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BERTIL KNIPHOFS GRAVSTEN I SKANÖR 
AV 

O. K Ä L L S T R Ö M 

F
alsterbo rev, den långa sandbank som från Falsterbo udde 
sträcker sig mer än åtta kilometer sydsydväst ut lik en 1111-
dervattenströskel mellan Sundet och Östersjön och som ännu 
i våra dagar genom tyskarnas mineringar kommit att utgöra 

ett svårare hinder för sjöfarten än någonsin, har i alla tider varit 
känt som en veritabel skeppskyrkogård. 

»Vid storm och oväder händer det ofta», säger Wåhlin, som i 
Boken om Skåne, Sthlm 1930, sammanfattat en del uppgifter om detta 
Undergångens rev, »att vattenståndet i Kattegatt är högre eller lägre 
än i södra Östersjön. Skillnaden kan stiga ända till ett par meter. Då 
går det en oerhört kraftig strömsättning i Sundet, och över det grunda 
revet vid Falsterbo pressas havsvattnet fram som en väldig älv, bre
dare än synkretsen över det öppna havet. Över revets rygg går ström
men som en rytande fors, i vars virvlar de grova havsvågorna brytas 
till ett kokande och dånande helvete av vita brottsjöar. Det fartyg, 
som då kommer för nära revet, är räddningslöst förlorat. Det kastas 
av ström ooh vågor mot sandbankens stenblock, som i ett slag splittra 
det starkaste skrov eller det suges fast i sandbottnen till ett värnlöst 
offer för den grova sjön, som krossar ocli spolar bort rigg och över
byggnader, däckslast och bordläggningsplankor. Den sjöman, som 
kommer med livet från en sådan förlisning, har skäl att tro på un
derverk.» 

Den 12 december 1527 drunknade på Falsterbo rev, alltså uppenbar
ligen vid en skeppsförlisning, köpenhamnsborgaren Bertil Kniphof 
och fick sin sista viloplats på Skanörs kyrkogård. Vid kyrkans väst-
gavel, strax norr om portalen, är hans gravhäll (fig. 1) numera rest 

Fig. 1 (pä motstående sida). 
Gravsten vid Skanörs kyrka över köpenhamnsborgaren Bertil Kniphof död 1527. 
Stenen huggen tidigast 1557, bekostad av borgmästaren i Köpenhamn Marcus Hess. 

Gravestone in Skanör Church In memory ol the Copenhagen burgher, Bertil Kniphof, died 
1527. The stone was hewn at the earliest in 1557, at the expense of Marcus Hess, 

Burgomaster in Copenhagen. 
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Fig. 2—3. 
Bertil Kniphots gravsten, detaljer. Två av evangelistsymbolerna. 

Bertil Kniphofs gravestone, details. Two ot the symbols of the evungelists. 

och fastcementerad, och från stenen kunna ovan anförda data och 
ytterligare några andra upplysningar hämtas. 

Såvitt jag vet är myckel litet tidigare publicerat om denne man. 
De ifrågavarande uppgifterna äro väl Inte heller av den vikt att de 
skulle motiverat ett offentliggörande om det inte vore så, att grav
stenens knappa notiser i viss mån komplettera den bild vi hittills 
haft inte blott av den enskilde personen utan av den generation 
ett led längre tillbaka, som bildar bakgrunden till en vid 1500-talets 
mitt mycket betydande köpenhamnsfamilj som också synes ha varit 
befryndad med den märklige reformationsborgmästaren i Malmö, 
Jörgen Kock. 

De flesta notiserna i det följande har jag erhållit från redaktören 
för verket Danmarks Kirker, mag. V. Hermansen, som vänligen gjort 
sig omaket att iordningställa och sända mig en hel rad excerpter och 
som också rådgjort med mag. Chr. Axel Jensen angående gravstens-
typen. Till båda dessa herrar uttalar jag ett hjärtligt tack för hjälpen. 

För att börja med de konsthistoriska synpunkterna på gravstens
typen, så äro dessa tyvärr ej mycket givande. Generellt sett är ju 
typen välkänd, ooh det finns inte mycket att tillägga utöver Lofflers 
karakteristik av de senmedeltida gravstenstyperna i hans arbete 
Danske Gravstene fra Middelalderen, Kjebenhavn 1889, s. 22. Men 
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söker man speciella drag, som skulle förråda någon viss stenhuggare, 
uppstå genast svårigheter på grund av bristen på jämförelsematerial. 
Varken i Malmö eller Trelleborg, de närmaste större kyrkorna med 
ett någorlunda rikhaltigt, äldre gravstensbestånd i behåll, finns nå
gon sten som klart framstår som huggen av samma hand. Eftersom 
arbetets beställare var en betydande man i Köpenhamn, har ju den 
reflexionen inställt sig att stenen snarast borde tänkas gjord där. 
Transportproblemet bleve detsamma i alla tro fallen: med en skuta 
sjövägen. Men Chr. Axel Jensens omdöme går ut på, att det i Köpen
hamn icke finns några paralleller till Skanörstenen. Som bekant har 
en del av gravstensbeståndet förstörts vid de stora eldsvådorna i sta
den under äldre tider, och varken från staden eller trakten därom
kring har bevarats någon sten av denna typ och från samma tid. För 
Jensen är Skanörstenen ensamstående och han har intet mästarnamn 
att kombinera den med. 

Stenen, längd 185—187 cm, bredd 110,5—112,5 cm, tjocklek längs 
'de åtkomliga kanterna i medeltal 10 cm, är av grå kalksten med in
sprängda rödgrå fläckar. Utsmyckningen är enkel, men man fäster sig 
vid evangelistsymbolerna i hörnen (fig. 2—3), vilka trots vittring och 
slitning visa sig vara kvalitetsarbete av en stenhuggare över medel
måttan, som arbetat i traditionell senmedeltida stil. I stenens mitt be
finner sig ett cirkclfält med en från medeltidsstilen frigjord renäs
sanssköld med den avlidnes bomärke. Den typografiska ordningen är 
vanlig. Texten börjar med kantskrift och fyller därefter större delen 
av stenens yta. Man skall ej av det inledande årtalet 1527 låta förleda 
sig att tro att stenen är huggen så tidigt — den skulle då ha hört till 
de tidigaste renässansstenarna. Äktenskapet mellan den avlidnos på 
stenen omtalade dotter och Marcus Hess, som lät lägga stenen på 
sin sedan länge avlidne svärfaders grav, ingicks icke förrän tidigast 
år 1557 (Bricka, Dansk biogr. lexik., Kbhvn 1893, bd VII s. 428). 

Vad det personhistoriska angår, är det skäl att först fortsätta med 
denno Hess. För danska läsare är hans namn välbekant, för svenska 
behövas några data. Han var stor köpman, byggde skepp och seglade 
under nordiska sjuårskriget på Narva, senare drev han handel med 
Island. I sin rikedoms dagar lånade han kungen pengar. Han blev 
rådman 1564 och året därpå borgmästare i Köpenhamn. Han hörde 
till den »inre cirkeln». Bland annat hade ett par år tidigare, 1563, 
den svenska beskickningen under ledning av Sten Eriksson Ijejon-
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hufvud hållits i ett slags fångenskap i hans hus. Hans ålderdom blev 
emellertid mörk; han fick det besvärligt att dra sig fram genom 
affärskrascher och andra svårigheter, då och då hjälpt av ett kung
ligt underhåll. Han dog i armod 1590. 

»Han fremtraeder först», säger biografien, »efter att have segtet 
Enken efter den 1557 afdode Borgermester Peder Jensen, Lisbet Bér-
telsdatter.» I Ramsing, Kolienhavns Ejendomme 1377—1728, I—III, 
Kbhvn 1943—45, namnes hon (t. ex.-II s. 24) Lisbet Bertelsdatter 
Kniphof. 

Sambandet med släkten Kniphof är alltså klart. En präst, herr 
Claus Bertelsson, ägde 1499 den s. k. »curia monetarii», myntmäs-
targården, i Strand kvarter (Ramsing, anf. ställe), och efter honom 
ägdes den av Bertil Kniphof som dog 12 dec. 1527; vår man alltså. 

Har Bertil varit brorson till herr Claus? Namnet Kniphof torde 
enligt uppgift inte ha varit så vanligt. Det existerade i ungefär 
samma åldersgrupp som herr Olaus också en Walter Kniphof, som 
kan förmodas ha varit släkt med prästen, sannolikt hans bror. Walter 
dog före år 1510 (Ramsing II s. 16). Dopnamnet på herr Claus går 
igen hos en son till Walter. Dennes son Claus Kniphof föddes enligt 
Dansk biogr. lexikon år 1500 och dog endast tjugofemårig men hann 
under sin korta jordevandring förvärva sig ett legendariskt skimmer 
som oförvägen och ståtlig sjöhjälte, kunglig kaparkapten och ridder
lig sjörövare. Hans öde blev bistert. Han tillfångatogs av en bam
bu rgsk eskader, »efter en drabelig Kamp», och halshöggs jämte sjut
tiofem av sina kamrater. Den »Kidderlighed, og den Ro, hvormed han 
gik Döden i Mode, gjorde paa Samtiden et dybt Indtryk, der har sat 
sit Prseg i adskillige Digle til hans JEre». 

Marcus Hess fick icke blott lägga sten över Bertil Kniphof utan 
även över dennes dotter Lisbet, sin första hustru. Denna sten är enl. 
V. Hermansens förmodan säkerligen sedan länge förstörd, nämligen 
vid den stora branden i Köpenhamn 1728. Den låg i Helgeandskyr-
kans kor; på väggen där satt också ett epitafium över Lisbet. Tex
terna äro bevarade i Resen, Inscriptiones Haffnienses 1688, s. 
120, 127. 

Hur stenen i Skanör kom på sin plats är inte känt, men det är här 
jag tänker mig att släktens skånska förgrening medverkade. Walter 
Kniphofs änka, modern till den bålde sjörövaren Claus och om min 
förmodan är riktig även till den mera fredligt verkande Bertil, gifte 
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om sig med den ryktbare borgmästaren i Malmö Jörgen Kock. Det 

vore ju rimligt att tänka sig att familjen Kock (dock ej Jörgen själv 

ty han dog 1556) hjälpt till icko blott med monumentets t ransport 

utan eventuellt även med dess anskaffande. T y som förut nämnts kan 

man tänkta sig dess tillkomst på vilken sida av Sundet som helst. 

Att Bertil skulle ha sig ett monument behövde inte enbart hänga 

samman med farailjepresligen. Det kan ligga inte så lite av beundran 

däri. Ty även om Bertil inte var en ryktbar kapare och sjöhjälte så 

tycker man sig spå ra ganska mycket av samma slags dristighet i 

hans företag att mitt i de värsta ju l s to rmania hålla handelsförbin

delserna i gång och försöka segla den fredliga kofferdisten hem till 

Köpenhamn över Undergångens rev. 

S U M M A R Y 

O. K Ä L L S T R Ö M : Bertil Kniphofs graveslonc al Skanör. 

On December 12th 1527 Bertil Kniphof, an esteemed burghor of Copen-
hagen, was löst in a ship whieh was wrecked on Falsterbo bank, a sub-
mergcd sandbank which stretches a long way out from the south-west 
point of the province of Scania (then Danish, now Swedish) and which 
is still dangerous for shipping. Here two small towns, Falsterbo and 
Skanör, are situated and Kniphof was buried in the churchyard in the 
latter town. The stone is not of any remarkable type (see fig. 1), but it 
was made by a skilled stonemason. BertiFs father-in-law, Marcus Hess, 
burgomaster in Copenhagen, erected tho stone. Thanks to tho details on 
it, a lot more is known of tho biographies of-some well-known men of 
that century. The author presumes that Bertil was a brother of the great 
privateer captain and gallant pirato, Claus Kniphof. Their mother in hor 
second marriage was married to Jörgen Kock, the notabio Reformation 
burgomaster in Malmö. 


