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Ett unikt Malmökvarter
Malmö grundades redan vid mit-

ten av 1200-talet. På en lång sandre-
vel, på båda sidorna om en gammal
strandväg som löpte utmed kusten,
växte den äldsta staden fram. Strand-
vägen existerar än i dag, nuvarande
Västergatan – Adelgatan – Österga-
tan. Stranden låg en gång där Norra
Vallgatan i dag går fram. Mellan des-
sa gator uppstod snabbt en permanent
bebyggelse. Längst i öster, där staden
tog slut, låg på nuvarande Drottning-
torget det stora porttornet Österport.

Det är också strax innanför det gamla
portläget som du finner det unika kul-
turkvarteret S:t Gertrud.

Närheten till den östra stadspor-
ten och den landsväg som från detta
torn löpte vidare till den under me-
deltiden mäktiga staden Lund, gjorde
att ägarna till gårdarna i S:t Gertrud
satt och ruvade på stinna silverkistor.
Här bodde minsann inga fattiglappar.
Tomterna kan i bevarat skrivet mate-
rial föras ner till slutet av medeltiden
men arkeologerna, dessa så märkliga
människor med sina spadar och sitt
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historiska kunnande, har på platsen
hittat avfall och byggnadslämningar
redan från stadens äldsta tid.

S:t Gertrud består av tre stora bor-
gargårdar med en samlad bebyggelse
vars historia sträcker sig från sen me-
deltid till nutid. Insprängd mellan två
av gårdarna finns dessutom ett vac-
kert bostadshus från 1800-talet. I hela
Malmö är det faktiskt i just S:t Gert-
rud som du bäst kan uppleva hur bor-
garnas hem såg ut genom mer än ett
halvt årtusende.

De tre gårdarna var under medel-
tiden uppdelade på sammanlagt sex

avlånga tomter, vilka sträckte sig från
Östergatan ner till Öresunds strand. I
den snabbt växande 1200-tals staden
ville så många som möjligt ha sina
hus utmed den attraktiva handelsga-
tan. Därför fick tomterna sina märk-
liga långsmala former. Först när sta-
den blev större med fler gator, kunde
tomter slåss samman till större går-
dar. Än i dag utgör dock den smala
Kuntzegården ett vackert exempel på
en lång och trång gård. Men tänk då
på att denna en gång varit uppdelat i
två tomter. Herregud, man har ju inte
ens kunnat vända en häst här inne!

Bilden på förra sidan visar Östergatan med Rasmus Kieldsons hus och Kuntzehuset vid
slutet av 1800-talet. På bilden ovan ses några hus på Bagerska gården år 1969.
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Den äldsta gården
Kunzes gård har fått sitt namn ef-

ter borgmästaren Niels Kuntze som
bodde här på 1530-talet. När du från
Östergatan går genom porten som le-
der in till gården går du faktiskt ige-
nom hans förstuga. Under 1500-talet
skedde all varutransport in till gården
från stranden. Först på 1600-talet tog
man upp den nuvarande gatuporten.

Kuntzes hus är en av det nutida
Malmös många bevarade byggnader
från 1500-talet, en verklig pärla för
staden. Huset är byggt som ett rad-
hus med två identiska lägenheter, av-
delade av en mittmur vilken gått från

källare till vind. I dag finns muren
endast kvar i den vackra kryssvalv-
skällaren. Ut mot Östergatan hade
varje lägenhet i bottenvåningen en
stor bodlucka och innanför denna ett
rum som tjänat som handelsbod.

Huset eldhärjades på 1600-talet.
Det är inte omöjligt att det var dans-
karna som under belägringen av Mal-
mö år 1677 tände på gården. Efter
branden har man troligtvis rivit hu-
sets mellanvägg och på detta sätt ska-
pat den nuvarande rumsindelningen.

I bottenvåningen finner du idag ett
målat tak från slutet av 1600-talet. I
övre våningen finns vackra prov på
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olika tiders interiörstilar. Det östra ga-
velrummet ståtar t.ex. med ett vac-
kert växtranksmotiv som målats di-
rekt på väggen. I mittrummet finns en
praktfull kakelugn och ett s.k. stucka-
turtak i gips. Takhöjden är här högre
än i övriga rum. Hela rummet skapa-
des i samband med ett bröllop på
1870-talet. I det västra gavelrummet
får du en känsla av lustiga huset på
Tivoli i Köpenhamn. Väggarna är här
helt täckta av randiga 1700-tals mål-
ningar i olika färger.

Ute på gården finns till höger från
porten räknat det s.k. Karl XII:s hu-
set, en vacker korsvirkesbyggnad i två
våningar. Den svenske kungen har in-
te bott här. Han har inte ens sett hu-
set även om det är uppfört under hans
regeringstid, dvs. någon gång under
de två första decennierna av 1700-ta-
let. Bortom detta hus finns ett antal
hus i rad efter varandra. Samtliga har
en gulaktig färg. Just denna färg var
mycket vanlig i Malmö, i varje fall
på 1800-talet; ja man skulle nästan
kunna säga att Malmö vid den tiden
var ”den gula staden”.

Till höger från porten räknat lig-
ger två korsvirkeshus från troligtvis
tidigt 1800-tal. Allt är dock inte guld
som glimmar. Då husen restaurerades
på 1970-talet var det hårda krav på
ventilation inomhus. Golvet i övervå-
ningarna på dessa hus höjdes därför
en halv meter för att ge plats för dessa
nymodigheter. På detta sätt kunde
man dölja allt det moderna och inte
förstöra helhetsintrycket. Den enda

nackdelen är att övervåningen blivit
så låg att resliga och vackra personer
ofta stångar pannan blodig i takbjäl-
karna. Skönheten avtar därmed för
stunden.
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Rasmus Kieldsons gård
Här finner du ett vackert prov på

en mindre 1600-talsgård i det dåtida
Malmö. Korsvirkeshusen, dvs. både
gathuset och gårdslängan i öster har
en skönhet som kan göra vem som
helst gråtfärdig av lycka. I gårdens
bakre del finner du en stallbyggnad
som byggts under sent 1800-tal.

De äldsta husen i gården är med
stor sannolikhet uppförda året 1637.
Trettio år senare dog ägaren, rådman-
nen Henrik Hansen Krutmeijer, och
Rasmus Kieldson köpte gården. Ras-
mus var en rik handelsman som hade
många gårdar i Malmö men det var
här som han bodde med sin stora fa-
milj. Efter det att Skåne blivit svenskt
år 1658 blev skåningarna ofta illa be-

handlade av de nya herrarna. Rasmus
greps t.ex. en gång i Lund och fick
med handbojor under soldateskort gå
hela vägen tillbaka till Malmö. Vad
värre var - han fick också gå fängslad
utmed Östergatan fram till vaktbygg-
naden, belägen på Stortorget. Trots
denna pinsamma händelse blev han
senare befordrad av den svenska ge-
neralguvernören till rådman i staden.

Vid gårdens restaurering upptäck-
tes att den stora köksspisen i två vå-
ningar var nästan helt intakt. Mål-
ningsfragment runt spisöppningen på
första våningen är daterade till slutet
av 1600-talet och visar att spisen är
ursprunglig, Malmös äldsta i dag be-
varade i sitt slag.
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Bagerska gården
Den Bagerska gården är den störs-

ta av S:t Gertruds tre gårdar. Här slår
bokstavligen det tidiga 1800-talet dig
i ansiktet när du gör entré. Hela går-
den är stor som en äkta, kringbyggd
skånsk bondgård. Och nog behövdes
ytan alltid. Släkten Bager, som ägde
denna gård redan på 1700-talet, hand-
lade med bl.a. spannmål. Otaliga var
de hästdragna bondvagnar som här
inne på gården varje sensommar los-
sade sina laster av markens gröda, väl
förpackade i trätunnor. I dag blocke-
ras gårdens bortre sida av ett stort ma-
gasinshus i två våningar. Förr låg här
en annan byggnad med bred inkörs-
port. Det nuvarande magasinet flyt-
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tades hit under den stora restaure-
ringen som skedde på 1970-talet.

Gatubyggnaden är typisk för en av
Malmös rika borgare på 1800-talet.
Korsvirkeshusen ersattes då gärna av
murade och putsade byggnader. Bo-
ningshusen blev nästan som mindre
herrgårdar. Utmed Bagersgatan i ös-
ter löper en lång tvåvåningsbyggnad
i korsvirke. Merparten av denna rym-
mer i dag en stor hörsal och endast
exteriören är bevarad i sin gamla stil.
Undantaget är den del av byggnaden
som ligger närmast boningshuset. Här
inne finns fortfarande det Bagerska
gårdskontoret i exakt det skick som
det hade i slutet av 1800-talet.

I ett litet rum bakom kontoret hade
gårdens två bokhållarna sin enkla lä-
genhet. De ingick i den stora gårds-
gemenskapen. Bland gårdens anställ-
da fann man för hundrafemtio år se-
dan 2 butiksbiträden, 4 drängar, hus-
hållsmamsellen, kokerskan, diskers-
kan och städerskan. Bokhållarna var
något finare än de övriga och fick vid

måltiderna sitta med den Bagerska fa-
miljen vid ”herrskapsbordet” inne i
det stora boningshuset. Men deras bo-
stad var ett kyffe! Dock betydligt bätt-
re än drängarnas vars bostad, på tra-
ditionellt skånskt sätt, fanns i gårdens
stall tillsammans med hästarna.
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Konsten att lagra på höjden
Malmö var för 150 år sedan inne i

en väldig expansionsperiod. Hant-
verksmonopolet, det medeltida s.k.
skråväsendet, hade tagits bort och
industrier växte nu upp i en rasande
fart. De rikare borgarna började där-
för handla med en mängd olika va-
ror, inte enbart med jordbruksproduk-
ter. Platserna inne på de stora, kring-
byggda gårdarna räckte oftast inte till
att lagra alla varor. Man blev därför
tvungen att överge tvåvåningsarkitek-
turen och i stället bygga magasin ”på
höjden”. Det var dessa stora lager-
byggnader som skulle komma att bli
mycket karakteristiska inslag i Mal-
möbilden vid mitten av 1800-talet.

I Malmö finns numera endast fem
av dessa höga magasinshus bevarade.
Två av dessa finner du på S:t Gertrud.
Båda ligger ut mot Norra Vallgatan.
Yttermurarna är uppförda av präktigt
tegel men invändig bärs alla golv upp
av enorma träkonstruktioner. Allt är
dimensionerat för att tåla stora tyng-
der från magasinerade varor, allt från
järn till sprit. Sprit var faktiskt en av
stadens stora handelsvaror. Från Mal-
mö skeppades vid denna tid årligen
många båtslaster av denna varan till
de norrländska hamnarna.

Utanför de två magasinen finner
du Norra Vallgatan och den breda ka-
nalen. Så sent som in på 1900-talet
kunde stora segelskepp genom de då
vridbara kanalbroarna ta sig in hit till
S:t Gertrud. Kanalen användes också
speciellt för vinterliggande fartyg.
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Stenhusens tid
På 1860-talet kan man med fog

tala om stenarkitekturens entré i Mal-
mö. Snart skulle allt fler hus uppfö-
ras utanför kanalen; den s.k. ”sten-
staden” uppstod. Med detta menas
givetvis inte bokstavligen ”sten” utan
hus byggda av tegel och cement. Det
blev en formlig explosion av bygg-
lust i Malmö. Många av de miljöer
som vi idag kallar för gamla har till-
kommit under just denna epok.

I S:t Gertrud finner du ett av de
tidiga exemplen på dessa ”stenhus”.
Inklämd mellan den Bagerska gården
och Kuntzes gård ligger ut mot Ös-
tergatan ett vackert hus i tre våningar,
byggt 1873 och ritat av Malmös förs-
te stadsarkitekt W. Klein. Inne i trapp-
rummet mot gården sitter fortfarande

en väggmålning föreställande ett öga.
Det ska vara ditmålad av en kärleks-
krank yngling som förälskat sig i en
av husets vackra döttrar.

I dag finns inte den kärleken kvar.
Men vi hoppas att du som besöker S:t
Gertrud ska finna kärlek till vad just
ditt öga ser. Minns att i dessa gårdar
finns dolt mer än tjugo generationer
av Malmös historia. Tala om tidens
vingslag!


