MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT

ELBOGEN
MALMÖ FORNMINNESFöRENINGS
TIDSKRIFT
1

979

ELBOGEN

MALMÖ FORNMINNESFÖRENINGS TIDSKRIFT
Ärgång 9 - Nummer 1-4 - Malmö 1979

Redaktörer: Skriftställare H elge Andersson
Int endent Sven Rosborn
Ansvarig utgivare: Professor Kjell Ä M odeer
Adress: S :t Petrigången 7 A, 211 22 Malmö
Bidrag till tryckning av El bogen, Mal mö fornminn esför enings tidskrift,
har lämnats av Mal mö Förskönings- och Planteringsf örening.

Tryck: Tryckeri AB Tifa/AB Lundgrens Söner Malmö 1979
ISSN 0345-2786
ISBN 91 -85 156-13-2

Årg. 9 Nr I Malmö 1979

Malmö Fornminnesförenings tidskrift

1909-1979

Det skall vi fira
För fornminnesföreningen är 1979 inte vilket år
som helst. Det är ett jubileumsår, eftersom det
gått jämnt sjuttio år sedan fornminnesföreningen
konstituerades en marsdag 1909, och det skall vi
naturligtvis fira.
Det gör vi genom att ge extra festivitas åt
årsmötet. Endast det bästa är gott nog, och för
årsmötet har vi bokat festvåningen, landstingssalen och Knutssalen, i rådhuset, som genom
sekler varit platsen för solenna tillställningar,
kungabesök, Knutsbaler och banketter. R edan
1711 gav Magnus Stenbock, Skånes generalguvernör, en st6r galamiddag i Knutssalen. Rådhussalarna kan som inga andra lokaler ge en
magnifik yttre ram och en historisk atmosfär åt
vårt 70-årsjubileum.
En magnifik ram kräver en magnifik föredragshållare, och till årsmötet har vi lyckats engagera
1 :e arkivarien vid Kungl Krigsarkivet i Stockholm, fil dr Alf Aberg, välkänd föreläsare och
författare, som på ett enastående sätt lyckats
popularisera ämnet historia, nu senast med sin
mot slutet av förra året utkomna "Vår Svenska
Historia."

På årsmötet talar Alf Åberg om Skåne för 300
år sedan med anknytning till det då pågående
kriget i provinsen och presenterar bl a några
nya forskningsrön om generalguvernören Fabian
von Fersen och snapphanarna.

Namnet ELBOGEN. M edlemsblad för
Malmö Fornminnesförening har enligt beslut av styrelsen fr o m detta nummer
ändrats till ELBOGEN. Malmö Fornminnes/örenings tidskrift. Till ny ansvarig utgivare efter Thomas Munck af Rosenschöld har styrelsen utsett Kjell Ä Modeer.
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Arsmöte
Fornminnesföreningens medlemmar kallas härmed till årsmöte torsdagen den I mars 1979 kl.
19.00 i Malmö rådhus, ingång Stortorget eller
Kyrkogatan.
Efter årsmötesförhandlingarna håller Alf
Åberg sitt ovan nämnda föredrag. Mötet avslutas med en lätt supe, bestående av kall rostbiff
med potatissallad och pickles, ett glas rött vin,
kaffe och kaka, pris inkl. servis och garderobsavgift kr. 45 :-.
Anmälan till supen senast den 22 februari å
bifogade svarskort. OBS Anmälan är bindande.
1

En vacker början
En novemberdag 1908 samlades ett tiotal h errar
p å H otell Savoy för att diskutera bildandet av en
lokalhistorisk förening i Malmö. Intresset för en
sådan förening hade väckts bl a genom en historisk-topografisk utställning kring staden på M almö museum föregående år. Ryttmästa ren vid
Kronprinsens husarregemente, friherre Nils
Djurklou, vars fader, friherre Gabriel Djurklou,
hade skap at Sveriges första fornminnesförening
i Örebro 1856, talade p å Hotell Savoy varmt för
a tt en förening, kallad Malmö Fornminnesförening, borde bildas. M an enades om a tt skap a
en sådan förening och utsåg en interimstyrelse,
som skulle arbeta vidare med de praktiska detaljerna. I februari 1909 granskade interimstyrelsen
ett utarbetat förslag till stadgar och uppdrog
samtidigt å t Nils Djurklou att utlysa ett möte för
allmänheten m ed syfte att konstituera M almö
Fornminnesförening enligt stadgarna .
D etta ägde rum den 26 mars 1909 i källaren
till J örgen K ocks hus. Skånska Aftonbladet h ar

Nils Djurklou .
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den 27 m ars följ ande refera t m ed rubriken " En
vacker början. "
D et var under a nslående form er som M almö Fornminnesförening i går konstituerades. D en för ä ndam ålet
a pterade delen af källaren under Jörgen Ko cks gamla
hus, h vilken reda n i och för sig erbjöd d en lä mpligaste
miljö, va r vackert dekorerad m ed svenska fl aggor af
hr Gust. Bielsteen, och väggarne täcktes af fotografi er
och kartor öfver det gamla M almö, hvilka utstä lldes af
stadsarkivarien A. U. I sberg. L ångbordet m idt i källa rsalen var väl besatt m ed tennpj eser, dryckeskannor och
kandela bra r, tillhöriga frih . N ils Djurklou. Midt p å
ena långväggen m ä rktes det gamla, fabr iksidka ren Chr.
Gadd tillhöriga porträ ttet i olja af Jö;gen Kock. Sam ma nträ det va r besökt af så m ånga mä nniskor, som
lokalen kunde rymma ; sä rskilt mä rktes talrika damer.
D e nä rvarande h älsades välkomna af frih . Djurklou,
som ägnade sin fade rs minne en gä rd af pietet, i det
ha n uppläste det tal, h varmed denne inledde arbetet
inom Sveriges första fornminn esförening. D ä reft er höll
stadsa rkivarien I sberg ett m ed Iifliga applåder mottaget föredrag om det J örgen Kockska husets historia.

M almö Fornminnesförening var ett faktum.
D ess förste ordförande blev n aturligt nog initiativtagaren och eldsjälen, friherre Nils Djurklou.
D et skulle föra för långt a tt här skildra föreningens öden alltsedan starten. För det första
h alvseklet h änvisas därför till stadsarkivarie L eif
Ljungbergs uttömma nde historik " M almö Fornminnesförening 1909-1959" i M F Å 1959. Om
fö reningens aktiviteter efter halvsekel jubileet
lämna r å rsskrifternas verksamhetsberä ttelser och
från 1971 också notiser i Elbogen besked. D et ä r
stadspromen ader, u tfl ykter till kulturminnen nära och fj ärran, 1971 och 1973 till T yskland ; det
ä r föredrag, utställningar, engagemang i kulturoch miljöfrågor och utgivande av skrifter . Fornminnesföreningen m edverkade 1972 i utställningen "Bevarad M almömiljö" p å Kryddloftet i
fri tidskvarteret S :t Gertrud och arrangerade

1973 till årsskriftens 40-årsjubileum i Stadsbiblioteket utställningen "Forntid och framtid." Tillsammans med M almö museum och M almö Förskönings- och Planteringsförening genomfördes
fotoprojektet " Dokumentation M almö 1974."
Fornminnesföreningen har vid olika tillfällen
reagerat mot vad som bedömts hårda ingrepp i
den gamla malmömiljön, det gällde bl a 1976
kvarteret Elefanten och 1978 gågatorna i Gamla
stan. Förutom årsböckerna h ar utgivits L eif
Ljungbergs bibliografi 1970 och Einar Bagers

Jörgen K ocks hus omkr. 1900 .

bibliografi 1972 och tillsammans med Försköningsföreningen 1977 festskriften till Einar Bager
"Strövtåg i tid och rum, M almöhistoriska skisser." D et är här angeläget att med tacksamhet
omnämna det ovärderliga stöd, som fornmin nesföreningen genom åren haft i Försköningsföreningen, som lämnat väsentliga bidrag bl a till
tryckningen av årsböckerna.
L änge gestaltades fornminnesföreningen av
triumviratet Thomas Munck af Rosenschöld,
Einar Bager och Leif L jungberg: När Thomas
Munck vid årsmötet 1978 efter jämnt ett kvartssekel överlämnade ordförandeklubban till Kjell
A M odeer avslutades en gyllene epok i föreningens historia . Vi, som nu har förtroendet att länka
föreningens öden, ser inte utan avund tillbaka
på guldåldern, då så mycket hanns med, och
allt fungerade perfekt. Ambitioner saknas inte i
dag inom styrelsen men väl ibland tid och kraft.
Vi är alla produktiva på dagtid inom olika områden, och vår fritid har helt enkelt inte alltid
räckt till för föreningsuppgifterna så som vi hade
önskat. M ed beklagande måste vi beträffande årsböckerna konstatera, att vi inte nådde ända
fram. Utgivningen har tyvärr starkt försenats. Vi
kan inte annat än be om överseende med dröjsmålen och förståelse för situ ationen och samtidigt vädj a om fortsatt tålamod. Under innevarande år skall vi komma i takt. Vi är medvetna
om att arvet och traditionerna förpliktar. M ed
1jusa förhoppningar går vi in i det åttonde decenniets arbete.
H elge Andersson

3

ELBOGEN
Malmö Fornminnesförenings tidskrift
Ansvarig utgivare:
Kjell A Modeer
Redaktörer: Helge Andersson
Sven Rosborn
Adress: S:t Petrigången 7 A
211 22 Malmö
Tryck: Tryckeri AB T ifa/AB Lundgrens Söner
Malmö 1979
ISSN 0345 -2786

UTGIVARKORSBAND

..

MALMOITEN
Vår malmöit invandrade från Tyskland, där han
var född i Westfalen omkr 1487. Han var väl
sedd hos Christian Il, som 1518 utnämnde honom till Danmarks rikes myntmästare i Malmö.
Fem år senare blev han borgmästare i Malmö,
och som sådan medverkade han till att staden
blev en viktig politisk och ekonomisk maktfaktor
i Norden. I maktkampen mellan Christian Il
och Fredrik I liksom senare i grevefejden var
vår malmöit en skicklig balansgångare, och han
lyckades behålla både makt och förmögenhet.
Båda kungarna fick ansenliga penninglån av vår
malmöit. Som tyskfödd kände vår malmöit väl
Luthers lära, och han blev en varm vän av reformationen i Malmö, där han understödde
Claus Mortensen, som en vårdag 1527 höll den
första evangelisk-lutherska predikan på danska i
staden i ett öde kapell i Rådmansvången. Vid
Stortorget lät vår malmöit åt sig' uppföra ett
ståtligt, trappgavlat hus, där han under Malmö
recess 1524 mottog Gustav Vasa som gäst. Huset,
som ännu står kvar och bär hans namn, äges
numera av en personalstiftelse hos Kockums,
som 1967 genomförde en omfattande restaurering. I källaren till huset, där nu en välkänd
krog är inrymd, konstituerades Malmö fornminnesförening en marsdag 1909. Vår malmöit avled 1556 och blev begraven i S:t Petri kyrka.
4

Tio år före sin död hade han gjort en stor
donation, som skulle användas till "en daglig
allmosa åt fattiga, nödtorftiga, kristna människor
och fattiga skolbarn." Ända fram till 1800-talet
utgick medel till social hjälpverksamhet i Malmö
från hans fond. Av vår malmöit finns ett porträtt, som är det äldsta bevarade från Malmö.
Vem var han? Porträttet ovan ger svaret: Jörgen
Kock.
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Till nordöstra Skåne med fornminnesföreningen

V årens traditionella utfärd går i år söndagen 20
maj till landskapets nordöstra delar. Samling
sker på p arkeringsplatsen utanför M almöhus,
buss 31, kl. 8.50.
M ed bussar tar vi oss till V ätterydsgravfältet
och över Araslöv med "Bröt Anunds" grav till
Gumlösa märkliga kyrka - Sveriges äldsta daterade tegelbyggnad. K yrkan visas av baron
H ans Barnekow. Över V anås - vilket tyvärr endast passeras - når vi Broby Gästgivaregård där
lunch väntar. Efter lunchen besöker vi Skånes
kanske äldsta gård, Ballingstorp, vackert belägen
vid den av H elgeån bildade Ballingstorpssjön.
Den fyrlängade gården är av mycket ålderdomlig typ och har sannolikt uppförts vid 1600-talets
slut eller 1700-talets början. Över T orsebro platsen för K arl XI :s krutbruk från 1682 kommer vi så fram till Kristianstad. H är är
Christian IV :s praktfulla stadskyrka - Nordens
skönaste i sitt slag - väl värt en mässa, eller
åtminstone en liten orgelkonsert, spelad p å den
svarta renässansorgeln av Torbjörn Gustafsson.

Klockan 16.00 har föreningen abonnerat stadens filmmuseum. I just Kristianstad inspelades
för exakt 70 år sedan de första i Sverige producerade filmerna. D etta torde passa att uppmärksammas av vår samtidigt 70-års jubilerande förening.
D agen till ära får vi under en kortare filmvisning stifta bekantskap med den första filmatiseringen av " W ermleningerne" . I mån av tid
kaffedrickning alternativt snabbesök på länsmuseet innan filmmuseet. Hemkomsten är beräknad till strax efter kl. 18.00. Bussarna stannar
dels vid V ärnhem, dels vid Triangeln innan utfärden avslutas vid museets p-plats.
K ostnaden för utfärden inkl. konsertavgift
och lunch (varmrätt, öl eller vatten, kaffe, kaka,
servis ) är 85 kronor. M edtag jämna pengar.

Anmälan till vårutflykten sker med hjälp
av bifogat svarskort senast onsdagen 16 maj.
Anmälan är bindande.

Malmö Fornminnesförening 70 ar
0

Ett program vid en milstolpe
Av KJELL Å MoDEER

1.
M almö Fornminnesförening ka n i år se tillbaka
på sju decenniers verksamhet. Den 26 m ars 1909
konstituerades föreningen "under anslående former" i det K ockska husets källare. Vi har i styrelsen funnit det lämpligt att markera denna
milstolpe i föreningens historia genom att i år arrangera årsmötet i former, som anknyter till det
högtidliga introduktionsackordet för 70 år seda n.
Även om vi beträffande lokalen för årsmötet
endast gjort en begränsad förfl yttning över Stortorget från den romantiska källarlokalen för
några tiotal p ersoner i J örgen K ocks borgarhus
till rådhushallen, en modern samlingslokal för
hundratals medlemmar utan n ågra historiska
traditioner, inrymd i stadens hus, rådhuset, så
kan dock förflyttningen sägas inrymma flera
symboliska dimensioner. För föreningens vidkommande visar den nämligen i stort p å en förändrad samhällssyn, från sekelskiftets nationalrom antik till dagens nyktra, ibland historieavvisande samhälle, men också på utvecklingen från
föreningsstartens blygsamma m edlemsantal till
dagens m ånghundrafaldiga kader, och utvecklingen från en segregerad fornminnesförening
där medlemmarna huvudsakligen rekryterades
bland stadens burgna och utbildade invånare till
m almöbornas hembygdsförening med en bred
förankring i alla samhällsskikt.
D et är nyttigt att vid milstolpar i föreningens
historia stanna till, att vända sig om och betrakta de gångna årens verksamhet på gott och ont,
och att stämma av kursen mot framtiden. Det
ä r nyttigt, genom att en sådan retrospektiv tillbakablick ger perspektiv över hur föreningen
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har lyckats m ed sina uppställda m ål och förelagda uppgifter - ett perspektiv som vardagslivet i föreningen ofta inte hinner förmedla.
M almö Fornminnesförening framstår i sin
nuvarande skepnad som en kulturhistorisk förening med flera karakteristika. D en är inte någon hembygdsförening i normal mening. Vi h ar
inte något museum eller några samlingar knutna
till föreningens verksamhet, vilket kännetecknar
de flesta h embygdsföreningar runt om i landet.
Vi h ar inte p å vå rt program den närmast sociala
verksamhet, närmast av gilleskaraktär, som i
många fall binder samman hembygdens byar
och socknar och förmedlar kontakten mella n
jord och människor, mellan flera generationer. ,
Vi är storstadens hembygdsförening. En ideell
förening med ideellt arbetande medlemmar, som,
utan några ekonomiska bindningar varken till

stat eller kommun, verkar för ett gemensamt
mål formulerat i våra stadgar.
Till föreningens kännetecken hör också att
den har en säregen medlemsstruktur, i sig värd
en sociologisk undersökning. Medianåldern på
medlemmarna är hög. Föreningen har vidare
få aktivt arbetande medlemmar, däremot ett
ständigt växande antal stödjande medlemmar.
Av föreningens idag närmre 1.200 medlemmar
deltar ca en tredjedel mer eller mindre regelbundet i föreningens arrangemang.

2.
Föreningens pnmara uppgift, alltsedan starten
1909, har varit att sprida kunskap om Malmö
historia. Vid den stadgeändring som gjordes 1975
fick paragrafen om föreningens uppgifter följande lydelse:
"Föreningen har till uppgift att främja forskning
och kunskap om Malmö stads och kommuns
historia samt kulturliv i gången tid och att verka
för tillgodoseende av historiska och konstnärliga
krav vid kommunens omdaning och utveckling
och i övrigt för god kulturminnesvård.
I detta syfte vill föreningen särskilt samla och
publicera bidrag till stadens och bygdens historia
i vidsträcktaste mening, uppliva minnet av märkligare tilldragelser och personligheter samt anordna föredrag, exkursioner och utställningar.
Föreningens publiceringsverksamhet sker i främsta rummet genom dess årsskrift."
Föreningens initiativtagare och förste ordförande, friherre Nils Djurklou, lade under sin
presidietid ytterligare en uppgift på föreningens
axlar. Djurklous fader, Gabriel Djurklou, var en
banbrytare beträffande landsmåls-, fornminnesoch museirörelsen i vårt land. Han bildade i Örebro 1856 "Föreningen för Nerikes folkspråk och
fornminnen", förebild för åtskilliga hembygdsföreningar runt om i vårt land. Nils Djurklou,
som vid det konstituerande sammanträdet i Malmö Fornminnesförening "ägnade sin faders minne en gärd av pietet, i det h '.tn uppläste det tal,

hvarmed denna inledde arbetet inom Sveriges
första fornminnesförening" , ville i faderns anda
samla på fornminnen, dvs. historiskt märkliga
föremål. Denna insamlande verksamhet upphörde när Djurklou lämnat ordförandeklubban till
polismästaren Yngve Schaar och en ny generation med Einar Bager och Leif Ljungberg som
här nämnda namn började prägla föreningens
verksamhet. De insamlade föremålen, inkl. föreningens fotosamling, överlämnades till Malmö
museum, och föreningen fick enbart upplysande
och opinionsbildande uppgifter.
För föreningen framstår det som en förpliktande uppgift att förmedla det kulturhistoriska
arv i vid mening som vi, dagens malmöiter och
malmöbor, bär med oss till framtiden . Stadens
mångsekellånga historia rymmer m~nga svåra
ekonomiska och politiska konflikter . för malm öborna, från medeltidens fiskare, hantverkare och
handelsmän till innevånarna i dagens postindustriella samhälle. Jag finner det vara en 'tEgelägen uppgift för vår förening att angripa denna
traditionsrika historia ur dagens perspektiv. Vårt
Malmö - dagens Malmö - är den storstad,
som vår föräldra- och vår far- och morföräl<;lrageneration skapade. Historien om de .generationer, som växte upp på det kringliggande sl~ tt
landet - som dagens malmöbor gjort till sovbyar i en krans kring sin stad - och som förvandlade den slumranpe idylliska residensstaden
vid Öresund till en modern industristad vi~ porten till Europa, måste vara en angelägen uppgift
för vår förening.
Den stad vi vill sprida kunskap om är således
inte bara staden mellan broarna, det är förstädernas historia från Kirseberg i öster till Bellevue i väster, och det är förorternas historia från
S :a Sallerup till Klagshamn.
Det måste, som jag ser det, bli en av föreningens i;ppgift_e r i framtiden att accentuera ski!dringen av de två senaste århundradena i vår
stads historia, och att fortsätta den bevakning
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Som en krans runt Malmö ligger
ett antal gamla byar, som numera
är förorter till storstaden. Deras
lokalhistoria bevakas också av
Malmö Fornminnesförening, framför allt genom artiklar i Elbogen,
för eningens tidskrift. - Bilden visar ett stycke av det nya Malmö i
Oxie by.

av förstädernas och förorternas kulturhistoria,
som det senaste decenniet blivit en viktig del av
vår verksamhet.
Vi sprider kunskap genom föredrag, utfärder
och utställningar samt genom publiceringsverksamhet. En genomgång av de gångna årens
verksamhetsberättelser visar, att föreningen haft
en hög nivå på föredragshållarna till våra årsmöten, ett påstående som inte jävas av dagens
gästföreläsare. Närheten till Köpenhamn och
universitetsstaden Lund har naturligen möjliggjort det för oss att kunna komplettera valet av
kvalificerade föreläsare.
Föreningens utfärder har blivit populära inslag i verksamheten. Denna verksamhetsform inleddes blygsamt 1933 genom en utfärd till Katrinetorp. I dag kombinerar vi stadspromenader
och utfärder till Danmark och Skåne med veckoslutsresor, som på 1970-talet arrangerats till Stralsund och Greifswald, till Liibeck och Bornholm.
Styrelsen kan utlova en fortsättning av denna
verksamhetsform inför 1980-talet.
Alltsedan 1930-talets början har publiceringsverksamheten inom föreningen kommit att framstå som den måhända viktigaste uppgiften för
föreningen. Efter ett initiativ av Ernst Fischer
på slutet av 1920-talet utkom den första årsskriften 1933. Under Einar Bagers och Leif Ljung4

bergs egid i föreningen fram till mitten av 1960talet kom årsskriften att framstå som Malmös
viktigaste forum för stadshistorisk forskning.
Publiceringsverksamheten utökades från 1971
med en periodisk skrift, "Elbogen - medlemsblad för Malmö Fornminnesförening". Det vinnande namnförslaget framfördes av John Hain
på ett kreativt styrelsesammanträde hos ordföranden Thomas Munck vintern 1971. Idag är
Elbogen ett begrepp för våra medlemmar. Det är
därför konsekvent och ofrånkomligt att det sker
en utveckling av Elbogen som kontaktorgan mellan våra medlemmar. Styrelsen beslöt därför ifjol
att ersätta den traditionella årsskriftsviten med
en tidskrift med fyra nummer per år, det fjärde
numret dock mer omfångsrikt än de övriga tre.
Vi tror på flera fördelar med denna förändring.
Vi kan kontinuerligt publicera aktuella artiklar,
vi kan samtidigt få ut mer omfattande information till medlemmarna, och redaktörerna kan
mera jämnt fördela sina arbetsinsatser.
Jag kan inte underlåta att i detta sammanhang framföra ett beklagande över att föreningens årsskrift 1977 och Elbogen nr 4 :1978 ännu
inte kunnat färdigställas och tillställas våra medlemmar. Liksom andra kulturhistoriska föreningar har också vår förening nu drabbats av en
ibland ofrånkomlig eftersläpning i föreningens

publiceringsvaksamhet. I vårt fall h ar den en
enkel förklaring i det förhåliandet att det redaktionskollegium , som tagit på sig uppgiften att
färdigställa de aktuella publikationerna, det senaste året tyvärr inte h aft tillräckligt med fritid
för våra ambitiösa uppgifter. J ag hoppas p å
medlemmarnas fö rståelse fö r den uppkomna
situationen. J ag kan här u tfäs ta, att styrelsen ser
det som vår mest angelägna uppgift att under
de kommande månaderna komma till rätta m ed
den eftersläpande balansen.
Publiceringsverksamheten h ar inte stanna t vid
årsskrifter och medlem sblad. I h anden h ar å rsmötesdeltagarna fått en till 70-årsjubileet färdigställd folder i fickformat över det centrala M almös minnesmärken. Två styrelseledamöter, Sven
Rosborn och Bengt Berggren, har utarbetat denna folder, som tr yckts i den största upplaga som
föreningen n ågonsin utgivit en publika tion, nämligen 15.000 exempla r, och som utgör en helt ny
typ av satsning från föreningens sida . Styrelsen
är stolt över a tt denna ide inom föreningen h ar
kunnat realiseras, och jag tror mig kunna tolka
årsmötet rä tt om jag till författarna riktar föreningens varma tack för deras arbete med denna
trycksak. Att kostnadsfritt kunna tillställa våra
medlemmar denna översikt och att för ett pris
av två kronor kunna förvärva denna intresseväckande broschyr ser jag som ett konkret bevis
på hur vi i dag söker att fullfölja stadgarnas
intentioner. På vårt program inför framtiden
måste, mot bakgrund av vad jag tidigare anfö rt,
stå ett fullfölj ande av denna ide genom u tgivande av motsvarande orien terande översikter
kring våra stadsdelar, förstäder och fö rorter.
Föreningens medlemmar h ar under senare år
fått flera bevis på ett motsvarande generöst fö rverkligande av den stadgade uppgiften för fo rnminnesföreningen : a tt sprida kunskap om vår
stads historia . J ag vill gärna erinra om den spontana gåva som Beijer & Co AB överlämnade till
föreningens medlemmar för n ågra år sedan,

nämligen ett exemplar till varj e m edlem av Eina r Bagers bok om det Rosenvingeska huset.
J ag tänker även p å den fes tskrift till Einar
Bager, "Strövtåg i tid och rum", som varje m edlem kostnadsfritt erhöll 1977 och som utgjorde
M almö Förskönings- och Planteringsförenings
och vår förenings gemensamma hyllning till våra
föreningars nestor och hedersledamot, Einar
Bager, p å dennes 90-årsdag.

3.
D et är också angeläget för mig a tt i detta
sammanha ng uttala fornminnesföreningens stora
uppskattning av det stöd som föreningen under
en lång följd av år h ar fått från M almö Förskönings- och Planteringsförening. Genom årliga
omfat tande bidrag till vår årsskrift h ar Planteringsföreningen möjliggjort det för oss a tt kunna
utge vår årsskrift i den typografiska utformning
och i det omfång som vi önskat.
M ed Planteringsföreningens ordförande, direktör J örgen F axe, har föreningen h aft ett mycket
angenämt samarbete, bl. a. genom de två projekt som våra föreningar gemensam t genomfö rt.
J ag avser då projektet Fotodokumentation
1974, en dokumentation av M almö 1974 som
för framtiden m åste anses mycket värdefull och
vars m aterial överlämnats till M almö museum.
J ag tänker vidare p å den ovan nämnda festskriften till Einar Bager, som blev vår gemensamma
hyllning till våra fö reningars hedersledamot
1977.
D et är styrelsens förhoppning att detta samarbete såväl institutionellt som personellt - till
gagn för båda våra föreningar - skall kunna
fortgå och utvecklas under kommande år.

4.
Alltsedan starten 1909 har Fornminnesföreningen värna t om stadens byggnadsminnesmärken.
En väsentlig anledning till föreningens grundande var för övrigt det nya ansikte de centrala de-
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Fornminnesföreningens och Planteringsföreningens projekt "Fotodokumentation Malmö 1974" har redan skapat
historiskt material. - Bilden visar Dahlgrenska stiftelsen, riven 1978 trots kraftig opposition, bl. a. från Fornminnesföreningens sida. Jfr Elbogen I 977: I.

lama av Malmö började visa, och som innebar
att åtskillig äldre värdefull bebyggelse fick skatta
åt förgängelsen. När föreningen bildades var just
frågan om bevarandet av kvarteret Lejonet vid
Lilla Torg aktuell. Föreningen sökte skapa opinion för ett bevarande av byggnaderna, i andra
hand genom ett återuppförande av dem i en
annan miljö. Hur det ärendet avslutades är för
sorgligt att närmare utveckla här. (Den intresserade hänvisas till MF Å 1973 s. 46 ff.) Låt mig
nöja mig med att konstatera att föreningen inte
låtit sig nedslås av att detta första projekt misslyckades.
Under 1970-talet har föreningen vid flera tillfällen engagerat sig för bibehållandet av vad den
anser vara omistliga stadsmiljöer. Det är en
föreningsuppgift, som just nu är aktuell genom
det s. k. Schartau-huset på Engelbrektsgatan. I
slutet av januari 1979 har föreningen hos läns-
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antikvarien vädjat om dessa byggnaders bevarande.
Trots att föreningen inte i någon större utsträckning hos politiker och myndigheter fått
gehör för de bevarandefrågor, i vilka vi sökt
värna om viktiga stadsmiljöer, ser vi allt framgent
denna uppgift som mycket angelägen för föreningen, nämligen att "verka för historiska och
konstnärliga krav vid kommunens omdaning och
utveckling".

5.
Malmö Fornminnesförening. Är det ett namn i
tiden på vår förening? Argument för ett namnbyte har inte saknats det senaste decenniet.
Jag tänker i detta sammanhang på den upprörda diskussion, som uppkom i Österrike-Ungern då hegemoniens kejsare Frans Josef vid ett
par tillfällen under sin nära 70-åriga regerings-

Fornminnesföreningens senaste aktion i bevarandefrågor har gällt Schartauhuset på
Engelbrektsgatan. Föreningens yttrande i ärendet till länsantikvarien återfinnes på sid. 19.

tid deklarerade, att han hade för avsikt att raka
av sig sin förnämsta prydnad, sina buskiga whiskers. Polisongerna var tryckta på frimärken, de
fanns på mynt, och de fanns avbildade på alla
officiella porträtt. Den österrikiska staten hade
helt enkelt inte råd med att låta kejsaren raka
av sig sina polisonger.
Malmö Fornminnesförening och Frans Josefs
polisonger har således det gemensamt att de båda
är inarbetade som "varumärken". Föreningens
namn är historiskt i den meningen, att det direkt
anger att vår förening tillkommit i den av den
nationalromantiska historieuppfattningen präglade tiden kring sekelskiftet. Namnet ger därigenom en historisk förklaring till föreningens verksamhet - även om denna idag äger rum i ett
betydligt bistrare historiskt klimat.
Vi har dock i Fornminnesföreningen ingen
anledning att se dystert på framtiden. Ett allt-

mer accentuerat intresse för lokalhistoria runt
om i vårt land har också kommit oss till del. Vi
kan visa på en sedan 1940 helt obruten uppåtgående kurva beträffande vårt medlemsantal.
Liksom vårvindarna snart börjar svepa in från
Söderslätt och vi ser fram mot töväder, går vi
förtröstansfullt mot en tid med allt större förståelse för våra historiska värden.
Vi i Fornminnesföreningen skall i denna optimism gå in i vårt åttonde verksamhetsdecennium
med de programpunkter jag skisserat. Det är ett
program, som präglas av tradition och förnyelse.
Föreningens namn får i detta arbete bli våra
traditionsrika och förpliktande polisonger.

Artikeln utgör i något utvidgad form , författarens anförande vid Fornminnesföreningens årsmöte i Rådhushallen den I mars 1979.
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Malmö under snapphanekrigets stormar
Av ALF

ÅBERG

När det skånska kriget - det s. k. snapphanekriget - bröt ut sommaren 1676, var Malmö
ännu en skånsk stad. Man dömde efter den danska lagen på rådstugan, och man följde den
danska gudstjänstordningen i S :t Petri kyrka.
Borgarna talade danska sinsemellan och skrev i
regel sina brev till de svenska myndigheterna på
samma språk. I staden fanns en dansk skola för
borgarnas barn.
Med Danmark hade borgarna en naturlig och
stark förbindelse. Mesta delen av handeln gick
över Sundet, och Köpenhamn betraktade de
som sin huvudstad. Däremot hade de inte många
förbindelser med Stockholm och det övriga
Sverige.
På samma sätt som under den danska tiden
styrdes Malmö av borgmästare och rådmän på
rådstugan. De svenska myndigheterna hade utan
svårigheter genomdrivit att två av stadens fyra
borgmästare skulle vara svenskar. Också borggreven Gilius Ehrenberg var svensk, men av de
fjorton rådmän som valdes under mellankrigsåren var bara två uppsvenskar.
Även om staden fortfarande var dansk i sedvänjor, traditioner och språk, hade ändå stora
förändringar skett i stadens villkor efter övergången till Sverige 1658.
Skånes handel och utrikessjöfart hade minskat
avsevärt, sedan landet kom under svenskt välde.
Spannmålen var bondens och borgarnas viktigaste saluvara, men spannmålspriserna var låga
under hela mellankrigsperioden. De stallade
oxarna hade varit en av adelns viktigaste inkomstkällor, men genom förändrade konjunkturer på världsmarknaden var oxhandelns gyllene
tid nu förbi. Den svenska regeringen skapade
själv svårigheter för handeln och sjöfarten ge8

Alf Åberg

nom hårda tullar och exportförbud på vissa varor. Allt som allt rådde dåliga tider i landet.
"Vår goda stad som av naturen är en av de
bästa i riket kommer inom kort att förlora all
betydelse särdeles i utlandet", klagade man i
Malmö rådstuga 1671. Hur annorlunda hade det
inte varit under den gamla goda danska tiden,
då alla var välmående och hela landet stod i flor.
Också skatterna hade blivit högre för skåningarna efter övergången. Malmö var huvudstaden
i det skånska generalguvernementet, och säkert
fanns det ingen stad i detta stora område som
var så hårt pressad med bördor som huvudstaden själv. Malmöborgarna skulle försörja inte
bara generalguvernören och alla hans ämbetsmän i kansli och kammarkontor utan också den
stora garnisonen. Staden hade en strängt militär prägel. Var tredje och vissa tider varannan
av stadens invånare var soldat. Dessa soldater
och deras soldater skulle utan ersättning inkvar-

teras i borgarnas hus. Åtskilliga borgare blev utfat tiga eller gav sig i väg. Borgarna skulle fö rse
det inkvarterade folket m ed sängkläder, ved och
ljus, och dessutom skulle de leverera stora kvantiteter livsmedel och h embryggt öl till garnisonen
- mot betalning som var svår a tt utfå.
D et förekom m ånga övergrepp från militärens
sida . Soldaterna tog m ed sig borgarnas sängkläder och husgeråd, nä r de flyttade. D e ville också
ha rum för hustru och barn, och nä r värdfolket
protesterade, fick de prygel. Solda terna klagade
å sin sida över de ogina borgarna, som inte unnade dem n ågon trivsel, " utan när soldaten efter
slutad vakt eller arbete kommer hem trött,
hungrig, våt och frusen, så kan h an inte värm a
sig, än mindre torka sina kläder, utan våt som
h an är, m åste h an ta till godo uppe på loftet
under bara taket, där h an kan bli utsatt för inte
endast köld utan också regn och snö" .
D et rådde alldeles uppenbart svåra motsättningar m ellan m almöborgarna och de fattiga
svenska soldaterna i garnisonen, m en det ä r svårt
att visa att det rörde sig om en na tionell motsättning danskt-svenskt. O ckså höga svenska
civila ämbetsmä n i staden klagade över övergrepp från garnisonens sida . Allt tyder p å att
striderna m ellan borgarna i M almö var ett uttryck för samma motsättning mellan civilt och
militärt som förekom i hela det svenska stormaktsväldet u nder K arl XI :s förmyndarregering.
M almö var en dansk stad, men det finns inga
egentliga bevis för att borgarna trots sina sympatier för D anma rk var dansksinnade och önskade
en återgång till det danska riket. M en uppenbart
är att de svenska styresm ännen h yste misstro
mot malmöborgarna. De mindes m almösammansvärjningen 1659, då en stor grupp av stadens
invånare varit beredd att genom en kupp mitt
under brinna nde krig öppna porta rna och släppa
in en dansk styrka i staden. O ch från den tiden
inregistrerade de alla tecken p å missnöje i M almö mot den svenska styrelsen .

Stort rabalder väckte en predikan som kaplanen Niels Hansen Thollös höll i S :t Petri kyrka
år 1666. H an förklarade att M almö i fo rna tider
varit en välbyggd stad i vilken h andeln florera t,
borgerskapet haft sin justits, icke heller hört så
många trummor som nu höras, endast några få
till lust, och inte h eller sett så m ånga musketerare som nu dagligen ses, inte h eller staden delvis
nedriven som nu skett h ar." O ch n är ha n samm anfattade alltsammans, upprepade h an två
gånger orden : " O ss ä r en försmädelse övergången" . H an blev ställd inför rätta för sina ord som
ansågs innehålla kritik mot myndigh eternas å tgärder. R ätten fann att han genom sina ord
kunde dra menig man från den respekt h an var
skyldig sin höga överhets skull, men rekommenderade ett lindrigt straff eftersom h an h ade
m ånga små moderlösa barn. H err Niels förflyttades från M almö och placerades som kyrkoherde
i Svedala.
H östen 1675 förekom ett nytt intermezzo i S :t
Petri predikstol, den tidens främsta m assmedium
och propagandacentrum i M almö. D et var den
da nskfödde men alltid svensktrogne kyrkoherden
Niels Sörensen som i en p redikan insinuerade att
en del av stadens borgare önskade en återförening med Danmark. K yrkoherden uppkallades
i m agistraten, och där förklarade h an a tt m ånga
borgare var misstänkta men a tt h an inte h ade
beskyllt n ågon viss p erson. D et skedde en medling mellan kyrkoherden och borgerskapet, och
saken avhördes inte längre.
Vid denna tid - h östen 1675 - h ade krig
brutit u t m ellan Sverige och Brandenburg. Svenskarna h ade besegrats vid Fehrbellin, och D anm ark h ade kort efterå t kommit med sin krigsförklaring. Den danske kungen Kristian V , som
var enväldig, ville å terta sina förlorade skånska
provinser, och h ade gott hopp om a tt göra det.
D et skånska generalguvernementet h ade varit indraget sedan 1670, m en nu i oktober 1675 " vid
dessa bullersamma krigstider" beslöt K arl XI a tt
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å terupprätta denna myndighet. Till generalguvernör utsåg ha n den 50-årige generalen Fabia n
von Fersen, som var h ans förtrogne rådgivare
och suttit som h ans språkrör i krigskollegium.
Fersen begav sig genast ner till sina hotade p rovinser. H an for genom H elsingborg och Landskrona. På kvällen den 19 december 1675 fo r h an
in i M almö och tog sitt residens p å Kungshuset
vid Stortorget. D et var snö i luften, och överallt
h ade h an mottagit klagom ål från soldaterna a tt
de inte h ade några kläder i detta kalla väder.
D en skånska sta ten är mycket dålig och städerna
svälter. Trupperna lamenterar efter proviant och
kläder, skrev h an i sin första rapport till kungen.
O ch till Krigskollegium skrev h an, a tt fästningarna m åste utrustas med förråd och knektarna
m ed mat och kläder. D en da nske kungen h ade
dragit samman 6.000 m an trupper på Själland
och kunde snart tänkas sätta i gång n ågot stort.
I Skåne var solda tesken n aken, utblottad och
eländig. Alla är missnöjda och inga medel finns
att driva upp . "D etta är den rätta vägen a tt förlora dessa provinser liksom vi förlora t de tyska" ,
konsta terade h an.
M en i Stockholm sökte m an lugna hans iver .
Krigskollegium lovade visserligen a tt göra sitt
yttersta för att skaffa fram medel m en tillade att
"såsom h an sj älv suttit i kollegiet och väl vet
huru det är beskaffat, så m å h an icke förund ra
att därmed n ågot långsamt tillgår" . Först i juli
kunde m an skicka det begärda krutet till Fersen.
D å var M almö redan en belägrad stad .
D et gamla slottet var redan starkt befäst.
Tidigare generalguvernörer hade ansett detta
nödvä ndigt av misstro mot borgerskapet. Om
oroligheter skulle förmärkas bland dem , kunde
man behärska staden frå n slottet. M en sedan
börja n av 1670-talet h ade m an också a rbetat på
a tt befästa staden och F ersen drev p å verket. De
fyra strandbastionerna byggdes ut. Stadsgraven
förbands med den yttre slottsgraven och fästningsverken ombyggdes och utvidgades. Flera
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hus och kvarter revs under dessa byggnadsarbeten för att skapa bä ttre vägar för soldaterna.
Garnisonen deltog i arbetena men också borgarna anlitades för isningen av fäs tningsgravarna
och för att köra fram torv till fästningsverken.
K anoner placerades p å vallarna, och garnisonen förstärktes med nytillkomna trupper uppifrån landet. Som beredskap mot en kommande
belägring inrä ttade Fersen förrådsm agasin i staden.
E tt stort p roblem erbjöd de hundratals soldater som utskrivits bland bönderna i Skåne och
Blekinge år 1675. F ersen varnade kungen för
att släppa in dessa op ålitliga skånska och blekingska knektar i M almö eller några andra fäs tningsorter, eftersom deras "hj ärta och affektion tillsammans med de flesta i städerna och p å landet
ä nnu är fästad vid den fientliga sidan". Kunde
ingen officer komma över från det skånska regemente som redan låg i Livland och ta h and om
dem, frågade h an.
Så skedde också. Överstelöjtnant Gustaf Miles
Fleetwood kom ner och tog befälet över dem,
och i Krigskollegii protokoll kan man följa de
500 soldaternas något oroliga ma rsch genom landet. I Södertälje fick de gå ombord på b åtar som
förde dem till Fj äderholmarna utanför Stockholm, och h är fick de ligga i väntan p å vidare
transport till Östersjöprovinserna . Trots att de
var noga övervakade lyckades flera av dem rymma. Väl framme i Ingermanland och Livla nd
fördelades de bla nd garnisonerna p å sådant sätt
a tt de svenska och finska trupperna alltid va r
flera. Även h är beredde de sin överhet bekymmer . Sommaren 1676 fick Krigskollegium besked
om a tt de skå nska knekta rna i Nyenskans vid
Neva - där S :t Petersburg sedan byggdes hota t a tt skära h alsen av sina officerare och
överlämna fäs tet till ryssarna. Skåningarna i
Östersjöprovinserna fick aldrig återvända hem.
Ännu 1687 levde ett sjuttiotal skånska knektar
kvar i Riga . D e flesta h ärstammade från skogs-

bygden, tjugofem av dem var gifta i Riga men
sju hade hustrur hemma i Skåne.
De utskrivna knektarnas öde m åste h a upprört
folket på den skånska landsbygden. Att F ersen
var klart medveten om den animositet som rådde
mot svenskarna utanför garnisonerna framgår
av flera av h ans skrivelser till K arl XI. Hotet
från Danmark blev alltmera överh ängande. I
februari 1676 rapporterade Fersen från Malmö
att den danska flottan nu var färdigrustad och
varnade för ett försök mot den danska kusten.
Strandvakterna skulle förstärkas, och vid kusten
i det utsatta H elsingborg hade han låtit uppföra
ett bröstvärn. I mars kunde h an berätta a tt den
danske kungen i egen person ämn ade följa med
sina trupper över till Skåne och att trupperna
på Själland nu hade vuxit till 12.000 m an.
Uppsvenska trupper började sändas ner till
provinsens försvar och det blev ett problem för
Fersen hur de skulle kunna förläggas under den
kalla våren. D et bästa hade naturligtvis varit att
inkvartera dem i bondgårdarna i h ela landet och
låta bonden och knekten sitta tillsammans och
äta husmanskost. Men avigsidan med detta,
skrev F ersen, var att soldaterna d å låg för långt
från varandra och hade svårt att komma sam-

Fältmarskalk en Fabian von Fersen

man vid fiendens ankomst. Till detta kom en
a nnan sak. Det kunde h ända att bönderna fick
en ond ingivelse och lät avrätta sina inkvarterade
soldater i sängarna. Sådant h ade skett på andra
orter och kunde också ske här. Bättre var då att
inkvartera trupperna längs stranden.
Kungen delade Fersens uppfattning. Chefen
för fortifikationen Erik Dahlberg kom till Malmö och med h ans hjälp blev de nya trupperna
förlagda i städerna och byarna m ellan Helsingborg och Malmö. Garnisonen i Malmö växte
ytterligare, och alla fartyg i staden togs i beslag
för militärens räkning.
I slutet av maj kom Karl XI själv till Malmö.
I sällskap med Fersen och Dahlberg rekognoscerade han befästningarna längs kusten. D en 26
maj fick kungen rapport från Trelleborg a tt
svenska och danska flottstyrkor befann sig i strid
med varandra ute till havs. I sällskap m ed general Rutger von Ascheberg red han i all hast från
Malmö, och framme i Trelleborg kunde han
från kyrktornet följa hela striden. H an såg hur
danskarna fick understöd av en holländsk eskader och hur hans flotta inför övermakten m åste
vika österut, för att möta sitt öde vid Öland.
Fersen var förtvivlad. Från Malmö skrev h an
till Krigskollegium och rapporterade om de
olyckliga konjunkturerna med vår flotta. Ett
fientligt försök mot Skåne är nu att förmoda,
konstaterade h an. Med förtvivlan i hj ärtat tänkte han p å det dåliga försvaret. Kungens skånska
arme bestod av 5.000-6.000 uselt beväpnade
soldater, och fästningarna saknade försörjning.
Fästningarna kan lätt utan något våld gå oss ur
händerna, och på fästningarna hänger försvaret
av " dessa så härliga provinser". Att han själv
förlorade sitt rykte och liv, "det kanske ej andra
stort akta, m en Kungl. Maj :t och Kronan stå i
fara att mista den härliga förmån de av dessa
provinser har, som icke annat än hela kungarikets oundvikliga ruin med sig föra kan".
Så snart den svenska flottan jagats bort, lät
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den danske kungen inskeppa sin invasionsarme
på 14.000- 15.000 man väl utbildade trupper
och landsätta dem på den skånska kusten mellan
Helsingborg och Råå. Karl XI måste böja sig för
övermakten och lå ta sin arme återtåga först mot
Kristianstad och sedan vidare mot Karlshamn.
Här fick h an brev från Fersen att Helsingborg
hade kapitulerat och att fienden nu stod framför
Landskrona. Han hade sänt ut brev till landsbygden och uppmanat bönderna att hålla sig
stilla på sina gårdar, m en h an tvivlade p å att
breven fick någon effekt. Mycket klarsynt konstaterade han att bönderna blivit alltför hårt
hanterade av soldatesken, deras egendom plundrad och de a rma människorna med slag och sår
trakterade, vilket helt utrota t "deras i övrigt lilla
affektion för Sverige".
Landskrona föll, och Kristianstad togs med
storm. Hela landsbygden gav sig åt den da nske
kungen. Snart var :rvfalmö svenskarnas enda fäste
i Skåne, den ena på vilken "dessa så härliga
provinser" berodde.
I Blekinge och den nordskånska skogsbygden
växte det upp en farlig makt bredvid den reguljära danska armen - snapphanarna eller den
danske kungens friskyttar som de själva kallade
sig. Redan under våren hade Fersen talat om
dem i sina brev. De låg på lur i skogarna runt
Kristianstad, och när skogen blev grön, hade de
dragit ända ner i Albo härad i östra Skåne och
roterat sig samman i buskarna.
Nu blev snapphanarna en realitet också för
malmöborna. Breven kan inte längre komma igenom på grund av snapphanarna, berättade Fersen för kungen bara tio dagar efter danskarnas
landstigning. Staden är helt isolerad. Inget bud
kan komma in, och ingen vågar sig ut på landsbygden, eftersom hela landet är fientligt. "Nästan alla bönder sluter sig till fienden. Alla av
svensk nation - män, kvinnor och barn - behandlas illa och förråds till fienden av snapphanarna", slutade Fersen sin alarmerande rapport.
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I slutet av juli blev staden helt isolerad till
lands och sjöss av den danska armen. Ingen
proviant och inga förråd kunde längre tas in
från landsbygden. Staden måste försörja sig av
de magasin som Fersen låtit lägga upp, eller
tagit i beslag av borgarna. I fem månader var
Malmö avspärrat från yttervärlden, och de djärva utbrytningar som garnisonen försökte avvisades av danskarna. Borgarna i Malmö hade redan i juli sammankallats för att förnya sin trohetsed och lova att göra sin plikt som ärliga
män. Nu gick de motvilligt m ed på att hålla
vakt på vallarna - men först sedan Fersen låtit arrestera de fyra motsträvigaste av dem. Också
drängar och hantverkargesäller lovade att "gå
till valls". Borgerskap et indelades i särskilda
kompanier, och deras officerare utsågs av magistraten.
Äntligen randades frihetens stund för Malmö.
Framåt senhösten kom den svenske kungen tillbaka till Skåne m ed en stark och välutrustad
arme. Armen led brist på proviant och det var
därför ett livsvillkor för kungen att komma ner
till det skånska slättlandet och undsätta Malmö.
N atten till den 4 december gick armen över
Kävlingeåns is och sökte sig fram mot höjderna
vid Lund, där den stötte samman med den danska
armen. Karl XI segrade i striden och det betydde att svenskarna skulle stanna kvar i Skåne.
För skåningarna betydde Lundaslaget vändpunkten. Drömmen om det danska Skåne var krossad,
och snapphanerörelsen förlorade snabbt sin anknytning bland de breda befolkningslagren.
Blockaden av Malmö hävdes, och en ström av
livsmedel och andra förnödenheter rann in i staden. I övrigt innebar inte Lundaslaget någon
lättnad i borgerskapets bördor. Hundratals sårade officerare och soldater strömmade in till Malmö i hopp om att få vård för sina sjukdomar. D e
blev förlagda i husen och från predikstolarna lät
Fersen uppmana borgerskapet "sträng- och allvarligen" att av gott hjärta ta hand om de

sjuka. Det rådde svår trängsel i staden, och
Fersen var orolig för att n ågon epidemi skulle
bryta ut med så många sjuka samlade på ett
enda ställe. Den första månaden efter slaget dog
hundra sjuka i Malmö och blev jordfästa i S :t
Petri kyrka. Ännu i januari 1677 vårdades 630
sjuka i Malmö.
Ett annat bekymmer var de många officerare
och andra höga h errar som efter vunnet slag för a tt använda Fersens ord -- " dragit in i staden, uppfyllt alla de förnämsta husen och tvingat borgare och änkor att lämna sina egna stugor". De försvann så småningom när kriget fortsatte framåt våren. En tredje ka tegori av främlingar var svårare att bli av med. Det var ett
stort antal krigsfångar som efter slaget förts till
Malmö och nu förvarades i fästningen .
Efter vunnen seger vid Lund framstod snapphanarna som det stora problemet. På vintern
hade danskarna börjat organisera friskytteförband och många unga bönder och drängar lät
enrollera sig i dessa styrkor. Fersen insåg faran .
Om inte snapphanarna blir utrotade denna vinter, skrev han, så kommer de att ta överhanden i
sommar, när busken blir grön. Då kommer de
att förstärka sig med alla de bönder som ännu
är stilla, om de inte har något kvar på gårdarna.
De kommer att bli så starka att man inte kan
dämpa dem . H är på slätten finns de inte, men
de som far i Frosta, Färs och Albo härader upp
mot Ängelholm för att driva in proviant till
fästningen tas till fånga och blir nedgjorda.
Våren 1677 företog kungens främste rådgivare Johan G yllenstierna ett edkrävartåg genom
den nordskånska skogsbygden. Han sammankallade bönderna i socknarna, lovade dem pardon
för deras plundringar och tvang dem att underteckna en trohetsförsäkran till K arl XI med löfte
att bekämpa snapphanarna. F ersen reste på samma sätt omkring och mottog liknande förbindelser av bönderna i mellersta Skånes risbygder.
Detta förbund mellan den svenske kungen och

bönderna visade sig bärkraftigt. D en hemmavarande befolkningen höll sig i fortsättningen stilla,
odlade sina åkrar och hoppades p å freden.
Under sina resor tog Fersen fast åtskilliga
snapphanar och förde in dem till Malmö. Här
var de bara till hinders och levde på förråd ur
magasinet. En exemplarisk bestraffning av dem
var nödvändig, och nu frågade han om han fick
inrätta en inkvisitionskommission i Malmö, inför vilken man kunde ställa, examinera och döma dem. Han begärde också rätt att i de fall
bevisningen var klar och uppenbar själv få avrätta snapphanarna. Kungen gav sitt tillstånd
till att en inkvisitionsdomstol inrättades över de
ämbetsmän och undersåtar som glömt sin ed.
Men den yttersta prövningen förbehöll han sig också när det gällde de hatade snapphanarna.
Kungen ville att akterna med domarna skulle
översändas till honom. Därefter skulle Fersen
avvakta hans resolution.
Snart dök det upp ett fall där kungen och
Fersen hade olika åsikter. Det stora godset Tunbyholm i sydöstra Skåne hade tilldelats Fersen
på hans lön. När generalguvernören efter danskarnas landstigning i Skåne ville forsla bort sitt
husgeråd på slottet till tryggare förvaring i Malmö, hade bönderna i Tunbyholm visat sig uppstudsiga. En stor del av hans gods hade därigenom hamnat i fiendens händer. Som ledare för
motståndet anklagade Fersen nu J akob Lauritsson Vävare. Hans son och svåger var båda
snapphanar. Jakob hade inte följt dem på deras
onda vägar men h an hade tagit emot deras rövade gods, bland annat en av Fersens bästa hästar. Jakobs son var nu död - han hade skurit
halsen av sig i fängelset - men J akob Vävare
drog F ersen inför inkvisitionsdomstolen . Fersen
var snart klar med sin dom: för folk och föl je
m ed snapphanarna skulle Jakob plikta med sitt
liv.
Under tiden hade J akob Vävares hustru uppvaktat kungen med ett intyg av en präst och
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bett a tt mannen skulle släppas fri ur fängelset.
Fersen blev upprörd. Prästen Olle i L öderup
som skrivit attesten var känd som en snapphanarnas m an, och Fersen skickade kungen ett intyg i vilket tio byamän i Tunbyholm intygade att
J akob V ävare h aft umgänge med snapphanar
- sonen och svågern - och hyst dem i sitt hus
så ofta de kommit till byn. D et framgår inte av
brevväxlingen hur det gick för J akob V ävare
men tydligt är a tt kungen krävde en starkare bevisning på h ans skuld än den kommissionen i
M almö presterat och a tt rättssamhället trots allt
levde vidare även under snapphanekrigets stormar.
I april 1677 infördes prästen Johan T raenovius i Lemmeströ till fästningen. Kommissionen kunde överbevisa honom om a tt h a n bett i
sin kyrka för Kristian V och uppmana t sina församlingsbor p å sockenstämman att visa trohet
mot den danske kungen. Därigenom h ade h an
visat sig som en trolös m an, och kommissionen
dömde honom till döden för h ögm ålsbrott. Fersen översände domen till kungen men vidtog
under tiden sina förberedelser. H an skrev till
biskopen i Lund och bad honom degradera
kyrkoherden och h an uppmanade skarprä ttaren
a tt göra sig redo för denna och n ågra a ndra
exekutioner. M en p å några personers förböner
beslöt kungen att ändra domen. Johan Traenovius benådades till livet men förjagades med
sin familj ur den provins där h an var född. H an
fick senare ett kyrkoherdekall i D a nma rk.
Sedan Malmö befria ts ur den da nska blockaden, tog Fersen upp en viktig försvenskningsfråga . Genom prästerskapet kunde befolkningen i
Skåne bäst hållas vid sin ed och plikt, skrev han.
Om de präster som nu satt i sina ämbeten hade
styrt sina församlingsbor i stället för att be för
ett främmande h errskap, hade oron bland bönderna inte varit så stor. I fortsättningen borde
m an därför endast kalla sådana präster som va r
svenskar och hade studerat vid svenska universi-
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tet. O ch i de yppersta pastoraten borde m a n
tillsätta kapabla män från V äxjö och Linköpings
stift.
K arl XI accepterade obetingat Fersens förslag.
Fersen skulle inte längre godkänna församlingsbornas rätt a tt välja präster uta n ta valen i egen
h a nd "och inte kalla andra än svenska m ä n
därtill", bestämde kungen. I m ars 1677 dog den
danskfödde p rosten Niels Sörensen i M almö.
Fersen p risade honom som en lojal m an , som
alltid m ed böner och förmaningar sökte göra
sina åhörare trogna Kungl. M a j :t. Nu m åste staden förses m ed en lika trogen och rä ttskaffens
m an. H ans efterträdare måste vara en svensk
som kunde h ålla god uppsikt och vara ett gott
föredöme för h ärva rande borgerskap och omliggande präster . Fersen föreslog den svenske kyrkoh erden Nicolaus H ambraeus som h aft tjänst i
L andskrona men fördrivits därifrån av danskarna . K arl XI godkände förslaget och H ambraeus
fick transp ort till S :t Petri församling och blev
samtidigt prost i O xie h ärad.
Om staden fick en svensk präst, skulle h an
kunna utöva stort inflytande p å stadsbornas hållning. D et var F ersens åsikt, och den kom klart
till uttryck nä r h an vid samma tid rekommenderade en annan vacker svensk ma n, sm ålänningen
Magnus L acander, till kyrkoherde i Ystad med
motiveringen: " helst som invånarna på denna
orten visat en så ringa trohet" .
Sin gamla misstro mot malmöborna visade
F ersen i ett anna t ä rende. H a n rapporterade för
kungen om de da nska fångar som ä nnu vistades
i M almö och m åste försörjas av stadens knappa
livsmedel. D e hade hemliga förbindelser m ed
"disffektion'erade" (K ronan mindre tillgivna)
p ersoner i staden och som var omöjliga a tt förhindra . H an föreslog därför att dessa fjor ton
fångar skulle avlägsnas genom att utväxlas m ed
lika m ånga svenskar i dansk krigsfångenskap.
Förslaget följdes, och dä rigenom satte Fersen
utan a tt veta det igång den mest upprörande av

,.

' .
:.i'

....-:.
<:

::'.

....

•

·~· :.:

..(·:

..• ..::

\~?~;.~
Danskarnas belägring av M a lmö somma ren 1677. D etalj av Erik D ahlbergs " D elineation och Prospect af Slåttet
och Staden M almöö"

krigsårens processer i Malmö, rättegången och
avrättningen av den skånska adelsmannen Jörgen
Krabbe till Krageholm. Bland de utväxlade
svenska fångarna befann sig nämligen en regementskvartermästare Lorentz Basch som under
Krabbes vistelse i Malmö anklagade honom för
att ha samarbetat med snapphanarna när Basch
togs till fånga vid Tosterup. Fersen hade just
börjat processa mot Krabbe, sedan han i maj
återkommit till Malmö, men andra bekymmer
kom emellan.
En ny dansk arme började belägra Malmö,
medan den svenska armen tills vidare drog sig
undan. Fersen vidtog de sista förstärkningarna
av försvarsverken. Han inkallade alla de trupper
han kunde komma över i närheten av staden,
han ordnade eldsläckningsväsendet och tog ed
av officerarna. Den 10 juni öppnade danskarna
löpgravar kring staden, men Fersen försvårade
deras arbeten genom flera lyckade utfall. När
danskarna halvt i panik satte i gång sin huvudstorm natten mellan den 25 och 26 juni var försvararna på sin vakt, och inte minst tack vare
Fersens skickliga ledning kastades det danska
infanteriet tillbaka med väldiga förluster. Det
lyckade försvaret av Malmö fick avgörande betydelse för krigets fortsatta förlopp i Skåne.
Efter slaget utsågs Fersen till överbefälhavare
för en svensk arme som höll på att sättas upp i
Östersjöprovinserna men han kom aldrig i väg.
Under belägringen av Malmö blev han sårad i
huvudet. Han opererades och man tog bort övre
delen av kraniet, men Fersen överlevde bara en
kort tid. Han hann gratulera kungen till segern
vid Landskrona men den 30 juli dog han i
Malmö. Han efterlämnade minnet av en handlingskraftig och rakryggad officer och en skicklig styresman i den lokala förvaltningen. De tankar han förde fram i försvenskningsfrågan skulle
förverkligas efter kriget, och då skulle också
Skånes förpinade bönder befrias från de inkvarteringar och utpressningar som Fersen så väl16

taligt beskrivit. Fersen var nära förbunden med
Malmö, och h ans namn har heller inte glömts
bort här: en av stadens gator heter också Fersens
väg.
Kriget skulle fortsätta ännu två år men Malmö skulle inte mera avspärras från landsbygden.
Freden kom 1679 men det skulle dröja innan
stadens borgare hämtade sig från krigets alla
påfrestningar. På 1680-talet förvandlades M almö
från en dansk till en svensk stad. Gudstjänstskicket blev svenskt och prästerna svenska. Den
danska lagen ersattes med en svensk lag, och
barnen i staden lärde sig om inte tala så i varje
fall skriva svenska. H ela detta arbete genomfördes med mildhet och moderation av en ny
generalguvernör Rutger von Ascheberg, som liksom Fabian von Fersen härstammade från Balticum. Bättre än någon annan har han själv sammanfattat det försvenskningsprogram som kom
ut av det skånska kriget: "Förmodandes jag om
den Högste förlänar fred - i någon tid och så
länge till dess detta verket får rätt fästa sig att
Eders Kungl. Maj :t med Guds hjälp framdeles
skall ha bättre tjänst och större förnöjelse av
dessa provinser än till dato, helst när alla invånarna bli lika Eders Kungl. Maj :ts undersåtar
uppe i riket icke allenast utvärtes i språk, kläder
och seder utan ock invärtes i sinnelag och tapperhet, så att de alla bli lika förbundna till Eders
Kungl. Maj :ts och fäderneslandets tröst och försvar."
Uppgifterna till denna uppsats har främst hämta ts ur
generalguvernörens i Skåne skrivelser till Kungl. Maj :t
1676-1677, Riksarkivet, och Fabian von Fersens skrivelser till Krigskollegium under samma år, Krigsarkivet. Ytterligare uppgifter om Malmö under denna
orostid står att finna hos bl. a. A. U. Isberg, Bilder
från det gamla Malmö ( 1898), Knud Fabricius, Skaanes Overgang, III, ( 1955) , Hans Ersgård, Malmö stads
historia, Il, ( 1977 ) och Hjördis Bjurling, Malmö och
de skånska krigen ( 1978).

(Föredrag vid fornminnesföreningens 70-årsjubileum den 1 mars 1979 )

Staden Malmös namn
Av THoMA:S MuNcK AF RosENSCHÖLD

I M almö Fornminnesförenings innehållsrika broschyr om Malmös äldre historia och byggnadsminnesmärken, "Det gamla M almö i pocketformat", konstateras inledningsvis, att ingen acceptabel förklaring till n amnet M almö finnes. För
denna text svarar museiintendenten och malmöforskaren Sven Roshorn. D et kan då synas minst
sagt tilltagset av en lekman p å området att ifrågasätta, om detta påstående är riktigt. M en en
gammal jurist har ägnat sitt liv åt att läsa allting
med kritik. Ett försök kan väl vågas.
I första delen av Malmö stads historia har
Lennart Tomner skrivit om stadens historia före
1500, en intressant skildring, grundad på omfattande forskningar. Dessa har i fråga om stadens
namn resulterat i att detta förekommer i skrift
första gången i Lunds domkyrkas minnesbok
"Necrologium Lundense" . Där omnämnes en
kyrkans donationsjord i "Malmöi". Man kan
konstatera, att denna anteckning tillkommit omkring 1170.
Nästa Malmöbelägg kan enligt Tomner dateras till omkring 1260: den på isländska sammanställda H akonarsagan berättar, att när kung
H åkan H åkansson låg med sin flotta vid Köpenhamn lä t h an sitt folk taga en kagge i Öresund
över vid "Malmhauga", vilket anses vara identiskt m ed Malmö. Såsom senare n amnformer
nämner Tomner " Malmhoghae" (slutet av 1200talet ), " Malmögh" "Malmöge" ( 1269 ), ' Malmöghae" ( 1275). 1) År 1269 nämnes ett Övre
och ett Nedre Malmö. Enighet råder om att det
senare legat vid havet (dokumenterat) och det
förra längre in i landet. Den förut n ämnda domkyrkojorden måste rimligtvis ha legat i Övre
Malmö.
I Svensk etymologisk ordbok konstaterar Elof

H ellquist - auktoriteten före alla a ndra ) - a tt
namnet M almö (i denna form belagt redan
1369 ) är sammansatt av "malm", vilket betyder
sand, och "h augar'', gammal pluralform av hög.
Namnet betyder alltså sandhögar. N är och av
vem denna tolkning först gjordes h ar jag ej
utrönt, m en den nämnes redan 1880 i Esaias
T egner d. y:s berömda essä "Språkets m akt över
tanken''. T egner skriver: "Hos oss förtälja gamla
sägner, även återgivna i tryckta stadsbeskrivningar, a tt Malmö samhälle har sitt n amn av en
i forntiden på denna plats sönder-malen mö.
Tvivlar någon på legenden om den olyckliga
jungfrun så må han gå till stadens torg och där
betrakta den stora kvarnsten med vilken dådet
förövades. D å man emellertid vet, att orten tidigast finnes omtalad under namnet M almhaugar, "sandhögar" - varur även stadens latinska
namn Malmogia vinner sin förklaring - blir
man till äventyrs något skeptisk mot denna intressanta historiska uppgift". Tydligen h ar ingen
av språkforskarna känt till den äldsta av Tomner numera belagda namnformen "Malmöi",
hämtad från den vederhäftigaste av alla i detta
sammanhang tänkbara källor, nämligen från
Lunds domkyrkas med otrolig omsorg präntade
necrologium. D e har i stället byggt på en cirka
90 år yngre version, härrörande från något så
avlägset som en isländsk saga, eller på andra
tillkrånglade varianter. Dessa medeltida versioner härröra troligen mestadels från latinska texter. Den olärde kan undra, om de olika författarna funnit namnet Malmö för vulgärt i sammanhanget och därför rådbråkat det efter förmåga
eller om i n ågot fall försök till översättning från
isländska föreligger!
Enligt Svensk etymologisk ordbok heter ö på
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fornsvenska och isländska ey och på norska ö
(den danska formen anges inte) . Betydelsen är
inte blott ö uta n även "låglänt sträckning vid
vatten" . Om m an skriver ö, ey eller öi förefaller
inte a tt göra någon större skillnad.
K an då naturformationerna vid kusten, där
det äldsta Malmö var beläget, göra skäl för beteckningen sandö ? För bedömande av denna
fråga h ar man en god utgångspunkt i Sven R osborns betydelsefulla undersökning " M almö medeltida top ografi." 2) Genom sammanställning
av profiler från grävningar, gjorda under en följd
av år, h ar Rosborn fått fram en nivåka rta över
den gamla stadens område, vilken visar den ursprungliga sandrevelns formationer: dyner av
växlande h öjd, högst 3,6 m. över h avet. Vid bedöm ande av kartan bör m an beakta a tt en viss
landhöjning skett, sedan reveln började befolkas.
Söder om reveln fanns ett stort grunt vattenområde. D etta var uppdelat i två sjöar, V ästersjön
och R örsjön, m en om det näs, som delade sjöområdet, fanns vid den tid, som kartan illustrerar, är osäkert. Förmodligen med hjälp av utfyllnad kom n äset m ed tiden att fungera som en
väg från Söderport till fastlandet. Lagunen fick
sitt tillflöde från Korrebäcken, som s. a. s. p asserade genom densamma och som fungerade såsom dess utlopp i h avet. D en föll ut vid västra
sidan av reveln intill platsen för det nuvarande
M almöhus äldsta byggnad. Att döma av en ka rtskiss, 3) som C. G. Lekholm upprä tta t i samband
med en utgrävning vid Korrebäckens mynning,
h ar bäcken vid sitt utlopp varit ganska bred.
Även vid östra sidan torde lagunen h a h aft ett
utlopp, dokumenterat för senare tid.
Av det anförda lär framgå, att det funnits 'goda skäl för a tt kalla den gamla stadsreveln för ö,
i synnerhet om man tar i betraktande den vid-
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sträckta betydelse ordet h ade i äldre tid. Stadens
n amn får p å detta sätt sin enkla och n aturliga
förklaring, utan a tt m an behöver leta efter några
h ögar.
Om m an accepterar den ovan framlagda förklaringen av namnet M almös uppkom st, får man
ta frågan om förhållandet mellan Övre och Nedre M almö under förnyat övervägande. Hittills
har enighet rått om att Övre M almö varit dec
äldsta samhället, som gett sitt n amn å t fiskeläget
eller ha ndelspla tsen - hur man nu vill karakterisera det äldsta M almö. Det ligger fortfarande
n ärmast till h ands att anse odlingsbebyggelsen
vara den äldsta, varifrån utflyttning skett till
" M almön", när sillfiske blev mera givande ä n
jordbruk. M almö blev då ett känt namn och den
gamla byn p å fas tlandet, vars äldsta n amn ä r
okä nt, fick namn av M almö och karaktär av en
förort. T alrika exempel på sekundära samhällens
n amndominans erbjuder uppkomsten av stations..
och brukssarnhällen i sen tid. D e gamla sockennamnen förträngs i det allmänna m edvetandet
och lever bara kvar i samband m ed kyrkliga förhållanden .
Noter:
1) Tomners hä r a nförda belägg stämmer ej helt
m ed Ingem ar Ingers framställning i uppsatsen " Ortnamn i M almö", M almö Fornminnesförenings å rsskrift 1957, sid. 10 f. Skiljaktigheterna ha r ingen betydelse för den följande framställningen ; därvid förutsättes, att
den dokumenterade uppgiften om namnformen i Necrologium Lundense ä r riktig och
är den äldsta.
2) Årsbok för M almö museum 1973- 74, sid.
147 ff.

3) Samma årsbok 1970, sid. 14.

Räddni~gsaktion

för Schartauhuset

Malmö Fornminnesförenings styrelse beslöt vid
sammanträde i september förra året att verka
för en byggnadsminnesförklaring av det s k
Schartauhuset p å gamla Väster och uppdrog å t
en arbetsgrupp inom styrelsen a tt utarbeta fö rslag till yttrande i frågan. Styrelsen tillställde i
slutet av januari i år L änsstyrelsen och M almö
kommun följande skrivelse:
Länsstyrelsen kommer inom kort att beh andla
frågan om en föreslagen byggnadsminnesförklaring av tre byggnader, kv. Diana 1 och 22,
på V äster i M almö. F astigheterna är h örnhuset Engelbreksgatan-Hyregatan, dvs. H enrik
Schartaus födelsehus, och de till denna byggnad
gränsande byggnader i H yregatan och Engelbrektsgatan. D essa tre hus äges av M almö kommun, och är nu, under åberopande av de dryga
kostnader ett bevarande skulle medföra, hotade
av rivning. D e av kommunens fastighetskontor
uppgivn a restaureringskostnaderna är h öga, och
det kan knappast ifrågasä ttas att det råda nde
ekonomiska läget är sådant a tt kommunen inte
har råd att bekosta en upprustning.
Malmö Fornminnesförening vill emellertid
ställa frågan om Malmö h ar råd a tt förlora
denna bebyggelsemiljö, till vilken dessutom är
knutet namnet p å en av den svenska kyrkohistoriens mest kända personer, en gestalt som präglat en hel landsdels religiösa liv ?
De tre byggnaderna h ar sedan länge inte underhållits, vilket förklaras av att kommunen förvärvat fas tigheterna för rivning. M otivet för rivning var vid förvärvstillfället av trafikteknisk
natur. Sedan en ny trafikplan genomfö rts under
1978 har såvitt m an kan förstå detta motiv för
rivning bortfallit.

M almö Fornminnesförening får därför av följande skäl hemställa, att Länsstyrelsen tillstyrker
en byggnadsminnesförklaring av de tre fastigheterna .
F ör stadsbilden p å V äster är de av väsentlig
betydelse. En rivning skulle innebära att stadsdelen mister bebyggelse, däribland ett av de
äldsta husen p å V äster, av stort kulturhistoriskt
värde i ett m arkerat "beva randeområde" i Gamla stan. Husen representerar olika byggnadsstilar
och epoker, vilket ä r en viktig faktor för att kontakten m ed gångn a tider och kontinuiteten i
stadsmiljön skall kunna bibeh ållas.
V ad byggnaderna vid en rivning skulle komm a a tt ersättas av vet m an ingenting om. Vid
eventuell nybebyggelse torde det vara ofrå nkomligt att kostnadskrävande arkeologiska undersökningar måste utfö ras enligt fornminneslagens bestämmelser. D essa kostnader m åste läggas till
kostnaderna för ett tekniskt svårt och till volymen litet nybygge inom ett område m ed äldre
bebyggelse och möjligen också med svåra grundförhållanden.
M almö museum h ar utfört en byggnadshistorisk undersökning av det s k Sch artauhuset. D ärvid h ar framkommit, att mycket av det hus vari
H enrik Sch artau föddes 1757 inte är bibeh ållet.
Hörnfas tigheten har emellertid trots de ä ndringar, som skett under årens lopp bibeh ållit sin
karaktä r och proportioner. Vi vet det genom att
1700-talsbyggnadens utseende är väl känd genom en detaljerad ·fastighetsvärdering utförd
1769. Även de två andra byggnaderna är typiska
för sin tid och därför värdefulla. Tillsammans
bildar byggnaderna därför enligt vårt förmena nde en intressant kulturhistorisk enklav.
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Schartauhuset är inte upptaget i den 1970
utgivna byggnadshistoriska inventeringen "Malmö innerstad". Det har sin förklaring i den vid
denna inventering använda metodiken och innebär därför inte att Schartauhuset saknar stadshistoriskt och kulturhistoriskt värde.
D en lokala antikvariska instansen, Malmö museum, har inte krävt att frågan om byggnadsminnesförklaring skulle väckas. Anledningen härtill är troligen att man ansåg att en sådan åtgärd
syntes onödig med hänsyn till att Schartauhuset
hade ett så stort kulturhistoriskt värde oavsett
att huset genomgått ombyggnader sedan 1700talet. När nu frågan om byggnadsminnesförklaring väckts dels för Schartauhuset och dels för
de angränsande fastigheterna vid H yregatan och
Engelbrektsgatan vill Fornminnesföreningen
hemställa, att Länsstyrelsen vid avgörandet av
frågan beaktar den väsentliga betydelse den aktuella bebyggelsen har för stadens historia och
byggnadshistoria samt för bibehållande av Västers karaktär. Kommer nybebyggelse att ske innebär detta troligen att byggnadsgränserna också
ändras, vilket innebär ett allvarligt ingrepp
det välbevarade, gamla gatunätet på Väster.
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Arbetsgruppen inom Fornminnesföreningens
styrelse är medveten om att de ekonomiska förutsättningarna för ett bevarande inte är de bästa.
Vi vill emellertid peka på att goda möjligheter
för upprustning av kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse nu finns i form av lån med förhöjt låneunderlag. Tilläggslån är även tillämpliga för bostadshus av kulturhistorisk betydelse som
i här ifrågavarande fall. Därmed vill Fornminnesföreningen också framhålla, att fastigheterna
bör upprustas för bostadsändamål så långt detta
är möjligt. Kommunen har redan i ett flertal
fall till privatpersoner överlåtit äldre fastigheter på Väster m ed tomträtt för upprustning. Denna form av överlåtelse skulle sannolikt kunna
vara tillämplig även för dessa tre fastigheter.
Fornminnesföreningen vill avslutningsvis framhålla, att de ekonomiska frågorna skulle kunna
lösas på ovan angivet sätt. Bidrag från fonder,
föreningar och liknande kan dessutom hjälpa
upp den ekonomiska sidan av denna fråga; en
sida som inte får bli avgörande för husens vara
eller icke vara.

Malmö Fornminnesförenings tidskrift

Årg. 9 Nr 3 M almö 1979

En resa i oljekrisens spår
Styrelsen för fornminnesföreningen beslöt tidigt
i år att höstutfärden skulle ske som en weekend-utfärd till Sydfyn. Alla arrangemang var
klara då oljekrisens höga bränsle- och driftskostnader i Danmark definitivt satte stopp för planerna. Utan förhandsanmälan bedömdes de ekonomiska riskerna för en sådan lång resa alltför

stora. I stället kan nu styrelsen erbjuda medlemmarna en intressant endagsutfärd till Sydsjälland. Observera att antalet resenärer kan behöva
maximeras. Är ni intresserad, dröj då ej med att
anmäla er. Föreningens utfärder har nämligen
blivit mer och mer uppskattade under senare år.
Allt om resan på sista sidan av detta nummer.

Det gamla Malmö i pocketformat
Med denna rubrik har Malmö fornminnesförening tillsammans med Malmö museum och
Malmö stadsbibliotek i sommar arrangerat en
utställning i entrehallen på Stadsbiblioteket. Utställningen, vilken pågick r 6 juni- 1g augusti,
bestod av äldre byggnadsmaterial och modeller.
Bland modellerna fanns en rekonstruktion av
byggnadsarbetena på det "Thottska" korsvirkeshuset år I 558 samt en modell av Malmö innerstad år r 943. Stadsbiblioteket kompletterade utställningen med att i två bordsmontrar visa en
del av de klassiska 1800-talstrycken rörande
Malmö historia. I en annan bordsmonter låg
fornminnesföreningens alla tryckalster genom ti-

derna, en imponerande sammanställning av en
stor publiceringsgärning. Uppförstorade sidor ur
föreningens senaste folder täckte flera skärmar.
Möjlighet erbjöds att teckna sig som medlem i
föreningen och vår skara utökades med inte
mindre än I 30 personer.
Med tillfredsställelse kan konstateras att föreningen genom denna aktion lyckades bredda
intresset för vår verksamhet inom alla åldrar.
Av nyanmälningarna var 27% under 30 år, 42 %
mellan 30-50 år och 31 % över 50 år.
Styrelsen ber att få hälsa alla under året nytillkomna medlemmar välkomna i föreningen.

Föredrag vid Bunkeflo nya kyrkas
80-årsjubileum
För 200 år sedan, alltså i slutet av l 700-talet,
låg i Bunkeflo socken, liksom det gör idag, tre
små byar: Bunkeflo, Vintrie och Naffentorp.
Men byarna såg helt annorlunda ut. Gårdar
och hus låg samlade antingen kring en 'bygata
eller i en klunga och gårdarna utgjordes till
nära l oo procent av krono- eller frälsehemman
d v s de ägdes av antingen kronan, kyrkan eller
adeln.
Kyrkan låg i Bunkeflo by på nuvarande
kyrkogården, helt nära prästgården. Den var på
den tiden tillräckligt stor och rymlig för de tre
små byarnas befolkning, som krig, farsoter och
hungersnöd under årens lopp hade hållit ganska
konstant.
Men, i slutet på l 700-talet började något
hända. Gustaf III behövde böndernas stöd
gentemot adeln och vid 1789 års riksdag genomdrev han, att bönderna skulle få rätt att lösa
in kronohemmanen, en rätt, som de faktiskt hade
haft före 1772,1) men som ingen i Bunkeflo
hade utnyttjat. Nu passade en hel del bönder
på att lösa in sina hemman och även borgare
från Malmö fick lov att köpa gårdar. D etta blev
inledningen till de nya tider, som förde med sig
enskiftet. De självägande bönderna började ta
sig ton och det var nog inte enbart tanken på
jordbruksrationalisering, utan också rädslan för
organiserade missnöjesaktioner från böndernas
sida som drev på enskiftet. Franska revolutionen
låg nära i tiden och med budkavle och byahorn
kunde snabbt många bönder sammankallas.2)
Redan 1803 kom enskiftesförordningen för
Skåne och fyra år senare för hela landet. 3)
Bunkeflo och Vintrie enskiftades 1806, men då
hade Katrinetorp och Gottorp redan utskiftats.
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Naffentorp skiftades 18144) och då hade Petersborg redan varit utflyttat sedan l 799.
Så förändrades de tre små byarna radikalt.
Några bönder klarade ej ekonomiskt utflyttningen med bygge av nya hus och upparbetande av
utmarkerna. Gårdar bytte ägare. Man försökte
ordna strategiska giftermål, man försökte hålla
samman gårdarna, men befolkningen växte.
Man fick dela av vid arvskifte och man sålde
från mark. Byarnas utseende förändrades. Nya
jordbruksmetoder infördes. Med mekanisering
och en god växtföljd kunde man få bättre skördar. Under vissa år gjorde bönderna goda affärer. På 1850-talet, under Krimkriget, och på
l 870-talet, under fransk-tyska kriget, var sådana tider av uppsving - av storår - för jordbruket, då skördarna var goda och förtjänsten
ännu bättre.5) Det avspeglar sig bl a i en förändring av interiörerna, som blev mer borgerliga. Man kan göra intressanta jämförelser i
bouppteckningar. Man byggde till husen och
man byggde nytt.
De jordlösa kunde få arbete i kalkbrottet i
Limhamn eller i annan industri i Malmö.
År l 884 konstituerades Malmö-Trelleborgs
järnvägsbolag6) och byggmästare Djurberg i
Malmö byggde stationshus i Vintrie.7) Den nya
järnvägen invigdes i april 1886.6) Byarna fick
en bekväm kontakt med både Malmö och Trelleborg. Skumparps by, som legat för fäfot fram
till l 800-talets början, växte och började bli en
tättbefolkad by, med huvudsakligen husmän och
hantverkare.
Befolkningen blev rörligare och byarnas folkmängd ökade. År 1800 hade det funnits 415 in-

Bunkeflo gamla kyrka. Foto i Malmö Museums arkiv.

vånare i församlingen, år 1887 bodde r.374
människor i Bunkeflo socken. 8) Och den gamla
kyrkan, ja den rymde högt räknat 284 personer,
vilket ju inte var riktigt bra i en tid, som var
mycket kyrksam. Bunkeflo bildade pastorat med
Hyllie och i Hyllie byggdes en ny, fin kyrka år
1890 mellan Strandmarken och Hyllie by, i numera Limhamn. 9)
Kyrkoherde i pastoratet var Johannes Hallengren. Han ansåg med rätta, att även Bunkeflo kyrka var för liten och skrev redan 1888 till
riksantikvarien och bad att få låta riva den
gamla kyrkan. Det kom en avstyrkan från Hans
Hildebrand, men den var inte så absolut kate-

gorisk, att pastorsämbetet helt skulle skrinlägga
alla tankar på en ny kyrka.
Hur såg den då ut, den kyrka, som Bunkefloborna gått till sedan l 200-talet. D ess ursprungliga del dvs tornet och västra delens mittskepp
var romansk. Under tidernas lopp skedde många
tillbyggnader och omkring 1475 smyckades valven med målningar. Dessa kalkades emellertid
över. Man kan väl våga en gissning på, att det
skedde i samband med reformationen. I början
av 1700-talet nämns målningarna som överkalkade.10)
Jag har alltid trott, a tt målningarna varit en
del av församlingens kyrkliga liv och har haft
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svårt att förstå, hur man kunde avstå från en
såda n skatt; att man inte lät den gamla kyrkan
stå kvar. Men så var det ju inte alls. M an hade
aldrig sett, vad som dolde sig under kalkputsen,
man hade aldrig kunnat göra sig förtrogen med
bilderna. Hur skulle man kunna sakna något,
som man aldrig hade sett?
En ny kyrka ville man ha och man följde
upp frågan från 1888. Den 13 juli 1894 fick
man genom Kongl. M a jt :s beslut tillstånd a tt
riva den gamla kyrkan. Nu började en febril
verksamhet. Redan den 27 juli beslöt man om
inköp av mark till den nya kyrkan och i augusti
gav man arkitekt August Lindvall i Malmö i
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uppdrag att rita den ,nya kyrkan.11 ) Ett år
senare beslöt man att bygget skulle p åbörjas
våren 1896 och att den gamla kyrkan skulle stå
kvar till dess.12)
Man infordrade a nbud på bygget. Nio anbud
kom in och m an fastnade naturligtvis för det
lägsta, från byggmästare P. Petersson i Mella ngrefvie, "kjårke-Pittersen" kallad.13 ) Han begärde 54.000 : - kronor för bygget, med undantag för kolonner och målning, och så skulle h an
ha den gamla kyrkan, med undantag för dess
värdeföremål. Totalkostnaden för den nya kyrkan skulle uppgå till 72.000 :kronor, men
församlingens tillgångar uppgick bara till

63.000 :- kronor. M an tog då ett 20-årigt lå n
i Oxie H ärads Sparba nk på ro.ooo :- kronor.
K a tedralglasen i kyrkfönstren skulle kosta
2.000 : - kronor per styck. Kyrkoherde H allengren själv och änkefru Quittberg på nuvarande
Erlandsro skänkte vardera 500 : - kronor till
fönstren, medan grosshandlare D avid Frick i
M almö, som ägde Katrine torp, skänkte 5.000 :kronor för a tt m an skulle kunna skaffa vackra
kolonner.14)
Cementgjuteriet fick i uppdrag att tillverka
sex kapitäl i cementbetong, ett nytt m aterial
och, som alla nyhe ter, extra fint och dyrt. Församlingen trodde, a tt Cementgjuteriet skulle h a
525 : - kronor för samtliga kapitäl. D et tyckte
man var ett rimligt pris. Det blev en obehaglig
överraskning, när det visade sig, att varje kapitäl skulle kosta 525 :- kronor.
" Fullt tidsenlig orgel" skulle byggas och installeras av orgelbyggare Molander i Göteborg.
Han har byggt må nga orglar i Skåne. Nu hade
man fått ont om p engar, kapitälen hade blivit
för dyra, så man prutade ned h ans pris från
5450 :- kronor till 5.000 : - och så skulle h an
få den gamla orgeln på köpet .15)
M en den gamla kyrkan, säger ni, vad hände
med den? J a, man visste ju p å riksantikvarieämbetet, att där fanns målningar och år 1895,
ett år efter det man hade givit rivningstillståndet, började man taga fram målningarna. D e
avbildades i färg och beskrevs noga.
Det fanns målningar p å alla valv och väggar
utom i de små mörka sidoskeppen. Varje valv
hade ribborna ornerade med omväxla nde vita
och röda rutor, ibland med hjärta n.
I ett valv fanns ett helgon upphängt
ett
slags galge. D är fanns också en martyr, man
tror att det var St Laurentius, sittande p å en
trefot, bara iförd en gördel, medan flammor
slog upp för att förtära honom. En bödelsdräng
med benen nonchalant korsade upplivade elden

med en blåsbälg, medan en annan dräng hällde
innehållet i en slev genom en tratt i fångens
mun. Framför låg en figur p å knä och räckte u t
tunga n åt den pinade och rörde vid den kroppsdel som på helgonet var mest utsa tt för elden.
D et hela var enligt Otto Rydbeck "mycket raffinerat" . Man kunde också se en hjort och ett
rådjur och i ett valv seglade de r r .ooo jungfruarna fram p å ett skepp medan hunnerna
representerades av en man, som höjde sitt svärd
över dem och av en bågskytt, som sände iväg
en dödande pil mot U rsula.
I södra delen såg man två djävlar, som hjälpte en kvinna a tt kärna smör och en annan
kvinna, som läxade upp en djävul.
I ytterligare ett annat valv skildrades K atarinas frå n Alexandria liv och martyrium och i
ett tredje valv, jungfru M aria och Enhörningen.
Vidare fanns bilder av Sankta K atarina med
krona på huvudet och med hjul och svärd,
Sankta Barbara m ed krona och gloria hållande
en p åfågelsfj äder eller en palmgren och ett hus
m ed ett väldigt torn och tre fönster symboliserande treenigheten, S :ta Margareta med krona
och gloria stötande korset helt djärvt i drakens
gap, S:ta Ursula, gloriaprydd och med en pil i
handen, S :ta Dorothea med krona hållande en
fruktkorg och en palmgren och ytterligare en
figur, skadad, men troligen föreställande M aria
M agdalena.
D e öppningar, som brukar finnas i valvsvicklar, hade ma n kamoflerat med hiskliga huvuden,
där hålet var huvudets gapande mun.
Jungfru M aria med enhörningen å terkom
flera gånger. Det var en vanlig framställning
under medeltiden. Enhörningen var symbol för
Kristus, jägaren för Gud Fader. H är i Bunkeflo
höll jägaren ett spjut i ena handen och två ståtliga hundar i en lina i den a ndra h a nden och
under de stora hundarna sprang en liten, realistiskt tecknad hund.
D et fanns också bilder av mera världslig art:

5

Jl!t16UI~
Avbildningar av kyrkomålningarna strax innan rivningen. Otto Rydbeck 1896.

en figur med djurfötter och svans blåsande i en
dubbelböjd trumpet- medan ett stående svin
ackompanjerade honom på flöjt, en lekare i
full ornat blåsande på ett flöjtliknande instrument, en annan lekare blåsande säckpipa och
ytterligare många andra figurer.
I absiden fanns Anna, Maria och J esusbarnet,
Kristus som världsdomare, återigen jungfru
Maria, Johannes Döpare och mycket annat.16)
I dagens samhälle med allt tal om kvinnans
jämställdhet är det intressant, vilken mängd av
kvinnoframställningar det fanns bland målningarna i den gamla kyrkan och man kan undra
vem eller vad som låg bakom det.
Det måste ha varit m ärkligt för församlingen
att se dessa målningar bli framtagna med symboler och helgonlegender, som var levande på
den katolska tiden och som för 1890-talets
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bunkeflobor kanske enbart syntes egendomliga
och gåtfulla.
Men, man fick tydligen smak för målningar
och man uppdrog åt målaremästare Axel Agri
i Malmö att utföra allt målningsarbete i den nya
kyrkan däri inbegripet dekorativa valvmålningar.17) Så fick taket i den nya kyrkan i koret en
mörkblå grund med gyllene stjärnor, bågen
framför koret blev rikt dekorerad med vinrankor,
blad och klasar och längs alla valvribbor löpte
en dekor. De målningarna fick tagas bort 1920,
då man var tvungen att göra en genomgripande
reparation av väggar och tak. Man h ade för
avsikt att ersätta målningarna i korets valv, men
så skedde ej.
I mars 1896 började den gamla kyrkan rivas.
Gudstjänster skulle man få hålla i Hyllie kyrka
till dess den nya stod färdig.

De inventarier, som fanns i den gamla kyrkan
kände man varmt för och man tog dem tillvara
för att se, vad som skulle kunna användas i den
nya kyrkan.
Det var naturligtvis först och främst klockorna: storklockan från 1615 och stöpt av Egert
Sigvard Grubbe i Malmö under kyrkoherde
Niels Allesens tid. Denne var fader till kyrkoherde Hans Allesen, som tillät de skånska sammansvurna att samlas i Bunkeflo prästgård
l 658. Lillklockan är gjuten l 787 i Malmö av
Magnus Fre. Kiellström.
Det är vidare det vackra nattvardssilvret,
kalken från l 693, en paten i förgyllt silver, en
oblatask i silver från slutet av 1600-talet tillverkad av Henning Petri i Nyköping och en
sats sockenbudstyg, vars paten verkligen länge
har gjort tjänst i församlingen. Den har använts
i nära 400 år och bär inskriptionen J. S. Peders
i Bunckeflodt l59r.
Till dopfunten, snidad i trä, har barn i Bunkeflo burits fram i över 300 år. Yppiga kvinnofigurer (återigen kvinnor!) bär upp cuppan, på
vilken i reliefer avbildas bebådelsen, Naamans
(en arameisk hövitsman ) bad i Jordan, Jesu
dop, omskärelsen och Noas ark.
Den gustavianska kristallkronan närmast orgeln hängde också i den gamla kyrkan, liksom
den nätta lilla kronan i sakristian, testamenterad till kyrkan av Boel Andersdotter på Wintrie
6 och 17 (nuvarande Erlandsro), änka efter
Jöns Andersson.18) I sakristian står också ett
golvur tillverkat 1835 av urmakare G. T. Lundgren i Malmö.19 )
Övriga inventarier kunde man tydligen inte
passa in i kyrkan, men man ville varken förstöra
dem eller avhända sig dem, utan sedan de några
år hade förvarats på den gamla skolans vind
beslöt man att deponera dem på Kulturen i
Lund.20)
Det var en altartavla från ca l 765 utförd av
Gottlieb Rosenberg, spegelmakare och fabrikör

i Malmö. Den beskrivs i Kulturens årsbok 1949
som "ett gott exempel på hur smäcker och elegant den svenska rokokon tog sig ut i en skånsk
lantkyrka". Rosenberg gjorde också predikstolen,
som ströks med blå oljefärg och sirades med
äkta guld och silver. Predikstolen finns ej kvar.
Den var angripen av "röta och mask".21 )
Ett krucifix utfört 1696 av Johannes Andreas
Weijland, bildsnidare i Malmö, deponerades på
Kulturen liksom det vackra votivskeppet, som
numera är upphängt i Bosebo kyrka.
Slutligen finns på Kulturen två begravningsvapen från 1600-talet över Pofrid Jonston och
David Jolieu, båda militärer, några värjor och
det namnskiffer, som Carl XI tvingade de
skånska kyrkorna att sätta upp som en påminnelse, att de blivit svenska.22 )

Sankta Barbara. Akvarell Otto Rydbeck 1896.
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År 1898 stod kyrkan färdig för invigning. Vi
kan vara övertygade om att bygdens folk slöt
upp kring sin nya kyrka, som man planlagt för i
så många år och vars byggnation man följt på
nära håll. Många i byarna hade säkert hjälpt till
vid bygget. Bönderna hade kört tegel, som kom
med järnväg från Minnesherg, olika hantverkare
hade hjälpt till; bl a två 14-åriga pojkar, som
gick som murarlärlingar. En av dem, Anders
Hansson, råkade, när han stod på en ställning
framme i koret och skulle hjälpa till att vrida
en lång bräda, bli omkullslagen, så att han föll
ned på en stenhög under ställningen, slog hål i
huvudet och blev delvis förlamad. Han fick
sluta vid bygget, fick en silverplåt över hålet och
lärde så småningom upp sig till en bra vänsterhänt murare.
Tänk er invigningen den 1 1 september 1898,
tänk er alla hästskjutsarna på p lanen, tänk er
alla, som promenerat hit i högtidsstass från både
när och fjärran för att få vara med, när Bunkeflo å ter fick en kyrka. Kontraktsprosten Fredlund från Tygelsjö förrättade invigningen och
pastor Behring höll högmässan och "tolkade vältaligt" dagens text. Kyrkoherde Hallengren var
åldrig och klen (85 år), så han hälsade endast
välkommen vid invigningsmiddagen i prästgården.23)
Invändigt återstod en del att göra. Man ville
nämligen ytterligare försköna kyrkan. Bröderna
Anders och Wilhelm Strandberg bekostade 1901
till sina föräldrars minne, först de två ljuskronorna i mässing med plats för 32 levande ljus
och sedan 19 1o ytterligare en mässingskrona
samt de båda kandelabrarna på altaret. År 1902
skaffade man lampetter och man fick en donation som grundplåt till inköp av tornur.
Men säg mig den glädje, som varar. Redan
1903 upptäckte man svamp i golv och bänkar.
Den geniala värmekällaren var översvämmad
och pannan fungerade ej, taket höll inte tätt,
så väggmålningen påverkades och väggarna var
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smutsiga. Man åtgärdade allt så gott man kunde
och ville inte, av förståeliga skäl, betala den
danske ingenjören för värmesystemet, förrän det
fungerade.24)
År 1920 var tiden inne för en ny genomgripande reparation. M an vände sig alltid till sakkunskapen. År 1920 var det domkyrkoarkitekt
Wåhlin i Lund, som fick föreslå åtgärder (bl a
kalkströks kyrkan med Hanaskogskalk25 ) . 1949
gick man till Eiler Graebe. Han ordnade så att
kyrkan återfick mer av sitt ursprungliga utseende i den mån det gick att genomföra och den
fick det utseende den har idag.26 )
Inför den ganska genomgripande reparation,
som beslöts 1949 framkom 195 1 ett förslag om
att kyrkan skulle rivas. Det förslaget gick, som
väl var, ej igenom27 ) och visst är väl bunkefloborna ganska nöjda, när de ser sin kyrka, så
typisk för den stil, som rådde 1898, men ändå
med en h el del minnen från den gamla kyrkan.
D en följer upp bygdens liv och visar, hur nära
och intresserat församlingen skapade sin nya
kyrka, som med sitt höga torn syns så vida över
nejden och vars storklocka över 350 år kallat
till gudstjänst och bön.
Elsebeth Bager

1)

Åberg, Alf, När byarna sprängdes. Stockholm
1953. sid 100.
Åberg, Alf, a.a. sid 79.
3) Åberg, Alf, a.a. sid 79.
4 ) Agri, Janne, Oxie Härad, Lund 1932, sid 73.
5 ) Svenska Folket genom Tiderna, red. Ewert
Wrangel, Malmö 1939, band 9 sid 202 ff.
6 ) Svenska Järnvägsföreningen 1876- 1926,
Del 3, sid 219.
7)
Det gamla Trelleborg, Årsskrift 1964, sid 60.
8) Enligt uppgift i kyrkböckerna.
9 ) Hyllie 19, red. I van Cederlund,
Malmö 1965, sid 88.
10 ) Rydbeck, Otto, Medeltida kalkmålningar i
Skånes kyrkor, 1904, sid 142 ff.
11 ) Bunkeflo kyrkostämmoprotokoll 16 febr. 1895,
§ 1.
12 )
Bunkeflo kyrkostämmoprotokoll 26 aug. 1895,
§ 1.
2)

Bunkeflo nya kyrka strax innan invigningen med numera försvunna väggmålningar.

13 )
14 )
15 )
16 )
17 )

18 )
19 )

Ingers, Ingemar, Tygelsjö, Oxie Härads K yrkor Il,
Malmö 1951, sid 42.
Bunkeflo kyrkostämmoprotokoll, 21 okt. 1895.
§ 1 0 2.
Bunkeflo kyrkostämmoprotokoll, 1896-97.
Rydbeck, Otto, a.a., sid 142-ff.
SDS 20 april 1898.
Bouppteckning efter Boel Andersdotter,
4 januari 1854.
Sidenbladh, Elis, Urmakare i Sverige under äldre
tider, Stockholm 1918, sid 92. Klockan i Bunkeflo
märkt No 10 1835.

20 )
21 )
22)

23 )
24 )
2 5)
26 )
27 )

Kvitto från Georg Karlin daterat 19 aug. 1904.
Bunkeflo kyrkostämmoprotokoll 19 mars 1906,
§ 1.
Ingers, Ingemar, a .a., sid 27 f.
SDS 13 sept. 1898.
Bunkeflo kyrkostämmo- och kyrkorådsprotokoll.
Bunkeflo kyrkobyggnadskommittes protokoll
25 jan. 1920.
PM från Eiler Graebe 22 sept. 1949.
K yrkofullmäktige protokoll (Bunkeflo)
31maj1951.
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Julkrubban i S:t Petri 50 år

Julkrubbans allmänna historia
Den internationella litteraturen om julkrubbor
- främst den tyskspråkiga - är rikhaltig. Av
den framgår, att de äldsta bildframställningarna
av Jesu födelse finns på ett par reliefer på romerska sarkofager från 300-talets förra hälft, då
kyrkan i Västerlandet började fira julen som en
kristen fest. J ämte själva krubban ser man en
oxe och en åsna samt några herdar med lamm.
Först omkring 340 tillkommer M aria och de vise
männen och på 400-talet Josef.
Jämte sådana bildframställningar är det de
kyrkliga julceremonierna, som utgör föregångare till julkrubban. De är kända från 900-talet
och var en del av julgudstjänsterna men lösgjorde sig så småningom från dessa och blev
självständiga julspel. Bl. a. användes levande
djur - oxe och åsna - i spelen. Så skedde
också, när den helige Franciskus 1223 lät uppföra en julkrubba i Greccio i mellersta Italien
och fira midnattsmässa. H an hade oxe och åsna
med men inga som föreställde den heliga familjen, herdarna och de vise männen.
D en äldsta kända permanenta julkrubban
fanns redan 1291 i ett kapell i S : ta Maria M aggiore i Rom. Denna kyrka kallades tidigare S : ta
Maria ad praesepe (Maria vid krubban) . Från
1300-talet är flera krubbor kända i Italien och
på 1400-talet finns de så gott som överallt här,
även på Sicilien. Under senare hälften av 1500talet började seden med julkrubbor breda ut sig
i Frankrike, Tyskland, Österrike,' Schweiz, Spanien, Böhmen och Polen och når sin kulmen
under 1600- och 1700-talen.
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D et var framför allt jesuitorden som använde
julkrubban i motreformationens och missionens
tjänst. Kyrkor, hem och skolor hade julkrubbor.
Seden fördes också ut till länder utanför Europa.
I slutet av 1500-talet finns krubbor i J apan, på
1600-talet i K anada och på 1660-talet i Nordoch Sydamerika och Ostindien. D eras utformning är i regel bestämd av den miljö, i vilken
de vuxit fram. D ärför lamadjur i Peru i stället
för oxe och åsna, igloos i eskimåernas land i stället för ler- och träkrubbor, ett svart Jesusbarn i
Afrika i stället för ett vitt etc.

Julkrubbor i Sverige
Till Sverige kommer julkrubban först omkring
och efter mitten av förra århundradet. Men
framställningen av födelsen och hyllningen av
Jesusbarnet möter redan under medeltiden på
Lunds domkyrkas ur och i Gotlands kyrkor för
att inte tala om reliefer av Jesu födelse på altaret i Strängnäs från 1500-talets början.
D et är emellertid först vid 1800-talets mitt vi
har - så vitt vi nu vet - den äldsta julkrubban
i Sverige. Den fanns i den katolska S:ta Eugeniakyrkan i Stockholm. D en första julkrubban i ett
svenskt-protestantiskt hem dyker strax därefter
(senast 1858) upp på Tagels herrgård i Småland och den första i en svensk protestantisk
skola på 1910-talet i Malmö. Den första julkrubban i en svensk evangelisk kyrka är från
1929 och det är den, som här ska behandlas.
Också den finns i Malmö.

Julkrubban i Krämarekapellet.

Malmöprosten Albert Lysander som
pionjär för kyrkkrubba

Främst tack vare S :t Petri församlings kyrkorådsprotokoll med rikhaltiga bilagor kan tillkomsten av den första julkrubban i en svensk
evangelisk kyrka klarläggas.
Det är sedermera prosten Albert Lysander,
som har förtjänsten av att S :t Petri fick - såvitt
man idag vet - Sveriges första julkrubba i en
protestantisk kyrka. Varifrån Lysander fick iden
därtill är inte helt klart. M en han var en vittberest man och starkt intresserad av allt som
kunde berika det kyrkliga livet och kyrkorummet. Kanske redan den julkrubba, som sedan
c :a 1g10 fanns i Stenkula skola, där han var

mångårig inspektor, och den julkrubba, som
varje år ställdes upp i katolska kyrkan i Malmö,
väckt hans intresse. Allra mest torde dock intryck
från ett flertal resor på kontinenten h a bidragit
till a tt S : t Petri julkrubba kom till stånd. Bl. a.
besökte Lysander på 1920-talet Lodz i Polen ett för sina julkrubbor mycket känt land - och
såg enligt vad kyrkväktare Folke Ekberg berättat en vacker julkrubba där. Han tyckte dock att
figurerna var för små för S: t Petri. Själv har
Lysander lämnat en handskriven anteckning
efter sig, i vilken han säger: "Förberedelserna
voro många och har sträckt sig över flera år,
innan vi funno det för oss mest passande."
Släktingar berättar också, hur lycklig han var,
11

när han då och då kunde rapportera, hur han
avancerat i sitt sökande efter lämpliga julkrubbefigurer.
D et var framför allt i Tyskland han fick tillfälle att beskåda sådana figurer och därifrån
inköpte han l 928 en krubba. I bilagor till S : t
Petri kyrkorådsprotokoll finns en räkning, daterad den 29 december 1928 från firman Butzon
och Bercker i K evelaer, en ä nnu välkä nd firma
med ett katolskt bokförlag.
Från Kevelaer, den av R eine besjungna pilgrimsstaden med den undergörande Mariabilden
i domkyrkan, var det alltså Lysander hämtade
sin julkrubba. S :t Petri församling köpte den för
51 ,25 R eichsmark, men den blev såvitt man vet
aldrig uppsatt i S : t Petri kyrka. D en var bara
20 cm hög och Lysander ansåg den vara för
liten för S :t Petri. Den blev så småningom såld
till prosten Emil Ahrent som slutligen skänkte
den till Fjelie kyrka, där den nu är uppställd
under julen.
Julkrubban av år 1929
Lysander släppte inte sin ide utan skrev till firman i K evelaer och frågade vad en krubba med
50 cm höga figurer skulle kosta. Man kom
överens om priset och hösten l 929 hade S : t
Petri fått sin julkrubba för 429,30 Rm. Ett par
saker ändrade Lysander emellertid på. Konstgjorda tallar och granar sände han tillbaka. Han
behöll ett par palmer och skaffade själv några
levande enebuskar samt en plattform med en
konstgjord gräsmatta. Den senare kostade l r 5 kr
hos Zadigs i Malmö och användes alltjämt. Även
"Jesusbarnet" återlämnades så småningom, då
Lysander ansåg det vara för sött och romantiskt.
H an försökte få firman i Kevelaer att framställa
ett mer "naturligt" barn, m en då det misslyckades köpte han ett annat från firman F. Weber
i Salzburg i Österrike. I kyrkorådets handlingar
för l 934 finns dels en anteckning om priset
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( 40 kr) dels ett kort med denna firmas namn.
På kortet har Lysander skrivit: "Vid inköp av
barn för julkrubbor bör denna firma användas.
Vaxbarn i alla storlekar, konstnärliga, naturlig
ställning". Det verkar som om Lysander räknade
med a tt bli rådgivare åt andra inköpare av
krubbor.
Så var S : t Petri julkrubba färdig och kunde
sättas upp till julen l 929. Någon invigningsakt
synes inte h a skett i S :t Petri och inte heller på
de flesta andra håll, där julkrubborna tillkom.
I katolska länder är det brukligt att inviga krubborna. S : t Petri julkrubba placerades i Krämarekap ellet. Figurerna är av härdad gipsmassa och
vackert bemålade. D eras antal är 15, vartill
kommer r 2 får, två lamm, två åsnor, tre kameler, en oxe och en hund. Krubban är illuminerad
med elektriskt ljus inne i stallet och i stjärnan
av glas över stallet. På julaftons morgon efter
nattvardsgudstjänsten vid stora altaret samlas
man kring krubban och sjunger in julen med
psalmsång och textläsning. Under årens lopp har
en del figurer tillkommit, ett par småänglar, som
står nära krubban, en hel änglaskara, som svävar över stallet och en något mindre människogestalt, som dröjer p å avstånd från julnattsscenen inne i eneskogen bakom den lilla sjö,
m an skapat av en bit spegelglas. Småänglarna
är ditställda av en a nonym givare liksom människogestalten, medan änglaskaran stammar
från Charlotte Weibull. Hon har själv gjort julkrubbefigurer i textil och i hög grad bidragit till
att i vår provins och stad .befordra intresset för
julkrubbor. Sedan ett par år a nordnas i Malmö
julkrubbeutställningar med tävla n för förskolor,
vanliga skolor, kyrkliga ungdomsgrupper, scouter och pensionärer. D e är arrangerade av Malmö
nybildade julkrubbekommitte med Charlotte
Weibull som drivande kraft. Hon planerar också
att i Malmö - i likhet med vad som skett på
ett flertal platser på kontinenten - skapa ett
julkrubbemuseum.

Stallmotivet.

Så blev Lysander och S :t Petri pionjärer för
julkrubbor i svenska kyrkor. Minst ett femtontal
följde direkt detta exempel, bl. a. Trelleborg
I 938, S : ta Maria i Helsingborg I 95 I och V.
Vram 1958. Men ännu fler påverkades indirekt
av Lysanders initiativ och nu har merparten av
Sveriges kyrkor julkrubbor.
En Malmöpräst, som på ett annat sätt varit

en pionjär i fråga om julkrubbor är framlidne
komministern och keramikern Ragnar Sundin.
Han har skapat ett stort antal julkrubbor, bl. a.
för Lunds domkyrka och flera Malmökyrkor.
Som Sundin själv berättat, hämtade han ofta
modell till sina "trubbiga" julkrubbefigurer från
Lysanders nuna.
Herman Schlyter
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Ett skoljubileum

Påven Innocentius VII medgav i brev 1406 att
en latinskola inrättades vid S :t Petri kyrka i
Malmö. Latinskolans första byggnad var belägen
på hörnet av Själbod- och Mäster Nilsgatorna
och sammanbyggd med kyrkogårdsmuren. I
samband med reformationens genomförande i
Malmö 1529 - för jämnt 450 år sedan - omdanades Malmö skola till en luthersk skola. Sedan det gamla skolhuset länge varit för litet,
flyttade skolan 1827 in i Dringenbergska gården,
den gamla myntmästaregården, vid Väster-,
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Fra ns Suells- och Norra Vallgatorna. D et gamla
skolhuset vid S : t Petri kyrka degraderades till
spruthus och kvarstod som sådant till l 87 l , då
det revs. Skolan i den Dringenbergska gården
var något av ett provisorium, och l 87 l började
en kommitte förbereda uppförandet av en ny,
tidsenlig skolbyggnad i M almö. Stadsfullmäktige
beslöt l 873 att skolan skulle förläggas i Rörsjöstaden i nuvarande hörnet av Amirals- och
Drottninggatorna, och detta beslut stadsfästes
1875 av Lunds domkapitel.

Fotografierna p å d etta uppslag visar " M almö högre allmä nna läroverk för gossar" omkring sekelskiftet. Notera
att ännu har ej annexbyggnaden ut mot Drottninggata n uppförts.

Det uppdrogs å t stockholmsarkitekterna Axel
och Hjalmar Kumlien a tt utföra ritningarna,
som godkändes 1876. Malmöbyggmästarna
Christian Mortensen och AJ Djurberg uppförde
den nya skolbyggnaden, som enligt ett samtida
omdöme var " utom jämförelse den största och
stadigaste byggnad, som någonsin blifvit uppförd i Malmö" . Den 30 september 1879 - för
jämnt ett sekel sedan - invigde biskop Vilhelm
Flensburg i närvaro av länets och stadens honoratiores "Malmö Högre Allmenna Läroverks
Nya Lärohus". Festdeltagarna gick i procession

från det gamla skolhuset till nybyggnaden. Enligt ett samtida pressreferat gick i spetsen för
processionen " läroverkets lärjungar, företrädda
af tvenne fanbärare, därpå kom husarregementet konung Carl XV :s musikcorps, som utförde
en marsch, vidare läroverkskollegiet, domkapitlet och biskopen, la ndshöfdingen, stadsfullmäktig'e och magistraten etc. Bland forna lärjungar
från läroverket' 'syntes en afdelning af Lunds
studentkår, 50 till antalet, företrädd af skånska
nationens fanaP.
H elge Andersson
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Är namnet Malmö acceptabelt förklarat?

Broschyren "Det gamla Malmö i pocketformat.
En vägledning från Malmö fornminnesförening.
Malmö l 979" inleds med orden: "På l l 70-talet
omtalas bondbyn Malmö. Byn bör ha legat söder
om Triangeln. Ingen acceptabel förklaring på
namnet Malmö finnes".
Den sista satsen är ett slag i ansiktet för seriös
namnforskning. Att förklara, tolka, namnet
Malmö är namnforskningens uppgift. Att beskriva namnets bärare, den utomspråkliga och föränderliga företeelse, som benämnts med det
språkliga tecknet Malmö, är en uppgift för
andra discipliner.
Namnet Malmö, genuint uttalat mallme,
skrevs i ett vid l l oo-talets slut gjort tillägg till
prebendelistan i Necrologium lundense M almei.
(Grundtexten stammar från omkr l 145.) 1269
skrivs namnet i originaldiplom i latinsk kontext
Malmegh och Malm@ghe.
Skrivningar med -@gh(m), -@g(he) o 1 i såväl
original som senare avskrifter dominerar helt
under l 200- och l 300-talen, men någon gång
står även -öe, -öy o 1, då i avskrifter och regester.
Alternativformer på -@y- uppträder på 1300-talet
i original, såt ex Malm@ym 1346. Detta är också
vad man på rent språkliga grunder väntar sig.
(Här bortses från tyska, holländska, franska m fl
1300-talsskrivningar med avvikande -oo o d.)
Först mot 1300-talets slut och under 1400talets förra hälft ökar formerna med -@y-, -e (@ )o 1 i antal. Men skrivningar med -@gh- är högfrekventa ännu 1450 och de försvinner först
under förra hälften av 1500-talet, sist i latinska
kontexter.
Skriftbilden och uttalsformerna visar otvetydigt att namnets förled är ordet malm, som in-
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går i många ortnamn, t ex i bebyggelsenamnen
Malma och Malmslätt och i sjönamnet Malmingen. Ordet malm är besläktat med verbet mala
och det substantiv mal, som ingår i sammansättningen strandmal. Grundbetydelsen är 'ngt sönderkrossat' och ordet syftar som äldre namnelement på förekomst av grus och sand. Ordets användning om metallurgins råvaror, järnmalm
etc, liksom om huvudstadens stadsdelar Norrmalm, Södermalm m fl, är givetvis av yngre datum. (Se härom bl a Hellquist, Svensk etymologisk ordbok l s 623, art Malmö och I malm.)
Vad gäller namnets efterled visar skriftbilden
en utveckling av det språkliga tecknet, som väl
överensstämmer med vad vi vet om den i huvudsak sydvästskånska och sj~lländska namnkategori, som innehåller namnelementet hög, i forndansk grundform skrivet lrnghmr.
Redan tidigt har namnet - liksom andra
kända namn i den här gruppen - tenderat att
spåra ur till -ö. I Håndbog i danske stednavne.
Anden udgave. Khvn 1976, skriven av Aage
Houken, finns på s 128 förutom Malmö femton
exempel på denna urspåring -hög till -ö. I samma arbete gess 125-130 en översikt över namnelementets övriga utvecklingar i kända ortnamn.
En inträngande analys av detta namnelements
ljudhistoriska utveckling i namngruppen ger
den till Institut for navneforskning i K0benhavn
knutna namnforskaren Vibeke Christensen i
uppsatsen "Udviklingen af h0gh(-) i 0stdanske
stednavne", i: Studier i dansk dialektologi og
sproghistorie tilegnede Poul Andersen . . . Khvn
1971, s 65-74. Det skånska namnmaterialet,
bl a Malmö, diskuteras särskilt på s 64 f.

Mest känd är väl den skånska utvecklingen
till -ie. Se h ärom tex Grevie, Skånes ortnamn
A 3 s 69 f, Villie, Skånes ortnamn A 11 s 130 ff,
samt - i M almöområdet - tex H yllie, M almö
fornminnesförenings årsskrift 1959 s 54 ff, Fosie,
dito 1960 s 57 f, och O xie, dito 1969 s 106 ff
med litteratur och ytterligare exempel.
Normalt h ar namnen på -hög i de äldsta beläggen dativ singularisform på -i eller -e. I fallet
Malmö har däremot den äldre skriftens -ce och
den p å 1200-talet uppträdande fornvästnordiska
formen Malmhaugar tagits till intäkt för a tt
namnet ursprungligen haft plural syftning, dvs
med innebörden 'sand- eller grushögarna' .
M an måste när det gäller sådana h är namn,
som frå n börj an burits av terrängformationer,
ständigt h ålla i minnet, att namne t h ar kunnat
existera under lång tid, innan någon fast bebyggelse uppstå tt på platsen. Bebyggelsen har
sedan - som i så många andra fall - övertagit
namnet. D en ursprungliga n amnbäraren, ett
terrängavsnitt känneteckna t av sandåsar och
sandkullar, ka nske ett område m ed revlar och
klitter, kan inte utpekas i dag.
D et ursprungliga Malmö ä r alltså varken
staden Malmö, den från 1200- och 1300-talen i
skrift b elagda b ebyggelsen N edre Malmö eller
den frå n samma tid belagda, m en äldre föregångaren ö vre }.1almö, inte h eller den enkla,
allra första bebyggelse, som föregå tt bondbyn
Malmö.
Längre a n så här kan ortnamnsforskningen
f n inte komma med namnet Malmö. Redan
1743 framlades den ovan rela terade tolkningen
av Flensburg efter en ide av historikern Sven
Lagerbring. D en finns t ex hos Falkman (Ortnamnen i Skåne. Lund 1877 ) s 54 f. Den accepteras helt av stora namn inom nordisk ortnamnsoch språkvetenskap som H ellquist (se ova n ),
Sahlgren ("D e skå nska städernas namn", Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1925 ; " Hälsingborgstraktens ortnamn", H älsingborgs histo-

ria. Hälsingborg 1925, s 123; Vad våra ortnamn
berätta. Sthlm 1932, s 11 ) och H ald (Nudansk
ordbog. Andet bind. Khvn 1962, s 587 f ) - för
att bara nämna några.
I andra upplaga n av Svensk uppslagsb ok finns
under resp uppslagsord korta notiser om namnen på svenska socknar, köpingar, städer och
större administrativa enheter. I band 19, sp 139
( 1951 ), återges den av språkforskningen allmänt
accepterade tolkningen.
I Bent J orgensens avhandling R eciprokering.
Studier i indbyrdes afhx ngighed mellem x ldre
danske bebyggelsenavn. Khvn 1977, s 30 och
429, diskuteras förhållandet N edre/ ö vre Mal mö
i ett vidare, språkstrukturellt perspektiv.
En lättillgänglig resume av detta är som bekant för läsarna av M almö fornminnesförenings
årsskrift Ingemar Ingers' inledande uppsats 1957
i serien Ortnamn i M almö, där namnet M al mö
beha ndlas s 1o ff.

I Elbogen nr 2 1979 ingår en artikel om
namnet Malm ö med samma utgångspunkt, dvs
fornminnesföreningens broschyr om D et gamla
Malmö, som inledningsvis meddelar att ingen
accepta;bel förklaring av namnet Mal m ö finns.
D et förslag som framställs i El'bogen bygger på
lös och okritisk grund. Ett genmäle är p å sin
pla ts.
En tillförlitlig och utförlig sene medeltida
skriftbelägg finns att tillgå vid dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL ), där också den
skånska namnlitteraturen kan rådfrågas. D etta
gäller gamla skånska ortnamn över huvud taget.
Bäst ä r naturligtvis a tt i varje särskilt fall gå
till sj älva källan, så beträffande namnet Malm ö
t ex till den kända och lättillgängliga u tgåvan
av Lundanekrologiet av L Weibull, Lund 1923.
(Om man inte föredrar att studera originalhandskrifterna direkt. )
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Det kostar ingenting att per telefon, brev eller
personligt besök inhämta basfakta eller tips om
bakgrundsmaterial från DAL, ett forskningsarkiv
som vid sidan av bl a uppgiften att insamla,
bearbeta, bevara och publicera skånskt ortnamnsmaterial också har att gå myndigheter
och enskilda till handa med information i dialekt- och ortnamnsärenden.
Att bygga en namntolkning enbart på Tomners stadshistoria - den må vara aldrig så gedigen - är knappast tillrådligt. Det finns ett rikt
material att ösa ur, som ligger närmare primärkällorna.
D en språkligt korrekta och av språkforskningen allmänt accepterade tolkningen framställdes
för en gångs skull redan vid 1700-talets början.
(Jfr ovan med där anförd litteratur. )
Elbogenartikeln innehåller den helt onödiga
förmodan: "Tydligen har ingen av språkforskarna känt till den äldsta av Tomner numera
belagda namnformen ... " (dvs Lundanekrologiets form ), vidare "De har i stället byggt på
en cirka 90 år yngre version, härrörande från
något så avlägset som en isländsk saga, eller på
andra tillkrånglade varianter".
Detta är inte sant. Lundanekrologiet är sedan länge, sedan långt före Tomner, ingående
studerat och utnyttjat av bl a språkforskningen.
Belägget i fråga är välkänt och ingår av gammalt
i både namnlitteraturen och arkivsamlingarna
på ömse sidor av Sundet.
Härtill måste sägas, att ingen seriös språkforskare går till fornvästnordiska källor (fornnorska och fornisländska ) med förbigående av
de inhemska fornöstnordiska (forndanska, till
nöds fornsvenska ), om det som här gäller ett
gammalt skånskt ord eller ortnamn. Det är i
alla sammanhang ett metodiskt fel att gå över
ån efter vatten. Antydningarna i Elbogenartikeln
saknar grund.
Vad "tillkrånglade varianter" beträffar är det
i själva verket så att skriftspråket i äldre tid inte
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var så centraldirigerat och normerat, som det
är i vår tid. Ett och samma ord eller ortnamn
kunde i en och samma källa av en och samme
skrivare ges flera olika skriftformer. Man skrev
med dekora tionsbokstäver, dubbeltecknade vokaler och allt möjligt annat, som vi i dag inte
är vana vid.
D et fanns ingen officiell norm för ortnamnens
skrivning. Därför kunde man t ex på medeltiden
skriva ett namn som Mal mö i enlighet med dåtidens lokala talspråksva nor, därav nekrologiets
nedslipade form M almoi, och detta trots att
man v a n 1 i g e n skrev enligt en mera stel
skriftspråkstradition, så t ex alla de "tillkrånglade" formerna, vari det ursprungliga -gh- i det
forndanska hoghcer kvarstår. Jfr om dessa former ovan.
Det är ett allmänt faktum att skriften
långa tider bibehåller tecken för ljud, som
kanske sedan sekler h ar försvunnit i ta 1 e t.
Detta brukar kallas skriftspråkskonservatism. Vi
säger la, ta och de, men skriver, åtminstone
oftast, lade, tog och det. Vi uttalar orden hjul
och skjorta med initialt j- resp sje-ljud, men
stavar dem med hj- och skj-, trots att vi sedan
sekler lämnat det ursprungliga uttalet av h + joch s + k + j- i dessa ord bakom oss.
På samma sätt är det helt naturligt och inte
"tillkrånglat", att vi på medeltiden har skriftformer av ord och ortnamn, vari de nya, i talspråket nedslipade varianterna dyker upp i
skrift för att under en lång övergångstid växla
med kvardröjande, skriftspråkskonservativa former.
Det går rimligen inte att förklara beläggserien för namnet Malmö på annat sätt än att
efterledens urspr -ogh- utvecklats till -oi- e d,
precis som väntat.
I E1bogenartikeln påstås vidare att ordet ö
"på fornsvenska och isländska" heter "ey och
på norska ö'', samt att " Om man skriver ö, ey

eller öi förefaller inte att göra någon större skillnad".
Det är just det det gör! Hellquists etymologiska ordbok är inte så tydlig just på den här
punkten - i Elbogenartikeln har författaren
blandat samman formerna. Det skall gärna
medges att etymologi är svårt. Det borde stämma en lekman till försiktighet.
Vårt nusvenska ord ö är en s k monoftong, i
skrift representerad av en enkel vokal. Ordet var
i fornnordiskan en diftong, dvs det representerades av en dubbelvokal, som skrivs ey, oy. I
västnorden kvarstår ordet som diftong, så isländska ey, nynorska oy och färöiska oy ( ggj),
men i östnordiska har den på ett mycket tidigt stadium dragits samman till en
monoftong, monoftongiserats till danska o och
svenska ö.
I det tidigmedeltida Skåne var den utvecklingen redan fullbordad. Ordet ö representerades av monoftongen o, inte av diftongen ey,
oy ed.
När vi i 1 IOo-talets Lundanekrologium har
en efterled -oi- mitt i en rad skrivningar med
-ogh- o 1, så beror detta -i- på en annan sak.
Nekrologiets skrivare och hans omgivning uttalade helt enkelt redan då -gh- som -j- i ställning efter ett -o-.

Vi får alltså genom nekrologiets form M almoi
en tidig upplysning om den forndanska dialektutveckling, som vi alla kan iaktta konsekvenserna
av än i dag. På danska och genuin skånska heter
det väj och höj, dansken skriver vej, hoj, skåningen (på svenska) väg, hög. Ordens forndanska och fornsvenska grundform är vceghcer
och hoghcer.
Om nu efterleden i namnet Mal mö urspr
hade varit ö, så hade vi inte fått alla dessa -ghskrivningar under medeltiden och inte heller
skrivningen -oi-. Det finns tillräckligt många
medeltida skrivningar att jämföra med, där ortnamn ve r k 1 i g e n innehåller efterleden -ö.
Dessa spårar inte ur till -hogh-. Däremot spårar
åtskilliga -hogh- ur till -o- (jfr ovan).

Det ökande intresset för våra fantasieggande
ortnamn är glädjande, men ortnamnstolkning är
inte alltid så lätt som det kanske kan se ut. Om
man funderar över något som rör de skånska
ortnamnen, kan man enkelt och bekvämt skaffa
sig upplysningar genom att ringa eller skriva till:
Dialekt- och ortnamnarkivet, Helgonabacken
14, 223 62 Lund, tel. 046-12 41 oo, ankn. 550
eller 553.
Göran H allberg
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Namnet Malmö, ett genmäle

Göran Hallbergs inlägg i frågan om slutleden i
namnet Malmö - tidigast skrivet Malmei skall tolkas såsom -ö- eller -hög är intressant ur
flera synpunkter. Det utgör en informativ översikt av ortnamnsforskningens ståndpunkt i fråga
om namnet Malmö. Därvidlag råder tydligen en
kompakt enighet om alternativet -hög. De språkliga lagarna - vilka visserligen inte är några
naturlagar i stil med tyngdlagen men självfallet
värda all respekt - pekar med stöd av talrika
belägg på att ö i Malmö är en relikt av -hög.
En lekman kan undra, varför staden ej fick
namnet Malmie i stil med Arrie, Borrie och ett
stort antal andra orter i malmötrakten, där ordslutet -ie obestridligen pekar på -hög. Men Hallberg upplyser, att namnet redan tidigare tenderat att spåra ur till -ö och att det finns 15 exempel på liknande urspårningar.
Hallbergs inlägg är även intressant såsom exempel på hur vetenskapsmän kan isolera sig i
sina fållor. "Att förklara, tolka, namnet Malmö
är namnforskningens uppgift, att beskriva namnets bärare, den utomspråkliga och föränderliga
företeelse, som benämnts med det språkliga tecknet Malmö, är en uppgift för andra discipliner'',
skriver Hallberg. Den ursprungliga namnbäraren synes över huvud ej angå honom. Men det
är just kombinationen mellan namn och realitet,
som intresserar historikern, arkeologen och den
bildade allmänheten.
Hallbergs indignation och förakt kan inte avhålla mig från att i all blygsamhet fortsätta att
fundera över namnet Malmö. Min uppgift att
forskningen kring namnet byggt på den i en isländsk saga förekommande formen M almhaugar
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bestrider han kategoriskt (han tycks ha förbisett mitt citat ur Esaias Tegners d.y:s essä Språkets makt över tanken i Elbogenartikeln ) . Hallberg skriver: " Ingen seriös språkforskare går till
fornvästnordiska källor (fornnorska och fornisländska ) med förbigående av de inhemska
fornöstnordiska (forndanska, till nöds fornsvenska), om det som här gäller ett gammalt skånskt
ord eller ortnamn. D et är i alla sammanhang ett
metodiskt fel att gå över ån efter vatten". Men
på ett annat ställe i sin artikel skriver Hallberg:
"Normalt har namnen på -hög i de äldsta beläggen dativ singularisform på -i eller -e. I fallet
Malmö har däremot den äldre skriftens ce och
den på 1200-talet uppträdande fornvästnordiska
formen Malmhaugar tagits till intäkt för att
namnet haft plural syftning, d . v. s. innebörden
sand- eller grushögarna. Man måste, när det
gäller sådana här namn, som från början burits av terrängformationer, ständigt hålla i minnet, att namnet har kunnat existera under lång
tid, innan någon fast bebyggelse uppstått på
p latsen. Bebyggelsen har sedan - som i så
många andra fall - övertagit namnet. D en ursprungliga namnbäraren, ett terrängavsnitt, kännetecknat av sandåsar och sandkullar, kanske
ett område med revlar och klitter, kan inte utpekas i dag."
Låt oss - fastän Hallberg tycks ha gått över
ån efter vatten - applicera detta exempel på
vårt fall : folk som passerar området med sandhögar etc. kallar området för malmhaugar eller något liknande ord av betydelsen sandhögar. Området blir bebott, och benämningen övergår till
ett - visserligen fantasilöst men dock namn. På

Pildammen år 1900. Vid schaktningar här 1864 påträffades rester efter kyrka och kyrkogård. Är platsen identisk med bondbyn " Övre Malmö ? Foto: Malmö Museum.

eller invid det ifrågavarande impedimentet eller
kanske flygsandsfältet uppstår en jordbruksegendom av sådan kvalitet, att Lunds domkyrka
gör den till prebende, såsom omvittnas i Necrologium Lundense. Att exemplet ej har någon
relevans beträffande Malmö förefaller uppenbart.
För att en sådan benämning som sandhög
eller -högar ska bli ett namn måste förutsättas,
att det är en formation utöver det ordinära
eller eljest unikt. Ingen sandhög av denna beskaffenhet är känd eller spårad på någon plats,

som rimligen kan motsvara Övre Malmö, där
prebendejorden givetvis måste ha varit belägen.
En sandö, som blir bas för fiske och köpenskap och som växer ut till ett samhälle, får rimligtvis sin tidigaste benämning ur modersamhällets aspekt. När ön nått en viss betydelse blir benämningen dess naturliga namn: Malmö. Genom handel och sjöfart blir namnet internationellt känt och överfört till modersamhället inne
på land. Exempel på sådan namnöverföring
från stations- och industrisamhällen finns det
mängder av i vårt land.
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Så vill jag tolka namnbildningen.
Särskild uppmärksamhet måste ägnas Necrologium Lundense, där namnet Malmö för första
gången är belagt, i formen Malm@i. Namnet förekommer i en prebendelista, d.v.s. en förteckning över vid Lunds domkyrka instiftade prebenden. Listan upptar till en början egendomar,
härrörande från en av Knut den helige rn85
gjord donation och fullföljes genom uppräkning
av senare tillkomna prebenden, däribland ett under nr 14 i listan med subdiakonen Benedictus
såsom angiven prebendeinnehavare. Denna instiftelse har gjorts av ärkebiskop Eskil i slutet av
hans ämbetstid, som omfattade åren I I 38-77.
De sista två raderna i anteckningen, som gjorts
av en annan hand än den övriga texten, lyder i
svensk översättning: "Malm0i en sjundedel
mindre än ett helt bol, givande fjorton örtugar".
Notisen om malmöjorden anses ha tillkommit
omkring I I 70 - kort tid efter närmast föregående anteckning. På raden ovanför denna anteckning förekommer namnet Gesh@ge ( Gessie)
och en rad högre upp namnet Grefh@ge (Grevie). Alla i nekrologiet förekommande ortnamn,
vilka nu slutar på -ie - g till antalet - har
slutstavelse innehållande -hög i varierande utformning. I prebendelistan förekommer utöver
de nyss nämnda Arr@gum (Arrie), Flath@ge
(Flädie), med varierande stavning, Fuglh@ge
(Fuglie) och Schethroege (Skegrie).
Weibull säger att boldelen i Malmö är av okänd härkomst. Lennart Tomner drar av beteckningen bol (latin: mansus) den slutsatsen,
att det Malmö som avses endast varit en landsby.
Angående utvecklingen av det nusvenska
ordet ö upplyser Hallberg, att ordet i forntiden
var en diftong, som skrevs ey, @y. I östnordiska
hade ordet på ett mycket tidigt stadium dragits
samman till danska 12! och svenska ö. Härmed
vill Hallberg tydligen visa, att skrivningen
Malm@i på I mo-talet inte kunde syfta på ö.
Stavningen av ortnamn var emellertid, som

22

Hallberg själv framhållit, inte så reguljär. Detta
framgår t. ex. av att i de namn med slutord på
hög, som förekommer i necrologiet, stavas slutleden på g olika sätt, frånsett latinska böjningsformer. Med ett sådant stavningsskick kan det
inte vara försvarligt, att dra någon slutsats i öhögfrågan av att diftongen öj i ett enstaka fall
stavas @i i stället för @y.
Det anmärkningsvärda förhållandet att
malmönamnet i necrologiet har en efterled -12Ji
mitt i en rad skrivningar med @gh eller liknande
förklarar Hallberg med att necrologiets skrivare
och hans omgivning uttalade helt enkelt redan
då gh- som j i ställning efter ett -ö-.
Härtill är att anföra. Weibull talar i förordet
till sin edition av necrologiet om den långt hunna utvecklingen vid den stora kyrkliga metropolen i Norden, S :t Laurentius i Lund, och han
finner necrologiet i dess av honom högt prisade
utformning avspegla bildningståndpunkten och
konstskickligheten vid kaniksamfundet. Necrologiet vittnar i sig självt om den vikt man
tillmätte denna för eftervärlden avsedda urkund. Att föra pennan i necrologiet måste ha
varit en uppgift för en verkligt betrodd kyrkans
tjänare. Att denne skulle bryta stilen genom att
införa sitt talspråk - sådant nu detta kan ha
varit beskaffat - förefaller minst sagt osannolikt. Då prebendelistan är relaterad till Knut
den helige och troget återger de gamla namnformerna, förefaller det långt troligare, att nedtecknaren genom skrivningen M alm@i anslutit
sig till ett ålderdomligt namnskick, väl medveten om betydelsen ö. Här om någonsin bör
man kunna finna ett exempel på den av Hallberg såsom vanlig betecknande skriftkonservatismen.
Vad beträffar de många -högbeläggen på
malmönamnet har man anledning ta fasta på
Hallbergs påpekande, ati det på den tiden inte
fanns någon officiell norm för ortnamnens
~krivning. Det officiella språket var ju i största

utsträckning latin, och även de nordiska namnen
fick ofta latinsk form (dock ej i prebendelistan) .
Genom en felaktig latinisering eller ett instoppat g i analogi med de många -högnamnen i
Malmös omgivningar kan namnet ha fått en
vilseledande form. Skedde detta i något officiellt
eller eljest auktorativt sammanhang, måste risken för efterbildning ha varit mycket stor, och
spridning kan ha skett som ringar i vattnet.
I detta sammanhang kan det vara av intresse att hänvisa till ett påpekande av den
danske historikern och språkforskaren J. Steenstrup. På tal om ett isländskt förslag till härledning av namnet Själland erinrar han om att
islänningarna hade en stor benägenhet att ge
främmande namn en form, som förklarade deras förmenta betydelse eller förskönande dem. 1 )
Detta kan gälla ifråga om formen Malmhaugar
i Hakonarsagan (omkr. r 260), men vad säger
oss, att inte någon dansk kan ha haft samma
missriktade ambition.

När det gäller att förklara uppkomsten av
namnet Malmö kan man enligt min mening
inte blunda för de historiska, arkeologiska, topografiska och textkritiska synpunkter, som så
påtagligt anmäler sig. Jag vågar till och med
ifrågasätta, om det är vetenskapligt försvarligt
att med bortseende av dessa synpunkter härleda
namnet enbart med stöd av vedertagna språkvetenskapliga metoder. Man rör sig dock i
detta fall - trots hållpunkter av olika slag med mer eller mindre kvalificerade gissningar
om urgamla förhållanden, ytterst baserade på
mänskliga faktorer. Det gäller att inte bara
räkna belägg utan framför allt att väga vittnesbörden. Det tyngsta av dem måste vara Necrologium Lundense med dess belägg av namnet
- nära ett sekel äldre än varje annat.

Thomas Munck af Rosenschöld
1)

J.

Steenstrup, De danska Stednavne, Kobenhavn
1908, s. 52.

Karta över Malmö 1675. Här ses tydligt öster om staden resterna efter den långa sandreveln samt rester efter
det stora " lagunområdet" , Röör Siöön .
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Meningsskiljaktigheter vid några sandhögar

Det är med stor glädje och stort intresse som
undertecknad kan notera a tt syftet med en något
provocerande mening i "Det gamla Malmö i
pocketformat" nått sitt m ål. Att våga ifrågasätta tidigare gjorda humanistiska landvinningar
är nämligen ett sätt att väcka förnyad diskussion
i gamla, för länge sedan till synes färdiga resultat. Göran Hallbergs artikel i detta nummer av
Elbogen är den hittills m est uttömmande publikationen rörande namnfrågan Malmö och därtill
mycket välskriven.
Av ordet Malmöi:s efterled visar Hallberg
mycket riktigt att ursprunget är att söka i ordet
"hög". Mängden av byar, exempelvis runt
Malmö, har denna efterled. Genom det mycket
rika skriftliga källmaterialet är det för denna
etterleds vidkommande ka nske inte någon tvekan om ursprunget. Ortnamnsforskningens la ndvinning synes h är klar. M ed förleden "Malm"
är däremot, enligt undertecknad, situationen en
helt a nnan. Den gängse uppfattningen h ar Hallberg redovisat. Av verbet mala d.v.s. något sönderkrossat via substantivet mal till sammansättningen strandmal blir ordet en åsyftning p å
någon form av grus eller sandförekomst. "Sandh ögarna" skulle dessutom enligt H allberg h a
existerat som terrängnamn innan bebyggelse
etablera ts på platsen. För a tt gardera sig p åp ekas också att m an i dag inte kan utpeka det
terrängavsnitt av sandåsar och sandkullar som
givit upphov till namnet. Exploateringen inom
Malmö skulle antagligen för alltid ha tagit bort
detta bevismaterial.
Bebyggelseord med förleden "Malm" verkar
för en lekman kanske inte vara så allmänt utbrett som vill p åskinas. Enligt "Geografiskt-sta24

tistiskt handlexikon över Sverige" finns visserligen ett femtiotal namn med förleden "Malm"
i Sverige. M ängden är ka nske inte så intressant
som spridningsmönstret. Merparten av namnen
h ärstammar nämligen från Sveala nd m ed tyngdpunkt i M älarområdet. Flera namn bör således
ha anknytning till malmutvinning. Antalet namn
avtar markant söderut. Så finnes t.ex. inte enligt ovannämnda källa - någon ort med denna förled varken i Halland, Blekinge eller Skåne,
Malmö undantaget. En kontroll med Geoda:tisk
instituts generalstabskort över hela D anmark
visar att det i hela det sandiga danska riket endast finnes fyra namn med förledet "Malm",
därav två med samma efterled. Tre stycken är
belägna på Jylland, ett på Fyn. Om nu ordet
" M alm" skulle åsyfta ett sandigt terrängavsnitt,
varför finnes det då inte fler terrängnamn i hela
det äldre danska sandriket med denna förled?
En acceptabel förklaring skulle ka nske vara a tt
det vid Malmö funnits speciellt markanta terrängformationer. Så har dock ej varit fallet.
H allbergs a ntydan om att ,d et speciella terrängavsnittet vid Malmö i dag inte ka n utpekas är
ett slag i ansiktet för seriös arkeologisk malmöforskning - för att använda en variant av hans
egen formulering. M almö museums arkiv innehåller mer än 300 undersökningsrapporter bara
över det centrala M almö, allt frå n Norra V allgata n i norr till Pildammarna i söder, frå n Kirseberget i öster till Ribersborg i väster. Bara under
de senaste fyra å ren h ar det genomförts ett
hundra tal undersökningar i detta område bl.a.
m ed syfte att klarlägga ursprungstopografin. Den
bild vi genom det arkeologiska materialet har är
säker och tämligen orubbad. Sanden i malmö-

området finnes endast utmed en ca två km lång
sandrevel ute vid havet. Innanför denna revel
har det funnits en mäktig "lagun" av kärr och
vattensjuk mark. Söder om denna, d.v.s. långt
söder om den nuvarande kanalen, finnes endast
moränlera vilken täckes av ett tjockt lager matjord. Det är häruppe, ca två km från närmaste
sandförekomst, som bondbyn Malmö har legat.
Har då sandreveln vid kusten utmärkt sig på
något sätt? Den har varit ca två km lång och
ett par hundra meter bred med svagt sluttande
markyta vilken maximalt når lite mer än tre
meter över havsytan. Dessutom har reveln täckts
med ett jordlager. Ingen utgrävning har t.ex.
påvisat flygsand, vilket bör tyda på att det är
frågan om en av jord och vegetation väl täckt
sandrevel. Pollenanalyser har visat att sandrevelns botaniska värld bör ha varit i stort den
samma som vi i dag möter på de grönskande
saltängarna söder och norr om staden. Ingen
som i dag beträder dessa områden har någon
förnimmelse av befintliga sand- eller grusförekomster under markytan. Skulle detta kustavsnitt
vid Malmö vara upphovet till ett terrängnamn
"Malm", då kan man med fog fråga sig varför
ej fler ortnamn utmed den skånska och danska
kusten kan härledas tillbaka till samma namn.
Ortnamnsforskningen har med sin vetenskaps
fördelar och brister nått fram till resultatet att
förklaringen till en del av ordet Malmö ska sökas
i speciella, lokala terrängförhållanden. Den arkeologiska forskningen å sin sida har med samma
förbehåll erhållit en terrängbild som ej stämmer
med ortnamnsforskarens. Malmöarkeologin kan
mycket väl acceptera ortnamnsforskarnas resultat
som en hypotes vilken aldrig kommer att kunna
föras till bevis. Därmed är också underförstått
att andra hypoteser kan ha lika stort existensberättigande.
Den diskussion som nu i fyra artiklar i Elbogen upptagit namnfrågan Malmö har inte saknat vare sig vetenskapligt eller populärveten-

skapligt intresse. Hypotesen att ordet Malmö
skulle syfta på en öformation är visserligen inte
ny - den fanns med i den äldsta diskussionen
om ordets ursprung redan på I 700-talet - men
har nu knutits till befintliga arkeologiska resultat. Ortnamnsforskningen har å sin sida presenterat en utförlig analys av i främsta hand efterleden öi. Det vore i detta sammanhang väsentligt
om denna artikelserie en gång i framtiden kanske kunde avslutas med en analys från ortnamnsforskningen rörande ordet "malm", dess förhållande till inte enbart svenskt utan även tyskt och
danskt ordbruk, dess spridningsmönster med
hänsyn till både förled och efterled etc.

Sven Rosbarn

Gamla pålverk påträffade vid grävning invid Pildammen 192 I. Fotot skänkt till museet av fornminnesföreningen samma år.
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Kyrkohistoriskt 450-årsminne

På våren 1527 höll Claus Mortensen den första
evangeliska predikan på danskt språk i ett övergivet kapell i den s k Rådmansvången i närheten av nuvarande S:t Johannes kyrka. Claus
Mortensen fortsatte med sina evangeliska gudstjänster först i Helig Kors K apell utanför
Västerport och sedan i gråbrödernas kyrka Sanctorum Simonis et Judae kapell i hörnet av Västergatan och Lilla Bruksgatan. Gudstjänsterna
hölls på lutherskt vis med mässa, psalmsång och
predikan på modersmålet, dv s danska. För de
evangeliska gudstjänsterna i Malmö utgav Claus
Mortensen 1528 en psalmbok och en gudstjänstordning, den s k Malmömässan. Genom de båda
trycken fick reformationen en ryggrad, och Claus
Mortensen blev allt djärvare som företrädare
för den evangeliska läran. Han framträdde alltmer öppet och begärde av den katolske sockenprästen i Malmö att få hålla evangelisk gudstjänst varje eftermiddag i S :t Petri kyrka . I
detta läge ingrep ärkebiskop Aage Sparre i
Lund och varnade borgarna i Malmö för Claus
Mortensens irrläror. Claus Mortensen lämnade
Malmö hösten 1528 och begav sig till ett evangeliskt prästseminarium i Raderslev i Sönderjylland.
Sedan Fredrik I utfärdat kungliga skyddsbrev
för evangeliska predikanter, återvände Claus
Mortensen på hösten 1529 till M almö och återupptog reformationsverket där, nu med fullt
stöd av borgmästaren Jörgen Kock och m agistraten. Ärkebiskopen i Lund var nu maktlös.
Den katolska kyrkan kom i gungning. D en katolske kyrkoherden i M almö S : t Petri, H enrik
Hansen, tvingades frånträda sitt ämbete och
inlämnade på M almö rådhus ett resignations-
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brev, da terat 1529 "Sancti Michels dag" (29/9) ,
där han medgav, att borgerskapet i M almö fritt
skulle få råda över S : t Petri kyrka med dess
räntor och välja präster efter egen önskan. Brevet förvaras i Malmö stadsarkiv. Sedan Henrik
H ansen gottgjorts med en penningsumma, insattes Claus Mortensen som den förste evangeliske kyrkoherden i Malmö S : t Petri. Den
lutherska reformationen hade segrat i Malmö,
D anmarks näst Köpenhamn största stad med c :a
3 ooo invånare. Se vidare MFA 1975, Malmöreformatorn Claus Mortensen 1499- 1575.

H elge Andersson

C laus Mortensens minness ten uta nför S :t Petri kyrka.
Foto: Bo F. M årtensson.

..

MALMOITEN

Vår malmöit denna gång föddes året efter det
vi fått vår första moderna författning genom
1809 års regeringsform. Hans far var snickare i
Malmö och vår malmöit kom snart att visa
sina förståndsgåvor. Efter studier vid "stadens
lärdomsskola" sändes han vid 16 års ålder till
universitetet i Lund. Hans studier där förde
honom fram till en filosofie doktorsgrad, men
därefter kom han att viga sitt liv åt juridiken.
Den som kom att styra hans val av levnadsbana
var den välrenommerade professorn vid den juridiska fakulteten i Lund Johan Holmbergson.
Han blev vår malmöits lärare under de juridiska
studierna, som ledde fram till disputation 1838.
Holmbergson rekommenderade också vår malmöit till riksdagsarbete, och under den märkliga riksdagen 1840-41 tjänstgjorde han som
bondeståndets förste notarie och vikarierande
sekreterare. Det var under detta arbete han började att sammanställa de förarbeten till "Sveriges statsförfattningsrätt", som kom att bli hans
viktigaste verk. Denna svenska författningshistoria kom i sista upplagan att omfatta mer än
2 .ooo sidor.
Det var också Holmbergsons vurm för en historisk rättsuppfattning som kom att prägla vår
malmöits vetenskapliga författarskap . Denne
pläderade för kunskapen om författning och dess
historiska utveckling och hävdade att "den verksammaste garanti för upprätthållande av ett
lands författning är kärlek för densamma" .
Vår malmöits juridiska författarskap renderade honom erkänsla både i Sverige och ute i
Europa. Han blev förfessor i statsrätt och processrätt i Lund 1852 och två år senare kreerades
han till juris doktor vid universitetet i Kiel.

Efter ett tiotal år som professor utnämndes
han 1860 till ledamot av Högsta domstolen. Vid
sidan av sitt justitierådsämbete började han år
1864 utge den tidskrift för lagstiftning och lagskipning, som kom att bära vår malmöits namn
och som utkom fram till 1889. I en uppsats i
tidskriften skrev han: "Med den utveckling
landsbygden tagit går det mycket väl att sammanslå la nd och stad i gemensamma domstolområden och inom varje sådant område får
domstolen icke bestå av färre än tre lagfarna
ledamöter." Detta vår malmöits realistiska förslag genomfördes först i vår egen tid, 197 r .
År 1887 tog han avsked från sitt ämbete men
återvände icke till sin födelsestad utan dog i
Stockholm 1888. Vem var han?
Svar:
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UTGIVARKORSBAND

En höstutfärd

intill kroen ligger Gavnö herrgård, ursprungligen ett nunnekloster från drottning Margerethes tid, ca r 400. Det nuvarande rokokoslottet
uppfördes på r 750-talet. Här finnes, förutom
slottkyrka och vackra slottsinteriörer, ett värdefullt bibliotek och Danmarks största privata tavelsamling. Herrgårdens skatter beses under sakkunnig guidning.
I Na:stved gör vi uppehåll för att stifta bekantskap med en av nordens få kvarvarande
Heligandshusbyggnader.
Efter Na:stved ställes färden norrut och hemkomsten beräknas till strax efter r 8.oo.
Kostnaden för utfärden inkl. båtbiljetter,
guide- och entreavgifter och lunch (mat, öl,
eller vatten, servis) är ca r 25 s.kr. ( = r 50 d.kr.).
Möjligheter till kaffedrickning kan inläggas i
programmet, men kostnaden ingår ej i priset.

Malmö fornminnesförening har under senare år
företagit ett flertal uppskattade resor till våra
grannländer. Höstens utfärd går i samma traditionella anda, en lördagsresa 29 sept. till det
vackra Sydsjälland. Avresa sker i år något tidigare på dagen än normalt, beroende på färjetiderna. Samling sker på parkeringsplatsen utanför Malmöhus, buss 31, senast 7.45.
Via Dragör tar vi oss söderut över Köge till
Gjorslev borg, vilken beses exteriört. Gjorslev
tillhörde roskildebispen Peder Jensen Lodehals
och uppfördes ca r 400.
Det praktfulla Stevns klint med den år r 928
delvis nedstörtade Höjerup kyrka från r 300talet besökes. Via den idylliska staden Prästö når
vi Vordingborg, medeltidsstaden som växte upp
i skydd av en riksborg.
Den äldsta borgen härstammar från Valdemar
I (ca r r 60). De nuvarande ruinerna är emellertid rester efter Valdemar Atterdags ( r 34075) mäktiga byggnadsverk, kronan bland kungens alla byggnadsföretag. Ruinområdet och det
s. k. Gåsetornet Danmarks bäst bevarade
borgtorn - beses.
Färden ställes norrut och vid "Karettmakarens" kro väntar lunch. Denna genuina danska
kro passar väl en fornminnesförening. Strax
28

OBS! För att minska styrelsens arbete
erlägges reseavgiften i dansk valuta. Deltagarna ombedet att själva i tid ombesörja
erforderlig valutaväxling. Anmälan till utfärden sker med hjälp av svarskortet, vilket ska vara föreningen tillhanda senast
20 september. Platser kommer att bokas i
den tur anmälningarna inkommer. De som
ej kan beredas plats meddelas i god tid.
Anmälan är bindande.
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Förord

Den 26 mars 1909 konstituerades Malmö fornminnesförening i det Kockska husets källare.
Föreningen har under det gångna året på flera
sätt markerat, att vi passerat en milstolpe i föreningens historia. D et nu föreliggande numret
av föreningens tidskrift Elbogen utgör en temabok just om J örgen Kocks gård vid Västergatan.
Genom att i en omfattande monografi presentera denna gårds grundare och historia samt
dess märkvärdigheter markerar föreninge n sin
egen historiska anknytning till denna byggnad
och sprider samtidigt, helt i enlighet med föreningens stadgar, väsentlig kunskap om en av
vår stads väsentligaste profana minnesmärken.
Manuskripten till monografin har legat färdigskrivna sedan lång tid, då de ursprungligen
varit avsedda för en annan publikation. I samband med att Rikard Holmberg lämnade Sverige övertog emellertid redaktionen materialet.
Av redaktionella skäl och utrymmesbrist har
vissa strykningar i manus ansetts nödvändiga.
Manuskripten i sin h elhet finnes dock arkiverade på Malmö museum. Vid restaureringen bekostade Kockums personalstiftelse en fotodo kumentation av fastigheten. En stor del av bildmaterialet i monografin härrör från denna
dokumentation, vilket personalstiftelsen välvilligt ställt till förfogande.
Fornminnesföreningens styrelse vill i detta
sammanhang uttala sin glä dj e över de uttryck
för erkänsla och uppska ttning för före ningens
verksamhet som under 1979 kommit den till del.

Föreningen erhöll vid årsmötet den 3 mars
Malmö kommuns hedersplakett i silver, vilken
överlämnades av kommunfullmäktiges ordförande Arne Lundberg.
Vidare h ar fornminnesföre ningen under året
erh ållit flera donationer och ekonomiska bidrag
av betydande omfattning.
Fru Brita Bergh har, mot bakgrund av det
intresse hennes framlidne make konsul Torsten
Bergh visade föreningen, överlämnat en donation, som skall bilda en fond, benämnd "Berghska fonden Il". Fondens ä ndamål skall vara
"främj ande av publiceringsverksamhet eller annorledes av vetenskaplig forskning rörande Malmö stads eller kommuns historia, däri inbegripet
såväl materiell som kulturell utveckling".
M almö Förskönings- och Planteringsförening
har under året - utöver traditionellt bidrag till
utgivandet av Elbogen - till föreningen överlämnat dels en penningdonation och dels ett väsentligt tryckningsbidrag till föreliggande publikation.
Från Sparbanken Malmöhus ha r föreningen
vidare erh ållit ett välkommet penningbidrag till
vår verksamhet.
Till alla de, enskilda och institutioner, som
under det gångna året givit ekonomiska bidrag,
som möjliggör en expansiv framtida verksamhet
i föreningen, och som också möjliggjort utgivandet av denna publikation, framför Malmö fornminnesförening sitt varma tack.
Malmö i december 1979.
Styre lsen

Fig.
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I.

Margareta Strangesdotters donation, inskriven i Lunds domkapitels gåvobok Liber da ticus.

Jörgen Kocks gård och dess ägare
AV

EINAR BAG ER

Jörgen Kocks gård - dess historia från den
första gryningen fram till våra dagar börjar och
slutar i generositetens tecken. Mellan dessa Alfa
och Omega i gårdens hävder sträcker sig ett
skede på snart 600 år med höjdpunkter, som
sammanfaller med vår stads, men också med
tidsavsnitt, över vilka ett ständigt mörker vilar,
andra ur vars dunkel endast ovissa konturer
skymtar.
Det är nådens år 1392. Drottning Margareta
hade lyckats med konststycket att förena de ständiga trätobröderna Danmark, Sverige och Norge
under en krona. En och annan åldring kunde
ännu berätta om digerdödens fasor och endast
19 år hade förflutit, sedan den heliga Birgitta
slöt sina ögon för alltid. I Malmö hade kanske
någon av de allra äldsta varit med som barn, när
S:t Petri kyrka invigdes.
Margareta Strangesdotter, änka efter borgaren i Lund Henrik Jacobson, ville på sin ålderdom sörja för det tillkommande. Efter tidens
syn på dessa ting skedde det säkrast genom avtal med någon kyrka om hållande av själamässa
mot väl tilltaget vederlag. Den 28 juni r 392 var
Margareta färdig med sin donation. Till Lunds
domkyrka skänkte hon en mark silver årligen i
evig tid för högtidlighållandet av hennes dödsdag med vigilier och mässor. Det var ett betydande belopp, varav de kaniker, som närvar vid
dessa gudstjänster, skulle erhålla hälften och
resten skulle fördelas på klockringare, vikarier,
domkyrkans byggnadsfond, fattiga tiggare och
de spetälska i S:t Jörgens hospital utanför Lund.

Donationen skulle utgå från hennes jordagods i
Malmö, "beläget väster om Heligandshuset och
sträckande sig på hörnet i norr ända till den
stora Adelgatan". Egendomen innehades av Gerekinus Mönster som hyresman. Heligandshuset
låg på nordvästra delen av nuvarande Stortorget och "den stora Adelgatan", som sträckte sig
i öster och väster genom hela staden, motsvarade i detta sammanhang Västergatan. 1 Det tidigaste omnämnandet av den gård, som senare
skulle bära Jörgen Kocks namn.
Den fromma gåvan inskrevs i Lunds domkyrkas Liber daticus och det antecknades i sinom
tid, att själamässan skulle hållas den 24 mars,
Margareta Strangesdotters dödsdag. 2 Hennes
dödsår är visserligen obekant, men tre år efter
utfärdandet av gåvobrevet hade hon i varje fall
lämnat det jordiska, såsom framgår av en annan
donation, som hennes son, väpnaren Peter Henrikson till Sjötofta, stiftade på Elva tusen jungfrurs dag 1 395. I enlighet med ett löfte ingick
han bland bröderna i Jungfru Marie kloster i
Sorö på villkor, att han och hans hustru erhöll
gravplats där och blev delaktiga av alla förmåner, som denna ordens medlemmar åtnjöt. I
gengäld skänkte han till klostret sin gård i Malmö, som han dels ärvt efter sina saliga föräldrar,
dels tillöst sig av sina syskon. Fastigheten orienteras åter i handlingen till Heligandshuset och
till "Köpmanne gadhe", en av de många benämningarna på Västergatan. Själamässa skulle
hållas över honom själv, föräldrarna samt hans
bröder och systrar. 3
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Fig. 2. Hörnhusets byggnadsår nischer.

MCCCCCXXV ( 1525) -

I donationen ingick ett förbehåll. Klostret
skulle förbinda sig att inlösa en inteckning, som
innehades av borgaren Andreas Mortensen, samme man, som skulle bli sorgligt ryktbar i Malmö
annaler, då han 25 år senare som borgmästare
på grund av förfalskning av ett kungabrev fick
sona sitt brott på bålet.
Samma år beviljades sköte på gåvan och följande år inlöstes skulden, 88 mark silver, hos
Andreas Mortensen. Några år senare följde en
8

inhugget

kritsten

en av norra gavelmurens

upptäckt av så pinsam natur, att man alltjämt i
referatet av händelsen förnimmer den harm,
som fyllt de goda bröderna i Sorö. Peter Henrikson hade "svikligen" förtegat sin moders donation till Lunds domkyrka och för att undgå
upptäckt själv under sin livstid betalt den årliga
jordskylden. Efter hans död kom så verkliga förhållandet i dagen och först sedan även denna
skuld ordnats upp, kunde så ett slutgiltigt sköte
erhållas på Malmö byting 1412. Med ytterlig

bitterhet framhålles, att avsikten med donationen varit, att Peter och hans hustru skulle få
åtnjuta en årlig pension på 6 mark jämte viss
mängd smör från en del klostergods, så länge de
levde, vilket för hustruns del räckte i nära 37 år.
Från det r 30-åriga skede, då gården tillhörde
Sorö kloster, finns endast en enda uppgift. Visserligen omnämnes i förteckningen på deltagarna i byggarbetet på den av Erik av Pommern
1434 beordrade strandmuren en Peder Laghebroders gård, 4 som kan vara denna - tillnamnet passar ju rätt väl in på Peter Henrikson men bindande bevis saknas. Först 1479 har inregistrerats ett kontrakt, genom vilket " hederlig
fader och renlevande män, Herr abbot Oluf
(Jyde ) och allt konventet i Sorö" till Casper
van Cassel lejer den östra längan i klostrets gård
i Malmö, liggande väster till Heliggesthus gård,
med så mycket av gårdsrummet, som huslängan
är lång till, och med in- och utgång genom den
södra porten. Hyresgästen förband sig att bygga,
förbättra och färdighålla huslängan med god
och varaktig byggnad och skulle i landgille erlägga g mark årligen.5
Trots kontraktets knappa formulering får vi
dock någon uppfattning om, hur gården såg ut
vid denna tid. Uttrycket "den östra längan" förutsätter flera byggnader och gårdsplatsens uppdelning och avgränsning fodrar en bebyggelse
av ungefär samma typ som den nuvarande med
ett hörnhus i norr och söder såsom fortsättning
på östra längan samt väster om detta hörnhus
återstående gårdsplats samt väl även en länga
vid Västergatan. Infarten låg liksom senare söder om den östra längan.
Casper van Cassel, "högborne furste kung
Christierns tjänare'', hade blivit prästvigd och
var påvlig notarie i Mainz ärkestift. Han blev
senare kungens sekreterare, en befattning som
förvisso icke saknade betydelse. 6
På nytt faller så mörkret under en mansålder
över gårdens historia. Utan tvivel är någon eller

några av gårdens hyresgäster med i Lyder van
Fredens byskattelängder r 5 17-r g, sålunda bör
Jens Eriksen Guldsmed ha haft sin bostad ungefär här, 7 men det stannar vid en gissning.
Fredagen näst före dominicam reminiscere,
den 14 mars 1522, begav sig på uppdrag av
abboten Henrik Christiernsen Tornekrans i Sorö
dennes tjänare Per Jensen till Malmö rådhus,
som då alltjämt låg vid Östergatan på nuvarande stadsarkivets tomt. Kungens skultus Hans
Michelsen, borgmästare och råd var där samlade och inför dem gav så Per J ensen myntmästaren Jörgen Kock sköte på klostrets gård och
grund.8
Jörgen Kock kunde knappast valt en bättre
belägen tomt för sin huvudgård. Skärningspunkten mellan "den lange Adelgade" och Fergestredet - nuv. Frans Suellsgatan - var stadens
kommersiella centrum, ett förhållande, som stått
klart även för en tidigare myntmästare, Henrik
Dringenberg, när han på sin tid var ute i samma
ärende. Att läget ytterligare förbättrades, sedan
Stortorget utlagts femton år senare, har kanske
varit en bidragande faktor till det livliga intresse
Jörgen Kock visade för detta projekt.
Under förutsättning att de slutsatser är riktiga, som iakttagelser vid den nu avslutade undersökningen lett till, måste Jörgen Kock mycket snart ha satt igång med sitt stora bygge, vars
avslutande årtalet r 525 på norra gaveln fastställer. Liksom när det gällde större kyrkliga
byggen anlade även Jörgen Kock sin egen tegelugn med tillhörande torklada. Ehuru den tidigaste uppgiften om denna anläggning påträffas
först r 532, är det ej osannolikt, att den tillkommit just i samband med detta bygge.9
När Gustaf Vasa - ännu ej trettioårig, men
kung sedan ett år - sommaren 1524 gästade
Malmö för fredsunderhandlingar, som till slut
resulterade i, att han lät sig dragas vid näsan
av kung Frederik och lybeckarna, anvisades han
kvarter hos Jörgen Kock. Att ett ännu ej far-

9

Fig. 3. Källa rvåningen i Jörgen Kocks gård. I västergatslängan till vänster syns rester efter m edeltida
grundmurar.

digställt hus skulle använts vid detta tillfälle,
kan förefalla mindre sannolikt, men lybeckarnas
uppgift, att han bott "rätt emot" deras härbärge
i Dringenbergsgården, visar ovedersägligt, att
Jörgen Kock redan då hunnit så långt med sitt
bygge, att han här kunde taga emot sin höge
gäst. 1 0
Det saknas helt uppgifter från Jörgen Kocks
tid om den stora gårdsanläggning, som genom
alla ägareskiften bevarat hans minne fram till
våra dagar. Genom senare köpehandlingar,
gränsförhållanden till granngårdar och dylikt
framträder dock småningom en bild, som ger
oss grunddragen av denna gård, som ännu hör
hemma i sengotiken, men står på tröskeln till
en ny tid.
Huvudbyggnaden reser sig i två våningar på
hörnet av Frans Suells- och Västergatorna med
norra gaveln mot sistnämnda gata. Söder om
denna länga, men förbunden med densamma,
10

följer en smalare tvåvåningslänga med egen gavel endast åt söder.
På ömse sidor om denna bostadsanläggning
följer så i enlighet med under medeltiden vanlig
gårdsdisposition ett antal mindre hus, "bodar' ',
avsedda för uthyrning till småborgare, kanske
även till främmande köpmän. Vid Västergatan
ligger sålunda i omedelbar anslutning till hörnhuset tre alltjämt bevarade "stenbodar" i två
våningar. Anmärkningsvärt är, att dessa bodar

samsas inom ett gemensamt murskal och blott
genom innerväggar - troligen redan från början i korsvirke - varit skilda från varandra, ett
förhållande som enligt arkivaliska uppgifter synes ha varit typiskt för vid denna tid uppförda
bodkomplex, men som kunnat påvisas även på
I 400-talet.
Söder om tvåvåningslängan vid Stortorget
fanns en port, som ännu långt in på 1800-talet
var den enda infarten för fordon. Därefter åter
vid torget tre stenbodar, som i likhet med Västergatsbodarna samsades inom en gemensam
byggnad. 11 I motsats till de förras välvda källare
hade dessa dock endast sådana med bjälktak.
Bakom dessa bodar hade från gården avdelats en liten lustgård, "Jörgen Kocks haffue" ,12
ett idylliskt inslag i allt sysslande med affärer,
statens, stadens och egna. Här fanns också en
byggnad, kallad "Jörgen Kocks smidie", 13 där
myntslagningen bedrevs, gissningsvis ett gammalt här beläget lagshus, benämnt efter bagarelagets skyddshelgon S :t Antonius.
Förhoppningen att den byggnadshistoriska
undersökningen i samband med restaureringen
skulle lämna besked om, hur Jörgen Kocks bostad en gång tett sig, har tyvärr ej helt infriats.
För att tidfästa teckenspråket på väggarnas och
valvens murverk hade ledning av arkivaliska
uppgifter varit av stort värde, men sådana är
som sagt obefintliga. Problemets lösning underlättas inte av, att planändringar synes ha ägt
rum redan under byggtiden. M ed utgångspunkt
från, att Jörgen Kock varit ensam byggherre,
har sålunda källarevalven i hörnhuset och Västergatsbodarna fått annan slutlig utformning, än
ursprungligen avsetts. Likaså talar allt för, att
den till hörnhuset gränsande stenboden vid Västergatan först i efterhand, dock på Jörgen Kocks
tid, förenats med bostadssviten på så sätt, att en
stor nisch i hörnhusets västra vägg genombrutits
och ersatts med en kritstensportal. Anledningen
till denna utvidgning kan ha varit, att boden

använts som förstuga med ingång från Västergatan.14
Ett vältaligt vittnesbörd om graden av Jörgen
Kocks affärsverksamhet är den stora källaranläggningen, vars sex breda nedgångar från gatorna har möjliggjort en snabb och bekväm tillgång till lagren. Förutsätter man, att förstugan
varit inrymd i den angränsande boden, kan
bottenvåningen i hörnhuset ha varit uppdelad
i en stor stuga, en kammare och ett kök, allt i
enlighet med det i Malmö något längre fram
påvisbara schemat. Bottenvåningen i den smalare, södra längan är synnerligen egenartad. Med
undantag av en ljusöppning längst i söder saknar östra väggen helt fönster mot gatan, men
har invändigt fyra nischer. I gengäld öppnar
sig tre anmärkningsvärt stora fönster mot gården. Längst i söder finns på gårdsväggen en
utgång till ett "privet" - avträde - som har
sin motsvarighet även en trappa upp. Det stora
rummet är smyckat med väggmålningar av hög
klass, nära besläktade med dekorationerna i S :t
Petri Krämarekapell. Rummets disposition synes
sikta på skydd mot yttre intrång och det är
kanske tänkbart, att lokalen haft något att göra
med myntningsverksamheten.
I södra längan fanns ett par hörnspisar, medan ett par biläggarugnar vid köksspisen, åtminstone längre fram, svarade för hörnhusets
uppvärmning. På övre våningen, som i hörnhuset kan ha inrymt sal och ett par kamrar, fanns
här en hörnspis och två kaminer samt i södra
längan en hörnspis och en kamin. Även i denna
våning fanns i båda längorna väggmålningar av
förnämligt slag.15
Jörgen Kock, denne Fugger i nordiskt format,
hade kostat på sina byggnader en yttre utsmyckning så rik, att det icke kunde råda någon tvekan om, att här bodde en storman. Tyngdpunkten hade förlagts till hörnhusets norra gavel,
som bildade blickpunkten för alla, som anlände
från hamnen. Jungfru Maria i hörnnischen med
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Fig. 4. Bottenvåningen i Jörgen K ocks gård. På planen
ä r in lagda d e fund ament som p å trä ffades ovan valven .

Kristusbarnet på armen och månskäran som
fotapall hade tagit huset m ed dess invå na re i
sitt h ägn - det skulle dröj a ä nnu några år,
innan ekot från Luthers hammarslag i Wittenberg nådde upp till våra trakter. På hörntinnarnas vridna fialer reste sig två lejon, som
stödde vapensköldar med Jörgen Kocks och
h ans hustrus, Citze Kortsdatter Nulands ägaretecken. I översta tinnens nisch stod en mansfigur i sid mantel, kanske myntmäs tarens skyddsh elgon. Två fält i gavelns mittlinje innehöll, det
övre inskriften ANNO MCCCCCXXV, det
undre två sköldar med Jörgen Kocks borgerliga
och Citzes adliga emblem. Spetsbågar och rundbågar med sirligt formade fyllningar, uppradade
på horisontalband, fyllde h ela gaveln.
Allt detta är bevarat, ehuru ofta i svårt m edtaget skick. Hörnhusets södra gavel raser ades
dä remot redan 1878 och är nu känd endast genom fotografier och professor Brunius beskrivning.16 Den saknade friskulpturer, men överensstämde eljest i huvudsak med norra gaveln. Anmärkningsvärt är dock, att denna gavel h ade
elva tinnar, m en den norra blott sju. En av de
12
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gåtfulla omständigheter, som lockat till funderingar på, om Jörgen Kocks insats blott bestått
i en ombyggnad av ett redan befintligt stenhus.
Även Stortorgslängans södra gavel mötte sitt
öde vid ombyggnaden 1878, men var enligt Brunius rikt smyckad m ed skulpturverk. I översta
gaveltinnen fanns ett illa vittrat bildverk, " som

Fig. 5. Jörgen Kocks och hustrun Citzes emblem, inhuggna i kritsten i hörnhusets norra gavel.

tycktes föreställa Jonas, som utkastats till valfisken". Därunder inskriften IHESUS och längre ner två sköldar, "av vilka den ena syntes innehålla tre rosor, den andra en lilja,.. således
sinnebilder av kärlek och renhet". 17 Otvivelaktigt är det myntmästarparets vapenbilder, som
professorn tolkat på detta poetiska sätt i sin förvissning om byggnadernas tillkomst under klostertiden, Citzes tre blommor och Jörgens bomärke, som företer någon likhet med en av tidens tand stympad lilja.

Det var gyllene tider för murare och timmermän vid tiden kring Jörgen Kocks bygge. Man
får intryck av en allmän uppryckning från ett
tillstånd av lägervall, men det ofullständiga källmaterialet bjuder till försiktig bedömning, även
om man vill söka orsaken i ett osedvanligt uppsving i näringslivet. Visst är i varje fall, att en
rad av stadens mest bemärkta personer just vid
denna tid sysslar med husbyggen. Borgmästarna
Jacob Nickelsen och Hans Michelsen hade nyss
fått sina småpalats "Tunneln" och "Kronorna-
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Fig. 6. Övervåningen i Jörgen Kocks gård. De streckade mellanväggarna anger rekonstruktioner enligt Rikard Holmbergs artikel, sid. 67 ff.

gasinet" färdiga, Malmöhus rustades upp, för
a tt under inbördeskriget snart åter förstöras,
inom kort följde i rask takt Laurits H attemagers,
Rosenvinge- och Niels Kuntzes hus samt på ett
annat plan Kompanihuset, än en gång Malmöhus och rådhuset.
Medan det går att dela upp dessa byggnader
ett par besläktade grupper, intager Jörgen
Kocks hus, åtminstone som vi nu ser det, en särställning. En sedan länge försvunnen byggnad,
rådmannen och guldsmeden Jacob Nielsens hus
på hörnet av Adel- och Göran Olsgatorna, från
vilken en trepassfris i krita med groteska huvuden är bevarad, kan visserligen ha företett släktdrag, innan det berövades sin höga trappgavel
mot Adelgatan, men idag saknar i varje fall
Jörgen Kocks hus direkt anknytning till någon
annan byggnad icke blott i Malmö, utan i Norden.
Utan ledning av besläktade byggnadsverk är
det rätt lönlöst att fråga sig, vart Jörgen Kock
vänt sig för att få sina byggnadsplaner förverk-

ligade. Det fanns utmärkta förmågor inom räckhåll, den åldrande Adam van: Diiren, den unge
Morten Bussert, det i sådana sammanhang alltid
aktuella Liibeck låg i hög grad inom Jörgen
Kocks intressesfär, men trådarna kan också dragas än längre, till Liineburg, till Holland, utan
att dock leda till säkra slutsatser.
Jörgen Kocks verksamhet som byggherre inskränkte sig ingalunda till den ansenliga huvud-

gården med dess sex bodar. I tidens kapitalplacering ingick fastighetsförvärv som en väsentlig
del. Men Jörgen Kock nöjde sig icke med att
inköpa en mängd gårdar och bodar, han lät
även själv uppföra hela husrader - han ägde
ju ett eget tegelbruk för framställning av byggnadsmaterialet. På de stora, öde områdena i
stadens sydvästra utkant, som i sen tid införlivats med stadskärnan, när befästningsverken
flyttats ut, lät han sålunda norr om Hospitalsgatans förlängning i nuvarande Kungsparken
bygga aderton bodar, kallade "de lange stenboder" eller "Jörgen Mynters boder". 18 Längre
västerut, fram mot vallen, följde så tjugo bodar.
Omedelbart öster om slottsgraven och norr om
Västergatans förlängning innehade han en annan grupp bodar, nitton till antalet.
Dessa femtiosju bodar utgjorde endast en del
och därtill den kanske minst värdefulla av Jörgen Kocks fastighetsinnehav. Det fanns onekligen fog för den beundran, som tog sig uttryck,
när den mäktige Mogens Göije på tal om Jörgen Kocks rikedom utbrast: "Hand hafver mere
rente huert aar indenfor porten i Malmö end
3.000 daler!" 19
I samband med finansieringen av rådhusbygget och Stortorgets utläggande på 1540-talet får
vi uppgift om andra innehav, nu av ett antal
medelstora gårdar. Genom att inbetala kapitalvärdet av den jordränta till kyrkliga institutioner, som åvilade dessa gårdar, överflyttade han
till staden denna skyldighet, ett friställande av
botteninteckningarna, om man så vill. 20
I den stora donationen av år 1546 till fattiga
och skolbarn, som mer än något annat hållit
Jörgen Kocks minne levande, ingick även räntebelopp från tre större gårdar, i vilka han placerat kapital.21 Hans välgörenhet hade redan ett
par år tidigare tagit sig uttryck i, att han vid
Själbodgatan låtit uppföra ett hus för en "leremoder", vars uppgift var art undervisa i kvinnliga handaslöjder.22
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Fig. 7. D ekorationsmåleri från 1500-talets första hälft.
Stortorgslä ngans övervåning, södra gaveln. Ur Einar
Bagers skissbok.

"Sisse moder", det även i officiella handlingar använda smeknamnet på Jörgen Kocks
givmilda och fromma hustru, avled 1553 och
tre år senare slutade han själv sina dagar. Paret
var barnlöst och arvingarna till den även efter
de stora donationerna ofantliga förmögenheten
var Jörgens brorsbarn och Citzes trenne alltjämt
i livet varande mostrar samt en rad kusiner.
"Thet store Jörgen Mynters stenhus" med tillhörande bodar delades upp på fyra, kanske fem
lotter. Brorsonen Jörgen Kock d.y. , myntmästare i först Skien, därefter Flensburg, ärvde
guldsmedjan och åtminstone en av bodarna vid
Stortorget. 23 Hans med farbrodern gemensamma
namn och yrke följdes ingalunda av dennes
lycka och redan efter få år måste han "i sin nöd
och trang" avhända sig såväl detta som annat
arvegods. Själva huvudbyggnaden med angränsande stenbod vid Västergatan synes ha delats
upp mellan Jörgens och "Sisse moders" arvmg15

Fig. 8. Inskriftsstenen från Roscnvingeska huset. Till vä nster Mogens
Anne Pedersdatters vapensköldar.

ar. De senares lott förvärvades l 569 av den
mäktige toldern och borgmästaren i Helsingör
Henrik Mogensen Rosenvinge. 24 Denne var son
av Citzes moster, Anne Pedersdatter (Lilliefeld ),
vilken som änka efter Mogens Jensen (Rosenvinge) flyttat från Helsingör till Malmö och här
låtit uppföra det hus vid Västergatan, som nu
bär släktnamnet. Tio år senare kunde Henrik
Mogensen avrunda sitt innehav, då han den
28 juli 1579 fick sköte på även den andra hälften, som på okänt sätt Övergått i en annan av
Citzes mostrars ägo. Säljaren var nämligen borgmästaren i Helsingör, Anders Hess, vars hustru
ärvt denna del efter sin moder, Karen Pedersdatter, Citzes moster och änka efter borgaren
Rasmus Pedersen i Helsingör. 2 5 Gården hölls
dock samlad i Henrik Mogensens hand blott
fyra år, ty vid hans frånfälle l 583 delades den
å ter upp på hans arvingar.
Den adlige storgodsägaren i Skåne innehade
16

J ensens, till hö ge r

gärna sedan gammalt i Malmö en s.k. sögningegård, ett andra hem, där han kunde taga in vid
stadsbesöken och på resorna till släkt och vänner
på andra sida n Sundet eller till herredagarna.
Även för den icke ringa köpenskap, som idkades av adelsmannen, var det angeläget för honom att äga en gård i staden. Med fru Tale
Ulfsta nds till Bosiöholm förvärv av Jörgen
Kocks gård kom denna nu att några årtionden
framåt tjänstgöra som en sådan "sögningegård".
Vi känner endast till ett par detaljer av fru
Tales förvärv. D en 15 september 1595 fick hon
av Willem Henriksen Rosenvinge, son av Henrik
Mogensen, sköte på "en fierde part udi Jörgen
Mynthers den store gaard, huse och jord". Ett
år senare ,den 29 november l 596, förvärvade
hon av borgaren Poul Pedersen i Köge de två
stenbodarna vid Västergatan. 2 6 Kring sekelskiftet l 600 var i varje fall den stora gården åter
samlad på en h a nd .

Fru Tale Ulfstand hade redan 1559 förlorat
sin make, Pofvel Laxmand. Under sitt långa
änkestånd hade hon förvaltat sitt pund väl och
hade bland annat i seklets slut tillöst sig Skabersjö av sin brorson, Holger Jensen Ulfstand. Efter h ennes frånfälle l 604 synes denne ha ärvt
Jörgen Kocks gård, i varje fall ingår den i hans
dödsbo, när han l 609 lämnat det jordiska.
Hans änka, fru Anne Skougaard, begärde vid
detta tillfälle, att gården skulle värderas. En
nämnd av åtta a nsedda borgare tillsattes för det
grannlaga värvet, men först sedan arvingarna i
förväg lovat att ej överklaga värderingen - det
hade förekommit, att man vid hög värdering
yrkat på, att taxeringsmännen själva skulle övertaga gården till av dem fastställt belopp framträdde nämnden på tinget med sin ordförande Jost Krutmeijer i spetsen "och sagde
Myntergaarden for 2.000 daler". 2 7
På obekant sätt kom så gården att tillhöra
änkan efter Ove Brahe till Tunbyholm och Lö-

Fig. g. Braun & Hogenbergs malmöstick från
1580-talet med frilagda tegelbyggnader. Till
vänster om S :t Petri syns rådhuset och strax
bredvid detta ett hus som bör markera Jörgen
Kocks gård.

Elbogen 2

beröd, fru Karen Thott, som på sin ålders höst
även blivit ägare av och bosatt sig på Skabersjö.
Fru Karen avled l 617, sedan hennes sista dagar
förbittrats av den tragedi, som just då utspelades på Skabersjö. Kärlekssagan mella n hennes
brorsdotter Margrete Thott och kusken Jens är
en "Fröken Julie" i 1600-talsutgåva och även
det olyckliga parets försök att dölja frukten av
deras förbindelse under golvet i drängkammaren bringar åter Strindberg i tankarna, nu som
"Kronbrudens" författare. Kusken h ade lagt
fyra skilling på det lilla barnets bröst och höljt
det med vigd jord från Törringe kyrkogård, för
att det inte som "myling" skulle gå igen.28
Margrete hade också bakom ryggen på sin
faster pantsatt en otrolig mängd dyrbarheter hos
borgare i Malmö, bl.a. hos hyresgäster i Jörgen
Kocks gård. Allt återkrävdes av hennes förgrymmade farbroder Tage Thott.
En vecka efter fru Karens frånfälle begärde
hennes arvingar, Tage Ottesen Thott till Eriks-

holm och Tage Andersen Thott till Egede, ny
värdering av "Myntergaarden med de sex boder, som dertill ligger". Fastigheten uppskattades nu till 1. 1 oo riksdaler, " huer daler till 80
da nske skilling", eller omräknat till samma
myntslag som vid föregående värdering 1 .925
daler. 29
Åter följer ett ägareskifte, vars detaljer ej går
att följ a, men när gården härnäst 1624 omnämnes, är dess innehaverska änkan efter Claus Podebusk "den rige" till Krapperup, fru Sophie
Ulfstand. D enna dam h ar fått det föga smickrande eftermälet, att hon i sitt änkestånd höll
"slet hus" med sin stora rikedom och det passar
väl in i bilden, att hon ovannämnda år nödgades m edgiva införsel i denna gård för sin skuld
till fru Margrete Ahlefeldt, änka efter Alexander Sehestedt till Kul.30
Som vicevärd i gården anställde fru M argrete
guldsmeden Hans Wild, som även hade sin bostad här. H an skulle enligt sitt kontrakt gottgöras för, a tt han såg till, att gården och " boligerne" inte förföll, utan förblev "i sitt esse".
Av det vackra löftet blev dock intet och den
stackars guldsmedens försök att få betalt för sina
utlägg av näste ägare, när gården åter kom i
andra h änder, misslyckades. H a n hade att hålla
sig till fru M argrete. 31
Den 1 7 november 1 634 lät Christoffer Bring
på bytinget läsa ett köpebrev på "Myntergaarden med sine hosliggende boliger", som fru Margrete Sehestedt, salig Alexanders, givit honom.32
D ärmed kom gården att tillhöra en av de färgstarkare gestalterna i M almö under den epok,
vars senare del sammanfaller med trettioåriga
kriget.
När Christoffer Bring först omnämnes i M almö annaler, hade h a n redan nå tt långt på sin
ämbetsbana och beklädde såsom slottsskrivare
på Malmöhus en befattning, som närmast motsvaras av vår tids landskamrer. Han stod högt i
18

gunst hos den i vår stad mäkta populäre " lensmanden" Sigvard Grubbe, som till och med
h edrade honom med att stå fadder vid hans
dotters dop enligt Grubbes egna dagboksa nteckningar. Ett h elt annat uttryck för Sigvard Grubbes uppskattning kom i dagen, när denne, svårt
vred över att en rådmansson överfallit Christoffer, beordrade m agistraten att inte lägga fingrarna emellan, utan "andra slika till spektakel
och rädsel" döma den äreförgätne skälmen till
kännbart straff, vilket också utmättes i åtta års
landsflykt.
Christoffer Brings ansvarsfulla ämbete hindrade honom icke från att även driva enskild
affärsverksamhet. Med sitt präktiga skepp S :t
Mikael, som företog resor till Island, Ryssla nd,
"Norrland" och Tyskland, deltog h an i den vid
denna tid blomstrande Malmösjöfarten.
Sin verkliga storhetstid upplevde Christoffer
Bring dock först, sedan Sigvard Grubbe l 62 7
avgått och tronfölj aren, prins Christian, följande år få tt M almöhus till residens. Slottet hade
vid denna tid lä nsats p å sina förråd, som sänts
till "Kungens fästningar" och armen, varför
Christoffer hos borgarna fick låna samman, vad
som erfordrades. M en det levdes också glada
d agar p å slottet och när det kungliga apanaget
inte räckte till, stod Christoffer alltid beredd att
räcka en hjälpa nde hand. Det blev p å två korta
år synnerligen imponerande belopp.
R äkenskapens dag randades, då Christoffer
Bring 1 629 avgick som slottsskrivare och slog sig
ner i Malmö som borgare. Någon slutredovisning h ade han svårt a tt prestera, men som skicklig sp elare mötte h an varje framstöt med motdrag. D en stackars kungen måste under mycken
suckan ideligen träda emellan och hindra förh astade å tgärder, "eftersom h an var Bring skyldig en ansenlig summa, som prinsen skuldsatt
sig". Först 1641 var lä nsräkenskaperna avslutade, men glimtar av kunglig sol föll även senare över Christoffer Bring.33

Redan som slottsskrivare hade Christoffer
Bring börjat förvärva fastigheter i Malmö. Den
gård i kvarteret Lejonet vid Stortorget, som
under hela hans Malmötid var hans "residens",
hade han tillhandlat sig 1 624. En ödetomt vid
Västergatan nära Malmöhus, som enligt Christoffer Brings åsikt legat som en skamfläck, förvandlades genom förnämlig bebyggelse till en
"zirat" för staden. Jörgen Kocks gård har han
kanske främst använt för att inhysa förnäma
logerande, men det är känt, att även en teatergrupp gästade här och under några år var den
stora källaren uthyrd till en traktör, Johan Clausen Ebbe, som till sina gästers förnöjelse hade
ställt upp ett "pilkentaffel" - ett spel med kopparbrickor - ute på gårdsplatsen.3 4

Fig.
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Bislagsstenar -

verandestöd -

Omkring I 650 flyttade Christoffer Bring över
till Köpenhamn. Han var då sedan några år
änkling. Hans dotter Maria var gift med slottsskrivaren på Malmöhus Rasmus Andersen och
Jörgen Kocks gård hade övergått i deras ägo,
måhända som mödernearv. Från år 1651, då
Dirich van Heggen hyrde källaren för utskänkning, får vi en glimt av lokalen i samband med
ett slagsmål. Fogdetjänaren Peder Dirichsen och
hans hustru var en kväll med lykta i hand på
hemväg från deras husbonde. När de nått fram
till Hans Wollenveffuers bod - nuv. Gleerups
pappershandel - hördes bråk från Dirichs källare. Ett par "herremanstjänare" jagades upp
ur källaren och skyndade in i Rasmus Andersens förstuga. Sedan även orosstiftaren kommit

från J örgen Kocks hus, numera på Malmö museum.

upp och gått ner till stranden, gick fogdetjänaren ner i källarstugan, där en färjeman satt tillsammans med ett par skomakaresvenner och
spelade på en cittra. Snart kom emellertid bråkstaken tillbaka och Peder fann det rådligast att
rymma fältet. Han gick ut genom den södra
dörren - således mot torget - och fortsatte
"omkring" d .v.s. runt hörnet till Västergatan,
men när han kom till den norra dörren, hörde
han, hur bråket åter var i gång och blev snart
själv inblandad däri. Följande dag samtalades
det om händelsen tvärs över gatan mellan folk i
" Rasmus Andersens dörr" och i "Jost Ledeburs
dörr" - Dringenbergska huset.35
Rasmus Andersen har gått till historien såsom
en av huvudfigurerna i 1658 års misslyckade
sammansvärjning mot svenskarna, en av de dödsdömda, som på Stortorget inväntade sin tur, medan huvudena föll på stupstocken, men som i
sista ögonblicket benådades. Hans jordagods
konfiskerades och skänktes av Carl X Gustaf till
fältmarskalken Gustaf Otto Stenbock, men återlöstes för ett ansenligt belopp.36 Måhända är det
i detta sammanhang, som Jörgen Kocks gård
förvärvades av fru Dorothea Rosenkrantz, änka
efter Otto Thott, den siste länsherren på Malmöhus. 37
Den 6 januari 1678 är en mörk dag i Malmö
historia. Den blodiga sluträkningen mellan den
skånska adeln och erövrarna gjordes upp. Under hela stadens veklagan fördes Jörgen Krabbe,
friherre till Krageholm, från Malmöhus till exekutionsplatsen på Stortorget. När man på Västergatan nalkades den gård, som tillhört Krabbes svärmoder, fru Dorothea Rosenkrantz, begärde han att få stiga ur kareten för att till fots
tillryggalägga återstående väg, "ty han sade sig
för sexton år sedan haft sitt brudehus där i gården och gått över torget dit och tillbaka igen
med solennitet och glädje" .38 I stadens räkenskaper för år 1662 kan man alltjämt följa, hur
rådhuset rustades upp för detta glada "herre20

bröllop'', icke utan frikostigt bidrag från fru
Dorothea.
Vid tiden för uppgörelsen med Jörgen Krabbe
innehades Jörgen Kocks gård av hans svåger,
Holger Thott,39 som jämte sina bröder visat sig
allt annat än undfallande för de nya herrarna.
Såväl Holger som hans broder Tage hade dock,
när det började draga ihop sig, bränt sina skepp
och tagit sin tillflykt i Danmark. En månad
efter Jörgen Krabbes avrättning blev Malmö
Stortorg åter scenen för ett liknande skådespel,
men nu av grotesk natur. Två dockor, föreställande de båda bröderna Thott, avrättades med
iakttagande av alla regler under stort ståhej,
varefter "liken" uppsattes över stadsportarna,
androm till skräck och varnagel. 40
Jörgen Kocks gård hade under större delen
av 1670-talet uthyrts till borgaren Bonde Johansen, en driftig och framgångsrik köpman, som
bland annat representerade staden på riksdagen
i Uppsala 1675. När nu gården efter rättegången med Holger Thott åter hemfallit till Kungl.
Majestät såsom förbrutet gods, fick Bonde Johansen i hast se sig om efter annan bostad. De
svenska ämbetsmännen stod i kö och väntade
på belöningar för sitt välförhållande vid uppgörelsen med skåningarna och nu föll lotten på
professorn och generalauditören Joakim Buschovius - Ehrenbusch - att bliva delaktig
av den kungliga nåden. Den 3 I januari 1678
meddelades magistraten, att gården genom högt
beslut tilldelats denne.41
Generalauditören Buschovius hade visat sig i
hög grad användbar som juridisk expert vid
uppgörelsen rörande de svenska adelsgodsen och
mottog även andra nådevedermälen såsom det
lilla godset Rydsgård. Han synes dock icke ha
haft helt rent mjöl i sin påse, ty då den nyutnämnde lagmannen över Skåne, Herman Fleming, infann sig för att införa svensk rättsordning i provinsen och granska ämbetsmännens
förvaltning, fann han det rådligast att fly över

till Köpenhamn och först mot lejd erbjuda ett
sammanträffande.42
Buschovius behöll Jörgen Kocks gård endast
helt kort tid och från köpmannen Olof Nielsen
Engelholm vandrade den så över till stadsskrivaren Wilhelm Andersson Malm. Detta förvärv
synes ha ägt rum i mars r 68 r. 43
Vid sidan om sysslan som stadsskrivare ägnade sig Wilhelm Andersson åt spannmålshandel av betydande mått och återupptog även den
utskänkningsrörelse, som då och då skymtat i
gårdens historia. Otvivelaktigt har en upprustning nu skett efter den lägervall, som följt med
de ständiga ägareskiftena, varom i varje fall en
detalj alltjämt vittnar. Det är de två bislagsstenar, som prytt ingången, formade av bildhuggaren Basilius Goldsmid, med årtalet r 686
och namnen Wilhelm Andersson och Elisabet
Matthiesdother. 44 Samma år tillhandlade han
sig en "trocktaffel" - en biljard - och inredde
en särskild sal för denna nyhet i det lokala nöjeslivet.
En episod från år r 687 ger en liten glimt av
den mångsysslande mannen och hans värld. En
släkting, stadskomministern Wilhelm Laurenberg, hade samlat ihop ett betydande belopp för
avbetalning på köpeskillingen för en av de forna
prästgårdarna, som han tillhandlat sig av S :t
Petri kyrka. Magistraten hade dock fått för sig,
att pengarna borde insättas i "den välbeskickade
Banco" i Stockholm och inväntade besked därifrån. Nu hade Wilhelm Andersson fått nys om,
att "svåger" Laurenberg låg inne med pengarna
och ansatte honom ivrigt med bön om att få
låna dem på en fjorton dagars tid för att placeras i hans "sjö- och havrehandel". Sedan Laurenberg hos en av borgmästarna och magistratssekreteraren förvissat sig om, att det gick an,
tog han två präster till hjälp och bar pengarna
över till Wilhelm Andersson. När sällskapet kom
in i dennes stuga, var värden fullt sysselsatt med
"förnäma gästers uppvaktande'', varför han bad

sm hustru att taga emot de nyanlända. Hon
förde dem så in i "den stora salen, som trocktaffeln står uti", där hennes svåger redan befann sig. Åt denne överlät hon att räkna pengarna, som hälldes ut i biljarden, medan hon
själv hastade tillbaka till sina plikter som värdinna.45
Den flyktiga bild man här får av Wilhelm
Anderssons bostad, förtydligas knappast genom
uppgifterna i det besiktningsinstrument över
stadens samtliga fastigheter, som upplades r 692
för att utröna inkvarteringsförmågan. Gården
orienteras här till torget och bör väl därför ha
haft en ingång från detta håll, i bottenvåningen
uppräknas fyra stugor eller större kamrar med
eldstäder jämte en mindre, uppvärmd kammare.
På "salen" - övre våningen - anges ej några
rum, men väl tre spisar. Därtill kom så "den
store trocksalen", kanske inrymd i den med huvudlängan förenade längan vid Stortorget, vidare brygghus och stallänga. De återstående två
bodarna vid Västergatan bildade en särskild, uthyrd bostad, som omfattade stuga, två kamrar
och kök.46 Bodarna vid Stortorget hade skilts
från huvudgården redan på Christoffer Brings
tid.
När instrumentet upprättades, hade Wilhelm
Andersson redan gått ur tiden. I början av år
r 689 hade han "hemsökts genom ett hastigt och
oförmodat dödsfall". Han lämnade efter sig ett
svårt skuldsatt bo, men änkan lyckades dock
genom allehanda manipulationer hålla skutan
flytande ända till sin bortgång r 724, då återstoden av tillgångarna visade sig på intet sätt räcka
till för skulderna.
Wilhelm Andersson hade delvis finansierat sitt
köp av Jörgen Kocks gård genom ett lån hos
sin granne, rådmannen Gert Frankesen. Senare
hade han byggt på sin skuld genom lån från
bl.a. S:t Petri kyrka och S:t Knutslaget, där han
var stolsbroder. 47 Efter hans död fortsatte hans
änka på samma väg, tills skulderna vuxit högt
21
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Fig. r r. M almö från Öresund ca 1 800. I mitten strax
bortom färjeporten reser sig Jörgen Kocks hörnhus
h ögt över andra byggnader. Ur Matthias Flen sburgs
" Prosp ecter" .

Fig. 1 2 . D en äldsta kända uppmä tningen av hörnhuset, utförd av Anders Sundström år 1809, numera
släkten C ronbergs ägo. Foto M almö museum.

över skorstenarna. Sedan här inte var m era att
hämta, tvekade hon inte att p a ntsätta till och
med järnkakelugnarna, av vilka två tillhörde bostaden vid Västergatan, medan tre, därav en
med fyra stora mässingspelare och järnfötter,
fanns i hennes egen lägenhet.48
Fordringsägarna, som i huvudsak tillhörde
den närmaste vänkretsen, visade föredömligt
långmod med att göra sina krav gällande. Först
1 7 1 5 skedde en första, högst invecklad uppgörelse, som resulterade i, att ä nkan endast behöll
bostaden vid Västergatan, där hon red a n sedan
en tid hade sitt hem. Huvudgården delades och
största delen tillföll stadsmajoren Christian
Diedrich von Conowen, som genom sitt äktenskap med Gert Frankesens ä nka, Anna Börgesdotter Bager, övertagit dennes botteninteckning
i gården. 49

Vid uppdelningen av lokalerna skedde en registrering, som ehuru svårtydd dock är av stort
intresse såsom den tidigaste redovisningen av
rumsindelningen. Som måttstock för rummens
storlek a nger m a n antalet "binningar" eller
"fack", d.v.s. avståndet mellan bjä lkarna i de
öppna taken. Efter porten längst i söder p å
3 binningar följ er en kammare på 2Y2, en förstuga på 1 Y2, en sal på 5 och längst i norr 4
binningar, inrymmande bredvid varandra ett
kök och en kammare, även kallad " innersta salen". Av övre våningens lokaler nämnes endast
två kamrar ovanför sistnämnda 4 binningar.
H är fan ns på norra gaveln mot V äs tergatan "en
alcou eller utbygge av sten". I gården ledde en
vindeltrappa upp till en svale. D et kan nämnas,
att vid byggnadsrestaureringen påträffades under senare golvbeläggning såväl kökets sotiga
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och sönderbrända tegelstensgolv som angränsande rums mönsterlagda astrakplattor i grönt
och brunt.
Wilhelm Anderssons änka slutade sina dagar
först I 724, sedan hon de sista åren varit "av ålder i barndom gående".50 Hon var då helt medellös och begravningen bekostades av hyresgästen i huvudgården, den fromme stadsmajoren Peter Stralenberg. Sista tiden hade hon varit
så helt ur räkningen, att von Conowen på eget
bevåg låtit omlägga taket på hörnhuset, ehuru
vindsvåningen vid den egendomliga uppdelningen förblivit i änkans ägo, men det framhölls,
"att för ögonen är till att se, att därest denna
reparation ej skett, hade huset alldeles fallit
neder".5 1
Efter långvariga processer, som fördes ända
upp i Göta hovrätt och avslutades först den I 2
maj I 73 I, blev så slottsherren på Kulla-Gunnarstorp, förre stadsmajoren i Malmö Christian
Diedrich von Conowen, ägare av hela Jörgen
Kocks gård. Han avled redan samma år och
hans änka, fru Maria Eufrosyne Cronström, som
fått fastebrev på gården den I I oktober I 735,5 2
gick ur tiden året därpå.
Arvtagare till gården blev deras son, hovjunkaren Diedrich Christian von Conowen. Denne
gick i sina religiösa föräldrars fotspår och har
betecknats som den sydsvenska herrnhutismens
främste beskyddare och organisatör. "Hovjunkaren på Kulla Gunnarstorp framstår som en typisk r 700-tal godsherre i den pietistiska stilen.
Han var en fulländad aristokrat och en duglig
lanthushållare, men samtidigt brann han av en
uppriktig hänförelse för den herrnhutiska religiositetens utbredning både bland underlydande
och i bygden vida omkring". 53
I Malmö, där fadern drivit ett stort garveri i
Kalendegården, fortlever hans minne alltjämt
genom "von Conowska stiftelsen". Donationen,
som tidigare kort och gott kallades för "ladugården", bestod av elva kring en gårdsplats

grupperade småbostäder vid "Kjärringegatan"
- Själbodgatan - vilka skulle användas som
husrum för fattiga och även omfattade en fattigskola. Gåvan påbyggdes längre fram med en
rad donationer av såväl kapital som jordegendom.
Jörgen Kocks gård var under von Conowens
tid alltjämt uppdelad på två bostäder, som i
regel innehades av högre officerare, medan utskänkning bedrevs i den stora "vinkällaren".
Tvåhundra år efter Jörgen Kocks död återfick
hans gård sin ursprungliga uppgift och blev
handelsgård, då den genom köp den I oktober
I 757 kom i handelsmannen Caspar Peterson
Bothes ägo.54 Bothe, som betecknas som "isenkremmer", d.v.s. järnvaruhandlare, avled dock
redan efter ett halvår och det blev sonen, handelsbokhållaren Christoffer Bothe, som fick ombesörja lagfart på fastigheten, som betingat en
köpeskilling av 2.100 daler silvermynt.55
När Christoffer Bothe på hösten I 758 antogs
som borgare, erhöll han fyra "frihetsår'', d.v.s.
befrielse från borgerliga skatter under denna
tidsrymd, med motivering "att han använt ansenlig kostnad på en gammal gårds återuppbyggande och iståndsättande". 5 6 Att hörnhuset
dock alltjämt räknades som en av stadens klenoder, framgår av, att det användes som förebild vid murmästaregesällernas mästareprov, en
ära som det delade med rådhuset, tyska kyrkan,
Österport och ännu någon monumental byggnad . Niclas Beckström, fader till Rönneholms
byggmästare, fick sålunda I 763 i uppdrag att
"avtaga handelsmannen Herr Christopher Bothes hus till alnetal av bredd och längd, nämligen från Västergatan till Stora Torget och ifrån
grunden till höjden och taket tillika med alla
dess invändiga inrättningar, nämligen källare
och det mera, varunder gavlarna även inbegripas". 57 Enligt vad friherre H. H. von Schwerin
en gång antydde för förf., skulle denna uppmätning alltjämt finnas i något skånskt slottsarkiv.

Fig. 13 . D et ä ldsta fotografi et av hörnhusgaveln, från år 18 78.

Fig. 14. Frans Suell 1744- 1817.
Målning av M. D. Roth.

Omfattningen av Christoffer Bothes affärsrörelse kan tyvärr avläsas på det stora antal fordringsägare, inte minst tyskar, som tio år senare
gjorde sina anspråk gällande på hans konkurs.
"De lybeckska herrarna" höll sig väl framme och
det blev också deras ombud, som på auktionen
å fastigheten den 3 1 m aj 1768 stannade för
högsta budet. Auktionsförfarandet på den tiden
saknade icke sin dramatik. Fastigheten hade
värderats till 5.000 daler s :mt och utbjöds försöksvis för 4.000 daler. Lybeckarnas ombud kom
raskt med ett tillägg på 1.oo1 daler, så att värderings beloppet nåtts. Därmed var första etappen avverkad och man började nu uppifrån
med ett tillägg av 4.000 daler - alltså 5.001 +
4.000 - varefter utbuden sänktes, tills ombudet
vid 2.400 daler ropade: "mitt!" Summan av
"uppslag" och "avslag" blev sålunda 7401 da26

ler, som väl på ett ungefär motsvarade, vad
lybeckarna hoppades få ut på sina fordringar
enligt den fullmakt de lämnat sitt ombud.
De sex kakelugnarna ingick ej i köpet, men
inropades samtliga av ombudet och stannade
sålunda kvar i gården. De presenteras nu i sina
lokaler. Den tidigare omnämnda stora sättugnen
med mässingsfötter och åtta knappar stod i "salen'', tydligen i hörnhuset, en vindugn med träfötter fanns i "torgkammaren", sålunda i södra
längan, en annan sådan med järnfötter stod i
"salskammaren". En sättugn - en sådan kräver
anknytning till annan eldstad - fanns i "barnkammaren", kanske i Västergatslängan. En
mindre ugn uppvärmde "contoiret" och på övre
botten fanns en järnsättugn utan fötter i "gula
kammaren". 58
De nya ägarnas främsta intresse synes ha varit
att snarast möjligt åter göra sig av med gården
och redan den 3 december 1770 träffades köpeavtal med handelsbokhållaren Frans Suell, genom vilket han för 6.600 daler s:mt förvärvade
fastigheten nr 5 18 - hörngården - och 5 1g
- Västergatsgården - "med alla dess tillhörigheter och tapeter och kakelugnar".59
Den minnesteckning över Frans Suell d.y., som
dåvarande rådmannen, senare generalauditören
Ludvig Falkman författat till Malmöhus läns
Hushållningssällskaps sammanträde 1848, genomandas av för alster av denna natur sällsynt
oväld och rättvisa. I hans av den varmaste uppskattning präglade skildring av stormannen kan
väl intet vara mera fjärran från skönmålning
än följande kloka, men i sin formulering nära
nog chockerande omdöme: "Man har velat lägga Suell till last, att han var egennyttig; men
den orättvisa beskyllningen skall förlora sin udd,
om man besinnar, att han var Köpman och
Fabrikant - att det icke är i deras yrke, som
den uppoffring är en dygd, vilken ensamt avser
det allmännas väl, utan att de måste jämväl
iakttaga egna lovliga fördelar, om de skola kun-

na hjälpa andra, bereda arbete åt dem, driva
industrien framåt och befordra allmänt nyttiga
företag". Enkla, ofta förbisedda ord om rikedomen, dess förutsättningar och dess förpliktelser.
Redogörelsen för hamnfrågans lösning präglas
av samma måttfullhet, intet ensidigt framhävande av Suells insats, men väl en rättvis fördelning av förtjänsterna på även föregångare och
efterföljare.60
Efter grundlig utbildning, i vilken även ingick ett par års studier vid Lunds universitet
med bl.a. matematik och mekanik som ämnen,
och sedan han genom anställningar utomlands
ytterligare förkovrat sina kunskaper, blev Frans
Suell sin styvfaders, senare borgmästaren Henrik Falkmans medhjälpare i dennes omfattande
handelsverksamhet. Han upptogs av denne såsom kompanjon r 772 och rörelsen fortsattes under firma Falkman & Suell. Själv sökte han
dock burskap först r 774.
Snart följde som bevis på medborgarnas förtroende Suells inval i Stadens Äldsta, där han
redan r 779, blott 32 år gammal, utsågs till förman. Det medvetande om egen förmåga, som
var en av förutsättningarna för dessa tidiga
framgångar, tog sig dock snart uttryck, som
väckte livlig opposition och stämplades som
egenmäktighet och självsvåld. På ett sammanträde den r 4 februari r 780 kom det till öppen
brytning. Det framhölls, att Suells handlingssätt
visat "ett tydeligt förakt för medborgarna", varför Stadens Äldsta "ägde all anledning att fråntaga Herr Suell ett förtro ende, som han så ringa
vårdat'', men eftersom han själv "villkorligt" avsagt sig förmanskapet, ville man bespara honom
denna skymf. En betydande minoritet uttalade
dock sitt fulla förtroende för Suell. 61
Redan efter två år var man också beredd att
draga ett streck över det förflutna och kallade
r 782 Suell åter till förman.62 Efter fyra års förlopp tröttnade han på det maktpåliggande värvet och kunde ej övertalas att "continuera",

Fig. 15. Ludvig B. Falkman ( 1808189 1) som skrivit Frans Suells levnadsbeskrivning.

men lovade att som vice förman alltjämt bevista
sammanträdena.63 Sedan förmannen Petter Bager insjuknat, förmåddes han dock r 789 att
ännu en gång rycka in64 och fortsatte så att bekläda posten som borgerskapets främste representant fram till den 2 februari r 792 . Stadens
Äldstas protokoll för denna dag bär alla tecken
på förvirring. Ehuru ingen avsägelse antecknats,
valde man efter votering ny förman. Därefter
förmäles, att handelsmannen Frans Suell genom
ett uttalande från Civilsociteten "ansåg sig hava
blivit förnärmad i sin rättighet såsom Stadens
Äldstas förman", varför han begärde och erhöll
ett utlåtande, som till alla delar innebar ett godkännande av hans åtgärder.65
Därmed hade han slutgiltigt tagit avsked från
denna korporation, men detta märkliga ryck ut
och ryck in visar, hur hans samtid redan då
betraktade honom som den oumbärlige man-

nen, till vilken man vände åter, även när åsikterna brutits.
Liksom sin farfar och namne, Frans Suell d .ä.,
var Suell en mångsysslare av stora mått. I affärsrörelsen ingick som huvudbeståndsdel den
tobaksfabrikation, som i ett par släktled drivits
av förfäderna och som nu ansenligt utvidgades.
Detta skulle enligt Falkman främst möjliggjorts
genom förvärvet av "den historiskt märkvärdige
borgmästaren i Malmö, Jörgen Kocks, med tillnamnet Munter, forna hus, varest fabriken nu
finnes" .66
Vid a nläggandet av sockerfabriken Svanen
1 776 var Suell en av de drivande krafterna och
sedan sammanslagning med det konkurrerande
företaget Patrioten på hans initia tiv ägt rum,
drevs tillverkningen under hans ledning i stor
skala "genom hans omtanke, drift och kredit" .
Vid samma tid ingick han även som intressent i
ett såpsjuderi, som han dock snart åter lämnade.
T extilindustrin, den sedan ett sekel framför
andra i Malmö gynnade näringsgrenen, kom
även inom Suells intressesfär, när han 1789 anlade en på aktier ställd klädesfabrik Concordia.
Efter en trög start tecknade sig framtiden synnerligen lovande för företaget, som sysselsatte
mer än 1 oo arbetare, när det efter tio år drabbades av en brandkatastrof, som lade h ela anläggningen i aska. Förlusten, som uppskattades
till fyra tunnor guld, gick huvudsakligen ut över
Suell och blev icke mindre genom att h an höll
sin åldrige styvfader helt skadeslös.
I arv hade h an övertagit Limhamns kalkbruk
och av en svåger förvärvat Lomma tegelbruk,
två företag, som under hans ledning utvidgades
och stabiliserades. I Småland inköpte h an Delarys järnverk, som låg i lägervall, ersatte den
mindervärdiga myrmalmen m ed råvara från
T aberg och installerade ett nytt blåsverk av förbättrad konstruktion med resultat, att han efter
få år drivit upp den årliga tillverkningen från
två till femhundra skeppund.

Beteckningarna "köpman" och "fabrikant"
täcker ingalunda områdena för Suells intressen.
Bredvid M aclean nämnes han såsom föregångsman för jordbrukets rationalisering. År 1790 lyckades han utverka tillstånd till att hans frälsehemman i Hyllie, som var uppdelade i ej mindre än 532 tegar, utlades i större skiften. Dessa
förlades till byns närmast havet liggande jord,
där Suell redan samma år uppförde gården
Annetorp, uppkallad efter hans hustru, Anna
Cajsa af Trolle. Ett par år senare anlade h an
för 16 torpare p å annan enskiftad jord ett helt
samhälle, kallat Stormby, med skola, regelbundna gator och torg.
Egendomen Möllevången, som Suell sammanköpte åren 1782- 1803, har blivit ett bestående
minne av hans insatser på detta område. D en
vackra huvudbyggnaden har nu efter lång förnedring åter frilagts och fått utblick över den
stora park, som Suell generöst upplät till allmä nhetens begagnande och som fortlever under
namnet Folkets park.
Som föregångsman framträdde Suell även,
när han tillsammans med den driftige borgmästaren Carl Magnus Nordlindh och h a ndlanden
Cornelius H egardt år 1803 öppnade aktieteckning i M almö Discont och tillsammans med dessa herrar bildade dess första direktion. R eglerna
för detta kreditinstitut var byggda p å sunda
principer, företaget blomstrade och lämnade under en följd av år sina delägare ständigt stigande utdelningar. Efter några år lämnade dock
Suell styrelsen och den av C . C. H alling i dennes "Minnen" redovisade anledningen ger liksom en försmak av kommande tiders äventyrligheter. En bankoattest på 1 o.ooo rdr h ade p å
oförklarligt sätt försvunnit från direktionens
bord, vilket föranledde Suell att avgå. Så förrättat begärde h an att av kassamedel under kort
tid få disponera 50.000 rdr för en sockersp ekulation, som utföll så lyckligt, a tt bristen dä rmed
kunde ersättas.67

Fig. 16. Malmö hamn år 1813 . Till höger ses trappgaveln till Jörgen Kocks hus.
Efter teckning av J. Th. James.

Vi delar väl knappast Hallings beundran över
detta fördomsfria sätt att lösa ekonomiska problem och vår oförmåga att sätta oss in i dåtidens
syn på olika frågor framträder ävenledes inför
redogörelsen för åtgärder några år senare för
att hålla det sjunkande skeppet flytande. För
att av statsverket utverka motsvarande kredit
lånade styrelsen av Suell ett stort antal sockeraktier, som presenterades såsom säkerhet. Efter
avbetalning återsände statskontoret aktierna,
vilket inträffade i behaglig tid till l 8 l 6 års revision, då de kunde företes såsom säkerhet för
handlanden Jonas Ståhles mycket ihåliga lån,
tör att så efter fullgjort värv återlämnas till ägaren. Det torde dock kunna sättas ifråga, om icke
allt detta fiffel ägt rum bakom Suells rygg och
det ligger säkerligen mycken sanning i Henrik
Kockums nyktra sammanfattning i ett brev
1818: "Disconten hafde wist warit nyttig för
orten, om der blifvit hushållat som sig bort och
som det gick till under Suhls och Hegards för-

waltningstid, ehuru den buben N. äfwen då höl
på göra olofliga tillgrepp".68 Inom parentes är
Kockums fonetiska återgivning av Suells namn
här av intresse.
Det framhäves med all rätt, att skapandet av
Malmö hamn var det mest väsentliga i Frans
Suells livsverk. Hamnfrågan hade stötts och
blötts under manåldrar och betydande ansträngningar hade gång efter annan gjorts för dess
lösning, men motigheter av skilda slag hade tillintetgjort resultaten. Det uppsving inom näringslivet, som på olika områden gjort sig märkbart, krävde nu för sin vidare utveckling, att en
hamn för sjögående fartyg skapades, ett mål om
vilket alla var eniga, även om man tvistade om
medlen. Till slut antogs ett av handlanden Per
Schultin skisserat förslag till hamnbygget, men
det var främst genom Frans Suells livslånga,
oförtrutna ansträngningar, som man efter detta
projekt lyckades lägga den grund, som var förutsättningen för en blivande storhamn.

Det har framhållits, att Frans Suells tidigt
förvärvade kunskaper i matematik och mekanik varit honom till gagn i skilda sammanhang,
men särskilt beträffande hamnbygget hade varit en ovärderlig tillgång. Att man tidigt under
Frans Suells ledning anskaffade ett mudderverk,
som senare följdes av andra, allt mer förbättrade, har varit av avgörande betydelse för arbetets snabba fortskridande, men av större vikt var,
att han såg till, att man nu anställde en sakkunnig ledare, "majormekanikus" Johan Magnus Polheimer.
De lyckliga följderna av hamnbygget visade
sig snart i allt mer blomstrande näringar. D en
snabbt växande sjöfarten medförde h amninkomster av aldrig tidigare skådad storlek. I stället för att dessa medel användes för hamnen,
främst för fortsatt utbyggnad, togs de dock ofta
i anspråk för helt andra ändamål. R edan 1800
gjorde Suell på hamndirektionens uppdrag föreställning hos magistraten "om nödvändigheten
att icke använda hamnkassan till annat än, vartill den rätteligen är anslagen" . D enna gång
gällde det blott uppförandet av ett arresthus,69
men senare rörde det sig om byggen av helt
andra proportioner. Man undrar icke över, att
Suell harmset protesterade mot, att den stora
ombyggnaden av rådhuset helt bekostades av
hamnkassan, så att hamnarbetet måste avstanna.
Föga tröst fann han nog i påpekandet, att hamndirektionen genom ett par medlemmar var företrädd även i styrelsen för rådhusbygget och sålunda hade tillfälle att granska kostnaderna.70
Vid avtäckningen av minnesstenen över Frans
Suell den 15 november 1842, 25-årsdagen av
hans död, yttrade hamndirektionens ordförande
Lorens Isak Bager: "Det är från Suells efterdöme, som den medborgerliga anda förskriver
sig, vilken här synes liksom hemmastadd och
uträttat så mycket till samhällets heder och båtnad". Han fortsätter med en skildring av · näringslivets blomstring och sammanfattar: "Säg

mig därför, om jag ej med fulla skäl kan och
bör tillräkna Frans Suell, att Malmö i sådan
mån tillvuxit och förkovrat sig. - Framträdde
någon med det påståendet, att i vissa delar mera
under de 25 år efter h ans bortgång blivit uträttat än under hela hans verksamma levnad, och
jag invänder, att den, där har uppfunnit, byggt
och satt en maskin i gång, alltid äger den övervägande förtjänsten, evad resultat som därmed
ock produceras av dem, som efteråt begagna
densamma". 71
I sin minnesteckning framhåller Falkman, att
trots de hopade rikedomarna "kom flärden ej
över husets tröskel". Som exempel på hur Suell
värnade om de gamla, enkla medborgaredygderna, berättar han om dennes missnöje, när
borgmästaren C. M. Nordlindh hittat på att
styra ut sig i en guldsmidd uniform. Suell framhöll, att staden tidigare haft lika goda borgmästare, som dock klätt sig lika enkelt som borgarna. Nordlindh svarade, att h an stödde sin
rätt på ett pergamentsbrev, utfärdat av Erik av
Pommern, vilket han senare uttog ur rådhusrättens arkiv och sände Suell. "Detta brev hamnade slutligen på vinden å Suells hus och fan ns
där av hans dotterson samt nye ägaren av huset,
F. H. Kockum, som ej kunde läsa den gamla
skriften och lämnade brevet till dåvarande professorn, sedermera ärkebiskopen H . R euterdahl,
vilken återställde detsamma till rådhusrättens
arkiv". En liten notis, som på sitt sätt belyser
den nyckfullhet, som bestämmer vårt källmaterials bestånd.
Frans Suell hade efter hand utökat sin fastighet både åt söder och väster, så att den till slut
omfattade hela norra hälften av kvarteret nr 40
Frans Suell mellan i öster Stortorget och Frans
Suellsgatan, i norr Västergatan och i väster
Mäster Johansgatan. Tobaksfabrikationen var i
huvudsak koncentrerad till gårdsbyggnaderna
längst söderut, medan andra hus inrymde brygghus, stall, vagnsskjul och annat, som ingick i en

Fig. 17. V ästergatan å t öster 1912- 13 . Byggnaden hitom Jörgen Kocks gård revs år 1928.

Fig. 18. Frans Henrik Kockum ( 18021875) .

större gård på självhushållets tid. Några bostadshus vid gatorna användes alltjämt för detta ändamål.72
Den påbyggnad med en tredje våning på
Västergatslängan, som ägt bestånd fram till den
nu företagna restaureringen, har säkerligen Suell
låtit utföra i samband med en allmän upprustning av denna byggnad, som med sina deuxbattanger, paneler, "fina" kakelugnar av Stockholmstillverkning och andra finesser synes ha
höjts upp till den kanske elegantaste delen av
Frans Suells bostad. En uppmätningsritning av
huvudbyggnadens norra gavel mot Adelgatan,
utförd 1809 av hovkonduktören Anders Sundström, synes visa, att denne svarat för ombyggnaden, som för sistnämnda parti även omfattat
ändrad fönsterindelning, fig. 12.
Bouppteckningen efter Frans Suell visade en
behållning på över 300.000 rdr. 73 Efter tidens
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mått var denna förmögenhet, såsom Halling uttrycker det, "kolossal" och obestritt var det den
största dittills i Malmö registrerade. En stor del
av tillgångarna utgjordes dock av såsom säkra
betraktade fordringar hos barn och svärsöner.
Allt detta visade sig snart vara värdelöst och situationen upphjälptes ingalunda av, att Anna
Cajsa Suell genom ytterligare stora insatser sökte
bistå sina ättlingar i deras trångmål. Hennes försök att med biträde av husets gamle, betrodde
förste bokhållare sköta affärerna, misslyckades
även fullständigt och till slut måste hon som en
sista utväg överlåta allt till svärsonen Lorenz
Kockum mot att denne försäkrade henne ett årligt underhåll. Genom ett köpeavtal, daterat den
7 augusti 1821 och mot en köpeskilling av 20.000
rdr i bankosedlar övergick så fastigheterna nr
517- 528 i Lorenz Kockums ägo.74
Långt ifrån att krönas med framgång resulterade dock Lorenz Kockums handhavande av
affärerna i ett ytterligare försämrat läge. Ehuru
han avyttrade en stor del av tillgångarna, däribland åtskilliga fastigheter, tvingades han samtidigt att öka skulderna, som redan vid Frans
Suells bortgång uppskattades till sexton tunnor
guld. Den försämrade ställningen är så svårförklarlig, att en författare förmodat, att misslyckade spekulationer kunnat orsaka katastrofen. I
varje fall var ställningen hopplös, när Lorenz
Kockum avled i Köpenhamn 1825. Konkursen
var oundviklig.
Ett dokument av stort intresse är den förteckning på boets tillgångar och skulder, som upprättades i samband med dödsfallet. Vid det synnerligen gedigna lösörets värdering har man
börjat "i översta våningen", tydligen i längan
vid Västergatan. Man kan därefter följa värderingsmännens vandring från rum till rum, men
saknar tyvärr den för oss viktigaste orienteringen, en plan över våningarna. Följer man blott
uppställningen, lockas man t.ex. till slutsatsen,
att kontoret med sina kartor över Skåne och

Fig. 1 g. Tobaksetikett från ca 1860.

Europa, sina nya sjökort, lexikon och lagböcker
skulle legat på övre botten, vilket ehuru tänkbart förefaller mindre troligt. En anmärkningsvärd detalj är, att bland kikare, barometrar och
termometrar stöter man även på en sådan nyhet
som "två electriska maschiner".75
Affärsverksamheten synes vid denna tid ha
reducerats till att omfatta så gott som enbart
tobakstillverkningen, vars lager upptogs till ett
värde av 86.ooo rdr banko. "Slagen CardusTobak" fanns i ej mindre än 35 olika förpackningar med pittoreska benämningar såsom Slaget vid Hogland, Malmö V ap en, Svart Husar,
d :o illuminerad, Blå 5 Bröder o.s.v. Såväl i
Stockholm som i Köpenhamn var lager upplagda.
Situationen var som sagt efter Lorenz Kockums bortgång hopplös. Då inträffade det märkliga, att ett för båda parter lika hedrande avtal
Elbogen 3

träffades, varigenom fordringsägarna medgav,
att den avlidnes äldste son, Frans H enrik Kockum, skulle tills vidare få arrendera såväl fastigheterna som tobaksfabriken. Den endast 23-årige
ynglingen åtnjöt redan så gott anseende, att när
konkursauktionen stundade den 29 mars r 826,
hade h an lyckats skaffa sig finansiellt stöd, så att
han för 20.000 rdr banko kunde inropa fastigheterna "samt alla uti gården befintliga tobaksoch snusfabriks inventarier". 76
Hj älpaktionen hade satts in så plötsligt, att
den på sina håll orsakade viss förvirring. Redan
någon månad före fastighetsaffären h ade Stadens Äldsta begärt att få besked om. huruvida
man skulle hålla sig till konkursmassan eller till
handelsbokhållaren Kockum beträffande avgifter för tobaksfabriksrörelsen. Magistra ten kunde
endast meddela, att Kockum varken sökt eller
vunnit burskapsrätt. D etta hindrade icke, att
33

Fig. 20. D et äld sta foto grafiet av stortorgslä ngan, från 1878 . Gårdens två södra trappgavlar stod vid d enna tid
ännu kvar i ursprungligt skick.
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Fig.

21.

Stortorgets nordvästra husrad n ågon gång under 1880-talet.

man några månader senare utsåg honom till att
granska Hall & Manufakturrättens räkenskaper.
Först i slutet av november månad ansökte Kockum om burskap, som efter vederbörlig handelsexamen beviljades honom den 27 november
1826. 77
Under alla motigheter, som drabbat Frans
Suells livsverk, synes dock tobaksfabrikationen
ha kunnat hävda sig väl och den blev också
ryggraden i den verksamhet, som Kockum nu
med liv och lust ägnade sig åt. Det är dock icke
otänkbart, att en tilldragelse, som utåt tedde sig
som en katastrof, i själva verket kan ha skapat
utgångsläget för kommande framgångar. Vid en
eldsvåda, som den 28 augusti 1829 drabbade de

Kockumska fastigheterna, förstördes till stor
del inneliggande lager snus och tobak. 78 Skadan täcktes dock genom försäkringar i Londons
Phoenix Brandförsäkrings Compagnie till ett
värde av 3.316 pund 16 sh 6 pence sterling eller
38.143 rdr banko. Med tanke på att bristande
likviditet var orsaken till många av den tidens
ekonomiska tragedier och stundom medförde,
att solventa företag nödgades inställa betalningarna, kan branden i tobaksfabriken haft den
gagneliga följden, att kapital friställts för t.ex.
omläggningar i driften, som eljest varit svåra att
finansiera.
För de byggnadsarbeten, som blev en följd av
branden, fick Kockum 1830 magistratens till-
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stånd a tt från La ndskrona hitkalla murgesällen
Sven Cronberg, som samma år blev m ästare h ä r
med K ockum som borgensm an. Bland h a ns i
släktens förvar alltjämt vårdade ritningar finns
även Sund~ tröms ova n omnämnda fasadteckning.79
U nder femton år ägnade sig nu Kockum så
gott som uteslutande å t tobaks- och snusfabrikationen, som efter betydande utvidgningar blev
synnerligen vinstgivande. Därigenom skapades
den starka ekonomiska grund, som längre fram
möjliggjorde verksamhetens utvidgande till a ndra om råden. Ett tidigt varsel om den friska aptit
p å det nya i tiden, som i så hög grad skulle
utm ärka Kockum, var när h an tillsammans m ed
några a ndra framsynta borgare bildade M almö
Ångbå tsaktiebolag, varigenom en ny fas i vår
stads sjöfartshistoria inleddes. Berättelsen om
hur Malmö första ångfartyg kom till under stä ndiga improvisationer, bär i mycket samma djärva drag, som utmärkte andra kapitel i F. H .
Kockums historia.so
År 1839 invaldes F . H . Kockum i h amndirektionen, som h an tillhörde fram till 1866. H a n
kom dä rigenom i ständig kontakt med sjöfarten
o::h vad därtill hörde. Att h an såg ljust p å framtidsutsikterna, framgår av, att h an redan 1849
deltog i bildandet av ett nytt bolag, som efter
inköp av L' Aigle, omdöpt till Öresund - Sveriges första järnångfartyg - öppnade förbindelse mella n M almö och K öp enhamn.Bl Först
1870 lades dock genom inköp av en mindre tomt
vid h amnen grunden till det " järnbå tsbyggeri' ',
som kom a tt utgöra en så väsentlig del i senare
tiders storindustri.
Uppsvinget inom lantbruket m ed krav på modernare jordbruksredskap bildar bakgrunden till
Fra ns H enrik Kockums djärva satsning, när h a n
r 840 anlade en stor m ekanisk verkstad p å Södervä rn i a nslutning till sitt sommarställe " Hol men" . Företaget fick från börj an vind i seglen
och K ockum kunde redan efter ett år glädj a sig

å t följ ande samma nfa ttning i ett omnä mna nde
i M almö Nya Alleh anda:
- H err K ockums namn är den säkraste borgen derföre a tt såväl sjelfva inrättningen duger,
som a tt allt som går ifrån densamma blir redbart och köp arne till nöjes.
Tillverkningen under ett år h ade d å ett värde
av 20. 000 rdr och visade därefter ständigt stigande siffror. En uppställning av fabrika tionen
1849 visar följ a nde mä ngder och värden :
240 .000 skålp. G j u tgods till red skap för fabriker , å kerbruk etc. öfrigt
m achingo ds, m er och mindre
svarfvat och b earbeta dt
19.360 rdr
d :o V arm ap a ra ter, fin a re
53.000
ugn ar, spisar etc.
4 .4 70
d :o Z irater, Monumenter och
57 .000
prydna d er
6.0 70
d :o Grytor, p a nnor, rister
73.000
m ed m era dylikt, hva ra f en
d el anvä ndts till completter a nd e a f ovanstående 2 :ne
3. 270
ka tegorier
Sä r.>kildte slags arb eten a f
j ern och m eta ll, mer eller
mind re mech a niska
12 .400
Summa 45.5 70 rdr

Till verkstaden knöts snart bruksrörelse av betydande omfattning, i vilken ingick Örmo järnbruk i Småland, K allinge bruk och Ronneby
fabrik för förtennta kärl, Wirums kopparbruk
med flera koppargruvor. Ända upp till Norrla nd
och Gellivare m almfält sträcktes tentakler, som
dock snart å ter drogs tillbaka, icke uta n betydande förluster. T egelbruket i Lomma utvidgades till en ansenlig industri. Även vid bilda ndet
av Skånska Sockerfabriksaktiebolaget var Kockum en av förgrundsfigurerna.
D e vittomfattande Kockumska företagen utsattes för svåra ekonomiska påfrestningar under
krisperioderna p å 1850-talet. T ack vare goda
förbindelser och ett grundmurat anseende lyckades dock K ockum erhålla krediter, som gjorde

Fig.

22.

Stortorgslä ngans gård sfasad eft er fri läggni ng. Jfr m ed fi g.

det m öjligt för honom a tt rida ut stormarna. År
1866 inträffade under p åverka n av rubbningar
p å den engelska p enningmarknaden en ny kris,
som medförde a tt bankerna vägrade a tt bevilja
K ockum fortsatta krediter. Hans a nseende hos
p ersonliga vänner och affä rsvänner var dock så
väl befäst, att dessa bildade en garantiförening
för a tt hj älp a honom ur svårigheterna. De flesta
Kockumska företag ombildades nu till aktiebo-

24 .

lag, en för de kreditgiva nde bankerna godtagbar
lösning.82
För driften av tobaksfabrikationen bildades F.
H. Kockums Tobaks F abriks Aktiebolag, som
genom köpebrev av den 15 december 1866 för
770. 746 riksdaler 18 öre riksmynt förvärvade
fastigh eterna nr 5 17- 528 vid Stortorget, V äster- och Mäster Johansgatorna jämte till tobaksfabriken avsedda maskiner, redskap och a ndra
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Fig. 23. Christoffer Gadd, gå rdens ägare åren 187719 [ l.

inventarier samt lagret av tobak och tobaksfabrikater. Fastigheterna uppskattades till ett värde
av 200.000 riksdaler, maskinerna till r 00.000
riksdaler och lagret till 4 70. 746 riksdaler r 8 öre,
allt riksmyn t. 83
R edan r 846 hade Frans H enrik Kockum låtit
vidtaga den väsentliga förändringen av bostadsfastigheten, att fönsterindelningen åt Stortorget
och Frans Suellsgatan ändrades enligt en den r 7
augusti fastställd ritning.8 4 D e i putsverket anbragta tvenne stora spetsbågar på norra gaveln,
som på bilder kring r 800-talets mitt bidrager
till husets ålderdomliga karaktär, härrör säkerligen också från h ans epok och passar väl samman med tidens romantiska svärmeri för det
ålderdomliga, som kunde taga sig så pass egendomliga uttryck som uppförandet av " ruiner"

på lantställena. Brunius konstaterar kort och
gott i sin "Skånes konsthistoria", att alla yttermurarna på J örgen Kocks hus "i sednare tid fått
en opassande avputsning".
Även sedan gården åtminstone till namnet
övergått till ny ägare, bodde Frans H enrik Kockum kvar i sin gamla bostad ända fram till sin
död den r 2 februari r 875. Liksom när det gällde
fadern, får vi åter i hans bouppteckning uppgift
på alla lokaliteter och nu orientering till våningarna, dock utan att i allmänhet kunna draga
säkra slutsatser rörande rummens belägenhet.
Undantagsvis nämnes dock t.ex. i andra våningen "lilla rummet åt torget" och "garderoben åt
torget" och även rummen i tredje våningen åt
Västergatan kan orienteras, men i övrigt saknas
säker ledning. Att Kockums intresse sträckte sig
även till de sköna konsterna, framgår av tavelsamlingen, som varit av hög klass. Där fanns
bl.a. två målningar av Per Wickenberg, värderade till 25 resp. 30 daler, vidare verk av Marcus Larsson, Bengt Nordenberg och Lars Theodor Billing. "Stockholm i månsken" av Ehrnfried Wahlquist är tyvärr den enda målning,
vars motiv blivit närmare preciserat.85 J örgen
Kocks porträtt omnämnes inte alls, det må nu
ha berott på, att det betraktades såsom tillhörande fastigheten eller att det ansågs sakna värde.
Under den tid F. H. Kockums Tobaksfabriks
Aktiebolag ägde fastigheten, ansökte man på
hösten r 876 hos stadsfullmäktige om tillstånd att
få anbringa försänkningar framför källarefönstren åt såväl Väster- som Frans Suellsgatorna
"för erhållande av tillräckligt ljus". D etta beviljades på villkor, att fördjupningarna försågs
med lämpligt gallerverk. Samtidigt beslöts, att
alla sådana ärenden i fortsättningen skulle prövas av byggnadsnämnden i stället för av stadsfullmäktige.86
Innan arbetet med dessa förändringar slutförts, skiftade gården åter ägare, d å fabrikören
Christoffer Gadd genom köpebrev av den 6 mars

Fig.

24.

Stortorgslängans gårdsfasad efter r ekonstruktion.

Jfr med fig.
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1877 fö r 120.000 kronor förvärvade den del, som
omfattade nuvarande tomten n:o r litt. D i kv.
40 Frans Suell. Bolaget förband sig dock att
utan ersättning fullborda p ågående förbättringsarbeten i källarna, som av bolaget förhyrdes under tre år. Köparen skulle dock äga rätt att för
anbringande av en port fran V ästergata n göra
erforderliga a nordningar i källaren.87
Christoffer Gadd hade sålunda redan vid köp et sina ombyggnadspla ner å tminstone delvis utformade, ehuru de först i m aj 1878 företeddes
av stadsarkitekten Klein i byggnadsnämnden .88
U tom porten från V ästergatan tillkom nu trapphuset och gårdslängan, södra torglä ngan breddades i flykt med hörnhuset och p åbyggdes med
en tredje våning, fönsteröppningarna vidgades
över lag och rumsindelningen ändrades. J ämte
ingången från Västergatan genom porten till
trapphuset a nordnades nu ännu en ingång i
hörnhusets norra ände å t Frans Suellsgatan. Den
mest beklagliga följden av dessa förändringar
var, a tt såväl hörnhusets som Stortorgslängans
södra gavlar nu raserades, det h årdaste ingreppet under dessa byggnaders historia.
Stor omsorg nedlades p å inredandet av bostaden, så a tt den skulle tillfredsställa höga krav
p å elegans och komfort. T yngdpunkten flyttades
å ter över till hörnhuset och Stortorgslänga n, där
a ndra våningen och den nytillkomna tredje rustades upp för att h elt motsvara tidens krav.
K assett-tak m ed inta rsiaimitationer, praktfulla
pa nelverk, p arkettgolv, kakelugnar av senaste
modell, allt bidrog till att förläna den G addska
bostaden prägeln av förfinad, borgerlig standard.
Bottenvåningen h ade vid ombyggnaden iordningställts till affärslokaler och uthyrdes bl. a. under p erioden 1890- 1909 till firman Bönnelyche
& Thuröe, som även förfogade över stora källareutrymmen. I lokalerna mot V ästerga tan hade fröknarna Hector en modistaffär, som frekventerades av alla bä ttre M almöfamiljer.

Christoffer Gadd, som var bördig frå n S :t
Olof, hade tidigare varit medintressent i en av
en broder grundad garn- och vävnadsaffär i
Malmö. År 1873 anlade de båda bröderna Malmö Cigarr och T obaksfabrik, som importerade
obearbetad vara för tillverkning av cigarrer och
röktobak. R örelsen drevs m ed stor fram gång och
dess alster å tnjöt så gott anseende, att export
ägde rum även till England, ja till och med i
Kapstaden fanns det avnämare.89 Sedan brodern avlidit 1896, blev Christoffer Gadd ensam
ägare av företaget, vars fabrik var belägen vid
Generalsga tan. Själv gick han ur tiden den 2 1
maj 1911 .90
I si tt testam ente h ade Christoffer G add förordna t, att h a ns hustru, Augusta L ammers, skulle efter h ans död under sin å terstående livstid
hyresfritt få bo kvar i deras våning. G ården tillföll de fyra barnen, döttrarna Sigrid, gift med
kaptenen W allenius, och Anna, senare gift med
direktören John Scheele, samt sönerna generalmajoren Hugo G add och direktören John G add.
Efter moderns frånfälle hösten r 91 8 sålde arvingarna inom ett år fastigh eten till grossh andlaren Bror W. Olofson enligt köpebrev av den
31 oktober 1919.91
Bror W. Olofson hade tillsammans m ed en
broder 1908 grundat firm an Bröderna Olofson,
vars verksamhet omfattade engrosförsäljning av
textilvävnader, senare även damkonfe ktion. Seda n brodern tidigt lämna t företaget, drevs detta
av Bror W. Olofson ensam och ombildades 1928
till aktiebolag. Senare utvidgades verksamheten
till a tt även omfatta försäljning av mattor.
Bror W. Olofson h ade livliga kulturella intressen . Till Skånes Hembygdsförbund skä nkte
han den lilla Björkön i Skeingesjön med ruiner
efter m edeltidsfästet Skeviaborg. Efter hans
bortgång överlämnade h ans arvingar till hugfästande av h a ns minne m edel för restaurering
av denna borg.

Även under denna period skedde ett par för
gårdens yttre rätt betydelsefulla förändringar.
I södra längan upptogs 1927 en ingång från
Stortorget9 2 och tio år senare tillkom en annan
ingång på hörnhusets norra gavel från Västergatan. Ett första förslag, som blott innebar, att
ett av de fyra fönstren här förvandlades till
dörr, avslogs tyvärr av byggnadsnämnden. Enligt ett nytt, godkänt förslag placerades ingången mitt på gaveln, vilket medförde, att två fönster murades igen och mellanliggande murparti
bröts ner, en eftergift för symmetrin, som berövat oss en för kännedomen om byggnadens tidigare utseende väsentlig detalj. D äremot var det
lyckligt, att byggnadsnämnden samma år avvisade ett förslag att ersätta valven i södra längan
vid Stortorget med ett tak, buret av järnbalkar.93
Bror W . Olofson avled den 30 oktober 1949.
Gården, som i h ans bouppteckning värderades
till 250.000 kronor, övertogs av h ans hustru,
Julia Sofia Trädgårdh, och sönerna taxeringsinspektören Erik Lennart Olofson och disponenten Valter Olofson. 94 D en senare förestod affärsrörelsen.
G enom köpebrev av den 1 juli 1 963 förvärvades fastighe ten av Kockums M ekaniska V erkstads Aktiebolag, som den 29 i samma månad
överlät densamma till sin personalföreningen
J örgen Kocks hus. Det anrika företaget h ar genom detta förvärv gjort en kulturell insats, varigenom främst dess grundare, Frans H enrik
K ockum h ed rats, men även stormän som J örgen
Kock och Frans Suell förts i blickpunkten. P å
föredömligt sätt har intet uraktlåtits för att
skänka den minnesrika gården tillbaka de värden, som förstörts eller undanskymts genom ombyggnader under seklernas lopp.
"Att ständigt börj a från början" - sista raden i Stig K arlsons dik t "R ent hus" - passar
rätt väl in på slutskedet i denna gårds historia.
Som mål för restaureringen h ar man h aft att
återföra byggnaderna till ursprungligt skick, att

återställa J örgen Kocks skapelse. D e störande
skikten av om- och tillbyggnader, som skymt den
ursprungliga kärnan, h ar skalats bort så grundligt, att man verkligen i det h ä nseendet gjort
rent hus. D ärefter har man med den ledning,
som murresterna all tid förunderligt välvilligt
ställt till förfoga nde, "ständigt börjat från början", använt samma material och teknik, som
h antverkarna för snart 450 år sedan använde,
och låtit J örgen K ocks byggnader åter framträda i sin ursprungliga prakt. Ett äreminne,
värdigt den märkliga gårdens förste byggherre,
men icke mindre dess siste.
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Borgmästare Jörgen Kock
Av

LENNART ToMNER

" Ha va vi nu varit församlade och Eders Nåde
till trohet, staden till bestånd och allmogen till
hjälp uti Heliga Trefaldighetens namn valt och
samtyckt förnumstig man Jörgen K ock, Eders
Nådes myntmästare, till borgmästare här i Malmö, och är vår ödmjuka bön, att Eders Nåde
må unna och tillåta för Guds skull och för den
läglighet, som nu är på färde, att vi må behålla
förenämnd e Jörgen Ko ck som borgmästare."
Ungefär denna formulering hade den skrivelse,
som borgmästare, rådmän och menighet i M almö fredagen före palmsöndagen, d .v.s. den 27
mars, år 1523 avlät till konung Christian IL
Någon skriftlig stadfästelse av valet är inte känd,
men av andra källor framgår, att Jörgen Kock
erhöll ett av borgmästareämbetena i staden.1
Borgerskapet hade mot gängse bruk valt till
borgmästare en man som inte tillhörde stadens
rådmannakrets. O ckså ur andra synpunkter var
valet säreget. Jörgen Kock var av utländsk härkomst och torde inte h a bott i Malmö så många
år. Man vet föga om h ans liv och verksamhet
före påsken 1518, då h an avlöste Dines Blicher
som kunglig myntmästare i M almö. Han kom
troligen från Westfahlen, eftersom samtida krönikörer kallar honom "vestphalus". Enligt p åteckning på Jörgen Kocks ännu bevarade porträtt skulle, då detta målades 1531 , h ans ålder
ha varit 44 år. J örgen Kock bör alltså h a varit
född omkring 1487. I 15 18 års uppbördslängd
över Malmö "byskatt" angives, att "Jörgen Kock
Mynttemester" betalt 12 mark, men att det var
för två år. Detta innebär, att den skattskyldige

på en gång erlagt både det aktuella årets och
föregående års skattebelopp, vilket han av någon
anledning varit förhindrad att gälda tidigare.
Av nämnda anmärkning i uppbördslängden kan
man alltså sluta sig till att Jörgen Kock varit
bosatt i Malmö redan 1517, vilket också stödes
av en annan uppgift i stadsräkenskapsboken.
Där har bokförts en utgift till vagnlega för 1 .ooo
mursten, skänkta av Jörgen Kock till stadens
mur. H ärmed avses ett byggnadsarbete, som enligt noteringarna om utbetalda löner p ågick från
mitten av maj och tre månader framå t under
år 1517.2
Om Jörgen Kock debiterats lika de båda
nämnda skatteåren, skulle det bli 6 m ark per år,
ett skattebelopp, som år 1518 endast överträffades av två personer. Emellertid är a tt märka,
att stadens borgmästare och rådmän i enlighet
med privilegierna var befriade från att betala
byskatt. Det är i alla händelser klart, att Jörgen
Kock redan, då han första gången figurerar i
stadens urkunder, tillhör de mest välbärgade i
M almö. Genom äktenskap med Citze Kortsdatter, som var änka efter en förmögen köpman
Walter Kniphof i Köpenhamn, m åste Jörgen
Kock också ha förbättrat sin ekonomiska ställning. 3
Det förefaller som om Jörgen Kock ännu 1518
bott på Myntergården, föregångaren till vårt
nuvarande Malmöhus. Myntningsverksamheten
hade åtminstone tidvis sådan omfattning, att
det måste ha krävts särskilda byggnader för
smältugnar och smedjor. - En av företrädarna
43

som myntmästare, Hans Seber, hade omkring år
r 505 lånat 4.000 mursten av S :t Jörgens kapell
i staden till det hus han byggde på Myntergården. - D et finns bevarade redovisningar för
vad Jörgen Kock p å konung Christian Il :s vägnar mottagit av silver och anna t myntmaterial
och seda n leverera t i slagna m ynt alltifrån p åsken r 518 till sista kvitteringen i april 1523, utom
för perioden november 1520- december 1521.
Av räkenskap erna framgår, a tt Jörgen Kock utmynta t för över en h alv miljon mark, och härtill skall alltså läggas, vad som kan h a levererats
under den nämnda perioden, frå n vilken uppgifter saknas. M yntningen låg säkerligen inte
nere d å. D et är tvä rtom kä nt, a tt Jörgen Kock
i juni 152 1 p å Stockholms slott h ämta t betyd a nde mä ngder silver, som Christian Il låtit inkräva. D en övervägande delen av utmyntningen
h ar troligen utgjorts av dubbelskillingar och s.k.
klippingar, klippta m ynt, slagna med skillingstämpla r, fas t av mycket låg silverhalt. M en
sista utmyntningen 1523 p å nära 42.000 m ark
h ar säkerligen bestå tt av fullödiga silvergyllen,
som kunde duga till värvningspengar i tyska riket, dit konungen då " flydde" .4
Jörgen K ock hade även vid sida n om myntningen försträckt konung Christia n m ed pengar
ur egen kassa. I två fall känner vi till beloppen.
Ar 1520 i januari utlånade h an r.750 m ark och
i m aj 15 22 hela 3.000 m a rk, vilket var m ångdubbelt mer än vad fyra a ndra borgare från
M almö vid sistnämnda tillfälle tillsammans
pungade ut med. Pengarna skulle gå till avlöning av krigsfolket i Köpenhamn. 5
Första gången Jörgen Kock omnämnes i Malmö stadsbok ä r i juni 151 g. H a n hade blivit
instämd p å stadens rådhus av en borgare från
Skanör, därför a tt två av Jörgen Kocks m yntsvenner h är i staden råkat slå ihj äl borgarens
son. Myntmästaren h ade genom ett ombud erbjudit " bot" vid den dödes grav. Jörgen Kock
fri ades av borgmästare och råd från allt person44

ligt a nsvar i saken . Han lovade emellertid försöka m edverka till a tt förlikning kom till stånd
och bot u tbetalades. 6
D et ä r också genom uppgifter i M almö stadsbok som vi vet, a tt Jörgen Kock år 1522 förvärvade den fastigh et, vilken nu benämnes efter
honom. D en 14 m ars upplästes p å rådhuset den
fullm akt, varmed abboten i Sorö kloster den 2 1
februari uppdrog å t sin tjä nare a tt fara till M almö och p å sedvanligt ställe avhä nda från klostret till J örgen Kock ifrågavarande klosters gård
och grund. I stadsboken finns fullmakten avskriven men tyvärr inte det egendomsbrev, som
ombude t h aft a tt överlämna till köpa ren.7
I april 152 3 lämnade Christian Il Danmark
för a tt utomlands söka uppbringa militär hjälp
mot de revoltera nde undersåtarna. D essa h ade
stora fram gångar och valde Christians farbroder Frederik ( I ) till konung i D a nmark. Städerna K öp enhamn och M almö förblev Christia n
trogna tro ts hota nde belägring. M en den utlovade militära undsättningen lät vä nta p å sig.
Läget blev allt svårare och i oktober 1523 rapporterade adelsma nnen Niels H ack, som gjort
gem ensam sak med staden Malmö, och bad om
hjälp. H an framhöll i ett särskilt tillägg den
stora trohet som Jörgen Kock bevisat och m enade, att det skulle h a varit annorledes, om
denne inte få tt sitt borgmästa reä mbete.s
Jörgen Kock lät själv den 20 novem ber informera konung Christian. Under breve t står " J orgenn Kock Borgemester vtj M almo" m ed samm a ha ndstil som övriga texten, men det är inte
Jörgen Kocks h a nd och inte h eller h a ns tyskinfluerade språk. D en som fö rt p ennan är H ans
Byskriver, men J örgen Kocks sigill h ar tillslutit
brevet. Fienderna h ade inneslutit K öp enhamn
och M almö m en inte effektivare ä n a tt m an
h ade kunna t skaffa sig provia nttillsko tt genom
a tt kap a n ågra fartyg i Öresund . J örgen Kock
var bekymrad över hä ndelseutvecklingen och
bad konungen ge brevkuriren med tillbaka ett

Fig. 25 . Jörgen Kock, ca 1487- 1555 ( 6 ) . Målning utförd p å pannå av okänd konstnär.
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Fig. 26 . M ynt präglade för Christian Il i Malmö 1518-23 .

skriftligt besked, om man kunde vänta snar
hjälp, så att "jag vet att rätta mig efter, på det
a tt jag dess bättre kan ge Eders Nådes trogna
undersåtar här god tröst och hugsvalelse".9
Redan tio dagar innan Jörgen Kock lät avsända nyssnämnda brev, hade förberedande underhandlingar inletts mellan Köpenhamn och
dess belägrare. Även om sekretessen varit sträng,
torde åtminstone Jörgen Kock ha fått informa-

tion och det var kanske just därför som han
anhöll om besked från Christian IL Malmö blev
inbegripet i den preliminära kapitulationsakten
om vapenvila till och med nästkommande nyårsdag. Konung Christian fick meddelande om
överenskommelsen, men då han inte kunde undsätta städerna inom den fastställda fristen, återupptogs förhandlingarna. För Malmö deltog
borgmästare Jörgen Kock och rådmännen Hans

J ensen och Jakob Niklesen, vilka också var med
om att den 23 december 1523 besegla kapitulationsakterna. Vapenstillestånd och undsättningsfrist förlängdes två veckor. Ett kontrakt upprättades också samma dag mellan Danmarks rikes
råd och borgarna i Malmö, vilka erhöll försäkran, att de skulle få behålla sina gamla privilegier. I raden av vidhängande sigill kan man
urskilja Jörgen Kocks eller rättare sagt hans
hustrus med tre fyrbladiga blomster i vapenskölden. Överenskommelsen stadfästes av Frederik I :s son, hertig Christian, som lett angreppet
mot Köpenhamn.10
Fristen utlöpte utan att någon undsättning
avhördes. Förmodligen har staden kapitulerat
vid den avtalade tidpunkten, men hyllningsbrevet är daterat först kyndelsmässoafton ( l februari ) 1524. Femtio namngivna representanter
för staden och däribland självfallet borgmästarna Jep Nielsen och Jörgen Kock står som utfärdare av brevet. De svor konung Frederik huldskap och trohet och försäkrade, att de aldrig
efter denna dag skulle hemligen eller öppet bistå konung Christian eller hans anhängare.11
Jörgen Kock fick behålla sitt borgmästareämbete och riksrådet tog redan den 25 februari åter
hans tjänster i anspråk. Uppdraget gällde bl.a.
att mynta om alla konung Christians "klippingar", d.v.s. klippta mynt, som landets inbyggare
kom till honom med, och göra dem till "trint
mynt". Han erhöll också kunglig befallning att
slå guldmynt. En allmän myntordning utfärdades. Frederik lät visserligen igångsätta utmyntning i flera andra städer, men myntverkstaden i
Malmö förblev den viktigaste. Förtjänsten för
Jörgen Kock blev inte mindre, sedan konungen
nödgats pantsätta myntningen där till honom
för ett lån på 1.500 mark. Avräkning skulle göras i slagskatten på mynten. Därtill hade han
fått Bulltofta såsom pant eller egendom, vilketdera framgår inte klart av urkunderna. Riksrådet uppmanade år 1526 konungen att inlösa

Fig. 27. Fredrik I. M ålning av Jacob Binck efter kungens död år 1533 .

myntningen, men regeringen förmådde med svårighet skaffa fram silver till att låta mynta och
långt mindre inlösa panten. Jörgen Kock fick
själv köpa det silver han behövde.12
Flera omständigheter gör det troligt, att myntningen de sista åren inte ägt rum på den gamla
Myntergården. År 1526 hade konung Frederik
upprättat Malmöhus län genom sammanläggning av några härader från Lindholmens gamla
län och andra kronans egendomar. Innehavaren
av detta län, riksrådet Albert Jepsen Ravensberg fick i stället Malmöhus. Där kan det åtminstone från 1526 knappast ha funnits utrymme för myntningsverksamheten. Troligen har
Jörgen Kock överflyttat denna till sin egen gård,
vilken tydligen blivit färdig under 1525, efter-
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som detta årtal finns på norrgaveln. Antagand et, att myntsmedjan legat i eller intill Jörgen
Kocks stora gård, stödes även av ett belägg i
Malmö dombok år 1589. I samband med ett
tvistemål på rådhuset omnämnes en stenbod,
som låg ut till torget på västra sidan och som
l 560 beboddes av Jörgen Kocks brorson och
namne, med "det stenhus bag op til som waar
Jörgen Mynters smidie".13
Även om Jörgen Kock ännu inte fått sitt förnäma hus helt klart hösten 1524, måste det ändå
ha varit i sådant skick, att det kunde bereda en
ståndsmässig bostad åt den svenske konungen
Gustav I. Denne hade accepterat att sammanträffa med Frederik I i Malmö den 24 augusti
för att under hanseatisk medling söka lösa den
konflikt som uppstått mellan rikena. Frederik
anlände själv efter en stormig överresa till Malmö på kvällen den 23 augusti och tog in på
Myntergården. På aftonen avtalad dag anlände
konung Gustav med sitt följe till stadens port
och eskorterades av danska adelsmän med ärkebiskopen och riddaren Albert Ravensberg i spetsen till "myntmästarens hus" .
På morgonen dagen efter uppvaktades Gustav I av de lybska sändebuden som var inkvarterade i huset på andra sidan gatan - nu
Dringenbergska gården. Sedan lybeckarna väntat en stund "im sale", inträdde Gustav Vasa.
Efter hälsningsceremonien tog alla plats, och lybeckarna uttryckte vältaligt sin önskan att försöka skapa enighet i Norden, enligt deras sekreterares rapport från mötet. Själva mötesförhandlingarna ägde till övervägande del rum i
Helgeandsklostrets kyrka, belägen i nordvästra
hörnet av det kvarter, som nu upptages av Stortorget - alltså strax intill Jörgen Kocks hus.
Efter stora ansträngningar lyckades medlarna
uppnå överenskommelser på de viktigaste punkterna den l september. Fyra dagar senare efter
ytterligare överläggningar tog konungarna avsked av varandra.14

Gustav I var djupt missnöjd med mötesbeslutet, men mot sin värd, Jörgen Kock, tycks den
svenske konungen endast ha hyst välvilja, vilken
också blev bestående. Jörgen Kock tillhörde dem
som Gustav inbjöd att bevista och stå fadder
vid kristna ndet av sonen Erik (XIV ) i Stockholm söndagen efter kyndelsmässodagen 1534·
Med bjudningsbrevet följde ett tillägg, vari konungen bad "käre her Jörn" att, eftersom det
alltid plägade vankas god köpenskap i Malmö,
köpa åt honom l 2 uns pärlor, likadana som de
i brevet inneslutna, dessutom två stycken "dubbell tafft'', ett vitt och ett rött, och två hela
stycken guldbårder, det ena stycket en och en
halv finger brett och det andra lite smalare. Konungens tjänare, som överlämnade brevet medförde även 28 lödiga mark silver till !Jetalning.
Uppgick utläggen till mera, ville konungen gärna betala detta.15
Under det av Christian Il :s amiral Sören
Norby ledda upproret i Skåne på våren l 525
anslöt sig inte M almö utan förhöll sig lojalt mot
konung Frederik, vilket starkt bidrog till att resningen kunde slås ner. För de missräknade upproriska blev Jörgen Kock en " förrädare" mot
Christians sak. Sören Norby besegrades men erhöll goda villkor vid förlikningen. Han fick bl.a.
tillåtelse att i tre år hos myntmästaren i Malmö

Fig. 28. Jörgen Kocks bomä rke. Sigill ur mag:s ank.
skr. 18/12 1525.

låta slå mynt, försedda med kungens stämpel,
och av samma lödighet som kronans mynt. 16
Den stärkta position Jörgen Kock skaffat sig
rubbades inte av att styvsonen Claus Kniphof
agerade såsom Christian-trogen kaparekapten.
Han blev tillfångatagen i oktober 1525, och Jörgen Kock var beredd att lösa ut honom. Men
innan åtgärder härför hann vidtagas, blev Claus
Kniphof och hans folk avrättade i Hamburg såsom sjörövare.17
Att Jörgen Kock under det oroliga året 1525
höll fast vid sin färska trohetsed till konung Frederik, har säkert varit en av anledningarna till
att denne förlänade honom adelskap. I brevet
härom, som är daterat vårfrudagen assumptionis
( 15 augusti) år 1526, säges också, att det var för
den villiga och trogna tjänst Jörgen Kock bevisat konung och rike i fejd, krig och örlog, som
han och hans rätta efterkommande förlänades
frihet och frälse med sköld, hjälm och tecken,
som riddare och svenner, rikets ädlingar, var
medgivna. Adelsbrevets original är inte känt,
men i det kungliga kansliets registrant finns inte
blott brevtexten utan även en teckning av vapnet. Beskrivningen av detta är utförlig. Halva
skölden skall vara röd och halva vit, i det röda
fältet en vit lilja och i det vita fältet en röd lilja,
på hjälmen tvänne veselhorn (buffelhorn), det
ena rött över det vita fältet och det andra vitt
över det röda fältet, och emellan hornen tvänne
liljor, den ena röd över det vita fältet och den
andra vit över det röda fältet. - Beskrivningen
av de sistnämnda liljornas placering överensstämmer inte med vapenbilden, där de är fästa
vid hornens spetsar.18
Det var Jörgen Myntmästare, "själv en ivrig,
fastän hemlig, anhängare av den lutherska villfarelsen", som inkallade till Malmö den unge
prästen Claus Mortensen. Detta påstås i den
samtida, antireformatoriska krönikan om gråbrödramunkarnas fördrivande. - Om Jörgen
Kocks insatser har en dansk historieprofessor
Elbogen 4

Fig. 29. Jörgen Kocks vapen
1526.

adelsbrevet 15 aug.

sagt, att vid sidan om rikshovmästaren Mogens
Göye har ingen annan dansk man av världsligt
stånd gjort så mycket för reformationens utbredande i Danmark. - Men det är svårt att avgöra, om det huvudsakligen var av religiösa bevekelsegrunder som Jörgen Kock arbetade för
reformationen, eller om han hoppades därigenom kunna vinna politiska och ekonomiska fördelar för borgare och allmoge. Den landsflyktige
Christian Il hade redan några år tidigare anslutit sig till den lutherska reformationen, liksom hans rådgivare den förre borgmästaren i
Malmö, Hans Mikkelsen, som medverkat i en
översättning till danska av Nya testamentet.19
Claus Mortensens predikoverksamhet 1527
samlade stora åhörarskaror, fast han i början
endast fick framträda i små kapell. Man höll
mässa på danska och sjöng psalmer på lutherskt
sätt. På ett i Malmö nyetablerat tryckeri trycktes under följande år mäss- och psalmbok. Det
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ar troligt, att Jörgen Kock i varje fall ekonomiskt stött denna för reformationens spridning
i Danmark viktiga verksamhet. Malmö blev också centrum för den nya förkunnelsen.
I oktober 1528 for Jörgen Kock till konung
Frederik, som då befann sig på sitt slott Gottorp.
Den långa resan och uppvaktningen resulterade
i ett kungabrev, vari konungen medgav borgerskapet rätt att få använda gråbrödraklostret i
staden till hospital för fattiga och sjuka och
helgeandsklostret till rådhus, så snart munkarna
lämnat dem. Man fick inte tvinga dem därifrån,
men uppmuntrade av framgången och konungens välvilja kunde borgarna självfallet inte stillsamt avvakta munkarnas frivilliga uttåg. Den
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ovannämnda krönikan om gråbrödernas fördrivande berättar, att Jörgen Kock varit en av
dem som mest energiskt drivit på och trakasserat munkarna.20
Genom ett nytt kungligt brev den 5 juni 1529
erhöll borgerskapet i Malmö medgivande att
övertaga alla gårdar och jordar som under tidernas lopp donerats till altare, mässor och kyrkliga inrättningar i staden och använda avkastningen därav till att bekosta ett hospital för fattiga och sjuka, hålla en "predikofader" och inrätta en skola med tre eller fyra "läsemästare",
som kunde undervisa präster i den heliga skrift.
Återigen kan man anta, att det varit Jörgen
Kock som tagit initiativet. Det är känt, att han
dagarna förut ämnat fara över till konungen i
Köpenhamn. - Ett kvartal senare inlämnade
den siste katolske "sogneherren" i S :t Petri sitt
resignationsbrev. Men många borgare i Malmö
höll fast vid sin gamla tro och var h ä tska motståndare till borgmästare Jörgen Kock.21
Jörgen Kocks ansträngningar för reformationen fick honom emellertid inte att glömma bort
sina affä rsförbindelser. Till dessa hörde riksrådet
Henrik Krummedige, som gärna vistades på sitt
gods M ånstorp, sydost om Malmö. - Fru Anne
p å Månstorp och Jörgen Kocks hustru Citze
gjorde också varandra tjänster. - Då H enrik
Krummediges svärson, riksrådet Esge Bille, blev
utnämnd till länsherre på Bergenhus i Norge på
våren 1529, tog Jörgen Kock tillfället i akt att
före hans avresa från Köpenhamn i två brev
föreslå honom ett slags handelsavtal. Jörgen
Kock erbjöd sig att varje år sända ett skepp
med mjöl, malt, fläsk och andra varor, som där
kunde ge Esge Bille den bästa "profit". På återresan skulle skeppet ta full last av torkad fisk,
som det fanns god avsättning för. Han hade ett
gott litet skepp på omkring 40 läster, vilket skulle ha kunnat åtfölja Esge Bille på resan till Bergen, om underrättelse erhållits för två månader
sedan. Jörgen Kock hade också möjlighet att i

Fig. 3 1. Frederik I:s mynt, slagna i Malmö 1524-32.

51

stället sätta in ett större skepp. Han var angelägen framhålla, att han inte förväntade sig någon större fördel utan gjorde det, "Gud vet, mer
för landets förbättring och bestånd, ty här är
dyrt köp på torkad fisk". I ett tillägg till det ena
brevet föreslog Jörgen Kock, att de skulle göra
upp räkenskaperna med varandra en gång om
året eller vartannat år. - Det är mycket möjligt, att ett handelsutbyte verkligen blev av, även
om det inte har satt några spår i bevarade urkunder. 22
Också under l 530 skrev Jörgen Kock till Esge
Bille, som skulle igångsätta myntning i Bergen
och därför behövde anvisningar om lödighet och
annat. Man befarade en väpnad attack från den
landsflyktige Christian och behövde pengar till
att besolda de värvade knektarna. Även altarsilver hamnade i myntsmedjorna. Efter ett par
års uppehåll slog Jörgen Kock åter mynt i Malmö. - Han hade den l g juli samma år fått
brev på att konungen inte hade ytterligare ekonomiska krav på honom för myntning, och pantsättningen hade äntligen inlösts. I Malmö slogs
åren 1531 och 1532 mynt för mer än 130.000
mark, vilket var betydligt mer än det som under samma tid lämnade myntsmedjan i Köpenhamn.23

Fig. 32. Jörgen Kocks sigill år 1534.
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Under försöket att återtaga sma riken togs
Christian genom svek tillfånga. Soldpenningar
behövdes inte längre. Utmyntningen i Malmö
fick kort varaktighet denna gången, men den
måste ändå ha berett Jörgen Kock en god vinst.
Hans förtjänstfulla insats skulle komma att ytterligare belönas av konungen. Genom brev den
19 november 1532 förlänades han på livstid med
klostret i den dåvarande staden Tommarp i östra
Skåne med all till klostret hörande egendom.
Jörgen Kock förpliktades dock att vidmakthålla
gudstjänsten, att sörja för klostret och dess byggnader och att ge prästerna där deras nödtorft,
kläder och föda. När konungen kom till Skåne
var Jörgen Kock skyldig att tillsammans med
staden Tommarp lämna honom och hans folk
ett "natthåll" årligen med mat, öl och hästfoder. 24
I april l 533 avled konung Frederik. En herredag sammankallades i Köpenhamn. I riksrådet
var katolikerna i majoritet och dessa ville inte
välja Frederiks äldste son Christian till konung
utan föredrog dennes minderårige broder Hans.
Christian hade nämligen tidigt anslutit sig till
reformationen. Valet uppsköts till nästa år och
till dess skulle riksrådet med den katolske ärkebiskopen i spetsen styra riket. Protestanterna
fruktade, att hela reformationsarbetet skulle
komma at spolieras. Inför dessa utsikter är det
förklarligt, att de ledande männen i Köpenhamn och Malmö, borgmästarna Ambrosius
Bogbinder och Jörgen Kock, genom till en början hemliga kontakter sökte finna politiskt stöd.
Hänvändelser genom olika sändebud till hertig
Christian att låta sig krönas till konung, strandade på dennes vägran att stå i vägen för sin
broder Hans. 25
Jörgen Kock och Ambrosius Bogbinder tog
kontakt med den lybske borgmästaren Jurgen
Wullenwever, som kommit till Köpenhamn för
att söka Danmarks stöd i Lybecks konflikt med
Nederländerna men blivit helt avvisad. De har

sannolikt enats om att Lybeck och dess allierade
skulle medverka till att Christian Il befriades
ur sin fångenskap och återinsattes på Danmarks
tron. Därmed hoppades man få garantier för
reformationens bestående. Vad som i övrigt avtalats är mera osäkert, och det är svårt att avgöra, hur mycket man kan lita på Jurgen Wullenwevers bekännelse vid förhör tre år efteråt.
Jörgen Kock skulle ha haft förhoppningar på
att bli "oberste" i Skåne Man kan inte helt utesluta, att Jörgen Kock haft planer på att göra
Köpenhamn och Malmö till fria riksstäder liksom hansestäderna och kanske också till medlemmar i det hanseatiska förbundet. 26
I augusti I 533 kom en nederländsk flotteskader till Öresund under befäl av greve Christoffer av Oldenburg, befryndad med den danske
exkonungen. Jörgen Kock tog kontakt med honom och erbjöd det militära ledarskapet i kampen för befriandet av Christian Il. Greve Christoffer accepterade och överenskommelse ingicks
i Lybeck. 27 Under förevändning att vilja befria
Christian Il, som satt fängslad på Sönderborgs
slott, inföll han med sina trupper i Holstein
och därmed begynte den s.k. grevefejden. Detta
angrepp fick bl.a. till följd, att de landsknektar,
som var förlagda i Malmö beordrades söderut
av riksrådet. Jörgen Kock utnyttjade situationen
och bad den 29 maj 1534 den nye länsmannen
på Malmöhus Mogens Gyldenstierne att komma
till rådhuset för överläggningar. Slottsherren
hade fyra dagar tidigare varit borgarnas gäst i
Knutsgillet och infann sig inget ont anande.
Han sattes emellertid genast under bevakning
och borgarna drog beväpnade till slottet, som
lätt intogs. De partier av slottet, som vette mot
staden, nedrevs.28
I väntan på undsättning var det livsviktigt
för Malmö och Jörgen Kock att inga underrättelser om upproret sipprade ut. Två skånska
riksråd och flera andra adelsmän, som ovetande
kom in från Köpenhamn, arresterades och för-

des till Jörgen Kocks hus. De adelsbarn som
gick i skola i Malmö togs likaledes som gisslan
och inkvarterades på samma ställe. - Några
tycks även före upproret ha bott hos Jörgen
Kock. - I ett svar till sin "synderligen gode
ven" riksrådet Anders Bille, som tydligen fått
höra om oroligheterna, förklarade Jörgen Kock,
att borgerskapet nödgats bemäktiga sig Malmöhus för att hindra ärkebiskopen att den vägen
taga sig in i staden och hota deras liv. Han behövde inte hysa någon oro för "fångarna", varibland hans egen son befann sig. Jörgen Kock
lyckades dupera de flesta riksråden, och inga
motåtgärder vidtogs.29
Kort efter gjorde Jörgen Kock också ett försök att överrumpla länsmannen på Köpenhamns
slott vid dennes kyrkobesök. Han gömde sig med
sina väpnade svenner hos Ambrosius Bogbinder,
men eskorten liksom vaktstyrkan på slottet var
alltför manstarka. När den lybska undsättningsflottan anlände till Öresund, var Jörgen Kock
nödsakad anmäla för greve Christoffer, att endast Malmö stod honom öppet - men därmed
behärskade man också Skåne. På Jörgen Kocks
inrådan vände greve Christoffer sina vapen mot
Själland, där han hälsades som befriare av borgare och allmoge. För att rädda sin egendom
från skövling gick också de flesta adelsmännen
över till honom. Köpenhamns slott kapitulerade.
Jörgen Kock förmedlade själv riksrådet Esge
Billes övergång till greve Christoffer och genom
honom fick Mogens Gyldenstierne skyddsbrev
för sin egendom. Skåne svor greven trohet på
Christian Il :s vägnar. Efter det högtidliga intåget i Malmö frisläpptes alla de riddare och
adelsbarn som suttit som gisslan i Jörgen Kocks
hus. 3 0
Jörgen Kock, som efter Frederiks död endast
en kort tid slagit mynt i riksrådets namn, återupptog nu myntningen. Många mynt präglades
i Malmö, medan grevefejden varade, både i
Christian Il :s namn och i greve Christoffers,
53

Fig. 33. Hörnhusets norra gavel sedd från insida n eft er fri läggning.
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men de flesta var " d åliga" mynt. Jörgen Kock
gjorde betyda nde förtjänster på präglingen och
växlingen men m åste själv låna Christoffer stora
penningsummor till utmyntningen för att täcka
en del av krigskostnaderna.31
Till de ekonomiska problemen kom snart också andra svårigheter för greve Christoffer och
hans anhä ngare. H ertig Christian h ade hyllats
som konung av den jylländska befolkningen och
erhållit löfte om militär hj älp av Gustav I, som
var h ans svåger. En svensk h är inföll i H alland.
Jörgen Kock förstod, att ytterligare snar utländsk hjälp behövdes, och tillskrev å terigen h ertig Albrekt av M ecklenburg. - D enne h ade
redan vid en tidigare framställning visat ett visst
intresse. Den mecklenburgska militära undsättningen, som småningom anlä nde, åstadkom stor
förvirring. Jörgen Kock h ade stora svårigheter
a tt övertyga greve Christoffer och andra, a tt de
kom som vänner och hj älpare. D et framgår
klart, att Jörgen Kock också av mecklenburgarna betraktades som en av de ledande.3 2
Jörgen Kock följde själv med den här som
drog ut mot svenskarna, vilka överskridit gränsen till Skåne. D å läge t blev kritiskt valde emellertid den skånska adeln m ed sina ryttare a tt gå
över till svenskarna, som bearbeta t dem ihärdigt
och rått dem a tt betänka all den skad a och det
fördärv " then Jörnn myntemester" p åfört dem.
D en r 2 ja nuari 1535 angrep den svensk-skånska
hären H elsingborg. Drabbningen fortsatte följande dag m en fick en för fö rsvararna ogynnsam vändning, seda n slottsherren plötsligt tagit
parti för fienderna och börjat avfyra sina kanoner i deras rygg. Jörgen Kock lyckades få tag
på en båt och undkom till Själla nd liksom en
del av knektarna. H an har själv redogjort för
fälttåget och slaget i brev till hertig Albrekt av
Mecklenburg. Nederlaget var svårt, men det var
värt en tunna guld, skrev J örgen Kock, a tt få
avslöja t slottsh errens och h ans gelikars förrädiska sinnelag inför h ela världen. Jörgen Kock

deltog själv i borgarnas och böndernas jakt p å
adelsmän på S jälla nd. Riksrådet Anders Bille
och flera andra skyldiga och misstänkta fängslades. 33
Nederlaget och penningbristen ökade splittringen mellan de förbundna, och Jörgen Kock
och hertig Albrekts kansler h ade ett mödosamt
arbete att jämka och ena. H ertig Albrekt infann
sig äntligen själv i Köpenhamn. M en Christian III h ade stora militära framgångar och
kunde i juli m ånad börja belägra Köpenhamn.
I Öresund opererade en fientlig flotta. M almö
hotades från landsidan av svensk-skånska truppstyrkor. 34
D en tidigare nämnda krönikan om gråbrödramunkarna innehåller h årda omdömen om J örgen Kock, men vida fientligare är "J 0rgen M0ntirs kmnicke", egentligen en rimmad politisk
stridsskrift, som tillkommit under grevefejden
och skildrar hä ndelserna fram till hösten r 535.
Som historisk källa kan krönikan endast användas m ed stor försiktighet p å grund av sin partiskhet och hätskhet mot Jörgen Kock. Han säges h a infört den lutherska läran och slutit förbund med tyska h ansestäder och furstar mot
riksrådsregering och hertig Christian. F attig som
en " bissekremer" hade Jörgen Kock kommit till
Malmö m en sedan stulit vid myntningen så
länge, att han blev den främste i staden. Vid
H elsingborg flydde han vid svenskarn:1s första
skott, men
"Nu hannd well stadze miere paa Mallm0s gade
och lade ssiig bessee i sin pantzir plade,
for mand skall tenncke at hand saa mandelig ere,
ladir hannd it dragirt slagssuerd epter ssig b ere
o ij partisanir och enn hageb0sse.
Saa ferdis hand till kierckij som en mandelig
f0rste." 35

Belägringen av Malmö förefaller inte ha varit
alltför effektiv. Jörgen Kock kunde i oktober
skicka en rapport till hertig Albrekt i Köpenh amn. H an nödgades själv skriva rapporten,
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eftersom han sänt sin skrivare till Tyskland, och
befarade, att h ertigen skulle h a svårt att läsa
hans handstil. H ans jakt hade ensam tagit ett
skepp från " h ertig Christian", vilket h ade 33
läster sill ombord. "Så undsätter de goda herrar
och folk mig med förnödenheter!" Jörgen Kock
översände till hertigen Y2 läst skånsk sill av det
kapade godset och hoppades, att den ringa gåvan inte skulle bli försmådd.36
Sedan Jurgen Wullenwever förlorat sin politiska maktställning i Lybeck och tillfångatagits
under en resa, växte hanseaternas benägenhet
a tt få slut på striden. I februari r 536 enades
Christian III och Lybeck om fred, seda n sändebuden från Köpenhamn och Malmö besvikna
lämnat överläggningarna. D e avböjde också erbjudandet att ansluta sig till överenskommelsen.
Man hoppades på militär och diplomatisk hjälp
från bl.a. pfalzgreve Fredrik, som h ade god a relationer till tyske kejsaren. Jörgen Kock fann
det lämpligast och säkrast att avvakta händelsernas utveckling i Köpenh amn. I Malmö hade
fredsivrarna fått övertaget, och man utnyttjade
Christian III :s förnyade erbjudande att sända
förhandlare. Christian godtog kapitulationen
den 6 april r 536 och bekräftade stadens privilegier. Jörgen Kock skulle också benådas och
återfå all sin egendom i staden och annorstädes,
om h an svor konungen trohet inom en viss frist.
Men Jörgen Kock utnyttjade inte denna möjlighet.37
I det belägrade Köpenhamn höll man ut ännu
några månader. Men då undsättningen uteblev
och livsmedlen tog slut, tvingades staden dagtinga den 28 juli. Från den allmänna amnestien
undantogs endast Jörgen Kock och Ambrosius
Bogbinder. D e blev visserligen benådade men
fick bosätta sig endast där konungen ville "tåla"
dem. Sin vid Malmö kapitulation konfiskerade
egendom återfick Jörgen Kock, men förläningen Tommarps kloster, som Frederik I beviljat
h onom på livstid, hade han fråntagits under ett
58

tidigare skede av fejden. Borgmästareämbetet
fick han frånträda. Någon fortsatt verksamhet
som myntmästare blev det aldrig mera tal om
för Jörgen Kock. 38
Under grevefejden hade Jörgen Kock nått
sin levnadsbanas höjdpunkt. Han hade spelat en
betydande politisk roll med räckvidd även utanför Norden. K ampen h ade han vågat för att
bevara reformationen och för att bryta det
katolska prästerskapets och adelsaristokratiens
makt. H an h ade velat stärka köpstädernas och
borgarnas ekonomiska och politiska ställning
men självfallet också tänkt på egen vinning. I
fejden, som av skilda anledningar blev åtskilligt
snedvriden, hade han och hans bundsförvanter
militärt besegrats, men nederlagets följder skulle
i flera avseenden bli mindre allvarliga än man
kunnat befara.
Konung Christian III har inte kunna t vara
okunnig om betydelsen av Jörgen Kocks insatser. - Han hade sannolikt inte blivit ko nung,
om inte grevefejden kommit. - Riksråden skulle, enligt R eimar Kocks krönika, ha varit synnerligen förbittrade över att konungen benådade
Jörgen K ock, som de ville ge skulden för hela
fejden. D e krävde, att h an straffades till liv och
egendom. Konungen skulle ha svarat, att J örgen Kock lagt ansvaret för kriget på riksråden
och velat bevisa detta med brev och sigill. Riksråden hade då funnit sig i benådningen men
begärt, att J örgen Kock skulle åläggas att lämna
riket, så att de kunde slippa se honom för sina
ögon.39
Jörgen K ock befann sig tydligen i Christian III :s närhet i Köpenhamn efter kapitulationen och åtföljde honom sedan, då han efter sin
statskupp i september r 536 for till sitt slott R aderslev i Slesvig. R eimar Kocks krönika är inte

Fig. 35. Två fril agda 1500-tals spisar. Överst visas en
av rökgångarnas a vslutnin g i norra trappgaveln.

det enda vittnesbördet om att Jörgen Kock även
under sin vistelse där lämnat konungen upplysningar om biskoparnas och adelsmännens uppträdande före och under grevefejden.40
I slutet av år l 536 befann sig Jörgen Kock
åter i Malmö. Han hade anförtrotts att planera
för slottets återuppbyggnad och att å kronans
vägnar inlösa de gårdar som måste bort för att
lämna plats åt borganläggningen. Jörgen Kocks
befattning med Malmöhus är sannerligen märklig. I den gamla Myntergården hade han de
första åren bedrivit sin myntningsverksamhet.
Han hade l 532 lånat Mogens Gyldenstierne
pengar, så att denne av Albert Ravensbergs
änka kunde tillösa sig det pantsatta Malmöhus
län. Lånet förefaller ha återbetalts i början av
l 534. Omkring fyra månader senare efter att
Mogens Gyldenstierne lockats till rådhuset och
fängslats - ledde Jörgen Kock stadens borgare
vid överrumplingen av slottet och nedrivandet
av den del som vette mot staden. År 1536 deltog han, som nämnts ovan, i planerandet för
återuppbyggandet och lånade till och med ut
pengar till finansieringen av företaget. Då de
l 2.000 mark som Jörgen Mynter försträckt var
förbrukade, lovade han att bistå, tills konungen
kom till Malmö. 41
Genom konungens förmedling försonades Jörgen Kock med adeln. I det på tyska avfattade
förpliktelsebrevet på pergament tillbakakallade
Jörgen Kock alla onda ord som han uttalat om
adeln, och lovade konung och riksråd hörsamhet. Brevet är undertecknat med Jörgen Kocks
kraftiga men ovårdade handstil: "Det vorgeschreffene beken ick Jurgen Kock mit miner
egen hant." 42
Då ett av borgmästareämbetena i Malmö blev
ledigt, enades borgerskapet om att välja Jörgen
Kock och anhöll i skrivelse till konungen den
6 september 1540, att han skulle återfå sitt ämbete. Framställningen bifölls och borgmästarefullmakt utfärdades. Samma år kallades Jörgen
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Kock att vara sakkunnig i den kommission, som
skulle granska konungens myntmästare Reynold
]unges räkenskaper. Jörgen Kock var väl skickad att upptäcka bristerna i dennes redovisning. 43
Som belöning och erkänsla för välförrättad
revision och för alla insatser vid slottsbygget,
förlänade konungen i november l 540 Jörgen
Kock med Borgeby slott och by utan all avgift
till kronan. Fyra månader senare utfärdades ett
nytt förläningsbrev. Jörgen Kock och hans

Fig. 36. Jörgen Kocks och Citzes donationsbrev av år
1546.

hustru skulle fritt få besitta under livstiden Borgeby med Löddeköpinge by och Högs mölla. I
gengäld erhöll konung Christian några skuldebrev, vilka var utställda av hertig Albrekt av
Mecklenburg och greve Christoffer av Oldenburg. Det gällde tydligen pengar, som Jörgen
Kock tillskjutit eller lånat ut under grevefejden.44
Flera omständigheter talar för att Jörgen
Kock varit initiativtagare och sedan lett arbetet
med anläggandet av nuvarande Stortorget och
uppförandet av det nya rådhuset, vilket stod
färdigt l 546. Han stödde också företagen genom
penninglån. Jörgen Kocks huvudgård kom att
ligga vid torget och utfarten till Färjeporten.
Några år senare inköpte och nedrev Jörgen
Kock den smala husrad, som delat "Ferjestredet" i två trånga parallella gränder. - Han
förvärvade efterhand ett stort antal fastigheter
i staden. 45
Ett annat, helt annorlunda minnesmärke reste
sig Jörgen Kock genom den stora donation som
han gav till stadens fattiga. Donationsurkunden,
daterad den l mars l 546, finns ännu i behåll i
stadsarkivet. Avkastningen av denna Jörgen
Kocks och hans hustru Citzes "fundats" skulle
användas till allmosor åt fattiga skolbarn och
andra nödlidande människor. Daglig utdelning
skulle ske från rådhuset genom borgmästarnas,
rådmännens och kyrkoherdens föranstaltande.
Räntepengarna på det utlånade fundationskapitalet skulle förvaras i en särskild kista på rådhuset. Den största parten av donationen utgjorde de 9.000 lybska mark, som Jörgen Kock utlånat till staden Lybeck. I det dokument, varmed
Jörgen Kock den l 3 december l 555, sedan
hustru Citze avlidit, bekräftade donationen,
finns avskrift av Lybecks revers. Den är daterad
år l 538, men det rör sig med all sannolikhet
om pengar, som Jörgen Kock försträckt Lybeck
med under grevefejden. Först år l 670 återbetalades lånet. Fyrtio år senare uppslukades det

mesta av donationskapitalet av Magnus Stenbocks krigsfältkassa. - Till de tidigare framförda funderingarna rörande anledningen till
denna donation och den valda tidpunkten skulle
man kunna foga ytterligare en. Jörgen Kock
kan mycket väl ha gjort sin donation till "invigningen" av det nya rådhuset, vilken av andra
källor att döma ägt rum på våren 1546. 46
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Fig. 37. Gravstenen i S:t Petris mittgång. Stenen sönderslogs vid Brunius restaurering varvid Jörgen Kocks
bild försvann.

61

Den exakta tidpunkten för Jörgen Kocks död
är inte känd. Han beseglade bekräftelsebrevet
på sin donation den r 3 december r 555. Detta
förefaller vara Jörgen Kocks sista å tgärd, som
lämnat spår i urkundsmaterialet. I S :t Petri kyrkas räkenskaper år 1555 står antecknat, att för
klockringning och " leierstedt" för Jörgen Kock
betalts r 4 mark och för sten på hans grav 24
mark av arvingarna. Det är emellertid inte alldeles säkert, a tt räkenskapsåret avslutats precis
vid nyår, men Jörgen Kock torde ha avlidit antingen någon dag under de sista veckorna av
1555 eller strax i början av r 556. H an fick sitt
sista vilorum under mittgången i S:t Petri kyrka,
där den restaurerade gravstenen nu å ter ligger
efter att en tid ha varit försvunnen. 4 7
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NOTER:
I förf:s avsnitt av Malmö stads historia, Il (särskilt
s 14- 30, 46 f ) finns ytterligare uppgifter om Jörgen
Ko ck.
1 Miinchen-samlingen
(DRA, fotokopia i MSA );
tryckt i Christiern Il:s Arkiv, s 374 f. Utgivaren
uppger, a tt brevet skulle vara skrivet av Jörgen
Kock, vilket emellertid är fel. Förmodligen har han
blivit förledd av ett a nna t brev, daterat 152 3 20/11
(jfr not 9) , vilket avsänts av Jörgen Kock. M en
båda breven ä r liksom ytterligare n ågra i samma
samling skrivna av Hans Byskriver i Malmö. H ans
prydliga h andstil p åträffas i fl era av stadens urkunder från denna tid.
Historiska kild eskrifter I , s 72 ( Skibykrnniken) . Skånska samlingar IV :2, s 30 ( Seditionum D anire
liber). L . Ljungberg, Jörgen Kocks porträ tt
( MF Å 1943), s 3 ff. - Lyder van Fredens kä mnärsrä kenskaper 1517- 1520, s 59, 63 ff, 85.
3 Samma rä kenskaper, s 80. Citze omtalas som
änka och bosa tt i Köpenhamn ännu 151 2 (Kj0benhavns diplomata rium Il, s 189 ff; jfr I , s 260, 285,
330). C la us Steensen Bille, som då deltog i
Christian ll:s fä lttåg mot Sverige skrev 1520 17/1
från H almstad ett brev till "Sise W alters, synderlig
gode wen" om ett skrin som hon förvara t å t honom.
H a n borde inte h a kalla t henne "Walters", om hon
varit omgift och h an kä nt till detta. (Cla us Steensen
Billes arkiv, DRA ; fotokopia i MSA ). - För att

10

11
12

13

14

15

ä ktenskap et ingåtts omkring 1520 tala r också ordalydelsen i en dom 1554 11/6, införd i M alm0 stadsbog 1549- 1559, s 188 ff. - Citze K ortsdatters
fader hade varit rådman i H elsingör och tillhörde
en fland ersk släkt van Nuland. H an förd e liksom
Citze denna släkts vapen: tre röda fyrbladiga blomster (Danma rks adels aarbog XXIII, s 33 1 f, och A.
Thiset, D a nske adelige sigiller etc., s 40, T avle 48:
FV 4).
E. Bager, M almö adresskalender å r 15 19 ( MF Å
1961 ), s 40. - M alm0 stadsbog 1503-1548, s 19.
- Beträffande myntningen hä nvisas till G . Galster,
J 0rgen Kock som m0ntmester (MFÅ 1956 ), s 18 ff.
P . F. Suhm, Nye samlinger Il, s 163 b, och Kj 0benh avns Diploma ta rium IV, s 394.
Malm0 stadsbog 1503- 1548, s 295 f.
A.a., s 48.
Miinchen-samlingen, 1523 2/ 10 (DRA, fotokopia i
MSA ). - Christiern Il :s Arkiv, s 53 7 ff, 540 ff,
635 f.
Miinchen-samlingen, 152 3 20/ 11 (DRA, fotokopia i
MSA ). - Christiern Il :s Arkiv, s 58 1 ff. - Jfr
not 1 ovan!
0. Nielsen, Kj 0benhavns historie 11, s 75; Kj 0benh avns diploma tarium I, s 3 11 ff och 3 14 ff ( 1523
nov. resp. 26/ II ), 3 16- 32 9 (3 dokument, da terade
1523 23/ 12 ), 330 f ( 1524 3/ 1) . - Ink. skriv. nr B :2
( 1523 23/12); MUB, s 66. - Jfr not 3 angående
Citze Kortsda ters vapen.
M alm0 stadsbog 1503-1548, s 55 ( 1524 1/2).
Frederik I :s da nske registra n ter, s 40 ff. - D anske
middelald erlige regnskaber I , s 193. - G. Galster
(MFÅ 1956) , s 27 ff. - Esge Pedersen Billes arkiv
(från J örgen Kock 153 0 6/5; DRA ; fotokopia i
MSA ) .
Frederik I :s danske registranter, s 222 f, 262 ( 153 0
26/7). M almö rådstuebok 1587- 1592, f. 153
och 166 ff. - I M almö rådstuebok 1609- 161 3,
f. 30 ( 1609 23/6 ) och f. 212 ( 1611 21 /6 ) samt även
senare omtalas " Myntergården", men därvid h ar
man sannolikt ej tänk t p å myntsmedj a n eller M almöhus utan p å " J örgen Mynters gård''.
D en lybske sekretera ren Paul vom Velde och h ans
D anzig-kollega skrev rapporter om mötet i M almö;
Hanserecesse IIl :8, nr 81 1, 812.
Gustaf I:s registratur VIII 1532-1533, s 349. Tidigare tryckt i Aktstykker I , s 35, där det förekommer några stavningsavvikelser och vidare anges
bå rd ernas bredd till 2 fin grar.
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16
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18

19
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23

L. J. Larsson, Sören Norbys skånska uppror ( Scandia 30), s 246, 251 ff, 264 f.
C . F. Allen, Breve og aktstykker etc. I , s 369 f, 3 79 f.
D a nske K ancelli, R egis tre 3 :386 (DRA ; fotokopia i
MSA ). Sannolikt h ar Jörgen Kock själv få tt
välja sitt sköldemärke och a tt d et blev just två liljor,
kan h ä nga samman med att hustrun Citze Kortsd atters morfader, tullaren P eder H ansen i Helsingör
fört detta vap en, fast med andra färger. H an h ade
först ha ft endast bomärke, men från omkring l 480
bar hans sigill i stä llet d e två lilj orna. Även ä ttlingar
till Citze Kortsda tters morbröder besegla de med
lilj evapn et. A. Thiset, D anske adeliga sigiller etc.,
s 42 f. T avle 51: F XV 1- 4, 9- 12.
Kroniken om graabrodrenes fordrivelse, s 36. - G .
Johannesson, D en skånska kyrkan och reformation en , s 159 ff, 344 f. - L . Nielsen, D ansk bibliografi
1482- 1550 . - J örgen Kocks m ed lemskap i " Stora
Prästgillet i Lund" (Danmarks gilde- og lavskraaer
I , s 4 75, 484 ) behöver inte innebära allvarli gt r eligiöst intresse.
Ink. skriv. nr A:56 ( 1528 ro/ ro ); MUB, s 76. Jörgen Kock omnä mner r esan i brev till Henrik
Krummedige 1528 24/ 10 (Henrik Krummediges arkiv; DRA ; fotokopia i MSA ) .
Ink. skriv. nr A:57 (1529 5/6 ) . Frederik l:s
d a nske r egistranter, s 207 f. - Fru Anne Henrik
Krumm ediges till dottern fru Sophie Bille l 529 1/6
( Esge P ed ersen Billes arkiv; DRA; fotokopi a i
MSA ). - Malm0 stadsbog 1503-1548, s 83. R esigna tions brevet är datera t l 529 29/9; lnk. skriv.
nr B:5.
H enrik Krummediges arkiv l 524, odat. ( till Fru
Anne Rud från Sidsel Cortsda tter ; DRA ; fotokopior
i MSA ). - Se även föregående not. - Esge Pedersen Billes a rkiv, 1529 21 /4, 27/4 (DRA ; fotokopior
i MSA ). - M en a tt Jörgen Kock skulle ha ingå tt
kompanjonskap om kopparh andel m ed Anders Bille
och Johan Urne, såsom G. Johannesson p åstå r (D en
skånska kyrkan etc. , s 209 ), kan ej utläsas av d et
åberop ade brevet ( Anders Bentsen Billes a rkiv, 1534
20/8 fr ån Johan Urne ; DRA ; fotokopi a i MSA ).
Betalningen för d en genom Johan Urn e inköpta
kopparn skulle endast deponeras av And ers Bille hos
Jörgen Kock för a tt där h ä mtas av säljaren!
Esge Pedersen Billes arkiv, l 530 6/5 (DRA; fotokopia i MSA ). - Diploma tarium Norvegicum 2:2
nr 1097, ro99 ; ro nr 610 ; ! I nr 552. - Fred erik l :s
danske r egistran ter, s 258. - G. Galster, A.a. (MFÅ
1956) , s 35.
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Frederik I :s da nske registran t er, s 33 9.
A. Heise, Herredagen i Kj0benhavn 1533 (i DHT
4 R 3), s 422, 42 5, 489 ff. - Grevefejden har beha ndla ts av flera författa re under olika synvinklar:
C. Paludan-Miiller, Grevens Feide 1- 11 ; K. Ljungfors, Jörgen Kock, Malmö och Grevefejden (i MFA
1941 ); G. Joha nn esson, D en skånska kyrkan etc.;
förf :s otryckta uppsats: Skåne under Grevefejden .
L. Weibull, Ett blad ur Reimar Kocks krönika (i
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Fig. 38 . Jörgen Kocks adelsvapen.

Elbogen 5

Byggnadsundersökningen av
Järgen Kocks gård
Av

RIKARD HoLMBERG

Seda n år l 963 tillhör J örgen Kocks hus en p ersonalstiftelse vid Kockums mekaniska verkstad,
som uppkallats efter sin innehavda fastighet
"Jörgen Kocks hus". Under åren 1965- 67 företog stiftelsen den ombyggnad av huset, som gav
det dess nuvarande utseende, och som innebar,
att yttermura rna i stort sett å terställdes i ursprungligt skick. Arkitekt var Sture K elfve och
byggmästare J ohn H elgesson. Konservering av
m ålningar och skulpturer utfördes av konservator Albert Eriksson. D en stora gavelns fyra kritstensskulpturer kopierades i fransk kalksten av
konservator Vitus Nielsen, K öp enh amn. Byggnadsundersökningen utfördes av personal vid
M almö museums historiska avdelning samt av
T ommy Puktörne, som av byggherren särskilt
anställts fö r ändam ålet. Uppmä tningsritningarna h ar utförts av Puktörne, Rikard Holmberg
samt av M arie J ohansson, vilken senare även
utfört m erparten av renritningsarbetet. Smärre
grävningsundersökningar p å gårdsplanen och i
västergatslängans källa re utfördes av Nils-Ove
Nilsson och Göran Winge.
D å restaureringsarbetet börj ade i februari
1965, var byggnaden h elt överputsad, såväl insom utvä ndigt. D et enda ställe, där det ursprungliga murverket var tillgängligt för observa tion, var insidan av den stora gaveln mot
Västergata n, vilken kunde iakttagas i vindsplanet. Överallt i byggnaden var annars murarna
täckta av tjocka puts- och tap etlager, som m åste

avlägsnas innan några iakttagelser kunde göras.
Av arbetstekniska skäl måste denna avknackning ske p arallellt med rekonstruktionsarbetena,
och byggnadsundersökningen kom därför a tt
sp ä nna över en mycket lång tidsrymd och var i
själva verket inte avslutad förrän under hösten
p åföl jande år. Under arbetets lopp gjordes naturligtvis under dessa omständigheter då och då
iakttagelser, som utvisade att en del rekonstruktioner kommit a tt utföras p å ett delvis missvisande sätt. P å uppmä tningsritningarna h ar
emellertid rekonstruktionerna a npassats efter de
slutliga undersökningsresulta ten, och det föreligger således en del skillnader m ellan dessa ritningar och den färdigrestaurerade byggn aden,
även bortsett från de fall, där byggnaden av
konstruktiva skäl få tt ett utseende, som avviker
från det ursprungliga.
Grundplan och grundförhållanden
Sp år av äldre bebyggelse
J örgen K ocks gård är belägen i det nordöstra
hörnet av kvarteret Frans Suell, och komplexet
består av tre sammanbyggda, i ett samma nha ng
uppförda huskroppar. Längs V ästergata n ligger
således i nordväst en huskropp, h är benäm nd
västerga tslä ngan, fig. 3. Öster om denna ligger
m ed fasaden mot Frans Suellsgatan en huskropp, som höj er sig över de båda a ndra, och
som här benämnes h örnhuset. Söder om hörnhuset når den tredje huskroppen fram till Stor-

Fig. 39. Ornerat s.k. bultlås (hänglås) från 12-1300-talet. J ordfynd från gårdens urschaktning.

torget och har därför här erhållit benämningen
stortorgslängan. På fig. 4 har söder om denna
länga inritats en dokumentariskt belagd portöppning och på motsvarande sätt väster om
västergatslängan ett mellanrum till den närmaste grannfastigheten, ett dropprum. De tomtgränser, som inritats på denna plan, är således
ej de nutida utan rekonstruerade 1500-talsgränser. I vinkeln mellan hörnhus och västergatslänga och på stortorgslängans gårdsfasad har
inritats de privetutbyggen (toaletter), som spårades vid undersökningen. Däremot har vare sig
de i samband med restaureringen rivna 1800talstillbyggnaderna eller den nyuppförda gårdslängan markerats.
Grunderna för byggnadskomplexet är nedgrävda i sand, som synes utgöra ett gott underlag, eftersom sättningssprickor av större betydenhet endast förekommer kring gatuhörnet
Västergatan-Frans Suellsgatan. På denna svaga punkt fick särskilda förstärkningsåtgärder
vidtagas vid restaureringen. Grunden mot Frans
Suellsgatan är särskilt bred närmast hörnet, vilket kan sättas i samband med att man redan
vid uppförandet varit medveten om de dåliga
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grundförhållandena. Flertalet sprickor i det äldre murverket torde bero på rostande ankarjärn
samt på de förflyttningar av fönster- och dörröppningar, som framför allt synes ha utförts i
samband med den av Frans Suell i slutet av
1700-talet företagna ombyggnaden och den av
F. H. Kockum år 1846.
Tydliga äldre byggnadslämningar kunde endast iakttagas i källaren till västergatslängan,
där en grundmur till en tidigare byggnad löpte
omedelbart innanför den södra ytterväggen, fig.
3. Denna, av stora gråstenar i flera skift lagda
grund, kan även iakttagas i västergatslängans
västra gavel. Tyvärr påträffades ingen medeltida marknivå i direkt kontakt med grunden,
eftersom nedgrävningar för senare tillbyggnader, källare och ledningar nästan överallt både
i gatan och på gårdsplanen hade förstört alla
nivåer före 1800-talet. Endast på ett mycket
begränsat område på gårdsplanen söder om västergatslängan kunde ett mörkt kulturlager iakttagas. I lagret påträffades ett vackert ornerat
bultlås av brons, fig. 39, som ger en datering
till medeltiden men knappast närmare än till
12- 1300-tal. Det mörka kul turlagret med bu! t-

Fig. 40. Hörnhusets norra gavel före restaureringen.

låset låg enligt muntliga uppgifter direkt ovanpå ett lager av sandblandad lera. Då detta lerlager låg direkt på naturliga jordlager torde lerlagret således representera gårdsplanens äldsta
marknivå, sedan tomten under medeltiden bebyggts.

Exteriör
Komplexets exteriör mot Västergatan består av
två delar, hörnhusets gavel och västergatslängans fasad , fig. 34. Västergatslängan är komplexets sämst bevarade del, och dess gatufasad var
endast till sin nedre del någorlunda säkert rekonstruerbar. Även i detta parti fanns stora

skador, särskilt kring den 1878 upptagna porten
längst i öster. Rekonstruktionen av den ursprungliga dörr- och fönstergrupperingen underlättades emellertid i hög grad av att längan
visade sig vara indelad i tre enheter, bodar.
Den östligaste boden visade sig invändigt ha
spår efter en ingång. Därefter följde västerut
utvändigt spår efter en spetsbågig nisch, som
inramat ett stort fönster, samt därunder, under
portens marknivå, invändiga spår efter en källarhals. Slutligen fanns det i bottenvåningen
spår efter ett litet fönster, utan nisch. I den
mellersta boden fanns det spår efter alla dessa
typer av öppningar i murens ytterliv, och i den
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västra syntes spår efter dörr, stort fönster och
källarhals. Däremot saknades det i denna bod
varje som helst spår efter något litet fönster,
och något sådant blev ej heller rekonstruerat.
På ritningen, fig. 34, visas var det bör ha suttit.
Av allt att döma blev det helt ödelagt vid Frans
Suells ombyggnad, då man satte in ett större
fönster på samma plats. Frans Suells nya fönster
har även ödelagt en del andra viktiga murpartier, och till följd av det är den ursprungliga
bredden på de båda andra små fönstren osäker,
liksom bredden på samtliga ingångar till bottenvåningen.
Från fönsterindelningen i västergatslängans
övre våning föreligger endast spåren efter en
karm till ett fönster över det förmodade lilla
fönstret i den västra boden och efter en karm
till ett fönster över ingången till den mellersta
boden. I rekonstruktionsförsöket på ritningen,
fig. 34, har det antagits, att alla fönsteröppningar över ingångar och små fönster i bottenvåningen varit lika breda som dessa små fönster.
Emellan dessa har helt hypotetiskt placerats bredare fönster över bottenvåningens stora nischfönster.
Väster om västergatslängans nuvarande avslutning i väster har inritats en öppning till ett
dropprum, som endast torde ha existerat under
en helt kort tid. Det har således av allt att
döma blivit förbyggt i samband med uppförandet av det korsvirkeshus, vars konturer inritats
efter ett foto, fig. r 7, omedelbart t.h. om västergatslängans gavel. Enligt Einar Bager torde denna byggnad ha tillkommit i slutet av r 500-talet.
Hörnhus och västergatslänga har legat i förband med varandra, men tyvärr var övergången i murverket svårt skadad av en inhuggen
stupränna. Huskropparnas inbördes olika karaktär demonstreras i exteriören på så sätt att västergatslängans utsmyckning i större utsträckning
än hörnhusets utförts i tegel. Således utvisade
rester i västgaveln, att takgesimsen varit en te70

gellist, vars exakta utseende dock inte kunde
fastställas. Sockeln och dropplisten under den
övre våningens fönster var dock på båda huskropparna utförd i kritsten. Just denna dropplist var helt avhuggen längs båda gatufasaderna
och har därför vid restaureringen ej rekonstruerats utan fått förbli ett kritstensband i murlivet.
Sockeln har däremot förnyats med nyhuggna
block. Dess närmare utseende kring källarhalsar
och ingångstrappor kunde ej avläsas någonstans
i gatufasaden. På ritningen, fig. 34, har de yttre
källarhalsarna rekonstruerats med ledning av
spår invid gårdsplanens källarnedgång, fig. 44.
Kritstensavtäckningen är dock helt hypotetisk.
Vid restaureringen har samtliga källarhalsar i
denna fasad utformats som fönster, vilket f.ö.
sedan 1800-talet varit fallet med alla utom den
östligaste i hörnhuset. Beträffande ingångstrap-

--·--------···- - Fig. 41. Bislagssten med årtalet 1525, möjligen från
en gård strax intill Jörgen Kocks. Teckning E. Bager.

pornas utformning gav undersökningen inga
närmare informationer, bortsett från att trappan till den mellersta boden i västergatslängan
visade sig ha haft kalkstenbeläggning.
Hörnhusets ingång har på ritningen, fig. 34,
hypotetiskt försetts med ett bislag ( sittbräden
med stenstöd). Som förlaga för bislagsstolparna
har använts en på Malmö museum förvarad
stolpe med årtalet 1525, fig. 41 , d.v.s. samma
datering som hörnhusgavelns. Med all sannolikhet torde väl denna ingång ha varit utformad
som en rikt profilerad kritstensportal, men av
någon sådan utsmyckning hade inga spår bevarats. Dörröppningens bredd har beräknats med
ledning av dels invändiga spår efter en stickbågig nisch, fig. 49, dels de utvändiga efter en
spetsbågig. En kritstensomfattning kan emellertid ha medfört en insnävring av breddmåttet,
som ej kan uppskattas. De yttre spåren efter
den spetsbågiga nischen framkom tyvärr i ett
sent skede av restaureringen, eftersom de var
dolda inne i muren, och portalen har till följd
därav endast markerats av en nisch, som något
så när torde motsvara blinderingen över öppningen. I äldre handlingar finns inga omnämnanden av denna huvudingång, och av allt att
döma har den igensatts på 1600-talet och sedan
ej återupptagits förrän år 1937, då dock alla
lämningar efter den äldre omfattningen synes
ha spolierats.
Hörnhusgaveln var i övrigt jämförelsevis väl
bevarad, även om F. H. Kockums fönster i bottenvåningen och Chr. Gadds i den övre ödelagt
det mesta av de ursprungliga omfattningarna.
Så pass mycket återstod dock, att de utförda
rekonstruktionerna av 2 fönster i bottenvåningen och av 3 i den övre våningen torde kunna
anses tillförlitliga. Det mellersta fönstret i den
övre våningen har någon gång under 1600-talet,
eller möjligen redan under 1500-talet, ersatts
av ett karnap, år 1715 omnämnt som "en alcou
eller utbygge av sten". Som ritningen visar synes

detta karnap ha blivit nedmonterat under 1700talet och ersatt av en rund nisch eller fönsteröppning. Av vindsvåningarna blev 1878 dennedersta ombyggd till bostadsvåning, varvid de
fyra gluggarna utvidgades till fönster. Vid restaureringen kunde de utan svårighet återställas.
Magasinsluckorna synes såväl i denna som i de
tre övriga vindsvåningarna redan tidigare ha
förminskats till gluggar. De sekundära insättningarna har vid restaureringen avlägsnats, och
de ursprungliga öppningarna kunde på så sätt
framtagas i oskatt skick med bl.a. helt bevarade
kalkstensbröstningar. De två mellersta vindsvåningarnas gluggöppningar hade undergått vissa
smärre förändringar, men kunde utan svårighet
återställas. Över den översta magasinsluckan
iakttogs spår efter en ursprunglig hissbom, som
vid restaureringen markerades i murytan. Gavelns arkitektoniska utsmyckning i kritsten och
formtegel var tämligen komplett bevarad, men
däremot i stor utsträckning så hårt vittrad, att
den måste kompletteras eller helt utbytas. Detta
gäller således större delen av kritstenslisterna, de
fyra skulpturerna samt de spiralmurade sidotinnarna. I de fyra runda blinderingarna har med
ledning av äldre avbildningar insatts masverk i
fyrpassform.
I exteriören mot Frans Suellsgatan och Stortorget ingår fasaderna till stortorgslängan och
hörnhuset, fig. 42. Som framgår av plandispositionen, fig. 3, 4 och 6, synes dessa båda huskroppar ursprungligen ha utgjort en bostadsenhet, vilket återspeglas i den enhetliga arkitektoniska utsmyckningen. Vid ombyggnaden 1878
blev de båda byggnadsdelarna sammanförda under samma tak, samtidigt som de båda påbyggdes till trevåningshus. Stortorgslängan ligger i
en viss vinkel gentemot hörnhuset och skulle
således rätteligen på fig. 42 ha återgivits något
förkortad. För enkelhetens skull har emellertid
fasaden inritats, som om den varit sedd rakt
framifrån.
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Fig. 42 . Uppmätning av ursprungligt murverk i gårdens östra gatufasad ut mot Frans Suellsgatan. Skala
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Stortorgslängans källarhals har av allt att
döma alltid varit i bruk och har även efter restaureringen fått bibehålla sin funktion. Dess
nischomfattning var något skadad, men fullt
rekonstruerbar. Däremot var samtliga källargluggar i såväl stortorgslänga som hörnhus så
kraftigt utvidgade, att omfattningarna till dem
helt ödelagts. De rekonstruerade gluggarnas
bredder är således något hypotetiska, medan
däremot de olika höjderna i de skilda huskropparna baserar sig på spår inne i murkärnan.
I hörnhusets bottenvåning var ett stort nischfönster nästan intakt bevarat med ursprungliga
gångjärnsstaplar i nischen, som utvisade, att
dessa fönster haft utvändiga luckor. Ytterligare
tre fönster av samma typ kunde med tillfredsställande säkerhet rekonstrueras i hörnhuset. Det
tredje fönstret från norr räknat synes redan under r 500-talet ha måst helt eller delvis igenmuras, på grund av förändringar i rumsfördelningen. I det andra fönstret från norr återstod
ännu spår efter en igensättning, som av murningstekniken att döma skulle kunna hänföras
till samma tillfälle. Två skift tegel hade ovanpå
fönsterbröstningen murats helt ut till murlivet.
Sex tegelskift däröver var indragna y2 sten,
d.v.s. till nivå med spetsbågsnischens botten.
Upptill avgränsades detta murparti av en ca
Y2 dm bred svartmålad kantlinje. Däröver var
muren fortfarande indragen, men murverket
hade en annan karaktär och var uppenbarligen
senare tillkommet. Huruvida det ovanför denna
linje funnits en öppning eller t.ex. en dekorativ
relief är ovisst. Samma osäkerhet vidlåder tyvärr även tolkningen av den ursprungliga funktionen hos hörnhusets sydligaste spetsbågsnisch
och hos den enda nischen i stortorgslängans bottenvåning. Vid restaureringen fick båda dessa
nischer bli omfattningsnischer kring fönster med
samma bröstningshöjd som övriga nischfönster.
Detta är i och för sig en fullt tänkbar rekonstruktion utifrån de bevarade fragmenten, men
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som framgår av fig. 42, är de båda nischerna
betydligt lägre än övriga fönsternischer och
dessutom smalare. Stortorgslängans nisch visade
sig kunna passa till ett fönster med samma dimensioner som de invändiga skåpnischerna i
samma rum. Dessa dimensioner är emellertid
direkt egendomliga för ett fönster, men kan
kanske i gengäld tänkas lämpliga för t.ex. ett
burspråk. Den sydligaste nischen i hörnhuset synes ej ha varit tillgänglig inifrån byggnaden i
det äldsta skedet, då det i detta hörn finns spår
efter en ursprunglig, men tidigt slopad anordning, sannolikt en trappa, fig. 4. Det är kanske
troligast, att denna nisch haft en rent dekorativ
funktion och möjligen hyst en relief.
I stortorgslängans övre våning kunde vid
restaureringen fyra fönster rekonstrueras och i
hörnhusets övre våning fem fönster. Fönstrens
exakta breddmått var, som fig. 42 visar, i samtliga fall omöjliga att mäta. De rekonstruerade
bredderna bygger på iakttagelser av spår efter
de murade stickbågarna över öppningarna, och
resultaten torde trots allt vara tämligen goda.
År r 692 synes Jörgen Kocks hus, enligt det
då upprättade besiktningsinstrumentet över stadens fastigheter, ha varit orienterat mot Stortorget. Möjligen innebär detta, att man flyttat
huvudingången från Västergatan till den sydligaste delen av hörnhusets fasad mot Frans
Suellsgatan, d.v.s. till den punkt, där denna gata
mynnar i torget. Två konstaterade ingrepp i
hörnhusfasaden skulle kunna sättas i samband
med en sådan förflyttning. I vindsvåningens
sydligaste del spårades en upphuggen öppning,
som torde ha varit placerad under en homeja
med hissbom och således utgjort ett varuintag.
Snett under denna öppning sitter i bottenvåningen den gåtfulla södra nischen, som i södra
sidan har blivit sekundärt utvidgad i samband
med att antingen nischen blivit omformad till
en trifoliebåge eller med att den ersatts av en
korgbåge. Under denna båge kan en en tre ha

Fig. 43. Uppmätning av stortorgslängans södra mur
sedd från norr. Fragmentariska 1500-talsmålningar inlagda. Skala 1: 100.

varit anordnad. De på Malmö museum förvarade bislagsstenarna från år 1686, fig. 1o, skulle
kunna härröra från denna ingång och i så fall
ge en datering på förändringen. När denna ingång i så fall åter sattes igen kan inte anges.
Efter år 1846 saknade fasaden i alla händelser
dörröppningar. F. H. Kockums ombyggnad innebar en reglering av fönsteröppningarna, som
noggrant placerades över varandra. Ombyggnaden år 1878 innebar, att 1846 års fönster fick
nya omfattningar, och att en ny ingång upptogs
i hörnhusets sydligaste del, på samma plats som
1686 års huvudingång enligt ovan gjorda antagande suttit. Den på fig. 42 angivna ingången
till stortorgslängan härrör från år 1927. Slutligen medförde ombyggnaden år 1878, som ovan
nämnts, att både hörnhus och stortorgslänga påbyggdes med en våning, vilket i hörnhusets fall
innebar, att vindsvåningen påbyggdes till full
våningshöjd. Samtidigt förstördes taklisten på
båda huskropparna bortsett från ett sparat parti
i hörnhusets västergatsgavel. Vid restaureringen
utfördes nya taklister i vitcement.
Stortorgslängans södra gavel var tämligen väl
bevarad i ursprungligt skick intill 1878 års ombyggnad, om man får döma av ett foto, som
togs omedelbart före arbetenas igångsättande,
fig. 20. Gaveln hade ett avtrappat röste med
7 tinnar, varav endast det mot torget utskjutande partiet av den nedersta tinnen helt rekonstruerats vid restaureringen. I övrigt har endast tinnarnas baksidor murats upp mot grannfastighetens brandgavel för att ge en illusion av
det ursprungliga utseendet. En del iakttagelser
gjordes emellertid vid undersökningen, som kan
komplettera den bild man får av det gamla
fotot.
Intill år 1831 vette denna gavel mot en portöppning, vars bredd år 1715 anges till "3 binningar". Ursprungligen synes denna port ha
haft karaktären av en mot gatan öppen plats,
fig. 4. Även om hörnen såväl mot torget som
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Fig. 44. Uppmä tning a v hörnhusets sydmur sedd mot norr. Rester eft er 1500talsmålningar inlagda. Skala 1: 1 00.
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mot gården vid undersökningen visade sig vara
svårt skadade, synes man på tegelförbandet kunna mäta sig fram till att stortorgslängan haft ett
mot gatan lodrä tt murat hörn, medan däremot
muren mot gården synes ha legat i förband med
ett portvalv. Frå n porten h ar en dörr lett in till
längans bottenvåning. Utvändigt har denna
öppning varit prydd av en enkel skråkantsprofil, i stil med västergatslängans ingångar. I den
utvändiga nischen påträffades målningsrester. I
övrigt synes emellertid gaveln ha saknat öppningar under vindsplanet. Till vinden har öppnat sig två gluggar, varav den ena ses på fotot,
fig. 20, medan den andra delvis bevarats i ett
i den stora I 800-talsgaveln inkapslat halvstenstjockt fragment av den ursprungliga gaveln,
fig. 43. Över dessa gluggar har gavelröstet h aft
en rikt skulpterad utsmyckning, vars sista rester
sannolikt spolierades, då man vid uppförandet
av den nuvarande grannfastigheten högg sig
djupt in i de kvarstående resterna av I 500-talsmurverket.
Stortorgslänga ns gårdsfasad, fig. 22, hade vid
ombyggnaden år I 878 gjorts om till innervägg,
men var trots detta tämligen välbevarad. D e
tre nischfönstren i bottenvåningen kunde således
rekonstrueras på grundval av fullt tillfredsställande spår, och beträffa nde de tre fönstren i
den övre våningen förelåg endast tveksamhet
angående bredden på det sydligaste. I fasadens
sydligaste del h ade rester bevarats av såväl taklisten som dropplisten under övervåningens
fönster. Till följd av denna upptäckt blev även
denna dropplist rekonstruerad på stortorgslängans och hörnhusets gårdssidor.
I fasadens södra del fanns spår efter en ursprunglig utbyggnad, en privet, vars latrinbrunn
dock h elt ödelagts vid anläggandet av källaren
under 1878 års tillbyggnad. Priveten hade betjänat båda våningarna. Efter öppningarna
fanns således invändiga spår i båda våningsplanen, fig. 5 I. I murens ytterliv var den övre öpp-

nmgen helt demolerad, medan däremot i den
nedre endast den norra karmen var borthuggen.
I detta skick fungerar öppningen efter restaureringen som dörr till en svale längs gårdens södra
sida. Över öppningen finns en väl bevarad, men
till konstruktionen egendomlig glugg, jfr fig. 5 1.
Omedelbart norr om dörröppningen iakttogs
spår efter en ingång från Frans Suells eller F .
H . Kockums tid.
Av hörnhusets södra gavel, fig. 44, blev röstet
nedrivet år I 878, medan den nedre delen i likhet med gårdsfasaden till stortorgslängan bevarades som innervägg, vilket även i detta fall
visade sig vara till fördel. I denna nedre del
sitter således komplexets bäst bevarade källarglugg. I motsats till de, som rekonstruerats mot
Frans Suellsgatan, skär denna glugg igenom
sockeln, men denna ovanligt låga placering torde bero på speciella omstä ndigheter, som t.ex.
att sockeln h är legat högt i förhållande till
marknivån eller a tt källargluggen legat ovanligt
lågt på grund av att den inte sitter mitt i en
valvtrave. Bredvid gluggen sitter dessutom komplexets enda källarnedgång med rester efter den
yttre källarhalsen, tyvärr dock endast på den
västra sidan. Öppningen täckes av en tresprångig stickbåge, vilket innebär att den i olikhet med öppningarna mot gatan saknar spetsbågsnisch. Att döma av de kraftiga sprickor,
som syns högre upp i murverket, har nedgången
placerats olyckligt, rakt under det solida murpartiet mellan fönsterna i de övre våningarna.
Dessa fönster, två i bottenvåningen med styltade rundbågsnischer, två i den övre våningen
och två i den nedersta vindsvåningen, kunde
samtliga utan svårighet rekonstrueras, trots svåra ingrepp för en skorstensstock i hörnet mot
stortorgslängan. Den spetsbågiga, helt bevarade
nischen mellan vindsfönsterna var svartmålad,
vilket torde visa färgsättningen av gaveln vid
1 800-talets mitt. Samtliga fönster var igensatta,
osh på platsen för ett par av dem hade man
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Fig. 45. Uppmätning av hömhu se ts västmur sedd mot öster. Mitt i bilden ses i bottenvåningen d en sekundä rt
upphuggna 1500-ta lsportalen m ellan hörnhuset och väst ergatslängan . Ska la 1: 1oo.

år 1878 tagit upp dörrar, medan t.ex. det västra
vindsfönstret tagits i anspråk som skåpnisch. De
två nischfönsterna i bottenvåningen hade av allt
a tt döma satts igen redan långt tidigare, och
på platsen för det västra h ade man d å satt in
en gallerförsedd glugg.

Hörnhusets västfasad mot gården var särskilt
nedtill mycket dåligt bevarad, fig. 45. Ursprungligen synes detta murparti emellertid över huvud
taget ej ha h aft några öppningar, och p å detta
sätt blev också muren rekonstruerad. En stor
båge tyder dock p å att ett stort fönster tagits

upp i bottenvåningen redan någon gång under
r 500-talets lopp. Detta fönster synes därefter i
en senare etapp ha förminskats och slutligen
byggts om till dörr. Därefter har dörren ersatts
av en ny dörr i norr och ett fönster i söder.
Sannolikt vid samma tillfälle har en nedgång
till källaren tagits upp. I vindsvåningen har
man vid någon tidpunkt tagit upp en magasinslucka, sannolikt placerad under en homeja
med hissbom.
I hörnet mellan denna fasad och västergatslängans gårdsfasad har ursprungligen funnits ett
privetutbygge, vars latrinbrunn till sina djupare
delar var bevarad under gårdsplanen, fig. 3.
Vid undersökningen visade sig denna vid rivningen ha blivit tämligen noggrant tömd och
därefter fylld med krossade glas och lerkärl,
som kunde dateras till r 600-talet, då således rivningen torde ha verkställts. Bland krukskärvorna märkes ett mindre antal stengodsskärvor,
bl.a. ett helt salvkrus och div. skärvor av krus
och salvkrus, ett ännu mindre antal skärvor
av vit, blå, violett och polykrom fajans, sannolikt huvudsakligen från krus, ett mycket stort
antal skärvor av glaserat vitt eller rött lergods,
det förra huvudsakligen i form av skärvor av
trefotsgrytor, det senare bestående av skärvor
av trefotsgrytor, krukor, fat, skålar och små lerskopor, samt slutligen ett par skärvor av oglaserat lergods, bland vilka det fanns en i det närmaste rekonstruerbar kruka. Bland glaset märkes en del skärvor av flaskor och salvkrus, men
framför allt ett stort antal bitar av dryckesglas,
s.k. passglas. Ett passglas med pålagda blå glastrådar blev rekonstruerat. Vid sidan om allt
detta husgeråd påträffades även fönsterglas och
kakel, både grönglaserat och polykromt, vilket
torde vittna om att en omfattande renovering
ägt rum samtidigt med rivningen av priveten.
Såväl fönsterglas som kakel torde kunna härröra från byggnadskomplexets uppförandetid.
Eftersom flertalet fönsterglasskärvor syntes här-

Fig. 46. De sorgliga resterna efter västergatslängans
gårdsmur. Över fönstret ses fragment efter en ursprunglig valvbåge.

röra från rombiska rutor, torde de ursprungliga
fönstren ha haft sådana, och vid restaureringen
har i de nya fönsterbågarna åter insatts rutor
av detta slag. Hur latrinbrunnen varit övertäckt
framgick ej. Däremot kunde det konstateras, att
privettrumman i söder vilat på en stående kritstenshäll och i väster på en träbjälke. Någon
öppning till priveten var ej bevarad, men spå-
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ren i hörnhusets murverk, fig. 45, visar, att en
öppning suttit i den övre våningen, och i detta
plan finns i västergatslängan ej utrymme för
någon dörr, varför priveten tydligen tillhört
hörnhusets sydvästra kammare. Vid restaureringen uppfördes på privetens plats en murad
trumma, som inrymmer kanaler för luftkonditioneringen.
Av västergatslängans gårdsfasad återstod endast obetydliga fragment. Fasadens västra del
förstördes år 1878 i samband med byggandet
av den sydvästra gårdslängan, och samma år
ödelades nästan hela den östra delen genom
byggandet av ett trapptorn och genom upptagandet av porten. I mellanrummen mellan dessa tillbyggnader kunde dock vissa spår iakttagas.
Invändigt kunde dessutom spåren efter två källargluggar lokaliseras. I fasadens mittparti kunde inne i murlivet iakttas rester efter den inre
omfattningen till en tredje källarglugg, vilket
gjorde det möjligt att fastställa gluggens höjd.
Denna glugg blev vid restaureringen markerad
i murverket, som f.ö. i denna fasad är helt nytt,
eftersom de små gamla murpartierna togs bort
omedelbart efter uppmätningen. Fasaden till
den västra av längans tre bodar blev över huvud
taget ej rekonstruerad, eftersom en ny gårdslänga uppfördes på 1800-talslängans plats. I de
båda andra bodarna fanns vissa spår efter ingångarna och efter ett rundbågigt nischfönster
i vardera bodens bottenvåning. Av dessa öppningar rekonstruerades de två nischfönstren
samt ingången till den östra boden. I den övre
våningen fanns inga som helst spår efter öppningar, men analogt med gatufasaden, fig. 34,
placerades ett större fönster över vardera nischfönstret och ett mindre över ingången.

Fig. 4 7. Den frilagda västra gaveln till västergatslängan år 1928.

So

Fig. 48. Den år 1878 upphuggna öppningen
mur, jfr med fi g. 45 .

västergatslängans källarvalv. I bakgrunden hörnhusets västra

Västergatslängans västgavel berördes e1 exteriört av restaureringen. Den blottades emellertid år 1928 i samband med byggandet av det
nuvarande grannhuset, och man kunde då konstatera, att den ursprungligen ej hade haft några andra öppningar än två gluggar i vindsplanet, båda placerade i spetsbågiga nischer med
kritstensreliefer, fig. 47. Däremot kunde man
vid detta tillfälle ej närmare studera gavelröstet. Detta visade sig vid undersökningen vara
helt olikt hörnhusets och stortorgslängans, därigenom att det ej var avtäckt med kritsten utan
Elbogen 6

med takpannor. Till formen var det en motinnad trappgavel med krenelerade tinnar. Vid
restaureringen påbyggdes dessa tinnar med ytterligare några skift för att ge utrymme åt den
moderna takkonstruktionen, som här liksom på
stortorgslängan gjordes något högre än den ursprungliga.

Interiörer: uästergatslängan
Som redan nämnts, är västergatslängan den del
av komplexet som under I 700- och I 800-talen
utsatts för de mest omfattande förändringarna,
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och en rekonstruktion av längans ursprungliga
utseende måste på många punkter bli hypotetisk. Källaren är det enda våningsplan, där rester bevarats av samtliga dörr- och fönsteröppningar, men även detta utrymme utsattes år
1878 för ett svårt ingrepp, då man vid upptagandet av porten raserade valvet i den östra
delen.
Källaren, fig. 48, täckes av korslagda tunnvalv, som vilar på två pelare i utrymmets mittlinje. Den år 1878 raserade och vid restaureringen rekonstruerade delen utgör huvudparten
av den östligaste traven. Valven är en halv tegelsten tjocka och har sannolikt tillkommit någon tid efter det första byggnadsskedet. De
sköldbågar, som avsatts när yttermurarna restes,
och som kan spåras i samtliga väggar, har överallt blivit påbyggda vid valvslagningen. Dessa
således alltför små sköldbågar tyder på att man
ursprungligen avsett en annan valvtyp, sannolikt densamma som i stortorgslängans källare,
jfr nedan. I samband med valvslagningen har
öppningarna mot gatan fått invändiga omfattningar, som murats framför de ursprungliga
omfattningarnas skråkantsprofiler. Som framgår
av uppmätningen var de båda västliga ingångarna nästan helt bevarade. Den östra ingången
från gatan var bevarad till sina nedre delar,
och ingången från hörnhusets källare var endast
i behov av vissa reparationsåtgärder. Av gluggarna mot gården fanns rester efter den inre
omfattningen till den östra och nästan hela den
inre omfattningen till den västra.
Av planen, fig. 3, framgår att västergatslängans källare ursprungligen varit uppdelad på
tre utrymmen, motsvarande de tre valvtraveerna, och att fundamenten till den västra skiljemuren delvis bevarats. Av murbruksspår på den
södra väggen kunde utläsas, att den östra skiljemuren varit något tjockare än den västra, vilket
kan tänkas ha samband med att denna östra
mur utgjorde den västra begränsningen på Jör-

gen Kocks eget källarutrymme, eftersom den
östra källardelen stod i förbindelse med hörnhuskällaren. År l 878 fylldes större delen av
denna källartrave igen med jord, sedan valven
rivits. Som skydd för den övriga källaren upplades en kritstensmur, vilken i samband med
restaureringen av utrymmet blev nedriven, och
därvid kunde konstateras bl.a. vara uppbyggd
av skulpturfragment från de båda gavlarna mot
söder. Bland arkeologiska fynd i källargolvet
märkes f.ö. en tappkran till ett ölfat, en s.k.
ölhane, och det avbrutna tuppformade fästet
till en andra kran.
Av de tre avdelningarna i källaren har den
östligaste till synes alltid stått i förbindelse med
källaren i hörnhuset. Det kunde i vart fall inte
konstateras, att denna öppning är sekundär. Så
är emellertid otvivelaktigt fallet med dörröppningen mellan bottenvåningarna i de båda byggnadsdelarna, fig. 45. Även bottenvåningen i västergatslängan har varit indelad i tre avdelningar, bodar, vilket redan framhållits på tal om
exteriören. Direkt ovanpå valvet låg ännu fundamentet till en mellanvägg mellan de två östliga bodarna, fig. 4. Som ovan framhållits,
synes fasadernas dörrar och fönster invändningsfritt kunna grupperas efter denna tredelning av
planen. Övriga grundrester ovan valvet torde
f.ö. alla vara yngre än 1500-talet, med undantag för det fundament, som burit upp den södra
sidan i den västra bodens spis, fig. 4. Den på
fig. 4 återgivna grundplanen till denna spis
är dock en fri konstruktion, och det bör kanske
särskilt som en alternativ möjlighet framhållas,
att den öppnat sig mot ett kök i norr, varigenom de små fönstren med de höga bröstningarna skulle kunna förklaras som köksfönster.

Fig. 49. Uppmätning av hörnhusets norra gavelmur
sedd frå n insidan. Ritningen är beskuren i sin övre del.
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Av övriga ursprungliga anordningar i detta våningsplan skall endast nämnas de fyra nischerna
i gavelväggarna, fig. 4 och 45, som alla rekonstruerades vid restaureringen.
Västergatslängans övre våning är byggnadskomplexets mest ombyggda och förändrade del.
Gavelväggarna i öst och väst är dock i stort sett
intakta. Av den södra ytterväggen återstod
längst i öster så mycket, att det klart kan sägas,
att det ej här har kunnat finnas någon utgång
till priveten utanför. Grundplanen kan naturligtvis antagas ha varit tredelad liksom bottenvåningens, fig. 4, men inga bevis kan anföras
utifrån, de byggnadsarkeologiska iakttagelserna.
I den västra gavelväggen ses tre välbevarade
nischer. Även i den östra väggen finns spår efter
tre niscl).er, .. men den mellersta av dessa har
sannolikt aldrig blivit fullbordad, eftersom den
kommit att kollidera med en spisel i hörnhuset,
fig. 6.

Interiör.er: hörnhus och stortorgslänga
Källaren, fig. 3, täckes i hörnhuset av korslagda helstenstunnvalv och i stortorgslängan av
ribblösa halvstenskryssvalv. De förra synes liksom västergatslängans vara sekundära, medan
stortorgslängans valv otvivelaktigt är ursprungliga. Bortsett från en punkt mitt på östväggen
och en i det sydvästra hörnet, överensstämmer
dock hörnhusets sköldbågar med valven. Valven i stortorgslängan är slagna på stick, som
nämnts utan ribbor. Däremot finns ansatser till
en och en halv sten breda gördelbågar, som
emellertid dels ej är markerat avsatta, dels ej
förda helt ut till väggarna. Valven i hörnhuset
vilar liksqm de i västergatslängan på två mittstöd, som i konstruktionen dock är något annorlunda, sannolikt beroende på den kraftigare
valvtypen. Mellan valvstöden finns ett trapphus,
i vilket en spiraltrappa lett upp till bottenvåningen. Trapphuset ligger ej i förband med
valven, vill\et dock torde vara konstruktivt be-

tingat och således knappast betyder att trappan
ej skulle vara samtidig med valvslagningen.
Trapphuset är till stor del byggt av sekunda
tegel och var vid restaureringsarbetenas början
igensatt med kritsten. Det nedersta trappstegets
kalkstensplatta låg kvar under igensättningen,
och sedan denna avlägsnats, framkom vissa rester av de övriga stegen, som vilade på ett tegelmurat valv.
Samtliga ingångar till källarna liksom dörröppningen mellan dem kunde utan svårighet rekonstrueras efter i murverket bevarade spår.
Detta bortsett från tröskelhöjderna, som i samtliga fall är något osäkra. De ursprungliga golvnivåerna var dock förstörda överallt i komplexet. På fig. 3 har ingångarna från Västergatan
och från gården försetts med inre omfattningar
analogt med förhållandet i västergatslängans
källare.
Av källargluggarna var den mot gården i
hörnhuset även invändigt helt bevarad. Dess
raka smygar är dock utan tvivel betingade av
dess inträngda placering, och denna glugg har
således ej fått tjäna som förebild vid rekonstruktionen av gluggarna mot Frans Suellsgatan
och Stortorget. Dessa utförda rekonstruktioner
har i stället utgått dels från spår av de stickbågiga betäckningarna till fönsteröppningarna,
som påträffades inne i murverket, dels från resterna efter den sneda norra smygen till den sydligaste gluggen i hörnhuskällaren.
Problemen beträffande bottenvåningens huvudingång från Västergatan har berörts i samband med beskrivningen av exteriören. Invändigt utgjordes de enda spåren av några tegelstenar, som utgjorde en del av en stickbåge,
som sannolikt täckt en invändig nisch, fig. 49.
Som ovan nämnts, torde rimligen denna ingång
ursprungligen ha haft en rikt profilerad kritstensomfattning. Så är i vart fall förhållandet
med de båda andra dörröppningar, som öppnat
sig mot hörnhusets bottenvåning. Öppningen

Fig. 50. Framgrävda golvplattor
torgslängan.

hörnhusets bottenvåning. I bildens övre del dörröppningen in till stor-

mot västergatslängan har, som ovan nämnts,
tagits upp sekundärt på platsen för en tidigare
nisch. Av denna nisch har man sparat ett segmentformat parti över dörren och en liten nisch
bredvid öppningen, där man tydligen ställt
ifrån sig ljus eller oljelampor, att döma av
den starka nedsotningen. Kritstensomfattningen
kring denna dörr var väl bevarad och hade omfattande rester av bemålning. Ingången till stortorgslängan var däremot helt borthuggen åt
hörnhussidan, men rester av kritstensblocken i
omfattningen visade klart, att den hade varit
ursprunglig. Den rekonstruerades i enlighet med
den bevarade omfattningen, men med vissa modifieringar.
Bredvid resterna av den förstörda kritstensportalen iakttogs i hörnhusets sydöstra hörn
lämningarna efter en gåtfull anordning, möjli-

gen en spiraltrappa. Utrymmet torde i alla
händelser vara tillräckligt för en sådan trappa,
vilket en jämförelse med källartrappan utvisar.
Spåren inskränker sig till en ca 65 cm hög och
en halv sten djup nisch, som kunde spåras i
båda innerväggarna, på östväggen omedelbart
under den här bevarade bjälklejden och på
sydväggen i samma nivå. I östväggen slutade
nischen i norr mot en rad avhuggna tegelstenar,
som tydligen ingått i konstruktionen. Under
nischen på den södra väggen fanns rester av en
liten stickbågig nisch med sekundära målningar.
Denna nisch har nu rekonstruerats med samma
bröstningshöjd som fönstren, vilket ger den ett
mycket högt och smalt utseende. Sannolikt har
bröstningshöjden av hänsyn till trappan lagts
betydligt högre, varigenom nischen fått mer
normala proportioner. Över nischen finns även
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smärre målningsrester, som ligger över fyllningen i nischen för den gåtfulla anordningen. Liknande målningsrester finns även mitt emot, på
den norra gavelväggen, och representerar således möjligen ett dekorationsmåleri, som utförts
i h ela bottenvåningen, sedan rumsindelningen
förändrats i samband med valvslagningen i källaren. Anordningen i det sydöstra hörnet har
således troligen fått rivas i samband med valvslagningsarbetena, vilket också framgår av att
det ovanpå valven lagda astrakgolvet ej tar någon hä nsyn till den, fig. 4. Astrakgolvet syntes
dock ej vara lagt omedelbart efter valvslagningen, eftersom det på ett par ställen var lagt ut
ovanpå tegelfundament, som naturligtvis dock
möjligen kan tänkas ha varit helt tillfälliga,
eventuellt gjorda för byggnadsställningar under
ombyggnadstiden. I alla händelser torde det
murfundament, som i norr begränsar golvet,
vara tämligen nära samtidigt med huset, eftersom det i detta låg ett formtegel av den typ,
som ingår i den fria delen av tinnarna på nordgaveln. Sannolikt har denna vägg redan i det
första skedet n ått fram till hörnhusets västvägg.
Väggen h ar därvid kommit att täcka för den
lilla ljusnisch en bredvid kritstensportalen och
den sydligaste delen av nischen över den. Astrakgolvet hade invid väggfundamentets östra del
en lucka, som torde markera platsen för en kakelugn. Norr om fundamentet och öster om
källartrappan låg således av allt att döma köket.
Närmast fundamentet var golvet lagt med tegel,
vilket möjligen tyder på att det här tidigare
funnits en murad bänk. Därefter vidtog oglaserad astrak, vilken liksom tegeln var sotad och
svårt eldskadad. K ällartrappan torde sannolikt
h a lett direkt in i köksavdelningen. Några säkra
spår efter en ursprunglig spis kunde ej iakttagas.
I stortorgslängans bottenvå ning kunde fem
höga nischer rekonstrueras efter spår, som dock
endast i två fall gav någorlunda upplysning om
bredden. Nisch en i sydgaveln, fig. 43, var näs-
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tan intakt bevarad, och i den sydligaste nischen
i östväggen, som pryddes av sekundärt utförda
målningar, saknades i stort sett endast ena sidan.
Söder om denna nisch finns en anordning, som
utvändigt ter sig som en spetsbågig nisch, fig.
4, och som efter vad som redan n ämnts rekonstruerats som ett fönster med samma format
som nischerna. Det h ar också nämnts, att denna
rekonstruktion visserligen är möjlig men knappast särskilt sannolik. Mitt emot denna anordning befinner sig den välbevarade utgången till
en privet och över denna ett litet fönster med
invändig fals för en lucka, fig. 51. Möjligen
innebär förekomsten av denna öppning, att det
i denna del av våningsplanet funnits ett avspärrat utrymme, som saknat tillgång till fönster.
En vägg skulle i så fall ursprungligen ha haft
sin plats ca 2?-i m från sydgaveln. Det enda
av de vid undersökningen ovanpå valven påträffade fundamenten, som ka n sägas vara av 1500talskaraktär, låg emellertid inte på denna plats
utan betydligt närmare utrymmets mitt, fig. 5 l.
Eftersom denna väggs placering inneburit, att
man m åst sä tta igen en av nischerna, torde den
knappast vara helt ursprunglig. Förekomsten av
två spislar i utrymmet tyder i alla händelser på,
att man planerat två rum. Den norra spiseln har
varit en rikt utsirad kritstensspisel, varav så
mycket av det östra sidostycket bevarats, att
dess profil kunde rekonstrueras. Sidostycket
hade vid uppsättningen av misstag blivit kilat
alltför långt in i den för ändamålet murade
förtagningsnischen och en del av profileringen
blev därför dold inne i muren, när spiseln togs
ned och sidostycket höggs av.
Båda rummen har samtidigt erh ållit hemålning, d .v.s. tidigast 1526, eftersom i målningarna ingår Jörgen Kocks detta år erh ållna adelsvapen. D et förhållandet, att m ålningarna på
östmuren norr om det sekundä ra 1500-talsfundamentet i kant med den näst sydligaste nischens nordsida är m ålade på någorlunda tjock
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Fig. 5 1. Uppmätning av stortorgslängans västra gårdsmur sedd från insidan. Ovan källarvalven
ses två fundament till äldre mellanväggar.

puts och söder om denna punkt direkt på kritstenen, ka n tyda på att mellanväggen då stått
där. Mitt emot, över det lilla fönstret, är målningen f.ö. utförd direkt på lejdträt. D enna omständighet tyder i så fall på att det södra rummet haft en något enklare funktion än det norra.
Bjälklaget till innertaket i stortorgslängans
bottenvåning var förhållandevis väl bevarat och
blev därför rekonstruerat. Bjälkarna ligger dock
knappast nu exakt rätt i sina gamla lägen. På
uppmä tningsritningarna är bj älkarnas lägen där
så varit möjligt inmätta efter befintliga ankar-

1arn. På de flesta ställen har denna inmätning
skett i efterhand, d .v.s. efter en jämförelse mellan exteriör- och interiörritningarna, men i stortorgslängans bottenvåning kunde ett par ankarjärn lokaliseras i interiören i södra delen av
östväggen. Även lejden under bjälkarna visade
sig vara förankrad med ett järn. Över huvud
taget blev tyvärr uppmätningen av bjälklagsnivån mycket schablonmässigt utförd, eftersom
utbytet av bjälklag försiggick i ett mycket forcerat tempo. Bristerna i uppmä tningsarbetet innebär, att det inte utan vidare kan sägas vilka

bjälkar som var ursprungliga. De ursprungliga
bjälkarna var alla hårt svärtade, och de målningsrester som fanns blev ej synliga förrän efter
hård tvättning. En del av en ursprunglig bjälke
från bottenvåningen i stortorgslängan och en
del av den enda bevarade bjälken i hörnhusets
bottenvåning h ar dock tillvaratagits, och på
båda dessa bjälkar finns spår efter målad dekor.
I den övre våningen inrymde hörnhuset och
stortorgslängan spår efter inte mindre än fem
eldstäder. Av dessa var den norra i hörnhusets
västvägg en kritstensspisel, fig. 6, och den norra i stortorgslängans östvägg en tegelspisel. Dessa
spislar har i likhet med de i bottenvåningen ej
rekonstruerats. Däremot har stortorgslängans
södra spisel och den södra spiseln vid hörnhusets
västvägg båda rekonstruerats som kritstensspislar, och spiseln i hörnhusets nordöstra hörn som
en tegelspisel. Bredvid den södra spiseln vid
hörnhusets västvägg har på fig. 6 inritats ingången till en privet. Några egentliga spår fanns
visserligen inte, men det bevarade murverket
utvisade, att öppningen måste ha befunnit sig
på denna plats och haft den angivna höjden och
bredden.
Spislarna utgör jämte de i samtliga delar av
den övre våningen förekommande målningsresterna en god utgångspunkt för en rekonstruktion av den ursprungliga rumsfördelningen, fig.
6. Flertalet målningsrester torde vara i stort
sett samtida med byggnaden. I hörnhusets sydöstra hörn har det sannolikt funnits en heltäckande kvaderdekor och i det sydvästra hörnet
finns grisaillemålningar. På flera punkter kunde
de ursprungliga mellanväggarna direkt spåras i
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form av brukspår och avtryck i bruk. Således
kunde läget för en mellanvägg i stortorgslängan
lokaliseras i den östra väggen. Hörnhuset har
inrymt fyra ungefär lika stora rum. M ellanväggarna mellan dem kunde klart spåras i östväggen, i sydväggen och i västväggen. På fig. 6
har dessutom angivits ett sannolikt läge för mellanväggen mellan de två rummen i norr, men
detta bygger ej på några faktiska spår utan på
antagandet att de nord-sydliga mellanväggarna
bör har följt underslagen under bjälkarna, vilket i själva verket ger två valmöjligheter i hörnhusets norra hälft. D e öst-västliga mellanväggarna antages på samma sätt ha följt takbjälkarna.
Efter restaureringen fungerar denna övre våning som representationsvåning för Kockums
Mekaniska V erkstads AB. Hörnhuset har även
efter restaureringen fyra rum, men mellanväggarna är något annorlunda placerade. Medan
det nordöstra rummet på fig. 6 är våningens
minsta, har det efter restaureringen blivit det
största. I detta rum har upphängts en serie
dekorationsmålningar på väv från 1800-talets
mitt, som ursprungligen utförts för ett rum i
komplexet, sannolikt F. H. Kockums salong.
Hörnhuset har ursprungligen haft fyra vindsvåningar, som samtliga haft sina ännu bevarade
magasinsintag i den norra gaveln. Stortorgslängan kan däremot knappast ha haft mer än
en våning, och denna vind har ej haft något
intag i den södra gaveln, som endast haft två
gluggar. Sannolikt har man fått tillträde till
denna vind genom en dörr i hörnhusets sydgavel.

De malede vcegdekorationer i
J0rgen Kocks gård
Af

OTTO NoRN

V nder den store restaurering af J 0rgen Kocks
hus fremkom i flere rum st0rre og mindre rester
af kalkmalede vregdekorationer, som med en
undtagelse1 må vrere blevet til ret kort tid efter
de enkelte interi0rers frerdigg0relse og indretnmg.
Overalt hvor vregmalerier lod sig konstatere,
blev resterne unders0gt og fotograferet, konserveret og - i nogen udstrrekning - kompletteret af konservator Albert Eriksson og hans medarbejdere. Selvom det i de fleste tilf<elde drejer
sig om forholdsvis små arealer, der kun to steder
prreger rumvirkningen idag, er fundene i sin
helhed interessante, fordi de kan give en forestilling om rumdekorationen i et fornemt borgerhus i en periode, 2. fjerdedel af 1500-tallet,
fra hvilken en del kirkeligt, men meget lidt
verdsligt - isrer borgerligt - vregmaleri er bevaret i D anmark.
Selvom det af de bevarede partier kunde se
ud til, at J0rgen Kock har beskreftiget mindst
to malere, kan der n<eppe v<ere stor tidsforskel
mellem udsmykningen af de enkelte rum. Herpå tyder det forhold, at alle kalkmalerirester
fandtes direkte på vreggens opr. kalkpuds. Kunsthistorisk lader da også alle vregdekorationerne i
J0rgen Kocks hus sig henfore til samme kategori, hvis srerkende er ranke- og 10vvrerket.
St0rst interesse har de dekorationer, som i forholdsvis store flader og i forholdsvis velbevaret
stand fremkom i hj0rnehusets sydvestre rum i

salsetagen, samt dekorationen i stortorvsfl0jens
stueetage. Kun i disse tilfrelde konstateredes rester af figur- og arkitekturmotiver i en sådan
udstrrekning, at der kan vrere tilstrrekkeligt
grundlag for en nrermere kunsthistorisk bestemmelse.
D e fremdragne og bevarede malerier i hjmnehusets salsetage, det sydvestre rum, befinder sig
på sydvreggen over og imellem rummets to
vinduer, samt sydligst på vestvreggen. I h0jden
strrekker dekorationen sig fra en vandret linie
1,6 m over gulvet til loftet. V nder den malede
flade kan vreggene have vreret beklredt med paneler; af sådanne er dog ikke med sikkerhed
konstateret spor.
D ekorationen består af en gråt-i-gråt fremstillet rankedekoration, karakteristisk ved at vrere
åben, stor og kraftig i formene, som yderligere
er markeret ved strerke glanslys. Fra strenglerne,
der varierer i svrerh edsgrad og kan v<ere ganske
spinkle, udgår blade, enkelte steder med blomsteragtige gevrekster.
Vinduesvreggen viser tydeligt, at maleren har
disponeret sin dekoration efter rummet. De to
vinduer - rummets eneste lyskilde - er symmetrisk anbragt i forhold til vreggens lodrette
midtakse. D enne akse midt på vinduespillen har
maleren fremhrevet ved i h0jde med 0vre del
af vinduerne at arrangere sine ranker som en
blomsterkalk, under hvis nodus rankerne breder
sig ud som en tunget fod. O ver dette samlede
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Fig. 52. Stortorgslä n gans södra gavel efter fri läggande. M å lningsfragm enten döljes under p last och träskivor.
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led udgår rankerne symmetrisk til begge sider .
Lidt hojere oppe p å midteraksen, mellem vinduernes flade buer, m en uden orga nisk forbind else m ed blomsterkalken nedenunder, har maleren anbragt en spirformet knop, omkring og
udfra hvilken ra nkerne breder sig.
Af dekorationen p å vestvreggen er ikke bevaret så m eget, og hvad her lod sig fremdrage,
var temmelig nedslidt i farvelaget. En enkelth ed, et fragment af en a rkitekturfremstilling er
dog af betydelig interesse, fordi det, som s. 96
skal blive p åvist, giver et fingerpeg om, i hvilken
europreisk sammenhreng denne dekoration bor
vurderes.
Klemt tret op til rummets sydvestre hjorne
er afbildet en kompliceret bygning set lige forfra. Bygningen er placeret p å en h alvcirkulzer
terrasse, <ler afgrrenses af en balustrade med
drejede balustre. Bygningen er to etager hoj, og
over dens fremspringende midterparti hrever sig
en kuppel. To rundbuede portaler flankeret af
sla nke balustre forer fra terrassen ind i et hvrelvet rum i midterbygningen, og over denne åbne
hal findes en af kuplen drekket, sojlebåret belvedere. På denne belvedere står fremstillingens
eneste bevarede figur, en fuldsk regget mand
ifort en vid, folderig kappe og tilsyneladende
m ed et spir ( ?) i venstre h ånd. Han stotter overkroppen ved a t lregge armene p å brystvrernet.
Figurens placering og stilling tilkendegiver tilskueren, m en genstanden for h ans opmrerksomhed er ikke a t se, hvilket kan skyldes, at så store
dele af dekora tionen p å vreggens nedre del er
gået tabt.
H vad <ler forst og fremmest karakteriserer
arkitekturfremstillingen, er bygningens p aladsagtige, fantasifulde ydre m ed de m ange rigt udsmykkede led: Sojler, pilastre og gavle med
fialer. På selve hovedbygningen, foran hvilken
d en runde, kuppeldrekkede forhal springer frem,
er gavlkammen h alvcirkulrer, p å den tilbagetrukne sidefloj yderst tilvenstre, spids m ed resel-

rygkontur. D et m å vrere tydeligt for alle, a t
dette renaissancep alads ikke gengiver real arkitektur, men udgor en dekoration, et slags sretstykke p å fantasiens skueplads.
I Stortorvsflojens stueetage, ensidigt og strerkt
belyst fra vinduerne i gårdsiden, er bevaret rester af en - sikkert oprindelig fuldstrendig drekkende - vregdekora tion. D ens grundmonster er
e t ranke- eller snarere lovvrerk, af karakter meget forskelligt fra grisailledekorationen i hjornehuset, rigt i farve og m ere fremskredent i stil,
m en ikke nodveudigvis yngre.
På den vindueslose langvreg til gaden, midt
imellem , men i h ojden lidt over de to nordligste
nicher, findes bygherrens og h a ns hustrus våbenskjolde ophrengt i ra nkerne, hvilket giver årstallet 1526 betydning som en terminus post
quem for dekorationens udforelse.
Dekorationen strrekker sig helt op til loftsbjrelkerne, m en hvorledes den h ar vreret afsluttet nedadtil, er usikkert, da vreggenes nederste
p artier er strerkt odelagte. Man kan således ikke
afgore, om vreggene har h aft fodpanel eller
eventuelt en malet sokkel.
Rankevrerket her i Stortorvsflojen kan betegnes som en a rt akantuslov, i hund og grund bogstaveligt forstået - forskelligt fra det i hjornehuset. Bladene er bredere og m ere spidsfligede, af en vis kendbar tykkelse, <ler giver indtryk af, a t de er lagt p å selve vregfladen uden
at skulle illudere, a t de gennembryder denne
rumafgrrensning. Over den fladbuede doråbning, <ler forbinder Stortorvsflojen og hjornehuset, breder to spidse akantusblade sig ud, fletter sig i de yderste oprulninger ind i hinanden
p å en m åde, <ler ka n minde om rullevrerket,
skont dettes m aterie ikke er vegetabilsk. Enkelte
ra nker ender i store, granatlignende frugter, og
appelsinlignende kugler udfylder overalt m ellemrummene mellem blade og stengler.
Skon t rankevrerket er i plan m ed vregfladen
og rummets reale volumen p å denne m åde res91

Fig. 53. Flöjtblasare, trumslagar e och d ansande björn.
V äggmålningsdetalj er från tidigt 1500-tal. Ur E. Bagers skissbok.

p ekteret uden fors0g p å at frembringe nogen
illusion af 10V- eller skovtykning, har m aleren
dog ved sine i dybden klart definerede ranker
og blade opnået tilstrrekkelig luft til m ellem
stengler og blade at a nbringe nogle figurer, ikke
isoleret, m en som integrerende led af ornamentikken.
Over d0ren, der fra Stortorvsfl0jens meget
la nge og sm alle rum forer ind i hj0rnehuset, er
tret under loftet placeret to små figurer: En
fl0jtespiller og en trommeslager, som leverer
m usikken for to p å bagbenene da nsende bj0rne,
m edens et p ar abekatte udeltagende vender ryggen til. D isse småfigurer indgår p å organisk
m åde i ra nkevrerket, deres benstillinger viser
klart, a t de ikke er tilfreldigt fyld, men a t de
står p å rankernes stengler. H eller ikke deres pla-

cering i forhold til arkitekturen er tilfa:ldig, den
udha:ver d0råbningen, som i0Vrigt ikke er anbragt midt i va:ggen, men lidt forskudt mod
vest. De to musikanter midt over d0ren vender
sig til hver sin side mod aberne og bj0rnene
la:ngere nede på va:ggen; disse dyr er parvis
anbragt i samme h0jde og med samme afstand
fra d0ren, i profil, aberne rygvendte, bj0rnene
med hovedet vendt mod d0ren og mod musikanterne. Sammenhrengende danner de seks
småfigurer en gruppe, hvis placering er bestemt
af arkitekturen. En fugl (papag0je?) lige bag
ryggen af bj0rnen til venstre opfattes derimod
udelukkende som et led af ornamentikken.

Fig. 54. Kvadermönster

Sk0nt nu neddrempede og afskallede virker
farverne i Stortorvsfl0jens nedre etage friske og
ret kraftige. Dominerende er en varm gul og en
k0lig gmn. Endnu et tredie sted i J0rgen Kocks
store hus, i Stortorvsfl0jens 0Vre etage findes
betydelige rester af en vregdekoration bevaret,
så meget, at man også her kan få en forestilling
om den oprindelige virkning. Stortorvsfl0jens
også i denne etage lange og smalle rum er kraftigt belyst fra vinduerne i begge langvregge. I
nordre kortvreg forer en d0r ind til hj0rnehuset,
i s0ndre er indbygget en åben kamin. Alle vregge
fra loft og ind til r, r m h0jde fra gul vet synes
at have vreret dekoreret med store akantusran-

perspektivåtergivning. Stortorgslängans övre våning.
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Fig. 55. Jörgen Kocks och hustrun Citzes vapen
stortorgslängans bottenvåning.
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ker, som i form og farve meppe er til at skelne
fra rankerne i etagen nedenunder. Hvad der
sxrligt udmxrker dekorationen i dette rum, er
den maleriske behandling af vxggens nederste
del. Under en kraftig morkebrun stribe er her
med perspektivisk skyggevirkning imiteret et
kraftigt kvaderv<erk bestående af to skifter kasseformede sten, alle forsynet med et cirkulxrt
midterhul. Sxrlig velbevaret er kaminvxggens
nederste partier, som giver indtryk af, hvor kraftigt denne dekoration oprindelig har virket. Der
har v<eret en mxrkelig modsxtning mellem det
i rumlig henseende svagt illuderende rankevxrk
og den helt overvxldende perspektivvirkning i
soklens kvaderv<erk. De store, tilsyneladende 10st
stablede stenkvadre synes at springe frem fra
vxgfladen, ind mod beskueren. Det kun svagt
rumligt virkende rankev<erk holder sig n<er den
neutrale vxgflade.
En sammenfattende vurdering, kunsthistorisk
og ikonografisk af vxgdekorationerne i J0rgen
Kocks hus må tages med betydelige forbehold,
dels fordi de er overleveret så fragmentarisk,
dels fordi <ler kun existerer et beskedent sammenligningsmateriale.
V xgmalerierne i J 0rgen Kocks hus må, som
allerede n<evnt, tilh0re anden fjerdedel af
15oo'rne, snarest begyndelsen af denne periode,
dog beh0ver de ikke nodvendigvis at v<ere ganske samtidige. Hj0rnehusets grisailler har et
<eldre pr<eg end Stortorvslxngens farverige ranker.
Hvad <ler også bidrager til at gore det vanskeligt n<ermere at bestemme v<egmalerierne i J0rgen Kocks hus, er en vis usikkerhed med hensyn
til de enkelte rums oprindelige bestemmelse og
brug. I en fyrstelig bolig horer vxgprydelser
naturligt nok til i beboelses- og festrum, ikke i
sovegemakker. Sådanne er her sxdvanligvis
uden kamin, til gengxld med direkte adgang
til privet. Hj0rnehusets sydvestre rum har kamin og har haft d0r til et privet, hvorfor det

er vanskeligt med sikkerhed at afgore, om det
oprindelig har tjent som opholds- eller som
soverum.
Det vil af flere grunde vxre naturligt at forestille sig Stortorvsflojen benyttet til bygherrens
officielle og udadvendte virksomhed. De fire
store nicher i stueetagens vindueslose gadevxg
kunde have tjent montmesteren som "kontor"
og indeholdt hans papirer og vxrdigenstande.
Etagen ovenover har en mere åben og festlig
karakter. Hvad her er nxvnt angående rumindretningen, må dog i nogen grad have prxg af
gxtteri. Jorgen Kocks sociale position var så
enestående, at man ikke kan forvente, at han
ved at indrette sin bolig slavisk har fulgt hverken den borgerlige eller den adelige stands normale boligmonster. Hvad angår brugen af sydvestre rum i salsetagen, kan der, som anfort af
S. Rosborn, s. 126, have existeret ganske specielle
grunde til her at afbilde Kong David ( og Bathseba), jfr s. 98.
Det er rankevxrket, som prxger alle de fremdragne og istandsatte dele af rumdekorationerne
i Jorgen Kocks hus. Heri er intet overraskende.
Blad- og rankeornamenter dominerer vxgmaleriet overalt i Nordeuropa i perioden fra slutningen af 14oo'rne og til midten af 15oo'rne,
fra sengotik til hojrenaissance, men ikke overalt
og gennem hele perioden har rankevxrket samme karakter. Selv indenfor Jorgen Kocks mure
kan man konstatere en betydelig forskel på rankerne i hjornehuset og i Stortorvslxngen. Et
forsog på en nojere datering på grundlag af
rankevxrkets stiltrxk vilde imidlertid vxre halslos gerning alene af den grund, at malerne arbejdede udfra grafiske forlxg, som ikke altid
har reprxsenteret den samme eller den mest
fremskredne stilfase. Det er derfor heller ikke
absolut givet, at malerierne i Stortorvsflojen er
yngre end dem i hjornehuset.
I begyndelsen af 15oo'rne havde rankemaleriet en levende blomstring i de betydningsfulde

Fig. 56. Rankmotiv med frukt. Målningsfragment
stortorgslängans övre våning.
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handelsbyer ved 0resundskysten. " Musikstuen"
i K armelitterklostret i Helsing0r udg0r et fremragende exempel, som Francis Beckett daterer
ved sammenligning med de tilsvarende, m en
kvalitetsma:ssigt ringere i S. Birgittas K apel i
Roskilde Domkirke fra r 5 r r .2 Helsing0rrankerne er ta:tte, kmllede, buklede og tangagtige og
h ar ingen forbindelse med de to former af
arten, som er repra:senteret i J0rgen Kocks hus.
At der var malere beska:ftiget i M alm0 under reformationsstridighederne i slutningen af
r 52o'rne er Petri Kirkes Kra:mmerkapel et
exempel på. Også her m0der vi rankeva:rket,
ikke på va:ggenes plane, men p å hva:lvenes
krumme flader, således som det almindeligt ses
i de sengotiske kirker. Netop rankeva:rkets
grundkarakter, det groende og slyngende, gjorde
det velegnet til at fylde fladerne helt ud i hva:lvkappernes spidser. Men Kra:mmerkapellets virvar af ormeagtige slyng har ikke det mindste
at g0fe, hverken med Musiksalen i H elsing0fklostret eller med J 0rgen Kocks rum ; rankerne
i Kra:mmerkapellet aftegner sig i deres grågrnnne farve med de mde frugter kraftigt mod
den lyse grund og fastholder de indflettede figurer og skjolde. Aldrig breder de sig ud i de store
fligede blade, der er så karakteristiske for akantusl0vet.
, ' N a:rmere Stortorvsf10jens akantusranker står
hva:lvdekorationerne i et par midtjydske kirkers
kor, Sj0rslev og Vinderslev.3 Sidstna:vnte dekoration m å va:re malet, da Karen Krabbe i r 564
indrettede Vinderslev Kirkes kor til gravkapel
og bekostede en Epitafie-altertavle, som ba:rer
na:vnte årstal. Stilen er mere fremskreden end
den, der pra:ger J0rgen Kocks malerier, dog
na:rmere besla:gtet hermed end med Kra:mmerkapellets.
Ved den meget radikale restaurering af W egeholms herregård i Skåne, opfort af marsken
Tyge Krabbe, fandtes rester af nogle interessante va:gdekorationer, som arkitekten Th. Wåhlin
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har beskrevet.4 D e må va:re lidt yngre end J0rgen Kocks m alerier. Huset opgives bygget r 530,
men årstallet er usikkert. Der kan na:ppe va:re
nogen direkte forbindelse mellem dekorationerne i det Kock'ske hus og Wegeholms.
De a:ldste rester af va:gmalerier, som er fundet i Rosenvingehuset i Malm0, fuldfort 1534
under Grevens Fejde, stammer fra en dekoration i vestre gavlrum og består af et rigt
akantusl0v over vindues- og panelh0jde. D enne
va:gdekoration kan va:re udfort kort tid efter
husets opforelse, men har intet direkte at g0re
med va:gmalerierne i J 0rgen Kocks hus.5
V ed fors0get p å en stilhistorisk bestemmelse
af va:gdekora tionerne i J 0rgen Kocks hus kommer man p å mere sikker grund, hvis man forlader de rent ornamentale elementer og retter
opma:rksomheden mod fragmenterne af arkitektur- og figurfremstillinger.
Gengivelsen af paladset i hj0rnehusets sydvestre rum h ar en så uvirkelig, fantasifuld karakter, at man uvilkårligt mindes periodens festdekorationer og scenearrangementer fra fyrstelige
indtog og skuespil. De overla:ssede arkitekturformer er et udtryk for de nordiske kunstneres
ornamentale brug af s0jleordenen til fremstilling
af en art skinarkitektur, et fyrsteligt palads for
exempel, således som dette h0rer til i Bibelens
eller antikkens historier. Specielt de tyske Kleinmestre yndede denne leg med klassiske arkitekturled. J0rgen Kocks "Palads" h0rer utvivlsomt
til i denne sammenha:ng og er na:rt besla:gtet
med paladset i Altdorfers Sussannabillede i
Miinchen, en hollandsk tegning i Wien fra r 520
forestillende Ba thseba, som får overrakt Kong
Davids budskab,6 samt, mest af alt, Herodes'
palads på et stort, desva:rre udateret, enkeltblad
af Sebald Beham. 7 Dette blad omfatter mange
figurer, forgrunden er helt optaget af fint kla:dte
par, der går så fuldsta:ndigt op i dans, drik og
kortspil, at de ikke bema:rker D0den, som danser med i deres ka:de. Behams blad er ikke blot

Fig. 57. Palats med figurframställning. Väggmålningsfragment i hörnhusets övre våning.

Fig. 58. Konstnärens troliga förlaga till väggmålningen
här bredvid. Detalj av Sebald Behams stick.

en illustration af en af Bibelens historier, den er
også et Memento Mori. Sammenligner man i
enkeltheder "Sretstykket", "F estdekorationen",
Herodes' palads på Behams blad med, hvad <ler
på vreggen i J 0rgen Kocks hus er bevaret af
paladsbygningen, konstaterer man såvel forskelle

som ligheder. Lighederne er så mange og så påfaldende, at <ler ikke kan vrere tvivl om, at J0rgen Kocks maler ikke blot i al almindelighed
har vreret fortrolig med denne sreregne kleinmesterakitektur, men at han direkte har benyttet Behams blad som forlreg, dog frit, bl.a. ved

Elbogen 7
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så at sige at skrere bladets arkitekturfigur ud af
sin oprindelige sammenhreng for at kunne indordne dette "Sretstykke" i en ny. Man må forestille sig, at der på vreggen i dette rum er gået
andre billedelementer tabt, som oprindelig har
givet dekorationen en forma! helhed, indholdsmressig hensigt og betydning.
N avnlig to forhold taler for, at paladsgengivelsen oprindelig har indgået i en samlet, efter
rumforholdene vel disponeret dekoration; for
det forste, at vinduesvreggens rankevrerk er komponeret omkring den lodrette midtakse mellem
vinduerne, for det andet, at paladsbilledet er
skudt hen i rummets sydvestre hj0rne. Denne
placering, der i dag virker så skrev, g0r det
rimeligt at antage, at der på resten af den velbelyste vreg er gået motiver tabt, som oprindelig
har medvirket til en velafbalanceret og meningsfuld helhed. At vinduesvreggens forholdsvis velbevarede malerier udelukkende er af dekorativ
art, falder på grund af modlyset naturligt.
Desvrerre er den på paladsets belvedere centralt placerede skikkelse - som ikke er overtaget fra Behams blad; dette viser her en statue
i en niche - dårligt bevaret. Det må således
stå hen i det uvisse, om den oprindelig har båret
en krone. Men placering og stilling kunde tyde
på, at figuren b0r opfattes som Kong David
"på Tagit aff Kongens Russ'', fortabt i beskuelsen af Bathsebas yndigheder, således som det
skildres i Samuels Bog. Men af Bathseba "en
meget deylig quinde" er intet at se på det strerkt
0delagte maleri.
På den tid, J0rgen Kocks hus modtog sin maleriske udsmykning, var Bathsebamotivet meget
yndet. Man satte det i relation til Det sjette
Bud, som det illustrerer i mange luther'ske Katekismer. Også 'som vregpryd i kirke og hjem kunde det benyttes, dels som advarsel mod kvindelist, men også som påskud til at afbilde "en
meget dejlig kvinde". Erasmus af Rotterdam er
opmrerksom på dette dobbeltspil, at vel er Bath-
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seba og lignende motiver taget fra Skriften, men
når det kommer til skildringen af kvinder, hvor
meget uartigt kan så ikke vrere iblandet af
kunstneren?S
Det vil nreppe l0nne sig mere indgående at
dmfte, med hvilken hensigt J0rgen Kock har
ladet male paladset m ed figuren på belvederen,
der, alt taget i betragtning, bedst lader sig tolke
som Kong David. Derimod kan det vrere berettiget udfra den sikre konstatering af malerens
lån fra Sebald Behams Herodiasblad at tilfoje
nogle ord om den kunsthistoriske sammenhreng,
i hvilken denne dekoration b0r ses.
At en maler, der på reformationstiden virkede
i Malm0, tog sin tilflugt til de såkaldte "Kleinmestre"s formskat, kan ikke virke overraskende, specielt ikke, når han stod i en m0ntmesters
sold. De tyske Kleinmestre leverede i forste
rrekke forlreg til metalkunst, og deres blade må
have ligget hos de fleste af tidens guldsmede,
også i Malm0. U trenkeligt vilde også vrere, om
en m0ntmester ikke på dette område var a jour
med udviklingen.
Aten del Kleinmestre og med dem samtidige
tyske malere, Cranach fremfor alle, også fremstillede grafiske blade til andre formål end de
rent kunstindustrielle, var utvivlsomt medvirkende til at hremme fremkomsten af et nordisk
monumentalmaleri, således som det i mere end
et århundrede havde existeret i Italien. Nord
for Alperne vedblev flertallet af malere, Holbein er den store undtagelse, at stikke i gnidrede, småtskårne former. Hvor Kleinmestrene
fors0gte sig med en rumdekoration, lod de sig
ofte n0je med mekanisk at forst0rre et formskema, som ikke kunde honorere kravet om monumentalitet. De store, figurrige enkeltblade,
hvortil Sebald Behams Herodiasfremstilling
( 38 X 53 cm) h0rer, gjorde det ikke lettere for
nordiske malere at skabe en stor stil. Disse enkeltblade var bestemt til vregpryd, men vedblev
dog ligefuldt at vrere "Kleinkunst".

Fig. 59 . Sebald Behams stick, vänstra hä lften .
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Bundet til helt slavisk at overfore Kleinmestrenes grafik fra det sorthvide forlxg, bogillustrationer eller enkeltblade, folte de nordiske malere
sig dog ikke altid. Nok lånte de flittigt fra denne
vidt udbredte formskat, men forstod dog ofte
at vxlge og vrage. De valgte, hvad de i den
givne sammenhxng havde behov for og foretog
småx ndringer, som satte dem istand til at im0dekomme den enkelte opgaves sxrlige krav.
JDrgen Kocks ubekendte maler demonstrerer et
exempel på denne fremgangsmåde. Fra Behams
blad har han "lånt" en formfigur, paladset, som
han med få xndringer og en enkelt tilfojelse,
manden på belvederen, har passet ind i den
givne sammenhxng.
Det er nu så heldigt, at der fra Fyn kan påvises et analogt tilfxlde på en sådan fremgangsmåde. Det drejer sig tilmed om en udnyttelse
af det samme Beham-blad, som JDrgen Kocks
maler har haft i sin mappe.
Ved 1500-tallets midte lod Christian III's
kansler Johan Friis sin fxdrene gård Hesselager
lidt syd for Nyborg pragtfuld udstyre, udvendig
med rundbuede skingavle, indvendig med vxgmalerier, som helt bxrer prxg af Kleinmestrenes stil. Maleren, muligvis Jacob Binck, betjente
sig af grafiske forlxg, i eet tilfxlde af Sebald
Behams Herodiasstik. Af dette valgte han til
brug for udfyldningen af en vxgflade i gårdens
store hjortesal en figurgruppe, en bordscene.
Denne enkelthed redigerede han lidt om og indsatte i en både formalt og indholdsmxssig ny
sammenhxng. En sådan fremgangsmåde krxnker ikke nogen kunstners ophavsret, end ikke
moralsk, og i visse tilfrelde kan det vxre vanskeligt for forskningen at fastslå, hvor grxnsen går
mellem originalen og efterligningen. En vurdering af dette problem, som kunsthistorikeren så
ofte konfronteres med, vil vxre betinget af det
brug, som den ene kunstner gDr af "Lånet" fra
den anden. Også på Hesselagergaard optrxder
Bathsebamotivet, men Johan Friis' maler hen100

tede her sine forlxg, dels· fra S. Behams bibeltrxsnit, 1534, dels fra Cranach. 9 Resultatet af
at kombinere disse lån blev hans personlige,
man turde måske sige, originale billede.
Drejer det sig om rent ornamentale former,
ct rankevxrk eller et akantusl0V, således som
tilfx ldet er med stDrsteparten af vxgmalerierne
i J0rgen Kocks hus, forekommer det indlysende,
at maleren eller malerne forvalter et kunstnerisk
fxllesgods, og det vil da hovedsagelig vxre
håndelaget, som kommer til at manifestere den
kunstneriske originalitet. Det kan ikke vxre
samme maler, som har arbejdet for J0rgen Kock
og for Johan Friis, dertil er håndelaget, eller
håndskriften, om man vil, for forskelligt. Vi må
nDjes med at konstatere, at disse to ledende
mxnd i Danmarks politiske liv i brydningstiden
o. 1525- 1550 har fulgt samme smagsretning,
da de skulde udsmykke deres boliger. En sammenligning mellem Hesselagergaards og Malm0husets malerier viser langt flere fxllestrrek end
det lige nxvnte Beham-lån. Rankevxrket har
vreret flittigt benyttet begge steder. Det forefindes på Hesselagergaard i en form, som er meget nx rt beslxgtet den, der er reprxsenteret i
Malm0husets Stortorvsffoj, men " Hånden" er
en anden, mere rask, letflydende og flot.
I et af Hesselagergaards rum har vxgdekorationen ligesom i 0vre etage af Stortorvsfl0jen i
Jorgen Kocks hus bestået af akantusranker over
en malet imitation af en kvaderstensmur. På
Hesselagergaard drejer det sig om facetslebne
kvadre. Denne rumdekoration kendes nu kun
fra en smal stribe på en stolpe, der har stået i
et bindingsvxrks skillerum. Alle forhold tyder
på, at rummet har vxret stort, og at dekorationen har virket omtrent som den tilsvarende i
Malm0huset. At de to musikanter, fl0jtespilleren og trommeslageren, som ses over d0ren i
Stortorvslxngens stueetage, også er velkendte
fra Kleinmestrenes repertoire, kan kun under-

Fig. 60. Stortorgslängans övre vanmg efter restaureringen. Jfr med fig 52. Till höger porträ ttet av Jörgen
Kock, ett porträ tt som a lltid medfört gården utan extra kostnad vid ägareskifte. Traditionen följdes dock ej
vid senaste skiftet, då Kockums personalstiftelse fick betala en ansenlig summa för att rädda porträttet.
IOI

· · strege rimeligheden af at s0ge Jmgen Kocks malere i deres kreds.
En afg0rende drejning bort fra Tyskland til
N ederla ndene indtraf for dansk malerkunsts
vedkommende forst efter Syvårskrigen, da Frederik Il byggede og udstyrede Kronborg Slot.
Kongens maler Hans Knieper utgik fra Antwerpen-manieristerne og synes ikke udover tapeterne til Kronborgs store dansesal at have
beskzeftiget sig med vzegdekorationer, endsige
monumentalmaleri i egentlig forstand.
D en forste gang, et monumentalmaleri har
m anifesteret sig på vore nordlige breddegrader,
er mere end en menneskealder efter udsmykningen af J 0rgen Kocks hus. Det skete 1587 under ganske enestående omstzendigheder, da Tyge
Brahe lod vzeggen over sin store murkvadrant
udsmykke med et for nordisk kunst szerdeles
mzerkeligt billede.10 Det blev til af et kollektiv
af kunstnere under den lzerde humanists direk-

tion. Resulta tet, som vi desvzerre kun kender fra
en summarisk gengivelse og en kort beskrivelse,
har vzeret uhyre forskelligt fra Kleinmesterdekorationerne i M alm0 og på Hesselagergaard, forst
og fremmest ved den mzerkelige rumillusion,
den totale nedbrydning af den realt begrzensende vzegflade. Omsider, med mere end hundrede års forsinkelse, vovede man på nordisk
grund at benytte malerkunsten til at skabe det
imaginzere rum og heri placere en stor figur,
tilmed en portrzetfigur. Også på Tyge Brahes
vzeg er afbildet et palads, hans eget. Vi ser det
både ude og inde, beskueren befinder sig begge
stedet på een gang.
Lidt perspektiv i en malet kvadermur, en
smule luft mellem ranker og l0V kan virke opl0ftende på sindet, befordre en stemning af intimitet og hygge. Til en sådan grundtone vendte
dansk interi0rkunst tilbage under Christian IV's
borgerlige, hollandske barok. ·
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Jörgen Kocks gårds arkitektoniska
utsmyckning
Av

RIKARD HoLMBERG

Jörgen Kocks hus är en stor byggnad, det största
borgarhuset i Malmö ännu långt in på I 800talet, men det är också ett hus med en ovanligt
rik arkitektur. Ursprunglig skulptural utsmyckning har framför allt bevarats i hörnhusets norra
gavel, men dessutom har en rik dekor i dess
södra gavel kunnat rekonstrueras efter äldre avbildningar. Av äldre bilder framgår också, att
det har funnits en rik dekor i stortorgslängans
sydgavel och en mer återhållsam i västergatslängans västgavel. Vid sidan om denna skulpturala utsmyckning av exteriören finns det invändigt en bevarad dörromfattning med kritstensprofilering samt spår efter ytterligare en,
och på ett par platser har rester efter spislar i
skulpterad kritsten registrerats.
Den skulpterade kritstenen uppträder i kombination med formstenar i tegel, och flertalet
dörröppningar i byggnaden, som saknar kritstensdekor, synes i stället ha haft skråkantsprofiler i tegel. Likaså har alla utvändiga fönsternischer i komplexets bottenvåning sådan skråkantsprofil. En olikhet i sättet att kombinera de
båda materialen kan konstateras mellan byggnadens nedre delar och gavelröstena, och det
bör noteras, att gränsen synes gå mellan röstenas
i kryssförband murade partier och de nedre, i
vendiskt förband murade, delarna av byggnaden. I de nedre murpartierna uppträder tegelformsten och kritsten ej i direkt kontakt med
varandra. Kritsten synes huvudsakligen ha bru-

kats, där man velat använda sig av mer komplicerade profiler är skråkant, i dropplister,
dörromfattningar och spislar. Undantaget är
byggnadens sockel, som är skråkantsprofilerad,
men som synes ha utförts i kritsten, därför att
man i detta material har kunnat använda sig
av större format på de enskilda stenarna. I
gavelröstena omväxlar däremot på flera ställen
kritsten direkt med tegelformsten på ett sätt,
som visar att man avsiktligt har utnyttjat materialens inbördes färgkontrastverkan. En sådan
kontrasteffekt möter endast på ett ställe i det i
vendiskt förband murade partierna, i de fyra,
dock ej formstensmurade, rundlar med kritstensfyrpass, som sitter på hörnhusets nordgavel,
omedelbart under den linje, där man har gått
över till kryssförband. Kritstensfyrpassen, som
nu har rekonstruerats efter äldre avbildningar,
torde på denna plats kunna tänkas ha anbringats sekundärt, efter det att man påbörjat uppförandet av röstena, och rundlarna kan ursprungligen ha planerats för en helt annorlunda
gaveldekor med enbart tegelmurade blinderingar.

Bland de enskilda skulpturdetaljerna är gatuhörnets madonna den bäst bevarade friskulpturen, fig. 61. Madonnan är framställd som den
apokalyptiska jungfrun, stående på månskäran,
och hon trampar med sin högra sko på denna,
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medan den vänstra döljes av en flik av hennes
mantel. Hon bär en klädnad med röda färgspår
och med en bård nedtill, på vilken läses bokstaven A. På manteln, som förutom över foten
också hänger ned i ett par flikar från midjan,
kan spår av blå färg iakttagas. I håret bär madonnan en krona, som ger intryck av att vara
virad av växtrankor. Hennes ansikte är förstört
av ett nedfallet stycke av baldakinen över nischen. Vid sin vänstra sida håller hon ett naket
Jesusbarn, vars sprattlande vänstra fot hon griper om med sin högra hand. Skulpturen står
på en polygonal sockel med inskriptionen r 525.
Den i den apokalyptiska visionen ingående solen
torde ha varit målad på nischens insida. I nischen står nu en replik av skulpturen, och på grund
av den ovannämnda skadan har även baldakinen ersatts. Denna utgjordes av en kalkstensplatta med masverksdekor på undersidan och
med dropplistprofilerad kant.
Äldre kritstensskulpturer än de på det Kockska huset har i Malmö bevarats på gaveln till
det s.k. Krämarekapellet vid S :t Petri kyrka.
Med tanke på den sannolikt ej obetydliga åldersskillnaden torde det vara föga fruktbart att diskutera madonnans eventuella likheter med dessa skulpturer. Av samma orsak torde det vara
meningslöst att här göra nagra jämförelser med
den tämligen förvittrade kritstensmadonna, som
är placerad under en arkitektoniskt betydligt
rikare utformad baldakin, ovanför trapputbygg·
naden vid kärntornet till det omkring r 400
byggda Gjorslev på Själland.1 I början av 1500talet har den till byggnadshyttan vid Lunds
domkyrka knutne Adam van Diiren utfört en
rad madonnaframställningar, och eftersom mäster Adam vid tiden för uppförandet av det
Kockska huset sannolikt är Skandinaviens mest
produktive stenskulptör, kan det vara av större
intresse att här ägna uppmärksamheten åt jämFig . 61. Madonnaskulpturen efter nedtagning. Skulpturen förvaras numera på Malmö museum.

förelser med några av dennes arbeten. En madonnafigur, som enligt 0. Rydbeck härrör från

predikstolen på Krafts kyrkogård öster om domkyrkan, kan ge en trolig tolkning å t det A, som
finns på den Kockska madonnans klädnad . På
den nu i domkyrkans museum förvarade madonnan ka n nämligen p å klänningsfållen läsas
orden AVE MARIA. 2 D enna madonna h åller
också sitt barn på ett likartat sätt, men i h elh etsutformningen ger skulpturen dock ett h elt
annat och mer naturalistiskt intryck. D ess stramt
plisserade klädnad och den däröver lugnt draperade manteln kommer madonnan från J örgen
K?cks hus att framstå som teatralisk med sitt
tunga och storlinjiga veckfall. En betydligt ståtligare madonna har Adam utfört för domkyrkans sydöstra stora strävpelare och den förvaras
efter denn'ls nedrivande i det södra tvärskeppet.
Även om dem;.a skulptur är betydligt mer konstrikt draperad än predikstolsmadonna n, kan den
dock ej sägas nämnvärt erinra om den Kockska.
Medan man på den senare i dess nuvarande
nästa n färglösa skick knappast i detalj kan skilj a
m anteln från livklädnaden, så h ar Adam van
Diiren i sin skulptur noggrant skiljt de båda
plaggen åt genom en differentiering av veckbildningen, som ger åskådaren en uppfattning
om att det är fråga om olika stofftyper.3 Samtidigt erhåller madonnaframställningen genom
detta grepp en realistisk påtaglighet, som den
Kockska madonnan saknar.
Madonnan från Jörgen K ocks hus kan därmed ej hänföras till den lundensisb. domkyrkohyttans arbeten. Den företer alltför p åtagliga
stilistiska olikheter med denna hyttas produkter.
Både i tid och rum mer avlägsen än domkyrkans madonnareliefer är en madonna, som I 496
placerades i gavelröstet till det norra tvärskeppet i Haarlems S:t Bavo,4 och som nu står i
kyrkans inre, men av skäl, som nedan kommer
a tt närmare beröras, är den dock ett intressant
jämförelseobjekt. D enna madonna h ar visserligen en helt annan kronform och dess klädnad
är ej heller överensstämmande, men trots detta

Fig. 5 2 • Kopia av madonnaskulpturen, utförd av Vitus Nielsen, Köpenhamn.
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Fig. 63. Skäggprydd skulptur från hörnhusets översta
tinne.
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är veckfallet mer likt den Kockska madonnans
än Adam van Diirens. Även om barnet är skadat, kan den holländska madonnans sätt att
hålla det sägas vara påtagligt likt den Kockska
jungfruns. Gentemot den senare är madonnan i
Haarlem spegelvänd, men hon griper tag i den
sprattlande foten på ett helt likartat sätt.
Den Kockska madonnans krona är kanske
dess mest särpräglade detalj. Eftersom den är
ganska vittrad, är det svårt att närmare redogöra för hur den kan ha sett ut, och det torde
därför vara vanskligt att läsa in någon specifik
ikonografisk betydelse i dess utformning. Däremot kan det finnas anledning att fästa uppmärksamheten på det rent tekniska utförandet
av denna detalj i skulpturen. Kronan är kors
och tvärs genomborrad av hål på ett sätt, som
erinrar om strukturen i en tvättsvamp. En likartad skulpturteknik användes flitigt inom den
av familjen Keldermans dominerade byggnad&hyttan i Mechelen, som i början av 1500-talet
var stilbildande i Nederländerna. Ornament,
som starkt erinrar om denna krona, återfinnes
på åtskilliga av denna hytta uppförda byggnadsverk. 5
Betydligt svårare vittrad än madonnan är
skulpturen från det norra gavelröstets översta
nisch, i topptinnen. Man anar, att skulpturen
varit skäggprydd, och den har hållit båda händerna lyfta, antingen till välsignelse eller för att
visa fram attribut. Den plisserade livklädnaden
är nedtill snett avskuren och lämnar nedre delen
av vänstra benet bar. Längs vänster sida hänger
en mantelflik ned till marken. I sitt nuvarande
tillstånd kan skulpturen knappast ikonografiskt
tolkas. Däremot kan den jämföras med andra,
bättre bevarade skulpturer, och man kan på så
sätt nå fram till en indirekt tolkning, som har
en viss grad av sannolikhet. På gaveln ti:J det
ca 15 l 7 byggda "Paushuize" i UtrechtG finns
nedanför röstet en baldakinkrönt nisch med en
framställning av en stående Kristus, som sträc-

ker fram sin högra hand till välsignelse och i
sin vänstra håller en glob, fig. 64. Skulpturen
är betydligt större och rikare utformad än den
från det Kockska huset, men sättet att hålla
händerna synes kunna överensstämma. Med reservation för andra möjligheter torde därför
krönfiguren kunna tolkas som en välsignande
Kristus. Eftersom Paushuize är byggt åt en
biskop, den senare påven Hadrianus VI, kan
kanske en framställning av detta slag anses vara
mer befogad på denna plats, men en skulptur
av Kristus kan därför inte anses vara orimlig
på ett borgarhus. En sådan bild kan ses som en
god illustration till den förtröstan på Frälsaren,
som kommer till uttryck i ett bibelcitat på ett
gavelhus i Helsingör från ca 1500: "redemptor
meus vivit et in novissimo die de terra surrecturus sum et in carne mea videbo deum salvatorem m eum iob XIX ca."1
Skulpturen i toppnischen flankeras av två
lejonskulpturer, som har suttit på nordgavelns
båda hörnfialer, och av dessa befinner sig den
östra i ett dåligt bevaringstillstånd. Dess yta är
nästan helt bortvittrad, och man kan endast
med svårighet urskilja, att det rör sig om ett
lejon. Man kan dock ana sig till formen på huvud, framtassar och bakben, och i skulpturens
högra sida finns en konkavitet, som markerar
mittpartiet av den sköld, som lejonet har hållit.
I skölden ses svaga spår efter Jörgen Kocks bomärke. Med tanke på skulpturens utsatta placering får det trots allt anses anmärkningsvärt,
att den dock är relativt fullständigt bevarad.
Det västra lejonet är endast delvis bibehållet.
Dess vänstra sida har vid något tillfälle rasat
ned, och de förlorade delarna har sedermera
ersatts med murbruk och cement. De bevarade
delarna har trots detta en bättre bibehållen yta
än motsvarande på den östra. Man kan således
urskilja detaljer i lejonets man. Svansspets,
könsorgan och bakben är närmast perfekt bibehållna. Av skölden återstår endast en mindre

Fig. 64. Paushuize i Utrecht.

del, men med bevarad kant och med rester av
den vapenbild, som fördes av Jörgen Kocks
maka, Citze Kortsdatter Nuland.
Ur stilistisk synpunkt kan det finnas anledning att jämföra nordgavelns båda lejon med
det lejon, som i sekundärt läge sitter inmurat
ovanför en inskriftssten med årtalet 1532 i den
i närheten belägna byggnad vid Adelgatan, som
detta år anses ha uppförts av änkan till Lauritz
Hattemager.s Behandlingen av man, svans och
bakben överensstämmer väl med motsvarande
detaljer på det västra lejonet, och man torde
därför ha rätt att tänka sig nordgavelns båda
lejon rekonstruerade i enlighet med denna relief. De har i så fall varit betydligt tamare än
det lejon, som Adam van Diiren i seklets början
placerade på det östra gavelröstet till Glimmingehus.9
Förutom ovan omnämnda skulpturer, som intill den senaste restaureringen satt kvar på sina
ursprungliga platser på byggnaden, och som nu
ersatts av kopior, bör ytterligare en i huset påträffad skulptur med figurframställning omtalas.
Det rör sig om ett fragment av en kritstensrelief, som vid restaureringen tillvaratogs i den
då nedrivna, 1878 sekundärt uppförda östmuren
till västergatslängans källare. Det tillvaratagna
fragmentet är ca 15 cm tjockt, 43 cm högt och
34 cm brett, och på det framställes i hög relief
en person med en mantel eller päls över vänster
axel. Plagget har en bård med sick-sack-dekor,
och under det sticker den välbevarade vänstra
handen fram. Huvudet är avslaget, och partiet
därunder har lidit svårt av vittring, vilket man
synes ha försökt reparera med murbruk. Det
stolaliknande band, som hänger ned från halsen, är helt format i bruk, och det är till följd
därav svårt att säga, om skulpturen eventuellt
framställer t.ex. en helig biskop. Det är över
huvud taget svårt att uttala sig om varifrån
skulpturen kommer, men sannolikheten torde
tala för att den härrör från stortorgslängans
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sydgavel, som till största delen synes ha demolerats vid ombyggnaden 1878. Samtidigt förstördes visserligen också hörnhusets sydgavel, men
av allt att döma har skulpturen på denna uteslutande varit ornamental.
C. G. Brunius har i sin 1850 utkomna "Skånes konsthistoria för medeltiden" lämnat en relativt utförlig beskrivning av stortorgslängans
då ännu existerande gavelröste: " ... derå finnas
blott sju tinnar, af hvilka den öf verste prydes
med ett bitdverk, som mycket lidit af vittring.
D etta bildverk tyckes föreställa Jonas, som utkastas till hvalfisken, derunder står ihesus och
dernedom märkas tvenne sköldar, af hvtlka den
ena synes innehålla tre rosor, den andra en lilja:
således sinnebilder af kärlek och renhet".10 Beskrivningen av vapensköldarna antyder, att Brunius har missuppfattat den heraldiska framställningen. Troligen är det här fråga om två vapensköldar av samma slag, som de som hålle~
av lejonen och som dessutom på nordgaveln
finns avbildade på ett av tympanonfälten över
magasinsintagen. De "tre rosorna" avser otvivelaktigt det nulandska vapnet, även om beteckningen "rosor" måste anses felaktig. "Liljan" skulle kunna vara en av de två liljorna i
Jörgen Kocks adelsvapen, men som E. Bager
framhållit,11 torde det snarare röra sig om hans
bomärke, som ju avbildas i nordgavelns sköldar.
Beträffande reliefen i topptinnen synes de~
egendomligt att tänka sig, att den skulle ha avbildat det av Brunius beskrivna motivet, om det
under reliefen har stått ihesus. Rimligare vore
det att föreställa sig en scen ur Jesu liv, kanske
med Jesu nedstigande i dödsriket, där han frälser Adam och Eva, vilket brukar kunna framställas som om han drar fram dem ur ett valfiskliknande Leviathansgap. 12 Det ovan beskrivna fragmentet synes dock svårligen kunna tänkas vare sig ingå i en relief med detta innehåll
eller svara mot den av Brunius föreslagna tolkningen. I brist på bättre förslag synes det i så

fall troligast, a tt det h ärrör från någon annan
plats. Det har på den berörda gaveln funnits
utrymme för fler reliefer längre ned.
När sydgaveln till stortorgslängan har försetts
med en så rik dekor, torde detta bero på att
denna gavel har vett mot gårdsinfarten, vilken
synes ha haft karaktären av en mindre platsbildning i anslutning till gatan, mitt emot den
l 5 2 5 ännu existerande Helgeandskyrkan. Ett
annat i västergatslängans källare tillvarataget
kritstensornament stammar helt säkert från denna lilla praktgavel. Det rör sig om ett rundbågsfält med trepassornament från en av trapptinnarna. Ett större liknande fält med genombrutet
masverk torde däremot stamma från hörnhusets
sydgavel. Enligt Brunius har kragstenarna under
denna elvatinnade gavels rundbågsfris varit " arbetade dels i fina list verk, dels såsom djur- och
m enniskohufvuden". En sådan listverkskonsol
har tillvaratagits. Hur de som " hufvuden" utförda konsolerna sett ut, torde man kunna få en
föreställning om genom att jämföra med de konsoler, som tillvaratagits vid rivningen av den s.k.
Mattssonska gården vid Adelgatan.13

Fig. 65 . En av hörnhusgavelns två lejonskulpturer efter
nedtagningen.

När Jörgen Kocks hus tidigare har behandlats i litteraturen, har det framhållits, att dess
kritstensdekor kan betraktas som typisk för senmedeltida arkitektur i Malmö. E. Wrangel har
påpekat, att en likartad dekor också förekommer i samtida arkitektur på Själland, 14 medan
N. G. Sandblad är benägen att se en stor del av
materialet från Malmö som produkter av en
lokal skulpturskola. 1 5 Den senare har framhållit,
att man i Malmö kan spåra utnyttjandet av en
materialväxling mellan tegel och kritsten redan
i den av Erik av Pommern 1434 uppförda delen
av Malmöhus slott, men att kritstensskulpturer1
har en blomstringstid under medeltidens sista
decennier.
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Fig. 66 . Lejonet från granngården vid
Adelgatan, daterad 1532.

Användningen av kritsten i dekorativt syfte
kan i det område på ömse sidor om Öresund,
där kritstenen förekommer i berggrunden, följas
tillbaka till de första stenkyrkornas skede, och
redan i de äldsta tegelkyrkorna har man utnyttjat kombinationen av kritsten och tegel.16 Trots
dessa lokala förutsättningar finns det i detta
sammanhang anledning att observera de kontakter med särskilt holländsk arkitektur, som
kan avspeglas i det sätt, varpå denna kombination av material har begagnats i Malmö och på
andra platser inom kritstensområdet.
Det har ansetts _vara ett särdrag för nederländsk arkitektur under sengotik och renässans,
att man i murverket har låtit band av natursten
omväxla med tegel, och F. A. J. Vermeulen
l
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framhäver det 1449 uppförda tornet vid S:t
Laurens' kyrka i Rotterdam som det äldsta daterade exemplet på denna murningstyp.17 Erik
av Pommerns borg i Malmö skulle då vara äldre
än den äldsta holländska byggnaden med naturstensband, men detta innebär inte, att denna
dekorart därför bör betraktas som inhemsk i
Skåne. På närmare håll än i Holland, på Stevns
och angränsande delar av Själland synes emellertid i kritsten och tegel bandade murverk förekomma under hela 1400-talet,18 och det äldsta
daterade exemplet, flyglarna till borgen Gjorslev från ca 1400, kan styrka att iden ej införts
till Danmark just från Holland. Det bandade
murverket synes ej heller vare sig i Malmö eller
på Stevns vara åtföljt av några andra tecken på
holländsk påverkan.
De belägg på dekorativ användning av kritsten, som Sandblad anför från senare delen av
1400-talet och från början av 1500-talet, har
ingen påtaglig anknytning till det ovan berörda
murningssättet. Det gäller t.ex. den rad av kritstensskulpturer, som smyckar exteriören till det
s.k. Krämarekapellet vid Malmö S:t Petri. 19
Kapellets ålder är enligt Sandblad starkt omtvistad. Han anför en datering till 1413 och en
till århundradets slut. Bager påpekar, att det
första skriftliga omnämnandet av kapellet hänför sig till år l 4 73. 20 Det är väsentligt att framhålla, att kritstensdekoren på detta kapell inskränker sig till en rad skulpturer. Om dessa i
likhet med t.ex. madonnan på Jörgen Kocks hus
har varit bemålade, har det i kapellets exteriör
ej funnits någon färgkontrast av det slag, som
ovan berörts. Kritstenen synes här ha använts,
därför att den bättre än teglet har lämpat sig
för skulptur.
På två av Sandblad omnämnda byggnader
har kritsten använts i horisontala band med inskrifter, på vapenhuset till Landskronas raserade stadskyrka och på Jacob Nickelsens stenhus
i Malmö.21 I inskrifterna har dessa båda bygg-

Fig. 67. Kritstensportalen mellan hörnhuset och västergatslängan.

nader varit daterade till 1515 resp. 15 1g. Den
senare inskriften kan ifråga om placeringen direkt jämföras med det ovan berörda bibelcitatet
på ett gavelhus i Helsingör från ca 1 500, som
därmed också har ett horisontalt kritstensband.
Dessa inskriftsfriser kan sägas bättre erinra om
den först berörda dekorformen, men eftersom
det rör sig om enstaka band av kritsten, föreligger dock knappast någon omedelbar överensstämmelse. Även i detta sammanhang torde det

ligga närmare till hands att se användningen av
kritsten som betingad av materialets användbarhet för skulptur. Detta gäller även den dörromfattning, som 1906 tillvaratogs i sekundär
användning som murfyllning i det inre av Jacob
Nickelsens hus.22
Dörromfattningen från Jacob Nickelsens hus
har rak överliggare, men ifråga om profilering
och ornamentalt utförande av sockelpartierna
är den dock nära besläktad med den rundbågiga
I I I

portalomfattningen kring öppningen mellan
, hörnhuset och västergatslängan i Jörgen Kocks
hus, fig. 67. Det kan hävdas, att dessa ornamentala detaljer är allmängods inom europeisk sengotik, men om man med Sandblad skall anta,
att det i Malmö eller i någon annan ort vid
Öresund har funnits en verkstad, som har arbetat i kritsten, så torde omfattningen av detta
slag ha utgjort en huvudprodukt. I Jörgen
Kocks hus torde i så fall även fragmentet av en
skulpterad kritstenskamin från stortorgslängans
bottenvåning få hänföras till verkstadens arbeten, liksom sockel, dropplister och takgesimser i
byggnadskomplexets olika delar. Även om listverken i fasaderna kan antas ha avsetts stå vita
mot de röda tegelväggarna, så kan denna effekt
i så fall endast sägas understryka den artikulering av väggytan, som ges av de skulpterade
profilerna. Lika litet som de ovannämnda inskriftsbanden kan dessa lister jämföras med nederländsk naturstensdekor. De invändiga omfattningarna och spislarna torde över huvud taget ej ha avtecknat sig mot några tegelväggar,
eftersom byggnaden invändigt har varit helt
putsad. Detta gäller även i interiören förekommande kritstensband.
Rester efter kritstenskaminer har i Skåne
utanför Malmö påträffats på åtminstone två
andra platser. På Örups stenhus i landskapets
sydöstra del finns rester efter en sådan spisel
bakom en 1636 uppsatt spiselomfattning i broskbarock. Bevarade fönsterbågar i trä från byggnadens äldsta tid 23 har en profilering av samma
slag som spiseln i J örgen Kocks hus, vilket torde
innebära, att byggnaden tillhör samma tidsskede,
även om den hittills ej kunnat exakt dateras. 24
En överliggare till en kritstensspisel har bevarats
på Hanaskog i nordöstra Skåne.25 Den sitter nu
sekundärt inmurad i det nuvarande 1800-talsslottet, men ännu 1856 låg den bland lämningarna efter dettas medeltida föregångare. 26 Överliggaren bär den norske ärkebiskopen Erik WalII2

Fig. 68. Fragment efter spisomfattning i kritsten, påträffade i den ena spisen i stortorgslängans bottenvåning.

kendorfs vapen samt hans och hans kanik Johannes Refs initialer, och den kan därmed dateras till tiden l5ro- 22. Vid sidan om dessa båda
skånska exempel kan det nämnas, att man l 965
vid gatuarbeten på H0jbroplads i Köpenhamn
påträffade två rikt skulpterade kritstensöverliggare,27 som stilistiskt synes anknyta till de övriga.
Spiselöverliggaren från Hanaskog kan ge anledning att med några ord beröra den dekorativa skulptur, som utfördes i Trondheim under
Erik Walkendorfs och hans efterträdare Olav
Engelbrektsens tid. Erik Walkendorf ledde under sitt archiepiscopat en omfattande restaurering av Trondheims domkyrka, och under Olav
Engelbrektsens tid 1523- 37 fick domkyrkans
byggnadshytta utföra en ombyggnad av ärkebiskopsgården och dessutom uppföra borgen
Steinvikholm utanför staden. Jämte Lunds domkyrkas byggnadshytta torde Trondheims vara
den enda verkligt betydande i Skandinavien under 1500-talets förra hälft, men medan det i
Lund ej har bevarats några byggnadsdetaljer,
som erinrar om spiseln och dörromfattningen
från Jörgen Kocks hus, så finns det i Trondheims ärkebiskopsgård en portal med Olav Engelbrektsens vapensköld, som kan nämnas som ett
gott jämförelseobjekt. Wallem nämner denna
portals vapensköld, ett antal av Erik Walkendorf uppsatta vapensköldar i domkyrkan och en
profilsten med ärkebiskopssätets vapen från
Steinvikholm som exempel på en vid denna tid
i Norge introducerad renässanssed att smycka
byggnader med vapensköldar.28 Jörgen Kocks
hus' norra gavel skulle kunna nämnas som ett
parallellt exempel från Skåne på samma sed,
liksom spiselöverliggaren från Hanaskog, men
inom landskapet finns i så fall i det 1499-1505
uppförda Glimmingehus ett monument av högre
ålder, där seden har fått en rikligare användning.29 Som framhålles av Hahr torde det dock
vara tveksamt huruvida sköldarna skall anses
vara någon renässansinnovation i detta sammanElbogen 8

hang,30 även om det kan vara riktigt, att de här
för första gången i större utsträckning finns utförda i skulptur på en profan byggnad i Skandinavien.
I Glimmingehus finns både skulpterade dörromfattningar och kaminer. Den med det Ulfstandska vapnet smyckade spiseln31 i den s.k. riddarsalen tillhör dock en annan typ än den spisel, varav ett fragment bevarats i Jörgen Kocks
hus. Eftersom denna spisel liksom all annan
skulptural utsmyckning på Glimmingehus torde
få tillskrivas Lunds domkyrkohyttas senare ledare Adam van Diiren, torde man kunna antaga, att den ger en uppfattning om de spislar
denna hytta kan ha producerat. I likhet med
spiseln från Jörgen Kocks hus har den en profil,
som obrutet löper över karmstenar, konsoler och
överliggare, men i motsats till den förras komplicerade uppbyggnad består profilen på spiseln
i Glimmingehus endast av en enkel skråkant.
I gengäld har dess överliggare en originell komposition av dekoren under en stickbåge och en
komplicerad utformning av konsolerna, som ej
torde ha haft någon motsvarighet på spiseln i
Jörgen Kocks hus. Större likhet med malmöskulpturen har en dörromfattning kring ingången till bostadsvåningen en trappa upp i borgen.3 2
Omfattningen är stickbågig i likhet med dörröppningen mellan hörnhuset och stortorgslängan
i bottenvåningen till Jörgen Kocks hus. Eftersom kritstensomfattningen till denna öppning är
förstörd, får den i stället jämföras med omfattningen kring dörren mellan hörnhus och västergatslänga i samma våningsplan. Liksom denna
har omfattningen i Glimmingehus en profil, som
består av två rundstavar med mellanliggande
hålkäl, men hålkälen är ej så bred och markerad i Glimmingehusportalen. Större likhet med
portalen i Jörgen Kocks hus erbjuder i detta
hänseende Olav Engelbrektsens rundbågiga portal i ärkebiskopsgården i Trondheim.33 Vare sig
på denna portal eller på den i Glimmingehus
Il 3

Fig. 69. Kritsten och tegel i vacker samverkan
I

14

en av hörnhusgavelns många nischer.

fortsätter dock rundstavarnas raka partier uppåt
som tangenter till bågarna på det sätt, som de
gör i portalen i Jörgen Kocks hus, fig. 67. Även
det rikt utsirade sockelpartiet på denna portal
saknar motsvarighet i Glimmingehus och Trondheim. Portalen i Trondheim har en enkel skråsmygig sockel, och i Glimmingehus fortsätter
omfattningsprofilen utan avbrott ned till golvnivån.
De likheter, som föreligger mellan kritstensskulpturen i bottenvåningen till Jörgen Kocks
hus och motsvarande produkter från domkyrkohyttan i Trondheim och från Adam van Diirens
verkstad, är av allmän art, och de utvisar endast, att samtliga åberopade arbeten är representativa för nordeuropeisk sengotik. De något
större överensstämmelserna med skulpturen i
Trondheim än med den på Glimmingehus torde
kunna andragas för att demonstrera malmöskulpturens självständighet gentemot Adam van
Diiren och därmed även gentemot Lunds domkyrkohytta, även om man då måste hålla i minnet, att Jörgen Kocks hus är två decennier yngre
än Glimmingehus. Eftersom stenskulptur över
huvud taget är sällsynt i Skandinavien vid denna tid, torde det även, trots de relativt ytliga
likheterna, finnas anledning att söka efter en
för domkyrkohyttan i Trondheim och kritstensskulpturen i Malmö gemensam inspirationskälla.
Vid sidan om domkyrkohyttorna i Lund och
Trondheim har också det kungliga hovet i Köpenhamn haft en dokumentariskt belagd byggnadshytta, som under Kristian Il :s sista tid stod
under ledning av holländaren Michiel Heynrick
van Haerlem.3 4 0. Norn har genom en an~lys
av innehållet i ett 1521 av denne man till kungen avsänt brev kunnat visa, att han har varit
väl förtrogen med holländsk sengotik. Även om
de ovan berörda stilelementen ej kan utpekas
som specifikt holländska, och även om det ej
kunnat visas på någon påtaglig överensstämmelse med Holland ifråga om användandet av ma-

terialväxlingen mellan tegel och natursten under
det närmast föregående skedet, torde denna
uppgift motivera en närmare granskning av de
paralleller till kritstensskulpturen i Jörgen Kocks
hus, som kan finnas i Nederländerna. Helt likartade spislar och portaler finns bevarade på
många håll i Holland, och det gäller även ifråga
om dekorativa enskildheter, som t.ex. de uppåt
fortsatta rundstavarna i portalomfattningen,35
eller det ornamentala utförandet av sockelpartierna på spisel och portal. 36 Detta kan innebära,
att de i kritsten utförda skulpturelementen utförts i en verkstad, som kan ha varit direkt underställd kungens byggmästare. Denna verkstad
kan förslagsvis ha varit placerad i närheten av
ett stenbrott på Stevns. De utsparade nischerna
för spiselomfattningarna tyder på att dessa har
levererats färdiga till bygget, och verkstaden behöver således ej ha legat i närheten av Malmö.
När några påtagliga nederländska inslag i den
arkitektoniska användningen av kritstenen i husets nedre delar ej kan spåras, kan detta bero
på att verkstaden ej direkt har medarbetat vid
uppförandet. Verkstaden kan på Köpenhamns
slott ha utfört sitt arbete under direkt ledning
av kungens byggmästare, men vid sidan om
detta kan den ha levererat färdiga skulpturdetaljer till borgarhus i Köpenhamn och Malmö
och till borgarna i Örup och Hanaskog, som alla
kan ha uppförts av inhemska byggmästare. Dessutom kan denna verkstad, kanske snarast genom
sin ledare, den kunglige byggmästaren, ha förmedlat en kontakt med den kontinentala sengotiken till domkyrkohyttan i Trondheim.
Om de skulpturala inslagen i de nedre delarna
av Jörgen Kocks hus synes vara inskränkta till
vissa listverk och vissa muröppningar, som man
har velat utmärka genom en praktfullare utformning, så är skulpturen i gavelröstena helt
underordnad en arkitektonisk helhetssyn. Det
finns i dessa högre delar av byggnaden också en
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tydlig anknytning till nederländska förebilder
även i utförandet av murningen. Gavelröstena
är således murade i kryssförband. Kring nordgavelns toppnisch omväxlar tegel och kritsten på
samma sätt som i många holländska dörr-, fönster- och nischomfattningar,37 och i de övriga
nischerna i denna gavel avtecknar sig masverk i
kritsten mot en bakgrund av tegel, vilket, som
nedan närmare skall visas, också torde vara ett
tecken på nederländsk påverkan. Ifråga om det
norra gavelröstets helhetsuppbyggnad finns det
dock än en gång anledning att först jämföra
med samtida arkitektur i Lund och Trondheim.
Gavlar med hörntinnar eller fialer av den
typ, som nordgaveln till Jörgen Kocks hus representerar, är ej ovanliga i gotisk arkitektur, och
det är därför kanske ej egendomligt, att det i
Trondheims domkyrkas rika gotik finns exempel
på denna företeelse. De tre gavlarna på kapellen kring katedralens berömda oktogon har dock
ej utkragade hörntinnar som det malmöitiska
borgarhuset, utan fialerna utgår här från kraftiga hörnpilastrar. Oktogonen är ju dock ej uppförd under 1500-talet utan tillhör gotikens äldsta
skede i Norden, slutet av 1100-talet och början
av 1200-talet. På det östra kapellet förmenas
även fialerna i stort sett härröra från denna period, men på de båda andra kapellen anses de
ha fått nya krönpartier under den ovan omnämnde ärkebiskopen Erik Walkendorfs tid. Det
norra kapellets fialer har avslutningar, som erinrar om de lökformade krön, som är vanliga
på det tidiga 1500-talets holländska tornbyggnader.38 Det södra kapellets fialer krönes däremot av skulpturer av krigare, den ene beväpnad med klubba och sköld och den andre i färd
med att kasta ned en stor sten.39 Det är inte
några strikt heraldiska figurer som de sköldbärande lejonen på Jörgen Kocks hus utan naturalistiska framställningar, men skulpturerna är
liksom dessa placerade på åttkantiga underlag
med dropplistprofiler.
I I
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Lunds domkyrkas tvärskepp har i norr erhållit en gavel vid sannolikt i stort sett samma tidpunkt som .Jörgen Kocks hus. Enligt en bevarad
inskrift slogs år 1524 ett nytt valv över norra
tvärskeppet.40 Som Rydbeck framhållit, torde
denna datering i stort sett även gälla en total
ombyggnad av tvärskeppets nordgavel, och röstet till denna ombyggda gavel har omgivits av
utkragade hörntinnar. Konsolerna till dessa fialer var i behåll fram till 1800-talets restaureringar, och de skymtar därför på ett par bilder
av kyrkan från 1800-talets början,4 1 tydligast
kanske på en teckning av den norske landskapsmålaren I. C . Dahl. Den ena konsolen torde i
dag återfinnas på Domkyrkomuseet. Den är
uppbyggd av sengotiska profiler, i likhet med
motsvarande konsoler på det Kockska huset,
men den är mindre till formatet och har i gengäld haft en mer markerad utkragning. Eftersom domkyrkans gavelrösten är helt utförda i
sandsten, har fialerna här med all sannolikhet
varit mer skulpturalt genomarbetade än på den
Kockska gaveln, och denna olikhet kommer
klart till synes i omfattningen kring den skulpturnisch, som här liksom på det Kockska huset
utgör röstets dekorativa centralpunkt. 42 Över
nischen har takvinkeln, liksom på hörnhusets
sydgavel, markerats av elva rundblinderingar,
som dock vid Zettervalls restaurering reducerades till nio. 43
Nischen i domkyrkans tvärskeppsgavelröste
har förlorat sin skulptur, och dess ornamentik
har inga motsvarigheter i Jörgen Kocks hus.
Däremot finns det analogier till den i vissa av
en övergångsstil mellan gotik och renässans präglade träskulpturer från Lund och Dalby, som
kan hänföras till tidigt 1500-taJ. 44 En stenskulptur, som det dock ligger närmare till hands att
jämföra med, är den före 1523 utförda gravstenen för Sigbrit Willumsdatter, som enligt C.
A. Jensen bör betraktas som en holländsk import.45 Domkyrkans nisch omges av snodda ba-

Fig. 70. Kritstensdetaljer från hömhusets gavel.

lusterkolonnetter, som bär upp ett överstycke
med två drakar, och på gravstenen omges moder Sigbrits bild av två helt likartade kolonnetter, som bär upp var sitt drakliknande ornament, vilka i sin tur här utgör stöd åt de sköldbärare, som håller hennes bomärkessköld.
Såväl i Trondheims som i Lunds domkyrka
finns det således arkitektoniska enskildheter,
som erinrar om gavelröstena i Jörgen Kocks hus.
Ifråga om Lunds domkyrka kan det än en gång
understrykas, att de iakttagbara likheterna ej
berör skulpturen, men det kan samtidigt noteras, att domkyrkoskulpturen i det här aktuella
gavelröstet i gengäld synes kunna anknytas till
holländsk skulptur. Detta förhållande ger ånyo
anledning till en diskussion av den roll Kristian Il :s byggmästare kan ha spelat som förmedlare av impulser från Nederländerna. Eftersom
han, enligt vad som ovan framhållits, härstammade från Haarlem, kan det vara av intresse att
påpeka vissa likheter mellan det Kockska husets
nordgavel och den delvis något fantasibetonade

arkitektur, som redovisas på en 1518 av Pieter
Gheryts utförd målad "patroen", d.v.s. modell,
av stadskyrkan S:t Bavo. 4 6 Målningen visar ett
förslag till ombyggnad av kyrkans sydfasad, som
ej i någon nämnvärd utsträckning har kommit
till utförande.
På tre punkter kan arkitekturen i Pieter Gheryts projekt jämföras med Jörgen Kocks hus. I
tvärskeppsgavelns krön finns en bild av Jungfru
Maria i en nisch, som kan jämföras med skulpturnischerna i det Kockska husets nordgavel och
i domkyrkans norra tvärskeppsgavel. Längs koret finns en rad kapell med gavelrösten, där
skulpturer på krönen omges av djurfigurer på
hörnfialer, som kan jämföras med lejonen på
fialerna till det Kockska husets nordgavel. Mellan de västra kapellen finns rundfönster, som
mellan de östra kapellen utbytts mot runda blinderingar med masverk, som slutligen kan jämföras med de masverkssmyckade runda blinderingarna i hörnhusets sydgavel. Över huvud taget utmärkes arkitekturen i sin helhet av ett
l l
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utnyttjande av kontrasten mellan vit sten och
tegel för att understryka den arkitektoniska
strukturen, som mycket nära erinrar om det
Kockska husets.
Även i nederländska profanhus kan paralleller
till enskilda dekorelement i det Kockska huset
spåras. Spiralfialer finns t.ex. på det före l 523
byggda "de Gulden Os" vid Groenmarkt i
Dordrecht, men dock ej enbart i hörnen utan
även på krönet av husets trappgavel.47 Detta
hus är helt byggt i natursten, varför materialkontrasten saknas. I "Paushuize" i Utrecht från
ca l 5 l 7 har däremot denna kontrastverkan utnyttjats till det yttersta.48 Bortsett från att hela
fasaden här har bandats med omväxlande tegeloch naturstensskift, uppvisar denna byggnad
många likheter med det Kockska huset. Dess
skulpturnisch med en bild av Kristus har redan
nämnts. I vindsvåningen har fönsteröppningarna triangulära överstycken i natursten, som liknar dem i den skånska byggnaden. Till skillnad
från de senare är de emellertid genombrutna,
så att masverket framträder mot en bakgrund av
tegel, på samma sätt som det i Jörgen Kocks
hus gör i rundlar och nischblinderingar, och
som det i "Paushuize" också gör i praktgavelns
krönande rundblindering. På "Paushuize" har
varje trapptinne en fial, och till skillnad från
nordgaveln på Jörgen Kocks hus är inte tinnarnas avtäckningar parvis förenade med horisontala dropplister. Det finns dock horisontala
dropplister under fönstergluggarna i "Paushuizes" gavel, och den med trapptinnarna ej
samkomponerade användningen av dem kan
jämföras med uppbyggnaden av hörnhusets sydgavel.
Ifråga om den arkitektoniska helhetsuppbyggnaden är det lättare att i Nederländerna finna
paralleller till de båda södra gavlarna än till
den norra. I nordgaveln kan en nederländsk
påverkan främst spåras i användningen av materialkontrasten, i förekomsten av hörnfialer
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Fig. 71. Tegel, hugget
norra gavel.

spiralvridning. Hörnhusets

samt i de friskulpturala inslagen. Den rundbågsfris, som åtföljer trapptinnarna på de båda södra gavlarna, och som utgör det dominerande
inslaget i dessa gavlars dekor, har däremot talrika motsvarigheter i Nederländerna. Den kombination med masverksfyllda rundblinderingar
som finns i hörnhusets sydgavel torde dock vara
unik, medan den typ, som exemplifieras av stortorgslängans sydgavel, där endast de egentliga
bågfälten utfylls med masverk däremot karakteriserar det stora flertalet borgarhus i Nederländerna från sengotik och renässans.49 Därmed
är inte sagt, att det någonstans i Nederländerna
finns någon exakt motsvarighet till denna gavel,
men det torde vara signifikativt, att det är lät-

tast att finna jämförelsematerial till den minsta
av de tre praktgavlarna på det Kockska huset,
eftersom de nederländska borgarhusen i regel
är av betydligt mindre dimensioner än det malmöitiska borgmästarresidenset.

Om man bortser från de ovan beskrivna, av
nederländsk arkitektur influerade enskildheterna
i det Kockska husets norra gavelröste, kan goda
paralleller till denna gavels helhetsuppbyggnad
studeras i nordtyska städer, t.ex. i Liibeck och
Liineburg. De dekorativa elementen utgöres
dock ej där av natursten, utan uteslutande av
tegelformsten, ofta i form av en tjock repstav.50
I Liibeck kan gaveltypen följas tillbaka till senromansk tid. I stadens "Löwenapotheke" finns
på byggnadens baksida en gavel med ett flertal
kopplade fönsteröppningar, som omväxlar med
kopplade blindnischer. 51 Under sengotiken har
en rad gavlar uppförts, där de kopplade blindnischerna har placerats överst i höga spetsbågs-

NOTER:
C . A. Jensen: Gjorslev, Kebenhavn 1924, s 15 ff.
0 . Rydbeck : Två märkliga konstnärer, 1918, s 4 3 f,
fig 3 I.
a A .a., s 40 f, fig 28.
4 G. Roosegaarde Bisschop: De geschilderte maquette
in Nederland. Nederlands kunsthistorisch jaarboek
7, Bussum 1956, s 181.
5 E. Lundberg: Arkitekturens formspråk 6, 1956,
s 155.
6 C. L. Temminck Groll: Midd eleeuwse stenen huizen
te Utrecht, 's-Gravenhage 1963, s 101 f.
7 C. A. J ensen V. Lorenzen: H elsing0rs borgerlige
bygningskunst til ca 1850. Meddelelser fra foreningen til gamle bygningers bevaring III, Kebenhavn
1910, s 22.
s E. Bager: Malmö byggnadshistoria till 1820. Malmö
stads historia I, 1971, s 312 f .

nischer, så att hela gavelröstet erhållit en vertikal indelning i nisch er.5 2 I början av 1500-talet
introduceras ett nytt system för artikulering av
gavelröstet, som i Liibeck dock har svårt att uttränga de vertikala nischerna. I det nya systemet indelas gavelröstet med hjälp av lister i
horisontala fält, där blindnischerna placeras ytterst och mellan dem rader av gluggar.53 Nordgaveln till Jörgen Kocks hus kan sägas exemplifiera denna senare typ, men det finns dock en
iögonenfallande skillnad mellan den och flertalet nordtyska s.k. renässansgavlar. Medan den
Kockska gaveln längs sin mittlinje har en rad
vertikalt över varandra anordnade magasinsintag och över dem spår efter en hissbom, finns
det i de nordtyska husen i regel i stället en invändig varuhiss. 54 Det är med andra ord fråga
om en funktionellt betingad skiljaktighet. Motsvarigheter till anordningen på det Kockska huset finner man dock i Liineburg, och då också
i samband med en gavelarkitektur, som även
övrigt uppvisar påfallande stora likheter.55
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om detaljutförandet starkt om en typ av m edaljongkakel, som under 1500-talet bl.a. har tillverkats i
Lund, jfr R. Blomqvist: Kakel och kakeltillverkning
i Lund under dansk tid. Kulturens årsbok 1936,
S I 88, bild 8.
F. B. Wallem: Steinvikholm, Trondhjem 1917, s 54.
H ahr : Glimmingehus, s 9 ff, 28 f, 31.
A.a., s 1 r.
A.a., s 28 f.
A.a., s 23, fig ro.
G. Authen Blom: Trondheim bys historie I, Trondh eim 1956, s 475 .
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0 . Norn: M ester Michiels to breve til Christian den
anden, K0benhavn 1948.
Vermeulen, a .a. Il, pi 369.
A.a., pi 368, 3 70 ff.
A.a., t.ex. I, pi 342 från ca 1525.
G. Fischer: Domkirken i Trondheim. Kirkebygget i
middelalderen I , Oslo 1966, s 400, fig s 138. Jfr
Norn, a.a., s 27.
Fischer, a.a., s 400 f.
0 . Rydbeck : Lunds domkyrkas byggnadshistoria,
1923, s 239.
A.a., fig 225, 226 .
A .a., fig i 95.
A.a., fig 194, jfr pi XIII.
E. Wrangel : Konstverk i Lunds domkyrka, 192 3,
s 53.
C. A. Jensen: Danske adelige gravsten fra sengotikens og renaissancens tid, K0benhavn 1951 , I, s 94 f,
fig X .
Roosegarde Bisschop, a.a., s 180 ff, fig 3.
Vermeulen, a .a. Il, s 70, pi 335.
A.a., pi 407.
A.a.,
P . Suhr: Der Backsteingiebel des norddeutschen
Biirgerhauses im Mittelalter, Berlin 1935, s 17, 24,
fig 42.
H . Hiibler : Das Biirgerhaus in Liibeck, Tiibingen
1968, s 23, fig 24, pi 3 a.
A.a., t.ex. pi 4 b.
A.a., t .ex. pi 16 a. Jfr i Liineburg t.ex. Suhr, a.a.,
fig 40, 42.
Hiibler, a.a., fig 6 r.
Suhr, a.a., s 24, fig 42 .

Rekonstruktion av Jörgen Kocks gård
Av SvEN RosBoRN

Jörgen Kocks gård restaurerades redan åren
1965-67. Denna gård var således en av de
första i en lång rad av l 500-talshus i Malmö
som nu räddats åt eftervärlden. Här kan t.ex.
nämnas restaureringen av Thottska korsvirkeshuset åren l 969-70 ( l 558), Kompanihuset
åren 1970-72 (1520-tal) och Niels Kuntzes
hus åren 1973-77 (1530-tal). 1
De artiklar som redovisats i denna bok har i
stora drag legat färdigskrivna sedan början av
l 970-talet. Vid sin beskrivning av den byggnadshistoriska undersökningen av Jörgen Kocks
gård hade således Rikard Holmberg ej tillgång
till detta nya jämförelsematerial. Det är därför
här på sin plats att, med erfarenheter delvis
från nyframtaget material, göra ett nytt försök
till rekonstruktion av gårdens ursprungliga planlösning, fig. 73.
Källarvåningen
Rikard Holmberg antyder att hörnhusets och
västergatslängans källare från början ej skulle
ha varit välvda. Endast stortorgslängans valv
skulle således vara ursprungliga. Om denna hypotes är riktig står man här inför ett mycket
märkligt förhållande. Varför skulle inte en av
rikets mäktigaste män ha en gedigen bostad så
att säga från grunden, speciellt som merparten
av "tegelhusborgarna" i Malmö hade det. Nu
är det egentligen endast skillnader i valvformen
som framkallat denna hypotes. I stortorgslängan
är valven slagna på s.k. stick, medan de i de

andra källarna är uppförda som s.k. korslagda
tunnvalv. Stickslagning är en äldre murningsteknik samtidigt som den är mera komplicerad
att utföra.
Under själva byggnadstiden bör man ha eftersträvat att först och främst färdigställa hörnhuset med sin utpräglade bostadsfunktion. Kanske var det så att stortorgslängan med sin mer
präglade festsalsfunktion uppfördes som den
sista etappen i själva byggnadsarbetet. Rikard
Holmberg har visat att man vid uppförandet av
hörnhusets övre delar bör ha använt sig av utländska murare, till skillnad från de troligtvis
inhemska murare som uppfört yttermurarna.
Det vore således inte orimligt att förklara skillnader i källarnas uppbyggnad av att olika murare varit verksamma i källarna under olika
tidpunkter. Man får ej heller bortse från rena
konstruktionsfaktorer. Medan både hörnhusets
och västergatslängans källarvalv skulle bära stora tyngder från mellanväggar, spisar, bakugnar
etc., bar stortorgslängans valv till synes endast
två mellanväggar, ett förhållande som kanske
inverkat vid val av valvform.
Det finns således inget som egentligen pekar
på att inte samtliga källarvalv skulle vara tillkomna under den primära byggnadstiden, vilken löpt från året 152 2 till ca 1526. Exakt när
byggnadsarbetena avslutades är okänt, endast
hörnhusets färdigställande året l 525 är känt genom bevarade inskriptioner. Väggmålningarna
i stortorgslängan kan t.ex. tyda på att denna
byggnadsdel stod klar tidigast år l 526.
l2I

I

STUGA

FÖRSTUGA

ADEL GATA N
Fig. 72. Ett exempel på en typisk planlösning för ett
malmöitiskt tegelhus med gavel mot gatan, gården nr
348. En mellanvägg delar av huset i en gårdsdel och
en gatudel. Mot gården ligger köket, jfr med Jörgen
Kocks gård.

Bottenvåningen
I Rikard Holmbergs antydan till rekonstruktion
finns endast en stycken trappa från hörnhusets
bottenvåning till dess övervåning, nämligen en
tämligen oansenlig spiraltrappa i det sydöstra
hörnet. Samtidigt finns mitt i byggnadskroppen
och ut mot Frans Suellsgatan gårdens kök med
trappa ned i källaren. Avsaknaden av en centralt placerad, inre trappa, samt förekomst av
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en källartrappa, upptagen genom en befintlig
valvkonstruktion, torde vara en unik företeelse,
i varje fall jämfört med malmöförhållanden.
Likaså torde det vara unikt med ett kök mitt
inne i själva bostaden, vettande ut mot huvudgatan.
Ett gemensamt drag hos alla de malmöitiska
tegelhus från r 500-talet vars planlösning vi i
dag känner är att man via den centralt placerade ingången nått en förstuga. Via förstugan
(eller ett till denna anslutet trapptorn ) har man
så kunnat nå övervåningen. Så har fallet varit
i Niels Kuntzes hus, Rosenvingeska huset, Kompanihuset, Thottska huset, borgmästaren Hans
Michelsens tegelpalats "Kronomagasinet" och
troligtvis också i rådhuset från år r 546. 2 I Niels
Kuntzes hus har man kunnat påvisa att huvudingången legat intill förstugans ena långvägg
medan trappan till övervåningen legat intill den
motsatta långväggen i förstugan. På detta sätt
har man undvikit att genom huvudingången
komma rakt på trappan till övervåningen. Samma planlösning kan ha förelegat vid uppförandet av Jörgen Kocks hörnhus. Den på fig. 49
redovisade insidan av den norra gaveln uppvisar
nämligen på ömse sidor om bottenvåningens
dörröppning bomhål för underslag till takbjälkarna. Det västra bomhålet ligger betydligt
längre från dörröppningen än det östra. Bomhålen har utan tvekan varit upplag för de bjälkar som ingick i förstugans sidoväggar. Huvudtrappan skulle alltså, jämfört med Niels Kuntzes
hus, ha löpt utmed den västra förstuguväggen,
fig. 73·
Till skillnad från den norra gavelmuren finns
i den södra gavelmuren endast ett bomhål, vil-

Fig. 73. Rekonstruktion av Jörgen Kocks gård. Dörröppningarna i mellanväggarna endast hypotetiskt placerade. S = spis, E = eldstad, T = toalett.
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ket placerats mitt på muren. Hörnhusets södra
del har således varit avdelat i två bredvid varandra liggande rum medan husets norra del
haft tre rum i bredd, varav det mittersta bör ha
utgjort förstuga. Var har då den väst-östliga
tvärmur löpt som delat av huset i en nordlig
och en sydlig del? Läget erhålles av fönsteröppningarnas och ankarjärnens placering i den
östra fasaden samt av en större och en mindre
nisch i den västra långmuren.
Muröppningarna i bottenvåningens östra fasad ut mot Frans Suellsgatan är ej lika stora,
fig. 42. Längst i söder finns en öppning som
troligvis ursprungligen varit fönsteröppning in
till en spiraltrappa. Norr om denna ligger två
lika stora fönsteröppningar, därefter kommer en
bredare murpelare varefter två smalare fönster
avslutar fasaden åt norr. En logisk anslutning
för en inre tvärsgående mellanvägg skulle vara
mitt i den breda murpelaren. Mitt i murpelaren
finns också mycket riktigt rester efter ett ankarjärn, vilket varit fastsatt i en ursprunglig takbjälke. Detta är en viktig iakttagelse då mellanväggar i allmänhet lades direkt under takbjälkarna på det att väggstolparna kunde intappas
i dessa. Då i stort alla ankarjärnen var bevarade i den östra fasaden kan man snabbt konstatera att murpelarens takbjälke är den enda
bjälke som inte ligger i en ursprunglig fönsteröppning. Härvid torde alla tvivel om tvärväggens placering vara undanröjda. Ytterligare indikationer finns dessutom som visar att tvärväggen varit placerad under denna takbjälke.
Takbjälken i murpelaren har på den västra
lå ngmuren haft upplag strax norr om kritstensportalen in till västergatslängan, d.v.s. mellanväggen har ej anslutit söder om portalen som
tidigare föreslagits. Den lilla ljusnischen söder
om portalen kommer således att ligga fritt, ej
dold i mellanväggen. Ytterligare en indikation
på att tvärväggen anslutit till den västra långmuren strax norr om portalen finns. Från bör-
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jan hade man nämligen ej tänkt sig en portal
utan endast en nisch på detta muravsnitt.
Nischen slutar i norr i linje med portalens norra
karm, men går åt söder betydligt längre än portalen. En rekonstruktion med en anslutande ursprunglig tvärvägg strax söder om portalen är
helt enkelt omöjlig att göra.
Vid jämförelser med andra tegelhus från
1500-talet i Malmö med gavel mot gatan, kan
noteras att husen i regel - liksom i Jörgen
Kocks hus - avdelats av en tvärvägg i mitten
av bostaden. Bakom denna vägg har så åt gården varit inrättat ett kök, fig. 72. Med motsvarande plandisposition i Jörgen Kocks hus skulle
man erhålla ett ursprungligt, mot gårdssidan
vettande kök i bottenvåningens sydvästra rum.
Ett sådant kök skulle ha inneburit att det mitt
i huset funnits en stor rökstock, till vilken kökets
spisar varit anslutna. Till denna rökstock kan
också biläggarugnar i anslutande rum ha varit
kopplade. Detta skulle kunna förklara varför
det inte finns rökgångar till ursprungliga eldstäder i murarna ned till bottenvåningen.
Att köket ursprungligen skulle ha varit placerat mitt inne i huvudbyggnaden och vettande
ut mot gatan är orimligt. Inte ett enda exempel
på någon sådan planlösning kan uppbringas
bland Malmös kända tegelbyggnader från 1500talet. Att köket inne i Jörgen Kocks hus är en
sekundär företeelse och troligtvis har tillkommit
när platsbrist uppstått i samband med arvsskifte,
visar t.ex. tydligt det åt Frans Suellsgatan igenmurade fönstret. Genom att uppföra en mellanvägg i det ursprungliga, sydöstra rummet erhöll
man detta köksutrymme. Härvid bibehölls mellanväggen i norr samtidigt som man slog upp
en kökstrappa ned till källaren. Att denna källartrappa är en sekundär konstruktion avslöjas
bl.a. av det sekunda tegel som använts vid uppförandet av trappan.
Insättande av kritstensportalen och den vid
detta tillfället igenmurade väggnischen visar att

köket har flyttats från tilltänkt plats. Troligen
Kocks tid - att flyttas till rummet mot Frans
skedde detta redan under byggets gång. Köket
Suellsgatan. D et nya köket kan tyckas förvåbör h ärvid i stället ha inrättats i västergatsnansvärt litet sett till gårdens storlek. Genom
längans östra bod. Genom kritstensportalen i kökstrappan ned till källaren skulle man emelbottenvåningen stod köket i förbindelse med
lertid ha kunna t tillgodogöra sig en del av denden övriga bostaden. Än i dag bäres rykande
na undre region till köksutrymme. Orsaken till
läckerheter genom denna dörröppning, kanske
kökets förflyttning kan kanske sökas däri kan man tala om en kulturhistorisk tradition . fortfarande enligt Bager - att Jörgen Kock
Genom bevarade nischer och rökgångar i väsönskade inrätta en större förstuga i den östra
tergatslängans gavlar har det varit möjligt att boden, varvid det gamla köket låg i vägen.
rekonstruera längans planlösning i bottenvåÖ vervåningen
ningen, fig. 73. I övervåningen sviktar emellertid källmaterialet; här har ingen säker rekon- Liksom i bottenvåningen visar de bevarade
struktion ansetts möjlig att göra.
bomhålen i hörnhusets gavelmurar läget för de
Stortorgslängans bottenvåning bör har tJ anat ursprungliga mellanväggarna i övervåningen.
som festsal i mera officiella sammanhang. Vid
Att förstugan i norr även finns här uppe avslörestaureringen påträffades rester efter en tvärsjas också av den sekundära igenmurningen av
gående vägg i salens södra del. Denna m ellandet mittersta fönstret i gaveln mot norr. Igenvägg har avskärmat ett smärre förrum strax
murningen bör ha skett relativt tidigt, under
innanför den åt söder vettande dörren. I för1500-talet eller början av l 600-talet. En sådan
rummet har också toaletten varit inrättad. Melförminskning av endast en av de tre ursprunglanväggen verkar däremot ej ha sträckt sig ända liga fönsteröppningarna tyder ju på att ej mittfram till den östra fasadmuren. I så fall skulle fönstret legat i samma rum som något av de
den kolliderat med den här befintliga nischen
två andra fönstren. Genom förminskningen har
eller fönsteröppningen. Dessutom skulle det fönstret också kommit att förskjutas åt väster,
vara orimligt att man haft en stor hörnspis i fig. 34. Förskjutningen kan vara orsakad av att
detta trånga utrymme. Den på rekonstruktionen man velat ha ljus i själva trapplöpet. Sådana
smärre trappfönster direkt över trapplöpen finns
föreslagna planlösningen kan kanske verka underlig vad det gäller just detta lilla förrum samt i exempelvis Niels Kuntzes hus och i Thottska
huset, båda från l 500-talet.
ett litet trapprum i hörnhusets sydöstra hörn.
På rekonstruktionen har det sydvästra rummet
Från a ndra l 500-talsbyggnader i Malmö finns
i hörnhusets övervåning markerats som sängemellertid indicier på att man avskärmat mindre rum inuti större. I t.ex. Rosenvingeska huset kammare. Rekonstruktionen har varit möjlig
att göra efter jämförelser med andra bevarade
från år l 534 finns i övervåningens väggmål1500-talsbyggnader i Malmö, d .v.s. Niels Kuntningsarrangemang spår efter ett sådant avbalkat
utrymme inne i ett större rum.
zes hus, Rosenvingeska huset, Kompanihuset
En något avvikande uppfattning rörande en och bostadssviten i Malmöhus bottenvåning.3
detalj i den här framlagda rekonstruktionen av För dessa byggnader har nämligen konstaterats
att det i sängkammarens fasta inventarier ingick
bottenvåningen ska framföras. Einar Bager menar att efter det att köket ursprungligen inrättats spis och toalett. Sängkammaren skulle dessutom
i hörnhusets sydvästra rum, kom köket - visser- vara relativt centralt placerad, troligtvis i bostaligen i ett senare skede men redan under Jörgen dens övervåning. Det enda rum som kan sägas
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uppfylla dessa krav i Jörgen Kocks hus är just
det sydvästra rummet. Det är också i denna förmodade sängkammare som väggmålning med
motiv som den sköna Bathseba har funnits.
Fragment efter denna målning visar att dess
motivval skiljer sig från de övriga väggmålningsfragment som p å träffats i gården. Som Otto
Norn visat uppträder motivet i utlandet åtminstone redan år I 520.
Är det en tillfällighet att denna annorlunda
och skickligt utförda väggmålning finns just i
bostadens sängkammare eller kan dess existens
kanske våga knytas till en känd historisk händ else i gårdens historia?

NOTER:
1

2

3

B. Sa lomonsson: Thottska huset. MFA 19 70.
S. Rosborn: Thottska huset. Manus i M almö museums arkiv.
S. Rosborn : Kompanihuset i Malmö. M almö 1973.
D . Widholm: Carnegiehusets kä llarvåning. Ale
19 72 :3.
S. Rosborn: Niels Kuntzes hus. Ale 1974 :2.
E. Bager : Rosenvingeska h uset. Malmö 1969.
E . Bager: Kronomagasinet. Malmö 1939 .
E. Bager: M almö byggnadshistoria till 1820. M a lmö
1971.
S. Rosborn: M almöhus. Från 1400-talets kastell till
1900-talets museum. M a lmö 19 77.

Vid sitt malmöbesök sommaren 1524 bodde
den unge Gustav V asa bevisligen i Jörgen Kocks
hus. Gårdskomplexet kan ej ha varit helt färdigt vid denna tidpunkt, kanske stod endast
hörnhuset under tak. D et enda rum med toalett
- a nvändbart som sängkammare för en sådan
förnäm gäst - skulle i så fall ha varit just övervåningens sydvästra hörnrum. Kanske har målningarna i detta rum tillkommit i anledning av
detta celebra besök. Den sköna Bathseba torde
ha varit vilsam för den unge kung Gustav och
sedermera för Jörgen Kock, om än bara i form
av en konstnärs lek med p enseln.

Malmö fornminnes[ örening och
Järgen Kocks gård
AV HELGE ANDERSSON

Malmö fornminnesförening är intimt knuten
till Jörgen Kocks hus. Vid ett av friherre Nils
Djurklou för allmänheten utlyst möte den 26
mars 19og i källaren till Jörgen Kocks hus
konstituerades Malmö fornminnesförening. Ett
referat med rubriken "En vacker början" i
Skånska Aftonbladet följande dag berättar :
" Det var under anslående form er som Malmö
Fornminnesförening i går konstituerades. D en för ändamålet apterade delen af källaren under Jörgen
Kocks gamla hus, hvilken redan i och för sig erbjöd
den lämpligaste miljö, var vackert d ekorerad med
svenska flaggor af hr Gust. Bielsteen, och väggarna
täcktes af fotografier och kartor öfver det gamla
Malmö, hvilka utställdes af stadsarkivarien A. V .
Isberg. Långbordet midt i källarsalen var väl besatt
m ed tennpjäser, dryckeskannor och kandelabrar, tillhöriga frih. Nils Djurklou. Midt på ena långväggen
märktes det gamla, fabriksidkaren Chr. Gadd till-

höriga porträttet i olja af Jörgen Kock. Samman trädet var besökt af så många människor, som lokalen
kunna rymma ; särskilt märktes talrika damer. D e
närvarande hälsades välkomna af frih . Djurklou, som
ägnad e sin faders minne en gärd af pietet, i det ha n
uppläste det tal, hvarmed denne inledde a rbetet inom
Sveriges första fornminn esförenmg. D ä refter höll stadsarkivarien Isberg ett med lifliga applåder mottaget
föredrag om det Jörgen Kockska husets historia."

Friherre Nils Djurklous fader, friherre Gabriel Djurklou, hade skapat Sveriges första fornminnesförening i Örebro r 856.
Inför 70-årsjubileet samlades fornminnesföreningens styrelse den 26 mars r 979 i den historiska källaren - numera Kockska Krogen där en minnestavla med texten "I denna lokal
konstituerades stadens kulturhistoriska förening
MALMÖ FORNMINNESFÖRENING den 26
mars I 909" uppsattes på väggen.

Fig. 74. Ordf. Kjell A Modeer och v. ordf. John Hain.
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Fig. 75 . Kockums tobaksfabrik p å 1860-talet. Efter färgtryck
striella Etablissement", Stockholm 1878- 79.

" Sveriges I ndu-

Malmö-litteratur
Bibliografiska noteringar för år 1978 (med tillägg från föregående år)
AV P ER ANDERSSON

A. Bok- och biblioteksväsen

Fänge, Örjan, Hos a nrika Lundgrens [bokha ndel] i
M almö. - ( K öpmannen . 19 78:2 3/24, s 2 1. )
1

BIBLIOGRAFI

A ndersson, Per, M almö-littera tur. Bibliografisk a not eringar för å r 1977 m ed tillägg från föregåend e år .
- (Elbogen . 1978:4, s 86- rn9 .)
2

BIBLIOTEK OCH ARKIV
3 Borglu nd, T ore, Böckerna gör livet lättar e, sa Viola .
- (Arb. 14/4. ) - Intervju m ed Viola W allin, M a lmö
sta dsbibliotek.

4 Georgsson, L ars· Olof, H ä r j agas lantmä ta ren p å
fl ykten . - (Arb.- SkD 5/2.) - R eporta ge från lantmä teria rkivet i Malmö.
5 Ha rrie, Jonas, H ä r a rkiveras n erlagda industriers
rä kenskap er. - ( SkD 3/7.) - R ep ortage från M almö
sta dsarkiv.
6 Jönsson, Göran, Hos Lennart i Sta dsarkivet - här
ka n ni hitta a llt om flydda tiders m almöbor! - (Arb.
- SkD 30/7 .) - R eportage.
7 Mik ro film ade kyrkoa rkivalier, Malmöhus län. [Ka ta log utg av] M a lmö sta dsbibliotek. [Ny upp!.] M almö
19 78 . 306 s.
8 Sandb erg, M argareta, K onradsson, Gunilla, &
S vensson, Gunnar, D ep åbibliotek nu. (Biblioteksbla d et. 19 78:4, s 75- 76. ) - Bl a om Skånes d ep åbibliotek, anknutet till Malmö sta dsbibliotek.
B. Allmänt

9 Carlsso n, H en ry, 20 skriftliga frågor till Ulla Sand ell! - (K v P 1/ 11. ) - Om kulturpolitik en i M almö.
M ed sva r a v Ulla Sandell.
1o
Fyra sidor om d en progressiva kulturen i Malmö.
(Musik ens ma kt . 19 78 :9: s 14- 17.)
Elbogen 9

11 Jag bestä mmer inte sjä lv. - (Den hialöse. 19 78 :
3, [s 6]. ) -Intervju m ed Ulla Sandell.
12 Johansson, Mats, Fri kultur i U n gdomens hus. ( Stormklockan. 19 78 :1 , s 26, 30. )
13
L imhamns Alleh anda. Lokaltidning för Limhamn,
Bunkeflo, Vintrie och Klagshamn. Arg. 1 ( 19 78): 1-8.
A .u.
14 Oscarsso n, K arin, En svetsare som ä r tänd p å kultur: Arbeta rens huvud m åste få sitt p å fritid en. (Fönstret. 1978:7, s 6-7. ) Intervju med R olf
Streijffert, Kockums.
15 S ynnergren, Jörgen, Lovande start för Morkullan .
(D en hialöse. 19 78 :5, s 6-7 .) - Intervju m ed
Christina Claesson om de fria gruppernas verksamhet
på Ungdomens hus.
16 Äb erg, L ars, Kultur i Malmö. Tystnaden ekar . (SDS 26/9.)
17 - Ny lokal för fria grupper i M almö. - (Tonfallet. 1978:1, s 5, 8 .) - Ungdomens hus och konflikterna kring Victoria biografen. - M ed diskussionsinlägg av Ulla Sand ell i nr 4, s 3, och av L a rs Åberg
i nr 6, s 5.
18 - T a la tydligt, Ulla Sandell! - ( Arb. 18/ 1. ) Med genmäle av Ulla Sa ndell. - Victoriabiografen,
Ungdomens hus och d e fri a t eatergrupperna. Inlägg
m ed a nledning a v artikel i Arb. 30/ 12 19 77 av Folket
i Bild/Kulturfront. M a lmöavd .
MUSEER

19 Berntsson, Ä sa, "Vi ä r museala". (SDS 7/4.)
Intervju med Frans Carlsson om M almö musei
konstinköp. - M ed diskussionsinlägg av Roland K .
Nilsson och Mike Pierce 18/4.
20 G ustafsson, Annika, Museet må te tala om va d d et
står för - d et krävs en ideologi. - ( SDS 30/10.) Intervju med Gösta Lilja.
21 T örn blom , N , Limha mns museum 20 år. - (Limhamnia na. 19 78, s 4- 6. )
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FORENINGAR

22 Nilsson, Janne, & Ange[, S ven, H elsingborgspojkarnas Gille i M almö och Lund. (Minnen från
H elsingborg och d ess skola. 45, 1978, s 38-45.)

RADIO/TV
38 Ollen, Gunnar, Min kärlek är en invandrares. (Goddag Skåne. M almö 1978, s 146- 150. ) - Huvudsakligen om förf :s verksamh et vid Sverige R adio,
M almö.

TIDNINGAR

C. Religion

23 Andersson, Gaj, Tidningskungen ladda r om. (V eckojournalen. 19 78 :2, s 24-25. ) - Intervju med
Olof Wahlgren, SDS-koncernen .
24 [Christensson] , S venove, R ickard Noren basa r över
800.000 bilder och 5.000 böcker. - (R egletten . 19 78:
1/2, s 8.) - Arbetets bildarkiv och bibliotek.
25 Fredgardh, Sonja, 35 år som journalist vid SkD.
- (SkD 15/ 11. )
26 Gummesson, Ola, By, by M almö! - (KvP 15/4.)
- Avskedsbrev med tillbakablick p å åren vid KvP .
27 Jan stad, H ans, V eteran p å pigg 90-åring. - (Arb.
2/ 11. ) Intervju med William Larsson, Skånska
D agbladet.
28 Johansson,, Ulf R, Varför ska Arbetet h a . .. 35
milj? - (KvP 17/7.) - Presstödet.
29 Kvällsposten 30 å r! [Ledare. ] - (KvP 4/1.)
30 L arsson, William, Så började det. För 90 å r sedan
föddes Skånska D agbladet som 3-örestidning. - (SkD
I 5/ I I. )
3 1 Ljungberg, Anders, Dikten - ett politiskt vap en
som blev konkurrensmedel. En undersökning av det
skönlitterära innehållet i tidningen Arbetet 18871899. [Utg av] Litteraturvetenskapliga institutionen i
Lund. Lund 19 78. [2], 50 bl. - Duplic.
3 2 - M ed dikten för klasskampen. (Arb. 5/3.) D et litterä ra materialet i Arbetet under Axel D anielssons tid.
33 Lundin, Nils I ngvar, Kriminaljournalistik. Lund
1978. 65 s. - S 16-33: "Fastighetskungen". [Pressens beh a ndling av koppleriå tal mot fastighe tsägare i
M almö.] - S 42- 44: "Finansmannen". [Pressens behandling av å tal mot finansman i M almö för medhj älp
till förfalskning av aktiebrev.]
34 Oscarsson, T age, Bevara traditionerna men också
förnya. ( SkD 15/ 1 1. ) - Skånska D agbladets 90å rsjubileum.

39 Andersson, Helg e, Litterä rt 450-å rsminne. - (Elbogen. 19 78:2, s 4 .) - C laus Mortensens 1528 utgivna
psalmbok och gudstjänstordning.
40 - Litterärt 450-årsminne i M almö. - ( SkD 2/3.)
41 Grell, Ole Peter, H erredagen 1527 . (Kirkehistoriske sa mlinger. 19 78, s 69- 88.) - Berör bl a
Peder L a urentsens och Claus Mortensens verksamh et
under reforma tionstiden .
42 H enningson, Erland, Prästutbildn ing i Limhamn.
(Limhamns församlingsblad. 19 78:advent/jul, [s 4
- 5]. )
43 Lundqu ist, Kjell, Till svunna tider ... (Från
sydsvenska h amna r. 19 78 :hösten , s 3-5. ) - Intervju
m ed Nils Hillstam om Sjöma nskyrka ns i M almö första å r.
44 Nilsson, Kjell O ve, M almö stadsmission - m er
ä n ett ungkarlshotell. (V år kyrka. 19 78 :50, s 12
- 13.)

35 Redan 1904 började Albin [Håkansson] arbeta p å
SkD. - ( SkD 15/ 11. ) - Intervju.
36 Wahlgren, Olof, Presstödet i M almö. [Leda re.] (SDS 22/6.)
37 SDS-koncernens bolagsstämma. [Ledare.] ( SDS 16/4.)

E. Undervisning

45 Ahnland, Runo, Lycka t försök i Malmö med politik i skolan. (Lärartidningen/Svensk skoltidning.
19 78:27, s 20- 21.) - H eleneholmsskolan.
46 Aktiv samhällskunskap. [Av] Per-Ove Sallius .. .
- ( Skola p å riktigt. M almö 1978, s 86-97.) - En
lä rare och tre elever vid Pildammsskolan om försök
a tt "utveckla självstä ndiga, labora tiva arbetssätt i ämn et samhällskunskap" .
4 7 A nd er berg, Christina, Westerb erg, L ena, & Zieger, Birgitta, Skola - samhälle - arbetsliv. 3 generationer samarbeta r på låg- och mellans tadiet. M almö
19 78. [1 ], 44 bl. (Försöks- och demonstra tionsskolan
vid L ä ra rhögskola n i M almö. 19 78: 12.) - Duplic.
48 - & Z ieger, Birgitta, Föräldrar som resurs i SYOarbetet p å lågstadiet. M almö 19 77. [1], 30, [5] bl. (Försöks- och demonstrationsskolan vid L ä rarhögskolan i
M almö. 19 77: 11. ) - Duplic.
49 Bjerre, I ngrid & Nimenus, Bengt, Korrebäcken.
Integrerad fl exibel förskola för rörelsehindrade ba rn .
- (Socialmedicinsk tidskrift. 19 78: 4, s 251 - 255.)
50 Ersgård, Stefan , H ä r h ar det pluggats i 70 å r! (Arb. 23/ 12.) - R eportage från S:t Petri läroverk.
51 Framtida gymnasier. Underlag, gymnasieregioner,

lägen, storlekar. [Slutrapport.] Sydvästra Skånes kommunalförbund, Gymnasiekommitten. Malmö 1978. [6],
73 s.
52 Den framtida gymnasieskolan i sydvästra Skåne.
Gymnasiekommittens förslag juni 1977. Sydvästra Skånes kommunalförbund. M almö 1977. [5], 46, 12 bl.
5 3 H ansson, Leena, Jo nsson, Henny, & Tid eman,
Eva, Åldersblandade grupper (0-7 å r) på en förskola
i Malmö. Barn, föräldrar och personal på Knä bäcks
förskola. [Utg av] Malmö socialförvaltning, Byrån för
barnomsorg. M almö 1978. [2], 38, [15] bl. - Duplic.
54 Katen, I v, Knäbäcks förskola först med åldersblandade grupper. - (Synpunkten. 19 78:6, s 5. )
55 Löfström, Tryggve, Minn en och meningar. Glimt ar från 1 7 års tj änst vid Linneområdets skolor i Limh amn. - (Limhamniana. 1978, s 83-90.)
56 Nilsson-Lilj ebladh, Ella, T egnerskolan - ett minn e blott? - (Limhamniana. 1978, s 21-24.) - Minn en från Tegnerskolan på 1920-talet.
57 Redvall, E va, 178 hoppfulla vill lära musik på
h ans skola. - (SDS 28/4.) - Intervju med Gunnar
Sjöqvist, Musikhögskolan i M almö.
58 Samarbete mellan hem och skola i Malmö. En
ide- och exempelsamling. R ed: Sune Lindh. [Utg av]
M almö skolstyrelse. M almö 19 78. 59 s.
59 Strandberg, Larsgöran, Fa brik med eleven i botten på pyramiden. - (Den hialöse. 1978:4, s 4-5.)
- Värnhemsskolan.
60 Svensson, B engt E, Föreningsmedverkan i skolan.
Sa mma nfattning av verksamheten vid ett a ntal malmöskolor läsåret 1977/78. M almö 19 78. 27 s. (Särtryck och småtryck från Pedagogisk-psykologiska institutionen, Lärarhögskolan i M almö, Lunds universitet.
263.)
61 Söderbergh , Catharina, Vi måste satsa långsiktigt
p å skolkontakter. - (Kommunaktuellt. 1978 :37, s 12
- 13.) - Kockums samarbete med skolan.
62 Törnberg, Ulf, "Som rektor på scenskolan kan
jag ändra svensk t eat er". - (SkD 25/3.) - Intervju
m ed Staffan Göthe.
63 Äberg, Hans, Problemet m ed stipendiefonderna i
M almö. (Barn i hem/skola/sa mhälle. 19 78 :3, s 48
- 5 1.) - Donationsfonder vid skolorna.
F. Språk

64 In gers, In gemar, Ortnamn i M almö. 1 I. Västra
Klagstorps socken. - (Elbogen. 1978:4, s 9- 20.)
G. Litteraturhistoria

65

Uhten, Axel, Arbetardiktningens pionjärperiod

1885-1909. Med efterord av Lars Furuland . [Ny
uppi.] Sthlm 19 78. 349 s. - Bl a s 14- 23: H enrik
M enander; - s 23- 28: Axel Danielsson; - s 1 17135: K G Ossiannilsson ; - s 269- 271: En yngling
p å villovägar [Leon L a rsson i Malmö].
H. Skönlitteratur

66 Ahlbeck, Elvy, Åtta damer i leken. Sthlm 1978.
194 s. - Detektivroman, delvis i M almö-miljö.
67 Blom, K Arne, D et var en gång. En kriminalberättelse samt fyra noveller. Sthlm 1978. 204 s. - Kriminalberättelsen " Det var en gång" samt novellen
" Schack och matt" i M almömiljö.
68 Femling, Karl Birger, Min ränsel j ag packat ...
Berättelser om garvare. Sthlm 1978. 2 l 3 s. - Bl a
s rn7- 128, berättelsen " Dahl'', om en a rbetare vid
Samuel Frosts läderfabrik i Malmö.
69 Goddag Skåne. [35 inflyttade författare berättar
om sitt nya landskap.] En antologi sammanställd av
M ax Lundgren och Sigbrit Swahn. Teckningar av
Vagn J a kobsen. M almö 19 78. 190 s. - M ed M almöanknytning bl a: Balderson, Bo, [pseud] , Sta tsrådet
bjuder p å Skåne. [Novell.] - Braw, K ai, Ga briel Jönsson - han är Skåne! [Kåseri.] - Muller, Erik, Judiska kyrkogården i Malmö. [Dikt.] - Se ä ven nr 38,
159, 167, 185, 195, 198, 202, 420 .
70 Kindb erg, I nga, Theresia Emilsdotter. Minnen
och upplevelser. [Helsingborg] 19 78. 206 s. - Roman
byggande p å a utentiskt slä ktmaterial. D elvis i Malmömiljö, bl a ett kapitel frå n Baltiska utställningen 19 l 4.
71 Lagrup, Knut, Drömbok, dagbok. Gbg 1978. l l l s.
72 Leijonhufvud, Äke, Anna och Christian. Roman .
Sthlm 1978. 282 s. - Handlingen förlagd till Lund
och M almö.
73 Lundgren, Max, L ä ttsinniga berättelser och andra
noveller. Sthlm 19 78. 147 s. - Noveller i Malmömiljö: En mycket lycklig man. - Jacki.
74 Mårtensson, Bertil, Mordet på dr Faust. Sthlm
1978. 262 s. - Kriminalroman. Fortsä ttning på: M ahjongmorden. 1976. - V ä xande hot. 19 77.
75 Nielsen, Anne-Sofie, Underläge. Sthlm 19 78. 249
s. - R oman som bl a utspelar sig i malmöitisk bohemmiljö.
76 Persson, Christer, Karl och fabrikanterna. Roman.
Sthlm 1978. 199 s. - Miljö: bl a Kockums och Klagshamn.
77 Stålmarck, Torbjörn, Ett perfekt brott. - (Skånska brottsjöar. En antologi utg av Skånska Deckarsällskapet. Gbg 1978, s 181 - 196.) Kriminalnovell
med anknytning till M almö och Sturup.

78 Swahn, S ven Christer, Förmedlarna. Roman. Köping 19 78 . 285 s. - H andlingen huvudsakligen förlagd till Malmömiljö.
I. Konst, musik, teater
79 Ahlstrand, Jan Torst en, Malmö konsthall. ( Svenska museer. 1978:1, s 27-36.)
80 Andersson, Helge, Allmogedräkten i Oxie härad.
Svedala 19 78. 3 1, [ 1] s. (Oxie härads hembygdsförenings årsbok. 7.)
8 1 - Husiegruppen [av Per-Erik Willö] är r en historia. - ( SDS, M almöbilagan, 30/9. ) - Genmäle p å
insändare 23/9.
82 Censure rande konsthallsnämnd i Malmö.
(Konstperspektiv. 1978 :1 , s 18-19. ) - Skriftväxling
mellan Konsthallsnämnden, Skånes konstförening och
ABF, K onstfrämj andet och Sveriges konstföreningars
riksförbund,
83 Kampmark, Uno, Elvy Westerberg ömmar för
orättvisor. Börja p å hemmaplan . [Malmö konsthall.] (K vP 12/8. Diskussionsinlägg 15/8 av Elvy Westerberg
med genmäle 17/8 av Uno K ampmark.)
84 M almös okända konstmuseum. ( SkD 15/12.)
- R eportage från Edstrandska stiftelsen.
85 Oxie vång i M almö. Inbjuden tävling om ett bostadsområde. - (AT . Arkitekttidningen. 19 78: 8, tävlingsblad 4/5, s 5-8.)
86 Pilbark, Christer, Eje - vad blev det av kulturh ålligånget? - (Arb. 24/8.) - Intervju m ed Eje Högestä tt, M almö konsthall.
87 Sellem, Jean, Inkvisition mot [Ej e] Högestätt! ( SDS 19/8.)
88 Stam, Cecilia, Skånsk höst. - (Konstnären 19 78:
1, s 19- 20. ) - Kontroverser kring M almö konsthalls
utställningspolitik.
89 Weimarck, T orsten, M almö [konsthall]. (Paletten . 19 78:3 , s 18- 19.) - Genmäle av Ej e Högestä tt i nr 4, s 4 7.
90 Widing, H ans, Konsthallsch efen är redo att fly
malmöitisk ankdamm. (SDS rn/8.) Intervju
med Eje Högestä tt.
91 W ittstrand, Arne, Did I promise you a rosegarden? Arkitekttävlingen " Bostadsområdets uterum" 1964 och Rosengård Il 1978. - (AT . Arkitekttidnihgen. 1978:13, s 18-19. )
KYRKOR OCH KYRKLIG KONST
92 Andersson, Helge, Ring, klocka, ring ... - (Husie försahlling. [Församlingsblad .] 1978:3 , s 6- 7.) K yrkklockor och klockringning i Husie.

93 Brynolf, Sune, Kyrkbygget p å Gamlegård. [Hyl(SDS 17/ 1. ) Diskussionsinlägg 27/I av
lie.] H ans D alholm.
94 Hogdal, Lis, 70-talets vardagskyrka. - (Arkitektur. 19 78: 9, s 24-27.) - S 27: S:t Mikael församlingskyrka i Kulladal, Lindeborgs centrum, Malmö.
95 Holmquist, Manfr, S:t Pauli kyrka. [Sammanställd och red i samråd med M årten Werner.] M almö
[1 9 78]. 8 s.
96 Lignell, Gunnar, Eriksfälts församling. H eliga
Trefaldighetskyrkan. [Malmö] 19 78. 56 s.
97 Molander, Mait, T extilier från 1600-talet p åträffade i sandhög. - (M almö S :t Petri församlingsblad.
1978:3 [nr 214], s 5-6.) - Antependier för S:t Petri
kyrka.
98 Om kyrkorna i M almö kontrakt. En broschyr för
dig som ä r intresserad av kyrkohistoria, kyrkoarkitektur, olika kulturskatter, samt en allmän inblick i den
kyrkliga funktionen. T ext: Ulf Löfstedt i samarbete
med Eva H allerstedt. M almö 1978. [28 s.J - M ed
anledning av skriften debattinlägg av Helge Andersson i SkD 16/9 samt av Ingemar Ingers i SDS 29/9
och Arb. 13/ 11.
99 R osbarn, S ven, Krämarnas kapell i S :t Petri
kyrka. - (Elbogen. 1978:4, s 21- 48.)
IOO
Rozen berg, Henryk, H är är kyrkan där man umgås. ( SDS, M almöbilagan, 14/ 10.) Mosaiska
församlingens synagoga.
101 Schlyter, H erman, Påsklandskapet i S:t Petri
kyrka. - (SkD 28/2.) - K eramiska figurgrupper utformade av Ulla Frick.
102 - Påsklandskapet i Svenska kyrkan. - (Lunds
stifts julbok. 1978, s 28-43. ) - Bl a s 38-43 om
p åsklandskapet i S: t Petri kyrka.
MUSIK
103 Abenius, Folke, Kring Marionetter. - (En bok
till H ilding Rosenberg 21 /6 19 77. Sthlm 1977, s 141146.) (Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie. 19.)
- Framförandet av Hilding Rosenbergs opera p å M almö stadsteater 1966.
104 Eriksson, Bengt, N ytt kulturbråk i kulturskandalernas huvudstad. - (Fönstret. 19 78 :16, s 14-15. )
- Musikens hus i Malmö.
!05 [Föreningen] Jazz i Malmö. (D en hialöse.
1978:1, [s 5].)
rn6 Gertten, Magnus, & B eckström, Liv, Musikens
hus: En miljonaffär för finkultur. (Den hialöse.
1978:7, s 3-7.) - Bl a intervjuer med Arne Lundberg och Olof Hult.

107 Johansson, Peer, Sjung och var glad. - (SDS,
M almöbilagan, 7/ 10. ) - Visans vänner, Malmö-Lund.
108 Jönsso n, Per-Olof, Musikhus för 50 milj . R eagerar kulturvä nstern? (D en hialöse. 1978 :5, s 12
- 13.)
109 L in deroth , Stig, Jazz i M almö: En betyda nde
faktor i M almös musikliv. (SDS 18/8.) Föreningen Jazz i M almö.
110 Olsson, Birgitta, Musikerna äger sitt skivbolag
själva . - (Tonfallet. 1978:10, s 5, 8.) - Skivbolaget
Amalthea.
111 Sjöholm, L ennart, Musik i M almö. (FBU
Befäl. 19 78 :4, s 16- 17.) - M almö FBU- RK Mu sikkår.
I 12
Stoppa Musikens hus! [Ledare.] (D en hialöse. 19 78:7, s 2.)

TEATER
I 13
Ahrens, Anita, Allvarstyngda? Nej, säger t eaterch efen - vi är för lä ttillgängliga. - (SkD 13/5.) Intervju m ed Rolf R embe.
114 Blomstrand, f an, & Jö nsson, Carin, Stä ng stadsteatern . - (K vP 21 /4 .)
115 Borglund, Tor e, Vad hä nder p å Stadstea tern?
(Arb. 19/4, 20/4, 23 /4. )
116 Böckman, Sten, Rolf R embe om första året på
M almö stadsteater: Fel att vi inte haft ett fami lj eprogram. [Intervju.] - ( SkD 18/4. ) - Även pub!. i
HD samma datum.
11 7 Dahlen, Thommy, M almö stadsteater. Operaverksamheten under 30 år. (Teatervetenskap. 17,
1978, s 14- 19.)
11 8 Eggers, Per, På återseende, M almö. (KvP
25 /8.) - Musikteatergruppen Oktobers flyttning till
Södertälje.
119 Englund, Claes, Teaterlust, gemenskap, existensm inimum. Om fyra amatörteatrars verklighet. - ( Entre. 19 78 :2, s 3-7.) - S 5-6 : Studioteatern.
120 Göransson, Gert Olle, Studioteatern: Amatörgrupp som gjort sig oberoende. ( Musikens makt.
1978:8, s 17.)
12 1 H allden, R uth, Stadsteatern i M almö miljöska ndal. - (DN 11 /3 .) - Diskussionsinlägg 17/3 av Rolf
R embe, 22/3 av Ruth Hallden, 3/4 av Thomas Muller,
11/4 av Ruth H allden.
122 Ja nstad, H ans, Ska gamla Hipp rä ddas? (Arb. 22/12 .)
I 23
Larsson, William, Stadsteaterns a rkivarie drömme r om museum. ( SkD 14/4. ) Intervju med
Olof H alvegård.

124 L enander, L ena, 75-åriga tvillingar minns: Barndomstiden på gamla Hipp bland tigrar och primadonnor. - (Arb. 18/ 12 .) - Intervju med Agnes M öller
och H ans Falk om deras minnen av Hippodromteatern.
125 Malvius, Ge org, Alice i Underlandet - i M almö. - (T eaterforum. 1978:8, s 42- 43.) - Studioteaterns verksamhet.
126 Mu nck af Rosenschöld, Th, Hippodromen. ( Elbogen. 1978: 1, s 2- 3.) - Rec av: Vinberg, Björn,
Hippodromen . 1977.
12 7 Nilsson, Mats, M öllevången får teater . . . 5-åriga
Garderobsteatern ä ntligen i fun gerande lokaler. (D en hialöse. 1978:5, s 8.)
128 R em be, Rolf, "Ungas misstänksamhet känns svårast". (SDS 19/3.) - Malmö stadsteat ers repertoar.
129 R ynell, Erik, " H alva Malmö" spelar t eater i
Studiotea tern. - (Nya t eatertidningen. 19 78 :6/ 7, s 57
- 59.)
130 Stålnacke, Stig-Äke, Bakgårdsteatern - den hörs
ända ut i förorterna. - (AB 3/6.) - Studioteatern.
13 1 - Operettfadern Oscar Winge hann med 246
premiärer p å " Hipp" . . . - (AB 11 /3. )
13 2 S van berg, L ena, Gubbväldet drabbar M almö. ( Expr. 23 /9.) - Diskussionsinlägg i SDS 24/9 av K aj
Nohrborg och i K vP 27/9 av Bertil Behring. - Bl a
om Stadsteatern och M almöpressen.
133 T isell, Lars C, N u lä mna r sufflösen underjorden
- ett jobb som h ar sina risker. (SkD 7/ 12.) Intervju m ed Eva Giilich , M almö stadsteater.
134 Unga arkitekters nya Malmöteater. (SDS
7/4. ) - Fyra försl ag till byggande av en ny scen i
anslutning till nuvarand e Stadsteat ern . - Ytterligare
förslag presenterade i SDS 15/9 av J a rl W Donner.
135 Wigardt, Gaby, M örkt första ch efsår ekonomiskt
och publikt. ( SDS 16/6. ) Intervju med R olf
R embe, M almö stadsteater.
Stadsteatern -

tillsättande av marknadschef:

136 Andersson, Gaj, Dramat slu t p å M almö stadsteater? - (Veckojournalen. 19 78:44, s 14- 15. )
13 7 Behring, Bertil, M almöteaterns mest usla föreställning! - (KvP 25/10. M ed följdartikel 3 1/ 10.)
138 Beronius, Bo el-Marie, MBL i all ä ra - men inte
passar den för artister. - (Veckoj ournalen. 19 78:45 ,
s 27. ) - Intervju med H alvar Björk.
139 D onner, Jarl W, Fallet R embe. - ( SDS 18/ 10.)
- M ed genmäle av R olf R embe och sva r av J arl W
Donner 19/ 10.
140 Gustafsson, A gne, T eaterstridens principfrågor.
1
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(SDS 30/12.) - M ed anledning av ett inlägg i
SDS 23/ 11 av Sven Rydenfelt.
141 Gustafson, R agnar, Varför stannar R embe? (SDS 2/12.) -Intervju med Sven-Erik Eriksson och
R olf R embe.
142 Kan ett titelbyte marknadsföra M almö-teatern?
[Av] Christer Alfredsson . .. - (Arb. 2/11.)
143 Larsen, Carlhåkan, Dramaturgen löser M almökris: L åt landstinget bli ny huvudman för teatern.
[Intervju med Bo G Forsberg.] (SDS 18/11.) Diskussionsinlägg 21 /11 av Tord Wallström med svar
av Bo G Forsberg. Ledare i SDS 22/ 11 med svar av
Bo G Forsberg och genmäle av red 24/11 samt ytterligare debattinlägg 25/ 11 av John Symonds.
144 M almö stadsteater: Ska facket eller publiken
bestämma? - ( Skånekuriren. 19 78:5, s 7.)
- Diskussionsinlägg av Åke Jörnfalk i nr 6/7, s 3.
145 Nohrborg, Kaj, Han kom i kläm men störtade
en teaterchef. [Sven Tollin.] - (SDS 29/10.) - D iskussionsinlägg 3 1/1 o av K arl-Gustaf Lindström och
R olf R embe med genmäle av K aj Nohrborg.
146 Sköld, Eva, Vad gäller " teaterbråket"? - (SDS
15/ 1!. )
147 Österberg, Kerstin, Teaterstriden i M almö m ot
sin lösning? M en vilka befogenheter har en teaterchef? - (TCO-tidningen. 19 78 :21 , s 12- 13.)
148 Om teaterkonflikten ytterligare i: Arb. 12/1 o.
Tony K a plan. - Expr. 14/ 10. Arne Ruth. - Expr.
21 / 10. Kristina K arlin & Brita-Lena Sjöberg. - K vP
25/10. Ledare. M ed debattinlägg 30/10 av Rolf R embe
och genmäle på ledareplats. - SDS 25/10. Ulf Gran.
- GT 26/10. Bo Lundin. - Expr 27/10. Per Ahlmark. - Arb. 9/ 1 I. Tony K aplan. - KvP 9/1 I. Bertil Behring. - DN 11 / 11. Leif Zern. M ed debattinlägg av Rolf R embe och genmäle av Leif Zern 15/11.
- Arb. 14/1 I. Ledare. - K vP 15/ 1 I. Bertil Behring.
- SDS 16/1 I. Flera kulturarbetare på Malmö stadsteater. M ed genmäle av K aj Nohrborg. ( Inlägg med
anledning av vad denne skrivit i SDS 12/ 11.) - AB
2/12. Olle Svenning.
J. Arkeologi

149 Jakobsson, Gun nar, Förhistoriska fynd från Fosie. En amatörarkeolog redogör för sina upptäckter.
- (Limhamniana. 1978, s 45-47, 49-55 .)
150 K vartere t Humle. En presentation av en stadsarkeologisk utgrävning i M almö. M almö 1978. 17, [1]
s. ( M almö museum. Småskrifter. 3.)
151 Larsson, Lars, En boplats från äldre stenåldern
vid Segebro. - (Limhamniana. 19 78, s 7-11, 131 34

17, 19- 20.)
152 R omberg, Thomas, R apport från kvarteret Humle. - (Elbogen. 19 78 :2, s 3-4.)
1 53
Ros bom, S ve n, Svartbrödernas h emvist i M almö.
- (Elbogen. 19 78 :3, s 4-6 .) - Utgrävning av resterna efter dominikanernas kapell och kyrkogård.
154 Salomonsson, Bengt, I ndustriellt utnyttjande av
flinta i M almötrakten. (Skånska industriminnen.
Skånes hembygdsförbunds årsbok. 19 78, s 7-2 2.) De förhistoriska flintgruvorna i bl a Tullstorp, K varnby och S. Sallerup samt flinta som biprodukt vid kalkbrytningen i Klagshamn.
155 Silow, S. Funderingar inför några grävningsprofiler i Limhamn. - (Limhamniana. 19 78, s 63, 6567, 69-74.) - Eventuella lämningar efter förhistorisk vallgrav.
K. Historia

156 Andersson, Helge, Strider p å skånska kyrkogår(SkD 30/ 10. ) - Bl a belägringen av Södra
dar. Sallerups kyrkogård 1678.
15 7 Malmo skifter. 2. K 0bmandsregnskaber 1537
-1559. Udg ved Einar Bager af Selskabet for udgivelse av bilder til dansk historie. Khvn 19 78. 10, 143 s.
- Bl a rec av H elge Andersson i Elbogen. 1978:3, s 7.
L. Biografi

158 Malmöiten. [Porträttserie.] (Elbogen. 19 78.)
- H 1, s 8: P etter Ståhle. - H 3, s 8: Ludvig Berkhan Falkman.
SARSKILDA PERSONER OCH SLAKTER
159 Ahlberg, Harry, När ljuset gick för R epubliken.
- (Goddag Skåne. M almö 19 78, s 10- 17.)
160 Andersson, Ma ry, Så m ånga människoöden. (Nya teatertidningen . 19 77:3/4, s 50-53.) - Bakgrunden till skådespelet " M aria från Borstahusen".
161 Flodgren, Hans, D e unga h ar för lite kännedom
om hur deras förfäder h aft det en gång. (Norrskensflamman. 22/1 2.) - Intervju med Mary Andersson.
162 Juten, Yl va, Om livet i ett bamrikehus. - (AB
11 /6.) - Intervju med M ary Andersson.
163 Mark, Jan, & Holm, Annika, Kvinnornas pjäs.
- (Nya teatertidningen. 19 77 :3/4, s 46- 48.) - Maria från Borstahusen.
164 B erkling, Anna Lisa, Folkhemsvår och krisår.
Sthlm 1978. 258 s. - Bl a s 11-22 om modern, Sigrid Westdahl, och h ennes famil j samt om faderns, Per
Albin Hansson, familj .
165 L arsson, Kerstin , J ag försöker avrätta mina offer

snabbt ... ! ( SkD 26/3 .) - Intervju med Jenny
Berthelius.
166 Persson, B, Skrot-Carlsson! - (Utsikten 1978 : 1,
s 12- 13.) - Skulptören Sven Carlsson.
167 Edq vist, Dagmar, N ågra blad ur en gästbok. ( Goddag Skåne. Malmö 19 78, s 66-7 2.)
168 Fjelner, L ars, Misstro minnena ! - ( SDS 14/5. )
- Ba rndomsminnen från 1920- och 30-talen, bl a om
förf:s fader, Alfred F.
169 Allansson, Ove, Bortglömd arbetarskildrare. [Nils
Fredricson.] (Förf:s Styckegods. Sthlm 1978, s
80-84.) - Tidigare pub!. i Arb. 3 1/7 19 74.
170 I ngers, I ngemar, Anders Petter Gullander.
Ett 200-årsminne. (M almö S:t Petri församlingsblad. 19 78:4 [nr 215], s 4-5 .)
171 Gyllin, Yngve, Hungertramp. Sthlm 19 78. 235 s.
(Röster ur rörelsen. ) - Bl a s 15-26 om förf:s uppväxttid i Limhamn.
172 Hö jer, Signe, L äsarungen växer upp. Sthlm
1978. 219 s. 8 pi. - Huvudsakligen från fö rf:s uppvä xtår i M almö.
173 Pamp synad i sömma rna ... (D en hialöse.
19 78:8, s 3-8. ) - Följdartiklar i Arb. 25/ 11 av Göran Jönsson och KvP 25 / 11 av K enneth L a rsson. R eportage om och intervju med Kurt K a rl sson.
174 Palm, Sixten, M adame Kollont ay och hennes
Malmövisiter. - ( SDS 5/11.)
175 Andersson, Helge, Ett blodigt 300-årsminne p å
M almö stortorg. - (Elbogen. 1978 : 1, s 6. ) - J örgen
Krabbe s avrä ttning.
176 - J örgen Krabbe som arkebuserades. - (Byahornet-Skån eland. 1978 :2, s 28-3 1.)
177 - Skånsk adelsman arkebuserad i Malmö för
300 å r sedan. - ( SkD 17/ 1.) - Jörgen Krabbe.
178 Tä ckmark, S ven Erik, H ans Emil L ars son.
(Svenskt biografiskt lexikon. Bd 22, h 107. Sthlm
19 78, s 304-305.)
179 - Bror L eo (L eon ) Ambrosius L arsso n . ( Svenskt biografiskt lexikon. Bd 22, h 107 . Sthlm
1978, s 3 17- 3 18.)
180 Flodin, Peter, William L ars son, journalist. (SkD 26/7.) - Intervju.
181 Kjellander, Rune, Knut Åke Ferdinand Laurin. ( Svenskt biografiskt lexikon. Bd 22, h 108.
Sthlm 19 78, s 400-402. )
182 Karzo [pse ud för K arin Ohlson], M ästare i hä ngning måste ha is i m agen. (SDS 9/4. ) - Gösta
Lilj a.
183 Georgsson, Lars-Olof, Milj öerna som inspirerade
M ax [L und g r e n]. - (Arb.- SkD 6/8.)

184 Larsso n, William, H elge Löfd a hl går i pension. Lä mnar sitt unika jobb i stadshuset. (SkD
28/8 .) - Intervju.
185 M årtenson, Jan, Från Tidaholm till M almborgen. (Goddag Skåne. M almö 1978, s 108- 11 5.)
186 L eggat, Barbro, Författaren : "Växande hot en
grym berättelse". (GT 18/6.) Intervju med
Bertil M å rt e nsson.
187 Mårt ensson, Jan, Dragspel avkoppling för filosofen som skrev årets deckare. ( SDS 5/ 1. ) - Intervju
m ed Bertil M årtensson.
188 Palmgren -Westin, Inga, Limhamnsmotiv som inspirationskälla. - (Limhamnia na. 1978, s 37-39, 41,
43-44.)
189 Mannh eimer, O tto, " H errej esus, jag är ju inte
död ännu! " - (BLM 1978:5, s 3 10-3 16. ) - Intervju m ed Christer Persson.
190 Moller, Viggo Sten, En skånsk funktion alist. (SDS 24/4 .) - Eric Sigfrid Persson.
191 Areskoug, Christina, D e köpte [Nils] P o pp e för
3 :so kilot! (KvP 28/5, 29/5.) - Intervju. Bl a,
28/5, om P:s tidigaste barnaår i M almö.
192 S ve nsson, K aj, Efterskrift [till Nils H erman
Q uidings " Slutliqvid m ed Sveriges lag ... " ]. Quiding, Nils H erman, Slutliqvid med Sveriges lag, i
fyra böcker uppgjord af Nils Nilsson Arbetskarl. Sthlm
19 78, s I- XXXI. )
193 Widing, Hans, R ediga reko [Birgit] Rodh e
bla nd Olas utvalda? - (SDS 15/ 10. )
194 Cronq vist, Theodo r, V ä rner Ryden . En p ersonteckning inför hundraårsminnet. K a rlshamn 19 78.
32 s. - Om R:s verksamhet som lä rare och politiker
i M almö, s 13-16.
195 S chlossman, Sonia , Vi drömde om gräs. ( Goddag Skå ne. M almö 19 78, s 155-158. )
196 Schlyter, H erman, Efter 21 år i S:t Petri ... (M almö S:t Petri församlingsblad. 19 78 :2 [nr 21 3],
s 2.) - Även intervju med H erman Schlyter av Gerdabritt M almström, s 4- 5.
197 L arsson, William , Från kyrkoherde till hj älppräst. - ( SkD 30/6.) - Intervju med H erman Schlyter.
198 S elin, Äke G, Mitt möte med Malmö - och
annat. - Goddag Skåne. M almö 1978, s 159- 163.)
199 Z weigbergk, Jurgen von, K anske en "brobyggare" till lönsamh eten. - (SDS 4/6.) - Olafur Sig u rdsso n, Kockums.
200 Strandsjö, Göte, Drömmen om en sång. Vällingby 1978. 240 s.
201 S vensso n, R olf, N agel i ögat på byråkra ter 1 35

och några till. - ( SDS l 1/6.) - J an Svärd.
202 Söderberg, L asse, Adjö, Malmö. (Goddag
Skåne. Malmö 1978, s 184-1 88.)
203 Trägårdh, Kurt G, Släkten Trägårdh från Skåne. Anteckningar, samlade och sammanställda. Sthlm
1978. 135 s. (Genealogiska föreningens släktböcker.
14.)
204 Lofthagen, Lennart, Ännu en akademi för forskaren! - (SDS 2/7.) - J an Waldenström.
205 Hammar, Bo S, H erta (Wiren] 79 vill alltid
berätta något nytt - skåpmat duger inte. (K vP
8/ 10. )
206 Ägren, Britt, H erta [Wiren] från Möllevången
berättar sin historia. - (DN 4/3.)
207 Näslund, Lena, En h årt arbetande politiker. (Aktuellt i politiken (s) . 1978:16, s 34- 39.) - Intervju med Nils Yn g vesson.
208 Larsson, William, Nr 81 "På gen" fyller hundra.
- (SkD 27/ 11.) - Intervju med Herbert Wagner om
J onas Åkessons tid på Kronprinsens husa rregemente.
209 Wagner, Herbert, "Målardjäveln" bland husarer. (SDS, Malmöbilagan, 25/11.) - Jonas Åkesson och Kronprinsens husarregemente.
M. Folkkunskap
210 Björklund, Lena, R eaktioner vid dödsfall och
begravning i det nutida Limhamn. En studie av rollfördelning och sociala nätverk. Uppsats i etnologi i
Lund ... Lund 19 77· (2], 60 bl. - Duplic.
N. Geografi
2 l l Andersson, Helge, Skånes K alender visar: Så h ar
Skåne förändrats genom 100 år. (SkD 29/5 .) Huvudsakligen om M almö omgivningar.
212 Hallen, Urban, Byar i stan. - (SDS .) - 5/12 .
G lostorp. - II/12. Lockarp. - 31/12 . Skumpa rp .
2 l 3 Mal mö i ett nötskal. Georg Holm tecknade. Majken Sörman-Olsson skrev vad Sven Roshorn berättade.
- (SDS 8/ 1.) - Gamla M almöbyggnader.
2 l 4 M odeer, Kjell Ä, Thomas Munck af Rosenschöld
- fornminnesföreningens ordf. i 25 år. (Elbogen.
19 78:2, s l -3.)
2 l 5 Punkt [pseud för R agnar Gustafson], [Gamla
Malmöbilder.] (SDS, "Måndags-serie''.) - Forts
frå n för eg år.
216 Rosborn, S ven, Gågatan för 600 år sedan. ( Arb. 8/6. ) - Rekonstruktion av Södergatan p å 1300ta let.
2 l 7 Widerberg, Bertil, Klockgrodkla ng ur R örsjöns
dy. S:t Pauli lågkyrkogata. Teckning: Vagn J akobsen.
- (SDS, M a lmöbilagan, 25/2.)

SARSKILDA BYGGNADER
2 l 8 D ringenbergska gården. Här skulle hjonen lära
sig veta hut. [Text: Hans Widing. Teckning: Georg
Holm.] - (SDS 4/6. )
2 l 9 Knutstorp (lantegendom). Larsson, William,
Frå n farma r till mässhallar. (Utsikten. 19 78: 1, s
7- 10.) - Intervju med Frans H åkansson om farmen
Knutstorp, belägen på pla tsen för nuvarande mässhall E.
220 R esidenset. Så bor en hövding. [T eckning: Georg
Holm. Text: M a deleine von Zweigbergk.] (SDS
12/3.)
22 l R ådhuset. Så ser det ut inuti. [Teckning: Georg
Holm. T ext: Majken Sörman-Olsson.] - (SDS 29/1.)
222 T egnerskolan. Bunte, Olle, T egnerskolans öde.
- (SDS 7/ 6.)
22 3 - Christiansson, Lars, När opinionen blåst över
rivs skola n. - (KvP 19/4.)
224 - Larsson, Gerhard, R ädda vår gamla skola ...
- (KvP 18/ 9. )
225 - Larsson, Gerhard, Strandmarkarnas skola. (SDS 25/ 9.)
226 Törnschiärska gå rden . Janstad, Hans, "Kulturskandal" mitt i Malmö. - (Arb. 26/ 10.) - Intervju
m ed Sven R oshorn om gå rdens r esta urering. - Diskussionsinlä gg 28/ 10 av Stig J önsson (intervju] och
Gabriel Winge. Genmäle av Sven R oshorn 3 l / 10.
227 Ungdomens hus. Carls, Christer, L åt d etta leva
upp igen. - (Arb. 19/ 6.) - Gamla Folkets hus, nuv
Ungdomens hus.

SARSKILDA ORTER OCH OMRADEN
228 Husie. Andersson, H elge, Lantsocken blev stads(SkD
del. 150-å rig sockenbeskrivning från Husie. 29/I r.) - Beskrivning från 1828, författad av prebend ekomministern Carl Carlsson.
229 Lilla Torg. Lilla Torg i Malmö. Utg av Malmö
Förskönings- och Planteringsförening. Teckningar:
Vagn J acobsen. Historiska da ta lä mnade a v Eina r Bager och C G L ekholm. 2 uppi. M almö 19 77· 14 s. l pi.
230 Limhamn. Olsson, Agda, N ågra glimtar från det
Limhamn som var. (Limhamns förs a mlin gsblad.
l9 78: h östen, (s 2- 4].)
23 l - Olsson, Agda, P å promena d i d et förflutna.
- (Limhamniana . 1978, s 57- 62. )
232 - Winberg, Uno, Gamla gatan. - ( SDS, Malmöbilagan, 16/ 12.)
233 - Winberg, Uno, Vilken fest, vilken fart! Bamdomsminnen från L imhamn . (Limhamns Alleh anda . 1978 :4, s 4.)

234 Lugnet. Greiff, Mats, & Larsson, Hans, Lugnet.
En stadsdel i M almö, dess tillblivelse och utveckling
från 1863 till 1915. Lund 19 78. [46] bl. - Duplic. Examensarbete vid Historiska institutionen, Lunds universitet.
235 S :t Gertrud. Så fick det gamla kvarteret nytt
liv. [T eckning: Georg Holm. Text: Urban H allen.] ( SDS, M almöbilagan, 30/9.)
236 Sturup. L öfström, T omas, Minnet av en by. En
bok om Sturup. Sthlm 19 78. 309 s.
237 Toarp. Äkesson , L ynn, Toarp. U tg av Stadsbyggnadskontoret i M almö. Malmö 1978. 44 s.
KARTOR
238 SDS karta över M almö med gaturegister och
busslinj er. Skala 1: 12000. R itad av Kjell Nilsson, Leif
H a ntorp. [Ny uppi.] Malmö 19 78. 56 X 68, 34 X3 1 cm.
0. Samhället
239 Eriksson, Bo, Anton Nilsons organisation finns
fortfarande kva r i Malmö. (D en hialöse. 19 78:8,
s 10- 11.) - Ungsocialisterna.
240 ] acobsson, Gösta, M oderata Samlingspartiet i
M almö 75 år. Huvudförf : Gösta J acobsson. Red : Curt
Åke Olsson. Utg av Mod erata Samlingspartiet i M almö. Malmö 1978. 134 s.

FORVALTNING, STADSPLANERING
241 Blomqvist, Lennart, V a r blev bygglekplatserna
av? - (Asfaltblänk & vattenstänk. 1978:1, s 4-5.)
242 Christiansson, Lars, Han sköter 34, 1 milj som
inte kan kontrolleras. - (KvP 30/5.) - Nils Yngvesson och Fastighetsförvaltningen. - Genmäle av Nils
Yngvesson och redaktionell kommentar 1/6.
243 Dispositionsplaneutredning för Gamla Sofielun d.
[Utg av] M almö stadsbyggnadskontor, Planavdelningen . M almö 1976. [2 bl.], 41 s, [16 bl.]
244 Fastighetskontorets personaltidning. [Arg 1]
( 19 78) 245 Fysisk rikspla nering i r egionplanearbetet. Sammanställning av medlemskommunernas kommunöversikter och markhushållningsprogram. [Utg av] Sydvästra Skånes kommunalförbund. Malmö 1978. 80 s.
246 Gennser, Margit, Personalfrågorna i M almö kommun. - (SDS 22/Io. )
247 "Gör inte museum av gammalt skit!" - ( SDS
11 /4. ) - Intervju med Bo Widerberg om byggnadssanering i M almö.
248 Håkansson , Tage , D en goda staden. (SDS
28/4. ) - Stadsbebyggelse och åkerjord i Malmöområdet.

249 Joh ansson, U lla, Nu skall det bli bättre milj ö i
vå ra ytterområden! (Fastighetskontorets personaltidning. 19 78:2, s 4-5. )
250 Myndigheters samverkansformer (MYSA ). En
jä mförande rapport rörande förvaltningsenheters utåtriktade kontaktmönster. Författare: Bo H agström ...
Undersökta myndigheter: Länsarbetsnämnden i Malmöhus län, M almö kommun och Malmöhus läns la ndsting. Lund 1978. [4], 64, [10] bl. (Lunds universitet.
Statsvetenskapliga institutionen. M eddelande. 1978: 1. )
- Duplic.
251 Persson, Christer, Den kommunala planeringen.
- (SDS 16/I 1. )
252 Skogsberg, Lennart, Sanering i M almö: Höga
m ilj öambitioner ger h öga hyror. - (Byggnadsarbetaren. 19 78: 14, s 16-17.)
25 3 SSK-information . [Utg av] Sydvästra Skånes
kommunalförbund. [Arg 1] ( 19 77) RATISVASEN
254 Almq vist, Per-Olov, Bond, Göran, & Forsström,
Bo, Kommunala råmarksförvärv. En studie i Malmö,
H elsingborgs och Staffanstorps kommuner. Examensarbete i fastigh etsekonomi. Sektionen för lantmäteri,
T ekniska högskolan i Stockholm. Sthlm 19 77. [9], 68
bl.-Duplic.
255 Andersson, Helge, För 150 år sedan: M almöhus
blev fänge lse. - (SkD 8/10.)
256 Beckström, Liv, Kungsgatan. (D en hialöse.
19 78:6, s 3-6.) - Prostitutionen i Malmö.
257 Clarström, Arlette, D e kom om natten . .. (SDS, Malmöbilagan, 12/8.) - M almborgska mordet
1819.
258 Eriksson, Bo, 70 å r sedan Amalthea-sprängningen. Anton Nilson ångrar inget. - (Den hialöse. 1978:
6, s 10- 11. ) - Intervju.
259 M odeer, Kjell Ä, Amalthea-a ttentatet 1908 .
Några rä ttshistoriska aspek ter p å ett brottmål. - ( Elbogen. 1978:4, s 56-85.)
260 Persson, Christ in a, Kampf, Catharina, & Persson, Gun, Östra Promenaden 9. Tvåbetygsuppsa ts i
rä ttskunskap, särskilt förv-rä tt. Lunds universitet, Socialhögskolan. Lund 19 78. [2], 41 s.
SOCIALA FRAGOR
261 Bostadsbyggnadsprogram 19 78- 82 för sydvästra
Skåne. [Utg av] Sydvästra Skånes kommunalförbund.
M almö 19 78. [25] s.
262 Bostadssaneringsprogram 19 78- 82 . Bilaga till
Bostadsbyggnadsprogram. [Utg av] Malmö kommuns
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fastighetskontor, Exploateringsavdelningen. Malmö
11/I2, s 3-5.) - Arbetarskyddet på AMU-centret i
[1978]. 12,[38]s. 1 karta.
Malmö.
263 Bostadsundersökning 1977-1978 inom Mölle277 Jönsson, Sune, Basstationer ger värdefulla rön.
vången, statistikområde 138. [Utg av] Malmö hälsoMänniskor i krissituation kan få hjälp dygnet runt. vårdsförvaltning, Bostadshygieniska avdelningen. Mal(Kommunaktuellt. 1978:15, s 15.) - Socialförvaltmö 1978. 8, [6] bl. - Duplic.
ningen i Malmö.
264 Brandström, Anders, Malmö basstationer - ny278 Karlsson, Lennart, Han kämpade för Malmös
tänkande inom socialvården? [Examensarbete vid] Betapetserare. (Arb.-SkD 14/5.) - Ludvig Lundt eendevetenskapliga institutionsgruppen vid Lunds uniberg och tap etserarnas fackförening i Malmö.
versitet. Lund 1978. 43 bl. - Duplic.
279 Lindgården - en riktig satsning. - (Synpunkten. 1978:1, s 6-7.) - Intervju med Sven-Mårten
265 Dahl, Göran, Rapport om Höjaprojektet. [Utg
Samuelsson och Brita Wallengren om ett servicehus
av] Fritidsförvaltningen. Malmö kommun. Malmö
för äldre.
1978. 34 bl. - Duplic.
280 Lindqvist, Sven, Gräv där du står. Hur man ut266 Eriksson, Bo, Samtal m ed Andreas tobaksforskar ett jobb. Sthlm 1978. 288 s. - Redovisar ett
arbetare i Malmö p å 1880-talet ... (Den hialöse.
rikligt material om Skånska cementaktiebolaget/ Ce1978:7, s 8-9.) - Fingerad intervju med arbetare
menta, dess arbetare, arbetsförh ållanden och ägare p å Kockums Tobaksfabrik.
främst familjen Wehtje.
267 Flinck, Thomas, Utvärdering av föreningspro281 Malin, Staffan, De boende är med och bestämjektet på Lindängen, Gullviksborg, Högaholm, Vårmer.
- (Vår bostad. 1978:6, s 26-28.) - Projektet
sången, Almvik och Kastanjegården. [Utg av] Malmö
"Bättre bostadsmiljö" i Malmö.
socialförvaltning. Malmö 1977. 35 s.
282 Nilsson, Mats, Unik satsning mot prostitutionen
268 Flink, Ingvar, Strejkbryteriet och arbetets frihet.
i
Malmö. - (GT 5/ 9.)
En studie av svensk arbetsmarknad fram till 1938.
283
Nilsson, Roland P L, Det finns massor att göra
Uppsala 1978. 181 s. (Studia historica Upsaliensia.
på Öresundsgården. - (Limhamns Allehanda. 1978:
99.) - Akad avh Uppsala. - Bl a om "Fria Arbe8, s 6-7.) - R eportage från servicecentret för penta reförbundet" i Malmö, s 47-53.
sionärer.
269 Förslag till barnomsorgsplan 1980-1985. Mal284 Nordbeck, Bo, Hemmet med "livskvalitet" får
mö kommun. [Utg av Malmö socialförvaltning.] Malkritik av läkare. - ( SDS 13/ 1 1.) - Pensionärshemmö 1978. - 1. [2], 30, [1] s. - 2. [100 s.]
met Skogshill och Föreningen Malmö Barnhem.
270 Göransson, Kjell Arne, Utvärdering av proj ektet
285 Nordberg, Gunnar, Norin, Gunny, & Sundin,
Almviks djurfritidsgård. [Utg av Fritidsförvaltningen.
Björn, Möllevången - en social områdesbeskrivning.
Malmö kommun.] Malmö 1978. [2], 37, 3 bl.-Duplic.
[Examensarbete vid Socialhögskolan i Lund .] Malmö
271 Hansson, Christer, Stugleksutredningen. Kart1978. [3], 26, [16] bl. - Duplic.
läggning av nuläget. [Utg av Fritidsförvaltningen.
286 Näslund, Lena, Bättre demokrati m ed distriktsMalmö kommun.] Malmö 1978. 37 bl.
nämnder. (Aktuellt i politiken (s). 1978:18, s 36
272 Hed/en, Bengt, Socialvården i Malmö. - (Sve-3 7.) - M almö kommuns sociala distriktsnämnder.
riges socialförbunds tidskrift. 1978:5/6, s 7-10.)
287 Olsson, Lars, Barnarbete i de svenska tobaks273 - Utvecklingsarbetet inom socialvården i Malfabrikerna. - (Scandia. 19 78:2, s 257-288.) - Med
mö. (Sveriges socialförbunds tidskrift. 1978:7/8 ,
intensivundersökning av Suells/F. H. Kockums tobakss 6- 13.)
fabrik i M almö.
274 In vandrare, behövs dom? [Av] Jonas Harrie,
288 Olsson, Stefan, "Vårdsvängen" inom Malmö
J eanette Mellvig & Olle Sjökvist. (Arb. 19/ 11 socialförvaltning. Uppsats för bitr. psykologexamen.
26/11, 2/ 12.) - Artikelserie huvudsakligen berörande
Lunds universitet. Lund 1977. [37] bl. - Duplic.
M almö-förhållanden.
289 Peronius, Leo, Finska ålderspensionärer i Mal275 Jarnbring, Bengt, Bidragen till fritidsverksamh emö - en intervjuundersökning. [Examensarbete vid]
ten. - (SDS 30/9.) - D ebattinlägg av Arne Nilsson
Lunds universitet, Socialhögskolan. Lund 1978. [2], 20,
med genmäle av Bengt Jarnbring i SDS 8/ 11.
[4] bl. - Duplic.
276 Jönsson , Karl Gustav, Sä mre än Kockums! 290 Persson, Christer, Barnens miljö i daghemmen.
(Stormklocka n [utg av Kommunistisk ungdom]. 1978:
- (SDS 15/2.)

291 Peterson, L en a, Utredning om fri tidslokaler i
Augustenborg. [Utg av] M almö fritidsförvaltning. Utvecklin gsavdelningen . M a lmö 19 78. [1], 9, [6] bl.
292 - Utredning om fritidslokaler i Oxie [Utg av]
fritid sförvaltning.
Utvecklingsavdelningen.
M almö
M a lmö 1978. [1], 13, [5] bl.
293 Regional bostadsförsörjning i sydvästra Skåne.
[Utg av] Sydvästra Skånes kommunalförbund. M almö
1978. 71 s.
294 Samförstånd eller konflikt? Om sa mhä llsarbete
inom socialvården. [Av] Stefan W ahlberg .. . Sthlm
1978. 264 s. (Sociala metoder. 2.) - S 129- 146:
Kroksbäcksproj ektet.
295 S am uelsson, S ven-Mårten, & Wallengren, Brita,
Eget boende ersä tter konventionellt åld erdomshem två års erfarenhet av servicehuset Lindgården i M a lmö. Föredrag vid Läkaresällskapets riksstämma . . .
[Malmö] 19 77. 5, [19] bl. - Duplic.
296 Schlossman, Sonia, Holma bassta tion h ar fra mgångsrika gängbearbetare. (Synpunkten. 1978:1,
s 1-3.)
297 Sege vångsgården 10 år. (Synpunkten. 19 78:
2/3, s 9.) - Intervju med Bengt H edlen.
298 S wan berg, Lena Katarina, Sommar p å kollo:
"Man h ar väldig t sällan tid a tt ha tråkigt" . ( Socialnytt. 1978:7, s 3-10.) - Reportage från "Barnens by" , M almö kommuns sommargård i Hästveda.
299 S vensson, Karin, Anmä lningsplikt. En und ersök ning [i M almö] om vem som anmäler ba rnmisshand el.
[Examensarbete i rättskunskap vid] H ögskolan i Östersund. Östersund 19 78. 42 bl. - Duplic.
300 S vensson, S ven, " Ni tar död p å d en fackliga aktiviteten. " Men kritikerna fi ck fel! (Metalla rbetaren . 19 78:30/31, s 16- 18.) - Verksta dsklubben vid
Kockums.
30 1 Tho rsson, Håkan, Nej till fältarbete i Malmö ?
- (RFHL-kontak t. 19 78:2, s 16- 17.) - Fältarbete
bland narkotikamissbrukare.
302 W erner, Bo, Samhällsa rbete i bostadsområ det
Östergå rd. - (Folkbildningsboken. M almö 1978, s 228
-242.)
303 Vi ä r en styrka! (Den hia löse. 1978:2,
[s 4- 5].) - Kvinnoorganisationerna Arbetets kvinnor, Grupp 8 och L esbisk front .
304 Östnäs, Anders, Utomnordiska zigenare i M almö. En studie av Zigenarproj ektet i M almö 19741978. [Utg av] Sociologiska institutionen, Lunds universitet. Lund 1978. [4], 88, [5] bl. - Duplic.

P. Teknik, industri, kommunikationer

305 Cederskär, Rosmarie, När farfar var ung : D å
dracks M almös eget öl. ( SkD 3/8. ) - Bryggerihistoria.
306 Hamilto n, Ulf, M almö i teknikhistorisk belysning. (Skånska industriminnen. Skånes h embygdsförbunds årsbok. 19 78, s 79- 84.)
307 ]anstad, Hans, Brandkårens museum - museet
som a ldrig kan visas och ständigt hotas att förstöras.
- (Arb. 26/ro. ) - R eportage.
308 K vinnoarbete. - (Levande livet. 19 78 :1, s 2936 .) - Textilindustrin, huvudsakligen i M almö.
309 Lite historia kring textilindustrin [i M almö] . (L eva nde livet. 1978:1, s 37-45.)
310 Olsson-Forsberg, Harald, Fosie företagsgrupp prototyp för småindustrisamverkan i Skandinavien. (Dagens industri. 19 78:20, s 24- 25 .) - Fosie industriby.
3 11 Palm, S vante, Ela nläggningen inom V ä rnhems
sjukhus -- byggnad 8, 23 och 24. (Sjukhuset.
1978 :3 , s 162, 165, 167, 169.)

BYGGNADSTEKNIK OCH KOMMUNALTEKNIK
312
Anagrius, Leif, V ä rnhems sjukhus. - (Sjukhuset. 19 78 :3, s 13 7, 139.) - Byggnadsteknisk beskrivning.
3 13 Jacobson, Mats, Samarbete mellan konsult och
brukare led er till nya och bättre lösningar. - (Byggmästaren. 1978:6, s 8- 10.) - Brukarinflytande vid
bosta dsprojekt i Malmö.
3 14 Johansson, Werner, & Lindell, Bertil, VYS-tekniska a nläggningar vid ny långvårdsbyggnad och sugstation på Värnhems sjukhus, M almö. - ( Sjukhuset.
19 78:3, s 153, 155, 15 7, 159.)
3 15 Karzo [pseud för Karin Ohlson], Öresta d krossa( SDS 19/3 .) - Intervju
des. Husen förslummas. m ed Bengt Sa lomonsson om byggnadsvård och rivningar.
3 16 Kelfve, Sture, V ärnhems sjukhus i M almö. (Sjukhuset. 1978:3, s 141 , 143, 145, 147, 149.)
3 17 Larson, Barbro, En nygammal by för mod erna
mä nniskor. - (Allt i h emmet. 19 78 :1 , s 30- 33.) Bosta dsområd et Byåkersbacken , Oxie.
3 18 Lundquist, H alger M , T egel givet när kv. Fasanen i Malmö fi ck kontorsbyggnad för T eleverket.
(T egel. 19 78: 1, s 16- 17.)
319 Rosen gren, Bengt, Th e Termoroc House - an
experimental low-energy house in Sweden. Sthlm 19 77 .
77 s. ( Swedish Council for building research. Docum en t D8:1977. )
1 39

320 Ungerson, ]aan, Smutsen ka rtlagd. 14/5.) Intervju med H ans L annefors om
föroreningar i Malmö och Vellinge.
3 2 1 Verbaan, Iris, Bevarandet av byggnader i
mö. - (SDS 31f3.)
3 2 2 Öresundsvattenkommitttins undersökningar
- 19 74. Lund 19 76. 175 s.

(Arb.
luftM al19 7 1

Oresundsförbindelserna:
323 Andersson, Äke E, Nils Hörj el om Öresundsbron : "Låt konsortium bygga, fin a nsiera med avgift" .
- (D agens industri. 19 78 :34, s 20- 21. ) - Intervju .
3 24 - Nya Öresundsbro-utredningen: Danmark ha r
mest a tt vinna - Skåne "asfalteras" inte. - (D agens
industri. 1978:34, s 22- 23.)
3 25 Anker [Jorgensen] om Sundsförbindelserna : Bygg
HH-tunnel först . - (HD 20/I 1.)
326 Bengtsson, ] an -Olof, Tunnel och/ eller bro ? (KvP 3/ 9.)
327 B erggren, Olle, H ans nya Öresunds-projekt: Sä tt
bilen p å tåg i tunnel! - (KvP 6/4. ) - Intervju m ed
Jan Erik J arlås.
328 Bergwall, L ars, KM-bron förstör miljön! (KvP 23 / 12. ) - M ed redaktionellt genmä le.
329 Bjärse, Linus, Öresundsbron blir dyr för skånskt
jordbruk. - (SkD 22/8 .)
330 Christensen, Per, Bygg Öresundsbron p å kooperativ grund. - ( Arb. 15/6.)
33 1 - Öresundsbron och politiken . ( SDS 3/7 .) M ed diskussionsinlägg 10/7 av Arne Schmitz, 14/7 a v
W Y Connert, 20/7 av Per Christensen, 22 /7 av Carl
F Bergs tröm, 23/7 av K-G Johansson, 25/7 av Arne
Schmitz och Gösta W eiborn, 26 /7 av Per Christensen,
2 7/7 av Barbro M ela nder, 1/8 av D aniel Sjöstra nd,
3/8 av Sten Sjöholm, 4/8 av W Y Connert, 13/8 av
P er Christensen, 16/8 av Erik Börj esson, 26/8 av Sten
Sjöholm, 4/9 av Arne Schmitz, 27 /9 av Erik Börj esson.
33 2 D anie lsson, Jan, M a lmö - sovstad till K öp enh amn . - (SDS 9/ 2. )
333 D avidso n, H ans, Bro över Öresund
d åligt
beredskapsjobb. - (L and. 19 78: 21 , s 8.)
33 4 D rakenfelt, Östen, Bro, bro, stressa!
( SkD
5/5.)
335 Erichs, Rolf, Säg ja till bron! - (KvP 20/ 11. )
336 Fast förbind else över Öresund lönsam för sam(Från riksd ag och d epartement.
hä llsekonomin. 19 78 :22 , s 10- 11. ) - R efera t av utredningen "Öresund sförbindelser".
33 7 Hal land er, H åkan, Öresundsbro, nej tack:
(SkD 30/1 2. )
140

338 Ha nsson, Håkan, Öresunds bro
vansinne
svindlande format. - (SkD 10/ 12 .)
33 9 L arsen, Stig, Förblir sundsbron en ohjälplig vision? (SDS 25/ 6.) Intervju med Olle Lundqvist.
340 Necke, Christian, & Olofsson, S ven-Äke, D et ä r
ingen tveka n. Öresundsfrågorna ska lösas! (HD
2/ 7.) - Intervju med Anker J orgensen .
341 R emissvar Öresundsförbindelser, SO U 19 78 : 18,
från Aktion Skåne-Miljö. (Miljö o framtid. 1978:
12, s 26- 27.)
342 R ytte rb org, Ulf, Bron som kom bort. (KvP
14/12.)
343 Su ndström, Äke, " M akthavarna" kallas till kamp
för Öresundsbron . Även ryssar? (Skånekuriren.
1978 :9, s 14- 15.)
344 Thiessen, S ve n, V år ekonomi hindrar en bro. ( SkD 20/I 1. ) - Intervju med Anker J orgensen.
345 Öresundsförbindelser. Betänkande av 19 75 års
danska och svenska öresundsdelegationer. [U tg av]
Kommunika tionsdepartementet. Sthlm 1978 . ( Sta tens
18. 427 s.
offentliga utredningar. 1978:18- 20. ) 19. Bilaga A. Ritningar. 3 s. [18] kart- och diagrambl. - 20. Bilaga B. Konsekvenser för företag och
hushåll. Studier genomförda av forskargruppen i ekonomisk geografi vid Lunds universitet und er ledning
av Gunna r Törnqvist. 461 s.
346 Öresundsförbindelser. Sthlm 1978. (D epartementsserie. Kommunikationsd epartementet. DsK 19 78:
1- 6. ) I. T ekniska utredningar. Rapport från de
d anska och svenska öresundsdelegationernas tekniska
grupper. 41 7 s. 2. T ekniska utredningar. Bilaga.
KM-ritningar. 4 s. [21] kart- och diagrambl. 3.
Tekniska utredningar. Bilaga HH-ritningar. 3 s. [14]
kart- och diagrambl. - 4. P ersontrafik över Öresund.
R apport från d e d a nska och svenska öresundsdelegationernas p ersontrafikgrupper. 436 s. 1 karta. 5.
Godstrafik över Öresund. R apport från d e danska och
svenska öresundsdelega tionernas godstrafikgrupper.
262 s. 1 karta. - 6. Planerings- och miljöfrågor. Rapport från d en svenska öresundsdelegationens plan- och
milj ögrupp. 184 s.
34 7 Öresundsförbindelser. L andskap sanalys. D elutredning utförd för d en svenska öresundsdelegationens
expertgrupp för plan- och milj öfrågor. Solna 1978.
192 s. 1 ka rta.
348 Om Öresundsförbindelserna dessutom ledare bl a
i : Arb. 3/ 1, 25/4, 14/6, 24/8. - DN 14/6. - GP 14/6.
- KBL 5/ 1, 21/6. - K vP 3/1, 28/3, 19/5, 14/6, 24/8,
27/8. - SkD 3/ 1, 12/6, 14/6, 25/8, 28/ 10, 15/ 11 , 21 / 11 ,

25/ 11 , 22 / 12 . 24/8.

SvD 14/6. -

SDS 3/ 1, 11 /6, 14/6,

KOMMUNIKATIONER
349 Bramdal, S ven, Sergels torg i M almö. - ( SDS
ro/3.) - Omläggning av centrum vid införandet av
gågator.
350 Gamla stans nya ansikte. - (SDS 3/2.) - Ledare om trafikproblem med anledning av gågatorna.
351 Gågator i G amla stan. (Elbogen. 1978:1 ,
s 4- 5. ) - Yttrande av Malmö fornminn esförenings
styrelse.
352 Luthander, To rsten, Gågator och bussar i gamla
stan. - ( SDS 12/ 2.)
353 M årtensson, Malte, Sveriges första motorväg fyller 25 år .. . - (SDS 1/9. ) - Motorvägen M almöLund.
354 N y berg, Marianne, Varför gågator i M almö? Ett
ä rendes behandling. [Examensarbete i] Kommunalrä tt
m ed civilrätt. Lunds universitet. Socialhögskolan. Lund
1978. [1], 3 2 bl.
355 Ohlson, Karin, Ommöbleringen i M almö. ( SDS 16/ 2. ) - Gågatorna och trafikomläggningen.
356 Periodkort p å bussar och lokaltåg i sydvästra
Skåne. SSK-utredning om kollektivtrafik en . . . [Utg
av] Sydväs tra Skånes kommunalförbund . M almö 19 78.
20 bl, [2 s.J
357 Persson, Bo, Kollektivtrafiken i Malmö. - (SDS
8/6.)
358 Regional busstrafik i Malmö. Utredning angående linj edragning och hållplatslägen. M almö 1977.
[4], 12 s. - T eknisk bilaga. 1977. [2], 44, [1 3] bl.
359 Tilla nder, Ulla, Trådbussar i Malmö? - (SDS
19/6.)
360 Trafiksäk erhetsprogram för M almö. [Utg av]
M almö gatunämnd [och] Malmö trafiksäk erhetsförening. M almö 1978. [1], 15 s.
361 Wallström, Christer, Trafikanters val av färdm edel - faktorer som bestämmer valet. Lund 19 78.
147 s. (University af Lund. Lund institute of technology. D epartment of traffic planning and engeneering.
Bulletin. 20. 1978.) - Akad avh Lund. - "Projektet
omfatta r alla ä ndamål och färdmed el för förflyttningar inom en stad (Malmö) ".
362 Wid erberg, Bertil, Kom, skall vi fly i ett sexspann! - (SDS, Malmöbilagan, 16/4. M ed följdartikel 29/4 .) - Behandlar Vagnmuseet.
3 63 - Ät gris och var glad! H ä r skall bli harlekinad !
( SDS, Malmöbilagan, 11 /3.) - Södergatan och
invigningen av gågatesystemet.

Järnvägar, spårvägar:

364 Andersson, H elge, För 30 år sedan gick "Blindtarmsbanan" rakt åt skogen. - (Arb. 16/ 6.) - M almö- Genarps jä rnväg.
365 - Minns ni " Snigelmamman"? - (SDS, M almöbilagan, 10/6. ) - Malmö-Genarps järnväg.
366 R F B ergs himlastege - Malmö äldsta jä rnväg.
- (SkD 28/8.) - Intervju med Gerhard Larsson om
Malmö-Limhamns järnväg.
367 Carten, Börje, Spårvägen i Malmö. [2 utökade
upp!.] Malmö 1978. 200 s.
368 Rickh eden, Per, Än pinglar spårvagnarna. Bildred: Jan J angö och Bo Holmgren. Sthlm 19 77. 22 ,
[9] s. - Malmö, s 13-14.
Sjöfart:
369 Andersson, H elge, Caledonia p å lusttur Köpenhamn- M almö. Ett 150-årsminne. - (SkD 3/8.)
370 - Till Malmö hamn med "eld under ångkitteln". - (Elbogen. 1978:3, s 2-3.) - Hjulångaren
Caledonia, i trafik Malmö-Köpenhamn.
371 Karlsson, Lars Olo v, Malmö Färja - gränsstation för gods. - (SJ-Nytt. 1978:1 , s 6-7.) - M almö färj esta tion.
3 72 Klartecken för nya containerterminalen . ( M almö hamn. 19 78:1 , s 4-5.) - Frihamnen .
373 L idman , Lars, Förbindelserna över Sundet förr
och nu . . . - (Sveriges flotta. 19 78 :4, s 24- 30.)
374 Limhamns h amn inköpt av Malmö kommun. ( Svensk hamntidning. 1978:1, s 16-18. ) - Tidigare
pub! i: Malmö hamn. 1977:2.
375 Luthander, Torsten, Vem vinner sjöslaget? (SDS 26/2.) Efterkrigstidens båttrafik MalmöKöpenhamn och Limhamn-Dragör.
376 Uhlin, Georg, Malmö skeppshjälp - landkra bba
på sjöben. - (Sjömannen. 1978:1 , s 13-15 .)
377 Z weigbergk, ]urgen von, "Hon är ett litet underverk" . - (SDS 29/ 12.) - Isbrytaren Bore.
Flygtrafik:

378 Luthander, Torsten, Har vi råd med Sturup? (SDS 23/4.)

Q. Ekonomi och näringsväsen
3 79 Berner, Christer, & Thoren , Mats, Syd västskånska framtid er. En FcF-studie för Sydvästra Skånes
kommunalförbund. Rapport utg av Sydvästra Skånes
kommunalförbund. Malmö 1978. [2], 3 1 s. Bl a
Cardo, s 19- 20 ; - PLM, s 24- 26 ; Skånska Cementgjuteriet, s 27- 28.

380 Nya roller i Domus i Rosengårds centrum, Malmö: Alla m edarbetare skall ut på butiksgolvet ! (Supermarket. 19 78: 6, s 30-32, 39- 42 .)
381 Sjöö, Manthe, Bygg-Ma 7 i M almö en storartad
mässa. - (Byggnadskonst. 1978:5/ 6, s 41 - 42. )
38 2 Skytte, Göran, Porrens profitörer. - (Arb. 14/ rn
- 18/ rn, 22 / rn .) - Artikelserie om handeln med pornogra fi i Malmö.
383 Strömquist, Ulf, 19 70-talets industriutveckling i
M a lmö och sydvästra Skåne. Undersökning utförd
1978 för Malmö kommun och Sydvästra Skånes kommunalförbund. Sthlm 19 78. 60 s.
384 Stålnert, Maria, När kunderna fi ck bestämma
räddades butiken . (R åd & rön . 19 78:7, s 4-5.)
- Konsumbutiken i Lindeborg.
385 1970 -talets industriutveckling i M almö och sydvästra Skåne. Undersökning utförd 1978 [av K-Konsult, Stockholm] för M a lmö kommun och Sydvästra
Skånes kommunalförbund. [Sthlm] 19 78. 60 s.
Husdjur:

386 Matson, Ulf, N ej till koppeltvång [för hundar i
M almö]. - (Hundsport. 1978 : 10, s 20. )
387 Sterning, Sten, Hundarn a i M almö. ( SDS
15/8. Diskussionsinlägg av Staffan H essel 27/8.)
Jakt:

388 Schmitz, Arne, J aktskydd blev viltvård med
Malmös vä lsignelse. ( SDS 17/4.) - M a lmö viltvårdsförening.
389 - Pröva Malmömodellen för jakt och viltvård
på kommunalägd mark. (Svensk jakt. 19 78: 11 ,
s 812- 8 13.)
Hotell och restauranger:
390 I ngemark, Peter, Mitt i restaurangkrisen: Succe
för [Resta urang] Syd. - (Den hia löse. 19 78 :6, s 7.)
3 91 Johansson, Peer, Kultur och mat för fem ton
spä nn. ( SDS, Malmöbilagan, 30/9.) R estaura ng Syd .
39 2 Socialarbetare tröttnade p å a tt vänta. Skapa de
sjä lv a lternativ krog. - (D en hialöse. 1978:1 , [s 6].)
- R estaurang Syd.
393 Svenning, L ennart, Cafe M a ritza nya innestä llet.
- (Bröd. 19 78: rn, s 18- 21. )

S.li.RSKILDA FORETAG
394 Agri Consult AB. Larsson, William, Basar för
Malmöföretag som exporterar expertis. ( SkD
19/ IO.) - Intervju med Tore Olbj er.
395 Ferrosan. I sraelsson, Tage, Vi m åste slå oss fra m

i stora världen för a tt trygga jobben i fabriken. (F abriksa rbetaren . 19 78 :14, s 8-9.)
396 Kockums. Busch, Jens, Bocka plåt till fören genuint hantverk . - (Ny teknik. 19 78:2 4, s 19- 20 .)
397 - K arlsson, Urban, M arina a rbeten för Kockums? - ( SDS 9/4.)
Kockums, samhället och naturgasen.
398 (Nautisk tidskrift. 19 78: 2, s 42- 43.)
399 - Kockums utslaget som varv p å ge-talet.
(GP 5/6.) - Intervju med Nils-Hugo H a llenborg.
4 00 - M ellvig, J eanette, M änniskor på Kockums.
(Arb. 29-30/4, 2- 3/5, 5- 6/5, 8- 11 /5.) - R eportageserie.
Nilsson, Esse, [Minn en från Kockums varv
401 från 20-talets slut och till nutiden.] - (Kockums info.
19 78:4, s 16- 17. 1978 :6, s 18- 19. 1978:7,
s 22- 23.)
402 - Nilsson, L eif, Kockumsordföran den: De a nställdas tro på mig nära vidskep else. - ( SDS 5/6.) Intervju m ed Nils-Hugo H allenborg.
403 Sundqvist, S ven-I van, Kockum-aktien värd
noll. - (DN 4/6.) - Med kommenta r av Nils-Hugo
H a llenborg.
404 - Ur arbetsled a rnas synpunkt. Gustav Lindgren
på Kockums om d agligt arbete under kris . - (Arbetsledaren. 19 78:9, s 12. ) - Intervju.
405 L ars J önsson Charkuterifabrik. L ars J önssons
nya VD: Chark har också minskat ... (Köttbranschen. 19 78: 9, s 22-25.) - Intervju med Lars
Rodhin .
406 Lundberg & Nilsson AB. Anrikt malmöföretag
byter ansikte. - ( Byggna d skonst. 19 78 :3, s 24- 25. )
- Smidesföretaget Lundberg & Nilsson.
407 C A L å ng. L ång, H elmer, L än gs 18 78- 19 78.
Malmö 19 78. [12] s. - S [1 l-12]: Saveros, Gunnar,
C. A. L ängs fortsatta expansion.
408 M a lmö Enskilda Bank. Nath orst-Böös, Ernst,
Malmö Enskilda Bank. ( Elbogen. 19 78 :4, s 4955 .)
409 M a lmö Porslinsfabrik . Kjerström-Sjölin, E va,
Malmö Porslinsfabrik. - (Kulturen. 1978, s 91 - I08.
l pi.)
4IO Malmö Strumpfabrik. M yr, Olof, Malmö Strump
förbättrar fotarbetet i sin marknadsföring. - (T extilbranschen. 19 78: !0, s 36-3 7.)
411 Marko Anics Stycknings AB. [Vem känner Marko Anic?] - (Köttbranschen. 1978:6, s l0- 11.)
412 M a rty. Fånge, Örjan, M a rty i M a lmö syr sina
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19 78: 15, s 5. )

4 13 Pågens Familj ebageri AB. S wenninger, L en nart,
Pågens Familj ebageri 100 å r!
(Bröd. 1978 :6/7,
s 20. )
414 W ensbo-Verken . Malm berg, Claes, W ensbo(M almöV erken , lastindustri för vinylprodukter.
p ersp ektiv. 19 78: 2, s 15-17.)
R. Idrott, lek och spel

(Friidrott. 1978 : 1,
41 5 Ek, In gvar, MAI 70 å r. s 6- 7.)
416 Folkdansens vänner, M almö, 40 å r. ( M edlemsblad för Svenska ungdomsringen för bygdekultur,
Skånedistriktet. 19 78 : 1/ 2, s 1, 14. )
417 Helen eh olm sa tsa r p å egna ungdomar - m ed
sikte på senior topp en . (Friidrott. 1978:6, s 1415.) - H eleneholms IF.
41 8 H embygdsgillet, Malmö. ( M edlemsblad för
Svenska ungdomsringen för bygdekultur, Skån edistrikt et. 19 78 :3 /4, s 1- 2.) - Folkdansförening.
419 [Hou ghton], Bob, Första mötet med Eric [Pers(Nya MFF-bladet.
son] : Ett Tipsextra utan färg. 19 78 :1 , s 5 .)
En kolossalt skånsk klubb. [MFF.] Övers :
420 L asse Holmqvist. (Goddag Skåne. M almö 1978,
s 98- 102. )
421 Kullenberg, A nnette, H a n ä r som Fisch er eller
K a ra jan. (AB 7/6.) - Intervju med Bo (Bosse)
L a rsson.
4 22 Lu ndgren, Bertil, MFF-Krister nu ä r h an
guldklubbens m este sp elare ... [Krister Kristensson .]
- ( Svensk fotboll. 1978:6, s 26- 27.)
423 Malmst röm, H åkan, H ä r ä r allsvenskan bara en
trä ningsserie. - ( SDS, M almöbilagan, 9/I 2.) - M alm ö volleybollsällskap .
424 N ya MFF-bladet. [Arg 1] ( 19 78 ) 425 M almö allmä nna idrottsfö rening. Jubileumssåret
1978. En jubileumsskrift. M almö 19 78. 23, [1] s.
426 Pettersson, Birgitta, Bakom kulisserna p å J ägersro . - ( SkD 22/7 , 23/7.)
42 7 R eimer, A rne, Eric, 80 " Mr MFF".
(Svensk fotboll . 19 78: 4, s 42- 43.) - Intervju m ed
Eric Persson .
428 Rubin, Bertil, 1899-1979. IFK Malmö en vital
So-å ring! (Idrottsföreningen K amraterna, M almö.
Årsbok. 19 78, s 9- 36.)
429 Stark, R oger, L äs hä r hur L imha mns S[im] S[ä llskap] har ordna t sina grupper. - ( Simsport. 19 78:6,
s 5- 7. )
430 Strandb erg, L ennart, Sven Lindvall och MAI,
de tu äro ett . . . - (Arb. 27/9. )

43 1 - 70-å ringen som ä r större ä n MFF? - ( Arb.
18/I o.) - M almö allmänna idrottsförening (MAI ).
43 2 Th ylin, Stefan, Av 3 guld p å 5 å r är det senaste
mest vä rdefullt. (Fo tbollboken. 19 78, s 6- 8. )
M almö F F .
433 T idman, E va, Är fotboll ett plus i banken ?
(Bankvärlden . 19 78 :8, s 12- 14. ) - MFF-spela re i
Skand inaviska Enskilda Banken.
434 T isell, Lars C, Än h a r Bob Houghton inte glöm t
tiden i äppelknyckarbransch en . - (SkD 5/I o. ) - Intervju .
435 Widing, H ans, H a n sakna r alla tråkningarna. ( SDS 5/ 11. ) - Intervju m ed Krister Kristensson .
436 Zätte rström, Barbro, Malmöfli ckorna 19 78 bä ttre ä n n ågonsin. - (Gymnastikbladet. 1978:5, s 16
- 18.)
S. Krigsväsen

437 A ulin, Olle, Skånes försvar. - (SDS 28f3.)
Bl a om Lv4:s förflyttning.
43 8 BoM ö. Malmö ma rina bevakningsomr åde.
( M a rinnytt. 19 78:2, s 20- 23.)
439 H ökmark, Gunnar, Fredsorganisationen i Skån e. - ( SDS 20/ 1. ) - Bl a om Lv4 :s lokalisering.
440 Sj öberg, Arne, F ramsynta skåningar bildade redan 1935 [Malmö] luftförsvarsförening. - (Lv-Fyringen . 19 78 :1 , s 6- 7.) - D elar av en a rtikel som tidigar e publicera ts i Civilt fö rsvar. 19 77:8/9.
441 Skyddsrumsplan. M almö kommun. [Utg av]
M almö stadsbyggnadskontor. M almö 19 78. [4], 18,
[12 o]s. 2 kartor.
U. Naturvetenskap

442 I m by, Lars, Skån es västkust - en fra mtida stor(Sveriges na tur. 19 78 :8, s 4 7 1- 4 76.) stad? Naturvårdsproblem, bl a vid Bunkeflostra nd och Klagsh amn.
443 N at urvårdsplan Skåne. Del M almöhus lä n. [Utg
av] L änsstyrelsen i M almöhus län. [2 uppi.] M almö
19 75. 205 s. 2 kartor. - Malmö kommun, s 79-8 1.
444 No rdbeck, Bo, N y strid om fågelön D yna n ? (SDS 28/ 1. )
445 Olsson, Hans, V egetation of artificial habita ts
in northern Malmö and environs. - (V egeta tio. 19 78:
2, s 65-82 .)
446 Phytoplankton, zoopla nkton and bacteria sta nding crop and production relationships in a eutrophic lake. [Av] M F Coveney . . . - (Oikos. Vol 29,
19 77, s 5- 21.) Bysjön, Vomb, ägd av Malmö
kommun .

447 Schmitz, Arne, Sjölundadammarna få r leva vidare. - (SDS 30/ r. )
448 Wigforss, Mikael, Klagshamn- Fotevik, hotad
kust. - (Skånes natur. [Kon taktblad et.] 19 78 :4, s 11 2
- 119.)
V. Medicin

449 Atterholm, Ingrid, Ganrot-Norlin, K arin, &
Ringertz, Olof, Febera ttacker efter bad. (Lä kartidningen. 1978:7, s 549-551.) - " Badkarssjuka n" ,
huvudsakligen Lund-Malmö-regionen .
450 Berge, Thorbjörn , & Lundberg, S ven, Cancer in
Malmö 1958-1969. An autopsy study. With clinical
comments by Knut Hreger and J an Hällen. Copenhagen 1977. 234 s. (Acta pathologica et microbiolog ica Scandinavia. Supplement. 260. Section A. )
45 1 Danielsson, Karl-Göran, Demokratisk t erapi ?
Om informellt ledarskap p å Hindbykollektivets allmänna möten. [Examensarbete vid] Beteend evetenskapliga institutionsgruppen, Lunds universitet. Lund 1978.
4 7 bl. - Duplic.
452 Erichs, Karsten, J ag vill föra fram nya ideer! ( Sjukvå rds Ronden . 19 78:1 , s 2-5 .) - Intervju med
Nils Gunnar Stormby, Allmänna sjukhuset.
453 - Ny giv i långvården. ( Sjukvårds R onden.
19 78:2, s 2- 11. ) Intervju med Hilda Larsson,
V ä rnhems sjukhus.
454 Hejdeman , Gunnar, Sjukvården i Malmö. ( Sjukhuset. 1978:3, s 129.)
455 Hill, Christian, H emvå rdscentralen. Okänd ( ? )
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del av sjukvårdsförvaltningen. - (Sjukvårds Ronden.
1978:4, s 10-13. )
456 ] ohnsson, R oland, & Ohlsson, Thomas, Att ta
ansvar för sig själv - och svara a n p å andra. "Ansvarsmodellen" i humanistisk psykologi och psykoterapi. Sthlm 1977. 186 s. - S 90- 106: Idet - ett
vå rdkollektiv.
457 Kristiansson , Göran, H är duger det inte dra be(SDS 8/ 10. ) R eportage från
n en efter sig. Tullstorps beha ndlingshem.
458 Lannerstad, Olof, Död och sjukdom bland medelålders män. Interventionseffekt och riskfaktorer analyserade genom 5 å rs uppföljning av en populationsbaserad hälsokontroll av 55-å riga mä n i Malmö. Malmö 1978. 67, [4], 18, 24, 16, 17 s. - Akad avh Lund .
459 Löfq vist, Jan, Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik j ä mte h abiliteringsenhet för rörelsehindrade barn
och ungdomar i M almö. - ( Sjukhuset. 1978 :3, s 173,
175-176, l]9.) - Allmä nna sjukhuset.
460 Olsen, Ingeborg, V ä rnhems sjukhus, Malmö. En
presentation av verksamheten. - ( Sjukhuset. 19 78:3,
s 13 1, 133, 135 .)
461 Sjuk vårdsdirektör går efter 24 år i Malmö. ( SDS 29/ r.) - Intervju med Willy D anborg och hans
efterträdare L a rs Carlbark.
462 Trell, Erik, Avdelningen för förebyggande medicin [vid Allmänna sjukhuset]: Preliminär erfarenhet av
den andra etappen. ( Sjukvårds Ronden. 1978: 1,
s 22-28.)
463 Äh gren, Bengt, Öppen sjukvård i Malmö. En
vå rdstudie vid vissa sjukhusmottagningar [vid Allmänna sjukhuset]. Malmö 19 78. 52, [9] bl.
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Rydenfelt, S 140
Rynell, E 129
Rytterborg, U 342
R å dhuset 221
Råmarksförvä rv 254
Rörsjön 217
Salomonsson, B 154, 3 r 5
Samuelsson, S-M 279, 295
Sandberg, M 8
Sandell, U 9, 11, 17, 18
S:t Gertrud (kvarteret ) 235
S:t Pauli kyrka 95
S:t P auli kyrkog 217
S:t P etri kyrka 97, 99, 101 , 102
S:t P etri läroverk 50
Saveros, G 407
Scenskola n 62
Schlossman, S 195, 296
Schlyter, H 101, 102, 196, 19 7
Schmitz, A 33 1, 388, 389, 44 7
Sege bro: fornlämn r 5 1
Segevån gsgården 297

Selin, A 198
Sellem, J 87
Sigurdsson, 0 199
Silow, S 155
Sjöberg, A 440
Sjöberg, B-L 148
Sjöholm, L 111
Sjöholm, S 33 1
Sjökvist, 0 274
Sjömanskyrkan 43
Sjöqvist, G 57
Sjöstrand, D 33 1
Sjöö, M 38 1
Skandinaviska Enskilda Banken
4 33
Skivbolaget Ama lthea 1 1 o
Skogsberg, L 252
Skogshill (pensionärshem) 284
Skumparp 2 1 2
Skyddsrumsplan 441
Skytte, G 382
Skånes d epåbibl 8
Skånska Cement AB 280
- Cementgjuteriet 3 79
- Dagbla det 25, 27, 30, 34, 35
Sköld, E 146
Skönlitteratur 66- 78
Sofielund, Gamla 243
Spå rvägar 367, 368
SSK-information 253
Stadsarkivet 5, 6
Stads biblioteket 3, 7, 8
Sta dsmissionen 44
Stadsteatern ro3, 11 3- 117, 121 ,
128, 132- 148
Stam , C 88
Stark, B 429
Sta tens scenskola 62
Sterning, S 387
Stipendiefond er 63
Stormby, N G 452
Stra ndberg, L arsgöran 59
Stra ndberg, L enna rt 430, 43 1
Strandområ d et 442, 444, 448
Stra ndsj ö, G 200
Streijffert, R 14
Strejkbryteri 268
Strömquist, U 383
Studioteatern 119, l 20, 125, l 29,
130

S tugleksu tredn 2 7 1
Sturup 77, 236, 3 78
Ståhle, P l 58
Stålmarck, T 77
Stå lnacke, S-A 130, 131
Stå lnert, M 384
Suells tobaksfabrik 28 7
Sundin, B 285
Sundqvist, S-1 403
Sundström, Å 343
Swahn, S 69
Swahn, S C 78
Svanberg, L 132
Swanberg, L K 298
Sva rtbröderna l 53
Svenning, L 393
Svenning, 0 148
Swenninger, L 413
Svensson, B E 60
Svensson, G 8
Svensson, Kaj 192
Svensson, Karin 299
Svensson, R 201
Svensson, S 300
Sveriges Radio 38
Svä rd, J 20 1
Syd,R estaurangen 390- 392
Sydsvenska D agbladet 23 , 36, 37
Symonds, J 143
Synnergren, J 15
Söderberg, L 202
Söd erbergh, C 61
Söd erga ta n 216, 363
Södra Sallerup: flintgruvor 154
- kyrkogården l 56
Sörman-Olsson , M 21 3, 221
Tapetserarnas fackfören 278
T egnerskolan 222- 225
T eleverkets kontorsbyggn 3 18
T elevision 38
T ermoroc-huset 3 l 9
T extilindustri 308, 309
Thiessen, S 344
Thoren, M 3 79
Thorsson, H 301
Thylin, S 43 2
Tideman, E 53
Tidman, E 4 33
Tidninga r 13 , 23-3 7

Tillander, U 359
Tisell, L C 133, 434
Toarp 23 7
Tobaksfabriker 266, 28 7
Tollin, S 145
Trafiksä kerhet 360
Trell, E 462
Trådbussar 359
Trägårdh ( släkten ) 203
Trägårdh, K G 203
Tullstorp: flintgruvor 154
Tullstorps behandlingshem 457
T äckmark, S E 178, 179
Törnberg, U 62
Törnblom, N 21
T örnqvist, G 345
Törnschiä rska gården 226
Uhlen, A 65
Uhlin, G 376
Ungdomens hus 12, 15, 17, 18,
22 7
Ungerson, J 3 20
Ungsocia listerna 239
W agner, H 209
V agnmuseet 362
W ahlgren, 0 23 , 36, 37
W aldenström, J 204
W allengren, B 279, 295
W a llin, V 3
W allström, C 361
W allström, T 143
W ehtje (familj en) 280
W eiborn, G 33 1
W eimarck, T 89
W ensbo-Verken 414
V erbaan , I 321
W erner, B 302
W erner, M 95
W esdahl, S 1 64
W esterberg, E 83
W es terberg, L 47
Victoriabiografen l 7, 18
Wid erberg, Bertil 21 7, 362 , 363
Wid erberg, Bo 24 7
Widing, H 90, l 93, 2 I 8, 435
Wigardt, G 135
Wigfors s, M 448
Willö, P-E 81
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Viltvå rd 388, 389
Vinberg, B 126
Winberg, U 23 2, 233
Winge, G 226
Winge, 0 13 1
Wiren, H 205, 206
Visa ns vä nner 107
Wittstrand, A 91
V årsången 26 7
V ä rnhems sjukhus 3 11 , 312, 314,
3 I 6, 453, 460
V ä rnhem sskolan 59
V ä stra Klagstorp: ortnamn 64

Yngvesson, N 207, 242

Åkesson,

J

208, 209

Åkesson, L 237
Z ern, L 148
Zieger, B 4 7, 48
Zigenare 304
Zweigbergk, J v 199, 377
Zweigbergk, M v 220
Zä tterström, B 436

Öresund: va ttenföroren 3 22
Öresundsförbindelserna 3 23-3 4 7,
369, 370, 373, 375
Öresundsgården 283
Österberg, K 147

Åberg, H 63
Åberg, L 16- 18
Ågren, B 206
Åhgren , B 463

Östergård 302
Östnä s, A 304
Östra Promenad en 9 (fastighet )
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Malmö fornminnesförenings verksamhet 1978

Arsmöte

Ordinarie årsmöte hölls den I 7 april i Tekniska
museet, Malmöhusvägen. Föreningens ordförande sedan I 953, f.d. borgmästare Thomas Munck
af Rosenschöld, hade undanbett sig återval. Till
ny ordförande valdes professorn Kjell Å. Modeer, som i ett retrospektivt anförande uttryckte
styrelsens och föreningens stora tacksamhet till
Thomas Munck af Rosenschöld för dennes betydelsefulla insatser som föreningens ordförande
under ett kvartssekel. Avsägelse förelåg också
från styrelseledamoten, arkitekt SAR Sture
Kelfve, som avtackades av den nye ordföranden
för sjutton års värdefullt arbete inom styrelsen.
Enligt beslut av årsmötet utökades styrelsen
till sex ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Till ordinarie ledamöter omvaldes direktören
John Hain och skriftställaren Helge Andersson
och nyvaldes I :e intendenten Bengt Salomonsson, intendenten Sven Rosborn och fru Elsebeth
Bager. Som suppleanter nyvaldes arkitekt SAR
Bengt Berggren och specialläraren Britt Norstadius.
Efter förslag från styrelsen valdes till hedersledamöter i föreningen föreningens avgående
ordförande, f.d. borgmästare Thomas Munck af
Rosenschöld, och hans maka Eva Munck af Rosenschöld.
Efter årsmötesförhandlingarna höll f.d. I :e intendenten vid Malmö museum, Carl Gustaf
Lekholm, ett föredrag med rubriken "En museiman ser tillbaka'', där han gav några glimtar
från sin omväxlande verksamhet som museiman
under fyra decennier och belyste utvecklingen
på det museala området. Ca I 20 medlemmar

overvar årsmötet. Ett So-tal medlemmar intog
därefter en gemensam lätt supe i Tekniska museet.
Styrelsen
Styrelsen har under året sammanträtt fem gånger, den g januari, den I I april, den 25 maj, den
5 september och den S december.
Styrelsen, som konstituerade sig vid sammanträdet den 25 maj, har under året haft följande
sammansättning: Professorn Kjell Å. Modeer,
ordförande, direktören John Hain, vice ordförande och kassaförvaltare, skriftställaren Helge
Andersson, sekreterare, I :e intendenten Bengt
Salomonsson, intendenten Sven Rosborn och fru
Elsebeth Bager med arkitekt SAR Bengt Berggren och specialläraren Britt Norstadius som
suppleanter.
Utfl'ykter
Den traditionella vårutfärden ägde rum den 27
maj och höll sig inom sydvästra Skåne. Två
abonnerade bussar med Helge Andersson och
Bengt Salomonsson som färdledare förde ett Sota! deltagare via Katrinetorp med C. L. Gernandts originella rumsdekorationer, bygatan i
Skumparp, industriminnenas Klagshamn, Pile
med den hemlighetsfulla ringvallen på strandängarna vid Öresund, Månstorps gavlar, ruinerna av riddaren Eske Billes I 500-talsborg, och
Bolmers högar till Vellinge anrika gästgivaregård, där gemensam lunch intogs. Eftermiddagen ägnades åt syskonstäderna Falsterbo och
Skanör. I Falsterbo kyrka bjöd kantorn Ulla
Wegrup-Ljungberg på musik från I 700-talsor-

geln, och Falsterbo museum förevisades av riksantikvariens ombud, L ars Dufberg. Avslutningsvis besågs Skanörs rådhus med Thomas Munck
af Rosenschöld som sakkunnig ciceron.
Höstprogrammet upptog tvenne aktiviteter.
Med anknytning till 150-årsminnet av den första
lustturen mellan Köpenhamn och Malmö med
den danska hjulångaren Caledonia företog fornminnesföreningen den 14 oktober en utflykt med
De stora båtarna till Köpenhamn, där intendenten Sven Rosborn framför Christiansborgs slott
gav en kort orientering om det medeltida Köpenhamn, som växte fram i skydd av en av
biskop Absalon på 1160-talet grundad borg, varefter deltagarna besökte T0jhuset med internationellt kända militärhistoriska samlingar, och
där de hälsades välkomna av museumsinspektör
Kai Nielsen. Före hemfärden hann deltagarna
också bese de gamla segelskeppen i Nyhavn och
besöka en tillfällig utställning av modeller av
äldre örlogsskepp i Rotel Admiral i ett av de
gamla hamnmagasinen. På återresan intogs en
gemensam måltid ombord. Ett 50-tal medlemmar deltog i utflykten.
På lokalplanet upptog höstprogrammet den
28 oktober en stadsvandring i Malmö med samling vid Hovrätten, där hovrättspresidenten
Tore Landahl hälsade deltagarna välkomna och
presenterade såväl de gamla som nya lokalerna,
och professorn Kjell Å. Modeer gav några glimtar ur domstolens historia. Från Hovrätten gick
vandringen med Bengt Salomonsson och Sven
Rosborn som ciceroner vidare genom det gamla
Väster, där bl.a. några hus, som pietetsfullt restaurerats med bidrag från Malmö Försköningsoch Planteringsförening, och de aktuella grävningarna i kv. Tranan besågs. Stadsvandringen
hade samlat ett 80-tal deltagare, varav hälften
begagnade tillfället att avsluta vandringen med
kaffe i museirestaurangen Vega. Till stadsvandringen hade även Malmö Förskönings- och Planteringsförenings medlemmar inbjudits.

Engagemang i kultur- och miljöfrågor
Fornminnesföreningens styrelse har i ett yttrande, som i mitten av januari tillställdes kommunfullmäktiges samtliga ledamöter, kraftigt reagerat mot det förslag till gågator i "Gamla stan",
som utarbetats inom stadsbyggnadskontoret. Enligt styrelsens mening har förslaget till stora delar karaktären av en meningslös förstöring av
stadsmiljön. Yttrandet, som publicerades i pressen, bidrog till en livlig debatt i frågan i kommunfullmäktige. Trots fornminnesföreningens
och andra instansers kritik antogs förslaget på
kommunfullmäktiges januarisammanträde. Fornminnesföreningens yttrande medverkade emellertid till att kommunfullmäktige till sitt beslut
knöt ett villkor: Den främmande karaktären av
gatubeläggningen skall nyanseras genom en
dämpning av färgsättningen i förhållande till
förslaget.
Elbogen
Enligt beslut av styrelsen skall föreningens periodiska skrift, medlemsbladet Elbogen, från och
med utgivningsåret 1978 utkomma med fyra
nummer per år, av vilka det fjärde numret skall
utgöra föreningens hittillsvarande årsskrift. Det
tidigare namnet "Elbogen. Medlemsblad för
Malmö fornminnesförening" har samtidigt enligt beslut av styrelsen ändrats till "Elbogen.
Malmö fornminnesförenings tidskrift". Sedan
avgående ordföranden, f.d. borgmästaren Thomas Munck af Rosenschöld, anhållit om befrielse från uppdraget att vara ansvarig utgivare
för "Elbogen. Medlemsblad för Malmö fornminnesförening", har styrelsen till ny ansvarig
utgivare för medlemsbladet och fortsättningsvis
för "Elbogen. Malmö fornminnesförenings tidskrift" utsett professorn Kjell Å. Modeer. Som
redaktörer för föreningens periodiska skrift har
styrelsen utsett skriftställaren Helge Andersson
och intendenten Sven Rosborn. Av praktiska

skäl har byte av namn på tidskriften och ansvarig utgivare icke genomförts förrä n vid årsskiftet. Utgivningen av tidskriftens fj ä rde nummer
har tyvärr n ågot fördröjts, och numret beräknas kunna distribueras till medlemmarna under
mars 1979. Medlemsbladet har förty under det
åttonde utgivningsåret utkommit med endast tre
nummer, vilka utsänts 7/4, 12 /5 och 2/10. För
dessa nummer har Thomas Munck af Rosenschöld kvarstått som ansvarig utgivare, och redaktörer h ar varit Kjell Å. Modeer, H elge And ersson och Sven Roshorn.

Arsskrift I 977
Årsskriften r 977, som utgör en bildkavalkad
kring temat "Arbetsmiljöer i sekelskiftets Malmö" från fornminnesföreningens bildarkiv i
M almö museum, utarbetas av ett redaktionskollegium, bestående av herrarna Modeer (sammankallande ), Andersson, Roshorn och Salo-

Tillgångar
Aktier
270 aktier i Asea
6.818
63 aktier i Sv. Handelsbanken 7.648
r 44 aktier i Cardo AB
3.827
13·7 15
182 aktier i SE-Banken
80 aktier i Fläktfabriken
5·344
r 98 aktier i Skandia
2.038
93 aktier i Custos
4.894
72 aktier i Öresund
6.982
2 st. premieobligationer
Banktillgodoh avanden
Postgiro
K assa
Diverse fordringar

5r.266
200
84.464
r.299
243
I0.000

Kronor

147.472

monsson. P å grund av exceptionellt stora arbetsbördor har kollegiets ledamöter icke under året
hunnit färdigställa bildtextmaterialet till boken.
Kollegiet räknar dock med att kunna distribuera
boken till medlemmarna under första halvåret
1979·

M edlemsantal
Under året har föreningens medlemsantal utgjorts av tre hedersledamöter, fem ständiga och
r. r 53 betala nde medlemmar, därav r 24 familjemedlemmar, vilket utgör en ökning med 65 medlemmar sedan föregående år. Under året har
76 nytillträdande medlemmar registrerats och
22 fullbetalande medlemmar avförts ur m a trikeln.
Balanskonto
Föreningens balanskonto per den 31 december
1978 utgjorde:

Skulder
Berghska Fonden
Leif Ljungbergs Fond
Anna Lisa o. Sven Eric Lundgren Fond
Emil o. Iris Schelins Fond
Elisabeth Berntons Fond
Einar Bagers 90-års Fond
Diverse skulder (reserverat för årsskrifterna 1977/78)
Kapitalbeh ållning
Kronor

2.435
4.210
12 .105
6.120
4.59 7
I 6.225
74. r ro
27.670
147.472
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Utdrag ur Malmö fornminnesförenings matrikel december 1979

H edersledamöter:
Bager, Einar, fil. doktor, konstnär
Munck af Rosenschöld, Eva fru
Munck af Rosenschöld, Thomas f. d. borgmästare

Ärligen betalande medlemmar, vilka inträtt under år I979:
Alm, Berit fr.
Almqvist, Ulf h err
Ambjörnsson, Siw leg. sjukgymn.
Anderberg, Christer h err
And ersson, Astrid M. fru
Andersson, May fr.
Andersson, N ancy fr.
Andersson, Olle herr
Andersson, Yvonne fr.
Andreasson, L ars herr
Arnell, Vera fru
Baadstöe, Christer herr
Bengtsson, H a ns h err
Bengtsson, V era fru
Berden, Yngve folkskollärare
Bergström, K arin fr.
Berliner, R agna fr.
Blad, Åke optiker
Blixt, Curt h err
Bliich er, H a ns avd.-chef
Bliicher, Sune tj ä nsteman
Bondesson, Inga fru
Borgström, K a rl-Eric herr
Brota:us, Christina fröken
Bäckström, Anders h err
Carlsson, Gustaf herr
Carlsson, K erstin fr.
Carnemalm, Gerd speciallärare
C estrone, Birgitta fr.
Claesson, Birgitta fr.
Cronberg, Ebbe leg. lä k.
D a hlman, Birgitta fr.
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Dinnetz, Per h err
Druckelberg-Janrup, Birgit fr.
Edvardsson, Christer h err
Ekbom, Tord laboratoriechef
Elmland, Erna fru
Eriksson, Christer advokat
Eriksson, Gun fr.
Erixon, Britta fr.
Falk, Ann fr.
Faxe, Peter herr
Fischerström, Maria fru
Fors, Agneta fr.
Forssell, Gun fr.
Friberg, Siv fr.
Gonzalez, Brita fr.
Grahn, K ent herr
Granlund, Majk en fr.
Gra nquist, Inge inköpa re
Gra nquist, L a rs A. herr
Gullstra nd , M alte timmerman
Gunn, J an h err
Gunnarsson, Sven länsråd
Gustafsson, R onny h err
Göransson, Eva fru
Göransson, Göran h err
H agdahl, Fra nk herr
H allin, Bengt herr
H allqvist, Kaj herr
Hammerskog, Solveig fr.
H ansson, H elen fr.
H edberg, Eva fr.
H edin, Stig ingenjör

H egnelius, Ingrid fr.
H enriksson, Kurt herr
H epp, Annika fr.
H ertz, Bo herr
Holub, Ada leg. läk.
Holmberg, Ann-Ma ri fr.
Holmberg, Ewy fru
Holmstedt, Leif herr
Horva th, L ajos h err
Hörj el, Rolf herr
J acobsson, M argareta fr.
J acobsson, Thorwald h err
J a ngberg, Ebba fr.
J eppsson-Björklund, R en ee fru
J eppsson, Ulla fr.
J ohansson, Bengt h err
Johansson, Birgitta fr.
Johansson, Mikael herr
J önsson, Bengt herr
K a rlegärd, Christer herr
Kittel, Carl h err
Kj ellen, Maud fru
K ockum, Gunnar direktör
Kristoffersson, Lisbeth fr .
Kyllerström, Börje, försä ljn .-chef
Larsson, K a j h err
L ehto, L a rs herr
Liden, J an herr
Lind, Vera fr.
Lindahl, Ba rbro fr.
Lind ahl, K erstin småskollä rare
Lindblad, Karin fru

Linden, Astrid fru
Lindholm, Annie fr.
Lundberg, Eva Marie fr.
Lunden, Bengt h err
Lundgren, Bo herr
Lundkvist, Pa ul h err
Lundström, R ika rd h err
Löfstedt, Nils typograf
Lönn, Bror h err
L önnbjer, lngert fr.
L övgren, Inga fr.
M agnusson, H einrich herr
M agnusson, Ove snicka remästa re
M almström, Boel fr.
M altkvist, Sven-Olof herr
M a ttsson, Bror h err
Molin, Björn h err
Mulamuhie, Nezira fr.
M ånsson , Axel h err
Nelin, Kurt kamrer
Nelson, Stig h err
Neuma n-Nicolaidis, Eva leg. lä k.
Nielsen, Liselott fr.
N ihlberg, Stig h err
Nilsson, H erbert h err
Nilsson, In gvar h err
Nilsson, Kj ell-Åke h err
Nilsson, Ture herr
Nordborg, Erik körsnä r
Nordström, M a ria fr.
Nyborg, L ars h err
Olsson, Anna planeringssekr.
Olsson, M a ts fil. kand.
Ohlsson, Pia fr.
Ohrås, Bertil h err

Orton, Ingrid fr.
Palm, Inga fr.
Pering, Mariann e banktjä nsteman
Persson, Agneta fr.
P ersson, Arne ambulansförare
Persson, Britt fr.
Persson, Göran elektriker
Persson, lnez fr.
Persson, Ingemar h err
Persson, Leif h err
P ersson, Marga reta fr.
Pettersson, Bertil ingenjör
Pettersson, J an h err
Pripp, Göran herr
Rad entoft, M a ts stud.
R edlow, Berndt herr
R ehn, C laes civ.-ing.
R eij er, H a ns ingenjör
R eimers, Eric herr
R enh ammar, L ars herr
R evsted t, Per h err
Rivald, Stefan herr
Rosengren, Ewa fru
Rubinstein, H arry studierektor
Ryberg, L a rs överkontr.
Rydholm, K a rin fr.
Samuelsson, Ingvar h err
Schedin, Birgitta fr
Schlyter, H erman prost
Schurmann, Rut fr.
Silfverberg, Joha n kontorschef
Sjöberg, Maj fr.
Sjöström, Lennart advokat
Sköld, H a ns byggnadsing.
Smedberg, J an h err

Stenberg, Brita fr .
Ståhle, L eif h err
Sundewall, Ingemar herr
Swedmark, Olof h err
Svensson, Arne h err
Svensson, Berndt h err
Svensson, Britt fr .
Svensson, Göran h err
Svensson, Torgny h err
Svensson, Wanj a fr.
Svensson, Yngve herr
Svä rd, Bror Johan h err
Söderberg, Hans herr
Södergren-Elfström, Margaretha fru
Söderström, Göran musiker
T enggren, Erik vagnmästa re
Thees, K erstin fru
Thörn, C arl-Gustaf herr
Thörn, R aimond h err
Tinggren, Gudrun fru
Tinz, Tove fr .
T orp, Christina fr.
Tuvesson, Birgitta fr.
Urfors, Christer h err
Wannerholt, Allan h err
V eborg, Anders h err
Widen, Frida frök en
Willkrans, Elisabet fr.
Ysberg, Åke herr
Z etterman, Börj e adjunkt
Åkerdahl, Anna fr.
Åkerlund, Sven herr
Åkerman, Greta fru
Åkerström, P. G . byggnadsing.
Åkesson, Kj ell herr
Öberg, L ars ingenjör

Styrelse:
Ordförande: Kjell A. Modeer, professor
V. ordförande och kassaförvaltare: John Hain, direktör
Sekreterare : Helge Andersson, skriftställare
L edamöter: Bengt Salomonsson, förste intendent, Sven Rosborn, intendent, Elsebeth
Bager, fru
Suppleanter: Bengt Berggren, arkitekt SAR, Britt Norstadius, speciallärare
1
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El bogen I 979: Samlingsregister

Helge Andersson: En vacker början, (Malmö
fornminnesförenings grundande r 909), nr r s. 2.
H elge Andersson: Malmöiten (Jörgen Kock),
nr r s. 4.
H elge Andersson: Ett skoljubileum (nuvarande
Malmö latinskola r oo år), nr 3 s. r 4.
H elge Andersson: Kyrkohistoriskt 450-årsminne
(den förste evangeliske kyrkoherden i Malmö),
nr 3 s. 26.
H elge Andersson : Malmö fornminnesförening
och Jörgen Kocks gård, nr 4 s. r 2 7.
Per Andersson: Malmölitteratur. Bibliografiska
noteringar för år r 978 med tillägg från föregående år, nr 4 s. r 29.
Einar Bager: J örgen Kocks gård och dess ägare,
nr 4 s. 7.
Elsebeth Bager: Föredrag vid Bunkeflo nya kyrkas 80-årsjubileum, nr 3 s. 2.
Göran Hallb erg: Är namnet Malmö acceptabelt
förklarat?, nr 3 s. r 6.
Rikard Halmb erg: Byggnadsundersökningen av
Jörgen Kocks gård, nr 4 s. 67.
Rikard Halmb erg: Jörgen Kocks gårds arkitektoniska utsmyckning, nr 4 s. 103.
Malmö fornminn esförening: Föreningsmedde-

landen, nr r s. r, nr 2 s. r, nr 3 s. r och s. 28,
nr 4 s. 5 och s. r5r.
Mal mö f ornminnesf örenings styrelse: R äddningsaktion för Schartauhuset, nr 2 s. 19.
Mal mö fornminn es/ örenings verksamhet I 978,
nr 4 s. r5r.
Kjell A Modeer: Malmö fornminnesförening 70
år. Ett program vid en milstolpe, nr 2 s. 2.
Kjell A Modeer: Malmöiten (Kristian Naumann ), nr 3 s. 27.
Thomas Munck af Rosenschöld: Staden Malmös
namn, nr 2 s. r 7.
Thomas Munck af Rosenschöld: Namnet
Malmö, ett genmäle, nr 3 s. 20.
Otto Norn: De malede vcegdekorationer i J 0rgen
Kocks gård, nr 4 s. 89.
Sven R osbarn: Meningsskilj aktligheter vid några
sandhögar, (om namnet Malmö ) , nr 3 s. 24.
S ven Rosbarn: R ekonstruktion av Jörgen K ocks
gård, nr 4 s. r 2 r.
H erman Schlyter: Julkrubban i S:t Petri 50 år,
nr 3 s. ro.
L ennart Tomner: Borgmästare J örgen Kock,
nr 4 s. 43 ·
Alf Aberg: Malmö under snapphanekrigets
stormar, nr 2 s. 8.
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