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Snickarebacken i Nymölla
Av Rolf Petré

Skräbeån, som förbinder Ivösjön med
havet har sedan urminnes tider haft
stor betydelse för de nordostskånska
bygderna som handels- och färdled,
men också som kraftkälla.
Namn som Bromölla, Käsemölla,
Skräbemölla och Nymölla tyder på att
kvarnhjulen stått tätt utmed åns
vatten. Till denna traditionsrika bygd
förlägges nu en storindustri, Hyltebruks
massafabrik, som vid Nymölla
kommer att ersätta en gammal
vattenkvarn. På industriområdet låg en
storhög från bronsåldern, som före
borttagandet blev arkeologiskt undersökt.
Gravens märkliga konstruktion och
innehåll skildras här av dess utgrävare,
assistent Rolf Petré.
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Plan över gravhögen med gravarna inritade.
Yttre kantkedjan gråton, inre kantkedjan
svart och vit, centralröset vitt.

tianstad— Edenryd
rangen utgjordes av ett flygsandsom-
råde, bevuxet med tät, uppvuxen tall¬
skog. Flygsanden sträckte sig från Ös¬
tersjön i ett brett bälte in mot land,
invid och norr om landsvägen begrän¬
sades det av kraftiga sanddyner. Även
mindre dynbildningar fanns här och
var inom området.

Närmast ån låg öppna, odlade fält,
skilda från skogen av en stengardes-
gård. Gravhögen låg i skogsbrynet, ett
10-tal meter innanför gärdsgården.

Högen såg före undersökningen föga
lovande ut. Den var illa åtgången av
kaniner, och överst gapade ett meter-

100 m. Ter-Hösten 1959 undersöktes av Lunds
Universitets Historiska Museum en grav¬
hög från bronsåldern, ”Snickarebacken”,
vid Nymölla, Ivetofta sn. Anledning
till undersökningen var den planerade
massafabriken i Nymölla. Högen låg på
det blivande fabriksområdet, och före¬
taget hade begärt att få taga bort den.
Tillstånd härtill gavs av Riksantikvarie¬
ämbetet mot att företaget bekostade
den nödvändiga undersökningen. På
högens plats ligger nu fabrikens massa-
kokeri.

Gravhögen låg på en sandås ca 90 m
öster om Skräbe-ån, nära dess mynning.
Avståndet norrut till landsvägen Kris¬

var
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Rekonstruktion av gravhögen. I högra snittet syns högarna I, Ii och III i genomskär¬
ning med hög I nederst. Innanför kantkedjan med resta stenar i hög I syns en del av
centralröset och på högens topp ett stycke av den runda stenläggningen. Hög II be¬
gränsas av en mur av pä varandra staplade stenar. Efter teckning av Bengt Salomonsson.

djupt, halvt igenrasat hål, grävt som
skyttevärn under krigsåren. Möjlig¬
heten att finna några oskadade anlägg¬
ningar i högen syntes vara liten.

Undersökningen gav emellertid ett
överraskande resultat. Den kulle, som
gravhögen till synes låg på, visade sig
bestå av mäktiga flygsandslager, av¬
satta runt den ursprungliga högen. I
stället för en liten, söndergrävd hög
fanns en omfångsrik gravanläggning,
delvis utomordentligt väl bevarad.

Högen var uppförd i tre etapper.
Den första etappen, hög I, låg på höjd¬
sträckningens ursprungliga yta, om¬
kring 5,5 m över ån. Runt denna hög
hade flygsanden samlats i ett mäktigt

lager, innan den påbyggdes i samband
med en ny gravläggning. Påbyggnaden,
hög II, sträckte sig ut över kanterna
på den första högen och vilade delvis
på flygsanden runt denna.

Även runt hög II samlades flygsan¬
den i ännu kraftigare lager innan den
sista påbyggnaden skedde, SO om top¬
pen på hög II. Påbyggnaden, hög III,
låg samlad inom denna fjärdedel av
högen.

De två första byggetapperna kan da¬
teras till bronsåldern. Hög III var så
förstörd att den ej kan dateras. Möjli¬
gen bör den föras till ett sent skede av
järnåldern.

De två äldre högarna hade skyddats

2



’jÿís

äsaftr: %
Hl

'

L mI'd*
* 8r
cJ

✓
i ■ V rj'fc

II >í

n

'7*

■ ,pwfsgl*V idbß«'ÿÿÿ.ö?5;
tiflPRÄ -

Snickarebacken i Nymölla före utgrävningen, sedd från norr. Endast gravhögens övre
delar är synliga, nederdelen döljs av sanden runt högen.

av flygsanden mot åverkan av skilda
slag och var ovanligt väl bevarade. An¬
tagligen har de översandats relativt
snart efter respektive byggetapper. Bå¬
da har varit ovanligt ståtliga gravmo¬
nument, stora och vida och nedtill be¬
gränsade av meterhöga stenmurar. Den
äldsta högen har därtill haft en liten
rund stenläggning överst på hjässan.

Båda högarna har, vilket synes ha
varit regel under bronsåldern, uppförts
av grästorvor. Tack vare att torvorna
skurits inom sandområdet runt högen

kunde dess bygghistoria i detalj avläsas.
Det multnade grässkiktet på var torva
avtecknade sig som en svart strimma
mot den vitgula sand som följt med
gräsrötterna.

Hög I hade uppförts över en grav,
lagd på sandåsens ursprungliga yta.
Man hade skalat av gräset på en liten
yta och där ställt en träkista på ett
underlag av flata stenar. Kistan var
gjord av en kluven och urholkad ek¬
stam som hade svepts i näver. Den
stöttades av småstenar och över den
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Gravhögen under pågående utgrävning, sedd från norr. Mittpartiet av hög II är bort¬
grävt. Hög I tecknar sig i profilerna genom ytlagrens mörkare färg. Kantkedjorna
är genombrutna. Närmast kameran och ytterst i profilerna syns delar av den yttre
kantkedjan, innanför den ligger den inre.

hade staplats ett röse av stora stenar.
Av kistan återstod blott rester av trä
och näver. Formen framgick emellertid
av stenbädden som stöttat den.

Mitt i kistan låg samlade de brända
benen av en man i 20-årsåldern. Blan¬
dade med benen låg resterna av ett
dräktspänne av brons. Spännet, som
hade trådformad bygel och spiralupp-
rullade ändar, var bränt; det hade följt
den döde på likbålet. Dess form daterar
graven till senare delen av bronsålderns
2:a period, tiden 1200— 1100 f. Kr.

Röset över kistan hade formen av en
stor kon, vars spets nådde upp till
gravhögens yta. Runt röset hade högen
byggts, 3 m hög och 17,5 m i diameter.
Först hade röset klätts med en mantel
av vårdslöst lagda torvor, varpå den
omsorgsfulla uppbyggnaden av högen
börjat. Runt foten på kärnan av torvor

lades en krets torvor med grässidan
nedåt, på dessa en trängre krets, o. s. v.
Man fortsatte på detta sätt tills man
nått toppen av kärnan. När detta skett
började man på nytt vid foten av det
färdiga partiet. Hela tiden lades tor¬
vorna med grässidan nedåt och så, att
de olika lagren gick omlott, som tak¬
tegel.

Utåt begränsades hög I av en kraftig
stenmur. Muren var byggd som en
skalmur. Utsidan bestod av meterhöga
resta stenar, ställda kant mot kant.
Inåt begränsades muren av mindre resta
stenar och av en på dem lagd kallmur.
Murfyllningen bestod av småsten. Mu¬
ren var 1,20— 1,40 bred och helt in¬
byggd i högen, endast fasaden av resta
stenar har utifrån varit synlig som be¬
gränsning av gravhögen.

Röset i mitten slutade upptill med
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Den inre kantkcdjan bestod av en bred mur, utåt begränsad av meterhöga resta ste¬
nar. Murfyllningen bestod av småsten, som även använts för att omsorgsfullt täta
springorna mellan de större stenblocken.

en stor, på ovansidan flat sten. På
denna låg en samling brända ben, täck¬
ta med ännu en flat sten. Över det
hela låg på högens yta en rund sten-
sättning. Stensättningen bestod av ett
lager små stenar, utåt begränsades den
av en rad större stenar.

Benen kommer från en vuxen, man¬
lig individ. Gravanordningen avviker
helt från tidens gravskick, den döde
saknar också varje gravgåva. Graven
har uppenbarligen ej grävts ned i hö¬
gen, utan benen har lagts på plats me¬
dan den byggdes. Allt tyder på att det
ej är en grav i vanlig bemärkelse. Tro¬
ligen rör det sig om ett offer. Mannen
har antagligen offrats till den döde i
centralgraven och bränts, kanske på
dennes likbål.

Detalj av snitt genom hög I. Det förmult¬
nade gräset på torvorna syns i profilen som
svarta strimmor. Till vänster del av kär¬
nan av vårdslöst lagda grästorvor, utanför
den omsorgsfullt staplade torvor med gräs¬
sidan nedåt. Längst upp till höger gräns¬
ytan mellan högarna I och II.
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mönster och hartsinläggningar. Spjut¬
spetsen har haft ett skaft av trä, rester av
det satt i holken och ett liknande stycke
låg vid sidan av spetsen. Tydligen har
man brutit av skaftet för att få ned spju¬
tet i kistan. I övrigt fanns i kistan rester

som den döde vilat på,
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kohud,av en

och fragment av ett ylletyg, troligen
rester av hans klädnad.

Den andra sekundärgraven, grav 3,
låg i SV innanför fotkedjan, omedel¬
bart under högens yta. Den har bestått
av en lång plankkista av trä, stöttad
och täckt av stenar. I stenfy11ningen
som legat över kistan stod mitt i gra¬
ven rester av ett par extremitetben rätt
upp och ned. Kistan var helt borta,
formen framgick emellertid av stcn-
stödet för den. I graven har jordats ett
obränt lik, troligen en man. Benens
läge och bristen på gravgods tyder på
att graven plundrats i gammal tid.
Plundringen måste ha ägt rum innan
hög II byggdes, inga tecken fanns som
visade att man grävt sig ned genom
denna hög. Gravens läge strax under
ytan på hög I bör ha underlättat arbe¬
tet för gravplundrarna.

Bronserna i grav 2 daterar denna
grav till samma tid som centralgraven,
1200— 1100 f. Kr. Troligen har även
grav 3 anlagts rätt snart efter de andra.

Hög II har byggts över en grav från
en senare tid, från bronsålderns 4:e
period, 900— 700 f. Kr. Graven låg på
ytan av hög I, strax S om toppen. Här
har en helt liten kista, gjord som de
andra av en kluven ekstock, lagts på
ett underlag av småstenar och täckts
med några stora flata hällar. Kistan
har i denna grav, grav 4, liksom de
äldre varit svept i näver.

I kistan låg de brända benen av en
man i 20-årsåldern svepta i ett grovt

t

Centralgraven i hög I. Stenbädden för
kistan under centralroset. I bakgrunden
insidan av kantkedjan runt hög I.

I hög I fanns ytterligare två gravar.
Den ena, grav 2, har tydligen liksom
anläggningen i högens topp anlagts
medan högen var under byggnad. De
hela grästorvorna över den visade att
den ej grävts ned från högens yta. I
detta fall rör det sig emellertid om en
reguljär gravläggning.

Graven låg innanför kantkedjan i SO
och bestod av en nära 3 m lång kista,
gjord av en urholkad ekstam. Kistan
hade varit svept i näver. Den hade pla¬
cerats på ett underlag av stenar och
täckts med ett metertjockt lager små¬
sten. Inga skelettrester påträffades i
kistan. Den döde, säkerligen en man,
har troligen jordats obränd, i vilket
fall benen helt kan ha förstörts under
århundradenas gång.

Den döde hade fått med sig en rik
gravutrustning. I kistan låg i mitten
ett långt svärd av brons, och nedanför
det, vid fotändan, en spjutspets av brons.
Svärdet har haft ett fäste av trä med en
knapp av brons, rikt ornerad med spiral-

6
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Spiralornerad svärdsknapp av brons från grav 2, sedd från sidan och
uppifrån. Mellan spiralerna och pa holken häligheter, inlagda med
mörk harts. Knappen satt överst som avslutning pa ett svärdfäste
av trä. Naturlig storlek.

Svärd av brons från grav 4. Svärdet, som
är 60 cm långt, har rester av ett träfäste,
upptill avslutat med en stor, korsformig
knapp av brons. Knappen är ornerad med
linjemönster och hartsinläggningar.

Kniv och dubbelknappar av brons från grav 4. De två runda knap¬
parna, den ena även i profil, är ornerade med bland annat en fin guld¬
tråd, inlagd längs kanten. Den tredje knappen har överdelen utdra¬
gen i ett långt spröt. Naturlig storlek.
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ylletyg, troligen rester av en mantel.
På benen låg, under manteln, en rik
utrustning av bronsföremål.

Förnämligast är ett svärd, ett vapen
med relativt kort klinga och en kors-
formad fästeknapp av brons. Nedre de¬
len av fästet har varit av trä. Knappen
är rikt ornerad med gjutna och pun-
sade mönster, omväxlande med harts¬
inläggningar. Hartsen är mörkt brun¬
svart till färgen och bör ha stått
vackert emot den ursprungliga gula
metallytan.

Svärdstypen är sällsynt. En svärds¬
knapp av samma typ har påträffats
som lösfynd i Maglarp sn, en liknande
finns från Uppland och ett svärd från
Öland. Typen finns i övrigt i Danmark
och Nordtyskland, men är ej särskilt
talrikt företrädd.

Invid svärdet låg tre dubbelknappar
av brons; en försedd med ett långt
mittspröt, de övriga med rundad över¬
del. De är ornerade med runtlöpande
linjer och snoddliknande vulster. På
den långa knappen finns ett inlagt
stjärnformigt mönster av harts nedan¬
för sprötet. Knapparna med välvd över¬
del har båda en fin guldtråd inlagd in¬
nanför kanten.

Gravutrustningen fullbordas av en
rakkniv och en annan liten kniv. Rak¬
kniven är slät med spiralupprullat hand¬
tag. Den andra kniven, troligen också
ett toilettredskap, har ornerat blad och
ett korsformat fäste, likt svärdets.

Över grav 4 har hög II uppförts. På
sanddynerna runt hög I har en ny
kantkedja byggts, en enkel mur av på
varandra staplade stenar. Höjden var
en dryg meter, diametern 20— 23 m.
Innanför muren har högen byggts på
till en höjd av ytterligare 1,5 meter.
Grästorvorna i den nya högen ha stap¬

lats lika omsorgsfullt som i den första
och efter samma principer.

Den sista byggetappen, hög III, låg
SO om toppen på hög II och omfattade
endast denna fjärdedel av högen. Hög
II var kraftigt översandad när denna
påbyggnad skedde. Högfyllningen i
hög III bestod ej av grästorvor, utan av
sand, blandad med jord och sot. Hö¬
gen var helt förstörd och omgrävd,
några stenar som låg centralt i högen
kan ha hört till en förstörd grav. Hög
III är omöjlig att datera, eventuellt hör
den hemma i sen järnålder-vikingatid.

Utgrävningen gav flera nya upp¬
gifter om gravskick och andra förhål¬
landen under bronsåldern. Gravhögar¬
nas utseende och konstruktionen av de
omgivande fotkedjorna är för skånska
förhållanden unika. Röset i hög I, som
likt en pelare nådde upp till högens
yta, synes vara helt utan motsvarighet.
Gravgåvorna i de olika gravarna, ej
minst i grav 4, är därtill av ovanligt
hög teknisk och konstnärlig kvalitet.

Nära motsvarigheter till murarna
runt högarna I och II finns i Danmark,
pa södra Jylland. Kvaliteten på bron¬
serna i de äldre gravarna är ovanligt
god för skånska förhållanden, man
måste under dessa skeden gå till central-
danskt område för att finna motsvarig¬
heter. Grav 4 hör till en grupp lyxut-
rustade gravar, försedda med stora hö¬
gar, som framför allt är koncentrerade
till norra Själland. Tydligen kan grav¬
gåvorna också betraktas som direkt im¬
porterade från detta område.

Under hela bronsåldern kan man
spåra förbindelser, säkerligen handels¬
förbindelser, mellan centraldanskt om¬
råde och mera perifera delar av Skan¬
dinavien. Handelsvägarna har till stor
del följt kusterna och sjöfart har sä-
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kerligen spelat en stor roll under denna ser, troligen har också de i Nymölla-
högen gravlagda varit engagerade i
denna handel. Om de hört till den bo¬
fasta befolkningen eller varit farande
handelsmän kan givetvis ej avgöras.
Högens isolerade läge i förhållande till
traktens övriga storhögar och den to¬
tala avsaknaden av sekundärgravar från
bronsålderns sista perioder kan möjli¬
gen tala för det sista alternativet, men
denna tolkning av fyndförhållandena
kan tills vidare blott framläggas som
en fantasieggande möjlighet.

tid.
Nymölla-högens överensstämmelser

med centraldanska gravar är därför ej
märkliga. Högen låg vid Skräbe-ån,
nära dess mynning. Å-mynningen er¬
bjuder en av de få goda hamnarna
längs den sandiga och grunda kusten.
Längs ån går vidare en av infallsvä-
garna till de rika bronsåldersbygderna
runt Ivösjön-Råbelövssjön.

Vägen längs ån har säkerligen spelat
en roll i bronsålderns handelsförbindel-

9



Städerna och kungamakten
i det medeltida Skåne

\
iAv Jakob Pasternak

Mag. art. Jakob Pasternak är en ung
dansk forskare, som är sysselsatt
med en doktorsavhandling om
Christian II:s inrikespolitik.
Därvid bar han särskilt ägnat
stadspolitiken uppmärksamhet.
En uppsats om F.rik av Pommerns
privilegier for städerna har publicerats
i Scandia 1960.

K
Bilden till höger visar en medeltida köpman
enligt Bengt Salomonssons version.

Vad medeltida köpstad? att den var ett från omgivande härad
avsöndrat självständigt rättsområde. Här
måste lagstiftningen, i synnerhet med
avseende på köpstadsstyrelsen, civilrät¬
ten och rättsväsendet, skilja sig avse¬
värt från häradets, som ju avspeglade
bondesamhällets behov. Köpstäderna var
dessutom befästa, om inte precis med
en mur så i alla fall med en jordvall
med palissad, ”byens planker” och en
vallgrav därutanför.

Skandinaviens äldsta köpstäder är
sannolikt Hedeby och Birka från 800-
talet men också i Skåne finns mycket
gamla städer, t. ex. Hälsingborg och
Lund, som antas vara grundlagda om¬
kring år 1000. De har för Övrigt båda
uppstått på kungens jord, ”kongelevet”.
De uppräknas nämligen som en del av
detta i Valdemars jordebok från år
1230. Att köpstäderna principiellt var

var en

I det gamla Grekland inleddes den klas¬
siska perioden med att samhället orga¬
niserades i inbördes oavhängiga stads¬
stater. Här var alla fria män medborgare,
även de som uteslutande levde av jord¬
bruk och som bodde utanför den egent¬
liga staden (”oplandet”).

I det medeltida Danmark var det
annorlunda. Här kom köpstäderna att
bli särskilda enklaver i redan existe¬
rande jordbruksområden. I Danmark
uppstod de flesta av dem dessutom på
kungens jord, något som skulle få en
avgörande betydelse för deras öden. I
en köpstad levde de flesta invånarna
av handel och hantverk, även om många
i närheten av staden hade en jordbit,
som de odlade för att få biinkomster.
Juridiskt kännetecknades en köpstad av
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kungens egendom innebar, att han hade
rätt till vissa avgifter från dem och till
att stifta eller stadfästa deras lagar.

Kungen hade exempelvis rätt till en
avgift från varje tomt eller hus i sta¬
den, något som i Jylland betecknande
nog kallades ”arnegæld” (härd-gäld),
under det att det på Fyn, Själland och
i Skåne kallades midsommargäld efter
tidpunkten då avgiften skulle betalas.
I slutet av 1200-talet började köpstä¬
derna utveckla en viss självstyrelse med
egna rådmän och från mitten av 1300-
talet också med egna borgmästare. Det
blev därför naturligt, att kungens re¬
presentant i staden, ”byfogden”, i stäl¬
let för att själv pålägga varje enskild
borgare hans avgift överlät detta till
stadens råd. I stället blev omkr. 1400
alla ordinarie avgifter till kungen sam¬
manslagna till en fast årlig avgift, ”sta¬
dens tunga”. Stadens råd ansvarade här¬
för och skulle pålägga och avkräva
varje enskild borgare en passande andel.

Det var som nämnts naturligt, att
en köpstad hade sin egen, från kring¬
liggande härad avvikande rättsförfatt-
ning. I köpstaden samlades ofta för
kortare tid många människor för att
driva handel på torget eller på de stora
marknaderna. Många av dem var borgare
från andra städer eller utlänningar,
t. ex. hanseater, för att inte nämna
bönderna från ”oplandet”. De rätts-
tvister, som uppstod här, måste av na¬
turliga skäl avgöras snabbare än vid
häradstingen på landet, där man ju
som regel alltid visste, var man kunde
finna parterna i målet. Därför blev
processen i köpstaden snabbare, men
straffet i gengäld hårdare. Civilrättsligt
var hantverk och handel de viktigaste
sakområdena för lagstiftningen, inte
jorden som på landet.

Kungens passiva roll.

Den lagstiftning, som blev resultatet
av köpstädernas speciella behov är in¬
tressant, därför att både kungen och
borgarna hade del i den.

Antagligen började det med att
borgarna själva i de olika städerna
sammanställde en nödtorftig stadsrätt,
som innehöll det allra nödvändigaste av
process-, straff-, familje- och arvsrätt
samt bestämmelser om avtal, köp och
försäljning. Denna stadsrätt erkändes
sedan av kungen genom en skriftlig
stadfästelsc, vilket betraktades som ett
privilegium, som man skulle betala för.
Först senare kom kungen att spela en
mera aktiv roll, egentligen först sedan
köpstädernas borgare börjat hävda, att
de borde ha ensamrätt till handel och
hantverk på de övriga ståndens bekost¬
nad. Efterhand stod det klart för kunga¬
makten, att den skulle ha en avgörande
fördel av att borgarståndet stärktes.
Kungen och borgarna kunde nämligen
genom att stödja varandra bilda en po¬
litisk motvikt till godsägararistokratien,
adeln och det högre prästerskapet. För
att uppnå detta måste kungen tillmö¬
tesgå borgarnas krav. Detta kom att i
århundraden bestämma kungamaktens
principiella inställning till köpstäderna
och blev ett ständigt tvistefrö stånden
emellan.

Köpstädernas uppkomst innebar na¬
turligtvis inte i och för sig, att all han¬
del och allt hantverk genast koncentre¬
rades till dem; alla hade rätt att utöva
bådadera, oavsett var de bodde eller
vilken ställning de hade i samhället.
Först mot slutet av 1200-talet dyker
de första speciella bestämmelserna här¬
om upp i vissa stadsrätter, nämligen i

11



ócanix (jjcáomtt vant L,aru(t van Scfjotmm
Xot ,1

Bilderna pi detta uppslag återger en s. k. förtoning från ett sjökort över Öresund.
Det är ett kopparstick ur Lucas Jansz. Wagenaer, Speculum nautieum, 1 5 8 5. Den
holländska titeln på förtoningen lyder: Utseendet av Skånes kust, när man seglar ge¬
nom Sundet”. Efter Scania Antiqua, 1931.

Flensborgs stadsrätt av år 1284, i Ha¬
derslevs av 1292, i Åbenrå stadsrätt av
133 5 och i Roskildebiskopens stadsrätt
för Köpenhamn av 1254; de går alla ut
på att inskränka ”gästernas” d. v. s.
först och främst hanseaternas, fria han¬
delsrätt till förmån för borgarna. Sär¬
skilt var det gästernas detaljhandel man
ville komma åt.

Något självständigt initiativ från
kungens sida är det här inte fråga om.

betala lika mycket skatt som borgarna,
om de vill stanna i staden över vintern.
Enligt privilegiets förord har Lund re¬
dan tidigare — antagligen mellan 1349
och 13 53 — fått ett liknande. Dessa
privilegier bekräftas ånyo av Valdemar
Atterdag, för Malmö den 23 december
1360 och för Lund den 7 januari 1361.
Det är för övrigt mycket sannolikt, att
den omfattande och detaljerade svenska
stadslagen, som utkom i slutet av 1340-
talet, även har påverkat utformningen
av Magnus Erikssons privilegier för
några av Skånes viktigaste köpstäder.Kungens aktiva privilegiepolitik.

Magnus Eriksson och
Atterdag.

Först omkring mitten av 1300-talet
visar sig kungamakten mera aktiv, och
det förefaller som om början gjordes i
Skåne under Magnus Eriksson, som var
kung i de skånska landskapen från 1332
till 1360. Under denna period möter vi
något nytt, nämligen förbud mot främ¬
mande köpmäns landsköp, d. v. s. för¬
bud mot att dessa drog omkring på
landsbygden och handlade direkt med
bönder och godsägare. Detta förbud är
medtaget i de privilegier, som Malmö
fick den 20 december 13 53. Det står
bland andra bestämmelser, som förbju¬
der främlingarnas detaljhandel med vis¬
sa varor och som påbjuder, att de skall

Drottning Margareta.

Under det att Valdemar Atterdag
upprätthöll Magnus Erikssons privile¬
gier, är det påfallande, hur litet drott¬
ning Margareta tycks ha intresserat sig
för köpstädernas handelspolitik. Bort¬
sett från några allmänna stadfästelser
av vissa städers äldre privilegier finns
det från hennes regeringstid endast ett
privilegium i hela Danmark — för
Ronneby av den 29 juli 1387 — med
paragrafer av samma innebörd som de
ovannämnda.

Vald e m a r

Erik av Pommern.

Det verkliga genombrottet för köp¬
städernas krav kom egentligen först
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under Erik av Pommern. Denne ingrep
aktivt till fördel för köpstäderna. Det
är intressant, att det förutom tre fynska
hamnstäder vid Stora Bält först och
främst är Öresundsstädcrna, som han
arbetar för. Detta är ingen tillfällighet;
Danmark hade vid denna tid omkr.
80 köpstäder och det var givetvis allt¬
för många på ett så litet område.
De flesta av dem kan knappast ha va¬
rit mer än förvuxna byar. De var ofta
lika upptagna med att konkurrera in¬
bördes som med att hävda sig mot han-
seaterna. När man betänker, att Kö¬
penhamn omkr. år 1500 knappast kan
ha haft mer än 10.000 invånare — och
det var avgjort den största staden — ,
så inser man, att de allra flesta köp¬
städerna på Erik av Pommerns tid
måste ha haft mindre än 1.000 invå¬
nare. Om kungen på allvar ville skapa
ett borgarstånd som ens tillnärmelsevis
skulle kunna mäta sig med hanseaterna,
så var det nödvändigt, att han utnytt¬
jade sin oinskränkta makt över städer¬
nas lagstiftning till att favorisera vissa
förmånligt belägna städer. Endast i
några få större städer skulle det vara
möjligt att samla det kapital, som var
en ofrånkomlig förutsättning för han¬
del i större skala. Endast om de danska
köpmännen kunde ge de danska jord¬
bruksproducenterna lika god kredit
som de kapitalstarka tyskarna, var det
möjligt att konkurrera med dessa på
jämnställd fot. För allt detta hade Erik
av Pommern en säker blick. Resultatet
blev också, att han valde att favorisera

de städer, som redan låg vid Öresund— eller som han själv grundläde där.
1412 anladc han Landskrona och 1426
Helsingör ute vid Ørekrog. 1417 lade
han Köpenhamn under kronan efter en
rättstvist med den dittillsvarande äga¬
ren, Roskildebiskopen. År 1414 fick
Hälsingborg privilegier, som förbjuder
landsköp; främling far inte handla med
främling, Í staden skall utlänningarna
endast handla med borgarna (undan¬
taget är uppköp av sill) och endast
sälja en gros. Till allt detta fogades
tämligen stränga straffbestämmelser.
Den 5 maj 1415 fick Landskrona och
Malmö likalydande privilegier med in¬
alles 37 paragrafer, av vilka de 9 är
riktade mot främmande köpmän. Till
innehållet motsvarar de ungefär Häl¬
singborgs privilegier av 1414 men är
mer detaljerade. Först 1422, den 28 ok¬
tober, fick Köpenhamn liknande privi¬
legier. Sådana gavs också åt Helsingör
den 2 juni 1426.

Denna både omfattande och konse¬
kventa politik från kungens sida fram¬
kallade starkt motstånd, i varje fall hos
Själlands adel och prästerskap och deras
representanter i riksrådet. Att opposi¬
tionen kom just därifrån berodde på att
kungen, som redan nämnts, inte förde
någon liknande politik i Jylland. På
Fyn var det endast Svendborg, som fick
privilegier jämförbara med de skånska
Öresundsstädernas. Före den 2 8 oktober
1422 hade av de själländska köpstä¬
derna endast Roskilde fått ett privile¬
gium, som innehöll en enda bestäm-
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Söndcrjylland och senare också stridig¬
heterna med Sverige inte längre tillät
en politik, som sa kunde splittra rikets
olika stånd.

melse riktad mot de främmande köp¬
männen, Om kungens politik nu också
skulle överföras till de själländska Öre-
sundsstäderna och kanske även till and¬
ra själländska städer skulle godsägarnas
och böndernas direkta handel med han-
seaterna hotas. Därför protesterade gods¬
ägarna på Sjäiland mot den kungliga
köpstadspolitiken där mellan åren 1415
och 1422, under det att de själländska
köpstäderna samtidigt pressade på för
att få samma rättigheter som de skånska.

Parterna sammanträffade och fram¬
förde sina klagomål på Själlands lands¬
ting i Ringsted i början av juli 1421,
där kungen var närvarande. Denne av¬
gjorde inte saken omedelbart utan fram¬
lade en kompromiss vid ett nytt möte
i Roskilde omkr. den 15 februari 1422,
där en representativ församling av riks¬
råd, själländska präster och adelsmän
samt representanter för köpstäderna pä
Själland hade mött upp. Här lyckades
borgarna genomdriva ett visserligen
ganska vagt formulerat förbud mot
böndernas landsköp utan att några
straffartiklar tillfogades, under det att
de andliga och världsliga godsägarnas
vinst låg däri, att deras handel över¬
huvudtaget inte nämndes i förordning¬
en. Detta var ju ett magert resultat för
de själländska köpstäderna, men deras
representanter fick i gengäld genomdri¬
vet, att hantverkarna skulle sättas un¬
der kontroll av stadens råd och samtidigt
uteslutas från att delta i stadsstyrelsen.

Men redan den 28 oktober samma år
fick Köpenhamn privilegier av ungefär
samma slag, som de skånska städerna
hade fått, och 1426 utsträcktes de till
att gälla även för Helsingör. Med pri¬
vilegierna för Helsingör upphörde denna
del av Erik av Pommerns lagstiftning,
antagligen därför att kungens kamp för

Kristoffer av Bayern.

Under Kristoffer av Bayern ( 1440—
48), i viss mening den siste egentlige
unionskungen, fanns det ett levande
intresse för köpstäderna. Ett av de vik¬
tigaste uttrycken härför är Köpen¬
hamns nya stadsrätt av år 1443. som
också fick stor betydelse för flera andra
städer. De ville låta borgarna dra största
möjliga vinst av de tillresande köp¬
männen. Försöken att hindra åtmins¬
tone bönderna på dc sydligaste öarna
från att själva segla till Tyskland med
sina varor inleddes med en förordning
av år 1442 riktad mot Lollands bönder.
Denna politik fortsattes under Kristian I
och kung Hans, for övrigt utan större
resultat. Slutligen skymtar redan under
Kristoffers tid den ”läbältes”-ordning,
som blev allmän omkr. 1460. Denna
ordning luckrar i själva verket upp för¬
budet mot landsköp genom att kräva
dess efterlevnad endast inom ett visst
avstånd — varierande mellan en och
fyra mil — från köpstaden. Även om
Kristoffers regering har haft en ganska
stor betydelse för köpstäderna i Dan¬
mark som helhet, kan hans privilegier
för de skånska köpstäderna, t. ex. Malmö
och Lund, inte sägas ha något speciellt
intresse i detta sammanhang; han upp¬
rätthöll i stort Erik av Pommerns lag¬
stiftning utan att själv tillfoga något
nämnvärt.

Kristian I.

Denne kung sökte gynna köpstäderna
på bred basis med både rikslagar, land-

14



■ ~"WWftiii ,-.r.*•'?ÿ•<**•

. ': ■ f : [assasÿox; l» ‘

: ■ — -
■ -.y'asyj

'"'“ ~~«aÄ0P*

' 3-

SjV" ~r; i i-4k«Jfr53 m?

KlöSäi K3-.<HV »»».'av*
k'

.»*>ÿ

’'Danmarks vittberömda havsarm Öresund” så som den avbildades i Georg Brauns
och Frans Hogenbergs planschverk från 1580-talet. Efter Scania Antiqua.

skapslagar och privilegier till de en¬
skilda köpstäderna. I en rikslag av den
30 september 1475 gjordes ett allvarligt
försök att sätta hanseaterna på plats
genom att reglera sjöfarten på Tysk¬
land och boskapsexporten på det för
danskarna mest förmånliga sättet. Tyske
Kompani skall upplösas, men tyskarna
får gärna upptas i danske Kompani.
Utländska köpmän får inte vistas i lan¬
det Över vintern, och den tid de är i
landet skall de bo hos danska borgare
och inte göra dem ”forkøb eller for-
prang”.1 Ingen får driva handel på
främmande köpmäns vägnar. Vidare

åläggs bönderna att i laga ordning
handla med borgarna och inte med
främlingarna. Detta är ju gamla regler
men följande passus är värd att lägga
märke till: ”•— og at ingen mægtig el¬
ler umægtig, åndelig eller verldslig,
Vore embedsmænd eller andre, skulle
gøre landkøb eller forprang uden til
deres bords eller gårds behov uden udi
fri årsmarked, der .købe og sælge hver
efter gammel sædvane. Hvo, som her
imod gør, have forbrudt, hvad han
håndterer og dertil 3 mark”. Trots
vissa eftergifter blev den politiska kur¬
sen genom det direkta omnämnan¬
det av de privilegierade stånden allt
strängare.

Den 9 mars 1481 fick köpstäderna
i hela Skåne privilegier med anledning

1 Båda orden är termer för olaga han¬
del (i strid med stadsprivilegierna) . Övers.
anm.
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fullföljde han som ståthållare i Norge
sin faders politik. Åren 1 506— 09 fick
Kungahälla, Bergen och Oslo privile¬
gier, som starkt inskränkte utlänningar¬
nas, i synnerhet hanseaternas, rättig¬
heter; framför allt kringskars deras
handel på landsbygden.

Som kung gav han Skånes köpstäder
mänga förmåner av olika slag. Här
skall blott nämnas nagra av de mest
betydelsefulla förordningarna, som gäll¬
de hela landskapet. Hösten 1515 och
våren 1516 fick Nordjylland och Själ¬
land med Lolland, Falster och Mön samt
Skåne köpstadsprivilegier, var landsdel
för sig. Förordningen för Skåne utfär¬
dades den 4 mars 1516. I den förbjuds
landsköp, men förbudet gäller endast
för länsinnehavare, fogdar och bönder,
vilka inte får driva handel med de många
danska och tyska kringresande köpmän¬
nen (landsköbere), framför allt inte med
kläde, lärft, järn och humle, en varu¬
grupp som ständigt återkommer i privile¬
gierna alltsedan Erik av Pommerns dagar.
Vidare är det förbjudet för fogdar och
länsinnehavare, vid risk av länets förlust,
att tvinga allmogen i länet till att sälja
sina varor endast till dem. På så sätt
skulle ju allmogen inte längre bli herre
över sitt eget gods och ur stånd att
saluföra det i köpstäderna. Borgarna
får inte handla med främmande köp¬
mäns pengar, d. v. s. de får inte kring¬
gå lagen genom att uppträda som agen¬
ter eller bulvaner för främlingar. Hant¬
verkarna får endast försörja sig på sitt
hantverk, och bönderna får inte segla
utanför Danmarks rike med sina varor.
Antalet årliga marknader — där han¬
deln var fri — inskränks till fem allt
som allt. Olagliga hamnar förbjuds.
Slutligen finns det en paragraf med
förbud mot att fara in i köpstäderna

av klagomål, som framförts av skånska
borgare för kungen och riksrådet. I
dessa förbjuds böndernas landshandel
vid 40 marks vite. Likaså förbjuds sko¬
makare, skräddare och krämare att fara
på landsbygden. För övrigt förbjöd
Kristian I i en förordning, som torde
stamma från de år då han var kung
också i Sverige ( 1457-— 64), invånarna
i de svenska gränsbygderna att bedriva
”forprangs”-köp och ålägger dem ätt
föra sina varor till köpstäderna.

Hans.

Kung Hans regering uppvisar en liv¬
lig aktivitet till förmån för köpstäderna
i form av talrika nya privilegier, stad-
fästelser och tillägg till stadfästelser.
De tidigare kungarnas lagstiftning upp¬
rätthålls, men tonen blir aldrig så skarp
som i Kristian I:s förordningar. Skånes
köpstäder gynnas inte speciellt på några
andras bekostnad. Det skall dock näm¬
nas, att de skånska borgarnas represen¬
tanter 1502 fick tillstånd att samlas i
Lund en gång om året för att dryfta
gemensamma angelägenheter. I samma
privilegium bestämdes, att utländska
köpmän i skånska städer endast får
driva handel i den stad, där de har sitt
uppehälle.

Kristian II.

Kristian II:s regering innebar det
mest storslagna försöket att genom¬
driva företrädarnas program. Samtidigt
med att Erik av Pommerns och Kris¬
tian I:s politik konsekvent fördes vi¬
dare, utfärdades andra mycket vitt¬
gående förhållningsregler för köpstä¬
derna, som syftade långt utöver före¬
gångarnas mål.

Redan innan Kristian blev kung,
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och där låta gripa, basta och binda folk
och med våld föra dem ut ur staden
utan stadsfogdes och borgmästares till¬
stånd. Förbud för denna trafik anges
särskilt gälla kungens fogdar och äm¬
betsmän. Bestämmelsen säger onekligen
cn hel del om rättsläget vid denna tid
och om vad länsinnehavarna, lokalför¬
valtningens högsta ämbetsmän, kunde
tillåta sig. Det framgår till slut av pri¬
vilegiet, att Kristian II ännu tar en viss
hänsyn till adeln som ägare av privat¬
godsen.

Stockholms blodbad. Denna skenbart
så strålande seger, som redan i decem¬
ber 1520 gav anledning till högtfly¬
gande planer på ett stort nordiskt han¬
delsförbund, är bakgrunden till den
nya förordningen, som betecknar höjd¬
punkten inte bara på tidigare regenters
utan även på Kristians egen lagstift¬
ning till gagn för köpstädernas han¬
delsrätt.

Den är formulerad på samma sätt
för alla landsdelar i kungariket, från¬
sett namnen i inledningen. Den riktas
till prästerskap, adel och bönder. Huvud¬
innehållet är att alla,präster som lekmän,
skall upphöra att befatta sig med varje
slag av handel på landet. Överskottet
av den säd, de själva odlat, skall de föra

Förordningen av den
10 februari 1521.

Mellan denna förordning och de före¬
gående ligger erövringen av Sverige och
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sig på sitt hantverk och inget annat;
dock får de gärna investera kapital i
köpmännens företag. De straffbestäm¬
melser, som åtföljer många av förord¬
ningens enskilda paragrafer, är ganska
rigorösa. Särskilt brott mot förbudet
om landsköp straffas strängt. Om det
rör sig om adelsmän eller präster, skall
de ha förverkat ”alla de län, friheter,
förmåner och privilegier, som de hava
av Oss och Våra förfäder, konungar i
Danmark”. För de adliga innebar detta,
att deras adelskap och privilegier från¬
togs dem. Medlemmar av andra stånd
hade förverkat liv och egendom till
kungen. Här var avsikten att rigoröst
avskära lantbrukarna från deras ut¬
ländska handelsförbindelser. Den enda
förbindelselänken skulle
i de danska köpstäderna. Jordbrukarna,
och det gäller nu alla utan undantag,
adelsmän, präster och bönder, skulle
uppfylla endast en funktion i den eko¬
nomiska processen, den producerande.
Deras överskottsproduktion skulle säljas
till köpstäderna mot pengar, hantverks¬
produkter eller utländska varor, som
köpstäderna skulle ha ensamrätt att
importera.

Detta var programmet. En annan
sak är, att det t. o. m. i denna förord¬
ning finns ett par tillrättalägganden
efter de reella möjligheterna. Det är
alltjämt enligt förordningen tillåtet att
anordna ett — visserligen begränsat —
antal s. k. landsmarknader om året. De
skulle hållas i köpstäderna, men man
får anta, att ingen som besökte dessa
marknader, var tvungen att handla med
de danska köpmännen som mellanhand,
varken de danska lantbrukarna eller de
utländska köpmännen. Där får också
godsägarna handla med det landgille,
de hade rätt att avkräva sina landbor.
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borgarnaKristian II. Kopparstick efter teckning av
Jan Gossaert (Mabuse) frän omkr. 1520.

vara

till köpstäderna och sälja där. Ingen
hantverkare får ha sin verksamhet på
landet och fara från by till by. Ut¬
skeppning över olagliga hamnar för¬
bjuds, och ingen adelsman eller präst
får utskeppa några handelsvaror och
inte heller föra levande oxar eller häs¬
tar ut ur landet. Varorna skall föras
till köpstäderna och säljas där. Ingen,
oavsett stånd, får utföra spannmål ur
riket. Spannmål och andra varor skall
föras i första hand till Öresundsstä-
derna eller också til! andra köpstäder
i riket. Inga främmande köpmän får
driva landsköp. Vissa varor får de en¬
dast köpa en gros. När främmande
handelsskepp kommer i hamn, skall de
i tre dagar vara tillgängliga för alla
borgarnas handel på lika villkor. I den
skånska upplagan står dessutom tillagt,
att ingen främmande köpman får blan¬
da sig i borgarnas köp under de tre
dagarna. Hantverkarna skall försörja

i
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som lands- och stadslagen direkt krä¬
ver, att spannmål och andra varor skall
skeppas antingen till Köpenhamn, Hel¬
singör, Landskrona eller Malmö. Här
är Erik av Pommerns tanke utvecklad
till sin yttersta konsekvens,

I stadslagen görs också ett följdrik¬
tigt försök att till förmån för kungligt
envälde helt och hållet beröva köpstä¬
derna den självstyrelse, som de gradvis
hade utvecklat under de två föregående
århundradena. Denna sista punkt, som
tyvärr inte kan närmare utredas här,
för oss i själva verket ut ur medeltiden
och in i den nya tiden.

Lands- och stadslagen.

Kristian II:s kända lands- och stads¬
lag, som utfärdades i slutet av år 1521
och i början av 1522, innebär, hur rik¬
haltig den på många områden än är, i
vissa avseenden en återgång. Detta gäl¬
ler särskilt adelns ekonomiska intressen
gentemot böndernas. Lands- och stads¬
lagen kan inte uppfattas som ett supp¬
lement till 1521 års förordning, efter¬
som den upprepar de flesta av förord¬
ningens bestämmelser. Lagen har inte
förordningens uttryckliga förbud mot
landsköp för adel och bönder. Den
upprätthålls endast för prästerskapet.
Det betyder, att de adliga godsägarna
åter får fria händer att köpa upp sina
bönders produktion. De får emellertid
inte sälja den till kringresande upp¬
köpare utan skall föra den till köpstä¬
derna tillsammans med vad de för öv¬
rigt har att sälja. Vidare tillåter lagen
skomakare och skräddare att slå sig ned
i byarna, bara de iakttar ett två-mils
”läbälte” runt städerna. Härmed har
man faktiskt slagit en allvarlig bräsch
i förordningens förbud för hantverkare
att driva sin näring på landet och där¬
med även i köpstädernas gamla krav
på ett sådant förbud.

Förutom kapitlen med ekonomiskt
innehåll har stadslagen en lång rad av¬
snitt, som gäller Kristian II:s rättsre-
form samt köpstädernas styrelse och
inre förhållanden. Till en stor del är
detta nyskapelser, som visserligen regle¬
rar kungamaktens ställning i förhållan¬
de till borgarståndet som helhet, men
som i och för sig inte har något att
göra med förhållandet till dc andra
stånden. I fråga om Öresundsstädernas
ställning är det för övrigt en skärpning
av förordningens bestämmelser, efter-

Det är ofrånkomligt att privilegierna
för Skånes köpstäder har måst behand¬
las i samband med köpstädernas för¬
hållanden i Danmark som helhet, efter¬
som ju lagstiftningen långt ifrån alltid
syftade till Skåne ensamt. Det är emel¬
lertid lika självklart, att Skånes köp¬
städer har spelat en framträdande roll
i de danska kungarnas politik. I
synnerhet har Öresundsstäderna, både
skånska och själländska, gynnats på
många sätt; ja, under Erik av Pom¬
mern och Kristian II t. o. m. på övriga
städers bekostnad.

De danska kungarnas köpstadspolitik
flera århundraden igenom resulterade
inte i det stora mål, kungamakten hade
föresatt sig: att skapa en kapitalstark
borgarklass i förbund med kungamak¬
ten och oberoende av utlandet, i syn¬
nerhet av hanseaterna. När hanseaterna
under loppet av 1500-talet förlorade
sin tidigare maktställning, berodde detta
främst på förhållanden, som Danmark
inte hade något inflytande över, t. ex.
handelsvägarnas omläggning pä grund
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ningar för Sveriges städer, I, 1927,
utg. av Nils Herlitz.

Litteratur: M. Mackeþrang: Dansk Køb¬
stadsstyrelse fra Valdemar Sejr til
Christian IV. Kbhn., 1900.
Poul Jobs. Jørgensen: Dansk Rets¬
historie. 2. utg. 1947, pp 99— 120,
418— 45 8. Med omfattande littera¬
turanvisningar.
En utmärkt kort översikt ger Erik
Kroman i avsnittet Købstæderne gen¬
nem middelalder og enevælde” i ”Dan¬
marks kommunale styre”, 195 5.
En god populär skildring finns i
Gunnar Olsen: De danske købstæder
gennem tiderne, Kbbn. 1943 i serien
”Vi og vor fortid” nr 10.

av bl. a. de stora geografiska upptäck¬
terna. Först genom enväldets införande
omkr. 1660 var borgarna under en kort
men viktig period i stånd att spela en
roll liknande den, som förmodligen
föresvävat en kung som Kristian II:
rollen av kungamaktens stöd mot adeln.

I

Litteratur och källor
Bibliografi: International Bibliography

of Urban History. Denmark. Fin¬
land. Norway. Sweden. Stockholm
I960.

Källor: Danmarks gamle købstadlov¬
givning I— V, udg. af Erik Kroman,
1951— 61. (Band IV omfattar Skåne,
Bornholm, Halland och Biekingc).
Privilegier, resolutioner och förord- (Övers. J. Ericson)
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Blekinge och dess kyrkor
Av Erik Cinthio

”Sveriges Kyrkor”, ett konsthistoriskt inventarium
utgivet av Sigurd Curman och Johnny Roosval,
utkom med sitt första häfte för jämnt 50 ar sedan.
Nyligen avslutades inventeringen av
Blekinges kyrkor med ett sammanfattande band,
som här blir föremål för docent
Erik Cinthios kommentarer.

A

“irz:
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Vinjett: Trefaldighetskyrkan i Karlskrona.
lifter teckning av Bengt Salomonsson.

Ett landskaps historia är dess kyrkors.
Denna travesti innebär visserligen en
begränsning men äger trots detta en
icke obetydlig grad av giltighet. Kyr¬
korna som monument, de till desamma
knutna föremålen, personerna och min¬
nena samt det därtill hörande historiska
källmaterialet avspeglar pä ett mång¬
faldigt sätt en bygds eller en stads liv
genom århundradena.

Inom ramen för det stora och bety¬
delsefulla inventeringsverket ”Sveriges
Kyrkor” har Blekinge nyligen kunnat
sälla sig till de få svenska landskap,
vilkas samtliga kyrkor blivit invente¬
rade, beskrivna och utgivna. Förutom
de enskilda kyrkobeskrivningarna, till
en början utförda av William Ander¬
son och Lars Göran Kindström samt
därefter av Armin Tuulse och en av
”Sveriges kyrkors” initiativtagare och
huvudredaktörer Sigurd Curman, har
professor Armin Tuulse sammanställt
ett särskilt band, ”Kyrkor i Blekinge,
en konsthistorisk översikt” (1961). Ge¬
nom denna översikt får man cn över¬

skådlig och nyttig sammanställning av
de viktigaste epokerna och monumen¬
ten, frän äldsta tid fram till våra da¬
gar. Utifrån några axplock ur det i
”Sveriges Kyrkor” redovisade källma¬
terial, som kyrkorna bildar, syftar den
följande framställningen närmast till
att fästa uppmärksamheten vid några
epoker i Blekinges historia.

Om biskop Eginos av Adam av Bre¬
men påstådda och lovordade missions¬
verksamhet i Blekinge under senare de¬
len av 1000-talet givit några bestående
resultat, vet vi ej. Rester efter trä¬
kyrkor, som skulle ha kunnat här¬
stamma från denna tid, har ännu icke
kunnat konstateras i landskapet, vilket
självfallet ej utesluter möjligheten av
att sådana existerat. Men så länge inga
säkra bevis av detta slag föreligger, ser
det ut som om de blekingska bygderna
börjat bli kristna först under loppet av
1100-talet. Från senare delen av detta
sekel kan nämligen de äldsta ännu be¬
varade stenkyrkorna anses härstamma.
Samtliga medeltidskyrkor såväl de som
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Hjortsberga kyrka är den minsta av de bevarade medeltidskyrkorna i Blekinge. När
kyrkan uppfördes i början av 1200-talet, påbörjades även ett torn i väster, men
detta blev sannolikt aldrig helt utfört. Korets raka och tjocka östmur har en in-
vändig absid.

Foto A. Tuulsc.

försvunna absidkyrkorna har t. ex.
Bräkne-Hoby säkerligen spelat en vik¬
tig roll i närheten av en gammal tings¬
plats liksom f. ö. den ännu stående
kyrkan i Hjortsberga. Den äldsta kyr¬
kan i Ronneby var av i stort sett sam¬
ma karaktär som den i Nättraby, och
det är sannolikt i detta område, i Me¬
delstads härad, med en påtaglig kon¬
centration av tidigmedeltida kyrkor,
som man haft en första centralbygd
under medeltiden. Även om någon
form av väg från Skåne upp längs
blekingekusten existerat redan under
förhistorisk tid, torde under äldre
deltid vattenvägarna ha utgjort de vik¬
tigaste förbindelselederna till och från
Blekinge, vilket kan förklara den under

ännu finns kvar som de, vilka helt el¬
ler delvis skattat ät förgängelsen, var
belägna inom landskapets kustområde.
Inte förrän 1639 uppfördes i Backaryd
den första kyrkan i skogsbygden.

Det är ganska förklarligt att den
kyrkliga kulturen i Skåne har haft den
främsta betydelsen för Blekinge under
hela den danska tiden. Nättraby rela¬
tivt välbevarade kyrka med långhus,
kor och absid är ett gott exempel på
en kyrkobyggnadstyp, som direkt går
att hänföra till skånska förebilder från
senare delen av 1100-talet. I kustlandet
finns eller har funnits liknande kyrkor,
alltid belägna ett stycke uppefter de
åar, som förbinder det blekingska kust¬
bandet med södra Småland. Bland de

me-
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Sölvesborgs stadskyrka, som uppfördes i tegel f. o. m. 1200-talet, fick sitt torn under
andra hälften av 1300-talet. De nuvarande trappgavlarna har dock tillkommit först 1905.
Det senmedeltida vapenhuset försågs på 1600-talet med en volutgavel, som för tan¬
karna till Trefaldighetskyrkan i Kristianstad.

Foto S. Hallgren.

tidig medeltid koncentrerade kyrkliga
byggnadsverksamheten i Medelstads hä¬
rad utan påtaglig förmedling från
Skåne över Listerlandet.

Under 1200-talet kan Ronneby ha
utvecklats till stad. Samtidigt därmed
började kyrkan byggas ut för att i slu¬
tet av medeltiden nå sin största ut¬
sträckning med den typiska karaktären
hos en stegvis framvuxen medeltida
stadskyrka. Den andra i Blekinge be¬
varade medeltida stadskyrkan finner vi
i Sölvesborg. Den har emellertid inte
tillkommit förrän under slutet av 1200-
talet, som en direkt följd av stadens
uppkomst, i sin tur betingad av den

norr om staden belägna borgen frän
tiden omkring 1200. Med denna kung¬
liga borg och den i anslutning därtill
uppväxande handelsstaden, som en port
in till Blekinge på den smala landrem¬
san mellan Ryssberget och Östersjön,
fogades Listerlandet på ett mera or¬
ganiskt sätt samman med det övriga
Blekinge, samtidigt som Sölvesborg i
egenskap av riksfäste synbarligen blev
landskapets huvudort. Genom denna
förskjutning åt väster har sannolikt
också landsvägen från Skåne ökat i
betydelse. Bland annat såsom en möjlig
följd härav tillkom under loppet av
1200-talets senare del och början av
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är sannolikt ingen tillfällighet att just
Ramdala kyrka begåvats med denna
anordning. Med sitt strategiska läge i
landskapets sydöstra slättbygd kan den
i någon mån sammanställas med dc
kyrkobyggnadstyper med försvarska-
raktär, som i skiftande utformning
finns eller har funnits kring Kalmar¬
sund, både pä Öland och det små¬
ländska fastlandet. Armin Tuulsc me¬
nar, att dessa försvarsåtgärder var
rekt betingade av de härjningar som de
hedniska esterna och kurerna under
förra delen av medeltiden företog längs
de svenska och danska kusterna.

Under senmedeltiden torde Sölves¬
borgs betydelse ha ytterligare ökats,
beroende dels pa borgens egenskap av
riksfästc och säte för länsherren och
dels på stadens utveckling som handels¬
plats. Själva stadens betydelse framgår
bland annat av antalet kyrkliga anlägg¬
ningar. År I486 utfärdades stiftelse-
brev för ett karmeliterkloster, förlagt
i omedelbar anslutning till och för att
betjäna stadens sockenkyrka. Dessutom
fanns vid slutet av medeltiden fem
stycken kapell, av vilka ett par möj¬
ligen kan ha utgjort utländska han¬
delsmäns koncessionskyrkor. Av allt
detta återstår i dag endast S:t Nikolai,
stadkyrkan.

I denna har bevarats en del kalkmål¬
ningar från 1400-talets början. Även
i Ronneby finner man rester efter sen¬
medeltida målningar men dessutom en
välbevarad utsmyckning från 1 5 80-
talet med den nya bildvärld och mo¬
tivkrets, som betingades av reforma¬
tionen. Det på bevarade medeltidsmål¬
ningar relativt fattiga landskapet har
i övrigt endast en kyrka med mål¬
ningar av mera allmänt intresse, näm¬
ligen Ysane. De här bevarade fram-

1300-talet nya kyrkor längs kustlandet
mellan de redan från 1100-talet existe¬
rande sockenkyrkorna. De nya kyrkor¬
na skiljer sig frän dc tidigare framför
allt därigenom, att de har ett rakt av¬
slutat kor, samt att tegel till vissa delar
kan ingå i byggnadskroppen. Av detta
slag var den äldsta delen av kyrkan i
Sölvesborg. Men förutom enstaka kyr¬
kor utefter hela kusten finner vi en
koncentration av denna nya kyrkotyp
öster om det gamla centralområdet, i
Östra härad. Vid Silletorpsån och fram¬
för allt vid Lyckebyån uppfördes un¬
der slutet av 1200-talet och möjligen
början av 1300-talet rakslutna kyrkor
i Rödcby, Augerum, Lyckeby och lö¬
sen. De har emellertid alla försvunnit ge¬
nom fullständiga ombyggnader, främst
under 1800-talet. Om dessa stenkyrkor
var de första på platsen är för ögon¬
blicket omöjligt att avgöra. Möjligheter
finns, att vissa av dem kan ha före¬
gåtts av en träkyrka, men någon kun¬
skap härom kan vi endast vinna pä
arkeologisk väg. Under alla omständig¬
heter tyder dessa kyrkor på en viss ex¬
pansion åt öster inom landskapet under
det för den mera organiserade handelns
vidkommande livaktiga 1200-talet. Un¬
der samma tid pågår befästandet av
den västra infarten till landskapet vid
Sölvesborg.

I samband med en del äldre medel¬
tidskyrkor talas det ofta om deras ka¬
raktär av befästningskyrkor jämsides
med den primära funktionen av kult-
rum. Mera påtagliga försvarsanord-
ningar i anslutning till kyrkobyggna¬
den finns i Blekinge kvar endast i
Ramdala. Över den inbyggda korabsi¬
den reser sig här i öster ett kraftigt
torn, som uppförts i efterhand, för¬
modligen i början av 1200-talet. Det

di-

24



1

* IW'Æ&r.y
Br j

silSa
>

I -,•

aSpÿlA**Ir. i?l. . .1

ES HgF '

jililfe
F.j

»•.■:�
«*ÿ*

åy * uÉÄ i i”

’fÿWXllYsane kyrka för- ,
sågs 1459 med
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Nils Håkansson. I
Bland de rester som
bevarats scr man
denna framställ¬
ning av Kristi in¬
tåg i Jerusalem pä
korets östvägg.

Foto ATA.
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i bland annat nordöstra Skåne oeh
västra Blekinge hade starka anknyt¬
ningar till Sverige.

Endast få medeltida träskulpturer
har bevarats i de blekingska kyrkorna.
T Blekinge museum i Karlskrona för¬
varas emellertid en representativ sam¬
ling helgonbilder från främst kyrkorna
i Hjortsberga och Edestad. Flera av
dessa bilder är av hög konstnärlig
kvalitet och har därigenom utgjort en
värdig utsmyckning av kyrkan. Men

ställningarna är daterade och signerade
av Nils Håkansson 1459. Närbesläktat
måleri är ej bevarat i Blekinge i övrigt
men i riklig mängd i framför allt
nordöstra Skåne, tillhörande den s. k.
Vittskövlegruppen, som också har ett
samband med vissa grupper av det
samtida måleriet i Sverige. Det är
symptomatiskt att dessa förbindelse¬
linjer mellan de skånska landskapen
och Sverige kommer till synes i kyrko-
konsten under cn tid, då storgodsägarna
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det är i första hand den kultiska funk¬
tionen som betingat bildernas tillkomst
och givit anledning till en stor ansam¬
ling i vissa kyrkor. Vad Edestad be¬
träffar torde det en gång rikliga skulp¬
turbeståndet med bilder från 1200-
talet fram till 1500-talets början kunna
förklaras av den omständigheten, att
kyrkan under medeltiden, och för öv¬
rigt i vissa avseenden även långt fram
i ny tid, var en livligt besökt vallfarts-
kyrka med en nära kyrkan belägen,
ännu bevarad offerkälla. Kyrkan synes
ha varit helgad det heliga korset. Som
vallfärdsobjekt har man i det samman¬
hanget förknippat benämningen med
ett av kyrkans triumfkrucifix, men det
torde sannolikt i stället ha rört sig om
en relik av det heliga korset, som kan
ha varit föremål för de vallfärdandes
vördnadsbetygelser. Om så har varit
fallet skulle man kunna se en direkt
förbindelse med Dalby, som veterligen
var en betydelsefull heligkorskyrka och
vars biskop, Egino, skulle ha varit
Blekinges förste egentlige missionär.
Under sådana omständigheter är det ej
underligt att finna en antydan till dessa
beröringspunkter inom det område av
Blekinge, som tidigare i denna fram¬
ställning utifrån kyrkobyggnadernas
existens förmodats vara en av de äldsta
medeltida kulturbygderna i landskapet.

Liksom i Skåne kom kyrkorna i Ble¬
kinge de närmaste århundradena efter
reformationen att främst präglas av
den nya inredningen, i första hand
bänkar, predikstolar och altaruppsatser.
Bland de sistnämnda finner man ännu
i Mjällby, Sölvesborg och Ronneby
några praktfulla exemplar från Chris¬
tian IV:s tid, d. v. s. första hälften av
1600-talet. I arkitektoniskt hänseende
har emellertid den för det egentliga
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Frän Hjortsberga kyrka kommer denna
träskulptur, som nu befinner sig i Blekinge
läns museum. Den eleganta 1400-tals bil¬
den föreställer S:t Olof, som med sin högra
fot nedtrampar en personifikation av den
onde.

Foto S. Hallgren.
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Fredrikskyrkan i Karlskrona präglas i hög grad av den italienska stil, som Nicodemus
Tessin d. y. införde. De pä långhusets väggar befintliga och for kyrkans ändamål
oanvändbara nischerna utgör förkrympta efterbildningar av sidokapellen i de jesuit-
kyrkor, vilka tjänat Tessin som förebilder.

Foto S. Hallgren.

av 1600-talet men blev på grund av
sitt utsatta läge i de svenska gräns¬
trakterna ständigt utsatt för krigiska
påfrestningar. Efter roskildefreden och
sedan svenskarna en andra gång 1677
satt sig i besittning av Christianopel,
befallde konungen, att fästningarna
skulle raseras och borgarna förflyttas.

Förutom ruinerna efter de raserade
befästningsanläggningarna återstår i
dag endast kyrkan från Christianopels
korta tid som stad. Byggnaden, som i
sitt ursprungliga skick uppfördes under
1620-talet, är synnerligen enkel, även
om man kan spåra vissa drag frän Tre-

Danmark så rika Christian IV epoken
inte lämnat några framträdande monu¬
ment efter sig i Blekinge. Konungen
lät nedlägga de mindre medeltidsstä¬
derna Elleholm, Lycka och Avaskär.
Den senare hade emellertid ett i viss
mån strategiskt läge på östkusten ej
långt från den svenska gränsen. Sam¬
tidigt
1600 upphävdes erhöll därför den strax
söder därom nygrundade staden Chris¬
tianopel sina. Christianopel planlades
helt som en befästningsstad, den öst¬
ligaste utposten i det danska riket.
Staden uppbyggdes under första delen

Avaskärs stadsprivilegiersom
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Amiralitetskyrkan Ulrika Pia i Karlskrona reste sig ursprungligen sa fritt och monu¬
mentalt, som denna teckning frän 1690-talet visar.

Foto ATA.

faldighetskyrkan i Kristianstad, Christi¬
an IV :s ståtligaste kyrkobyggnad i de
skånska landskapen. Ett intressant drag
är kyrkans snedställda öst- och väst-
gavlar, vilka minner om den gamla
stadsplanen. Den avsiktliga skevheten
tillkom nämligen för att kyrkan med
sin strikta öst-västliga orientering sam¬
tidigt skulle inpassas mellan två gator
i det strängt kvadratiska gatunätet,
som i sin tur vad orienteringen beträf¬
far fick rätta sig efter stadens läge på
det åt sydost utskjutande långsmala
näset.

För Blekinge som helhet innebar re¬
gimskiftet 1658 en ekonomisk och kul¬
turell nedgångsperiod. Men i motsats
till de relativt blygsamma minnen

Christian IV epoken lämnat efter sig i
landskapet kom dock den karolinska
tiden i varje fall på en punkt att föra
med sig en ännu bestående arkitekto¬
nisk manifestation av den svenska stor¬
maktstidens byggnadsverksamhet. Re¬
dan 165 8 hade Karl X Gustaf fattat
beslut om grundläggande av staden
Karlshamn med avsikt att här skapa en
ny flottstation. Platsen visade sig emel¬
lertid snart olämplig för detta syfte,
och flottstationen överflyttades under
Karl XI:s tid till det 1679 grundlagda och
under 1680-talet framväxande Karls¬
krona. I de olika stadsplaneförslag, som
efter några är erhöll en fast utform¬
ning, och vilka till sina huvuddrag
gick tillbaka på idéer av Nicodemus
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På 1780-talet ut¬
förde Elias Martin
denna akvarell, i
vilken han genom
en port i varvsmu-
ren har återgett en
del av Amiralitets-
kyrkan samt några
av örlogshamnen
Karlskronas stolta
skepp.

;

Foto ATA.

Tessin d. ä. och Eric Dahlberg, fanns
redan fran början tanken på tre kyrkor
infogade i stadsbilden, fast ej på de
platser, som de efterhand skulle komma
att intaga. En första stadkyrka i trä
utgjorde endast ett provisorium och
revs vid mitten av 1700-talet, sedan
Fredrikskyrkan vid Stortorgets östra
sida i ett första skick fullbordats 1744.
De ursprungliga ritningarna till denna
hade uppgjorts av Nicodemus Tessin

d. y. redan på 1690-talet. Arkitekten
hade helt fördomsfritt låtit sig inspire¬
ras av jesuitkyrkan II Gésu i Rom och
dess närmaste efterbildningar i Mellan¬
europa.

Av den karolinska barockens stads¬
kyrkor i Blekinge blev Fredrikskyrkan
den enda längsriktade salskyrkan. De
övriga, såväl Karlshamns kyrka som de
andra karlskronakyrkorna utgjorde va¬
rianter på centralkyrkan med korsfor-
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mad grundplan, en av den svenska
stormaktstidens arkitekter redan från
förra hälften av 1600-talet omhuldad
kyrkotyp. På 1690-talet utarbetade
Tessin d. y. också planen för den tyska
församlingens kyrka i Karlskrona, Tre-
faldighetskyrkan. Den var under bygg¬
nad större delen av 1700-talet och fick
sin slutliga gestaltning, dock på grund¬
lag av Tessins förslag, först genom den
av Tempelman genomförda restaure¬
ringen efter branden 1790. I sydvästra
hörnet av Stortorget och med sin mot
torget vättande portik bildar den lik¬
som Fredrikskyrkan en monumental
begränsning av det väldiga torget.

Den äldsta av de kvarstående Karls-
kronakyrkorna är emellertid amirali-
tetskyrkan Ulrika Pia, uppkallad efter
Karl XI:s gemål, drottning Ulrika
F.leonora d. ä. Kyrkan invigdes 1685,

helhet tänkt som ett

av C. J. Cronstedt och arbetet kom
efterhand i gång. Belägen på amirali-
tetsplatsen blev kyrkan emellertid ald¬
rig fullbordad, och arbetet avstannade
definitivt i och med branden 1790. De
kvarstående resterna användes till långt
fram på 1800-talet som stenbrott. Mot
slutet av 1800-talet togs tanken på en
ny stenkyrka åter upp, men längre än
till uppgjorda förslag kom man aldrig.
Upphovsmän till dessa var bl. a. Helgo
Zettervall och Ragnar Östberg. När
Karlskrona i våra dagar alltmer mister
den ursprungliga betingelsen för sin
specifika karaktär är det av vikt att
slå vakt kring den inom de skånska
landskapen enda mera genomförda ma¬
nifestationen av svensk stormaktstid,
som staden utgör med sina byggnads-
minnen från i första hand karolinsk

i

tid.
Det är i detta sammanhang av stort

värde att i ”Sveriges Kyrkor” ha er¬
hållit en utförlig dokumentation av
alla de förslag och planer, vilka av
brist på ekonomiska resurser aldrig kom
till utförande. Samtidigt som vi i dag
är tacksamma för den svenska fattig¬
domens betydelse i detta avseende, så
ger den blotta vilja som här manifeste¬
rats dock besked om landskapets roll i
den svenska rikspolitiken. För Blekinge
som helhet har inventeringsverket full¬
följt sina syften med beskrivning av
både 1800-talet och 1900-talets kyrko¬
byggnader. Förutom kyrkornas arki¬
tektoniska och konsthistoriska vittnes¬
börd om de i landskapet utbildade tra¬
ditionernas betydelse, kan man med
kyrkornas hjälp även för dessa tider
få synliga uttryck för förändringar
beträffande bebyggelsecentra och folk¬
mängd.

men var som
provisorium både vad läget och bygg¬
nadsmaterialet beträffar. Det är osäkert
vem som uppgjort ritningarna till den,
men mycket talar för att det var Eric
Dahlberg. Den likarmade korskyrkan
helt uppförd i trä är ett synnerligen
intressant exempel på hur stormakts¬
tidens aspirationer på monumentala
byggen även i en enkel och provisorisk
form kunde ges drag av tidens barock¬
stil. För oss är den också intressant,
därigenom att den ger prov på tidens
timmerbyggnadskonst i en stad med
livlig verksamhet på detta område. Det
är en märklig ödets skickelse, att kyr¬
kan ännu står kvar, eftersom man först
i vårt århundrade gav upp tanken på
en ny stenkyrka, som
riks namn skulle ersätta den gamla
Ulrika Pia. På 1750-talet utarbetade
Carl Hårleman ritningar till den nya
stenkyrkan. Ritningarna omarbetades

med Adolf Fred-
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Folkminnesuppteckningar i Skåneland
på 1600-talet
Av Nils-Arvid Bringéus

John Tuneld utgav förra aret de s. k. Prästrclationcrna
fran Skåne av aren 1667 och 1690. Utgåvan har givit
folklivsforskaren, docent Nils-Arvid Bringéus anledning att
lämna några synpunkter på relationernas värde för
den lokalhistoriska och den jämförande historieforskningen.

Frågelistan som vetenskapligt arbets¬
instrument inom folklivsforskningen
sammanhänger med den jämförande
forskningsmetodens behov av material
från flera orter. Inom sina undersök¬
ningsområden har folklivsarkiven där¬
för upprättat ett nät av ortsmeddelarc,
vilka kontinuerligt insänder svar på
frågor rörande skilda ting. Frågelist-
metoden som sådan har emellertid inte
lancerats av denna unga forsknings¬
gren. Den kan i Norden föras tillbaka
ända till etc påbud av Kristian IV, år
1622, vari biskoparna i Danmark och
Norge befalldes att låta prästerna i de
olika stiften avfatta antikvarisk-topo-
grafiska sockenbeskrivningar och sedan
insända dessa till kansliet i Köpenhamn.
Tillkomsten av påbudet sammanhänger
med ett planerat danskt runverk, som
man väntade sig av Bertel Knudsen
Aquilonius men som sedermera anför¬
troddes åt Ole Worm. Sedan dess bar
den kyrkliga och världsliga administra¬
tionen mer än en gång utnyttjats för
att få lokala svar på centralt ställda
frågor. Dessbättre har svaren ej alltid
blivit bearbetade, sedan de väl insam¬

lats utan bevarats till eftervärlden i sin
ursprungliga form i arkiv och biblio¬
tek.

Till Worms danska relationer finns
inga samtida motsvarigheter i Sverige.
Däremot kan de betraktas som före¬
gångare till de rannsakningar efter an¬
tikviteter, som under 1600-talets senare
hälft gjordes i svenska bygder på ini¬
tiativ av riksantikvarien Johan Ha-
dorph. Nationalitetsbytet 165 8 hade
således det goda med sig, att Skåne blev
föremål för ytterligare en inventering
1667— 68. Redan före seklets slut gjor¬
des en tredje liknande insamlingsaktion
i Skåne, denna gång på initiativ av
Lundaprofcssorn Andreas Stobaeus.

År 1934 utgav universitetsbibliote¬
karien John Tuneld 1620-talets präst-
relationcr från Skåne och Blekinge.
Utgåvan har utgjort en av de flitigast
nyttjade källpublikationerna för dem
som sysslat med Skånes lokal- och per¬
sonhistoria, ortnamn eller folkminnen.
Genom Tunelds försorg föreligger nu¬
mera även en edition av relationerna
1667— 68 (65 sidor) och 1690— 93
(105 sidor). Då Tuneld även avser att

!
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Riksantikvarie Johan Hadorph. Efter teckning från omkring 1670
i Kungl. Biblioteket, Stockholm.

har det varit möjligt för honom att i
några fall kunna ersätta förlorade par¬
tier av originalsvaren med avskrifter.

Frågelistorna har självfallet besvarats
med olika omsorg av olika präster be¬
roende på vederbörandes eget intresse
för saken eller den växlande tillgången
på lokalt stoff. Betydande avsnitt har
även förkommit, men i viss mån
kompletterar svaren från de tre insam-
lingstillfällena varandra. Undantagsvis
har samma lokaltradition upptecknats

utge de viktiga Benzelianska relatio¬
nerna från 1700-talet, förefaller det
klokt, att han i den nu utgivna edi¬
tionen utbytt den kommentar, som
fogats till 1624 års relationer mot ut¬
förliga ortnamns-, person- och sak¬
register, varigenom hoppet ökas att hela
detta värdefulla material kan bli publi¬
cerat inom överskådlig tid. Detta är
desto viktigare som handskrifterna är
splittrade i olika samlingar. Genom den
överblick Tuneld fått under arbetet
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Professor Andreas Stobcus. Efter oljemålning i Lunds Universitets¬
bibliotek.

Som exempel nämns runstenar, hällrist¬
ningar, ättehögar, fornfynd ii kyrko¬
gårdar, kungsgårdar, skansar, slagfält.
Därjämte skulle man efterspörja ”vad
traditioner och sagor”, som var för¬
knippade med de olika lokaliteterna.
Sistnämnda formulering återkommer
även i Stobaei (odaterade?) frågelista,
vilket visar, att den äldre listan varit
honom bekant och delvis utnyttjats
som förlaga. Utöver inriktningen på

vid två tillfällen såsom t. ex. fallet är
med sägnen om Ljungby horn och pipa.
Härav finner man f. ö,, att den äldsta
versionen ingalunda behöver vara den
bästa.

Den tryckta frågelista, som ligger
till grund för 1660-talets relationer,
uppmanar prästerna att med bistånd av
sexmännen ”flitigt och granneligen ef¬
tersöka och uppspana alla antikviteter
som där kunna vara tillfinnandes”.
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antikviteterna har Stobaeus önskemål
om uppgifter rörande person-, natur-
och ortnamn. De inkomna svaren var
direkt avsedda att nyttjas av en lär¬
junge till honom, Daniel Broomé, se¬
dermera kyrkoherde i Husie och V.
Skrävlinge. Denne utgav en dissertation
”De Scania”, vari de infordrade rela¬
tionerna dock ej hann komma till an¬
vändning. På grund av skäl, som G.
Carlquist anfört i Lunds stifts herda¬
minne, bör nämligen dissertationen ha
tryckts redan 1691 och ej först 1696.

Ej sällan finner man, att traditioner,
knutna till en socken återkommer i
liknande form i en annan. Uppgifter¬
nas värde ligger således ofta på ett an¬
nat plan än det rent historiska. De ger
i stället en inblick i den levande folk¬
minnesskatten som fanns i skånska byg¬
der under 1600-talet. Det är folkets
sägner, visor och i viss mån även seder,
som träder oss till mötes genom präs¬
ternas uppteckningar. Relationerna ger
i flera fall de äldsta varianterna av
dessa sägner, varigenom tolkningen av
de yngre men talrikare uppteckningar¬
na i folklivsarkiven underlättas. I 1624
års prästrelationer finner man t. ex. den
äldsta nordiska uppteckningen om berg¬
folkets bakning, knuten till Fjälkinge
i Villands härad. En plöjande dräng
finner trollens söndriga bakredskap vid
en hög. Som tack för att han lagar
dem får han en kaka, medan plogpoj¬
ken, som vägrar äta trollens mat, blir
straffad med sjukdom. En dansk folk-
minnesforskare, Inger Boberg, har bl. a.
visat, att denna dansk-svenska sägen
genom vikingarna förts över till Eng¬
land. I 1690-talets prästrelationcr får
vi en ny och hittills obekant uppteck¬
ning, knuten till Snårestad vid Ystad.
Som folkloristisk källa har således präst¬

relationerna ett mycket stort värde. Det
insåg f. ö. redan Gunnar Olof Hyltén-
Cavallius, som under ett besök i Kö¬
penhamn företog avskrifter av 1624 års
relationer, vilka han senare nyttjade i
Warend och wirdarnc.

Genom frågelistorna har de folkmin¬
nen, som knutits till ”antikviteter” av
olika slag, fått en klar dominans. I Skåne
har gravhögarna avtecknat sig markant
i terrängen och givit fäste för folk¬
tron. Den aktning man hade för hö¬
garna återspeglas i relationen från Lö-
derup 1691: ”På Löderups mark finnes
tre högar, Stavshög, Skogshög och Grims-
hög, uppå vilka högar varken plöjes,
sås eller gräshugges utan hålles alldeles
i fred.” Det från Trolle-Ljungby-
sägnen så bekanta motivet om stenen
eller högen, som upplystes om julnat¬
ten, får vi genom de nya relationerna
belagt även i Höör, Ivö, Kiaby, Snåre¬
stad, Skårby liksom i Näsum.

Att mycket av den folktro, som var
levande i 1600-talets Skåne, hade rötter
i hedendomen är uppenbart. Det gäller
kanske främst föreställningar knutna
till naturföreteelser som märkliga ste¬
nar eller källor. Religionsskiftets bety¬
delse återspeglas i de talrika sägnerna
om jättarnas hat mot kyrkorna och de¬
ras klockor. Men hos människorna själva
ingick hedniskt och kristet en oskilj-
aktlig förening. Man offrade och häm¬
tade vatten vid källorna som fordom¬
dags, men ej sällan knöts den hel-
brägdagörande kraften eller själva käl¬
lans uppkomst till bestämda helgon och
källkulten till särskilda helgondagar.
S:t Hanskällorna var i Skåne liksom i
södra Sverige allmännast, men ett exem¬
pel finns även på en Trefaldighetskälla
i Kiaby, vartill tidigare även funnits
motsvarigheter i Småland. Vittnesbörd
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hemska mord, som ägde rum i Östra-
Ljungby 1560. Enbart härav får vi vik¬
tiga uppgifter om bostadsskick, sov-
vanor, heminredning, dräktskick, väg-
väscndc, vidskepelse, rättspraxis, namn¬
skick och den psykologiska grundvalen
för uppkomsten av en folkvisa.

Även om prästrelationerna torde ha
sitt största värde för folklivsforskaren,
har de som tidigare antytts också åt¬

skilligt att erbjuda även som rent his¬
toriska dokument, ehuru de därvid
måste användas med tillbörlig försik¬
tighet. Genom stoffets blandade ka¬
raktär är det icke alltid lätt att avgöra,
var gränsen mellan sanning och sägen
går. Utgivaren har i sakregistret sökt
göra en viss uppdelning av stoffet,
men en konsekvent kategoriklyvning
ar givetvis omöjlig. Varje uppgift måste
bedömas för sig. De nu publicerade
relationerna ger därför inte blott svar
på en rad frågor utan uppställer även
nya problem och sätter arbetsuppgifter
i händerna både för den jämförande
forskningen och den lokalhistoriska.

om den förändring av den kyrkliga
seden som reformationen innebar fin¬
ner man i en notis från Vedby och
Gråmanstorp i 1624 års relationer, var¬
av det framgår, att den romerska jul-
nattsmässan sedan länge var avlagd (jfr
Kyrkohistorisk årsskrift 195 5). Den
”Kristi grav” man för dyra pengar in¬
köpt till Genarps kyrka hade väl mist
sin funktion i liturgin, men i folk-
fromheten hade den alltjämt betydelse,
och lockade årligen skaror av offrande
besökare.

Traditioner om avrättningar, mord,
naturkatastrofer, rövare, spökeri och
underverk är talrikt dokumenterade i
prästrclationerna. Dylika händelser kun¬
de förr leva i folkminnet i en bygd
genom generationer, medan de för oss
snabbt överlagras genom det dagliga
nytillflödet i press, radio och TV. Stoff
av denna art har icke enbart kuriosi-
tetsintresse. I vissa fall kan även sådana
traditioner förmedla värdefulla sakupp¬
lysningar. Ett exempel utgör skild¬
ringen i 1624 års prästrelationer av det
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Efterlysning av glas
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Ö1- eller vinflaska av grünt s. k. waldglas
ined brukets eller beställarens stämpel pä
”skuldran”. Sädana flaskor var en huvud¬
produkt vid ”Skånska glasbruket”.

Teckning av Salomonssnn.

V r
som ofta utsmyckades med graverad
dekor kring ett monogram eller ett par
initialer.

Efter branden nedlades bruksverk-
samheten och platsen övergavs. Områ¬
det har sedan dess genomgått skiftande
öden, bl. a. har omfattande planerings¬
arbeten utförts och mycket glasbe-
mängd jord har schaktats undan. De
senaste åren har området legat i träda
men de glittrande glasbitarna som
kommit upp till markytan, inte minst
i mullvadarnas högar har ständigt loc¬
kat till souvenirjakt. Förra sommaren
gjordes en arkeologisk undersökning av
resterna efter hyttan med ugnarna var¬
vid bl. a. hittades ett stort och varie¬
rande material av glasfragment. Med
hjälp av dessa kan man nu med större
säkerhet bestämma om ett glasföremål
är gjort i Perstorp.

200 ar har gått sedan Skånska glas¬
bruket i Perstorp förstördes genom
eldsvåda, Kristi Himmelfärdsdag 1762.
I över 70 år hade bruket då varit i
verksamhet och större delen av tiden
stod det jämte Kungsholmsbruket i
Stockholm för hela glastillverkningen
i Sverige. I huvudsak var verksamheten
inriktad på framställning av bruksföre¬
mål: fönsterglas, syltburkar, skålar,
kannor, damejeanner, apotekarglas och
flaskor av alla slag, de senare ofta med
beställarens initialer instämplade på en
liten platta; men också finare glas blås¬
tes: karaffer, vinglas, bägare och poka¬
ler. Bruksföremålen gjordes mestadels i
grönt glas men även brunt förekom¬
mer, mera sällan däremot blått eller
violett. Det ofärgade glaset, som
sig klart och fint till våra dagar, an¬
vände man speciellt till finare föremål

hållit
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På Kristianstads museum visas under
april månad en utställning över Skånska
glasbruket och dess produkter. Utställ¬
ningen kommer därefter att visas på
Kulturhistoriska museet i Lund och pa
Hälsingborgs museum. Ett hundratal
glaspjäser frän museer och enskilda har
hopbragts, men säkert finns det i åt¬
skilliga hem glas från Skånska glas¬
bruket, som är okända för forskningen
och som kan komplettera vår bild av
1700-talets glasmanufaktur.

Glasbrukets produkter spreds vida
med knallarna eller ”glasförarna” och
bruket hade också särskilda kommis-

sionärer i flera svenska städer, bl. a.
Malmö, Karlshamn, Stockholm och
Gävle. Man får alltså räkna med att
produkterna fick stor spridning.

Det är de mänga enskilda pjäserna,
det via vara enkla flaskor eller för¬
nämliga pokaler, hela eller söndriga,
som tillsammans kan ge oss en sann

av det gamla skånska glasbrukets
produktion. Alla uppgifter om Skånska
glasbruket och dess produkter mottages
därför med tacksamhet av fil. kand.
Henrik Graebe, Lunds Universitets
Historiska Museet, Lund och lands¬
antikvarie Sven E. Norcen, Kristianstad.

bild
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KTUELLT OM NTIKVARISKT

UTGRÄVT Skåne och daterar sig från början av
den atlantiska tiden dä Öresund bil¬
dades.

Strax före jul gavs tillfälle till arkeo¬
logiska iakttagelser rörande det medel¬
tida Falsterbo i samband med nedläg¬
gandet av vatten- och avloppsledningar
på Fiddevången, d.v. s. området väster
och sydväst om järnvägsstationen. Någ¬
ra fynd av större intresse gjordes ej,
men kunskapen om den medeltida to¬
pografin vidgades i någon mån. Sålun¬
da visade det sig, att den alltsedan
Sven Söderbergs undersökningar vid se¬
kelskiftet kända inre Flommen, Lykte-
kärret, haft en större utsträckning inåt
land, än som tidigare antagits. Vidare på¬
träffades på ömse sidor om infarten till
Hotell Falsterbohus spår av bebyggel¬
sen i Lybecks fit. Slutligen skars den
yttre vallgraven kring Falsterbohus
slott i norr och väster. Därvid fram¬
kom emellertid intet, som är agnat att
rubba den rådande uppfattningen om
denna anläggnings utseende.

Hösten 1961 utgrävde Lunds Universi¬
tets Historiska Museum en del av en
hyddbotten från äldre stenålder i Sax¬
torp, hos lantbrukare Lauritz Larsson.
Denne hade iakttagit bearbetad flinta
inom ett begränsat område på en åker
och anmält detta till Museet. Vid ut¬
grävningen visade det sig att hydd-
bottnen, som låg i centrum av området
med flinta, gick in under ett skifte
med flerårig gröda, varför endast en
del av området kunde undersökas. Un¬
dersökningen gav dock ett intressant
resultat. Bl. a. påträffades snedpilar
(se fig.), vilka är typiska för den tidiga
kustkulturen. Denna kulturgrupps bo¬
platser är de äldsta kustboplatserna i

Snedpil
från
Saxtorp.

T
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HITTAT (Jfr H. Munthe, Ymer 1933 och 193 5 ).
Det har framställts många åsikter om
sliprännornas ålder, praktiska och ev.
kultiska bruk. Sista ordet i denna fråga
har väl inte sagts ännu. Ett vägande
inlägg har gjorts av Torsten Mårtens¬
son i en uppsats i Fornvännen 1936.
Han framför där belägg för att slip¬
rännorna uppkommit då man slipade
”vädjestenar” (liebrynen). Ingenting
hindrar emellertid att sliprännorna upp¬
stått vid slipning av andra föremål
t. ex. brynen, eldslagningsstenar och
kanske vissa järnredskap redan under
förhistorisk tid. Slipstenar med rännor
lika dem som finns bl. a. på Viken-
hällarna har påträffats på Bornholm
vid en boplats från folkvandringstid.

Kända sedan länge är de. s. k. sliprän-
nehällarna i Viken, mellan Hälsingborg
och Höganäs. I samband med att om¬
rådet omkring dem togs i anspråk för
villabebyggelse framkom en ny slip-
rännchäll (fig. a) inom nuv. kv. Hen¬
ry. Denna häll har många tydliga och
fina sliprännor liksom inristade initia¬
ler för att inte tala om de ”ristningar”
barnen från de kringliggande husen har
tillverkat. Hällarna är fasta fornläm-
ningar och är som sådana skyddade en¬
ligt lag. Enligt uppgift skall hällen i
kv. Henry ha varit dold av ett sten-
gärde, som gick rakt över den. Vid en
röjning hösten 1961 vid den nya hällen
påträffades flera klumpar järnslagg,
men om dessa har något samband med
sliprännornas tillkomst går inte att av¬
göra. Även i Norra Hage röjdes slip-
rännehällarna varvid en övervuxen häll
avtäcktes. Hällen var över hela ytan
täckt av sliprännor (fig. b). En del
bearbetad flinta, bl. a. en skivskrapa
påträffades i jorden ovanpå hällen.
Skivskrapan låg i en slipränna. Skrapan
kan emellertid ha kommit dit från
åkern framför hällen, där en del fynd
av flintföremål gjorts. — Liknande
hällar finns i andra delar av Sverige

RESTAURERAT

Den berömda orgeln i Torrlösa har ge¬
nomgått en omfattande restaurering
efter ritningar av arkitekt Torsten
Leon-Nilson. För konserveringsarbetet
har konservator Våga Lindell-Anders-
son svarat med fil. dr Torsten Mår¬
tensson som antikvarisk kontrollant.

Orgeln byggdes ursprungligen, det
var omkring H80, för Mariakyrkan i
Hälsingborg. Skaparen av orgelverket
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Foto: Skånes hembygdsförbund.

39



restaurering. Kyrkan har fått sitt nu¬
varande utseende genom en tillbyggnad
i öster av C. G. Brunius. Grunden efter
den romanska kyrkans halvrunda absi¬
den påträffades nu vid omläggningen
av golvet. En likaledes omfattande res¬
taurering av den näraliggande Vallby
kyrka pågår. Här har vid golvets om¬
läggning frilagts en murad kammar-
grav som bl. a. innehåller stoftet efter
Glimmingehus byggherre, Jens Elolger-
sen Ulfstand. Gravrummet, som tidi¬
gare delvis undersökts, blev nu icke
föremål för närmare utgrävning.
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Två basunister från Torrlösaorgeln.

antages ha varit Hans Brebus. 1641
företogs en renovering, troligen av Jo¬
han Lorentz varvid barockfasaden med
ryggpositiv tillkom. Samtidigt ombygg¬
des och målades läktaren. Didrich Bux¬
tehude, var 1657— 60 organist i Maria-
kyrkan och hans namn har också på¬
träffats på orgeln. 1849 såldes instru¬
mentet till Torrlösa församling, något
som Mariakyrkan längre fram torde
haft anledning att ångra.

Den nu utförda restaureringen har
på grund av orgelns många ombygg-
nadsetapper blivit synnerligen kompli¬
cerad. Man återgår till den 1773 kända
dispositionen av verket efter förslag av
musikdirektör C. Rosenquist. Ryggpo-
sitivet från 1641 försvann vid orgelns
förflyttning till Torrlösa — endast
några pipor återstår. Läktarbröstningen
har därför ombyggts för att bereda
plats åt ett nytt ryggpositiv. Original¬
målningar på orgelfasaden, barriären
och även på piporna har påträffats och
blivit frampreparerade.

PLANERAT

Sommarplanerna för Österlens Museum
i Simrishamn upptar nutids konst och
forntids kultur i detta Skandinaviens
sydösthörn: det gäller dels presenta¬
tion av en rad nu verkande konstnärer
på Österlen och på Bornholm (en gäst¬
visit), dels fynd från ”Hagestad-
undersökningen” (vilken ju i ALEs
första nr presenterades av doc. Märta
Strömberg). Man visar ett litet men
representativt urval av fyndmaterialet
från den bebyggelsehistoriska under¬
sökningen av Hagestads by, som nu
pågått i snart två år. Det blir prov på
fynden från boplatser och gravar från
sten-, brons- och järnåldern, ytterligare
belysta med fotografier från de intres¬
santaste anläggningarna. Syftet med
denna utställning mitt under pågående
fältarbeten är att visa, vilka enastående
rika möjligheter, vi genom en sådan
undersökning har, att nä fram till vik¬
tiga resultat beträffande skånsk bebyg¬
gelsehistoria.Gladsax kyrka på Österlen har nyli¬

gen återinvigts efter en omfattande Red.

40



kyrkan, i vilken en del av Varbergs
Museum nu är inrymt, erbjöd som sig
bör, de intressantaste arkitekturdetal¬
jerna. Här blottades på borggårdsfasa-
den rester av tvenne gotiska fönster¬
bågar, på båda sidor om en fragmen¬
tarisk mittbåge, som troligen omslutit
en medeltida kyrkoport. Norra delen
av östra längan visar sig ha tillkommit
i tre stadier, nederst en medeltidsmur,
därovan ett mittparti från 1500-talets
senare del och överst ett 1800-talsmur-
verk. Ett intressant sortiment av föns¬
terbågar blottades på västlängans borg-
gårdsfasad, alltifrån renässansens dagar
till vår tid. Beträffande fönstren gäl¬
ler i Varberg som nästan överallt i
äldre byggnadskomplex, att de omänd¬
rats och utvidgats under skilda tids¬
epoker. Den mest radikala förändring¬
en inträffade här vid 1800-talets mitt
under slottets förfalloperiod som fäng¬
else.

FYND OCH FAKTA KRING
RESTAURERINGEN AV
VARBERGS SLOTT

Tack vare bidrag från Arbetsmark¬
nadsstyrelsen har en genomgripande
fasadrenovering kunnat utföras av Var¬
bergs slott. Samtliga murytor inåt borg¬
gården har sandblästrats och sönder¬
vittrad tegel har ersatts med ny.
Slottets äldsta delar är de bägge längor¬
na i norr och söder, uppförda på 1280-
talet under greve Jacobs tid. De för¬
bands utåt havet med en stabil sten¬
mur. Ett flertal hus tillkom vid sen¬
medeltidens slut, men ödelädes under
nordiska sjuårskriget 1563— 70. På
1590-talet ritade och utbyggde på
kunglig befallning arkitekten Hans van
Stenwinckel d. ä. såväl slottet som en
dåtida modern försvarsanläggning med
bastioner och kassematter, murverk av
18 meters höjd och med en längd runt
fästet av över 1.000 meter.

Den norra längan, den gamla slotts- Plan över Varbergs slott, sydvästra delen.
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I södra längan finns en stor samlings¬
sal, 31X9 meter, med kalkstensgolv
och plant trätak, vilande på bilade
bjälkar. Ingången till denna sal är i
västra längans södra del, där såväl
kapprum som toaletter inretts. Vid
dessa arbetens utförande framkom på
c:a en meters djup under nuvarande
marknivå rester av ett stall med be¬
varad spiltinredning i skiftesverk samt
kullerstensgolv. På botten påträffades
en hästsko av en i Norden allmänt fö¬
rekommande 1400-talstyp, stengods¬
skärvor och textilfragment, ullgarn
med förintad linvarp. Det krusiga gar¬
net tyder på en ncrbindning i kypert
eller tuskaft, enligt antikvarien Anne
Marie Franzén vid Statens historiska
museum, som sätter en trolig datering
till 1400— 1500-tal. Här fanns även ett
portgångjärn av 175 cm:s längd, vil¬
ket slutade i ett gotiskt rosettmönster
med utdragen spets, för övrigt en typ,
som vi väl känner frän vår allmoge¬
bebyggelse, där den använts till långt
fram på 1800-talet. Ett litet mejsel-
och klykformat verktyg från fyllnings-
jorden har möjligen använts inom hov-
slageriet.

Dessa rester från ett 500-årigt stall
tillhör onekligen de intressantaste ny¬
heterna i Varbergs slottshistoria under
jord, medan den gamla slottskyrkans
gotiska valvbågar från 1280-talet får
intaga rangplatsen ovan jord.

Bengt-Arne Person.
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Grönglaserat 1600-talskakel med växtdekor
från östra slottslängan.

Foto B.-A. Person.

Förutom en yttre restaurering har
centralvärme installerats i hela slottet— museet, som upptar norra och halva
västra längan, har dock haft dylik
anläggning sedan 1947 — och därvid
framkom när panncentralen skulle in¬
redas i östlängan en rad fynd, bl. a. två
kullerstensgolv från 1760- och 1570-
talen och i mellanliggande jordfyllnad
påträffades intressanta kakelfragment,
svart- och grönglaserad 1600-talskakel
av Varbergstillverkning, samt dito frag¬
ment med benvit bottenglasyr och grön
blomsterdekor från 1700-talets mitt.
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SKÅNELITTERATUR

Historisk-antikvarisk bibliografi
sammanställd av John Tuneld
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från latinet med inledning av Martin
P:n Nilsson.
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De skänska landskapens historiska och arkeologiska förenings
årsmöte
hålles söndagen den 6 maj kl 16.00 på
Arkiv för Dekorativ Konst, Finngatan 2, Lund.
Efter årsmötesförhandlingar talar professor Ragnar Josephson
om ”Ehrensvärds resa

Mötet avslutas med gemensam maltid pd restaurang Storkällaren.
i Skåne”.

STÖD

De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening

BLIV MEDLEM
Årsavgiften 10 kr insattes på postgiro Lund 246831

Medlem erhåller kostnadsfritt
ALE
Historisk tidskrift för Skåneland
Utkommer med 3 häften 1962
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