
 
 

Månadsmöte den 2 mars 2022, kl. 18.00 – ca 21.00 
Stadsvandring i Malmö med Jaques Schultze 

 
Närvarande deltagare: Se bifogad deltagarförteckning.  
 

Vi har samlats denna vårfina men något kyliga kväll vid 
Karl X Gustav-statyn på Stortorget i Malmö och 
ordförande Michael hälsar oss välkomna till årets första 
möte, vilket glädjande nog kunde hållas fysiskt.  
 
Därefter inleder vår ciceron för kvällen, Jaques Schultze, 
sin berättelse om Malmö stad och dess historia. 
Inledningsvis med grundaren Jörgen Kock som på 1500-
talet lät bygga det Rådhus som finns idag. Detta hus fasad 
förskönades sedermera av den kände arkitekten Helgo 

Zetterwall. Rådhuset har använts som domstol och detta syns om man tittar uppåt klocktornet där Fru 
Justitia står utan ögonbindel tillsammans med vågskålarna. 
Några ytterligare torg som har kungar uppkallat efter sig 
är Gustav uppkallat efter Gustav IV Adolf och hans 
hustru fick Drottningtorget uppkallat efter sig.  
 
På brunnen/fontänen på Stortorget finns skulpturer som 
berättar om flera stora händelser i Malmös historia. Dess 
ursprungsplats syns på den markering av vita stenar som 
ligger i marken strax vid sidan om. I samband med att 
brunnen behövde stärkas upp användes stora träpålar och 
särskilda järn smiddes för att se till att träet inte vred sig 
i vattnet och detta är den höga statyn mot Rådhuset.  
Därefter följer bland annat avbilden av Knut Svendsen, som är Knutsgillets skyddshelgon, som syns 
tillsammans med en kvinna i lång klänning. Och i Rådhuset finns Knutssalen där gillets högtids-
sammankomst hålls en gång om året.  
 
Vidare finns Pildammsparken avbildad, med en liten fågel i mitten, med anledning av att Malmö år 
1914 var värd för Baltiska utställningen. Margaretapaviljongen finns bevarad från den tiden.  
Avbildade är även konungarna i samband med tre-kunga-möte mellan Norge, Danmark och Sverige i 
Malmö samma år. Fotot av dessa tre konungar togs av Sveriges första kvinnliga pressfotograf.  
 
Tre häxor är också avbildade då det under mitten av 1500-talet och in på 1600-talet bedrevs häxjakt i 
Malmö och häxorna brändes på bål på Kirseberg därefter följer en av de äldsta bilderna på 
Petrikyrkan från 1300-talet och det går då att se hur havsnära Malmö låg, av vågorna att döma. 
 
Karl XI sittande på sin fullt munderade häst på väg in genom Malmös stadsport vid Drottningtorget 
då han var på besök i Malmö och Jörgen Krabbe när han står på knä inför att han blivit dömd till 
arkebusering på Stortorget är också några av de avbilder som finns på brunnen/fontänen.  
 



 
 

Viktiga platser för Malmö var Rådhuset, Stortorget och Kyrkan. Innan 
Rådhuset byggdes där det ligger i dag låg det på Östergatan i det hus som 
i folkmun kallas för ”pittahuset”. Bara att svänga förbi och kika upp mot 
fasaden så förstår ni varför :-). Utanför dåtidens Rådhus fanns fyra 
stockar där de folkvalda kunde gå ut och sätta sig för att diskutera med 
varandra och invånarna i staden. Också ett slags demokrati.  
 
I Malmö räknas avståndet från denna sten som kallas Milstenen. Den står 
nära en husvägg i korsningen Adelgatan och Kansligatan. 

 
 
Vi stannar även till vid Petrikyrkan som har smyckats med olika slags djur 
ovanför sina välvda fönsterbågar, så kallade grotesker som skulle ha en 
skrämmande effekt på onda andar. 
Kyrkan har brunnit ner och renoverats några gånger och detta syns på de 
ställen i teglet där de finns mer fyrkantiga stenar i 
röd färg. Det var i dessa hål man förankrade 
byggnadsställningen.  
 
Vi avslutar vandringen vid Malmö Stadsteater 

också kallad Hipp. Namnet kommer från att det från början varit en cirkus. 
Det syns bland annat på den hästskoformade ingången. Byggnadsstilen är 
den enda i sitt slag och kallas behärskad jugendstil vilket betyder jugend 
utan allt krimskrams.  
Och hur kom det sig då att Malmö fick sitt namn? En ung mö som fastnade i 
den stora valskvarnen Mal + mö. Kanske inte så troligt utan kanske hellre 
Malm =sand + hauge =hög. 

På grund av både frusna fingrar och tår har jag tyvärr inte lyckats 
fånga alla underfundigheter som Jaques levererade längs vår 
timmes långa stadspromenad. Men vill man se och höra mer av 
Jaques, gå in på hans hemsida: spokguiden.com eller via 
Facebook - spökguiden. Går att boka både privat och som 
jobbaktivitet. Slutligen tackar Michael Jaques för stadsvandringen 
och lämnar över ett bevis bidrag till Rädda Barnen för att stötta 
Ukraina.  

 

Vi avslutar kvällen med att värma upp fingrarna men framförallt fötterna med ett besök på Paddy´s.  
 
Vid noteringarna 
Kristina Sjöö 
Sekreterare 
 



Deltagarförteckning - Månadsmöte den 2 mars - Stadsvandring

Närvarande medlemmar:
Namn Företag
Anneli Larsson Koncernkontoret, Region Skåne
Birgitta Kronvall Lasarettet i Ystad
Cecilia Schiött Treano
Cecilia White Berendsen Textil AB
Helène Sjöström Tetra Pak Technical Service AB
Ing-Britt Bjarnemark Fastighetsägarna Syd
Ingela Jönhede E.ON Energidistribution AB
Josefine Härngren Folktandvården Skåne AB
Karin Senneby Sandvik (SRP AB)
Kristina Sjöö Malmö stad
Lisbeth Klingborg Tetra Pak Packaging Solutions AB
Maria Johansson Skanska Sverige AB
Marie Linse Trelleborg AB
Marie-Louise Kalfas Baldwin Jimek AB
Marita Andersson Orkla Foods Sverige
Michael Adams Höörs Gästgiveri
Åsa Axengard Uniper
Föredragande: 
Jaques Schultze
Gäster:
Jenny Molested DHL Freight AB
Ulla Lundberg Sartorius Stedim Data Analytics AB
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