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vårterminen. Därvid böra föredragen i främsta rummet ägnas märkligare 
nya grävningar oeh fynd samt frågor av mera principiell natur rörande fom-
niinncsvårdon. Föreningen bör även söka varje år anordna en uteslutande 
för dess medlemmar avsedd sommarutfärd. 

Fornminnesföreningen kommer fortfarande att som årsskrift till sina med
lemmar distribuera Vittcrhets Akademiens tidskrift Fornvännen (avgiften 
härför utgör samtidigt medlemsavgift i föreningen). Men dessutom kommer 
man alt söka upplägga en tvångsfritt utkommande skriftsorio. I donna skola 
i populär form behandlas ämnen av översiktlig art, t. ex. redogörelser för 
undersökningar av forntida hustyper och byanläggningar, för dot pågående 
inventeringsarbetet av Sveriges fasta fornlämningar, för do nyare stads-
arkeologiska undersökningarna i Sverige, för do senaste årens klosferkon-
scrveringar i vårt land o. s. v. 

Malmöhus och dess restaurering. 

Restaureringen av Christian III:s stolta Malmöhus nalkas sin fullbordan. 
Den ursprungliga takresningen samt de till donsamma anslutna många 
trappgavlarna, de egenartade burspråken, trapptornets trappa, gemakens 
öppna spislar, allt detta och mera ha, tack vare lyckliga fynd, kunnat 
rekonstrueras på ett sådant sätt att blott en mycket liten felmarginal kan 
finnas. Restaureringen, som ledes av länsarkitekten Nils A. Blanck i sam
arbete mod undertecknad såsom kulturhistorisk kontrollant, samt ingeniören 
J. E. Liljegren, intresserad och energisk byggmästare, har gynnats av en 
enastående tur. Det ena viktiga fyndot efter det andra har gjorts och på 
do mest oväntade sätt ha fragment och bevarade rester i byggnaden lämnat 
korrigering av mått eller kontroll av tilltänkta rekonstruktioners riktighet. 
Endast på ytterligt få punkter har man måst tillgripa on på allmänt resone
mang gjord rekonstruktion och i dessa fall har det hela rört sig ondast om 
måttvariationor inom snäva gränser. Allt detta tack vare do tydliga spår av 
forna anordningar, som överallt anträffats. Ännu återstå dock vissa arbeten 
i interiören, varav flera av vanskligare art. 

Mycket har även under restaureringsarbetcts gäng framkommit med 
avseonde dels på borgens rumsfördolning, dels ifråga om do anläggningar, 
som föregått det nuvarande slottet och av vilka betydande rester återstå. Den 
tyvärr i förtid bortgångne lektorn Karl Berlin, på vars utomordentliga under
sökningar av byggnaden restanrcringsarbotct från början i stor utsträckning 
byggt, hade i dessa avseenden kommit till vissa resultat, vilka nu delvis be
styrkts eller korrigerats, delvis kunnat ytterligare utbyggas. 

Rumsindelningcn i Christian III:s Malmöhus har varit ganska egenartad 
(fig. 13). I källarevåningcns västra hälft låg antagligen Borgstugan. Första 
våningen var delad i tvä, från varandra helt avskilda bostadsvåningar av 
likartad indelning och vardera med direkt ingång från borggården, däremot 
ulan förbindelse med torntrapphuset. Den västliga av dessa bostadsvåningar 
var säkerligen "lensmandens"'. Man kan identifiera Frustugan och Daglig-
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stugan däri. Den förra värmdes med en öppen spisel, den senare genom en 
sätlugn, matad frän den väldiga spiseln i det utanför liggande vaktrummet. 

Andra våningen utgjordes av do kungliga gomakon. Man synes här med 
säkerhet kunna identifiera Frustuga, Riddarsal, Vaktrum och Dagligstuga. 
Medan här alla rum värmdes av öppna spislar hado Dagligstugan dessutom 
on kakelugn, vars kakel f. ö. anträffats vid grävningen utanför slottsmuren. 

Anmärkas bör, att alla rum i hela slottet, dock med undantag av daglig-
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Fig. 13. Malmöhus slott. Försök till rekonstruktion av 1500-talets rumsför
delning. I. Källarovåningen. II. Bottenvåningen. III. Kungsvåningon. 

stugorna och vaktrummen, haft vart och ott sin bekvämlighetsinrättning, varav 
somliga med inbyggd, murad avloppskanal (do inåt borggården belägna), 
andra med balkongkonstruktion (de utåt sjösidan belägna). 

Vindsvåningen har upptagits av skyttegång och förrädsutrymmon. 
Det äldsta Malmöhus, den s. k. Montorgaarden (fig. 14:1), byggdes av 

Erik av Pommern på ett område av sammanköpta tomter inne i den dåvarande 
staden. Montergaardon låg i den strax etter 1394 samt år 1419 anlagda nord
västra delen av stadsringrauren och synes hava utgjorts av en tvåvånings
byggnad av tegel och kritsten, ansluten till ott hörntorn i nämnda ringmur, 
samt en gonom mur mot staden avgränsad borggård. Donna anläggning har 
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i rätt stor omfattning bevarats till våra dagar. Till densamma fogades enligt 
urkunderna år 1519—20 i väster en ny stadsmursträcka, varav ett bevarat 
stycke, försett med bibehållen krenolcring, av allt att döma. härstammar (fig. 
14:11). År 1526—32 belastades Malmöhus ytterligare (fig. 14:111) och det 
synes hava varit vid detta tillfälle, som den kraftiga ringmur byggdes, vars 
grund finnes kvar, jämte elt stycke högre mur i nuvarande slottets nordfasad. 
Denna ringmur nedrevs emellertid till sina mot staden vettande delar år 
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Fig. 14. Schematiska situationsplaner över Malmöhus vid olika tidpunkter. 
Rekonstruerade efter fynd 1925—30 samt A. U. Isbergs Malmökarta. 

1534 av Malmö borgare under deras bekanta försök att göra Malmö till fri 
riksstad. Redan 1536 var staden dock i Christian 111:8 händer och konungen 
skred samma är till uppförandet av det nuvarande Malmöhus (fig. 14: IV), 
vilket med vallar och gravar stod färdigt redan 1542.1 

1 För ovanstående dokumentariska uppgifter jämför A. U. I s b e r g 
j u n i o r s utomordentliga "Handbok med uppgifter och förklaringar till 
A. U. I s b e r g s s : r s historiska karta över Malmö stad av år 1875". 
Andra uppl. Malmö 1922 sid. 976 o. f. Utförligare redogörelse för Malmö
hus restaurering i Föreningens för Skånsk Byggnadskultur Årsbok 1930. 
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Christian III:s Malmöhus visar en arkitektur, som är märkvärdigt enkel 
och fattig på utsmyckning, vilket tydligen förklaras av den oerhört korta 
byggnadstiden, som i sin tur var betingad av don synnerligen stora vikt ko
nungen synes hava fäst vid slottet såsom fästning och försvarsanläggning. 

Erik Lundberg. 

KURZE MITTEILUNGEN. 

Dem verstorbenen Gymnasiallektor I. F e h r , langjährigem Vorsitzer des 
Södcrmanländischen Altertumsvereins, widmet B. Thordeman einen Nachruf. 
— Es wird ein Schreiben von Reichsantiquar S. Curman wiedergegeben 
wo ersucht wird, dass die Regierung beschliesson möchte, w e i t e r e E r m i t -
t e l u n g e n i i b e r d i e O r g a n i s a t i o n d e r D en k ma 1 s pf 1 e ge 
anstellen zu lassen. Schon im Jahre 1913 setzte die Kgl. Regierung eine 
Kommission mit dem Auftrage ein, Ermittelungen zu der genannten Frage 
zu crheben. Diese Kommission erstattete 1921 ein umfangreiches Gutachten 
mit cincm woitläufigen Nouorganisationsvorschlag. Infolge der grosson Ko
sten, die mit der Durchfuhrung des Vorschlages verkniipft gewesen wären, 
fiihrte indessen derselbe zu keiner Massnahme seitens der Regierung. Reicbs
antiquar Curman ergrcift nun die Initiative zu einer Bearbeitung des vor-
liogenden Vorschlages, um eine verwirklichungsfähige Organisationsform zu 
crreichen, wobei er besonders betont, dass die provisorische Organisation, 
die seit einer Anzahl Jahre bezliglich des Reichsantiquaramts und des Mu
seums valerländischer Alterlumer in Stockholm zur Anwendung kommt, 
nunmehr eine Form erhalten hat, die sich gut als Ausgangspunkt bei der 
Beurteilung der organisatorischen Forderungen an dio Zentralbehörde eignet. 
Ferner erachtet der Reicbsantiquar es aus verschiedenen Grunden fur 
wunschenswert, dass die Leitung des Museums vaterländischer Altertiimer 
von dem Reichsantiquaramt getrennt wird. Schliesslich wird darauf hin-
gewiesen, dass die Zeit reif ist fur eine Entschcidung der Frage nach dem 
Verhältnis der Provinzialmuseum zu der staatlichen Denkmalpflege. — Auf 
einen Bericht iiber die letzte Sitzung des S c h w e d i s c h e n A l t e r t u m s 
v e r e i n s , in welcher Richtlinien fiir die weitere Tätigkeit des Vereins auf-
gestellt wurden, lolgt ein Referat iiber einen in der Sitzung gehaltenen Vor-
trag von E. Lundberg uber S c h l o s s M a l m ö h u s u n d s e i n e R e s -
t a u r i o r u n g . Das Schloss wurde von König Christian III. 1536—42 
crbaut, und die nunmehr bald abgcschlossene Rostauricrung hat eino Menge 
interessanter Anhaltspunkte fiir die Rekonstruktion des ursprunglichen Aus-
sehens des Gebäudes (Fig. 13) ergeben. Das älteste Schloss Malmöhus 
(Fig. 14:1) wurde von Erich von Pommern erbaut und machte einige Ver-
änderungen (Fig. 14:2—3) durch, bevor der gegenwärtige Palast (Fig. 14:4) 
zustande kam. 
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