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Gamla Torg en torgdag på 1910-talet. Hela torget var belagt med kullersten. Vykort.

En dag i slutet av november 1985 stod
en liten skara människor och huttrade
på Gamla torg i Hörby. En nyrenoverad
fastighet skulle få ett namn, det hade tid
ningen Skånska Dagbladet bestämt, och
därmed utlyst en tävling. Många namnför
slag strömmade in till redaktionen och det
bästa namnet var ”Per Mörcks gård” som
antogs och nu pryder fasaden.
Vem var då Per Mörck som egentligen hette
Per Olsson? Namnet Mörck kom till senare
och då föll Olsson bort. Byta namn kunde
man göra utan att det nya behövde registre
ras. En sådan bestämmelse kom först 1901.
Mörck är heller inget soldatnamn, Per blev
nämligen ratad vid värnplikten för att han
var för klen. Nej, namnet kommer från
det ställe där han föddes. Detta kallades

Mörkret och låg i Håkanstorp, en liten by
i Jämshögs socken i Blekinge.
Här föddes Per den 1 november 1872.
Han var äldst och i raskt takt fick han fyra
syskon, Thilda 17 mars 1874, Martin 22
juli 1876, Betty 27 maj 1879 och Hilda 30
september 1883.
Hans föräldrar hette Olof Persson och
Hanna Nilsdotter. Olof slog sig ihop med
två andra från trakten och köpte mjölkvarn
och benstamp och en stärkelsefabrik. De
skulle tjäna grova pengar på att mala säd
och berika olika stärkelsevaror. Det gick
inte så bra utan efter två års tid var hela
anläggningen i konkurs. Som om inte detta
var nog fick Olof lungsot och avled den 9
april 1890. Hustrun och barnen blev inhyse
på en gård i Gränum.
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Per började arbeta i liten affär i Jämshög
men flyttade ganska snart till Sölvesborg
där han fick jobb hos en handlare. Denne
handlare hette Knut Wilhelm Rosenberg
och han hade fått nys om en affär som
skulle säljas, då ägaren C. M. Ljungberg
hade avlidit. Det starkt växande samhäl
let Hörby, som låg mitt i Skåne, lockade
honom. Han frågade Per om han ville
följa med och bli handelsbiträde och utan
betänkligheter sa Per ja. Flytten stod den
2 december 1895. (Affären låg där senare
Lundström hade affär, hörnet Råbygatan
– Gamla Torg.)
Per var ute i svängarna och så träffade han
Hilma, född Herrlin den 28 juni 1877.
Hilma blev med barn och den 24 april
1897 födde hon en son som fick namnet
Axel. Hon var då 19 år och hennes mor
som var byns barnmorska fick rusta till
bröllop som hölls i Hörby kyrka den 16
oktober 1897.
Per slutade sin anställning och paret flyt
tade till Jämshög. Men redan året därpå
den 31 mars är de tillbaka i Hörby. Nu
har Per lyckats få ihop 1.000 kronor och
kunde öppna en egen affär, som var en
Glas – Porslin – Speceri & Diversehandel
den 7 april 1898. Den låg in på gården vid
Nygatan. (Idag finns Sionhuset här.) Första
dagskassan blev 68 kronor.
Vid Gamla Torg öppnade 1864 handlare
August Täcklind en handelsbod. Han var
en av de första i Hörby med en sådan affär.
Verksamheten växte och den 4 november
1878 erhöll han lagfart på tomten intill
och byggde en lång länga vid Västergatan.
Förutom divershandelns många olika varor
sålde Täcklind även lump, järnplåt, stång
och bandjärn så plats behövdes.

Per Mörck, 50 år.

I början av 1890talet lät handlare August
Täcklind riva en del av den långa längan
han byggt vid Västergatan. Hans bon
ingshus där också handelsboden låg bygg
des till så att det blev en vinkelbyggnad i
hörnet Gamla Torg – Västergatan.
Till åren kommen överlät han rörelsen till
Bengtsson & Andersson den 28 april 1893.
Den 23 juli 1895 utträdde Andersson ur
firman, trots detta rörde man inte namnen.
Efter det att August Täcklind blivit av med
sin affär inredde han en bierlokal i den nya
delen av huset. Ingången var vid Västerga
tan och här öppnade han våren 1894.
Några år senare aviserar Bengtsson &
Andersson att butiken skall flytta och när
nu lokalen blir ledig övertar Per Mörck den
och öppnar här den 19 oktober 1901. Han
hyr av August Täcklind som äger huset.
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Per Mörcks hus vid Gamla Torg. 1910 -talet.

Den 31 maj 1906 avlider August Täcklind
i sitt åttiofjärde år. I hans bierlokal öppnade
hans dotter Hildur Manufaktur Kort och
Vitvaruaffär den 1 oktober samma år.
Täcklinds hustru Ingrid behåller gården.
Hon går bort 1910 och sterbhusdelägarna
säljer gården till Per Mörck för 33.500
kronor. Fastigheten med därå byggnader är
på 14.600 kvadratfot och har adress Hörby
Torg nr 2.
Gamla Torg hette först Hörby Torg. Men
när man byggde ett nytt torg längre norrut,
som fick namnet Nya Torg, erhöll Hörby
Torg istället namnet Gamla Torg.
Vid 80 års ålder avled Per den 1 februari
1953 och hans hustru Hilma följde honom
den 26 februari 1953.
Då hade min far Gunnar Mörck övertagit
affären vilket han gjorde den 1 januari
1946. Han hade den till 1960 då den

och några till i Hörby lades ner. Det hade
kommit en ny era till byn, snabbköp hette
det. Byns handlare trodde inte på idén
att kunderna med hjälp av en vagn skulle
hämta sina varor själv och sedan gå till en
kassa för att betala. Det är bara en fluga,
den dör inom några månader, sade de. Men
de hade fel, snabbköpet hade kommit för
att stanna, att handla över disk var gam
malmodigt och de gamla köpmännen fick
se sina kunder försvinna en efter en.
Nya affärer slog upp sina portar och byns
handelsmän fick gå i pension.
2001 utkom boken Berättelsen om Hörbys
förvandling under de senaste 150 åren,
skriven av Henry Olsson.

Här några iakttagelser:
Henry Olsson berättar bland annat att
min far Gunnar Mörck avled i mitten av
1960talet och att hans hustru därefter drev
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Inredning i Per Mörcks affär vid Gamla Torg. I lådorna till vänster fanns kex och i tunnorna framför disken
ärtor, bönor, mjöl och socker. I förgrunden en ägglåda. Bakom disken mängder av kaffegods. Till höger finns en
våg och i bakgrunden en kaffekvarn.
Kaffet var orostat när det kom i stora säckar med namn som Columbia och Brasilien. Säckarna vägde minst
50 kg. Sedan rostades kaffet i magasinsbyggnaden (d på kartan).

affären under några år innan den lades ner.
Detta stämmer inte. Mörcks affär gick i
konkurs 1960 och Gunnar Mörck avled
den 20 mars 1972. Med andra ord hade
affären varit borta i tolv års tid då min far
gick till sista vilan.
Henry Olssons bok inleds med en karta
över lertäkten och marknadsplatsen från år
1849. Denna karta har författaren ”lånat”
utan mitt medgivande ur min bok Hörby
genom tiderna, som finns med i Henry
Olssons källförteckning. Jag har delvis
ritat den själv med utgångs- punkt i äldre
kartmaterial över Hörby.
Vidare stavar Henry Olsson farfars namn

fel i boken, på ett flertal ställen. Namnet
skall stavas Per Mörck, precis som det står
på köpmanshuset vid Gamla Torg. Visst
tillhör det väl god författarsed att stava
egennamn rätt?
---------------------------Kartan jag ritat över gården är som jag
minns det från 1950-talet. Den är inte helt
skalenlig, men allt som fanns på gården är
med.
Efter avslutad skolgång skulle jag börja
jobba, jag blev springschas i mina föräldrars
speceri-affär. Det fanns ytterligare en
springschas i affären. Vi kan kalla honom
Sven, eftersom han heter så.
Det var nog meningen att jag skulle ta över
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Från hörnet Gamla Torg, Nygatan och Lilla Vestergatan. Skylten på taket på huset till vänster är Bengtsson &
Andersson. I huset på höger sida fanns på nedre våningen en järnhandel. Ägaren till denna var handlaren
N. Olsson, som avled 1901. I oktober samma år inflyttade i hans lokaler Bengtsson & Andersson.
På skylten vid huset rakt fram står B. Lundbergs herr- och damkläder. Skrädderi. En bit upp i gatan en liten
skylt där det står Per Mörcks diverseaffär. Den lilla skylten längre upp i gatan tillhörde troligen en möss- &
hattaffär.
Den lilla gatan som går till vänster hette Lilla Vestergatan, idag Västergatan. Den som då hette Vestergatan
heter idag Ringsjövägen. Vykortet skickat den 3 mars 1901.

affären så småningom, men intresset att
betjäna kunder över disk fanns inte. Det
var bra mycket roligare att göra blickfång
till de fyra fönstrens skyltningar. En gång
gjorde jag en stor sillburk (Grebbestads
ansjovis) av trä och papp i min lilla ateljé
i källaren. Den skulle bli ett blickfång till
en julskyltning. Den blev så uppskattad att
den hamnade med både bild och artikel i
ortens tidning.
En annan förmåga jag hade var att kunna
bli osynlig. När något av biträdena skulle
ge mig ett uppdrag var jag puts väck. Vissa
tillfällen flera timmar, det var särskilt i
slutet av veckan då det var mycket att göra.
Vid ett tillfälle skulle jag och Sven sopa
vinden över magasinet (a och b på kar
tan). Vi gjorde precis vad vi fått order om.

Samlade en hög med sopor vid kanten av
trappan, satte oss sedan och läste tidningar.
Det sistnämnda hade vi förvisso inte fått
order om.
Personen som beordrat oss tyckte att det tog
för lång tid att utföra arbetet. När dörren
öppnades från affären mot gården brukade
den slå hårt igen. Vi hörde alltså dörren gå
igen och när personen visade sig i trappan
sopade vi ut allt över honom. Han blev så
smutsig att han fick resa hem och tvätta
sig. Det hör till saken att han bodde i Höör
och fick ta bussen dit. Jag kan se det ännu,
60 år senare.
På gården fanns det åtskilliga djur, både
stora och små. Varje torsdag kom bönderna
farande från landet för att handla. Då
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Karta över Per Mörcks gård under senare delen av 1950-talet.

parkerade de sina vagnar på gården och
hästarna i stallet (e på kartan).
Nästan varje lördagseftermiddag, efter
affärens stängning, satt min far på en stol
mitt på gården. Vid sidan om sig hade han
sitt salongsgevär. Det var dags att skjuta
råttor, för sådana fanns det i massor. Allt
avfall från gården slängdes i en stor öppen
betongbehållare som tömdes en gång i
veckan (g på kartan). Mest var det slakteriet
som slängde sitt avfall här. Råttorna var
stora som katter och sådana fanns också
på gården. De gick inte nära råttorna, de
höll sig till mössen. Ofta kunde man hitta
döda sådana, ibland kom katterna och lade
dem vid våra fötter. Men det hände även att
katten satt blickstilla och tittade på musen
mellan sina tassar. Sprang den så satte kat

ten blixtsnabbt ena tassen på musens svans.
Om musens svans gick mitt av, då försvann
den i något hål och katten fick ge sig iväg
och fånga en ny.
Möss hade vi som sagt var och på vårarna
när min far sålde utsäde till bönderna var
de extra många, speciellt då i magasinet (a
på kartan). Sven och jag blev utkommen
derade att sätta ut fällor. Vi hann knappt
vända ryggen till förrän fällorna smällde
igen. Att sedan vandra över gården och
slänga dem bland avfallet blev ett evin
nerligt rännande. Vi kom då på att samla
dem i en liten papplåda. Denna ställde vi på
en bjälke. För varje mus drog vi ett streck
och när vi kom till hundra åkte lådan till
avfallet. Det gick en tid men den fick ett
brått slut när min far frågade vad som fanns
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Huset vid Gamla Torg rustades upp och var färdigt 1930. Nu är torget belagt med gatsten. Vykort.

i lådan, som luktade allt annat än gott. Då
fanns det nittiosju möss i lådan.
Vi hade en katt som tvunget under dagtid
skulle sova på vårt kontor. För att komma
dit måste han passera affären. Sålunda
satte den sig på trappan vid den stängda
affärsdörren. När kunden öppnade dörren
var den kvick och sprang in först. Den åkte
ut bakvägen, men som sagt, den visste hur
man skulle göra och det dröjde inte länge
innan den var tillbaks på kontoret.
Länsbussarna hade sin slutdestination på
Gamla Torg vid den här tiden. Vid ett till
fälle tyckte busschauffören att skolungarna
uppförde sig konstigt och stannade bussen
och gick bak för att se och där låg en katt
som han så väl kände igen. Mörcks katt fick
åka tur och retur Löberöd.
Vi sålde frukt i affären, kommer ihåg att när
det gällde vindruvor kom de i stora tunnor

som förutom druvorna innehöll smulad
kork. En gång fick jag upp en vindruva som
var lite rutten. Svepte iväg den över gården
och det bar sig så illa att den träffade en ruta
i dess nedre kant (f på kartan). Rutan gick
inte sönder, men det blev ett hål i den, lika
stort som vindruvan. Några dagar senare
såg jag Axel, vår gårdskarl, stå och klia sig
i huvudet och undra hur hålet uppstått.
Vindruvan hade ruttnat och försvunnit.
Ingen fick någonsin veta hur det gått till.
En gång i månaden kom en hälsovårdsin
spektör för att kontrollera att det var rent
i butiken. Han gick bakom disken, drog
med pekfingret på en hylla. Då han inte fick
damm på fingret sade han ”tiptop”. Sedan
försvann han och min far ut på lagret (10
på kartan), där herrarna lät sig väl smaka
av något stärkande. Man kan undra i vilket
tillstånd hälsovårdsinspektören var efter
avslutad runda i köpingen.
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Annons i Hörby Posten, mars 1898.

I hörnet på gården (5 på kartan), fanns
en brunn där vattnet ständigt rann. Innan
Täcklind kunde bygga sitt hus vid Gamla
Torg var man tvungen att dika ut området.
Här låg en damm och området runt om
var sankt. Trots dikningen trängde vatten
upp och därför fanns brunnen där. Vid
sidan om denna fanns en passage in till
mjölkbutiken.
Varje morgon utom söndagar väcktes man
av mjölkskjutsen som skramlade in på den
kullerstensbelagda gården. Bernhard, som
han hette, backade in vagnen som drogs
av två ardennerhästar. Han bar in de fyllda
mjölkkannorna och tog de tomma med sig
och var inte precis tyst av sig.

hem fanns inte affären längre. Problemet
med att jag skulle följa i min farfars och fars
spår var inte längre aktuellt. Istället blev det
bland annat inom tidningsvärlden, men se
det är en annan historia.
Källor:
Landsarkivet i Lund. Kyrkoböcker från Hörby,
Jämshög och Sölvesborg.
Tidningsarkivet i Lund. Tidningarna Hörby Posten
Central Skåne, Mellersta Skåne och Eslöfs Tidning.
Hörby genom tiderna och Hörby i äldre tider av
Per-Gunnar Mörck.

1959 gjorde jag lumpen och när jag kom
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