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GULDSMEDSÄMBETET I MALMÖ

med förteckning över i Malmö verksamma mästare 1630—1850
Av

GUSTAF UFM ARK.

Malmö var redan under medeltiden näst Köpenhamn Danmarks 
största stad, och här funnos säkerligen redan tidigt guldsmeder, som 
väl äldst lydde under ämbetet i huvudstaden på andra sidan Öre
sund. — När ett självständigt guldsmedsämbete med egen ålderman 
och övrig skråmässig organisation inrättades i Malmö är mig icke 
bekant, men förmodligen skedde det under 1500-talet, om icke tidi
gare. De äldsta bland Malmö guldsmedsämbetes handlingar, som 
bevarats till vår tid, gå icke tillbaka längre än till år 1630.

De meddelanden, som här nedan lämnas angående guldsmederna 
ijtfalmö, stödja sig i främsta rummet på de arkivalier som tillhört

Överstycket återger Malmö stads vapen sådant staden erhöll det år 1437.
9—230883. Fataburen 1923.
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Fig. 1. Malmö guldsmedsämbetcs låda. Malmö museum. Inskrift inuti locket: » flicks 
Vardein Anthoni Grill Anno 1690 d. 29 Aug.> — i lädickan: »Åren 1690, 1714 ock 
1791 är denne Låda Renoverad.» — Utanpå locket: »1791 Då Lagmannen Högädle Herr 
Georg Reinh. Dalström war Politie Borgmestare och Detta Ämbetets Praeses samt 
Auditeuren Herr Pehr Appelgren Ämbetets Notarius Då War Hr. P. Norlin Ålderman, 
Hr. P. D. Schröder, Hr. I. M. Weller Bisittare, Hr. C. C. Silov war yngste Mestaren».

guldsmedsämbetet självt och som jämte dess låda, Hg. 1, numera 
förvaras i Malmö museum.1 — Talrika kompletterande upplysningar 
om Malmöguldsmeder hava därjämte hämtats ur protokoll och andra 
handlingar, som härstamma från guldsmedsämbetena i Kristianstad 
(i Kristianstads museum), i Ystad (i Ystads museum), i Göteborg

1 Jämte ämbetslådan, som bär några inskriptioner (se under bilden av lådan) fin
nas i Malmö museum följande handlingar, nämligen: 1) Gullsmeds Skråd, hwarefter 
the sigh etc. — 30. Aug. 1690; 2) Protokollsbok 1683—1752; 3) d;o 1752—1847; 4) 
In- oeh utskrifningsbok 1630—1724; 5) Inskrifningsbok 1725—1846; 6) Utskrifnings- 
bok 1725—1846 (in- och utskrivningar äro i dessa böcker blandade); 7) 18 st. ritningar 
till mästerstycken, 1770—1846.
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(i Nordiska museet), varjämte slutligen de protokoll, som förvaras 
i Kungl. Mynt- och Justeringsverkets arkiv, lämnat viktiga upp
lysningar.

Den förteckning över i Malmö verksamma mästare, som jag på 
grundval av ovan citerade handlingar kunnat uppgöra, har givit 
möjlighet till tolkning av de stämplar som förekomma å i Malmö 
förfärdigade föremål, stadsstämpel, årsbokstäver och mästarstämplar. 
— I här nedan meddelade förteckning över mästarna har jag, där 
så varit möjligt, angivit av de olika mästarna brakade stämplar, 
återgivna i dubbel naturlig storlek, ävensom föremål å vilka stämp
larna förekomma samt deras nuvarande ägare, kyrkor, museer och 
enskilda. — De till Malmöämbetet anslutna mästarna i andra syd
svenska städer skola behandlas i en följande uppsats.

Såsom ovan antyddes är den äldsta Malmöämbetet tillhöriga 
skråboken, som finnes i behåll, en s. k. in- och utskrivningsbok, i 
vilken mästarna läto inskriva namnen på de gossar, som de togo i 
lära, samt utskriva dem, när de utstått sina läroår och blevo gesäl
ler. — Denna bok, i kvartformat, bär å titelbladet följande ord: 
»Anno 1630 Denne Bog VdafF Menning laffs Bröder samtycht om 
paaske Woris Older mandt Hanns Madtsenn, Frederick Pedersen, 
Annders lbsenn, Hanns Wild, Otte Jörgensen, Madtz Ibsenn, for- 
ordnedt at inndschriffue woris lmredrenge her Vdj Woris kiöb Stadt 
Mallmöe here schal». — Boken blev sålunda upplagd år 1630 med 
samtliga mästares samtycke; jämte åldermannen »förordnades» fem 
mästare att handhava den viktiga boken. Det vill synas som om 
dessa sex mästare utgjorde det dåvarande ämbetet i Malmö. Först 
år 1656 tillkom en ny mästare och 1661 ännu en — jfr nedan. — 
De följande årtiondena blevo ju oroliga tider i Sydsverige med 
krig och örlog, under vilka de borgerliga yrkena hade det svårt. 
Först under 1680-talet, då Skånes återförening med Sverige blev 
definitivt genomförd, inträdde ånyo sådana förhållanden att hant
verket åter kunde blomstra upp. — Hava måhända någon eller några 
av mästarna frän den danska tiden utvandrat och tagit med sig den 
gamla ämbetslådan med dess innehåll, och hava vi där anledningen
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till att alla minnen från den tiden försvunnit? — Tydligt är att 
guldsmedsämbetet i Malmö liksom bildades på nytt under 1680-talet. 
De mästarnamn vi känna från den danska tiden äro endast namn, 
men från och med 1680-talet kunna vi få en föreställning om ämbe
tets utveckling, följa skrålivet från sammanträde till sammanträde,1 
liksom vi även kunna anse oss äga en fullständig förteckning på 
alla dem som i egenskap av mästare utövat yrket i Malmö.

Den 27 november 1682 utfärdade Kung]. Maj:t en resolution, som 
gav mästarna i Malmö rätt att hava »ampt» därstädes, och följande 
år, 1683, utfärdade fältmarskalken och generalguvernören Rutger von 
Ascheberg den 24 maj från Malmö ett öppet brev, vari befalldes att 
alla guldsmeder »här i landet», d. v. s. i Skåne, skulle förena sig 
med ämbetet i Malmö. — Slutligen fingo Malmömästarna i likhet 
med vad förhållandet var med guldsmederna i flera andra svenska 
scäder mottaga besök av riksvärdien Antoni Grill. Genom dennes 
åtgörande erhöll det svenska guldsmedsyrket år 1689 och närmast 
följande år en enhetlig organisation med likartade bestämmelser om 
stämpling m. m., varom jag skrivit i annat sammauhang.1 2

Det första sammanträde, som Malmöämbetets protokollsbok om
talar, ägde rum den 5 september 1683. Vid ett sammanträde, som hölls 
den 11 augusti 1685, omtalas »fältmarskalken och generalgouverneu- 
rens» ovannämnda brev. — Den 29 augusti 1690, den dag vars datum 
förekommer på ämbetslådan, fig. 1, var Antoni Grill personligen när
varande. Den 30 augusti 1690 undertecknade han en skrivelse till 
Malmöämbetet med anledning av Kammarkollegii resolution den 2 
maj 1689. Denna skrivelse var av samma innehåll som de skrivel
ser riksvärdien hade utfärdat till guldsmedsämbetet i Kristianstad 
redan den 25 augusti 1690, och utfärdade till ämbetet i Göteborg den 
9 sept. 1690 och ämbetet i Karlskrona3 den 20 juni 1691.

Bland annat hava vi där en tämligen säker utgångspunkt för 
bestämmandet av när Malmömästarna började att förse sina tillverk

1 Från år 1703 till år 1721 förefinnes dock ett avbrott i protokollen, varom mera 
nedan.

2 Upmark, G., Arboga guldsmedsämbete, tr. i Fataburen 1921, sid. 74.
3 Upmark, G., Irsbokstäfver och andra stämplar på Göteborgssilfver, tr. i Fata

buren 1912, sid. 65. — Karlskrona Guldsmedsämbete, tr. i Fataburen 1914, sid. 129.
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ningar med årsbokstäver, varom mera här nedan. — Denna Antoni 
Grills skrivelse finnes bunden i pergamentband in folio bland guld- 
sniedsämbetets handlingar i Malmö museum med titeln: »Gullsmeds 
Skråd, hwareffter the sig i alla städer och Provincier i Sweriges 
Rijke rätta och regulera skohla författat i effterfölliande Puncter. 
Datum Malmö d. 30 Augusti A:o 1690. Anthoni Grill.»

Ur protokollen må följande här antecknas. Den 3 juni 1692 
antecknas att enligt riksvärdiens bestämmelser skulle guldsmederna 
i Ystad, Lund, Landskrona, Hälsingborg och Ängelholm lyda under 
Malmöämbetet; borgmästaren och generalguvernören lovade hjälp 
mot dem som tredskades. — Den 16 maj 1696 beslöts att kvartals- 
avgift skulle betalas vid varje sammankomst; fyra mästare närvoro. 
Den 4 november 1696 antecknades att mästare i Ystad och Hälsingborg 
skulle tillhållas att »förena sig» med Malmöämbetet, och den 9 janu
ari 1702 skulle Hälsingsborgs- och Ängelholmsmästarna ånyo hållas 
efter i samma syfte.

År 1703 reste åldermannen Daniel Falck till Stockholm, och 
från denna tid upphörde man att skriva ämbetets protokoll i den 
därför bestämda foliovolymen. Man skrev dem i stället i en »apart 
bok», måhända med avsikt att sedan skriva in dem i protokollsbo
ken. Detta har emellertid av obekant anledning icke blivit gjort 
Först år 1721 började man ånyo skriva protokollen i den gamla 
boken, och på grund härav förefinnes en lucka på icke mindre än 
18 år i den detaljerade kunskap vi eljest äga om Malmömästarnas 
förhållanden. Dess bättre har denna lucka åtminstone delvis kunnat 
utfyllas med uppgifter ur andra handlingar. — När man ånyo bör
jade föra ordentliga protokoll funnos i Malmö sex mästare, varjämte 
till ämbetet voro anslutna två mästare i Ystad, en i Landskrona, 
två i Helsingborg och en i Lund.

Den 4 juni 1723 avsattes mäster Mattias Andersson från ålder- 
manssysslan; den 26maj 1724 beslöt man reparera låsen på ämbetslådan 
— Den 30 maj 1727 konstaterades att ett stort antal av mästarna 
resterade med sina avgifter och uppdrogs åt åldermannen att »vigi- 
lera» över att inbetalningarna fullgjordes. — Den 14 augusti 1728 
överenskom man om att sammankomster årligen skulle hållas om
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kring Larsmässotiden, efter Larsmässomarknaden i Lund. — Äm- 
betslådan, vilken som ovan omtalades är daterad den 29 augusti 1690, 
och som enligt inskrift i locket renoverats år 1714, behövde den 5 
november 1730 repareras, och den 18 mars året därpå anmäldes till 
protokollet att den åter var färdig.

Den 5 november 1734 förelädes för första gången en kaffekanna 
som mästerstycke, och blev en dylik pjäs därefter rätt länge det 
vanliga mästerstycket i Malmö liksom annorstädes.

Liksom i Stockholm upprätthölls också i Malmö en bestämd 
skillnad mellan guldarbetare och siiverarbetare. Den 4 december 1739 
tvistade salunda guldarbetaren mäster Niklas Boberg med silverar
betaren mäster Samuel Klerck inför ämbetet därför att den senare 
befattat sig med infattning av stenar. Ämbetet tillhöll mäster 
Klerck att för framtiden låta bli sådant arbete, »som guldarbetare- 
professionen tillhörer». Några år senare, den 13 augusti 1744, var 
samma fråga föremål för diskussion.

\ id ämbetets sammankomst den 17 april 1752 föredrogs Kungl. 
Kommerskollegii skrivelse av den 6 april 1752 till Konungens Be
fallningskavande angående stämpling av guldsmedsarbeten: om i en 
stad äro två guldsmeder skall den ene hava hand om stadens stäm
pel med alpliabetet, varmed allt där förfärdigat silverarbete skall 
betecknas. Här säges sålunda uttryckligen att stämpling med års
bokstav skulle äga rum vid denna tid, sex år innan den för alla 
landets guldsmeder gemensamt och enhetligt gällande förordningen 
härom utkom. — Som jag nedan skall uppvisa, hade årsbokstavs- 
stämpling redan långt tidigare ägt rum i Malmö.

På våren 1752 var den äldsta bevarade protokollsboken »full- 
skrefwen», och dåvarande åldermannen Chr. Pr. Hart lät därför den 
1 maj 1752 »förfärdiga» en ny protokollsbok, som räckte ända till 
dess skråväsendet upphävdes år 1846; det sista protokollförda sam
manträdet hölls den 23 juni 1847.

Den 21 maj 1753 omtalas att ämbetet genom Magistraten fått 
del av Kungl. Kommerskollegii brev angående stämplingen: alla 
mästare skulle insända avtryck av sina stämplar samt namn och 
signet till »Controll-Contoiret» i Stockholm. I Malmö funnos då
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Fig. 2. Fig. 3.

Fig. 2—4. Malmö guldsmedsämbetes sigill, Malmö museum.' Fig. 2 med inskrift 
MALM0 GVLDSMIDS EMBETS SEGEL 1685. Fig. 3 med inskrift: MALM0 GVLD- 
SM1D EMBETS SEGEL 1707. Fig. 4 med inskrift: GULDSME EMBETETS SIGILL 

I MALMÖ. — Enligt ämbetets protokoll förfärdigat år 1779 av guldsmeden
Johan 'Weller.

sex mästare, vartill kommo tio i andra skånska städer bosatta mäs
tare, som tillhörde Malmöämbetet. — »Kvartal», d. v. s. samman
komst, hölls vanligen blott en gång om året, först i augusti, sedan 
i september.

Ar 1779 den 18 september lät ämbetet åt sig förfärdiga en ny 
sigillstamp, vilken utfördes av guldsmeden Johan Weller. Två äldre 
stampar, dat. 1685 och 1707, finnas därjämte i behåll, fig. 2—4. 
Den 18 september 1789, beslöt man i anseende till ämbetets skuld 
att försälja en ämbetet tillhörig bägare, som inköptes av mäster Erik 
Holmberg i Imnd. — Lådan renoverades ånyo den 19 september
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Fig. 5—24. Stämplar betecknande Malmö stad.
5: 1694: 6: 1710; 7: 1718; 8: 1722; 9: 1728; 10: 1740; 11: 1757; 12: 1758: 13: 1750. 
talet; 14: 1769; 15: 1775; 16: 1778; 17: 1786; 18: 1792: 19: 1811; 20: 1819; 21: 1820- 

talet; 22: 1841; 23: 1841; 24: 1848.

1791 och försågs då med en ny nyckelskylt,1 som mäster Jacob Gy- 
berg i Lund förfärdigade.

Under 1820—30-talen nedgick ämbetsbrödernas antal betydligt, 
ocb vid den sista sammankomsten 23 juni 1847 antecknades att äm
betet »1. instundande Juli såsom sådant till sin verksamhet uphört». 
Dess kassabehållning 50 riksdaler banco donerades till Malmö stads 
borgarskola.

Malmö stad erhöll sitt vapen år 1437, en sköld med ett krönt 
griphuvud ocb med ett dylikt griphuvud även på bjälmprydnaden. 
— Såsom förhållandet var även i andra städer använde även Malmö- 
guldsmederna till stadsstämpel en förenkling av stadsvapnet, nämli
gen ett krönt griphuvud. Det äldsta med stadsstämpel försedda 
arbete jag sett, en rund, graverad oblatask i Simrishamns kyrka,

1 Jfr avbildning av lådan här ovan, där den för 1790-talet karakteristiska nyckel- 
skylten synes.
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utförd av mäster Hans Brun och daterad 1684, bär en dylik stäm
pel. Samma stämpel förekommer sedan under följande århundraden 
i en mängd varianter — jfr lig. 5—24 — vilka stundom kunna vara 
rätt otydliga och svåra att identifiera sasom Malmöstämplar.

En av de för dateringen av svenska guldsmedsarbeten betydel
sefullaste av de åtgärder, som riksvärdien Antoni Grill genomförde 
vid sin ovan berörda organisation av yrket, var införandet av stämp- 
ling med årsbokstav. Såsom jag i annat sammanhang uppvisat bör
jade mästarna i Stockholm att stämpla med årsbokstav redan 1689.

Antoni Grills organisation av de sydsvenska guldsmedsämbetena 
ägde rum år 1690, och samma år synas också guldsmederna i Malmö 
liksom även i Kristianstad, och troligen även i till dessa ämbeten 
anslutna övriga sydsvenska städer, hava börjat förse sina tillverk
ningar med årsbokstav. — Seriernas kronologi är visserligen tills
vidare icke så säkert belagd som t. ex. beträffande Stockholmsäm- 
betet, men jag vågar dock här nedan meddela:

Malmöämbetets årsbolcstavsserier, 1690—1758.
i il ill

A 1690 
B 1691 
C 1692 
B 1693 
E 1694 
F 1695 
G 1696 
H 1697 

1 1698
K 1699 
L 1700 
M 1701 
N 1702 
O 1703 
P 1704 
Q 1705 
B, 1706 
S 1707 
T 1708 
U 1709
V 1710 
X 1711
Y 1712 
Z 1713

A 1714 
B 1715 
C 1716 
D 1717 
E 1718 
F 1719 
G 1720 
H 1721 
I 1722 

K 1723 
L 1724 
M 1725 
N 1726 
O 1727 
P 1728 
G 1729 
R 1730 
S 1731 
T 1732 
U 1733
Y 1734 
X 1735
Y 1736 
Z 1737

A 1738 
B 1739 
C 1740 
D 1741 
E 1742 
F 1743 
G 1744 
H 1745 
I 1746 

K 1747 
L 1748 
M 1749 
N 1750 
O 1751 
P 1752 
Q 1753 
R 1754 
S 1755 
T 1756 
U 1757 
V 1758
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Med år 1759 begynna de för alla landets guldsmeder gemensamma 
än i dag gällande årsbokstavsserierna A = 1759, B = 1760 o. s. v.

I likhet med så många andra svenska guldsmedsämbeten har 
Malmöämbetet sålunda under tiden 1600-talets slut till och med 1758 
använt sig av tre serier av bokstäver med 24 bokstäver (resp. 21) 
vardera för att beteckna tillverkningsår. De typer som använts synas 
alla hava varit kapitäler, icke såsom t. ex. i Stockholm tre olika 
stilar, en för varje alfabetserie.

Ett sannolikhetsskäl för riktigheten av ovan meddelade krono
logi utgör ju riksvärdiens Antoni Grills ovan omtalade besök och 
skrivelse till Malmöämbetet i augusti 1690: man skulle hava ome
delbart ställt sig till efterrättelse hans anvisningar. — Ett annat 
sannolikhetsbevis utgör väl också den omständigheten att, såvitt 
jag kunnat finna, även Kristianstads guldsmedsämbete, som inrätta
des samma år, tyckes hava börjat använda årsbokstavsstämpling 
med samma kronologi: A = 1690 o. s. v.

Aldermän för guldsmedsämbetet hava under tiden 1630—1846 
varit följande, nämligen:
Hans Matsson...................................................................... 1630—1633

Peter Gertz (Gertzen) . . mästare 1680—1688, ålderman: 1682—168b
Daniel Falck.................. »
Hans Brun......................
Mattias Andersson ... »
Petter Klerck............... »
Johan Friedrich Steltzner »
Christian Friedrich Hart »
Christian Schartau ... »
Petter David Schröder . >
Eric Malm...................... »
Petter Norlin.................. »
Carl Chr. Silow ....
Jacob Möller..................
Carl Petter Norlin ... »
C. S. Cavallin............... »
Johan Henrik Stickler . »
Johan Henrik Lose ... »

1685—1704, 2> 1688—1703
1682—1709, » 1703—1709
1690—1732, » 1709—1723
1715—1730, 1723—1730
1721—1753, » 1730—1752
1740-1768, » 1752—1768
1761—1784, 1768—1773
1760—1798, » 1773—1779
1762—1790, » 1779—1786
1766-1811, » 1786—1811
1787—1825, » 1811—1821
1795—1837, » 1821—1837
1829—1843, 1837—1843
1840—1844, 2> 1843—1844
1827—1850, » 1844—1846
1844-1846, » 1846—
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Förteckning över guldsmeder i Malmö 1630—1850.

Årtalen efter varje mästarnamn angiva de år, mellan vilka mäs
taren var verksam. - Tankstreck före eller efter de anförda åren 
angiva att vederbörande mästare troligen var verksam såväl tore 
som efter dessa år. Inom klämmer anfört årtal betecknar att änkan 
böll verkstad under mannens stämpel.
Hans Matsson (Madsen). 1630 33
Var mästare och ålderman 1630 och hade sålunda blivit mästare 
före 1630; inskrev lärlingar 1630 och 1633.
Fredrik Pedersen l*’’^* J0

Var mästare 1630; inskrev lärlingar 1632, 1634, 1639, 1642, hans 
sist antecknade lärling utskrevs 20 februari 1650.
Anders Ibsen - 1630-43 -

Var mästare 1630; inskrev lärlingar 1630, 1632, 1636, hans sist an
tecknade lärling utskrevs 12 februari 1643.
Hans Wild (Wildt) — 1630—67 —
Var mästare 1630; inskrev lärlingar 1635, 1639, 1641, 1656, 1661, 
hans sist antecknade lärling utskrevs 1667.
Otte Jörgensen lt>30

Var mästare 1630.
,, t tv. — 1630 —Matz Ibsen
Var mästare 1630.

_ IGtV _Petter Smidt ^ 10J0
Var mästare 1655; inskrev 1656 en lärling räknat irån 1 januari
1655 till 1 januari 1660.
Rasmus Olufsson 1661 66
Var mästare 1661; inskrev lärlingar 1661 och 1666.
Peter Gertz (Gertzen) ^("S0 38

Blev mästare, »dratarbeiter» (= »tråd» = filigran-arbetare) i Stock
holm 5 juli 1677 och omtalas i Stockholmsämbetets protokoll 7 maj 
1680 hava rest till Malmö. Var mästare och ålderman i Malmö 29
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Fig. 25. Bägare med driven dekoration, daterad 1695, av Hans Brun, Halmö, 1694r 
tillhör greve Augnstin Ehrenswärd, Hälsingborg. — Stämplar flg. 26.

september 1682, då han lät inskriva Hans Busse. Den 11 juli 1688 
omtalas att han »hafwer sigh ifrån åldermanskap absenterat och på 
landet begiffwit»; 1702 bodde han i Lund.

Hans Brun 1682—1709.
Var mästare i Malmö 8 januari 1682, då han lät inskriva en lär
gosse; in- och utskrev därefter lärlingar under följande årtionde. 
Den 12 februari 1688 skall han emellertid förfärdiga mästerstycke, 
och 19 mars 1689 uppvisades och »approberades» detta. Utsågs till 
ålderman 5 augusti 1703, när åldermannen Daniel Falck skulle resa 
till Stockholm; undertecknade en klagoskrift 9 december 1703. Där
efter upphöra protokollen för att först begynna 1721, då Hans Brun 
icke omtalas. Här han slutade är därför tills vidare obekant. 
Måhända var han död 1709, när Mattias Andersson omtalas som ålder
man.
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Stämplar:
ff(S)E

Fig. 26.

Arbeten: oblatask, graverad, skänkt år 1684 till Simrishamns kyrka;
bägare, fig. 25, drivet arbete, med årsbokstav E (= 1694), daterad
1695, tillhör greve A. Ehrensvärd, Hälsingborg.
„ ■ , - t v 1685—1704 —Daniel Falck
Yar gesäll 6 februari 1685 och fick 11 augusti 1685 mästerstycke sig 
förelagt: »ett eredentz, en amolerat (emaljerad) ring och ett pitzer», 
blev mästare 1 december 1685; in- och utskrev lärgossar under föl
jande årtionden och blev 11 juli 1688 -ålderman efter Peter Gertzen. 
År 1703 på hösten reste han till Stockholm, varefter protokollen 
upphöra; den 18 februari 1704 skrev han dock ett bland Kristian
stads guldsmedsämbetes handlingar bevarat brev till åldermannen 
därstädes. När han avled är mig obekant. 1721, när protokollen 
åter börja, näinnes han icke.

Stämplar:
mmM*

Fig. 27.

Arbeten: dosa, Nordiska kompaniets antikavdelning (1918).
1686Carl Bengtsson

Erkändes såsom mästare i Malmö 25 september 1686; ej sedan om
talad.
Gerhart Coequelle (Cocqvell, Cuyvel) 1690—1(03
Yar gesäll 7 mars 1687 och blev mästare, guldarbetare,• 29 augusti
1690; omtalas död 5 augusti 1703.

Fredrik Tuntzelman
Yar gesäll 5 maj 1689, då han skall göra mästerstycke, samt blev 
mästare 29 augusti 1690 och samtidigt vald till bisittare i ämbetet. 
Den 5 augusti 1703 omtalas han såsom död, och ny bisittare utsågs.
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Fig. 28. Kalk av förgyllt silver, med Karl XII:s namnchiffer och årtalet 1718, av 
Mattias Andersson i Malmö, 1718. — Stämplar iig. 29.

Christian Möller (Muller) j (395__-^qq

\ ar gesäll 8 februari 1695 och skall göra mästerstycke samt blev 
mästare, juvelerare (= guldarbetare), 29 mars 1695; omtalas i ämbe
tets protokoll sista gången 25 april 1700.

Mattias Andersson 1690__1759
Inskrevs i lära hos Hans Brun i Malmö 8 januari 1688 ocb blev gesäll 
5 maj 1689; den 4 november 1696 fick ban mästerstycke sig förelagt: 
en skål av silver och en ring av guld, ocb den 30 april 1690 blev
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han mästare. Den 3 maj 1709 omtalas han som ålderman, liksom 
ilera gånger under följande årtionde (1710, 1712, 1717, 1719, 1721). 
Den 20 juli 1717 tillbakavisade magistraten i Kristianstad hans an
språk att fä visitera guldsmedsverkstäderna därstädes, vilket till
kom deras ålderman, Asmus Lieberath. — Mattias Andersson \ar 
ålderman ännu den 31 maj 1721, det första sammanträde som proto
kollförts i den stora protokollsboken sedan 1703. Den 4 juni 1723 
avsattes han emellertid från åldermanssysslan och blev i stället bi
si ttare, och den 2 oktober 1723 fick han på grund av sin fattigdom 
fem daler av ämbetet; 14 augusti 1728 fick han lämna ifrån sig 
bisittarenyckeln till lådan, och under följande år var han »efter van
ligheten» befriad från avgift. I protokollet är han sista gången an
tecknad 5 maj 1732.

öiE tisiStämplar,

1/MVWAWAmWAU, 

Fig. 30.
Fig. 29.

Arbeten: oblatask, rikt driven, med en Justitia på locket, med års
bokstaven Y (= 1712), Carolikyrkan i Malmö; kalk fig. 28, vin
flaska och oblatask, med årsbokstaven E (= 1718), med Karl XII:s 
namnchiffer och årtalet 1718, Statens historiska museum; sked med 
årsbokstaven I (= 1698 eller 1722), Malmö museum.
Hans Jönsson 1703 1712
Blev gesäll i Malmö 28 juni 1693 och mästare därstädes 12 decem
ber 1703, mästerstycke: en silverkanna; omtalas i protokollet 5 augusti 
1703 och undertecknade 5 februari 1712 ett brev till ämbetet i Kristi
anstad; omtalas icke 1721, då Malmöprotokollen åter börja.

Conrad Klepperbein 1701 1710
Efter att hava inför Malmöämbetet uppvisat bördsbrev dat. Gulen 
5 september 1690 och gesällbrev dat. Dresden 28 april 1700 och blivit 
förelagd mästerstycke i Malmö den 25 november 1700: diamantsignete 
och diamantring, blev han mästare 2 januari 1701; namnes i Kristian - 
stadsämbetets handlingar 9 december 1703. — Malmö ämbetets proto-
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Fig. 32. Fat av silver med dekoration i drivet arbete, dat. 1706; av Conrad Klepper- 
bein, Malmö; tillhör Ottarps kyrka, Skåne. — Stämplar fig. 33.
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koll saknas 1703—1721, och när han slutade är därför obekant; ett 
arbete av honom är försett med årsbokstaven för 1710.

Stämplar:

Fig. 33.

öa»w
Fig. 34.

Arbeten: fat, fig. 32, drivet arbete, daterat 1706, Ottarps kyrka, Skåne; 
bägare med årsbokstaven W (= 1710), grosshandlaren G. Fougstedts 
samling, Malmö.
Caspar Iversson Cron (Croon, Crona) — 1710—1722
Ivom i lära 1688 hos Hans Yogt i Kristianstad och blev gesäll 3
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■

!pt-

Fig. 35. Soppskål av silver av Johan Friedrich Steltzner, Malmö, 1722; tillhör 
överhovjägmästaren friherre Nils Trolle, Trollenäs. Stämplar fig. 37.

mars 1696; var mästare i Malmö 7 mars 1710 och in- och utskrev 
lärlingar under följande årtionde; var bisittare 31 maj 1721 och om
talas som död 17 oktober 1722; änkan Greta gifte 1723 om sig med 
Olof Apellman.
Severin Hoborg 1715 1722.

Enligt Malmöämbetets protokoll 17 oktober 1722 hade han blivit mäs
tare i Malmö 29 december 1715, mot löfte att införskaffa sina papper 
från staden Torgau; år 1716 lät han inskriva och 1721 utskriva en 
lärling, meD då han 1722 icke hade uppvisat sina papper uteslöts 
han ur ämbetet och skulle icke vidare befatta sig med yrket.

Petter Klerck (Clerck) 1^5 1730 (1740)

Kom i lära 7 januari 1708 hos Yirgilius Falck i Ystad och blev gesäll 
7 mars 1710. Var mästare i Malmö 7 juni 1715, då han inskrev en

10—230883. Fataburen 1923.
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lärling Jörgen Friedrich Hseffner; blev ålderman 4 juni 1723, då 
ämbetslådan inventerades och fördes till hans hus; erhöll avsked 
från åldermanssysslan 14 augusti 1730 och blev då bisittare; omta
las död 5 november 1730. — Änkan upprätthöll verkstaden till 13 
augusti 1740, och under de sista åren betalade hennes son Samuel 
Klerck kvartalsavgifterna.

Stämplar:

Fig. 36.

Arbeten: bägare, årsbokstav I (= 1722), hr. Kjellberg, Enby, So- 
runda; oblatask, årsbokstav N (= 1726), Petrikyrkan, Malmö; kalk 
och patéa, årsbokstav O (= 1727), Gudmuntorps kyrka, -Skåne; 
bägare med Karl XII:s nödmynt, årsbokstav P (= 1728), greve Gr. 
Trolle-Bonde, Trolleholm; oblatask, årsbokstav P (= 1728) dat. 1726, 
Fulltofta kyrka, Skåne.

Carl Meidt _ 1717—1731
Troligen son av guldsmeden Casimir Friedrich Meidt i Karlskrona. 
\ar mästare i Malmö 14 augusti 1717, juvelerare: guldarbetare; 
ådömdes böter 14 augusti 1728, men blev samtidigt efter försoning 
med ämbetet vald till bisittare; den 14 augusti 1730 anmärkes att 
han aldrig företett vare sig bördsbrev eller lärobrev; den 13 augusti 
17ol var han död: utgift för hans begravning omtalas.

Johan Friedrich Steltzner __ 1721_1753
troligen son av guldsmeden Michael Steltzner i Göteborg, som 1697 

flyttade till Lidköping. Inskrevs i lära 14 juni 1709 hos mäster 
Michael Burman i Lidköping under ämbetet i Göteborg och blev 
gesäll 12 mars 1716. När Malmöämbetets protokoll ånyo begynna 
•j1 maj 1721, efter avbrottet 1703—1721, är han den yngste mästaren 
i Malmö; valdes 14 augusti 1730 till ålderman. År 1741 förfärdigade 
han på begäran en bägare »till amtets heder», som bar borgmästarens, 
notariens, åldermannens och samtlige mästares namn; och 17 april 
1752 avsade han sig åldermanskapet; den 21 maj 1753 var han död,
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och änkan »madame» Anna Maria Steltzner uppehöll verkstaden samt 
gifte snart om sig med guldsmeden Lars Engström.

Stämplar:

Fig. 37.

Arbeten: soppskål, fig. 35, med årsbokstav I (= 1722), överhovjäg- 
mästaren frih. Nils Trolle, Trollenäs; bägare, årsbokstav K (= 1723), 
grosshandlare Gr. Fougstedt, Malmö; kalk, dat. 1722, med årsbok
stav L (= 1724), Petrikyrkan i Ystad; bägare årsbokstav Q (= 1729), 
grosshandlare G. Fougstedt, Malmö; sockerskriu, årsbokstav C 
(= 1740), v. Hallwylska samlingen, Stockholm; ljusstakar, årsbok
stav C (= 1740), Skara museum; sked, Kulturhistoriska museet, 
Lund.

Andreas Schromerus (Schormerus) 1723—1728
Malmöämbetets protokoll 31 maj 1721 omtalar att »konsterfarne 
Andreas Schromerus, boende i Engelholm», hade lärt i Stockholm 
hos Erik Starin och nu anmälde sig till att bliva mästare i Malmö; 
han förfärdigade en bägare (silverarbetare) på mäster Hans Ekströms 
i Hälsingborg verkstad och blev mästare i Malmö 15 januari 1723; 
den 4 juni 1723 omtalas han boende i Landskrona och 14 augusti 
1728 uteslöts han ur ämbetet.

Olof (Olaus) Apellman 1723—1747 (17al)
Född i Lidköping, hade lärt i Stockholm och blivit gesäll 1713; 
blev mästare i Malmö 4 juni 1723 efter att hava uppvisat sitt mäs
terstycke, kalk och patén för Arrie kyrka i Skåne, där dessa före
mål ännu finnas kvar; gift med Caspar Crons änka; valdes till bi- 
sittare 13 augusti 1731; omtalas 2 mars 1747 vara med döden af- 
gången». Änkan Greta Apellman höll verkstad och omtalas sista 
gången 12 augusti 1751.
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Stämplar:

Fig. 38.
Arbeten: kalk och patén, 1723, Arrie kyrka, Skåne; ljusstakar, 
bokstav C (= 1740), konsthandlare A. Heiner, Stockholm.

års-

Niklas Boberg 1734__1747
Hade lärt i Stockholm och var gesäll 13 aug. 1734 samt blev mäs- 
tare, guldarbetare, i Malmö 8 nov. 1734 efter att som mästerstycke 
hava förfärdigat ett halsband och två armband med diamanter och 
topaser. Den 9 september 1741 omtalar protokollet att mäster Nik
las Boberg »har engagerat sig vid Artilleriet och är sin embetzrät- 
tighet förlustig».

Samuel Jönsson Klerck 1734_1768 (71)
Styvson till Petter Klerck; hade lärt i Köpenhamn, därifrån han 
erhöll gesällbrev 18 augusti 1734. Blev mästare i Malmö 18 dec. 
1734 efter att som mästerstycke hava uppvisat en kaffekanna; över
tog moderns, Petter Klercks änkas verkstad; blev bisittare 17 april 
17<>2 och omtalas död 21 januari 1768. -— Änkan höll verkstad till 
6 september 1771, då det omtalas att hon ej »nyttjar professionen».

Jacob Lorenz Brun (Bruun) 1739_1766
Svärdfejare; tillhörde icke guldsmedsämbetet, men omtalas i dess 
protokoll 4 december 1739, då han anklagas för att hava utfört ar
bete som ej kom honom till: nämligen ett gravei-at lock till en snus
dosa och några käppknoppar till herrarna Suell. — I Kontrollverkets 
protokoll är han antecknad till 1766.

Christian Friedrich Hart (Harth, Hardt) 1740—1768 (74)
Blev mästare i Malmö 13 augusti 1740: mästerstycke en kaffekanna; 
gifte sig samtidigt med ålderman Johan Friedrich Steltzners dotter; 
blev bisittare 12 augusti 1751 och valdes till ålderman 17 april 
17o2 samt omtalas död i januari 1768. — Änkan Rosina Hart höll 
verkstad och omtalas i ämbetsprotokollen sista gången 31 januari 
1774.
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Stämplar: wtä W ®
Fig. 39.

Arbeten: vinkanna, daterad 1613 och omgjord 1727, stämplad a\ ( . 
F. Hart med årsbokstav W (= 1758), Petrikyrkan i Malmö; jord- 
fästningsspade (kakspade) med årsbokstav W (= 1758), Ottarps 
kyrka, Skåne; oblatask, 1760, utställd å Baltiska utställningen i 
Malmö 1914.

Hindrich Halck 1742—1749
Son av guldsmeden Johan Hindrich Halck i Göteborg (f 1759). Lärde 
hos sin broder Johan Christian Halck i Göteborg och blev gesäll 
där 1 maj 1736; anmälde sig i Malmö 9 september 1741 och blev 
mästare, juvelerare och guldarbetare, 7 maj 1742; omtalas död 12 
augusti 1749.

Caspar Conrad Jansson (Jantzen) 1749—1759 (62)
Hade lärt i Hamburg och blev mästare i Malmö 3 november 1749: 
juvelerare och guldarbetare, bisittare 17 april 1752, omtalas död 15 
mars 1759. Änkan höll verkstad men skall 1762 gifta om sig med 
Erik Malm.

Andreas Cron 1751—1765-67
Son av Caspar Cron (f 1722) och hans hustru Greta, som 1723 blev 
omgift med Olof Apellman. Kom i lära hos Olof Apellman 13 
augusti 1740, gesäll 27 november 1744; blev mästare i Malmö 23 
november 1751, då han övertog sin moders, änkan Greta Apellmans
verkstad: hans mästerstycke var en tekanna; blev bisittare 13 sep
tember 1759, uppsade sin mästarrättighet 24 september 1765. — I 
Kontrollverkets protokoll omtalas han ännu 1767.

Lars Christenson Engström 1753 1759 (60)
Kom i lära 1747 hos Marcus Winberg i Laholm, som sorterade under 
ämbetet i Göteborg; blev gesäll 3 november 1752. Mästare i Malmö 
10 december 1753: mästerstycke en kaffekanna; gifte sig med Johan
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Fig. 40. Ljusstakar av silver, praktpjäser, av Lars Engström, Malmö, 1758. 
Bukowski-auktion i Stockholm.

Fr. Steltzners änka; bisittare 13 september 1757; omtalas död 14 
juli 1759. — Ankan namnes 13 september 1760 ock gifte 1761 om 
sig med Petter Day. Schroder.

Stämplar:

(5 ra

Fig. 41.

LES
Fig. 42. Fig. 43.

Arbeten: soppskål, praktpjäs, med årsbokstav TJ (= 1757), kopia 
efter soppskål av Joh. Fr. Steltzner, Malmö 1722 (se ovan), över- 
hovjägmästaren frih. N. Trolle, Trollenäs; ljusstakar, fig. 40, prakt
pjäser, med årsbokstav V (= 1758), Bukowski, Stockholm; skål, 1759, 
frih. N. Trolle, Trollenäs; svampdosa, odat., grosshandlare G. Foug- 
stedt, Malmö.
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Fig. 44. Kaffekanna av silver av Petter Norlin, Malmö, 1797; tillhör ingenjör C. R. 
Lamm, Näsby. — Stämplar fig. 52. — Jfr mästerstycken fig. 71, 74, 75, 78.

Petter David Schröder 1^60 1*98

Hade lärt i Stockholm och blivit gesäll där 23 oktober 1751, blev 
mästare i Malmö 6 mars 1760, sedan han som mästerstycke uppvisat 
en ring med stenar (guldarbetare) och utslag av Kungl. Kommers
kollegium; blev 1761 gift med guldsmeden Lars Engströms änka, 
bisittare 24 september 1765, vald till ålderman 12 november 1773; 
avsade sig detta 18 september 1776 och blev ånyo bisittare 18 sep
tember 1784, död 1798. — Änkan höll verkstad ända till 17 septem
ber 1814.
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Fig. 45. Sockerskrin i rokokostil, ritning till mästerstycke av Johan Weller 1774.
Malmö museum.

Stämplar: R <&
ra

DS
Fig. 46. Fig. 47.

Arbeten: patén, 1770, Carolikyrkan, Malmö; bägare, 1771, Konsthan
deln, Stockholm; sked, 1775, juvelerare Gr. Dahlgren, Malmö.
Christian Schartau 1761—1784
Hade lärt och blivit gesäll i Kristianstad; blev mästare i Malmö 
14 februari 1761 efter att till mästerstycke hava utfört en socker
dosa; blev ålderman 21 januari 1768, avsade sig detta 12 november 
1773, ånyo bisittare 31 januari 1774; reste från staden 18 september 
1784 och omtalas sedan icke.

Stämplar: C:cfc£>artaa
Fig. 48.

Arbeten: dosa, 1768, Bukowski, Stockholm (1922); 
hovjägmästaren frih. N. Trolle, Trollenäs.

fat, 1769, över-
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Sjö

Fig. 49. Kaffekanna i rokokostil. Kitning till mästerstycke av Nils Malmorin, 1777. 
Nils Malmorin var mästare i Landskrona under ämbetet i Malmö 1777—1814.

Malmö museum.

Eric Malm 1762—1790
Blev mästare, juvelerare, i Malmö 26 mars 1762 och gifte sig med 
Caspar Conrad Janssens änka; valdes till ålderman 18 september 
1779, tog avsked därifrån 19 september 1786; omtalas 1790.

Johan Pettersson 1766—1784
Svärdfejare; tillhörde icke guldsmedsämbetet, men omtalas i Kon- 
trollverkets protokoll och torde därför hava stämplat arbeten av 
guld och silver, 1766—1784.
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Fig. 50. Kaffekanna i rokokostil, ritning till mästerstycke ay Andreas Rönnov 1777. 
Andreas Rönnuy var mästare i Hälsingborg under ämbetet i Malmö 1777—1802.

Malmö museum.

Petter Norlin (Norling) 1766—1811 (1812)
Kom i lära 12 augusti 1749 hos Joh. Fr. Steltzner i Malmö och ut- 
skrevs ur läran som gesäll av mäster Lars Engström 12 augusti 
1754. Blev mästare 14 maj 1766, bisittare 21 januari 1768, ålder
man 19 september 1786, rådman 1797; död 1811. — Änkefru råd
manskan Norlin omtalas i ämbetsprotokollet 16 september 1812.
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Stämplar:

jlMrr&n it IMMTO P 2,

Fig. 51. Fig. 52.

PNORUN

Fig. 53.

CD ^
Fig. 54.

Arbeten: bägare, 1766, fröken Katy af Petersens, Södra Lindved, 
Skåne; bägare, 1786, H. M. Konungens samlingar, Stockholms slott 
(n:o 141); sockerskål, 1791, fröken Katy af Petersens, Södra Lind
ved, Skåne; bägare, 1795, generalkonsul Jean Jahnsson, Stockholm, 
kaffekanna, fig. 44, 1797, ingenjör C. R. Lamm, Näsby, Uppland; 
allmogesmycken, odat., Nordiska Museet n:ris 3322, 40084, 98358, 
98359.

Johan Matthias Weller 1774—1795
Kom i lära 23 september 1763 bos Johan Sebröder i Landskrona 
och blev gesäll 18 september 1766; mästare i Malmö 19 september 
1774, sedan han som mästerstycke utfört ett sockerskrin i rokoko
stil, vartill hans ritning, se fig. 45, finnes i Malmö museum: blev 
bisittare 19 september 1786, avsade sig detta 18 september 1795 och 
uppsade slutligen mästerskapet 18 september 17i*<, da han kallats 
till »Academiegraveur».

Stämplar.

WELLS*
Fig. 55.

U E2.®
Fig. 56.

WELLER © L2.
Fig. 57.
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Fig. 58. Sockerbössa i rokokostil, 
ritning till mästerstycke ay Ivar 
Luntbin, 1778. Ivar Luntbin var 
mästare i Lnnd, under ämbetet i 
Malmö, 1778-1790. Malmö museum.

Arbeten: bägare, 1777, grosshandlare G-. 
Fougstedt, Malmö; sockerskrin, rokoko, 
1778, Malmö museum; sockerskål, rokoko, 
1778, frih. N. Trolle, Trollenäs, Skåne; 
kaffekanna, gustaviansk, 1785, frih. 
v. Blixen-Finecke, Näsbyholm, Skåne; 
sockerskål, 1787, Nordiska Museet n:r 
101846; sockerskålar, 1793, Bukowski, 
Stockholm (1919); ljusstakar, 1793, gross
handlare G. Fougstedt, Malmö.

Carl Christian Silow 1787—1825
Kom i lära 19 september 1776 hos Joh. 
M. Weller i Malmö, gesäll 16 september 
1780; blev mästare i Malmö 17 september 
1787, sedan han såsom mästerstycke ut
fört en kaffekanna i gustaviansk stil, 
vartill hans egenhändiga ritning finnes i 
Malmö museum, fig. 63; blev bisittare 18 
september 1795, och ålderman 6 augusti 
1811 samt avsade sig detta 1 juni 1821; 
omtalas sista g&ngen 23 september 1825.

Stämplar: * SILOV K2,<® as ©
Fig. 59. Fig. 60. Fig. 61.

Arbeten: dosa, 1792, grosshandlare G. Fougstedt, Malmö; bägare, 
1796, Kulturhistoriska museet, Lund; allmogesmycken, odat., Nor
diska Museet n:o 40084—40085.

Jacob Möller 1795—1837
Född 1768; kom i lära 20 september 1781 hos Johan Weller i Malmö 
och blev gesäll 19 september 1786; mästare i Malmö 11 juli 1795, 
sedan han som mästerstycke utfört en bordsurtout, fig. 67, vartill 
hans egenhändiga ritning finnes i Malmö museum; blev bisittare 21 
september 1798; ålderman 1 juni 1821 samt omtalas död 5 oktober 
1837.



Fig. 62. Sockerask i rokokostil, ritning till mästerstycke av Cordt Petter Winberg 1(78. 
Cordt Petter Winberg var mästare i Lund nnder ämbetet i Malmö 1778—1(83.

Malmö muscnm.

‘»agg .ti. •

Fig. 63. Kaffekanna i gustaviansk stil, ritning till mästerstycke av Carl Christian 
Silow, Malmö 1787. — Malmö museum.
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Fig. 64. Kandelaber i gustaviansk stil, ritning till mästerstycke av Jacob Gyberg, 1791. 
Jacob Gyberg var mästare i Lund under ämbetet i Malmö 1791—1814. Malmö museum.

Stämplar: jf N 3 ©> Lffl

Fig. 65. Fig. 66.

Arbeten: bägare, 1800, grosshandlare G. Eougstedt, Malmö; bägare, 
1819, greve A. Ehrenswärd, Hälsingborg; bägare, 1828, Malmö mu
seum; knapp, odat., Nordiska Museet n:o 40086.

Abraham Norlin (Norling) 1796—1828 (29)
Eödd 1769; son av Petter Norlin; kom i lära hos fadern 15 septem
ber 1787; blev gesäll 18 september 1789, blev mästare i Malmö 4 
februari 1796, sedan han som mästerstycke utfört en »ring med äkta 
pärlor med blå fluss uti midten och däromkring sju st. små diaman-
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Fig. 67. Bords-surtout i gustaviansk stil, ritning till mästerstycke av Jacob Möller, 
Malmö, 1795. — Malmö museum.

ter»; blev bisittare 6 augusti 1811; omtalas död 1828. — Änkan om
talad 23 september 1829.

Stämpel: ca
Fig. 68.

Arbete: knappar, odat., Nordiska Museet n:o 15723, 40326.
Simon Böök 1799- 1814
Född på 1770-talet; omtalas som gesäll 30 april 1799 och blev mästare 
i Malmö 21 september 1799, sedan han som mästerstycke utfört en 
bordsurtout, lig. 69, vartill hans egenhändiga ritning finnes i Malmö 
museum; omtalas i ämbetets protokoll sista gången 17 september 1814.
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Fig. 69. Bords-surtout i gustaviansk stil, ritning till mästerstycke av Simon Böök, 
Malmö 1799. — Malmö museum.

Stämpel:

Fig. 70.
Arbete: ringsölja, odat., Nordiska Museet n:r 3959.

Clas Henrik Kemner 1811_1828
Född 1/84; blev mästare i Malmö 17 september 1811, sedan han som 
mästerstycke på änkefru Norlins verkstad utfört en kaffekanna i 
empirestil, vartill hans egenhändiga ritning, fig. 71, finnes i Malmö 
museum; gjorde konkurs 1820 och omtalas i ämbetets protokoll sista 
gången 18 september 1828; skall hava dött 1850.
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Fig. 71. Kaffekanna i cmpirestil, ritning till mästerstycke ay Clas Henrik Kemner, 
Malmö, 1811. — Malmö museum.

Stämplar: OS ^9
Fig. 72.

Arbete: bägare, 1811, greve A. Ehrenswärd, Hälsingborg.
Isak Österberg 1812 1820 (1832)
Yar mästare i Köpenhamn och blev erkänd som mästare i Malmö 
3 november 1812, varvid han övertog sin svärmoders, Petter Norlins 
änkas verkstad; död 1820. — Änkan, Kreta Österberg, höll verkstad 
enligt Kontrollverkets protokoll till 1832.

Stämplar: ££ EE33JEE333 99
Fig. 73.

Arbeten: bägare, juvelerare G. Dahlgren, Malmö; sockerskål, 1816, 
löjtnant A. Bäckström, Julita, Södermanland; oblatask, 1824, Gaioli- 
kyrkan, Malmö.

11—230883. Fataburen 192.1.
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Olaus Lundberg 1813—1816
Förelädes mästerstycke i Malmö 17 september 1813: en kaffekanna i 
empirestil, vartill hans egenhändiga teckning, fig. 74, finnes i Malmö 
museum; blev mästare 15 december 1813; nämnes i Kontroll verkets 
protokoll 1814—1816.

Paul Georg Hallbeck 1818—1834
Född 1791; blev mästare i Malmö 28 februari 1818, sedan han som 
mästerstycke utfört en kaffekanna, vartill hans egenbändiga ritning 
finnes i Malmö museum, fig. 75; blev bisittare 18 september 1828; 
omtalad i ämbetsprotokollen sista gången 21 september 1833; död 
1834.

Fig. 74. Kaffekanna i empirestil, ritning till mästerstycke av Olaus Lundberg, Malmö
1813. — Malmö museum.
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Fig. 75. Kaffekanna i empirestil, ritning till mästerstycke av Paul Georg Hallbeck, 
Malmö 1818. — Malmö museum.

Stämplar: HALLBECK m

Fig. 76. Fig. 77.

Arbeten: bägare, 1825, d:r Augustinsson, Halmstad; knappar, odat., 
Hordiska Museet n:r 66160.

Johan Henrik Stickler 1827—1850
Hade lärt i Hälsingborg och blev mästare i Malmö 19 november 
1827, sedan ban som mästerstycke utfört en kaffekanna i empire
stil, vartill hans egenhändiga ritning, fig. 78, finnes i Malmö muse
um; blev bisittare 18 september 1823 och valdes till ålderman 30 
november 1844, avsade sig detta 18 september 1846; omtalad i Kon
trollverkets protokoll 1850.



164 GUSTAF UPMAKK.

Fig. 78. Kaffekanna i empirestil, ritning till mästerstycke av Johan Henrik Stickler, 
Malmö 1827. — Malmö museum.

Carl Petter Norlin (Norling) 1829—1843 (44)
Född 1802; son av guldsmeden Abraham Norlin (f 1828), blev ge
säll 19 september 1822, och, efter in- och utrikes resor, mästare i 
Malmö 23 september 1829 samt ålderman 5 oktober 1837; avsade 
sig detta 21 oktober 1843; död i november 1843. — Änkan omtalas 
1844.

Stämplar: C NORLIN E23 99 C.P.NORLIN
Fig. 79. Fig. 80.

Arbeten: kalk, 1830, Torrlösa kyrka, Skåne; tekanna, 1830, hov
marskalken G. J. Coyet, Torup, Skåne; gräddkanna, 1834, landshöv
ding G. Tornérhjelm, Vrams-Gunnarstorp, Skåne; gräddkanna, 1841, 
juvelerare G. Dahlgren, Malmö.
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C. S. Cavallin 1840—1844
Född 1810; blev mästare i Malmö 3 oktober 
1840, sedan ban som mästerstycke hade ut
fört en »Kommendörs-Vasaord en», vartill hans 
egenhändiga ritning, fig. 82, finnes i Malmö 
museum; valdes till ålderman 21 oktober 1843; 
den 30 november 1844 omtalas att han för 
sju veckor sedan lämnat staden utan att upp
giva vart han reste; skall hava emigrerat till 
Nord-Amerikas Förenta Stater.

Stämplar: © r«kt»l L4
Fig. 81.

Arbeten: dosa, 1840, jnvelerare G. Dahlgren, 
Malmö; allniogesmycke, 1841, Nordiska Museet 
n:o 40327.

Fig. 82. Vasaorden, ritning 
till mästerstycke av C. S. 

Cavallin, Malmö 1840. 
Malmö mnsenm.

Johan Henrik Lose 1844 1816
Född 1807; blev mästare 18 maj 1840, troligen i Köpenhamn: en 
egenhändig teckning till ett halsband, som finnes i Malmö museum, 
bär påskriften: »Antaget Ved Kungl. Akademie for de skjönne 
Kunster d. 8. Februar 1840»; förenade sig med guldsmedsämbetet i 
Malmö 30 november 1844; valdes till ålderman 18 september 1846; 
död i november 1846; hans stärbhus teck
nas 30 november 1846 av guldsmeden 
Peter Wigren i Malmö.

Gustaf Dahlgren 1845—1850
Född 1816; blev mästare i Malmö 25 
november 1845, efter att som mästerstycke 
hava utfört en snusdosa av guld. — En 
ritning till ett halsband av hans hand 
finnes i Malmö museum. Omtalas i Malmö- 
ämbetets sista protokoll 23 juni 1847, i 
Kontrollverkets protokoll 1845—1850 och 
senare; död 1876.

Fig. 83. Snusdosa, ritning till 
mästerstycke av Conrad Thulin 
1822. — Conrad Thulin var mäs
tare i Landskrona under ämbetet 
i Malmö, 1822—1850. — Malmö 

museum.
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Tig. 84. Sockerskål (»sockervas») i 1800-tals-rokoko, ritning till mästerstycke av Peter 
Jonas Philip "Wigren, Malmö 1846. — Malmö museum.

Stämplar: Q 133 CE
Kg. 85. Pig. 86.

Arbeten: kaffekanna, 1848, fru S. Folin, Pålsjö, Hälsingborg; oblat
ask och patén, 1862, Trollenäs kyrka, Skåne.

Peter Jonas Philip Wigren 1846_1850
Blev mästare i Malmö 8 december 1846, sedan han som mästerstycke 
utfört en »sockervas», vartill hans egenhändiga ritning, lig. 84, finnes 
i Malmö museum. Omtalas i Kontroll verkets protokoll 1847—1850 
och senare.
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Stämplar: Q WTGRETV EH 9?
Fig. 87.

Arbeten: dosa, 1852, grosshandlare G. Fougstedt, Malmö; fat, 1856, 
kopia efter fat av Chr. Schartau, Malmö 1769, överh o vjägmästaren
frih. Nils Trolle, Trollenäs, Skåne.

* *
*

Såsom här ovan inledningsvis antyddes lydde under guldsmeds- 
ämbetet i Malmö även en mängd i andra skånska och sydsvenska 
städer bosatta mästare.

Redan i generalguvernörens öppna brev den 24 maj 1683 be
falldes att allai guldsmeder »här i landet», d. v. s. Skåne, skulle 
förena sig med ämbetet i Malmö. — När ett självständigt guld- 
smedsämbete den 2 december 1690 inrättades i Kristianstad på 
grundval av riksvärdien Antoni Grills skrivelse av den 25 augusti 
1690 — sålunda några dagar före hans skrivelse till Malmöämbetet 

-— uppstod en stark rivalitet mellan de båda skånska huvudstäderna, 
som under följande tider får uttryck i protokollen och i skriftväx
ling de båda ämbetena emellan.

Det visar sig också att under Malmöämbetet lydde under olika 
tider mästare i följande städer: Ängelholm, Hälsingborg, Kristian
stad, Landskrona, Lund, Simrishamn, Skanör, Trälleborg, Yarberg, 
Vänersborg och Ystad, under det att samtidigt under Kristianstads- 
ämbetet lydde mästare i Ängelholm, Falkenberg, Halmstad, Hälsing
borg, Laholm, Landskrona, Lund, Simrishamn, Sölvesborg och Ystad.

I en följande uppsats har jag för avsikt att redogöra för Kri- 
stianstadsämbetets förhållanden och där verksamma mästare samt 
därefter för de i ovannämnda smärre städer verksamma mästarna 
vare sig de lydde under Malmö- eller Kristianstadsämbetet.

Till komplettering av de här ovan lämnade meddelandena om 
de ritningar till mästerstycken, som finnas i Malmö museum, med
delar jag dock redan nu avbildningar av sex dylika ritningar till 
mästerstycken som utförts av guldsmeder i andra sydsvenska städer, 
som blivit mästare under Malmöämbetet. Dessa avbildningar äro inord
nade i kronologisk följd med de av Malmömästarna utförda ritningarna 
till mästerstycken och återfinnas under fig. 49, 50, 58, 62, 64 och 83.
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SMÄRRE MEDDELANDEN.

NYFÖRVÄRVADE ÅNGERMANLANDS KA MÖBLER 

I NORDISKA MUSEET.

Bland de osedvanligt rika förvärv av norrländska allmogeföremål, 
som Nordiska Museet under 1923 lyckats göra, märkas några ånger- 
manländska, präktiga möbler, som låta sig hänföras till vissa bestämda 
mästare och därför här må med några ord beröras.

I det vidsträckta Ångermanland, liksom i Norrland för övrigt, 
spelade de glest liggande städerna föga roll, de voro små och obetyd
liga och saknade konkurrenskraftigt borgerskap; landsbygdens hant
verk och handel florerade däremot i hög grad, trots alla inskränkande 
lagbud. Allmogens behov av möbler och andra snickerier fylldes 
sålunda av dess egna förmågor — sockensnickare, hantverkskunniga 
soldater och bönder. Framför allt spelade de sistnämnda, bonde
mästarna, stor roll, och dylika ombesörjde i stor utsträckning kyr
kornas utsmyckning. På detta sätt kunde i Norrland, i synnerhet i 
Jämtland och Ångermanland, en mångfald verkligt framstående lant
liga snickar- och snidarskolor arbeta, vilka lämnat efter sig en för
vånande rik alstring av hög kvalitét; i fråga om konstfullt utstyrda 
möbler torde Ångermanland vara vårt främsta landskap. Nordiska 
Museet och Härnösands museum äga rika samlingar av dylika. Under 
tiden 1750—1850, den tid, som man har möjlighet att mer ingående 
studera, kan man inom Ångermanland urskilja en hel del lokala 
snickarskolor, tämligen skarpt avgränsade från varandra. En av de 
fyra huvudskolorna var lokaliserad till landskapets norra del, »nordan 
skogen». Dess huvudmästare heta Anders Olsson i Lakamark och 
Per Zakrisson i Kubbe, båda bönder. Den förre har varit en av 
norra Sveriges allra skickligaste snidare, varom många prov i form 
av kyrkoinredningar och möbler ännu vittna. I Nordiska Museet
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är han representerad med bl. a. tvenne skåp. Per Zakrisson (1728— 
1780) är mest känd som byggmästare; ännu kvarstår den 1759 av 
honom byggda vackra klockstapeln i Anundsjö. Han byggde dess
utom ett antal träkyrkor, Junsele, Viksjö, Skorped. Denne mästare 
lever ännu i folkets minne; han uppskattades t. o. m. av samtiden; 
Hiilphers säger t. ex. om honom, att han »är känd i orten för en

'i'-- -.$■■ ■*> -»•

Fig. 1. Skåp av Per Zakrisson. Björna by ock socken, Ångermanland. H. 1,95 m 
Nord. M. 143,642. Efter uppmätning av G. Selling.
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kånstnär» och att han sam
tidigt >gjör snickare-, må
lare och smedsarbete med 
mycken skicklighet». Per 
Zakrisson är förut i museet 
representerad genom ettstort 
skåp, där den snidade or- 
neringen utgöres av enkla 
plattsnidade rankor på sido- 
pilastrar och slaglist samt 
genom ett annat skåp, där 
plattsnidade rankor i rikare 
utformning pryda dörrarnas 
fyllningar. Dessutom finnas 
en del saker från den rivna 
Junselekyrkan. Ytterligare 
ett stort skåp, fig. 1, tillhör 
1923 års förvärv, på detta 
återfinnes samma rankorne- 
ring som å nyssnämnda skåp. 
Alla skåpen visa förenklat 
barockschema. Även Zakris- 
sons samtida, Anders Olsson, 
arbetade i 1600-tals maner, 
understundom i utpräglad 
broskbarock. Denna nord- 
ångermanländska skola ut- 
märkes sålunda genom en 
högst betydande stilretarda-

Fig- 2. Skänkskåp av Per 'Westman, Hemsö, tion; yngre stilar ha här 
Ångermanland. Höjd 2,50 m. Nord. M. 144042. gatt tämligen spårlöst förbi. 

I kustsocknarna »sunnan 
skogen» florerade en annan, ytterst produktiv snickarskola, även länge 
arbetande i 1600-tals tradition men dock under inflytande från yngre 
stilar. Dess huvudmästare var bonden Per Persson i Iväxed, verk-
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sam på 1760- och 1770-talen. Övre och nedre Ådalen bildade slut
ligen var sin stora lokalgrupp, båda tämligen starkt influerade av 
rokokon och framför allt av gustaviansk stil. Huvudorten för den 
nedre Ådalsskolan var den lilla Hemsön, som under 150 år utgjorde 
sätet för en oavbruten bildhuggartradition. Hen förste kände mästaren 
här var Utanöbonden Jöns Jöransson Westman, född 1721, och den 
främste var dennes son, Per Westman, verksam till in på 1800- 
talet. Han var livligt verksam i kyrkorna och har efterlämnat en 
mycket stor profan alstring i form av möbler och rikt utstyrda

TJrfoder av Zakris Persson. Ångermanland. 
H. 0,85 m. Nord. M. 144706.

Fig. 3.
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dörrar.1 Hans arbeten förete en hos allmogemästarna vanlig stil
blandning; han har sammansmält rokokon med gustavianska stildrag, 
av vilka de senare så småningom togo överhanden. Ett ganska 
präktigt prov på Westmans konst lämnar ett 1923 till Nordiska 
Museet förvärvat skänkskåp, fig. 2. Orneringen är gustaviansk och 
möbeln torde vara utförd under 1800-talets första decennium.

Den övre Adalsskolan slår ut i full blomstring först med Zakris 
Persson, verksam under 1800-talets förra hälft.1 Denne flitige mästare 
arbetade i ett frodigt maner, en blandning av rokoko och gustaviansk 
stil, besläktad med det angränsande Jämtlands samtida lantliga snickar- 
konst. Zakris har efterlämnat spår av sin verksamhet i hemsocknens 
kyrka, men framför allt har han snidat en mängd möbler. Det mest 
karakteristiska i hans alstring äro de rikt utstyrda klockskåpen, i 
regel små väggur, ibland golvur. Det rikaste exemplet på hans 
klockskåp jag känner, är det som 1923 förvärvades till museet — 
ehuru ej bland de vackraste, fig. 3. Typiskt är det fantasifullt 
gjorda lejonet. Mindre typiskt för mästaren är krönornamentet. I 
regel har Zakris prytt sina klockor med ett krön av rosor och blad
verk av utomordentligt god verkan. Nordiska Museet äger redan 
bland sina magasinerade samlingar ett flertal dylika.

Manne Hofrén.

1 Per Westman finnes behandlad i Pataburen 1919 och Zakris Persson i samma 
tidskrift, 1920.
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UPPROP
Nordiska Museets femtioårsdag

FEMTIO ÅR HAVA I DESSA DAGAR FÖRFLUTIT, sedan 
Artur Hazelius öppnade sitt museum, den skandinavisk-etnogra
fiska samlingen, från 1880 kallad Nordiska Museet.

Vad Artur Hazelii livsverk, vad Nordiska Museet och Skansen 
betytt för svensk kulturhistorisk forskning, för svensk nationell 
väckelse inom en mängd olika områden, vetenskapens, hembygds
känslans, hemslöjdens o. a., därom behöver här icke ordas.

Säkerligen äro de många, som önska att på något sätt göra sitt 
till för att hugfästa detta femtiårsminne och bringa Artur Hazelius 
sitt tack icke blott genom att deltaga i den fest, som den 24 oktober 
kommer att äga rum i Nordiska Museet och på Skansen, utan på 
ett sätt som gåve ett mera varaktigt resultat.

Det har synts undertecknade, att detta icke kan ske bättre än 
genom att skänka ett stöd åt Nordiska Museet och dess mångsidiga 
strävanden. Och säkert är, att intet mera skulle hava glatt Artur 
Hazelius än bevis om offervillighet för hans skapelse: »Svenska folkets 
egendom».

Ett verksamhetsområde, där Nordiska Museets ekonomiska re
surser ännu icke förmått räcka till i den grad som är önskvärd, är 
offentliggörandet av skrifter, vetenskapliga och populära, till spridande 
av kunskap om det oerhört rika material till svensk odlingshistoria, 
som finnes samlat inom museet och å Skansen.

Undertecknade tillåta sig därför föreslå insamling till bildandet 
av en fond, vars avkastning skall användas till bekostande av ut
givning av dylika skrifter.

Bidrag, även av dem som blott hava en ringa penning att offra, 
gagna det behjärtansvärda syftet att åt Artur Hazelius resa ett



174 UPPROP.

bestående äreminne till fromma för de strävanden, åt vilka lian vigde 
sitt liv.

Bidiag torde tecknas å lista bär nedan. Bidragsgivarna komma 
i början av år 1924 att kallas till ett sammanträde i Stockholm för 
att besluta om närmare bestämmelser för fondens förvaltning och 
tillgodogörande för det avsedda ändamålet.

Stockholm i oktober 192d.
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Sven Palme
Direktör

Carl Rosenblad
Friherre, kommendant

C. SVEDELIUS 
Rektor vid Högre Realläro

verket på Norrmalm

Bernhard Salin
F. d. riksantikvarie

Carl Sahlin
Disponent

Oscar von Sydow
Landshövding, Göteborg

Gustaf Upmark
Nordiska Museets styresman

Hjalmar Wijk
Handlande, Göteborg

K. B. Wiklund
Professor, Upsala

Adolf Noreen
Professor, Upsala 

Otto Printzsköld
Riksmarskalk

Johnny Roosval
Professor i nordisk och jäm

förande konsthistoria

Karl Starbäck
Lektor

Frans von Schéele
Professor

Rickard Sandler 
Fil. lic.

Knut Tengdahl
Medlem av försäkringsrådet

Birger We dberg
Justitieråd

Johan Widén
F. d. landshövding

Ernst Trygger
Statsminister

N. P. Ollén
Huvudredaktör

Erland Nordenskiöld
Intend, vid Göteborgs museum

Olof Olsson
Led. av riksd. första kammare

Erik B. Rinman
Huvudred, för Stockholm stidn.

L. Reuterskiöld
Landshövding, Nyköping

Mauritz Sahlin
T. f. överståthållare

Per Edvin Sköld
Ledamot av Riksdagens 

Andra Kammare 
Fredrik Ström

Redaktör

Carl Swartz
U ni versitetskansler

E. Wrangel
Professor, Lund

För listor med ovanstående upprop eller för kupongkort (ä 10 
enkronor), vilka från Nordiska Museet utsändas, torde benäget redo
visas under loppet av våren 1924 under adress: Hazelius-fonden, 
Nordiska Museet, Stockholm 14. Under samma adress kunna även 
nya listor och kort rekvireras.

Tjänstemännen vid Museet ha, för att i sin man bidiaga till 
denna fond, dels anordnat uppförandet i museet av Olaus Petri 
»Tobim comedia», som spelades av studenter vid Stockholms Högskolas 
humanistiska avdelning, dels påbörjat en serie föreläsningar, »Haze- 
lius - föreläsnin garn a», för att med dessa söka levandegöra och sprida 
överskådlig kännedom om olika grenar av museets samlingar eller 
verksamhet. Dessa föreläsningar beröra i allmänhet ämnen, som resp. 
föreläsare under någon längre tid ägnat ingående forskningar, men 
vilkas resultat först genom en möjliggjord publicering kunna bliva 
fruktbringande för de vida kretsar, som överhuvud intressera sig för 
svensk odling och dess historia.
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Från Byggnadstidningens förlag, Malmö:
100 Blad svensk byggnadskonst. 1. Malmö 1923.

Från J. W. Cappelens forlag, Kristiania:
Visted, K., Vor gamle bondekultur. Ny uppl. H. 1. Kristiania (1923).

Från Eugen Diederichs Verlag, Jena:
Deutsch-Nordisches Jahrbuch fiir Kulturaustauscb und Volkskunde 1923. Jena 1923. 

Från Framtidens bokförlag, Malmö:
Tufvesson, Theodor, I kärra och karet genom gångna tider. Malmö 1923.

Från författarne:
Arill. David, Våra gamla. Västsvenska folkminnesföreningens småskrifter II. Udde

valla 1923.
Hillgren, Bror, Min släkts historia. Stockholm 1923.
Löw, G., Stora Mali ösa i äldre tider. En bygdeskildring. Strängnäs 1922.
Sandberg, H., Sång och arbetsglädje. Folkvisor och arbetssånger. Stockholm 1922. 

Från Göteborgs Jubileumsutställning:
Fischer, E., Väslsvenskt silver och västsvenska guldsmeder. Göteborg 1923.

Från J. A. Lindblads förlag, Uppsala:
Almgren, O., Sveriges fasta fornlämningar från hednatiden. 2:a omarbetade uppl. 

Stockholm 1923. (Föreningen Urds skrifter 1.)
Från P. A. Norstedt & Söner:

Halfvarsson, H., Från land och strand vid Ljunga älv. Berättelser om strid med 
björnar och andra underbara händelser. Stockholm 1923.
Från Victor Pettersons Bokindustriaktiebolag:

Nkr.man, Birger, Det forntida Stockholm. Stockholm 1922. (Föreningens för svensk 
kulturhistoria böcker Nr 3.)
Från Redaktionen:

Tidskrift för konstvetenskap, Lund. 1923—1924: 1—2.
Från J. H. Schultz Forlagsboghandels A/B., Köbenhavn:

Faeroske Melodier til danske Ksempeviser, samlede og udgivne med historisk Indledning 
ved H. Thuren og H. Griiner-Nielsen. Köbenhavn 1923.
Från S:t Ragnhilds gille, Söderköping:

Ulander, H., Beskrivning av S:t Laurentii och S:t Drottens kyrkor i Söderköping. 
Med stöd av Söderköpings stad och S:t Ragnhilds gille utarbetad. Söderköping 1922.
Från utgivaren:

Småländska Hembygdsböcker, ntg. av N. Werner. Växjö 1922, 1923.
1. Urshnlts pastorats inbyggares seder av S. Krok år 1749.
2. Det gamla fylkeskonungariket Finnheden av B. A. Ennes år 1809.
3. Allmogens i Wästbo sinnelag, seder av J. Gaslander år 1774.
Från Vitterhets akademien:

Fornvännen 1922: 4. 1923: 1—3.
Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar. 3:e följden. D. 1:1—4. 

Från Åhlén och Åkerlunds förlag:
Forsslcnd, K. E., Med Dalälven från källorna till havet. D. 1:10, 11. Stockholm 1923.
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Hättelse. k sid. 113 under fig. 10 står: Bjuråkers sn, Dalarna; läs: Bjuråkers sn, 
Helsingland.



Gåvor till Nordiska Museet från landsorten insändas under 
adress Nordiska Museet, Stockholm. I Stockholm kunna de in
lämnas antingen i museet eller å Skansen, Djurgården. Vid varje 

föremål böra fyndort och givarens namn, titel och adress samt i 
övrigt varje upplysning, som kan lämnas om föremålets historia 

eller an vändning, så fullständigt och tydligt som möjligt angivas.

Fotografier av kulturhistoriskt, etnografiskt och arkeologiskt 

intresse (byggnader och byggnadsdetaljer, husgeråd, dräkter, ut
övandet av lantliga sysslor och hemslöjd, idrotter och lekar, fom- 

troföremål o. s. v.) mottagas med tacksamhet av Nordiska Museet.

Uppteckningar om levnadssätt, sysslor och bruk i äldre tider 

samt om folkseder, lekar, forntro och vidskepelser, sägner o. s. v. 
äro likaledes särdeles välkomna bidrag till museets arkiv för 

svensk folkkännedom.

Författare och- förläggare, som önska böcker och uppsatser 
anmälda eller omnämnda i tidskriften, behagade insända dem 

under adress Nordidka Miucel, Stockholm 14. Manuskript, med
delanden och uppgifter insändas under samma adress.

Fataburen utkommer med -f häften årligen och åtföljes dess

utom av en redogörelse för museets förvaltning.

Tidskriften kostar 1 bokhandeln och på posten 10 kr. för år
gång. Lösa häften säljas i mån av tillgång för 3 kr. Till de 

ledamöter i Samfundet för Nordiska Museets främjande, som äro 
bosatta utom Stockholm, utdelas tidskriften gratis. I huvud

staden boende ledamöter kunna erhålla tidskriften till 

halva boklådspriset vid rekvisition genom 
museets expedition å Skansen.
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