar till den så kallade gesällsgörningen, som belöpte
sig till 5 riksdaler. Jag fick en gammal grå frack att borga av
Christian Grähs, som kostade mig en riks·daler och 32 skilling.
Ett par svarta silkesstrumpor av en sälj·ehustru för 32 skilling,
en vit väst hade jag tillbytt mig av en boktryckaregesäll, som hette
Knutsson, till 1 riksdalers värde, och ett par svetserskor av en
skomakareg.esäll, som hette Petter Möller, med vedernamnet Drolle.
Det förstås, pudrad i håret med stångpiska i nacken, krås i
bröstet med däri sittande bröstnål, sådan var min med mycken.
möda förvärvade utstyrsel, då jag inträdde för den snusk:ige s. k.
altgesällen för att fatta staven under tillfrågan av honom: »Vad
är hans begäran att bliva? » »En rättskaffens klenstmedsgesäll»,
var mitt svar. Därpå sade han: »Vill han som •e n rättskaffens gesäll
leva, så fatta om denna stav först med rättframstag och sedan
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:m ed bakvänd och återigen med rätt hand. » Då han sade: »För första, för andra, för tredje gången», under dessa tre handtag p å
staven. Därefter kom han med den s. k. altgesällsnyckeln. Han
bad mig gapa och. då satte han in nyckeln i min mun och skruvade den tre gånger omkring i munnen och sade under varje skruvning: »första, andra och tredje gången» . Därefter tog han vällwmsten, som var rikt omhängder med silvergjöttar, 22 stycken,
och ifylld med gott dubbelöl, kanel, socker och muskot. Så drack
han först min skål med orden : »Lycka till», därefter åldermannens,
sedan krogfaderns jämte bisittarnas och slutligen h ela det hedervärda brödraskapets skål. Därefter räckte han mig högtidskaret
och då m åste jag repetera samma ord som ovan. Därefter dracks
där runtenom med åt mig m å nga lyckönskningar. Nu var jag
en välbeställd klensmedsgesäll.
Där var vid samma tillfälle 4 andra, - som blev gesäller, n&mligen en sporremakare och tre grovsmeder.
Sedan skulle där lagas punsch, något som jag måtte å taga mig.
Den bestod i ett stop arrack, ett skålpund socker och fyra citroner. Den var både god och varm, så att håde mage och huvud kände
dagen efter, vad som hänt dagen förut.
Nu drack gubbarna hurtigt om under just ej så civiliserade åtbör.d er. Jag kan i denna stuil!d ej glömma Emanuel Risberg, N. B.
den gamle. Sedan han druckit några gånger om, satt han med sin
korta tobakspipa, som var försedd med en hyllepinne till munstycke. Den räckte han åt mig. »Där du, Petter, skaffa mig eld på
min pipa. » -- »Ja farbror.» Då jag åter flydde honom den, sa han:
»Tack skall ·du ha .. Du skall ta mig tusan djävlar bli min svärson,
om di vill ha dig. Vill di inte ha dig, så kan tusan djävlar inte
hjälpa det. » D ärpå svarade jag: »Det är inte så brått med det»,
under viskande inom mig: »Gud bevare mig därifrån.»
Sedan flera glas han uttömt, satt han och besåg min kostym:
»Du, Petter, du har silkesstrumpor. Jag minns, att jag också hade
silkesstrumpor, då jag gick p å j å efter Tulldahls Christina. » »Fy»,
sa jag, »har farbror gått på jå efter ·a.en fula varels.en.» Därpå
vankade en skrattsalva över hela det muntra laget. Nu var det äntligen förbi för den gången och guhbarna välpläga·de åtskiljdes. Gubbarna voro min far såsom äldste, Hempel,
Nils och Emanuel Risberg, sporremakaren Johannes Monät. Flera
mästare fanns · ej i Lund på den tiden.
I »S:medgesellernas Inskri:fware Book A nno 1715 » står föl-
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jande om denna händelse: » 1801 Den 5 october hållt smed-egesel-·
lerna extra samling. Mäster Jackob Löfgren och lät sin sån lö.sgifwa wid namn Petter Löfgren -Och gaf till lådan . ... 3 dlr 21. »
»Jag blev med tiden allt mera van vid smedernas sarnlingstillfälle. Samma dag som jag blivit gesäll, blev jag vald till den hedersposten att mottaga altgesälltjänsten, vilken jag innehade under hela tiden, jag var gesäll. Jag beflitade mig att införa mera
ordning än förut hade varit. Det blev ett och annat motstånd, men
jag lyckades likafullt, då de märkte, att jag ej indrog den vanliga
traktaten.
En ansenlig mängd med mästare å bondlandet och herregårdssmeder, som hörde till Lunds ämbete, infann sig för att beita;la
de s. k. kvartalspengarna, som bestod i 18 skillingar om året. Men
sedan jag fått rätt fatt om styret vid ämbetet, lät jag sammankalla
hela laget. Ingen visste vad samlingen betydde. Då borgmästare Fredrik (Dric) Bjugg samt ämbetsnotarie Anders Wahlgren och de alla
intagit sina platser, steg jag fram och öppnade lådan med följande
tal: »Jag har äskat denna församling för att giva tillkänna, att vid
ämbetet är så många oordningar, som behöva observeras. Först
har jag att anmärka, att de landbomästare, som ligga under vårt
ämbete betala endast 18 skilling i s. k. kvartalspenningarna, vilken
avgift ej kan anses tillräcklig att täcka de kostnader, som i 1o ch
för samlingssammanträde fordras, varför jag ans;er, att avgifterna
böra höjas till minst en RikS<daler årligen av varje landhomästare. »
Detta gillades av borgmästaren, ehuru de gamla tyckte ,d et vara
för mycket. Sedan föredrog jag, att en utlänning, som kiom in för
att bli gesäll, skulle erlägga 10 Riksdaler i ett för allt i sfället
för det oerhörda prejeriet som förr skett, samt att ingen landbomästare skulle fä sin utläring till gesäll, förrän de förfallna kvartalspengarna blevo inbetalda. Allt detta erkändes såväl av borgmästare som de andra vara rätt, varefter jag gav tillkänna, att
detta ville jag ha infört i pr,o tokollet till framtida rättelser. På
detta sätt inflöt betydligt flera penningar till ämbetslådan.
Jag vill nu berätta om min resa till Göteborg den 4 april 1806.
Vid medaftonstiden satt min far och jag och åt. Där kom
då bud ifrån tenngjutare Baldthoffs, om någon ville komma dit och
dyrka upp en koffert för en resande major från Göteborg. Min
far säger åt mig att gå. Jag går ,d it och som jag var sysselsatt med
att ta upp kofferten, frågar den tj,ocke majoren mig, om jag icke
hade några bröder i Göteborg. Mitt svar blev, att jag hade 4 brö-
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der där. Han sade: »Jag känner två. av dem. Har herrn varit i Göteborg? » »Nej., det ärsålångtattresadit.» »Harherrnlustattresaförbud för mig? Herrn får en bekväm skjuts att åka i.» Men jag vägrade.
Hemkommen omtalar j·ag detta för far. Han säger: »Det skulle icke
kosta så litet och var skulle du få pengar ifrån? » Jag besinnade
mig och tillbudet kittlade. Jag beslutar mig och tager mitt Lommeur med därtill hörande guldkedja och går upp till postmästare
Christian Sommelius. Jag berättar tillfället att på nämnda sätt
få resa · till Göteborg och frågar honom, om han vill låna mig 25
riksdaler på denna min klocka. Han gav mig svaret, att han ägde
dem icke. »Kan icke herr postmästaren säga mig någon, som jag
kunde få dem av?» »Jag skall gå in i matbodarna och höra efter.»
Detta var alltid hans sätt att invända, då det var fråga om penningar. Han kommer åter. »Jo, här skall herrn få dem, men hushålLa
noga.» Jag blev nöjd och springer hem och säger, att nu har jag
skaffat mig pengar och nu går jag till majoren. Han hette Koskull
och var ·Ö veruppsyningsman över hela tullverket i Sverige, ty då
voro lanttullarna i sitt flor. När jag anmälde mig för att köra
förbud, blev jag ej lovad annat än att åka och ej heller gjorde jag
några andra villkor.
Klockan åtta på morgonen skulle jag vara färdig. Han skrev
förbudssedlen ställd till Hälsingborg. Där skulle jag vänta på
gästgivaregården, tills han kom. Där uppehöll han sig i åtta dagar.
Sedan skulle jag vänta honom i Halmstad.
Nu vill jag berätta en tämligen volig händelse. Gamle direktör
Wenster hade sport, att jag skulle resa till Göteborg. Han förmådde mig att taga med 20 stycken gåsbröst. De hade blivit inpackade i schäsmagasinen och utgjorde en lång packe. När jag kom
till Engelholm, visiterades jag av tullen. Både tullaren och besökaren voro visitationsmåna. De träffar på gåsbrösten. Han frågar:
»Vad är detta?» »Det är min matsäck.» Han undersöker och skriker till: »Det är gåsbröst. Det är för stor matsäck att ha till Göteborg.» »Vad angår det er », blev mitt svar, »om den är liten eller
stor eller hur långt jag skall resa. » På detta svar från mig säger
tullaren till besökaren: »Tag det. Det är tullbart ». ·Han var ej sen.
Han tar säcken, men blir stående i tullhusförstugudörren med gåsbrösten under armen, medan jag håller tal med tullaren ..Jag finner på rådet att taga upp min plånbok och tager därlir upp min förbudssedel och visar honom namnet. Jag frågar honom, om han känner
det namnet. Han skriker till: »Ko skull». »Kom»,. vinkar han åt be-

sökaren, »denne herre kör baron Koskulls ärende. Lägg ner det,
som det legat.» Jag med snärten i ena och tömmen i den andra
handen hötte .åt besökaren och sa, att om han inte lade det, som
det förut legat, skulle den och den ta honom. Därefter kör.de jag
till gästgivaregården högt skrattande åt dessa pultroner, s om vol'o
kronans tjänstemän.
I Halmstad uppehöll sig min principal i 8 dagar. Vid var'j,e
station som jag träffade honom, hade jag ·d en äran att äta kvälls.mat med honom. Jag berättade då förhållandet med tullbetjäningen i Engelholm. Herr majoren skrattade, s.å att hans tjocka mage
hoppade och sa: »S.å går det med vår tullbetjäning. De låta ofta
narra sig.» Jag nästan ångrade mLg, att jag fredat Wensters gås"bröst, ty varken jag eller min bvors piga, som bar dem till dess
son från Masthugget till staden, fick det minsta för hela detta besväret.
Jag sökte upp mina släktingar i Varberg. Min farbrors änka
grät av glädj.e, då hon fick höra, vem jag var. Min kusin var gift
med en tunnbindare. De gjorde allt möjligt för mig, efter vad jag
kunde förstå . Sedan jag tagit avsked av mina släktingar och de
följt mig ut om dörren, kom en av stadens handlande för att efterhöra om något arb ete hos tunnbindaren. Det var en munter ung
herre. Han frågade, vem jag var och gav till svar, att jag var klensmedsgesäll från Lund och deras släkting. Jag reste till Göteborg
för att hälsa på mina bröder. Då han fick höra namnet, sade han,
att han kände två av dem. Därpå b:ad han, att jag skulle vänta
litet. Han ville tala n ågot med mig. Han begynte sitt tal så här:
»Har herrn inte lust att slå sig ner här i Varberg? Här är inte mer
än en smed och den duger lite till. Här är rika flickor och herrn
kan göra lycka här. » Jag tackade för hans omtanke, men för övrigt
kunde jag inte bestämma mig.
I Varberg lämnades min bekväma schäs jämte kofferten, som
stod bakpå. Schäsen hade majoren lånat i Varberg. Nu måste jag
färdas den övriga färden på skjuts. Åkdonet hade så öppna häckar, att man med all •o msorg knappt kunde taga vara på, vad man
hade att utföra och de välsignade gåsbrösten hade jag mycket
besvär av.
EmeJlertid hann jag fram till det efterlängtade Göteborg. Min
bror Georg bodde efter den stora branden i Masthugget. Mina
bröder blevo mycket förvånade. »
Efter att ha vistats i Göteborg i fem veckors tid och där upplevt
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ett antal äventyr, vilka noggrannt skildras, började Petter Löwegren. tänka på att söka arbete.
»Jag anmälde mig på klensmedshärberget», fortsätter han sin
skildring, »för att låta skåda mig om, som det heter. Då var ordningen den, att den som sist mottagit gesäll, fick ej någon ny, för
än en efter den andre fått gesäller, om de så åstundade. Detta kallades att skåda om efter skruven. På härberget hängde en tavla.
Där var alla mästares namn uppskrivna, alltefter som de. voro i tur.
På den tavlan var ett järn fästat längs namnen med ett skruvhål
vid varje mästares namn. Vid den mästare, som stod i tur att få
förmånen att först tillsägas, att där var en tillresande gesäll på
härberget, som begärde 14 dagars arbete på mästarens verkstad,
satt en skruv. Sade då mästaren, jag betackar så mycket, jag behöver ej någon, så skulle ortjungen fortsätta sitt ärende till vra r
och en i den ordning, de stodo på tavlan. Den som uraktlät detta,
blev pålagd ganska stora böter. Detta var, som sagt är, att skåda
om efter skruven, ty skruven satt vi·d den mästares namn, som
ortjungen var pliktskyldig att först gå till.
Nu var fallet det, att skruven satt v.id en mästares namn, som
hette Löfgren. Denne ägde varken ordning eller något passande
arbete åt mig. Där var likväl inget annat att göra. Jag måste hålla
till godo under hoppet, att 14 dagar går väl. Om denna mästare vill
jag namna, att han var skåning, född i Hörby och hade lärt i Ystad.
Hur han var i hantvärket, kan jag ej säga, emedan denne enligt allas utsago, aldrig arbetat, sedan han blivit mästare. Han emottog
verkstaden efter en namnkunnig avliden smed. Änkan hade fyra
barn, två söner och två döttrar med förra mannen. Hon skulle ha
suttit i gott stånd. Denne mästare sågs aldrig till, varken i verkstaden eller vid måltiderna. Han höll sig mycket välklädd och s åg
verkligen bra ut. Jag ömkade mycket den bedragna änkan med
sina barn. Jag märkte att hon hade mycket bekymmer för att skaffa
os_s mat och aldrig var hon eller döttrarna vid bordet, troligen i
fruktan för att det ej skulle räcka till.
En d·a g kom hon upp till verkstaden och ha·de med sig en
handlande, som bodde mitt emot. Han hade av smeden beställt nio
kakelugnsdörrar, men vid efterseende i det s. k. förlagssk åpet, så
fanns där inga utan till runda ugnar. Han djävlades fasligt. Jag
sade, att om jag visste, att det var med mästarens samtycke, så
kunde jag göra dessa runda dörrar till flata . Både frun och köpmannen bad då så mycket, om jag ville göra det. De skulle svara.
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för smedens förhållande i den vägen. Jag tog i lag med dem och
fick tre i ordning innan aftonen. Handelsmannen kommer då åter
upp på verkstaden och säger: »Gudskelov att här nu är kommen
en på verkstaden, som kan göra något», och jag måste lova honom
att göra vid de andra dagen därpå. Om aftonen kom smeden hem,
då jag med de andra satt och åt vår tarvliga kvällsmat, som bestod i tunn mjölgröt. Den var så tunn, att man behövde all stadga
på skeden för att kunna _kvarhålla den till munnen och dessuto.m
var det kokt färsk sill, som där då var mycket gott om i Göteborg.
Smeden säger åt mig, hur jag bar mig åt, som kunde göra runda
dörrar till flata . Jag gav honom ett kort svar, att jag hade burit
mig åt såsom en kunnig smed brukade. Härtill svarade han intet
annat, än att det hade han icke trott kunnat gå.
Om lördagseftermiddjigen k,o mmer samma han<lelsman upp till
mig och säger, att han skulle behöva en hel hop grova ankarre..
Om jag ville göra dem, skulle han anskaffa förlag. Därtill svarade
jag, att jag i morgon skulle taga avsked och att jag icke var k,ommen till Göteborg för annat än att hälsa på mina .bröder. Om söndagen tog jag avsked och med stort b.e svär skaffade smeden den
lilla veckolönen, som jag skulle ha för dessa 14 dagar. Den be-löpte sig till 5 riksdaler riksgälds.
Denna omtalte smed hushållade så, att han blev husar och som
permitterad arbetade han i Upp.åkra . Han var en gång på besök
hos mig, då jag var gift. Han såg då erbarmlig ut.
För att dröja längre i Göteborg, så på min äldre brors inrådan
tog jag åter arbete p å 14 dagar. Då stod turen hos en mästare,
s om hette Grönberg. Det var ett mera ordentligt ställe. Emellertid
fick jag åter brev från mina föräMrar om min återresa hem. På
mina t~å äldre bröders tillstyrkan beslöt jag mig för att resa hem,
så fort läglighet: yppade sig, varför jag tog avsked av smeden.
Äntligen var en jakt segelklar till Malmö. Min svägerska omställde
en ,god matsäck och min bror gav mig 2 buteljer rom och 2 buteljer
franskt brännvin.»
Sedan följ-d e en segelfärd, som icke var utan sina poänger, och
efter diverse öden och äventyr återvände Petter Löwegren till Lund .
» 1808 blev jag mästare för att slippa den hota nde lantvärnsutskrivningen. Såsom nybliven mästar,e sökte jag att vinna och
bli 1antagen vid akademien såsom smed, emedan den förutvarande,
som hette Bäckgren, var rymd för skuld. Detta vann jag även med
_allskön·s heder •o ch värdighet. Dock var jag likafullt hemma hos

41

mina föräJ.drar, ty vad skulle jag väl komma i ordning med. Min
far ville ej giva mig något, utan såg helst, att jag i h-ela hans livstid .
ej brytt mig om annat än att bli hemma hos honom.
Då jag fick i hågen att söka att bli antagen såsom smed vid
Akademien, rådde mig professor Lidbeck, att jag skulle gå till
till några av professorerna, för vilka jag hade det mesta förtroendet. Jag lydde honom, som alltid varit min gynnare. Först gick
jag till Lars Tengvall. Han och hans fru fann jag mycket roaide
därav och fick där många lyckönskningar. Därefter gick jag till
Matthias Fremling. Av honom blev jag på samma sätt bemött. Och
därefter till Joh. Lundblad, som jag väntade det största bifallet
av. Men huru kan man ej bedraga sig i sina egna tankar. D å jag
honom omnämnde mitt ärende, frågade han, om jag hade några
penningar. Mitt svar blev: »Nej, men jag tänkte mig kunna förtjäna dem. » »Det duger inte », blev hans svar. »Jag vaz: rektor det
året, d å den förre smeden rymde. Där kom en räkning från köpman Wihlborg. Där var ett stop brännvin, där var ett annat stop
brännvin. Kunde inte den tusan djävuln likasåväl tagit ett helt
ankare. Så skall jag säga er. Ni är för kavaljerisk att bli vår smed.»
Mitt svar härpå blev: »Det blir jag utan professorns biträde;. »
Hans fru kom då in och sa åt sin herr man: »Varför skall min vän
svara herr Löwegren så? Han har ju alltid varit i ditt tycke.» Som
jag kände Lundblads humör, brydde jag mig ej vidare om hans
yttrande och ej heller brydde jag mig om att fortsätta mina be;sök hos flera av professorerna. Då min inlaga förekom vid det
välvisa Consistorium, blev jag med allas bifall antagen och med
berömlig fullmakt försed·d .»
Ser man efter i universitetets handlingar, hur ovanståend.e ansökan 'l behandlades, finner man Petter Löwegrens anhållan, som
upplästes i det större Akademiska konsistoriet den 10 december
1808. Den lyder:

för

»Magnifice Herr Rector
och
Amplissimum Consistorium Academicum !
D å Kongl. Academien sedan Smeden Beckgrens afresa från
Staden, icke ägt någon egen Smed, som bestritt det wid Academien
förefallande smedarbete och Eder Magnificence, samt ampl. Consistorium förmodeligen uppskjutit att åter antaga en sådan Handt-

.,.
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verkare till dess någon i handtverket skicklig man sig anmälte;,
så får jag som nu blifwit Mästare, samt önskade få sätta mig ner
här i Staden, mig härtill allra ödmjukast anmäla. S åsom Gesäll
har jag förfärdigat en del arbete för K:o ngl. Acadeimiens behov,
hwilket blifwit g.o dkändt, och jag kan försäkra, att i den händelse
denna min ansökan bewiljas, jag äfwen hädanefter med största
oförtrutenhet och p å möjligen bästa sätt, skall förfärdiga det arbete hwilket kan blifwa mig a:nförtrodt. Under afwaktan af höggunstig Resolution på de nna min ansökan får jag äran med djupaste wördnad framhärda
Eder Magni:ficence:s
och
Amplissimi Consistorii Academici
allerödm:jukaste tjenare
Petter Löweg;ren. »
(Lunds universitets arkiv. Kansliet. Ser. E VII a. N :r 86. Consistorii majoris manualhandlingar 1808.)
Resultatet av denna ansökan blev, att Petter Löwegren antogs till Akademie smed, vilket framgår ur »Lunds Universitets
arkiv, Kansliet. Ser. A I. N :r 106. Consistorii majoris renoverade
pllotokoll. » I protokollet för den 10 dec. 1808 § 12. står följande:
· »Geno m en ingifwen och nu upläst skrift anhåller Smeden
Petter Lövegren, att, sedan han vid denna Stads lofl. Smed Embete
erhållit Mästerbref, varder till Academie Smed antagen i den förrymde Beckgrens ställe, och som d et är Consist: Acad : be kant att
Lövegren i sitt handtvärk eger erforderlig skickelighet, och är
d essutom till lefvernet välfrägdad och anständig; så fann Con.sist: :för godt denna hans ansökan bevilja; hvarvid konungens
förste Lifmedicus Herr Professor Doctor Engelhardt anmärkte:
»att såvida den antagne Smeden anså gs för skickelig ·att förrätta
k ongl: Academiens arbete / : och i annat fall borde han ej antagas :/ sa mt gjor·de det samma för lika billigt pris som andra, borde
han ock vara närmast b erättigad att dermed anförtr-os; i vidrigt
f~ll skulle missbruk lätteligen kunna ske, oförenliga m ed handtvärkarens i och med dess antagande förvärvade rätt.»
Academiens Herr Rector erindrade deremot: »att det b-orde
uti Lövegrens antagningsbref tydeligen utmärkas, det han egde
ingen uteslutand.e rättighet till Academiens Smed-arbete, den
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han icke heller äskat. - Att en sådan handtvärkarn es rättighet
skulle medföra både stor skada för academien och föranleda till
obehageliga tvister, ansåg Herr Rector vara mera än tillräckeligen
genom erfarenheten bekräftadt. »
Med detta Herr Rectors yttrande förenade sig öfrige Herrar
Consistorii Ledamöter, till följe hvaraf
Resolverades
Att antagnings bref för Smeden mäster Peter Lövegren, att
vara Academiie Smed kommer att utfär.d as. på så sätt, att han till
Academiens förefallande Smed-arbete ingalunda äger någon uteslutande rättighet, utan att han genom drift och noggranhet vid
det arbete, som honom öfverlämnas, bör söka förskaffa sig fullkomligt förtroende.»
Den fullmakt, som utfärdades, befinner sig i fröken Ebba Löwegrens ägo och har följande lydelse.
» Kongl. Carolinska Academiens
Rector
Jag Anders Lidbeck
Acad Carol. Biblioth. och Prof. Regius & Ordinarius.
Gör wetterligt: Att, som Academie Smeden Bäckgren från
Staden förrymt och p å twänne år ej återkommit, och Kongl. Ac.:ademien, igenom Dess n ådigst förundte privilegier, är wordet tillå tet, at ibland andre nödige Handtwärkare wid Jurisdictionen hafwa
en Smed, som efter behof och tillsägelse wärkställer det här förefalland·e arbete, samt Mästaren vid det Lofl. Smed Em.hetet i Lund,
äreborne och Konsterfarne Peter Löwegren sin tjenst erbjudit,
och hos Consistorium Academicum i åtanka kommit, i ufseende
på det goda loford, som han om erfarenhet i berörde Handtwärk,
samt om ärbart -och anständigt uppförande sig förwärfwat; Jag
alltså och i kraft af Consistorii Academ.ici härom tagne beslut,
igenom d ·e tta mitt öppna Bref antagit och förordnat Honom Mäster
Peter Löwegren, att wara Kongl. Academiens Smed i förberörde
Bäckgrens ställe; Hwarwi(l Honom, Mäster Löwegren åligger, näst
den undersåtliga Tro och Huldhet, Kongl. Majt. Vår allernådigstc
Konung, han underdåni.gst skyldig är och wara bör, att emot Academiens Rector och Consistorium Academicum all tillbörlig hör-
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samhet och lydnad bewisa, samt i öfrigt, såsom Smed wid denna Kongl. Academie städse wara försedd med . tillräckeligt och
uti Handtwärket wäl kunnigt och öfwadt folk, så att det ~rbete,
som Honom kan anförtros, icke må genom Hans eller deras förwållandc warda försumrnadt eller wanskött: wa~ande likwä1 genom detta Bref ingen uteslutande rättighet till Kongl. Academiens
förefallande Smedarbete honom tillerkänd, utan bör Han genom
drift och noggranhet wid det arbete, som Honom öfwerlämnas,
skaffa sig fullkomligt förtroende; Hwaremot Han i öfrigt äger
att åtnjuta· fullkomligt beskydd under Kongl. Academiens Jurisdiction, samt alla de förmåner, fri- och rättigheter, som Kongl.
Acade~iens Handtwärkare, istöd af priwilcgier och flere utfärdade
Höga Stadgar och Förordningar tillkomma, eller framdeles tillläggas kunna.
Till yttermera wisso warder detta Antagnings Bref af mig
egenhändigt underskrifwet och med Kongl. Academiens Sigills
undersättjande bekräftadt.
Gifwet Lund den 16 :de Januari 1809.
A Embetets wägnar
And. Lidbeck
Kongl. Acad. nuv. Rector.
L.

s.

;s.

P. Sandberg.

Hur den miljö tedde sig, i vilken Petter Löwegren och· han.s
samtida rörde sig, kan vi få en föreställning om genom den skildring av Lund i gamla tider, som professor M. K. Löwegren gj.ort
efter sin faders efterlämnade anteckningar. Lund var en liten
stad. Ar 1791 hade den ·e ndast 1250 mantalsskrivna innevånare,
av vilka 196 voro borgare. Här fanns även 11 handlande samt dessutom 260 icke mantalsskrivna studenter.
Petter Löwegren berättar: »I min barndom var det sed, att
var och en som hade råd därtill höll sig med ett eller flera svin.
Dessa nyttiga djur gingo om sommartiden merändels lösa om-
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kring, sökande sin föda på gator och gränder och gjorde ofta mindre välkomna visiter i trä·d går.darna, varav den tiden många funnos i Lund. Det hände till och med ej säl1a:n,, att en dylik best helt
ogenerat promenerade in i rummet, om man ej passat på att noga
tillstänga ytterdörren. Lundagården såväl som kyrkogården omkring domkyrkan voro den t~den omgivna av väldiga murar och
ingångarna voro försedda med grindar av järn. Sådana ingångar
ägde Lundag.ården tre samt kyrlmgården fem, nämligen en från
Lilla Torget (på norra sidan), en å t Kyrkogatan, en vid gamla latinskolan, en från Krafts kyrkogård och en åt Sandgatan. För
att nu freda dessa inhägnade ställen för fyrfotingarnas besök under dagen, då grindarna stodo öppna, fann man på det rådet, att
i varje port sätta ett bräde av nära en alns höjd. Över detta måste
nu var och en streta, som ville ut eller in. Då detta föll sig besvärligt i synnerhet för äldre folk och fruntjm:mer, anbragte man ett
fotsteg på nämnda stängsel. De illmariga fyrfotingarna lärde sig
emellertid snart att begagna samma väg och andra åtgärder måste
nu tillgripas.
Ett kvickhuvud fann då på följande medel, som troddes1bli radikalt. I varje port grävdes ett tämligen djupt hål; däröver lade.s
en järnrist, men som järnstängerna voro fästade i en ram av ekstolpar av omkring nio tums tjocklek (allt var solitt den tiden),
promenerade snart svinen in på sidostolparna. Man anbragte då
å ömse sidor ett framskjutande järn med åtskilliga hullingar. Nu
äntligen voro de förargeliga skadedjuren definitivt utestängda.
Emellertid hände det ej sällan, att folk fingo sina kläder sönderrivna på järnkrokarna, även som att små barn, som hade sin
förnöjels e av att genom gallret betrakta de i det därunder befintliga vattnet vimlande »poggorna », med händer och fötter fastnade
i gallret och genom ljudeliga skrik gåvo tillkänna sin nödställda
belägenhet. Under professor Engelhardts rektorat 1802 utfärdades
emellertid en förordning, att inga svinkreatur fingo gå lösa p å
gatorna och båda jurisdictionernas vaktkarlar - annan polis fanns
icke den tiden - ålades att med stränghet övervaka förordningens
efterlevande. Från den tiden blevo stadens gator någorlunda befriade från dess:) trafikanter. Men att förbudet ej föll stadens
hedervärda innevå nare i smaken, bevisa s därav, att professor Engclhardt sedan alltjämt fick heta »Svinareiktorn. »
På ·d en tiden voro alla husen vid Stora Södergatan ända upp
till den s. k. Harmenska gården, där Katedralskolan nu är, för-
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sedda med halmtak. Men här härjade en stor eldsvåda, varvid
nästan alla husen brunno upp och sades orsaken till denna eldsvåda hava varit ett av en student avlossat skott. Efter denna eldsv.å da blev det förordnat, att de nybyggda husen skulle täckas med
tegel, och detta blev också iakttaget, men ännu ganska långt fram
i tiden funnos många hus bå de vid Södergatan och inne i staden
som voro täckta med halm.
De flesta gatorna voro ej stenlagda. Bredgatan, Kyrkogatan,
Stora Södergatan och Mårtensgatan, ävensom större delen av
Klostergatan voro stenlagda •Och höUos någorlunda i ordning; dock
saknades även här trottoarer. I de andra gatorna och »strädena»
voro gemenligen endast några större stenar lagda längs gärdesgårdarna, på vilka de gående vid dåligt väglag kunde balansera
sig fram. Detta skedde dock ej utan fara att få ögonen utrivna
och ansiktet sönder~löst av de nedhängande stickelbärshuskarnas
grenar. Numera äro nästan överallt de gamla mossbelupna, av
skelört, bocktörne och vildstickelbär bevuxna stengärdesgårdarna
bortskaffade och de öde tomterna bebyggda eller försedda med
prydligare stängsel.
Ej heller fanns det då med undanta,g av d en ärevördiga, dock
ej så litet förfallna domkyrkan, det gamla akademihuset, som då
bestod av endast två våningar samt ·e tt och annat kapitelhus, rester
från forna, härligare dagar, någonting märkvärdigt att bet-rakta.
Det förunderligaste för mina barnaögon var den på torget befintliga s . k. Bys brunn med sin höga överbyggnad och sina två med
järnlänkar försedda upp- och nedvandrande spannar. Stortorget
i Lund var i min ungdom knappast mer än hälften så stort som
nu. Utvidgningen skedde fram mot mitten av 1800-talet i samman hang med Stadshusets (nuvarande Rådhuset) byggande och omfattade den östra hälften av nuvarande torget. Också rymde Stortorget ·e j ens hälften av den tillströmmande mängden vid marknader och andra folksamlingar. Särskilt vid de stora höstmarknaderna och under fastlagstiden voro alla inkörsportarna, särskilt
vid Stora Södergatan, uppslagna på vid gavel och hela gårdsplatsen
upptagen av böndernas vagnar. Hela övre delen av nämnda gata
fick tjänstgöra som torg. Mårtenstorget fanns ej den t1den. Det
tillkom först omkring 1840, då en del av det gamla Svartbrödrakl·o strets av fiskdamm.a r kringflutna trädgård uppläts till anläggning av torget. Lilla torget låg väster om Lundagård och var skiljt
från denna genom en hög mur. Vid S :t Petri Kyrkogatas väsitra

47
ända låg en liten öppen obebyggd plats, som kalla~des Isaks torg.
Det var dock icke något torg, men här stod stadens spöpåle ännu
så sent som på 1840-talet. Även det nu s . k. Kraftstorget var icke
något egentligt torg. Den närmast kyrkan, av murar omslutna
och med egen port försedda delen, tillhörde domkyrkans begravningsplats; den övriga delen var till största delen bebyggd.
Studentrummen sågo på den tiden ganska jämmerliga ut. I
min ungdom stod vid Krafts torg ett hus, s-om ägdes av en vid
namn Kjellberg. Där funnos många studentrum och beräknades
hyran för dessa från 2 till 3 riksdaler i terminen, vilket väl var det
gängse pris·e t. För övrigt var det brukligt, att förmö.g nare borgare
och handlande, som hade stud·e nter hos sig boende, aldrig försummade att bjuda dessa till sig på gåsfest S :t Mårtensafton.
Bland folknöjena i min barndomstid minns jag särskilt folkvandringen till den på Norra fäladen belägna, med fyra väldiga,
skulpterade stolpar omgivna S :t Hans källa. Midsommarafton, när
väderleken tillät det, var det sed, att stadens innevånare, såväl
äldre som yngre, vandrade ditut, somliga försedda med matkorgar
och allsköns annan välfägnad. En väldig eld uppgjor.d es av på fäladen hopsamlade »kP,kaser», riskvistar fr.ån gärdesgårdar m. m.
varefter dans och lekar vidtog.o, och uteblev man ej gärna u,tan
laga förfall från denna av ålder brukliga förlustelse. Sedan fäladen indelats i lotter på de särskilda husnumren, och sålunda ingen
»allmänuing» mera fanns tillgänglig, upphörde denna folkfest så
småningom. Huruvida källan själv eller någ-0t spår av densamma
ännu finns, är mig obekant, t. o . m. själva namnet tycks numera
vara alldeles förgätetl .
Sommartiden tågade stadens ungdom, liksom studenterna, fli tigt till Källby för att löga sig. Där fanns på det ställe, där järnvägen nu går över ån samt väster därom, ett ganska gott och vidsträckt badställe. Det djupaste stället »karetgölen», tillrådlig blott.
för simkunnjga, befann sig just där järnvägsbron nu foorsar ån.
1 Professor Michael Kolmodin Löwegren har med ledning av sin fars
anteckningar sökt återfinna källan, men misslyckats. Han skriver: »Av själva
källan finns numera intet spår, sedan all jord längesedan blivit utdrännerad
och uppodlad. Utan tvivel har platsen för densamma varit belägen några
hundra famnar öster om Sliparebacken, där en sänkning förefinnes, i vilken
vatten ofta är samlat. Från denna vattensamling går en liten rännil, som korsar
landsvägen nedanför Sliparebacken och rinner ut i Höjeå vid Värpinge. Källan
har otvivelaktigt varit en gammal offerkälla. »
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Därifrån kunde man simma en lång sträcka ända upp till en i byn
befintlig vattenkvarn.
För övrigt var ån vida bredare i min barndom än vad den är
nu. Vid badstället uppstod ofta stridigheter med byamännen och
deras drängar, ·emedan gräset nedtrampades och »ärtalanden » av
ungdomarna ej lämnades i fred . En gång, då jag och en mängd
andra pojkar samtidigt befunno o s s i ån, togo nå gra bonddrängar
alla kläderna och kastade dem in i_ett svinhus, där vi sedan med
stort besvär och ej utan stryk nakna måste uppsöka dem, andra
sedermera uppmärksammade olägenheter att förtiga. Som en del
av pojkarna voro s. k. bättre mans barn, väckte denna misshandel
mycket ont blod och ryktet om densamma gick som en löpeld genom staden. Följden var, att nästkommande söndag tågade en
stor fo~massa, äldre såväl som yngre, ut till Källby, där å tskilliga . våldsamheter begingos. Sedan den betan har, såvitt jag vet,
ungdomen aldrig på allvar förhindrats från detta nöJe.
Bollspel var i min ungdom mera i bruk än nu. Ja,, t . o. m. äldre
personer såg man den tiden ganska ofta deltaga i denna lek. En
plats, där bollspel med synnerlig förkärlek ovades, var Paradislyckan eller, som den förut kallades, Kråk;lyckan. I min barndom fanns härtill endast en port åt Lazaretts.gatan (= Paradisgatan), vilken sällan öppnades. Lyckan var för ö.vrigt omgiven av
en gammal förfallen stengärdesgård, över vilken man lätt kunde
inkomma från den då ej s.t enlagda och tämligen skräpiga Sandgatan. Här uppstod -ofta i dessa krigiska tider stridigheter och
slagsmål om företrädet till lekplatserna, varföre ock Akademiens
vaktkarlar sedermera blevo ålagda att förhindra bollspel därstädes.
Skridskoåkning övades i min barndom rätt mycket. Dammar
och kärr funnos det gott om den tiden b åde inom och utom staden.
De mest omtyckta skridskobanorna voro då »Nils Pers kärr », som
vintertiden hade ett ganska betydligt omfång och var beläget, där
nuvarande järnvägsstationen är byggd; »Per Ols kärr », som omfattade den nuvarande Zetterstedtska tomten (= norra hörnet
av Grönegatan och Stålbrogatan), samt »Karpadammen » och »Gidsholmadammen ». Största utrymmet lämnade likväl de s . k. Lefre
ängar eller » Lefvet», vilka sträckte sig utöver ägorna till Lilla
och Stora Råby. Den tiden stodo dessa nästan alltid under vatten
vinterti·d en, och gamla o ch .unga tumlade om .. varandra här. Ofta
såg · jag har prosten. Henrik Schartau gå på skridskor o ch täv la
med pojkårna i snabblöpning.
.
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Promenadplats·erna voro den tiden va~ken många eller synnerväl hållna. Bäst vårdad var den med murar omhägnade Lundagården, men studenterna ville gärna ha den platsen för sig
själva. I synnerhet sökte de utestänga gesäller och lärlingar därifrån och ville ej ens tillåta dem passera, då d eras väg gick därigenom. Detta gav anledning till många och blodiga slagsmål den
tiden.
Paradislyckan var ingen egentlig promenadplats. Ville man
ditin, vilket väl icke var förbjudet, måste man i regel kliva över
den förfallna gärdes.gården.
På Helgonabacken fanns d å för tiden endast en alle .av uråldriga träd, varav ännu ett och annat kvarstå r. Åker och betesmark n å dde ända in till träden, så att ·e j mycken plats lämnades
kvar för de lustvandrande. Den nuvarande planteringen tillkom
först under bislwp Faxes tid och länder hans minne till stor heder.
Där Holmbergska gjuteriet, professor Broomes hus jämte
fler.å andra tomter nu äro belägna - detta område kallades förr
den Siemerska trädgården eller Häs tbytaretomten, emedan hästmarknaderna fordom hölLos där - fanns i min barndom en gammal
och rätt vacker alle, vilken nedhöggs av professor Munthe. Han
hade blivit ägare till denna rätt stora tomt, om jag minnis rätt,
i slutet av förra seklet.
I Lilla Råby och vid vägen dit ut fanns även, en rätt vacker
trädplantering, mest bestående av kas tanjeträd, som jag tror vara
gjord av profess or Lidbeck. De fle sta träden äro nu fä llda,, men
en och annan gengångare finns ännu kvar frå n den tiden.
Vallen sträckte sig runt omkring hela staden,, endast avbruten
vid de fyra tullarna, där tullhus och tullbommar förefunno s, vid
vilka lantmännen hade att erlägga tull för de var•o r d e införde
till staden. Tullhusen finnas ärunu k var, men brukas nu till andra
ändamål. Bommarna äro nu längesedan försvunna. Vallarna höllos
dock aldrig i stånd och planteringar eller andra anläggningar
brydde man sig ej om. På sina ställen var den ännu ganska hög.
Andra gångstigar än de, som upplwmrnit genom lå ngvarig trampning, funnos icke, och dessa voro gemenligen ganska smala. Dessa
vallar hava nu alla försvunnit med undantag av den s . k. Högevall.
FI'.ågar man vart de såväl som många andra av stadens jordar
tagit vägen, så kan jag endast svara, att .d etta. hör till »intagornas »
historia, vilken skulle bliva alltför invecklad och vidlyftig att här
söka utreda.»
li~en
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Petter Löwegren hade således blivit egen mästare och därtill
antagits till akademismed. Nu gällde det för honom att skaffa
sig en smedja och behövlig materiel. Det senare visade sig icke
vara så lätt, det förra var lättare, ty »Sommar.e n 1810 kom min
brm· Johan hem för att hälsa p.å föräldrarna och mig. Han sade då
en gång till mig: »Du skall väl tänka på något för egen räkning,
ty som ·d et nu är går din ungdom bort» . Jag svarade: »Vad skall
jag göra, som har intet? » Så sa' han: »Jag har inte fler pengar med
mig, än jag behöver för mina resor, men ·d å jag kommer till Landskr.ona, skall jag sända dig 100 riksdaler banco, som du kan använda att betala dina skulder, som jag väl tror, att du äger. Så
kan du utse dig en gård, så skall du få 2500 riks daler av mig till
densamma. » Då min ~ader fick veta, att jag gick och förfrågade
mig om gård och köp etc., sade han åt mig: »Vad är det för hams,
här är plats nog. Du kan ju få hälvten av vår gård. » Till min ringa
båtnad löd jag min fader och ingick köp. »
Petter Löwegren hade nu mot lån blivit halvparts ägare till
det redan tidigare beskrivna huset n :r 322 vid Lilla Fiskaregatan,
där han var född och fostrad. Efter faderns, Jaoob Löfgren, död
ärv,d es andra hälvten av dennes söner, men 1824 blev Petter ensam
ägare till den rätt ansenliga gården och tomten . Dock bodde han
icke här längre än till 1828, vilket år han sålde fastigheten till
professor Ahlman för 22000 daler s :mt. Samma år köpte han
4/9 av den s. k. S ylvans ka gården, varom mera nedan.
Sedan Petter Löwegren blivit egen mästare med anställning
vid akademien och dessutom skaffat sig en bostad, var det helt
natur~igt, att han började tänka på att gifta sig. Alltsedan mycket
tidiga .år hade han haft en förälskelse. »Gent mitt emot mina
föräMrars gård», skriver han, »bodde kakelugn smaka ren Jöns
Almström. De hade då fyra barn, nämligen två söner och två döttrar. Den yngsta av de senare Elna Catharina, som var i år med
mig, ty hon var född d en 6 januari 1783 och jag som förut nämnt
den 1 maj samma årtal. Under vår uppväxttid voro vi alltid sams
och hade mycket förtroende för varandra vid många våra barnsliga
åsikter. Hennes fader hade tillvällat sig så stor respekt av sina
barn, så att de i hans närvaro knappast vågade tala högt. Detta
gjorde att flickan , den yngsta skulle jag sagt, trivdes mycket och
ofta hemma hos vårt och då hon behövd·e nå~t, såsom t. ex. frukt
eller annat så tillitade hon merendels mig.
Nu äro vi 15 år. Denna änglagoda flicka gick, som jag nämnt,
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ofta in till vårt. Det föll av sig själv, att jag tilldelte henne av vad
frukt, jag för hennes räkning samlat. I mina föräldrars trädgår1<l
var ett stort päronträd. Jag rysste det åt henne, där föll då en gren
med flera päron ned. Den slog jag henne så sakta på brösten med,
därvid småsmilade hon mot mig. I denna hennes ljuva oskyldiga
min var de't ;något som liksom viskade inom mig: »Får jag ej dig,
så aldrig någon annan i världen.»
Flickan ägde en /farbror i Ystad, som även var kruko- och kakelugnsmakare. Han dog och efterlämnade ej några barn. Flickans
fader bördade gården (= lös.te in). Dess äldste son, Carl Petter,
som redan då var kakelugnsmakaregesäll, blev då snart mä1stare
och bosatte sig i den nämnda gården. Det blev då så tillställt, att
hans yngsta syster skulle åtfölja honom för att ordna om hushållet för honom. Detta var omkring 1807. Nu var hon borta från mig.
Inga anspråk ägde jag på henne, ty ingen förklaring hade gått
för sig oss emellan, vidare än vad man kallar barndomsvänskap. »
Efter några år korn flickan tillbaka och sedan Petter Löwegren
1808 blivit mästare och två år senare förskaffat sig egendom,
·gjorde han allvar av sin föresats att gifta sig. Han berättar därom:
»Min fader, som året förut om sommar.e n hade gjort resesällskap med svarvaren Eklund, som årligen två gånger reste till
Göteborgs marknad, hade då även lovat, att vår styvmor (= Maria
Elisabet Schargren) skulle nästa sommar få resa dit med samma
sällskap. Resan blev uppgjord och allt var iordning. Min styvmor
sa åt mig, om jag icke kunde upptänka någon, som kunde se till
hushållet hemma, medan hon var borta. »Det kan jag ej, utan mor
kan förmå Catharina Almström därtill.» »Ja, du säger något, det
hade jag icke kommit att påtänka. » Där gick bud in till henne.
Hon var beredvillig med det uttryckliga förbehållet, att vi fick
vänta till dess fadern lagt sig att sova middag .. Vi voro i hushållet
min fader, en lärgosse och jag. Jag var som vanligt skaffare och
gjorde min flit. Det förstår sig, om -e j mer så åtminstone ej mindre,
kölnade upp eld m. m., som kunde lätta hennes besvär.
Nu var tiden inne, att de turkiska bönorna skulle avplockas,
skäras och insaltas. Jag hjälpte henne att plocka och att skära,
vilket senare skedde i ·d en tämligen rymliga spiskarnmaren, som vi
för att vara ostörda tilläst. Jag såg på henne beständigt. Då sade
hon: »Du ser så beständigt på mig.» Då jag svarade: »Ja, jag
kan ej låta bli det. Jag skulle även säga dig något, blott jag kunde
komma ut där:med.» Då svarade hon: »Säg du, det är väl inte annat
1

1
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än gott.» »Jo», utbrast jag, »vill du ha mig till din man? » Då sa
hon: »Jag har nog märkt, att du håller av mig. Förövrigt kommer
det an på, vad mina föräldrar vill.» Det förstås, att därpå följde
av mig mera tal om ekonomi och annat, som en friare är rik på .
Nu var bönorna i sin or·dning, ja, även ins altade. Hon går under
farväl med mig hem till sitt. En liten stund därefter kommer hennes moder, fattar mig om halsen och kysser mig under orde:n:
»Du skall bli min svärson! » »Aha », tänkte jag, »är det redan så
långt kommit ». Samma afton gick jag in till min söta tös , ty jag
gjor.de mig redån säker om min sak. I modrens närvaro nekade
hon mig ej min kyss. Ack, vad jag var säll! Nu fortfor vår samvaro
dagligt och stundligt, så ofta mina göromål i hantverket det tillät.
Ja, ofta måste jag lå ngt ut på natten återtaga skadan, som jag
ådragit mig genom uppehåll hos min förlovade. Dock alltid under försiktighet för min tillkommande svärfader, som även hos mig
hade stor r.e spekt.
·
Nu efter. allt detta återstod en sak, som både hos mig och
flickan icke utan ingav oss fruktan . Det var, att saken skulle ju
en gång föredragas av mig för min tillkommande svärfader. Jag
å min sida ansåg i visst hänseende, att det var brottsligt av mig att
.ha drivit saken så lå ngt utan att hava hans tillstånd eller med
hans vetskap. Nu levde vi i medio av november 1810. Min verkstad hade jag någorlunda i ordning och båda, kan man ju tänka
sig, längtade efter den ljuva föreningsdagen.
Bå·d a hade vi, s om sagt är förut, stor respekt för farsgubben,
som alltid låg till sängs så snart kyliga dagar infann sig och detta
allt intill maj och stundom till juni månad och det var ett vanligt
tal, då man fick se honom uppe ur sängen, att nu kan man se, att
svalorna äro komna , för Pottemakaren är uppe i dag. Stundom
steg han upp ur sängen för att rätta benen, men han var då försedd
med ludna stövlar, dito päls med mera.
Se här min och m.in fästmös väl uttänkta plan . Näst intill mitt
bodde rådman Hans Gyllich. Han var min tilltänkta svärfars Dubror och höge vän. Honom hade vi utsett vara böneman för oss
hos ·d enne grannlaga och respekthavande fadren. Jag går en fredagsmorgon in till honom och säger: »Goddag! Vill herr Rådmann en göra mig en tjänst i dag ? » »Jagu, ska jag så. Vad är det
Petter vill. att jag skall göra? » »Jo », sade jag, »jag och Catharina
Almström är sams till giftermål, men ännu är det inte anmält
för hennes fader. Därför om I vill ingå med mig till honom och
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anmäla mina tankar. » »Jag vet», sa han, »att m ar sams och jag
skall nog ta rätt på Jöns » (så hette min svärfar) .
Vi satte ut tiden och följdes åt därin. Jag ställde mig vid dörren, sedan jag hälsat och stod där som stackars Per Eriksson under hopp och fruktan.
Hör nu på rådman Gyllichs sätt, då han inkom. »Upp med dig
och ligg inte där och lata dig. Här är annat att göra .» Därpå svarade den tilltalade: »Ja, du som är frisker, du kan nog storma.»
»Ja, nu inget sladder mera. Här är Petter Löwegren och vill fria
till din dotter Catharina och hon vill ha honom. » »Ja, jag har nog
märkt, att han gått här och vespat», var hans svar. Därpå under
pustande steg han ur sängen och vi alla tre gingo ut i yttre rummet. Då han öppnade dörren till flickornas kammare och bad
Catharina gå ut till oss. Då tillfrågade han henne: »Har du lovat
Petter Löwegren äktenskap? » »Ja far », sa hon, »om det ej är
min far emot.» Därpå vände han sig mot mig och berä:ttade, att
hans dotter haft många tillbud, men dem hade han ej omtyckt.
Jag, sade han, hade lärt ett hantverk, som ej giak ur modet och
det visste han, att jag kunde. »Så låt det ske i Guds namn. » Därpå korn modern in, då han sade: »Ja, du vet väl av, det Petter
Löwegr·e n vill hava vår Catharina? » »Ja, visst vet jag det, Jöns,
låt så ske i Guds namn ». Därpå gick Catharina och kysste sina
föräldrar på handen och jag honom på munnen och svärmor på
handen och min Söta i famnen med en hög smällande kyss.
Nu var allt beställt och i ordning i den vägen, och jag tackade
den välädlc herr R å dmannen för hans havda besvär i den lyckliga utgången av denna för mig viktiga affär. Därpå inbjöd svärfar på rnedafton och så gick Gyllich. Jag gick nu till min, som jag
med all säkerhet kunde kalla, fästmö. Hon såväl som jag voro berusade av glädje över vår framgång med vårt gemensamma företag
att kunna "beveka gubben på ett sådant formellt sätt.
Vid denna tiden hade jag kommit att skada den främsta fingren av högra handen ganska svårt. Jag hade på min fästmös inrådan anlitat den s. k. Kokäringen , men hennes kvacksalveri hjalp
inte, utan förorsakade mig odräglig plåga. Jag måste då gå till
doktor Liljewalck. Då han fick se fingren, spottade han och sa:
»Fy fan, den har Herrn haft Kokärringen ihop med. » »Nej », svarade jag, »min fästemö har skött den. » »Det skall min själ Herrn
inte inbilla mig. » Han skrev så ett recept på en salva, som skulle
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indoppas i linneskav och läggas i vatten. Om några dagar fick jag
lindring och snart läktes den så, att jag åter kunde vara verksam.
Detta var för mig en stor förlust, helst jag då höll på att bygga
verksta,dsskorstenen och inreda kök och verkstad m. m. Åtta
dagar efter det att jag stått ut med det fruktansvärda men dock
lyckligt överståndna frieriet, gick jag in till min tillkommande
s~ärfar med anhållan om hans tillstånd att gå till domprosten för
att begära lysning. Han gav till ett hopp i säng.e n och sade: »Tycker min svärson, det kan gå så fort? Jag tycker, ni kunde gärna
vänta ett år och gå och se på varandra. » På detta gav jag till svar
att jag nu hade min verkstad till största delen i ordning och tilllika folk i den. Jag ville inte ha någon annan än min hustru att
förestå hushållet, därföre är det både min och Catharinas önskan
att så fort ske kan, vi få träda i äktenskap. På dessa mina anförda
skäl gav svärfar med sig och min tillkommande svåger blev tillsagd att följ.a med till prästen. Dit kommen, gjorde domprosten
den märkliga invändningen, att där skulle lämnas skriftligt från
fadren åt flickan. Jag skulle sitta, medan min giftoman gick efter
det. Därunder hade dompr.o sten många lyckönskningar åt mig,
som erhöll en så anständig, hygglig och välartad flicka till maka.
Jag reste mig och ödmjukt tackade för hans lovord om min kära
och sade, att jag försäkrar Högvö.r.dige Herr Domprosten, att allt
vad Herr Domprosten sagt om min fästemö, har jag i många år
burit inom mitt bröst.
Antligen återkom min tillkommande svåger med det äskade
betyget, vilket var med stor pinnastil av min svärfaders egen darrande hand präglat. Men hör nu på. Det värsta står tillbaka för
mig. Jag hade gått i råd med min vän och släkting, dåvarande perukmakaren Stäck, om hur mycket jag skulle giva domprosten för
lysningen. Han hade sagt att 4 riksdaler riksgälds var nog. Detta
var i och för sig väl litet, men jag löd Stäcks råd. Då j.ag lämnade
domprosten dem - de bestod av 2 vackra 2 riksdalers riksgälds
- , sade han, att det var alltför uselt att ej giva mera. Han fick
mera av en dräng eller småborgare. Jag svarade härpå: »Om Herr
Domprosten täckes säga mig, vad taxan är, vill jag gärna lämna
betalning därefter.» Då hoppade domprosten till och sade: »Om
jag skulle betalas efter taxa, så fick jag ej mycket.» Därpå svarade
jag: »Annu är väl ingen taxa utfärdad i mitt hantverk. » Emellertid måste han låta sig nöja med vad han fått. Han gav mig därpå
en sedel för att gå till domkyrkoklockaren Dahlen med. HoDJom
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gav j.ag 2 riksdaler, tillika 1 riksdaler 24 skilling till kartan (= lysningsbeviset). Därefter gick vi till högmässekomministern, som då
var domkyrkoadjunkt och hette Darin. Honom var jag Dubror
med. För honom berättade jag uppträdet mellan mig och <lompmsten. »Det skall du inte bry dig om. Så uppför han sig snart sagt
mot alla. Huru mycket gav du honom? » »Fyra riksdaler », sa jag.
»Det var tillräckligt av Dig ». Jag omtalte även hans lovovd om
min flicka och mitt svar. Darin gav jag 4 riksdaler 24 skilling,
vilket han nekade att mottaga, men jag sade: »Du kan behöva
dem bättre än domprosten ». »Det kan du väl ha rätt i, men <lu har
taxerat dig alldeles för högt. » Därpå fick vi en charmant frukost.
Nu var allt detta förbi.
Lysningen gick klanderfritt. Jag och min söta, goda, sköna
trolovade hade långt före lysningen utsatt Trettondedagen, den
6 Januari, till vår bröllopsdag. Det var hennes födelsedag och hon
blev då 28 år gammal.
.
På sagda dag 1811 stod vårt bröllop, som var både lysande
och ordentligt. Min svärfar var tämligen frikostig då och gästerna
talrika. Jag vill till läsarens nöje nämna dem. Prästerna voro
domprosten Hellman, som vigde oss, prosten Schartau med fru
Prostinnan och dess döttrar Lovisa, Abela (Abigail) och Catharina, ottesångsprästen Gullander och dess fru, pastor Norlin,
pastor Swalin och högmässeadjunkten Darin med fru, rådman
Gyllich med fru, dåvarande perukmakaren Josef Stäck, vilken hade
ackommenderat mig i håret, dess fru, som var min släkting. Handlanden Carl Magnus Roschius var min marskalk och hade givit
mig tyg till brudklänningen åt min brud. Även m å laren Petter
Eriksson med fru var där. Han hade oss ovetande målat en transparent och satt i fönstret hemma, då vi kommo från bröllops.huset, föreställande ett brinnande hjärta omfattat av tvenne händer med en lysande sol däröver. Mamsell Marta Stenberg, bryggaren Anders Påhls änka, min far och mor m. fl. Av alla dessa
nämnda lever nu, då jag detta upptecknat 1857, endast nuvarande
prosten Gullander och dess fru i Malmö.
Då vigseln var förrättad, samlades en ofantlig mängd männi:skor. Där hördes rop, att de ville se brudparet. Prosten Schartau
kom d å till oss och sade att hmdparet får tillfredsställa det
myckna folket och visa sig vid fönstret, då en hög röst sade:
»Det var min själ ett vackert brudpar! » Därpå gavs flera hurrarop.
Någon torde säga att eget beröm luktar illa, men som jag ej :före.-
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tagit mig skriva annat, än vad som sant är, så kan det gärna stå
där.
Då nu bröllopet var slut och största delen av bröllopsgästerna,
som ännu stannat kvar för att ledsaga oss till vårt hem, vilket
blott var tvärt över gatan, blevo med oss ej litet förv.å nade, då de
fingo se transparenten i fönstret. En punsch- och en bischoffsbål, .
som var av mig föranstaltad, stod på bordet. Alla 5log sig i en
ring om mig och bruden ·o ch då de dansat några gånger ikring,
sprang mamsell Lovisa Schartau mot bruden och i största snabbhet
nappade krans och krona av huvudet. Därefter tog var och en sitt
fyllda glas och sjöng: »Detta skall vara brudparets skål, Hurra,
etc. ·e:tc. »
Dagen efter hade vi det s . k. annandagsbröllopet med en talrik
hop med gäster. Samma målare Eriksson föranstaltade om aftonen,
då <lär dracks the, att utanför våra boningsrum uppställdes en hel
musikkår av 5 musikanter, 2 fiolinister, en valthornsblåsare, en
klandos och en som s1og tambo. Detta var allt oss ovetande. Lovisa Scliartau öppnade dörren och bad dem stiga in. De uppstämde
då i en vals. Nämnda mamsell kom då till mig; och bad, om hon fick
det nöj,e t att ta en dans med den nye brudgummen. Jag vägrade
ej och det gick bra. Där dansades till klockan tre på morgonen. Då
äntligen tog ·det slut.
Nu voro vi äkta och lyckliga makar med all heder, dygd och
anständighet. Nu skulle jag tänka p.å min verkstad - men utan
pengar och förlag. Med min hustru fick jag ej en styver. Svärfar
svarade med sitt vanliga valspråk: »Jag klär ej å mig, för än jag
dör» och »Jag har icke sålt min dotter. »
Dock kan jag icke fullkomligt tacka Gud, som styrt mig och
unnat mig mod, krafter och vishet till att möta allt, som velat störta mig i farorna. Kan ock vara, att jag, som ej haft böj.else för att
nedlåta mig till smicker eller snedknep med mera sådant, ofta nog
ökat mina svårigheter i världen. Kort och gott, jag drogs med min
nöjda maka och min värld någorlunda trevligt, dock med många
besvär och ofta nog med otaliga motgångar. Min fader knotade.,
för att han ej kunde bekomma sin fordran, som han ägde för
den försålda gårddelen och tyckte, att det ålåg mina svärföräldrar att även göra något för mig, något, som de verkligen kunnat,
om viljan hade varit därtill.
I början av det följande året eller 1812 fick jag bud från herr
professor 'Lidbeck, som alltid varit min välgörare, blott det ej
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gällde uppoffringar. Hos honom var hans svåger, kammarherre
V·On <ler Lanken, som kort förut köpt Torsjö herregård av två fröknar Leijonhufvud. Denna gård höll han på att ombygga. Han frågade
mig, om jag ville göra något arbete åt honom. D å ville han beställa
av mig beslag till 88 par fönster och tillbehör åt 18 kakelugnar till
bestämd tid. Jag förband mig därtill och Lid.beck uppsatte kontraktet, varefter underskrifterna ditsattes. Jag erinrade om skjuts ersättningen fram och tillbaka, ty jag hade förbundet mig att slå
fönsterbeslaget p å. Han svarade då, att det behövdes icke sättas
i ko ntraktet, då hans svåger hörde, att han lovade det.
D etta var en stor beställning nog. Jag hade d å endast en gesäll
och en lärgosse. Den senare bra och läraktig, den förre lärt grovsmed och således oduglig för mig. Men var för tusan väl skall
jag få förlag av järn och kol, vilka senare den tiden kostade 9 riksdaler tunnan. Jag grep mig an, gick upp till köpman Lindschoug,
som var den ende i stan, som handlade med dessa varor. Jag tillfrågade honom och berättade om min beställning av v. Lanken,
och om han ville lämna mig kredit på järn och kol, tills jag fick
arbetet färdigt. Nej, det ville han inte, ty hans järn och kol var
så gott som penningar och lwntanter. Jag, som aldrig kunnat med
att krusa, närmade mig åt dörren och sade: »S å kör fan i ask!»
Jag resolv·e rade mig och for till Malmö, gick till en smed, som
hette Ljungbäck. Han var svåger med handlande Stå hle, som försträckte honom med denna vara, och Ljungbäck drev själv sedan
handel därmed. Denne förnäme smed hade jag äran såso:m gesäll
att vara Dubror med. För honom berättade jag min affär i:ned
von der Lanken. »Det var ju bra. Du som är nybörjare kan behöva
det», sade han, och inn an jag hann framföra mitt egentliga ärende:
»Du skall få vad järn o·ch kol, du därtill behöver till samma pris,
som ho s köpmannen ·Och jag begär ej pengar för än du får färdigarbetat.» Nu var jag således karl för min hatt och la sset var snart
bundet. Sedan jag njutit en god middag av denn e frikostige smeds
bord, färdades jag hem som dubbel karl och smidde så det skallade
i hela Fiskaregatan.
Nu var jag färdig med mitt åtagna. Två dagar före den utsatta
tiden kom jag med min lärgosse dit, mycket välkommen. Där gick
bud efter snickaren för att inpassa fönsterbågarna.
Vid kontraktets uppställande hade Herr Kammarherren gjort
det förbehållet, emedan h a n ingå tt det med sin fru, att hon ej
skuHc vara besvärad med kost eller annat åt de vid byggnaden
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förekommande hantverkarna. Jag blev därför inkvarterad hos gårdens skomakare i ett rum, om jag så skall kalla det. Dörren gick
utför i förstugan. Då man inträdde inom den, skulle man antingen
sätta eller lägga sig i sängen, som var hela rumsinredningen. Mitt
ej så litet försedda matsäcksskrin var jag tvungen i sängen nedborra. Skomakaren bodde i byn, som låg ett gott stycke från gården. Det fönster, som skulle sprida dager in i rummet, var inte
runt, inte fyrkantigt, ej heller ovalt eller flatt. Det var dessutom
utan båge eller karm och ej stort större än ett tefat.
Morgonen efter ·d et j.a g var ditkommen, när jag skulle äta .
frukost med min pojke, ställdes ett bord med de 2 benen innanför
dörren och de 2 andra i den s. k. förstugan. Dörren till värdfolkets
rum stod även öpp.en, där mäster satt och lagade en sko .och såg
beständigt upp till mitt någorlunda försedda bord med brännvinsflaskan därhos. »Mäster, kom hit! » Upp som en fläkt var han .
»Vill mäster ta sig en morgonsup ?» Mössan av. »Jag tackar. »
Den togs i botten, så det sjöng i glaset, varpå han genast intog sin
plats på sin trefötting. Gumman ·o ch han talade om gamla saker
m. m. i Lund. Hon hade tjänat som piga i sina fagra ungdoms.år
hos sadelmakare Scharffenberg. »Kanske mamma vill ta sig en
liten tår? » Hon tackade, men sa' tillika, att det var skam, att jag
skulle spendera både på henne och hennes man. »Å, det gör ingen.ting,» svarade jag, »håll till godo.» Den tog hon i botten, så jag
märkte, att även hon hade gott handlag och sväljande. »Kalla på
mäster, han skall ha en tår ännu.» Hon s ade så sakta: »Nej, nej,
han behöver inte mer. » »Tag då mamma det ». Efter n ågo t lådsat
tvekande strök även den i botten. Åhå, tänkte jag, är du sådan.
Samma dag kom där en man med ett lass Kivikssill, ty deras
hus låg bra vid vägen. Hon underrättade mig därom. Jag frågade
henne, om jag köpte sill, om hon ville ha besvär att koka den till
middag. Jo, hjärtans gärna. Jag hade flera pund smör med mig,
men var likväl snål därmed, ty jag ville det skulle räcka till för
inig under hela tiden, jag var där. Jag köpte ett tjog och änmodade
gumman skaffa dill åt sillen. Det hade hon aldrig hört vara brukligt. Jo, sa jag, det brukas mycket på förnämt vis, men blott de
finaste bladen. Hön var villig. Till midda gen kom sillen, sedan
bordet var placerat och jag intagit min sittande plats i sängen.
,Jag lade före åt mig- fem , min gosse fem och bad gumman framtaga
en tallrik, där resten · till mäster och hans gemål presenterades.
En filebunk hade på min begäran även gumman anskaffat. Nu var
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således middagen, med vad jag den tillökt av mitt medhavda Lundaförrå,d, förbi och jag som ej hade tid att dröja eller sinka bort
tiden, skyndade åter till arbetet.
Om aftonen eft.er äten kvällsvard, gick jag in till min herr värd .
»Har inte mäster lust att visa mig litet ikring? Det är alltför bittida att gå till sängs. » Mössan av i ett ögonblick. »Jo, mycket
gärna! » Han visade mig omkring. Där fanns ej något synnerligen
märkvärdigt för ögat. Jag frågade honom, om här ej fanns· nå got
värdshus. »Nej, kammarhenen hade :förbjudet det. Men här är en
av mannarna, som i tysthet säljer brännevin ». »Låt oss gå dit».
Vi fick, emedan mitt höga sällskap försäkrade jag var en pålitlig
karl, som ej löpte med sladder, supen med ost och smörgås. Efter
det jag bestått min värd två, kanske tre supar, bar det hem. Sedan
han bett ett ödmjukt godnatt och efter att jag lagt mig till ro, blev
ett förfärligt buller. Mästers hälft hade föreb~ått honom e.tt och
annat i hennes tycke misshagligt. Han skulle då visa sin mannamyndighet. Jag låg och hörde på hela ·d etta äventyr. Gumman,
som ville anlita mig att bliva medlare i denna s ak, var flera gånger
'Och bultade på ,d örren. Men jag sov och till och med snarkade.
Sedan blev där äntligen tyst och hur det gick till om morgonen,
vet jag inte, emedan jag var uppe innan klockan 3 och fortsatte
med min fönsterbeslagning. Jag har ,o fta tänkt på detta, hur förän:drad en människa kan bliva till humöret genom litet brännevin.
Denne skomakare var eljest ·e n tyst man och inte fi ck han mer än
en sup åt gången av mig härefter.
Om morgonen kom båda fröknarna von der Lanken till mig och
sade: »Bevars vad herrn är gorri, vi ha inte fått sova hela morgonen för herrns larmande.» »Det kommer sig därav, att jag vill
skynda mig härifrån, innan matsäcken tryter ». »Hur tycker herrn
om sitt logi? » »Åjo, jag immaginerar mig, hur det är för fångarna
på Citadellet. » Under dessa svar gick de ifrå n mig och troligen
gjorde sin berättelse för sin söta, snåla mamma.
Tredje ·d agen efter min ditkomst hade jag färdigt klockan 4.
Jag gick då till kammarherren och företedde min räkning! Han berömde både mitt arbete och ackoratess samt betalte var skilling.
»Hur blir det med skjutsarvodet? » »Det ger jag tusan i! » »Jag
kunde tro det. Men kammarherren erinrar sig väl avtalet hos professor Lidbeck?» Han svarade: »Skulle jag skjutsa mina hantverkare, finge hela min gård nog att göra. » Antligen framtog han 4
riksdaler och 24 skilling och flydde mig. Jag sade honom, att det
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var vad ·skjutsen hit kostade, men jag skall ju åter och det med
min koffert, som arbetet varit uti. »Så för tusan djävlar, tror herrn,
jag kari ösa pengar ur brunnen. » »Det kvittar mig lika var, blott
jag får min rätt. » Då blev han ond och i sin vrede slängde 2 tvåriksdalrar på stolen bredvid, d en jag satt på. »Så nu kan det vara
nog, » sade han. »Åja,· men jag har icke i sådan vrede uppfört mig
som Herr Kammarherren mot mig. Nu vill jag hoppas, att Herr
Kammarherren genom sin inspektor för betalning får nå gon, som
kan forsla mig till nästa gästgivaregård.» »Det ger jag fan! » »Hederligt», sa jag och gick till ·d örren och yttrade: »Här har jag
va'tt» (= varit för sista gången.) När jag var utkommen p å gården,
kl'>.m herr kammarherr-en och skrek: »Schröder! » Han kom. »Skaffa
denne skjuts härifrån. » Schröder var jag du med sedan Lanken
bodde i Lund. Han var liksom sin husbonde pommerinkare. Schröder
frågade, hurudan likvid jag erhållit. »Alldeles riktig. Men han
visade sig ovanligt ond och tvär.» Schröder sa: »Om du bara lwmmit en timma förr eller senare, ty jag vet, att hennes nåd kort
förut givit honom förargels·e, vilket är henne så likt.»
En stackars bonde, som med sina dåliga hästar körde lera,
·måste åtaga sig att skjutsa mig. Utkommen ur gården frågade jag
bonden: »Har du lust att skjutsa mig till Ystad?» »Det vill jag
gärna, men jag har inte foder åt öken.» »Å, det har vi på marken.»
Färden bar då mot Ystad. Min gosse gick över en gär.d sgård och
sökte vicker. Och sen bar det tämligen fort nog åstad.
Hos min svåger (Carl Peter Almström}, som nyligen blivit
gift med kommisarien Fribergs dotter i Tolånga, Wilhelmina, var
jag oändligen välkommen. Detta var första gången, jag var i Ystad
och förs.ta gången, jag sett och talat med denna min lilla "llätta
svägerska. Bonden avfärdade jag med 1 riksdaler 24. Därmed var
den fattig·e statkarlen övernöjd.
Sedan jag köpt något smått åt min hustru, reste jag efter tre
dagars ·d ärvaro. Ingenting vidare anmärkningsvärt föreföll under
resan.
AY von der Lanken hade jag fått mellan 6 och 700 riksdaler ·
riksgälds. Av dessa fick min far en hel del, då allt blev gott och
fiörträffligt oss emellan.»
De på detta arbete erhållna pengarna kom nu väl till pass, ty
Petter Löwegren fortsätter: »Min hustru var under första halva
året mer eller mindre sjuklig, så att apotek och doktor Liljewalck
måste ständigt anlitas. De därvid åtföljande lwstnaderna och andra
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olägenheter voro ej utan kännbara för mig, fattige nybörjare. Slutligen efter hennes återfående hälsa blev hon i välsignat tillstånd.
Nu hände det, att bror Georg med sin hustru och dotter samt
en deras sällskapsmamsell Svensson kom i all sin briljanthet från
Göteborg för att hälsa p å . Jag gick från verkstaden ut att mottaga
dem och de gick då in till föräldrarna och kom ej till mig den
dagen, utan först den andra . Efter middagen kommo de mangrant. Min svägerska förebrå.d de mig, för att jag ej kysst henne
på munnen i stället för p å handen . Därpå gav jag till svar, att
det vågade jag icke, så svart jag var från verkstaden kommen.
Därpå frågade hon, om hon icke fick den äran, att se sin svägerska. Hon var kort förut ingången till sina föräldrar. Jag lät vår
piga gå in efter henne.
Dagen efter denna min högdragna svägerskas besök blevo de
främmande tillresande, föräldrarna, jämte jag och min hustru
bjudna till rådman Gyllich till middag. Min höga svägerska tyckte,
det var ·e n stor heder för oss att bliva bjudna till en rådmans. Som
hon själv var rådmansdotter uppskattade hon denna värdighet
mycket högt att hava sin härkomst från en rådmansätt. Fru rådmanskan Gyllich var en förekommande fru, som ägde, vad ja,g
kunde inse, ej någon hög rangsjuka . Utan till min höga svägerskas
stora förtrytsamhet gj·o rde hon ej vidare skillnad mellan de båda
svägerskorna. Dagen efter blevo vi samtliga bjudna till gamle
direktfö· Wensters. Detta herrskap var även vad man kallar av
gamla världen, enkelt men snyggt och sirat. Min hustru blev även
såväl av herrskapet Wensters som de övriga gästerna firad alltför
mycket efter svägerskans tycke. Troligen var det väl något för
att hon var nygift och för övrigt tog hon sig synnerligen gott ut.
De övriga dagarna tillbragtes med att bese stadens märkvärdigheter.
Nu levde j1a g med min goda maka i allsköns lycka och välsignelse och ·d et i en tid_, då allt gick gott till. Min bror Hans, eller
som han sedermera lät kalla sig Johan, som gift sig med den förut
här nämnda mamsell Nelly Blackwood, kom med henne hem till
oss på besök :frän Gö·teborg. Bjudningarna voro som de förr
nämnda hos Gyllichs och Wens ters med tillägg hos stadsfiskalen
Maurits Sandahl, som var synnerlig vän till de tillresande, sedan
den tiden han vistades i Göteborg.
Efter intagen kvällsmat skulle vi samtliga en kväll göra en
promenad först i orangeriet och sedan i Paradislyckan och däri-
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från upp på Helgonabacken. Men mamma, som var vad man kallar tung på foten, m åste sätta sig på en bänk, som sbod under träden mitt för doktor Sönnerbergs. Efter denna vilan gick hon tämmeligen bra hem. Nu hade vi bjudit till oss främmande till nästa
dagen, som var en söndag den 21 juni. Om morgonen kom pigan
in kl. 6, då vi ännu ej voro uppstigna, för att taga order om att
s ätta över grytorna. Jag minns, det var bringa och skinka i fråga.
Hon var ej mer än utgången från oss och hade översatt grytorna,
förrän mamma kände barnaont, som det kallas.
Nu blev det annat att tänka på, än att ta emot den inbjudna
främmanden. Liljewalck, som lovat mig biträda vid detta tillfälle,
kom efter budet genast, likaså barnmorskan. Hela dagen gick utan
vidare verkan till födsel. Om aftonen, då Liljewalck gick, sade
han: »Om herren tycker, att det behövs med min närvaro, så
skicka bud efter mig hos räntmästaren Lindskog. Där är jag på
kalas.»
,
Jag kunde ogärna vara inne bland de tillkallade kvinnfolken,
utan satte mig i min brors täckta vagn, som stod i porten. Klockan
12 gav mamma till ett h3gt nödskrik. Då jag skyndade in. Hon var
då på barnmorskans föreskrifter lagd på en tältsäng. Barmnorskan hade däremot intagit plats i vår säng. Jag rysste äntligen
liv i henne och yttrade: »Är det nu tid att ligga och sova ? Är madam oförmögen att sköta sin tjänst, så säg ifrån? » På detta gav
hon mig till svar, att hon varit hos både grevar och baroner, men
ingen hade sagt så till henne som jag. Jag svarade: »Jag håller
min hustru lika så kär, so.m de hålla deras. Här skall gås bud
efter Liljewalck ! » Han kom genast med sin betjänt med lyktan
under ett strängt regn. Då jag sade förhållandet med barnmorskan,
Kjerstina, stampade doktorn i golvet med orden, varföre jag låtit
henne få brännevin. Jag svor däremot, att jag givit henne en droppe.
Men så kom jag ihåg mig, att jag om morg·onen hämtat ett halvstop till Wihlborgs och satt det på en hörnskänk i yttre rummet.
Då jag såg efter var flaskan helt och hållet tom. På den tiden
nyttjade jag ej den varan, ty stopet kostade 2 riksdaler. Mamma
hade förut bett mig att vid detta tillfälle hava det i ordning till
den så kallade barnfoten.
»Så för tusan, där ha vi det! », sa Liljewalck. Då hon kom
in, fick hon en tillbörlig skrapa med åtskilliga varningar. Därefter befallde han sin betjänt att gå efter pedellen Olin för att öppna
åder på mamma. Han gjorde sju gånger försök utan att få en
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droppa blod. »Detta duger inte. Jag får själv gå till pedellen
Möller och se, om han var nykter i går afton. » Han åstad i det
starka regnet med betjänt och lykta. Återkom med Möller, som
han hade funnit redig. Han öppnade ådren och lyckades i första
hugget på högra stortå n. Men allt oaktat skedde ej någon förlossning för än om morgonen klockan halv åtta. Det var då något
över .d ygnet, hon utstått härmed.
Denna av oss höghjärteligen efterlängtade äktenskapspanten
bestod i en flicka, som var stor och rask.
Min bror och svägerska påskyndade med sin återresa och som
jag ·o ch mamma ville ha dem vid fadderskapet, anställdes barndopet om midsommardagen. Min bDor hade kort före sin ankomst
skickat ett ankare äkta god Jamaicarom, som kom rätt väl till
pass. Även hade han några buteljer vin, vars korkar fick ej sitta·
längre kvar. A~k vad detta smakade i synnerhet vännen Darin, som
förrättad e döpelsen. Domprosten, om jag minns rätt, var vid riksdagen och vilade sina små korte ben.
Nu idetsamma kom Liljewalck och såg det sviktande bord av
välsignelsen. Han frågade mig, om jag snart ämnade bliva av med
min hustru. Men han tog reson genom min förklaring om min brors
och svägerskas snara resa. Kära mamma befann sig snart munter,
glad och rask och glädjen stod högt i taket. Hon under födelseplågorna sade, att hon önskade, att det skulle bli både den första
och sista barnsängen. Då vi skulle överlägga om barnets dopnamn,
iwm vi ej rätt överens. Då hon sade: »Kan icke j·ag få råda. Härnäst kan du få det. » Det fick jag också tillräckligt, ty hon födde
mig inalles 10 barn, nämligen 7 gossar och 3 flickor, som nedanefter skall alla omnämnas.
Mina föräldrar, svärföräldrar, bror och svägerska, min svåger
Håkan Christoffer och svägerska GDeta m. fl. VODO dopvittnen.»
Alla de tio barnen i första äktenskapet föddes och framlevde
sin barndom i det ovan omtalade huset n:r 322 i Lilla Fiskaregatan.
Men 1828 sålde Petter Löwegren gården och köpte i stället fyra
niondedelar av den s. k. Sylvanska gården, som på 1784 års karta
är betecknad med n :r 27. Denna bestod av tre korsvirkeshus, av
vilka det ena var två våningar högt. Den södra längan låg vid en
fortsättning av Stora Algatan, där denna, innan Akademiska Föreningen byggdes, hade en förlängning, som förband den med Sandgatan. Den västra flygeln låg p å hörnet av Sandgatan och Stora
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Algatan alldeles mitt 'e mot det gamla Lundagårdshusets östra
gavel.
I detta hus bodde Petter Löwegren knappa två år, ty redan i
början av år 1830 inköptes hela den Sylvanska gården av den
nybildade Akademiska Föreningen, som med detta köp ville rädda
den centralt och vackert belägna platsen från att ytterligare styc.:
kas och bebyggas med småhus. Petter Löwegrens hus blev sålunda
Akademiska Föreningens första hem här i Lund och som sådant
stod det kvar till 1853. Visserligen började man bygga det nya
f öreningshuset 1848, men ·d etta uppfördes på den stora tomtens
mitt norr om det gamla, som fick stå kvar och tjäna såsom hem
för Föreningens .verksamhet, tills den nya byggnaden blev färdig.
Men när detta väl skett, hade också Sylvanska gården tjänat ut
och bleY på auktion försåld för nedrivning. En företagsam person
passade på och flyttade huset till hörnet av Råby- och Stora Tvärg~tOrna , där det än i dag ligger. Petter Löwegrens gamla hus,
som: blev Akademiska Föreningens första boning, gör fortfarande
nytta för sig, väl icke som centrum för det akademiska livet, men
som lokal för Lunds stads pantlåneinrättming. Medan huset ännu
5

66

befann sig i Petter Löwegrens ägo, bodde uppe i det ena gavelrummet en tid den glade studenten »onkel Adam», C. A. Wetterbergh, som gärna lät sig bjudas på middag i smedens hem.
För en ·d el av de erhållna penningarna köpte Petter Löwegren
redan samma v.år 1830 gården n :r 137 på östra sidan av Stora
Södergatan (nuvarande n:r 41). När han flyttade in här, var Petter
Löwegren nybliven änkling, ty hans första hustru hade dött, medan han bodde i Sylvanska g.ården . Det var en svår situation, han
råkat i, när makan dog och efterlämnade honom med åtta minderåriga barn. Av dessa dog det yngsta Christina Maria på våren
1832 av frossa.
»Efter min yngsta dotters dödliga frånfälle», skriver Petter
Löwegren, »beslutade jag att åter välja mig en maka, som kunde
dela med mig bekymmer och besvär.
Jag vill nämna om en liten historia, som har i och för sig själv
sammanhang me<l mina livsöden. Omnämn·da min dotter var ett sött
barn i lifstiden. Om morgnarna kom hon hoppande till mig i sängen, där hon under smekningar överhopade mig med sina barnsliga
infall. Då jag sade åt henne: »Tycker du inte Malla (så benämndes
hon av mig och syskonen), att det skulle vara roligt, om jag skaffade dig en mamma igen? » »Jo», svarade hon. »Vem tycker du
då, du skulle vilja ha till mamma?» Då sade hon: »Kan inte pappa
ta fru Nilsson? ». Detta infall fick hon troligtvis av den orsaken,
att hon gick i skolan hos fru Nilsson och tyckte bra om henne i
hänseende härtill. Jag kände fru Nilsson mycket noga, men hade
aldrig kommit på den tanken att begära henne till min maka.
Hon bodde endast ett hus från mitt och hade sin gamla mor hos sig
och höll den s. k. Hesslenska donationsskolan 1 .
Jag gick in till henne en söndagseftermiddag. Jag var välkommen och blev bjuden kaffe . Jag satt och såg på henne. Hon i mitt
tycke såg bra ut. Jag yttrade för henne min tanke, som hon genast
1 Den Hesslenska donationsskolan hade tillkommit genom ett testamente
1822 av biskopinnan M . B. Hesslen, som skänkt pengar till inrättande av en
fattigskola. Undervisningen i denna skola sköttes av Magnus Nilsson och dennes maka Catharina Lovisa Nilsson, f. Lundberg. Efter mannens död övertog
hon Hesslenska skolan, i vilken s edan endast flickor undervisades, men pengarna räckte inte till att upprätthålla fru Nilssons skolavdelning, varfö1· direktionen uppsäger henne vid juletid 1833. Det framhålles som bidragande orsak,
att hon gift sig med Löwegren, som har må nga barn, varför man förmodar, att
hon icke kan ägna skolan den tid, som behövdes. Gustaf Ernst, Lunds folkskolor före 1842, Lund 1941. s. 18 och 25.
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biföll. Mina äldre barn visade härvid något misstycke, men jag
brydde mig ej ·d ärom, utan förde min egen övertygelse och höU
dem på vederbörligt avstånd.
Men nu fick jag nya besvär och bekymmer. För d et första
skulle jag avvittra mina barn efter dera s moder. Det röjde jag
snart nog ifrån mig och fick det i sin ordning. Sedan skulle där
bevis ifrån Ystad, om min trolovades förra mans död, som vådeligen var omkommen och funnits död i hamnen därstädes. D etta
gick långt om länge även för sig.
Äntligen med allt detta mera undanröjt skulle vi nalkas med
vår lysningsanhållan hos domprosten H ellstenius . . Jag frambar
mitt ärende, varpå han frågade mig: »Hur många barn har herrn? »
»Tio », blev svaret. »Har icke herrns trolovade också barn? »
»Två», blev svaret, »och det är tolv. » »Det är nog, att ni vågar
er!» »På Guds för syn vågar man allt, » blev mitt svar. Därpå räckte
jag honom mjn skärv, som bestod i 5 riksdaler. Han och hans kära
maka hade mycket viskande sig emellan, förmodli gen om, huruvida någon välfägnad skulle bjudas mig, men skärven var ej tillräcklig till en ny päls å t dess fru, som det står i prästavisan.
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Nu hade jag ännu ett altare att offra på, ty sådana finns här~
tror jag, lika många som i Rom i Sankte Petri kyrka, varom jag
läst. Detta var domkyrkoklockaren. Där gick det charmant till och
för mitt offer erhöll jag jämte lyckönskningar av min hror och
vän, pastor Norlin, tillika en härlig frukost. Nu var för <lenn.a
gången allt i ordning. Bröllopet firade vi helt enkelt utan
både transparanger och andra rariteter, liksom om domprostens
fasa för .de tolv barnen hade som en åskvigg slagit ned i våra föräldrahjärtan och förbjudit oss alla frikostighet.
Min kära hustru hade tvenne barn med sin förra man, M.
Nilsson, en son och en dotter. Den först nämnde, Nils Christian
Theodor, på sjätte året och flickan Emma Laurentia på det tionde,
då vi blevo gifta den 6 juli 1833. Nu tillkommer det mig att uppteckna min andra makas släkt
och anhöriga, så vitt jag har kännedom därom.
Min hustrus fader, Carl Christian, var född i Lund och hade
tagit sitt namn, Lundberg, troligen efter sin styvfader, som hette
Hesselberg. Han satte Lund framför Berg och fick således Lundberg. Såväl styvfader som styvson voro skräddaremästare här i
Lund. Min hustrus morfader hette Möller och var skomakaremästare här i Lund och var preussare född och troligen lwmmit hit
lill Sverige under pommerska kriget. Min hustrus moder hette
Catharina Lovisa Lundberg, född Möller och ägde sju barn: av
vilka endast ett par skola omnämnas.. Sonen Carl Joachim, är
trädgårdsmästare här vid Botaniska trädgården (om honom se
sid. 90) . Han är gift med Maria Hesselgren, vars fader är pastor
Hesselgren. Sonen Petter Gustaf, djurläkare i Skara. Min hustru
Catharina Lovisa är född 23 juni 1795. »
En bild av hur det Löwegrenska hemmet på Stora Södergaian
tedde sig i förra hälvten av 1800-talet ha vi fått bevarad tack
vare en skildring, som professor Michael Kolmodin Löwegren
givit av sitt barndomshem. Han var icke mer än 13-åring, när
han lämnade det för att gå i skola i Växiö och han återsåg det icke,
ty då han kom åter till Lund, hade den gamle akademiesmeden förs.ålt huset och flyttat till ·ett hus vid slutet av Stora Fiskaregatan,
där såväl han som hans maka slutade sina dagar.
»Min fars hus», skriver professor Löwegren, »var en ej just
låg envåningsbyggnad med tre rum jämte förstuga och inkörsport
åt .g atan samt två rum samt smedjan med verkstaden åt gården.
Huset hade en rymlig vind och var täckt med tegel. Till förstugan
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ledde en fyra steg hög stentrappa och över ingången hängde en
nära nog alnslång nyckel av konstsmide på sin tid förfärdigad
av min far. Till vänster i förstugan ledde en dörr till ett mindre
rum, som vanl~gen användes som gästrum, men stundom var uthyrt (rätt fram ledde en dörr ut till gården). Till höger kom man
in i »stuen », namnet erinrade om danska tiden. Det var ett stort
fyrkantigt rum försett med två par fönster och en grön kakelugn
mitt på inre väggen . Golvet var belagt med stora :fyrkantiga, väl
hopfogade stenplattor av rödgul sandsten, som sannolikt en gång
tjänat som golv i Domkyrkan. Rummet gjorde på det hela ett
'festligt intryck, åtminstone har det kvarlämnat ett sådant intryck
i mitt minne. Innanför detta rum låg vardagsrummet, som tillika
tjänade oom sängkammare för far och mor, vilkas pärlfärgade
säng, åtminstone i senare tider, där hade sin plats. Här stod även
ett pärlfärgat skåp med skänk, pappas länstol samt en liggsoffa,
i vilken jag som liten hade min liggplats. Ifrån detta rum kom
.man till ·ett rum åt gården. Det kallades verkstads:rmmmet, ehuru
den egentliga verkstaden var i själva smedjan, men min far hade
håt en arbetplats, där han merendels sjungande utförde mindre
.och finare s.mides arbeten. I detta rum låg Christian samt Georg
och senare även jag. flärifrån lwm man in i köket och därifrån till
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smedjan, som var ganska rymlig. Här hade blåsbälgen och ässjan
samt smidesstädet sin plats jämte skruvstäden och andra nödiga
yrkesredskap . Slutligen fanns bakom smedjal\ ytterligare ett tämli,g en stort rum, som kallades »mörka rummet », emedan clet saknade verkliga fönster. Det användes som förvaringsrum för diverse
saker, bland annat hade jäsningskaren vid brygd här sin plats
och jag har här mer än en gång med undran betraktat jäsnings.processen. Till detta rum kom man genom en dörr i gången mellan
förstugan och gårdsplatsen. Rummet var för övrigt för oss barn
oskattbart för sina många gömställen, när vi annars vågade oss
·d it in. Härifrån ledde en trappa upp till den rymliga vinden, dit
vi ej gärna utan uppsikt fingo gå, ty golvet var på vissa ställen
och synnerligast över porten ganska skröpligt och hotade brista
under fötterna.
Gåvdsplatsen var just ej så stor. At söder begränsades den av
den söder om inkörsporten belägna delen av tomten, innefattande
ett rum mecl egen ingång från gatan samt kök och ett mindre hus
på södra sidan om vår gård samt därtill en smal trädgård näst
intill vår. Denna tomtdel, som väl knappast utgjorde en tredjedel
av det hela, beboddes av en guldsmedsänka Bollvig och hennes,
dotter Anna Dorta. Åt norr begränsades den mot grannens, Per
Olss•on, gård av en lätt överkomlig jordvall, planterad med bocktörne, Lycium barbarum, och, om jag minns rätt, ett plommonträd
av den gamla goda, gula sorten. Utsikten ·från denna vall över Per
Olssons ståtliga gödselhög och de mitt framför liggande logeoch stallbyggnaderna var för oss barn synnerligen angenäm och
lockande. Mitt på vår gård var en brunn, från vilken vattnet upphämtades med en spann förmedelst en med krok försedd stång.
Som locket över brunnshålet ej alltid lades väl till, hände ett par
gånger, att, då striden var som hetast mellan vår och Per Ols'
tupp, en av hjältarna ramlade i brunnen, för att sedan med stort
besvär uppfiskas i en korg av broder Chris.tian, som härutinnan
utvecklade stor fyndighet. Mellan gårdsplanen och trädgården
låg ett av råsten uppfört hus, som kallades rullehu.set, emedan en
mangel där hade sin plats. För övrigt användes detta hus som
hönshus och Christian hade även där ett duvslag för sina tasar
och tumletter, till stor glädje för oss små. Ej sällan hade en gris,
en såkallad julagris, där sin bostad, alltid en stor gunstling hos
Christian, som tidigt . på morgnarna gjorde botaniska excursioner
för att förse honom med färska vegetabilier. Trädgården var helt
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visst ganska begränsad, :fastän den ännu för mitt inre sinne hägrar som stor. Den var åt öster avbruten av Per Olssons trädgård,
som delvis sträckte sig ända ut till Prennegatan och gjorde en
sväng åt söder förbi vår och madam Bollvigs trädgårdar. Emellertid hade mamma tillräckligt utrymme för sin lilla köksträdgård och pappa för sina rabatter och blommor. Utom några äppleoch päronträd funnos talrika plommonträd, mest av den gamla
g.o da sorten, Larsmässoplommon, men även gula. Rikligt med
krusbärsbuskar funnos där även. I träd~årdens korsgångar plägade
pappa gärna promenera och tända sin pipa »Ärligt och godt »
med solglaset, när sådant kunde ske.
Vår granne till vänster, Per Olsson, var en liten magerlagd
1~1an mellan 60- 70 år, inflyttad från Söder slätt, där han ägt ett
hemman och fortsatte nu samma levnadssätt i Lund, idkande lantbruk på sin fäladslott och väl därtill på en eller ett par andra
arrenderade lotter. Han var klädd som bonde från slätten, med
fyrkantiga silverknappar i högtidsdräkten. - Per Olsson och min
far voro aldrig goda vänner med varandra. Kanske tyckte sig pappa
som hantverksmästare ha en smula mera blått blod än han, bonden från Söderslätt, något som visst icke var främmande för den
tidens betraktelsesätt. Livet inomhus var för oss barn ingalunda tråkigt. Alltid hade
vi något att syssla med och aldrig funno vi tiden lång. Mamma
höll oss alltid hela och rena, även om rengöringen skedde med
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grönsåpa. Hemma gingo vi alltid med trätofflor i vardagslag. Träskor ville vi nog ha - Per Ols' pågar hade ju sådana - men pappa
tillät icke detta. Sannolikt stred det också mot hans värdighet
som hantverkar.e mästare. Skulle vi ut i staden vare sig för att
uträtta ett ärende eller för att leka, måste söndagskängorna p å .
Så lå ngt jag minns tillbaka blevo vi aldrig i hemmet underkastade
kroppslig aga; på sin höjd kanske någon gång en menlös luggning.
Detta är så mycket märkvär.digare, som pappa var en ganska
häftig man, som lätt kunde bli uppretad. Vad ris var fingo vi aldrig av egen erfarenhet lära.
De ekonomiska omständigheterna i mitt föräldrahem voro dessvärre ej alltid de bästa, snarare tenderade de väl mot det sämre
- men vi ledo icke nå gon nöd. Tvärtom hade vi det ofta ganska
bra. Vi voro förresten ej vana vid att ha alltför stora pretentioner.
Märkligt är, att alla helgdagsaftnar, för så vitt jag kan minnas,
alltid blevo firade på det gamla fäderneärvda viset, varpå min
fader särskilt lade stor vikt.
På förmiddagen skulle de två stora tennljusstakarna poleras,
ett arbete som gla.deligen utfördes av Georg och mig. På eft.e rmiddag~n gjordes en promenad i helgdagskläder med. pappa på
Högevall ·e Uer till Höjebro, om vädret och väglaget var vackert.
Vid hemkomsten framåt skymningen voro ljusen tända och toddyvattnet stod rykande på bordet. Pappa skulle naturligtvis ha sin
toddy dagen till ära, men även vi barn hade våra egna små toddyglas, som fylldes med sockervatten, vartill sattes en liten tesked
av pappas toddy. Därefter spelte pappa · en Casino eller Tolva
växelvis med den ene av oss,. under det den andre hjälpte mamma
i köket, särskilt med att röra i risengrötsgryfan, vilket vi gärna
gjorde, ej minst för att bli delaktiga i förmånen att efteråt få
skrapa grytan.
Slutligen kom den välsignade och . efterlängtade maten. Denna
utgjordes alltid av de en gång för alla . av ålder bestämda rätterna:
lutfisk, risgröt, r-evbenspj.äll och plättar .. Mårtensafton ansågs naturligtvis av oss skåningar lika helig som själva julafton och firades på samma sätt. Enda skillnaden var att revbensspjället då
måste vika för g åsen, vars bröstben alltid sedan blev förvandlat
till en s. k. hoppa, ett vär.d efullt tillägg till vårt leksaksförråd.
Andra vid vissa .dag~r fixerade rätter voro kall risgröt med varm
mandelmjölk vid juldagens middag, surstek vid trettondedagens,
fläsk med grönkål på skärtorsdagen och bullar med mandelmjölk
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Ljusstakar av ten n gjorda av P. 0 . Welander, Ystad, daterade
1810, vilka tillhört Petter Löwegren samt brännvinsplunta med inmonterad speldosa, som ägt!! av professor M. K. Löwegren. Ägare:
Advokat Bo Löwegren, Ystad. -

och lutfisk p å fastlagsmåndag, P åskafton rullades naturligtvis
ägg, varmcd,fortsattes de båd~ påskdagarna. Äggen voro färgade
och en del av de.m. ombundos med späda hundkexblad före färgningen. Julafton upplades alltid på var ·sin tallrik till Georg och
mig så kallad nattaniat bestående av små portioner gröt, stek och
plättar med s~lt. Det skulle ätas på sängen vid d en tidiga up·p yäckningen, för att stärka oss till julottefärden , .Tallrikarna skulle
alltid stå bredvid sängen under natten, förmodligen även detta
ett bruk, som fortlevat under generationer,
Fr.å n brödfrågan äJ; övergången lätt till vedfrågan. Även denna
&enare vållade ofta rätt mycket bekymmer. Naturligtvis voro dubbelfönster en överflödig lyx i mitt barndomshem, ehuru bristen
därp å gjorde sig rätt ofta ganska kännbar. I vardagsrummet fannsi
tror jag en järnugn, som eldades från köket med torv, men för
kakelugnarna och matlagningen behövdes ju ved. Det stora rummet, »stuen », eldades vanligen blott p å högtidsaftnarna och andra
högtidliga tillfällen. Veden köptes lassvis av bönderna från skogsbygden, som tidigt p å morgnarna inkommo till stadens torg. Veden
som såld_e s av dessa bönder, var aldrig korthuggen, utan . b-estod
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merendels av Långa, kluvna stammar. Christian var alltid den, som
gjorde inköpet och därvid utvecklade han mycken energi och .fintlighet. Långt innan solen gick upp, promenerade han ut p å Hurvavägen förbi Stockholmsledet. Detta var en grind, där stadens
ägor vid norra fäladen slutade. Till vänster härom låg galgbacken,
där den sista avrättningen ägde rum den 16 april 1830, då studenten Blomdahl blev halshuggen. Här vid Stockholmsledet mötte
min bror de ankommande fororna" och underkastade d em en förberedande granskning. När han funnit ett lass, s.om föll honom i smaken, hade han vanligen lätt att ~ornma överens med bonden om
priset och körde så gladeligen hem med lasset.
Vägarna närmast Lund voro i min barndom ytterst eländiga.
Värst var det med Hurvavägen, själva huvudlandsvägen till Stockholm, som mellan staden och Stockholmsledet vissa tider på året,
särdeles vid käHossning.en var nästan ofra~omlig för vanliga åkdon. Även landsvägen mellan Lund och Malmö var :före omläggningen ganska usel och vid ihållande regnväder och källossningen
mycket svår att trafikera. P å ömse sidor om vägen voro höga pilevallar, •O vanpå vilka nödställda fotvandrare unde~ tidernas lopp
upptrampat präktiga .stigar, till vilka man gärna tog sin tillflykt,
när själva landsvägen var alltför besvärlig.
Ungefär mitt för inkörsporten till hospitalet bildade vägen en
rätt hög backe, vid vars början kvartmilspålen stod (,d en motsvarande övre stod vid Kulleska gården på norr.). Backen sluttade
ned mot bron, där vägen var ganska låg, liksom också en motsvarande sänkning fanns vid den andra broändan. Då nu därtill kommer, att. själva bron då ej var plan, som den nu är, utan var upphöjd på mitten, så kan man förstå, varför bvon fått sitt namn,
Höjebro, och ,å n efter bron namnet Höjeå, namn som måste förefalla obegripliga för en nutida betraktare.
Mellan de båda städerna gick dagligen den tiden tur och retur en diligens, förd av kusken Isberg. Den rymde fyra personer
inuti och en p å kuskbocken och tog sig alltid en vilostund på krogen Hvilan, ibland också på Kalinan. De fem passagerareplatserna
voro sällan alla besatta och stu ndom gick den tom, varav gammalt
folk drog den slutsatsen, att en järnväg mellan Lund och Malmö
aldrig skulle bära sig.
Det är nog sant att diligensen ofta fick gå tom och sällan var
fullsatt, men å andra sidan var diligensen ej det enda befordringsmedlet. Det fanns på den tiden flera enskilda personer, som ägde
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hästar. Först och främst måste alla köpmän hålla sig med hästar
.l'ör in- .o ch utförsel av sina handelsartiklar från och till hamnstaden
och dessutom funnos många inflyttade bönder, som ägde eller
arrenderade nummerlotterna. I arrendekontrakten ingick merendels
då överenskommelsen om en eller flera Malmöresor för hämtning
av kol eller för andra ändamål. Säkert är att det fanns gott om
hästar de11 tiden i Lund.
Jag erinrar mig ännu det stora nöje, man hade t. ex. på midsommarafton av att betrakta den långa rad av mer eller mindre
överfyllda vagnar, vilka passerade Södergatan nedåt på väg till
Torups skog. Till Torups härliga skogar ville den dagen gärna
så många som möjligt, helst man då för rätt må;ttligt pris kunde
få sin önskan uppfylld, om man blott i tid skaffat sig plats. Helst
ville man ha denna på någon a~ köpmansvagnarna, där förspannet
merendels var ståtligast. Passagerarna utgjordes mest av småfolket och tjänarna.»
Petter Löwegrens ekonomiska villkor försämrades på hans
ålderdoom men »ifrån den 5 mars 1861 har mina barn, nämligen
Catharina, Bror Johan, Enoc, lsac, Hindric, Georg och Michael
Kolmodin utfäst att giva mig och min hustru 18 daler i månaden
för vår bärgning och denna min yngsta son har föranstaltat detta.
Gud den högste välsigne såväl honom som de andre för all den
hjälp de visar mig och min sjukliga hustru .»
Den 10 februari 1870 dog hans hustru, Catharina Lovisa Lundberg, och innan ett år gått till ända följde han henne. I Lunds
Veckoblad står följande: » Tillkännagifves att f . d. Akademiesmepen Petter Löwegren stilla afled torsdag 26 Jan: 1871 kl. 6 f. m.
i en ålder af 87 år, 8 mån. 25 dagar, sörjd af efterlefvande 9 barn,
33 barnbarn och 5 barnbarns barn.»

PETTER LÖWEGRENS BARN
Av Petter Löwegrens stora barnskara skall här huvud~;akligen
omnämnas de, som stannade kvar i Lund och utförde sin gärning
där, men även ett par andra, om vilka fadern berättar utförligare.
Huvuddragen av de övrigas livsöden framgår av den tabell, som
följer.
»Å r 1816 den 18 november klockan halv nio eftermiddagen är
vår andre son BROR JOHAN född i Lund. Vid sina fyra års ålder
råkade han i en stor olyckshänd·e lse under ljusstöpnirigen hemma
kort före julhelgen. Pigan hade varit inne och slagit den sjudheta
talgen i formen. I stället för att gå i köket med kilfolen för att
åter uppvärma ta lgen, satte hon den vid utgå ngsrummets dörr
från detsamma åt köket. Barnet med sin smörmat gick och jollrade, snubblade mot kittelen och föll däri med högra armen och
upp.skållade den över armbågen. Innan hjälp kunde framkomma
från ljusformningen, hade barnet med sin vänstra hand fattat i
den högra, som även därigenom blev mycket skållad. Modern,
ehuru nära gående i situation, kom i hast till hjälp, men talgen,
som var sjudhet hade uppskållat hela armen över armbågen . Mamma, som alltid var omtänks am, repade i-hast morötter och gjorde
omslag därav, till dess vi hunno anskaffa doktor. Jag sprang efter Carl Schönbeck, som då var· sjukhusläkare. Han var den tiden
svåger med min svåger, H. C . Almström. Han lovade mig att genast
komma, men dröjde tämligen länge -nog. Han gillade vad modern
_redan vidtagit, men jämmern var jämte plågorna gruveliga . Schönbeck, i stället för att sköta sina åligganden, satt vid spelbordet
hos -dåvarande traktör Malm .
Efter 8 ·d agar infann jag mig efter kallelse på allmänt sammanträde på Consistorium Academicum, där även professor doktor
Munclc af Rosenschöld kom. Vid det han gick förbi, där jag tagit
min plats, sade han: »God dag, hur står det till? » Jag tackade,
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att med mig var hälsan jämngod, men illa nog hemma. »Hur då? »
Vid min berättelse om barnets olycka sade han: »Fy .fan, att bränna sig av het talg är mycket farligt. Vem har herrn till läkare?»
»Schönbeck », blev mitt svar, »men han i all min övertygelse vansköter barnet. Det var så olyckligt, att herr professorn vid detta
tillfälle var bortrest. » Varpå Rosenschöld svarade: »Gå upp på
lasarettet. Vi<l denna Liden ät· han där och hälsa honom, att han
lwmmer hit till mig. Jag vill tala med honom och tillika se på
herrns son. » Jag går och träffar Schönbeck dä.r och frambär
Rosenschölds sagda häbning. Han giver till svar, att han inte hade
med Hosenschöld att göra eller behövde lyda hans kallelser. Så
sade jag: »Jag har framfört hans ärende. Vill du inte komma, så
får det bli därvid. » Jag går ifrån honom, men han lwmmer lunkande efter. Rosen s chöld går med honom några gånger omkring
Lundagård under samtal. Jag hade satt mig på en av hänkarna
där, varpå de kommo hän till mjg. Rosenschöld sade då: »Kom
nu, så skall vi följas å.t till herrns! » Det var en rfö'.ande scen,
min hustru föll i häftig gråt. Ja, även nu, då jag skriver detta, tillrar tårarna från mina ögon. Rosenschöld sade åt henne: »Trösta
sig frun! » Sedan han gjort sig underrättad om Schön.becks ordination för den olycklige, sade han: »Det duger inte, herr doktor.
Här får äggolja till, om han skall bli bra.» Den blev från apoteket
efter r·e cept genast hämtad, jämte en salva att begagna om nätterna.
Oljan .kostade 1 riksdaler och salvan 4 skilling. Detta var för
dygnet. När dessa två lärda doktorshuvud skulle skiljas åt, sade
Rosenschöld .å t Schönbeck: »Herr doktor får minst se mn pojken
2 a 3 gånger om dagen, ty det kan eljest bli farligt. » Men efter den
stunden hör·des ej Schönbeck av. Troligen· förargade han sig över
Rosenschölds deltagande.
Min hustru var otröstlig och i den ställning, hon gick i, var
allt farligt. Jag sökte den bortreste Rosenschöld många gånger
förgäves. En afton hade jag fått i hågen, att han visst kom hem.
Han ägde den gården, som professor Loven nu äger. (östra Mårtensgatan n:r 3). Jag satt där på den höga trappan. Klockan
nära tolv kom han på sitt vanliga sätt, som en snabb fågel flyger.
Jag ner av trappan, öppnar vagnsdörren, då han, förrän jag var
tillreds med min godaftonhälsning, sade: »Hur står det till?»
»Ganska dåligt! Vi ha icke hört av Schönbeck sedan.» »Det var en
förbannad svinhund! Vänta lite, skall jag ~ororna.» Mamma var
otröstlig vid hans ankomst. När han sett på den brända armen,
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sade han: »Trös ta sig frun, att jag är kommen, inom två dygn hade
här varit kallbrand. » Han" denne oförliknelige läkare, skötte min
son så, att han dagligen var hos honom och då det hände, att han
skulle resa åt någon annan ort, kom han, innan han reste och gav
mamma sina föreskrifter, hur hon skulle förhålla sig med hans
patient, tills han återkom.
Nu var vår käre son, Bror Johan, så pass återställd, att mamma kunde med doktorns föreskrifter sköta honom med användande
av den <Ovannämnda äggolja, så att jag enligt apotekareräkningen
betalte 74 riksdaler. Det är att märka, att det var nära julen, då
äggen äro dyra och _ett tjog å tgick varje dag. Ännu drygare var -d et
med de många linnebindlarna, s om så ofta skulle omväxlas, ty
Rosenschöld hade högeligen förbjudit att nyttja dem mer än en
gång. Därtill skulle användas något slitet lärft. Där strök lintygslakanen med, allt vad man hade. E n gång kom Rosenschöld, d å
mamma nyttjat en bindel, som hon väl -tvättat. Han blev så ond, att
han yttrade, att om det hände oftare, kom aldrig hans fot dit mer.
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Nu vill jag ytterligare omnämna ett samtal med herr doktorn
och professorn Munck af Rosenschöld, sedan han upphört att
komma till min son. En afton i skymningen kom jag framför hans
ögon vid hörnet av Edelbergs hus. Han var genast färdig med sitt:
»Godafton. Hur är det med pojken? » »Jo, jag tackar,» svarte jag,
»nu ser det gudskelov ut, som om han skulle med sin arm bli en
duglig människa. Jag har ofta sökt herr profess·o rn, men ej va rit
så lycklig att träffa herr professorn. » »Vad då om? » »Jag skulle
väl en gång fråga, vad jag skall betala för all den möda och besvär herr professorn haft hos mig. » Han gav till svar: »Har herrn
1000 riksdaler att giva mig? » Mitt svar blev naturligtvis: »Nej! »
»Då vill jag inte hava något, utan sköt om pojken .» Därpå frågade
han mig, om jag hade brått om. »Ånej, som det är lördags afoon,
har jag redan lagt ned gevär.» »Då kan vi göra en tur å t söder.»
Vi gingo. Då mötte oss f. d. stadsfiskalen Beckman. »God afto n,
herr rådman.» »Tack, herr professor », blev svaret. »Har herr
rådmannen lust att göra oss sällskap nedåt gatan?» Han mottog
tillbudet och tackade och vi gingo. Rosenschöld ställde en
fråga till Beckman så här: »Tycker sig herr r å dmannen hava
det bättre nu, än då herr rådmannen var rik genom sitt stora arv
från Amerika?» Svaret: »Om jag skall säga sanningen, så mår jag
bättre nu och med mindre bekymmer. » »Det tror, min själ, jag
ock», var Rosenschölds svar. Vi gingo så långt stenläggningen
räckte utom tullen och vände därefter tillbaka. Beckman skildes.
från oss vid den så kallade Kattesundsgatan. Rosenschöld fråg:;ide
mig, om jag förstod piken åt Beckman. »Ja, mycket gott.» Han
yttrade då, att Beckman var en av de dummaste människor, han
i väl'lden känt. Rosenschöld- skulle åt öster och jag åt väster, men
~ i skildes inte åt förrän mitt på Stortorget.
Genom ovan.anförda vård av herr professorn doktor M\lö<;:k af
Rosenschöld blev vår son synbarligen och dag för dag bättre -och
slutligen ·a lldeles återställd. Var och en som får se denna hans arm
skall med rysning falla i förvåning. Från armbågen och något
däröver ligga senorna liksom utahpå skinnet i stora rulsor. Varje
gång jag har den glädj.en att r åka honom, frågar jag honom, om
han icke känner något men ,i sin arm, vilket han försäkrar mig att
så ej känns.
Denna min son fattade lust för mitt hantverk. Dock höll jag i
anseende till hans åkomma det för en omöjlighet, att använda
honom till ett så tungt och styvt arbete. Men allt oaktat blev han
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vid det fattade beslutet och blev en bra, snäll och driftig, i yrket
framkommande man . Efter sin lärotid hos mig förklarade jag honom för smedgesäll den 23 januari 1835. »
Bror Johan flyttade så små ningom till trakten av Växiö och
drev jordbruk vid sidan av sitt yrke. Han var en mycket god son
och bror och nämnes alltid med stor hjärtlighet i såväl faderns
som broderns Michael Kolmodin s .anteckningar. Det var också genom hans försorg som Michael Kolmodin blev i tillfälle att studera.
Ytterligare en av bröderna, JOHAN HENRIK, ägnade s ig åt
smedyrket och blev gesäll ho s fadern 1842. Han arbetade i flera
städer inom riket och blev sedan 1856 mästare i Lund, där han
övertog f.ad·erns smedja. Han gifte s:lg m ed en kusin till sin styvmor" Helen.a Möller från Helsingborg. Han dog 1880 und er en utflykt, som han tillsammans med sina gesäller företog till Bökeberg.
En annan av . bröderna, HANS PETTER, kom i stället i guld6
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s:medslära först i Lund hos Wilhelm Möller, sedan hos Abraham
Norling i Malmö. Under gesällåren gjorde han åtskilliga resor
och kom som »farende svend » till Norge i början av 1840-talet.
Han gifte sig där med Berthe Marie Semb från Eiker vid Drammen.
I början av sitt äktenskap hade han guldsmedsaffär i sistnämnda
stad men flyttade så ·småningom till Kristiania och levde där
under goda ekonomiska villkor. Deras enda barn, Emma Maria
Gustafva, blev gift med skeppsmäklare Abraham Böckman Thiis
från Risör och moder till den kände museichefen för Nasjonalgalleriet i Oslo, Jens Peter Thiis. Denne har i brev till utgivaren
givit en god karaktäristik över sin morfader, i vars hem han
ble v uppfostrad och framlevde hela sin ungdomstid. Brevet är till
större delen avtryckt i tidskriften »Kons tvärlden, n :r 10- 11, årg.
1943 », varför endast smärre delar avskrivas här.
»Min bestef.ar var politi:Skt en meget konservativ mand med
opriktig avsky for radikalerne», skriver Jens Thiis och fortsätter.
»Han studerte med iver svensk historie og jeg har efter ham
Hildcbr.and og Montelius Sveriges historia i seks bind. Også om
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Tegner snakket han meget og forrerte mig den fine utgave~ av
Fridtjofs saga med tegninger av Malmström. I det hele tatt gikk
vi meget sammen på bokauksjoner og således fyldtes efterhånden
mitt bokskap med god litteratur. Auksjoner var en passjon hos
ham. Gamle ·gode möbler, sölvtöi etc. erhvervet han her, meget
mere end vi hadde bruk for hjemme. Når det var noet han vilde
ha, böd han selv med rungende röst och gav sig ikke, för hammeren
faldt, og da löd det nesten altid: »H. P . Löwegren fikk tilslaget ».
Med all sin konservatisme var min bestefar en sjelden uavhangig og i visse måter en frisinnet personlighet. I religiös henseende var han nrermest indifferent, gikk aldrig i kirke. Han kunde
vrere heftig og opbrusende, men var av hjertet god, mot mig usigelig god og oftest eftergivende. Han var en generös natur, gavmild
og ödsel til overmål, uten egentlig menneskekundskap. »
Som bevis på Hans Petter Löwegrens svaghet för dottersonen
berättar Gunnar Reiss-Andersen i samma nummer av Konstvärlden: »Thiis hadde naturligtvis mange gode ting på veggene, en
av de beste et skoginteriör av Courbe•t. Han fortalte mig engang
at han hadde fått det for en rimelig pris, jeg tror det var- 5000
kroner. Han kom over det i Paris, da han var en fem, seks ·o g tyve
år gammel, og han »syntes jeg m åtte ha det ».
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Men iallverden kunde du kjöbe billeder til · 5000 kroner den
gang, spurte jeg aldeles desorienteret. Jeg hadde j,o aldri fått intrykk av at han hadde vokset op i luksus, snarere temmelig enkelt
og bramfritt.
Ja, du skjönner, smildte han, det var morfar som punget ut.
Jeg skrev og forklarte, at jeg syntes, at jeg måtte ha det.
Og det forsto han altså?
Ja, det forsto han, som du ser.
Sannelig en morfar som Sverige har all cere av, og indirekte
faktisk også har fått gledc lH. "
Den 10 februari 1820 föddes ytterligare två söner, vilka i dopet erhöl1o de bibliska namnen ABRAHAM och ISAK. Om händelserna kring deras födelse berättar Petter Löwegren följande:
»Då min s·on, Bror Johan, hade förbränt sin arm 1820 under
ljusstöpningen, var min hustru i s. k. situation. Genom den sorg
och besvär, som därmed följde, fruktade vi båda för den följande
nedkomsten. Den inföll den 10 februari. Barnmorskan hade kommit
till mig i det yttre rummet med berättelsen, att en son var född.
Jag tackade för underrättelsen med en tacksamhetens tanke till
Gud. En stund därefter kommer hon .åter och säger, att jag skyndsamt skall gå efter doktor Liljewalck, ty det är fråga om ett barn
till. Jag skyndar. Då jag kommer till honom, står han klädd för
att resa till Torup. Jag säger mitt ärende', varpå han svarar; att
det vore omöjligt för honom att komma, hur gärna han än ville.
Men säger han: »Gå upp till doktor Sönnerberg och hälsa från
mig, att han går med herrn. » Ditkornmen hälsade jag från Liljewalck och gör min berättelse hur förhållandet är med min hustru.
Då svarar den skurken till doktor mig, att man får låta 11aturen
ha sin gång. Jag svarar därpå : »Ja, till dess jag ingen hustru har »,
och ,går genast för att anlita doktor Rabben,som var i staden
·då och var min vän. Då jag går förbi Liljewalcks, ser jag honom
stå i nattrock i fönstret. Jag skyndar in och berättar, vad Sönnerberg mig svarat. Då säger han: »Jag har fått återbud och jag
kommer icke att resa. Jag skall gå med. » Då han kom var . min
hustru i största fara. Han måste då nyttja sin konst och instrumenter för att få barnet till världen. Men det var livlöst. Han sätter
barnet i badvattnet, begär borste och borstar det under fötterna. Han
begär brännvin. Jag hade till all lycka hämtat ett stop kort förut,
som det hör till vid sådana tillfällen. Han slår varje .tår på bröstet
på barnet i badet och alltjämt borstar det under fötterna. Han sä-
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ger åt mig att skaffa en rödlök. Då jag kom med den, sade han:
.,, Krama i sönder den och sätt den framför näsan. » Strax började
pojken att skrika och var detta det första tecken till liv. Då säger
Liljewalck. »På detta sättet gå många barn förlorade, isynnerhet
p å landet. >; Liljewalck berömde mig för min färdighet att passa
upp honom, -0ch sade att han skull e gärna vilja ha mig oftare till
biträde. Detta barnet är kakelugnsmakaren Isak Löwegren. Aldrig
sedan kunde jag tåla doktor Sönnerberg ·för hans svar åt mig. »
» P.å deras salig moder till mig givna råd på sitt yttersta, att
vad dessa bröder än skulle bliva, så skulle det vara ett lika hantverk eller annat yrke, » fortsätter P etter Löwegren. »Sedan d·e slutat sin lancasterskolegång, kom Isak till guldsmed Möller. Men
som Möller var lika så då lig karl i sitt hantverk som i och för
sig själv, kunde det ej bära sig, varlör jag tog honom därifrån och
satte honom i lära hos kakelugn smakare Wennerberg, vars hustru
var gift förut med min svåger C. P. Almström. Och därefter satte
·jag Abraham i lära hos sin morbror, H . C . Almström. Nu hade jag
således up·p fyllt min salig hustrus yttersta vilja, och allt kunnat
bli bra, om ej H . C. Almström haft en s.å tokig och vrångvis hustru,
som heter Lang. Hon höll ej den minsta husordning. Abraham for
.nog illa, mig ovetande. Han insjuknade -och dog den 6 november
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1836. Hans bortgång sörjde jag mycket över, ty s åväl jag som deras
moder hade haft vår största glädje i detta ·tvillingpar.
Isak utstod sin lära hos nämnde Wennerberg och blev väl
något bättre skyddad av min svägerska. Han blev enligt kontrakt
gesäll och sedan företog han en resa över en hel del av Sverige och
återkom året ,d ärpå. Då sökte och vann han mästerskap och borgarskap här i Lund 1843 den 2 december. Han hyrde sig en lägenhet
hos kopparslagare Lundbergs hustru, där han lät bygga sig en
brännugn och inreda sig verkstad . Därefter köpte han sig en gammal
gård p å östra Mårtensgatan av handlande Kastman. Denna gård byg;gde han totalt ny och sålde den sedan till fru auditörskan Wadstein .
Därefter köpte han ,d en gård, som förut hans morfader och senare hans morbror C . P . Almström ägt. Denna gård har han även
ånyo uppbyggt till två våningar åt gatesidan och tre åt gården .»
Ovan omtalade gård med numret 326, belägen vid Lilla och
Stora Fiskaregatorna med nuvarande nummer 19 i Lilla Fiskaregatan, har ända s,e dan 1776 varit säte för en kakelugnsmakaredynasti,
ty detta år förvärvade Isak Löwegrens morfader, Jöns Almström,
ena hälften av ovannäm111da gård och satte upp sig som egen
mästare i kruk- och kakelu,gnsmakareskrået. Ett tiotal år senare
ha·d e· han nå tt en så dan elwnomisk stabilitet, att han kunde över~
taga hela fastigheten och drev med en eller två gesällers hjälp
rörelsen till sin död 1817. Då erhöll änkan, Catharina Elisabeth
Ros.sow, ena hälften av boet i giftor"ä tt, vilken halvpart bestod i att
hon fick ena hälften av gården med tillhörande lösa inventarier.
Sedan sone:i:i, Carl Petter Almström, som ~fter faderns död flyttat från Ystad, vunnit burskap i Lund, löste han ut sina syskon
och ·d rev sedan krukmakeri- och kakelugnsmakeriverkstaden till
sin ·d öd 1826. Efter Carl Pe tter Alm.ströms död övertog änkan,
Märta Lundberg, rörelsen och drev den med gesällernas hjälp till
1832, då hon gifte om sig med Anders Wennerberg, vilken sedan
fortsatte att driva verkstaden till sin död 1844. På nytt övertog
änkan, Märta Lundberg-Almström-Wennerberg, verkstaden och drev
den först på egen hand och så småningom med hjälp av sonen, Nils
Petter Almström. Som mästare finner man icke Nils Petter i hantverkarelängderna men väl hans moder. Verksamheten bar sig
emellertid icke och 1857 uppgives modern vara utfattig. Hon hade
sedan några år överlåtit huset och verkstaden till sin förste mans,
Carl Petter Almström, systerson Isak Löwegren, som där forts atte verksamheten såsom kakelugns- och pottemakare till sin
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död; I verkstaden sysselsatte han omväxlande en till tre gesäller
samt en eller två lärgossar och nådde upp till en god ekonomisk
ställning.
Om Isak Löwegrens förhållande till yrket och till sina kolleger har William Karlson i sin bok: »Kruk- och Pottemakare i Lund
under nyare tid» givit goda och trevliga upplysningar, varför detta
icke behöver behandlas här.
Om sin halvbror Isak berättar Michael Kolmodin Löwegren:
»Han var kakelugnsmakaremästare i Lund, varför han ock, då
han var i skämtlynnet, plägade med emfas kalla sig Sveriges,
Norges, Götes och Wendes Kruk-, Pott- och Kakelugnsmakare.
För övrigt var han med sitt långa, vita h år och skägg en gemytlig
man och kallades allmänt för Patriarken Is ak. I grund och botten
ett original hade han åtskilliga funderingar för sig och var bland
annat en ivrig samlare av fjärilar och skalbaggar, varav han också
vid sina talrika utflykter lyckats .åstadkomma en rätt ansenlig
samling. Hans maka överlevde honom med blott två år.
Isak ägde under min studenttid gården n :r 326, som en gång
tillhört hans morfar. Tomten sträckte sig ända till Stora Fiskaregatan, vid vilken även ett tvåvå ningshus var beläget. I huset vid
Lilla Fiskaregatan bebodde jag de första fyra åren av min studenttid ett litet vindsrum p å gaveln med vacker utsikt åt väster. Ga-
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veln var nämligen d å ej förbyggd. Rummet var litet och lågt och
därtill taket belagt med zinkplåt, vadan temperaturen .ofta var
för v.arm om sommaren och för kall o m vintern. Men jag trivdes
där väl och bodde gratis, vilke~ just de åren
mig var mycket
värdefullt. »
Isak Löwegrens hem präglades av välmåga och var i ganska
hög grad herrskapsbetonat. Detta framgår av en del bevarade
möbler och andra ting frå n det Löwegrenska h emmet. Som ett
exempel kau nämnas, att han lät göra en speciell kaffeservis med
namnet inbränt i guld samt lät frå n Bölunen imporbera vinglas
med ingraverade namn och emblem. Tyvärr gick mycket av hemmet
förlorat · på · gi:un~ ·~". _vissa ekonomiska förp_liktelser, som han
iklätt sig och vilka han tvingades _att upp.fylla .
I november 1845 hade han gift sig med Johanna Hansson, dotter till hästmöllaren Ola Hansson. Denne ägd.e fastigheten n :r
313 i hörnet av Kloster- och Bytaregatorna. Tidigare hade det fun·
nits en vädermölla på taket av kvarnhuse t, men ·d enna ers attes
senare med en hästmölla, som drogs av hästar.
·1 äktenskapet föddes sju barn, av vilka de två sönerna även
utbildades till kakelugnsmakare, men ingen av dem stannade kvar
i Lund.

för
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Isak Löwegren dog den 3/ 4 1887 och två år senare följde
honom hans maka.
Slutligen återstår att skildra de båda yngsta bröderna i den
stora sy.slwnskaran. De tillhörde den andra kullen och voro således endast halvsyskon med de tidigare nämnda. Båda två blevo
prominenta män och deras levnadsöden är-0 väl kända. Den äldste
.v ar FRITZ GEORG AUGUST., född 1833, som efter grundläggande studier hos sin morbror., akademieträdgårdsmästaren C. J.
Lundberg, och efter fortsatt utbildning utomlands, bl. a. i Herrenhausens storartade anläggningar utanför Hannover, kallades hem
i slutet av 1850-falet för att övertaga den plats som direktör för
Göteb.orgs trädgår.d sförenings anläggningar, som han innehade ända
till SiJ.l död 1919.
Deu yngste av Pe~ter Löwegrens barn var den 1836 fö'd de
MICHAEL KOLMODIN. Naumet fick ·han efter sin farmors far,

9ö
som under 1700-talets första hälft varit klockare i Fjelie och Flädie.
I unga år kom han till Växiö läroverk genom sin halvbror Bror
Johan, hos vilken han var inaclwrderad. Efter fullbordad studentexamen ägnade han sig åt medicinska studier. Hans storartade
gärning som läkare - han blev 1883 vårt lands förste professor i oftalmiatrik (= läran om ögonsjukdomar) och skapare av
vårt lands första ögonklinik - är alltför väl känd för att här behöva rekapituleras. Han tillhörde den krets av läkare, som blev
ett förbindande led mellan de strängt naturvetenskapligt skolade
vetenskapsmännen och en äldre generation, som byggde sitt vetande till stor del på den klassiska medicinen.
Michael Kolmodins omfattande klassiska bildning tog sig bland
annat uttryck i den översättning av de Hippokratiska skrifterna,
som han utgav efter uppnådd pensionsålder. Detta arbete blev
mycket uppskattat och då han vid universitetsjubileet · 1918 kreerades till medicine jubeJ.doktor, lagerkröntes han samt'idigt som
filosofie hedersdoktor såsom bevis för den uppskattning arbetet
rönt.
Pr~fessor Löwegren hade ännu ett intresse i blommorna. l
sin gamla högst förnämliga trädgård hade han samlat dem i överflödande mängd. Hans dotter, fröken Ebba Löwegren, har i en
förtjusande skildring, :kallad »Hemmet i den gamla trädgården»
i samlingsverket: »Från gamla skånska hem», givit en levande
bild av, hur där såg ut. Tomten, som på 1783 års karta över Lund
kallades »Direktör Wensters hage», hade professor Löwegren
köpt :efter sin och sin första hustrus morbror, akademitr.ädgårdsmästarc C. J. Lundberg och hos honom hade såväl Michael Kolmodin som hans första · hustru, Maria Hawerman, levat en stor del
av sitt liv. Det torde därför vara synnerligen berättigat att sluta
denna skildring , med en berättelse om denne mångkunnige och
intressante man.
»Min morbror, Carl Joachim Lundberg, akademiträdgårdsmästare i Lund, född den 30 okt. 1802, död den 20 nov. 1861, var
flera hänseenden en märkelig man,,, skriver Michael · Kolmodin
Löwegren. »Knappt sex år gammal förlorade han sin fader. Modern med sin stora barnask.ara var ej i tillfälle att giva honom
annan uppfostr~n, än den hon själv kunde meddela, d. v. s. nödtorftligen lära honom läsa och skriva. Redan . som gosse· fick
han en åkomma i vänstra knäleden, men genom välvilliga människors bemedling kom han i tillfälle, att tFe somrar å rad på Ram-
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lösa sjukhus bli behandlad av Rosenschöld. Hälsan återvann han,
men <lå benet var och förblev förk9rtat, blev han naturligtvis
också halt för hela livet.
Av naturen var han rikt begåvad. Han hörde tiU dem, om
vilka man plägar säga, att de kunna göra allt, vad de vilja. Särskilt var hans händighet remarkabel och han hade stora anlag
för · teckning och bildande konst. Professor Sven Nilsson, som spårat upp dessa anlag, gjorde honom till konservator vid Zoologiska museet, men redan dessförinnan hade han iordningställt och
uppställt baron Gyllenkrooks å Björnstorp dyrbara samling . av
tropiska fåglar, av vilka större delen av hooom uppstoppats.
Denna samling skänktes sedan (1845) under namnet »Gyllenkrookska Museet» till universitetet. Lundberg förblev alltjämt persona
grata hos gamle baronen . Från hans konservatorstid vill jag särskilt framhäva, att han tecknat och färglagt planscherna till fåglarna i Nilsson~ fann·a, vilka sedan litograferats av Körner. Också
var han mycket värderad av Nils.son. Jag .sam:II1anträffade ofta
nred den gamle veteranen under hans ·s enare ·levnad.sår och hörde
honom mer än en gång grondera över biskop Agardh, därför att,
soln or,d en föllo, han stulit Lundberg· från -honom. Det var· nämligen
han, · som övertalat Lundberg, att bli trädgårdsmästare vid Botaniska institutionen. Som prov · på hans förmåga att rita efter
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naturen kan jag ock meddela, att professo'l' Jacob Agardh, vid
de många föredrag han höll vid Fysiografiska sällskapets sammankomster över sydhavsalgerna, ofta förevisade planscher ritade
av Lundberg och försummade aldrig att därvid framhålla hur förträffligt ·o ch naturtroget de voro ritade och färglagda ända in i
minsta detaljer av den fina strukturen.
Det var en fröjd att se honom vid sitt arbetsbord under de
långa vinteraftnarna, sysselsatt än med ett än med ett annat
arbete. Oftast var han då vid gott humör och småpratade gärna.
Än ritades, än smiddes, än svarvades eller täljdes . 0.fta gjordes
syskrin, merendels av spegelglas med infattningar av ritningar,
eller ra skar ofta i form av bokstäver efter den tillämnade mottagarinnans namn. Vid bortgivandet voro skrinen aldrig tomma
utan fyllda med nyttiga eller nöjsamma småarbeten av hans hand,
alföd prydligt och solitt arbetade. De voro alltid ämnade till
presenter åt unga, vackra fruar eller flickor . Det var nämligen
ej fritt för att gubben Lundb.erg led av en viss svaghet, men en
älskvärd så.dan. Han tyckte nämligen mycket om vackra, unga
damer - i all ärbarhet förstås, - men det är mer än sannolikt
att svagheten· var ömsesidig.
Lundberg var gift med Maria Catharina Hesselgren, dotter
till vice . pastor Lars Hesselgren. Hon blev faderlös redan vid t-vå
års åld-e r och växte upp i Lund jämte sin yngre syster Laura under stor fattigdom till två fagra jungfrur, om vilka det på sin tid
tvistades om, vilken som var vackrast. Om Lundbergs äktenskap
kan man med fullt skäl säga att, ehuru det var barnlöst, det var
i hög grad lyckligt. Båda voro från barndomen förtrogna med
a11betsamhet och sparsamhet, båda varmt religiösa med någon
lutning åt Schartauanismen. Hon tillhörde dem, som alltid voro färdiga att avhjälpa andras nöd. Särskilt är jag henne djupt tacksam
för ·d en omvårdnad och kärlek, hon ägnat min första husfru ända
fr.ån hennes fjärde år och för den stora kärlek, varmed hon omfiattade våra uppväxande barn.
Familjen bodde un·der hela min studietid i nedre våningen av
det gamla prydliga huset, som av Hårleman på sin tid byggdes
för den botaniska institutionen. Ingångsporten var vid Paradisgatan. Genom denna kom man in på en gå rd, där plats inretts för
en mjölkko, som alltid ombyttes, när mjölken sinade. Genom ingångsdörren ledde till höger en dörr till ett långt men tämligen
smalt rum försett med hyllor och smålå·d or. Här försiggick frö-
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handeln. Därifrån kom man i ett stort fyrkantigt rum, som sträckte
sig genom hela husets bredd och användes både såsom matrum
och sängkammare samt arbetsrum. Till vänster kom man härifrån
in i det tämligen stora, fint möblerade förmaket och till höger
ledde en kort gång till den s. k. stensalen, som genom sin höjd
och storlek tycktes vara ämnad att inrymma större träd, men som
på min tid oftast var tom och användes ej sällan till akademiska
fester. Från stensalen ledde en dörr till gamla orangeriet. Hela
bostaden hade ett mycket hemtrevligt utseende med stora fönster:
vettande åt botaniska trädgården. Till vänster i förstugan kom
man till ·d et stora köket, under vilket befunnos stora, välv·d a käl.
lare och in·nanför köket lågo ytterligare ett par rum.»
Mee!. skildringen av Petter Löwegrens barn och deras levnadsöden avslutas denna berättelse om en lundensisk borgarsläkt. Men
släktens historia i Lund är därmed icke slut. Många av medlemmarna leva fortfarande kvar och utföra här sin gärning. I snart
250 år ha. sju generationer verkat här och en åttonde håller just
på att växa upp.

EFTERSKRIFT
Önskar man vinna klarhet om siJJ härstamning och de faktorer,
som eventuellt kunna ha påverkat äldre generationers levnadsöden, kroppsliga· anlag och karaktärer, är det av intresse att
känna till de samhällsförhållanden och den miljö, i vilken de 1.evde.
I allmänhet är det nog så, att flertalet människor sakna så gott
sorri .alla minnen av äldre generationer. Många känna t: o. m. knappast något om sina mor- eller farföräldrars liv.
Försöker man därför genom kyrkoböckerna och andra handlingar göra en sammanställning över sina anor, kan man ibland
komma till ganska intressanta resultat. På grund av kyrkoboksmaterialets otillräcklighet eller t . o. m. totala frånvaro saknas ofta
många uppgifter eller bli ofullständiga. På föreliggande material
kan likväl vissa statistiska sammanställningar göras gällande den
Löwegrenska släkten.
26 familjer ha sammanlagt haft 157' barn eller i medeltal 6 per
familj . Av ·dessa voro 79 gossar och 68 flickor . 10 äro till könet
okända. Det minsta antalet barn, som funnits i en familj, är ett,
vilk~t förekommit i två fall, båda på 1700-talet. Det största antalet är 16, vilket förekom en gång på 1600-t let. Det näst största är 12 (i början av 1800-talet). I det första fallet föddes alla
barnen i äktenskap med en hustru, i det andra gäller det två
hustrur, varvid i det första äktenskapet föddes 10 barn, i det
senare 2.
Beträffande åldern vid giftermålets ingående finner man att
männens giftaså1der legat i stort sett mellan 25- 29 och kvinnornas mellan 20- 29 år. Ingen av männen var vid vigseln under 20
eller över 39 år och ingen av kvinnorna under 19 eller över 39 år.
Dödsåldern för männen ligger vanligen mellan 55-69 år, ingen
var vid sin död - så vitt fastställas kan - under 39 eller över
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87 år, och för kvinnorna· ligger dödsåldern i medeltal mellan 6069 år. Detta stämmer illa med den föreställningen, att »i den gamla
goda tiden» gifte man sig ung och dog ung. · Vanligen har mannen
varit något äldre än sin hustru. Det ledande barnet har oftast
kommit till världen, då fadern var mellan 30-44 år och modern
mellan 25-39 år. Barnaskaran har i allmänhet varit mindre än man
föreställt sig och något förnamn, som varit genomgående. inom
släkten har icke kunnat påvisas.
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Löwegren, Lund.
En del gamla visor och enskilda händelser och äfven berättelser jämte några anekdåter skrifna 1858 af P. L. - Ägare : fröken Ebba Löwegren, Lund.
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PERSONFÖR TEC .KNIN G
ÖVER SLÄKTMEDLEMMAR SAMT LUNDABOR
Agardh, Carl Adolph, pvofessor och biskop, f. 23/ 1 1785 i Båstad, d. 28/ 1 1859
i . Karlstad, g. m. Charlotta Lindschoug, s. 91.
Agardh , Jacob Georg, professor, f. 8/ 12 1813 i Lund, d. 17/ 1 1901 i Lund, g. m .
Margreta Helena Sofia Erika Meck, s . 92 ..
A hlnum, Martin Erik, professor, f. 3/ 12 1773 i Lund, d. 7/ 4 1844 i Lund, s.
14, 51.
Almström, Carl Petter, kal<elugnsmakaremästare, f . 23/ 1 1781 i Lund, d. 30/ 11
1826 i Lund, g . 1 :a ggn. m . Christina Wilhelmina Friberg, g . 2 :a ggn. m.
Märbha Lundberg, s. 52, 61 , 85, 86.
Almström, Elna Catharina, f. 6/ 1 1783 i Lund, d. 23/ 1 1830 i Lund, g . m. akademie smedmästar-e n Petter Löwegre n, s. 51 ff.
Almström, Håka.n Christoffer, kakelugnsmakaremästare, f. 9/ 4 1785 i Lund, d.
29/ 3 1857 i Lund, g . 1 :a ggn. m. · Anna Sophia Schönheck, g. 2 :a ggn. m,
Jeanna Petronella Lang, s. 32, 64, 76, 85.
Almström, Jöns, kakelugnsmakaremäs tare, f. 24/ 12 1751 i Ystad, d. 3/ 2 1817 i
Lund, g. m. Cathar~na Elisabeth Rossow, s. 51 ff., 57, 86.
Abnström, Nils Petter, kakelugnsmakare, f. 18; 5 1820 i Lund, g. m. Gustafva
Elisabeth LindbJ.om, s . 86.
Andersson, Gl'eger, frälsebo nde unde r Näs, borgare i Lund, d. 22/ 3 1740 i Lund,
g. 1 :a ggn. m . Gunilla Jönsdo t ter, g . 2 :a ggn. m. Pernilla P ersdotter, s .
9, 10, 11 •
.Baldthoff, Christian Friedrich, tenngjutarmästare, f. c:a 1736, d . 17/ 6 1799 i
Lund, g. 1 :a ggn. m. Anna Stina Crohn, g. 2 :a ggn. m. Gertrud Scharffenberg, s. 36.
6-eckman, Erik Andre"as, s.tadsfiskal och . rådman, f. 28/ 4 1766 i Lund, d . 11/ 12
18,50 i Lund, g . m. Maria Cath<irina Stobreus, s. 80.
Berg, Anna Sophia, f. 22/ 3 1788 i S tirömstad, g. m . ritläraren vid Göteborgs
gymnasium Johan Fredrik Löwegren, s. 11, 29.
·
Berggren, Johan, akademieookbindare, f. 1775 i Växiö, d . 3/8 1815 i Lund, g.
m, Elsa Maria Sjöb~ck, s . 23.
Berling, Carl Fredrik, boktryckare, f. 16/ 4 1785 i Lund, d . 19/ 6 1847 i Lund, g .
m. Elisabeth Fredrika Palm, s . 24.
Bjug_g, Adolf FredTik, borgmästave, f. 14/ 7 1755 i Lund, d . 3/ 9 1824 i Lund, g .
m. Johanp.a C.Q-a rlotta Herslow, s. 36.
Björk, Truls, klockare i S :t ·Pe ters Klo ster, :l'. 1708 i Staffanstorp, d . .21/ 9 1782
i S :t Peters Kl.os.t er, _ g . m. Christina Kolmodin, !>:. 20, 21.
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Björnlund, Jonas Petter, kardmakare, f. 14/9 1809 i Lund, d. 15/ 6 1867 i Lund,
g. m. Sophia Cornelia Löwegren, s. 28.
Blackwood, Helena (Nelly), f. 19/ 4 1787 i Göteborg, d. 24/ 8 1834 i Göteborg,
g. 1:a ggn. m. vinhandlande Hans (Johan) Löwegren, g. 2:a ggn. m. hanidland·e n i Göteborg Magnus Larsson, s. 11, 26,. 28, 62.
Blomdahl, Jacob Wilhelm, student, f. 13/ 1 1804 i Starrkärr, d . 16/ 4 1830 i
Lund, s. 74.
Bollvig, Annicka Christina, f. Henchen,, f. 10/ 10 1778 ~ Lund, d. 1/8 1852 i Lund,
g. m . guldsmeden Reimondus Bollvig, s. 70.
Bollvig, Anna Dorothea, f. 7/ 9 1806 i Lund, d. 11/ 12 1854 i Lund, s. 70.
Broome, Gustaf, prof·e ssor, f. 20/4 1786 i Tranås, <l. 20/ 1 1865 i Lund, g. 1 :a
ggn. m. Sophia Dorothea Lundgård, g. 2 :a ggn. m. Christina Apollonia
Schönbeck, s. 50.
Broms, Johan, akademie trädgårdsmästare,. f. 1719, d. 26/ 2 1807 i Lund, g. m.
Catharina Elisabeth Barohn, s. 32, 33.
Ced.e rberg, Arvid, gästgivare, f. 5/ 10 1766 i Mellby, g. m. Maria Larsson, s. 27.
Dahlen, Håkan Petter, domkyrkoklockare, f . 22/ 8 1760 i Lund, d. 28/ 4 1816 i
Lund, g. m. Brita Maria Schönbeck, s. 30, 55.
Dahlgren, Jacob, handskmakare,, f. 8/ 12 1783 i Lund, d. 17/ 1 1833 i Lund, g. 1 :.a
ggn. m. Dorothea Andersson, g. 2 :a ggn. m. Margaretha Elisabeth Almström, s. 13.
Darin, Lars Magnus, stadskomminister, f. 8/ 1 1783 i Kristianstad, d. 6/ 4 1820
i Lund, g. m. Johanna Rebecka Lindahl, s. 56, 64.
Edelberg, Olof Benjamin, handlande, f. 25/ 10 1779 i Lund, d. 5/ 11 1851 i
Lund, s. 80.
Eng·e lhardt, Johan Hemik, professor, f. 17/ 10 1759 i Göteborg, d. 24/ 10 1832
i Fellingsbro, s. 42, 45.
Eriksson, Petter, målarmästare, f. 22/ 10 1778 i Lund, d. 24/ 3 1812 i Lund, g.
m. Ingrid Elisabeth Ruda, s . .56, 57.
Faxe, Wilhelm, biskop, f. 18/ 5 1767 i Kvistofta, d. 22/ 9 1854 i Lund, g. 1 :a
ggn. m. Anna Sophia Lindman, g. 2:a ggn. m. Helena Johanna Billberg,
s. 50.
Fick, Margaretha, d. 1760, g. m. borgaren Anders Grässon, s . 10, 11.
Fine, Arnold de, hovkapellmästare i Köpenhamn, d. 1586 i Köpenhamn, s. 21.
Fine, Benedicta de, f. 1674 i Brandstad, d. 18/ 6 1744 i Fj·e lie, g. m. kornetten
Petter Kall, s. 21.
Fjellander, Olof, klockare i Fj.elie, f. c:a 1727, d. 13/ 10 1791 i Fjelie, g. 1:a
ggn. m. Sara Maria Kall, g. 2 :a ggn. m . Margaretha Forsman, s. 22.
Fr·e mling, Matthams, prof.essor, f. 17/ 10 1-745 i Malmö, d. 20/ 7 1820 i Lund,
s. 41. .
Gers, Lars Carlsson, klockare i Fjelie och Flädie, f. före 1680, d. efter 1751,
g. 1 :a ggn. m. Karin Persdotter, g. 2 :a gg·n. m, Annicka Michaelsdotter.,
s. 19 ff.
Gneg·e r, Görgen, grO'Vsmed, f . 1722, d. 16/ 12 1800 i Lund, s . 13.
Grähs, Carl Gustaf, stadsläkar·e i Stockholm, f. 19/ 3 1814 i Hälsingborg, d.
19/ 3 1880 i Stockholm, g. m . Hildegard Charlotta Vogel, s. 10, 11.
Grähs, Christian, skr.ä ddaremästare i Hälsingborg, f. 7/ 8 1778 i Lund, d. 2/ 11
1838 i Hälsingborg, g. m. Johanna Palm, s. 11, 34.
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Gr.ä hs, Hans, borgare, döpt 15/ 4 1700 i (Trolle-)Näs, d. 14/ 10 1766 i Lund, g.
1 :a ggn. m. Anna Håkansdotter Scharwik, g. 2 :a ggn. m . Bengta Olsdotter, g. 3:e ggn. m. Anna \Vannerberg, s . 8 ff.
Grähs, Nils Fredrik, akademiekamrer, f. 29/8 1792 i Riseb~rga, d. 9/ 2 1837 i
Lund, s. 10, 11.
Grähs, Nils Petter, ·sjötulltjänsteman i Hälsingborg, f. 30/ 10 1765 i Lund, d.
1/5 1846 i Hälsingborg, g. m. Bengta Eskilss-0n, s. 11.
Grässon, Anders, bryggare, f. 22/ 1 1697 i Reslöv, d. 10/ 12 1742 i Lund, g. m.
Margaretha Fick, s. 10, 11.
Grässon, Hans, se Grähs.
Grässon, Petter, skräddarmästare, f. 12/ 7 1724 i Lund, d . 9/ 6 1785 i Lund, g.
m, Ingrid Margaretha Nilsdotter, s. 11.
Gullander, Anders P·e tter, kyrkoherde i Malmö, f. 29/ 6 1779 i Brandstad, d.
21/ 10 1862 i Malmö, g.' m. Fr·e<lTika Lovisa Löthman, s. 56.
Gyllich, Hans Daniel, rådman, f. 10/ 3 1766 i Skepparslöv, d. 29/ 1 1837 i Lurid,
g. 1 :a ggn. m. Anna Lovisa Litl1-0lander, g. 2 :a ggn. m. Christina Charlotta Gullander, g. 3 :e ggn. m. Anna Margaretha Kropp, s. 53, 54, 56, 62.
Hansdotter, Elna, f. 14/ 11 1736 i Lund, d . 25/ 10 1811 i Arrie, g. m. r.e g·e mentshovslagaren Lars Ringb-0m, s. 11, 12.
Hansdotter, Gunilla, f . 21 / 12 1730 i Lund, d. 15/5 1772 i Lund, g. 1 :a ggn. m.
klensmedmästaren Anton Swedler, g. 2 :a ggn. m. smedmästaren Hans
Johan Hempel, s. 11, 12.
Hansson, Johanna, f. 6/8 1823 i Lund, d. 17/ 10 1889 i Lund, g. m. kak·e lugnsmakaremästare Isak Löwegren, s. 88.
Hansson, Ola, hästmöllare, f. 24/ 12 1784 i S:t Peters Kloster, d. 25/ 4 1843 i
Lund, g. m. Anna Akesdotter, s. 88.
Harmens, Gustaf, professor, f : 4/ 11 1699 i Stockholm, d. 18/ 11 1774 i Lund,
g. m. Margaretha Liboria Hegardt, s. 45.
Hawerman, Maria Laurentia, f. 1/ 7 1835 i Hälsingborg, d. 7/6 1886 i Lund, g.
m. professor Michael Kolmodin Löwegren, s . 90.
Hellman, Johan Jacob, professor, f. 4/12 1736 i S. Rörum, d. 27/5 1812 i Örebro, g. m. Dorothea Elisabeth, Bager, s. 55, 56.
Hellstenius, Anders Jacob, domprost, f . 30/ 11 1777 i Skara, d. 7/ 4 1844 i Lund,
g. m. Petronella Helena Kahl, s. 67.
Hempel, Hans Johan, smedmästare, f. 8/5 1739 i Småland, d. 1/6 1824 i Lund,
g. 1 :a ggn. m. Gundla Hansdotter, 2 :a ggn m. Botilla Berg, s. 11, 12, 35.
Hennig, Abraham, byggmästar·e, f . c:a 1754, d. 14/ 1 1806 i Lund, s. 13.
Hesselgren, Laurentia Dorothea, f. 27/8 1809 i Lund, d. 3/8 1900 i Lund, g. m .
handlanden Paul Ch1·istian Isberg, s . 92.
Hesselgren, Lorens, vice pastor,. f. 6/ 11 1760 i Rumskulla, d. 9/ 3 1809 i Lund,
g. m. Benedicta Knutsson, s. 68, 92.
Hesselgren, Maria Catharina, f. 3/ 4 1807 i Lund, d. 23/ 12 1886 i Lund; g. m.
akademieträdgårdsmästaren Carl Joachim Lundberg, s . 68, 92.
Hesslen, Maria Beata, f. von Engeström, f. 2/ 11 1744 i Lund, d. 8/ 9 1822 i
Lund, g. m. biskop Nils Hesslen, s. 66.
Holmgren, Maria, f. 21/5 1789 i Uddevalla, d. 28/ 12 1831 i Lund, g. m. klensmedmästaren Carl Löwegren, s. 11, 28.
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Jönsdotter, Gunilla, begr. 6/ 7 1711 i Näs, g . m. borgaren Greger Andersson,
s. 9, 11.
.
Kall, Petter, kornett vid Norra Skånska Kavalleriregementet, f. 1686, begr.
19/ 12 1740 i Södra Asum, g. m. Beneclicta <le .Fine, s. 21 .
Kall, Sara Maria, :f. 28/ 10 1716 i Farstorp, begr. 22/ 3 1777 i Fj·e lie, g. 1 :a
ggn. m. klockaren i Fj.e lie Michael Kolmoclin, g. 2 :a ggn. m. klockaren i
Fjelie Olof Fjellancler, s. 18, 19, 21, 22.
Kastman, Sten Arvid, handlande, f. 16/ 4 1775 i .Lund, d. 5/ 2 1849 i Lund, g.
1 :a ggn. m. Jeanna Sällström, g. 2 :a ggn. m. Maija Greta Nordström,
s. 86.
Kihlgren, · P'e tter, hanclskmakaremästare, f. 1712, d. 15/ 6 1786 i Lund, g. 1:a
ggn. m. Anna Catharina A ndersdotter, g. 2 :a ggn. m. Greta Davidsdotter
Dahl, g. 3 :e ggn. m. Anna Catharina Lundberg, s. 9.
Kolmodin, Anna Stina, f. 19/ 2 1748 i Fjelie, d . 1/ 5 1787 i Lund, g. m. · klensmedmästal'en Jacob Löfgren, s. 11, 13, 17, 18, 21 , 23.
Kolmodin, Catharina, f. 9/ 8 1718 i Fjelie, cl. 1781, g. m. klockaren i Hörby
Anders Lannerus, s. 21.
Kolmodin, Christina, f. 18/ 12 1712 i Fjelie, cl. 16/ 5 1782 i S :t Peters Kloster,
g. m. klockaren i S :t Peters Kloster · Truls Björk, s. 20, 21.
Kolmodin, Michael, klo ckare i Fjelie o ch Flädiie, f. 23/ 10 1714 i Fj·e lie, cl. 26/ 2
1754 i FjeHe, g. m . Sara Maria Kall, s. 18 ff.
Kulle, Lars Leander, handlande, f. 27 / 2 1842 i Lund, d. 30/5 1910 i Lund, g.
m. Thora Ni lsson, s . 74.
Körner, Magnus Petter, akaclemie ritmästare, .f. 12/ 12 1808 i Gårdstånga, cl.
4/ 11 1864 i Lund, g. m. Charlotta Gustava Danielsson, s. 91.
Lang, Jeanna Pet ronella, f. 3/ 8 1783 i Fje'.ie, d. 20/ 1 1857 i Lund, g. m. kakelugnsmakarmästare Håkan Christoffer A lms tröm, s. 85.
Lannerus, Anders, klockare i Hörby, f. c :a 1708 i Ullstorp, d. 22/ 7 1781 i Hörby,
g. m. Catharina Kolmoclin, s. 21.
Lidheck, Anders, professor,. f. 26/ 7 1772 i Lund , cl. 11/ 5 1829 i Stockholm, g.
m. Brita Catharina Munck af Rosensc:hölcl, s. 41, 43, 57, 58, 60.
Lidbeck, Erik Gustaf, pro~·es s or,. f. 21 / 6 1724 i Hesselskog, d. 9/ 2 1803 i Lund ,
g. m. Clara Grape, s . 50.
Liieff.erts, Casper, handelsman, f. 21 / 1 1707 i Lund, cl. 13/5 1748 i Lund, g. m.
Maria Margaretha Meijer, s. 10.
Lilj-e walck, Carl Fredrik, professor , f. 7/ 9 1770 i Lund, cl. 12/3 1844 i Lund,
g. m. Margaretha Ukika Munck af Rosenschöld, s. 27, 54, 61, 63, 64, 84.
Lindbohm, Margaretha Christina, f. 19/ 6 1779 i UdcLevalla, cl. 4/ 2 1847 i Göteborg, g. m. assessor Jöran Löwegren, s. 11, 25, 62.
Li·edtgr·en, Anders, observator, f. 1729 i Udd-e torp, cl. 6/ 2 1815 i Lund, s . 33.
Lfndschoug, Jacob, h a ndlande, f. 22/ 2 1759 ·i Lund, cl. 4/ 8 1834 i Lund, g. m.
Bothilcla Win.ning, s. 58.
Lindskog, Nils Petter, akademie räntmästar·e, f. 11/ 11 1778 i Kristianstad , cl.
21/ 5 1813 i Lund, g. ·rn . Gustaf-va Berg, s. 63.
Lundberg, Carl Christian, skräddarmästare, f . 1771 i Lund, cl. 20/ 4 1808 i Lund ,
g. m. Catharina Lovisa Möller, s . 68.
Lundberg, . Carl .Joachim, akaclemie trädg.å rdsmästare, f. 30/ 10 1802 i Lund, cl.
20/ 11 1861 i Lund, g. m. Marl.a Catharina .Hesselgren, s. 68, . 89, ·· 90 ff.
0
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Lundberg, Catharina Lovisa, f. 23/ 6 1795 i Lund, d . 10/ 2 1870 i Lund, g. 1 :a
.g gn . . m. skollärare Magnus Nilsson, g. 2:a ggn. m. akademie .smedmästaren
Petter Löwegren, s. 66 ff., 75.
Lundberg, Märta, :f. 5/ 10 1791 i Ystad, g . 1 :a ggn. m . kakelugnsmakaremästare Carl Petter Almström, g. 2 :a ggn. m. kakelugnsmakaremästare Anders Wennerberg, s. 86.
Lundberg, P·e tter Gustaf, . djurläkare i Skiu-a, f. 22/ 11 1807 i Lund , d . 2/ 10
1874 i Falköping, g. m . Katarina Wilhelmina Blomberg, s. 68.
Lundblad , Johan, professor,, f. 1/3 1753 i Tömiersjö, d. 20/ 6 1820 i Lund, g. m ;
Margaretha Beata Sjöberg, s. 41.
Lundroth, Christina, :f. c :a 1750, d . 1/ 6 1771 i Lund, g. m. klensmedmästare
Jacob Löfgren, s. 13, 17.
Löfgren, Håkan, tunnbindaremästare i Varberg, f. 27/ 11 1733 i Lund , d. 24/ 7
1796 i Varberg, g. m . Lucia Espelund, s. 11, 12.
Löfgren, Jacob, klensmedmästare, f . 24/ 7 1741 i Lund, d. 15/ 5 1816 i Lund, g.
1 :a ggn. m . Christina Lundroth, g. 2:a ·ggn. m. Anna Stina Kolmodin, g_
3 :e ggn. m. Maria Elisabeth Schargren, s. 11, 12 :ff., 23, 26, 28, 35, 36, 51.
Löfgren, Johannes, handskmakare, f. 24/6 1728 i Lund, g. m. Rebecka Wittberg·, s. 11, 12.
Löwegren, Abraham, kakelugnsrnakarelärling, f. 10./2 · 1820 i Lund, d. 6/ 11 1836
i Lund, s. 84, 85.
Löwegren, Bror Johan, smedmästare och lantbrukare i Aringsås, f. 18/ 11 1816
i Lund, d . 30/ 8 1874 i Hjort.sberga, g. rn. Martha Östergren, s . 77 ff. , 90,
Löwegren, Carl, klensmedmästare,. f. 6/ 3 1780 i Fjelie, d. 2/ 2 1852 i Lund, g.
rn. Maria . Holmgren, s. 11, 23, 28, 31, 34.
Löwegren, Carl Edward , musikdirektö•r vid Livgardet till häst, f. 6/ 11 1811 i
Göteborg, d. 25/ 7 1872 i Stockholm, s. 25.
Löwegr•e n, Ebba, fröken , f. 7/ 11 1873 i Lund, s . 43, 90.
Löwegr·e n, Emma Maria Gus tafva, f. 31/ 7 1842 i Drammen, d . 7/ 4 1928 i Oslo,
g. m. skeppsmäklare Abraham Böckman Thiis, s . 82.
Löwegr.e n, Fritz Georg August, direktör för Göteborgs Trädgårdsförening, f.
22/ 8 1833 i Lund, d . 14/ 6 1919 i Göteborg, g. m. Johanna Dornthea Wilhelmina Borgström, s . 69, 72, 89.
Löwegren, Gustaf Albert, kapten vid Västernorrlands beväringsbataljon, f.
3/ 6 1809 i Göteborg, d. 29/ 11 1856 i örns.köldsvik, s . 25.
Löwegren, Hans (Johan), vinhandlande i Helsingör, f. 15/ 11 1777 i Lund, d .
22/8 1816 i Lund, g . m. He1'ena (Nelly) Blackwood, s . 11, 16, 23, 25 ff.,
33, 51, 62.
Löwegren, Hans Petter, guldsmed och köpman i Kristiania, f. 27/8 1818 i Lund,
d. 12/ 1 1907 i Kristiania, g. rn. Berthe Marie Semb, s . 81 ff.
Löwegren, Isak, kakelugnsmakaremästare, f. 10/ 2 1820 i Lund, d. 3/ 4 1887 i
Lund, g. m. Johanna Hansson, s . 84 ff.
Löwegren, Johan, ~ e Hans.
Löwegren, Johan Fredrik, ritlärare vid Göteborgs gymnasium, f. 27/ 3 1786 i
Lund, d. 10/ 5 1819 i Göteborg, g . m. Anqa Sophia Berg, s . 11, 23, 28, 29.
Löwegren, Johan Henrik, klensmedmästare, f. 14/3 1823 i Lund, d. 25/ 6 1880
i Lund, g. m. Heloena Möller, s . 14, 81.
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Löwegren, Jöran (Georg), boktryckare och assessor i Göbeborg, f. 7/9 1775 i
Lund, d. 5/ 2 1833 i Göteborg, g. m. Margaretha Christina Lindbohm, s.
11, 23 ff., 62.
Löwegren, Ludvig Leonard, major i armen, f. 15/ 12 1817 i Stockholm, d. 15/ 6
1894 i Alingsås, g. m. Lilly Mildihjert Billbergh, s. 25.
Löwegren, Michael Kolmodin, professor, f. 5/ 2 1836 i Lund, d. 1/ 5 1923 i Lund,
g. 1 :a ggn. m . Maria Hawerman, g. 2 :a ggn. m. Elin Nadeschda Peterson,
s. 8, 69, 72, 89 ff.
Löwegren, Petter, akademiesmedmästare, f. 1/ 5 1783 i Lund, d. 26/ 1 1871 i
Lund, g. 1 :a ggn. m. Elna Catharina Almström, g. 2 :a ggn. m, Catharina
Lovisa Lundberg, s, 11, 23, 30 ff., 75.
Löwegren, Sophia Cornelia, f. 6/ 2 1811 i Lund, d. 9/ 1 1903 i Lund, g. m. kardmakare Jomis Petter Björnlund, s. 28.
Malm, John traktör, f. 23/ 3 1783 i Lund, d. 5/ 12 1866 i Lund, g. m. Gustafva
Christina Gyberg, s, 76.
Michaelsdotter, Annicka, f. c :a 1683, d. 26/ 1 1751 i Fjelie, g. m. klockaren i
FjeHe Lars Carlsson Gers, s. 19 ff.
Mo nät, Johannes, sporremakare, f. 1773, d. 23/ 8 1820 i Lund, g. m. Petronella
Berggren, s. 35.
Munck af Rosenschöld, Eberhard Zacharias, professor, f. 3/8 1775 i Lund, d.
17/ 5 1840 i Köpenhamn, s. 76 ff., 91.
Munthe, Lars Petter, professor, f. 29/ 7 1752 i Malmö, d. 27/ 5 1807 i Lund, s. 50.
Mö!J.er, Catharina Lovisa, f. 11/ 4 1765 i Holmgården, d. 31/ 12 1839 i Lund, g.
m. skräddarmästare Carl Christian Lundberg, s. 68.
Möller, Helena, f. 31/ 1 1816 i Landskrona, d. 1/ 5 1891 i Hälsingborg, g. m .
klensmedmästare Johan Henrik Löwegren, s. 81.
Möller, Joachim, skomakaremästare, f. 1734, d. 29/ 4 1797 i Lund, g. m. N.
Törngren, s. 68.
Möller, Nils, akademipedell,. f. 5/ 5 1756 i Torrlösa, d . 7/ 3 1827· i Lund , g. m.
Sara GretJrn öhman, s. 64, 65.
Möller, Wilhelm, guldsmed, f. 10/ 4 1799 i Hälsingborg, d . 13/7 1844 i Lund,
g. m. Anna Sophia Schöil!beck, s. 82, 85.
Nelander, Johan, professor, f. 4/ 10 1709 i Fornåsa, d. 26/ 10 1789 i Lund, g .
m. Magdalena Moller, s . 18.
Nilsson, Catharina Lovisa, se Lundberg.
Nilsson, Magnus, folkskollärare, f. 3/8 1789 i Södra Rörum, d. 13/ 5 1829
Ystad, g. m. Catharina Lovisa Lundberg, s. 66 ff.
Nilsson, Nils Christian Theodor, folkskollärare i Lunds torp, f. 21/ 2 1827 ·
Lund, d. 30/ 3 1914 i Lund, g. m. Anna Olsson, s . 68 ff.
Nilsson, Sven, professor, f . 8/ 3 1787 i Asmundtorp, d. 30/ 11 1883 i Lund, g.
rn. Elisabeth Cecilia Berg, s. 91.
Norlin, Bengt, domkyrkoldockare, f. 1/ 12 1787 i Tofta, d. 29/ 11 1848 i Kviinge,
g. m. Abigail Sophia Schartau, s. 56, 68.
Olin, Per, akademipedell, f. 29/ 10 1772 i Torrlösa, g. rn. Greta Sallen, s. 63.
Olsson, P·e r, borgar·e, f. 24/8 1771 i Mölleberga, d. 4/ 2 1851 i Lund, g .. rn.
Marna Månsdotter, s. 70, 71.
Persdotter, Karin, f. c :a 1678, d. 9/ 2 1708 i Fjelie, g. rn. klockaren i Fjeliie
Lars Carlsson Gers, s. 19.
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Persdotter, Pernilla, f. c :a 1679, d. 28/ 4 1760 i Lund, g. m. borgaren Greger
Andersson, s . 9.
Pålsson, A nders, bryggare, f. c :a 1747, d. 2/ 4 1814 i Lund, s. 56.
Rabben, Johan, profess or, f . 14/ 12 1781 i M usfasaari, Finland, d. 8/ 9 1865 p å
Dybäck, östra Wemmenhög, s. 84.
Ringbom, Lars, r·e g.e mentshovslagare i Arri:e, f. 1733, d. 22/ 5 1794 i Arrie, g.
m. Elna Hansdotter, s. 11, 12.
Risberg, Emanuel, smedmästare, f. 29/ 3 1751 i Lund, d. 6/ 6 1815 i Lund, g. m.
Catharina Larsson, s. 35.
Risberg, Nils, grovsmedmästare, f. c:a 1747, d. 6/ 1 1802 i Lund, s. 35.
Rossow, Catharina Elis abeth, f . 14/ 8 1754 i Ystad, d. 19/ 8 1830 i Lund, g. m.
kakelugnsmakaremästare Jöns Almström, s. 53 ff., 86.
Roschius, Magnus, handlande, f. 2/ 4 1779 i Bologna, Italien, d . 22/ 12 1851 i
Lund, s. 56.
Sandahl, Maurits, stadsfiskal, f. 1/ 12 1778 i Långaröd, d. 22/ 12 1835 i Lund,
g. m. Sophia Bager, s. 62.
Scharffenberg, P eter, sadelmakarålderman, f. 6/ 3 1756 i Lund, d . 29/ 6 1839 i
Lund, g. m. Anna Akerman, s. 59.
Schargren, Maria Elisabeth, f. 25/ 5 1751 i Torrlösa, d. 12/ 6 1819 i Lund, g. m.
klensmedmästare Jacob Löfgren, s. 17, 52.
Schartau, Abigail Sofia, f. 1/ 10 1789 i Lund, d. 1847 i Kviinge, g. m. kyrkoherden i Kviinge Bengt Norlin, s. 56.
Schartau, Anna Catharina, f. 1/ 11 1796 i Lund, d. 1873 i Norrtälje, g. m .
professor Johan Norrman, s . 56.
Schartau, Henrik, pr.ost, f. 27/9 1757 i Malmö, d. 3/ 2 1825 i Lund, g. m. Catharina Elisabeth Sommelius, s. 48, 56.
Schartau, Lovisa Johanna, f. 3/ 9 1787 i Lund, d. 1848 i Väsby, g. m. klockaren i Väsby Hans Richard Boustedt, s. 56, 57.
Scharwik, A nna H åkansdotter, f. 13/ 12 1699 i Ystad, d. 18/ 3 1759 i Lund, g.
m . borgar.e n Bans Grässon, s. 11, 12.
Schönbeck, Ca rl Gust af, stadsläkare, f . 26/ 2 1786 i Lund, d. 28/ 4 1860 i Göteborg, g. 1 :a ,g gn. m. Sofia Amalia A hlgren, g. 2 :a ggn. m. Sofia Wilhelmina Leche, s. 76 ff.
Semb, Berthe Marie, f. 1816 i Eiker, Norge, d . 18/ 12 1900 i Kristiania, g. m .
guldsmeden Hans Petter Löwegren, s. 82.
Siemers, Ludvig Carl, akademieträdgårdsmästare, f. 23/ 12 1798 i Hamburg,
d. obekant ort, g. m. Charlotta Mathilde Elisabeth Meldola, s. 50.
Sommelius, Christian Tewis, postmästare, f. 6/ 8 1766 i Lund, d. 8/ 9 1831 i
Lund, g. 1 :a ggn. m. A nna Fredrika Giertz, g. 2 :a ggn. m. M argrete
Abrahamsson, s . 37.
Steuchius, Matthias, biskop, f. 26/ 10 1644 i Stockholm, d . 2/ 8 1730 i Upsala, g.
m. A nria Ters era, s. 19, 20.
Stäck, Josef, perukmakare, f. 30/ 7 1775 i Lund, d. 5/ 7 1849 i Lund, g. m.
Greta Maria Kihlgren, s. 55, 56.
Swalin, Nils, pastor, f. 2/ 8 1771 i Svalöv, d . 13/ 3 1856 i Veberöd, g. m. Elisabeth Helena Wulfram, s. 56.
Swedier, A nton, klensme dmästare, f. 1720, d. 2/ 3 1768 i Lund, g. 1 :a ggn. m.
Annicka Matthisdotter, g. 2 :a ggn. m. Gund1a Hansdotter, s. 11, 12.
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$ylvan, Isak Ani:lers, bokhandlande, f. 1733 i Bollerup, . d. 17/ 11 1783 i Lund,
g. m. Gertrud Magdalena Krumlinde, s. 64.
Sönnerberg, .Jacob, . professor, f. 25/ 11 1770 i Långlöt, d. 26/5 1847 i Lund,
s. 63, 84.
Tengwall, Lars, professor, f. 13/ 7 1746 i Börringe, d. 3/5 1809 i Lund, g. m.
. Christina Elisabeth, Liljewalck; s. 41.
Tulldahl, Christina, f. 21 / 3 1755 i Lund, s. 35.
Wadstein, Carolina Dorothea, f. 20/ 1 1800 i Ottarp, d. 27/ 10 1864 i Lund, g.
m. auditören Christian Fredrik Wa<lstein, s. 86.
Wahlgren, Anders, ämbetsnotarie, garverifabrikör, f. c:a 1747, d. 8/ 4 1801 i
Lund, s. 36.
Wennerberg, Anders, kakelugnsmakarmästare, f. 23/ 3 1803 i Ystad, d. 23/ 6
1844 i Lund, g. 1 :a ggn. m. Brita Mar.ia Holm, g. 2 :a ggn: m. Märta
Lundberg, s. 85, 86.
Wenster, Christian, direktör, f. 5/_2 1735 i Karlshamn, d. 3/ 4 1823 i Lund, g.
m. Ing.eborg Catharina Berling, s. 37, 38 . .62, 90.
Wihlborg, Thomas, handlande, t 7/ 11 1778 i Ystad, d. 26/ 12 1837 i Lund, g.
m. Charlotta Lundberg, s. 41, 63'.
Wåhlin, Christian, domprost, f. 19/ 10 1761 i Skabersjö, d. 28/ 3 1829 i Lund,
s. 16.
Zetterstedt, Johan Wilhelm, professor, f. 20/ 5 1785 i Mjölby, d. 23/ 12 1874 i
Lund, s. 48.
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I [1919] Kartor över staden Lund och dess jordar från tiden före 1705
utg. av L. \VEIBULL. ... .. . .. ..... .... ... .. .. .... ....... . ... .. . .... .. .. ... .. .. ... .. . Nedsatt pris kr. l: 50
I: 2 [1920] RYDBECK, 0., Den äldsta kristna konsten i Skåne. Lund och Dalby.
"
1: 3 [1921] QUENNERSTEDT, A., Mina första Lundaminnen ......... ... .. .... .. ..... .. .
4 [1922] WRANGEL, E., En Lundaskald och en skämtdikt om Lundaflickorna.
5 [1923] Lund på 1690-talet. 1691 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 byggnadskulturen i det nuvarande Lund .. . .
8-9 [1926-27] OSBERG, N. P., Lundaminnen från 1820-, 30- och 40-talen.
Utg. av GUNNAR CARLQUIST.... ...... ... .................. .. ..................... .
JO [1928] FoRSSANDER, J.-E., Utgrävningarna å Domkapitelhusets tomt.
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i brevform. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . ... ... ... ... ... ...... ... .. ... ... ... ... Slutsåld.
12 [1930] ERLANDSSON, H., Om vattendragen och den äldsta bebyggelsen
i Lund ... . ....... .. .. ........................ .. .. .................... . .......... ........... Nedsatt pris kr. I: 13 [1931] BERG, J., Från gamla Lund. Några föremål i min samling. .... .. .. .
14 [1932] WRANGEL, E., En lundensisk 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. .. . ... .... .. .. . ........ .
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20 [1938] AGRI, ]ANNE, Anteckningar om Lunds borgare på 1740-talet. ..... .
21-22 [1939-40] BLOMQVIST, RAGNAR, Tusentalets Lund . .. . ...................... ........... Pris kr. 6: 23 [1941] ERNSJ:, GUSTAF, Lunds Folkskolor före 1842 . ..... .. ..... .. .. ........................ . .
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" I': tid intill 1850 ...... .............. · ..... · ..... ......... · · .... · .. · .. · ........... · ... · .... · .. · ....... ..
26 [1944] Det akademiska Lund vid 1800-talets mitt. Abraham Rundbäcks Lundaminnen utg. med inledning och personregister av HILDING PLEIJEL .. . .... .. Slutsåld.
27 [1945] En Lundensisk borgarsläkt. En skildring av släkten Löwegren byggd på
akademie smeden Petter Löwegrens och professor Michael Kolmodin
Löwegrens anteckningar utarbetad av YNGVE LÖWEGREN ... ....... .... ... ... .. . Pris kr. 3: Anmälan om inträde i Föreningen Det gamla Lund sker till kassören, antikvarie RAGNAR BLOMQVIST, Bokbindaregatan 12 b, Lund. Medlemsavgiften är 3: - kr. och kan insättas på föreningens postgiro nr 27 19 01. Ovan förtecknade äldre årgångar kunna erhållas hos kassören.

