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Ett senneolitiskt grophus
i Valleberga
Av Märta Strömberg

Ales läsare har flera gånger fact ta del av det
omfattande arkeologiska material, som kommit fram
genom docent Märta Strömbergs undersökningar
på Österlen. Denna gången skriver hon om ett s. k.
grophus från stenålderns slutskede.

Den arkeologiska aktiviteten i fält är
imponerande stor i våra dagar. Detta
hänger huvudsakligen samman med att
stora markområden måste tas i anspråk
för vägar och nybyggen av olika slag
men beror också på att jordbruket ar¬
betar allt mer intensivt med hjälp av ma¬
skiner, som tränger ned på djup, där
tidigare vissa typer av fornlämningar le¬
gat skyddade. Man kunde då vänta sig,
att vi på allt fler platser skulle ha nått
fram till en helhetsbild av den forntida
bygden och dess utvecklingshistoria. Men
så är långtifrån fallet. När arkeologerna
kommer ut i fält, får de i regel endast
göra punktundersökningar inom noga
avgränsade områden. Varken med hän¬
syn till tid eller ekonomi kan man gå

utanför den fastställda ramen. Detta har
den beklagliga konsekvensen, att man
efter avslutad undersökning ofta står
med endast ett obetydligt fragment av
den förhistoriska bosättningen. Man har
grävt ut en större eller mindre del av en
boplats eller kanske några gravar, i bästa
fall ett helt gravfält. Så har det också
varit på en plats, som skall behandlas i
det följande. Men till skillnad från vad
som eljest ofta är fallet har man här ar
från år kunnat följa markarbetena inom
området och på så sätt utöka undersök-
ningsarcalen och därmed få fram fler an¬
läggningar och nytt fyndmaterial, som
tillsammans med de äldre fynden ger
möjligheter till nya aspekter på områdets
bebyggelsehistoria.
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Fyndplatsen är belägen på krönet av åssträckningen strax norr om
Stockholmsgården.

det senneolitiska skedet och alltså inte en¬
dast begynnelsestadiet, som man förut
kände till2.

När gravarna undersöktes, ställde man
sig självfallet frågan, var dessa männi¬
skor varit bosatta. Men trots rekognosce¬
ringar och talrika provgrävningar kunde
man vid det tillfället inte avgränsa något
område, som kunde förmodas ha varit
boplatsen. Visserligen låg det på samma
och angränsande fält enstaka föremål,
som var tillverkade med den speciella
flathuggningsteknik, som karakteriserar
den sena stenålderns och i viss mån även
bronsålderns flinthantverk, men ingen¬
städes låg de i någon större koncentra¬
tion3.

På nyåret 1967 kunde man vid en be¬
siktning av fälten återigen konstatera, att
traktorplogen kommit i kontakt med
förhistoriska anläggningar, och i mars
samma år utgrävdes icke mindre än 7 så-

Platsen är Stockholmsgarden i Valle-
berga socken öster om Ystad. Under åren
1949— 51 gjordes omfattande fältunder¬
sökningar på några odlade fält norr om
gårdsbyggnaderna på en åssträckning,
som ligger ungefär 1,5 km från kusten.
Framför allt ett av fälten var oerhört
rikt på anläggningar av olika slag, hu¬
vudsakligen från vendel- och vikingati¬
den, d. v. s. från 600-talet fram i 900-
talet e. Kr.1 Men här fanns också fynd
från andra förhistoriska perioder. Av
särskilt intresse var att man inom en liten
del av fältet, i det nordvästra hörnet,
påträffade ett gravfält från senneolitisk
tid (ca 1800— 1500 f. Kr.). Gravarna
var enkla anläggningar under flat mark
men viktiga för forskningen dels genom
att man här fick en provkarta på varia¬
tionsrikedomen i gravseden under sen-
neolitikum, dels genom att man kunde
fastställa, att gravfältet omspänner hela

3
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Plan över anläggningen samt profil med tre härdar i olika nivåer.
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I kulturlagret påträffades en mängd
fynd. I nordöstra hörnet lig en 32 cm.
lång kvarnsten, och i dess närhet anträf¬
fades en flat löpare. På bottnen i norra
delen låg 19 st. krosstenar. Flertalet lag
tillsammans, endast ett par låg en bit
ifrån de övriga. Dessa krosstenar är av
olika material, såsom kvartsit, granit och
flinta. De har säkerligen samlats nere vid
stranden inte långt från Stockholmsgår-
den. Två av stenarna är eldskadade. För
övrigt var det slående, att stenarna var
ytterst olika, vad beträffar krossmärke¬
na. Det finns de, som har slagärr runt
om, medan andra har krossmärken en¬
dast på vissa ytor och andra slutligen
uppvisar mycket obetydliga spår av an¬
vändning. Den minsta stenen är 6,5 cm.
lång, den största 15,7 cm. och ganska
tung att hantera. Utöver de 19 stenarna
låg i gropen 3 svallade stenar utan spår
av användning.

En sådan stor mängd stenar ställer oss
inför problemet, vad de kan ha använts
till. Krosstenar ingår i fynd från olika
perioder, och man kan därför inte av¬
gränsa dem närmare i tid.

När de nu ligger i ett slutet fyndkom¬
plex från senneolitikum på Stockholms-
gården, kan man räkna med, att här va¬
rit en arbetsplats. De stenar, som har
krossmärken över hela ytan och är näs¬
tan runda, kan då förmodas vara slut-
använda och inte så lätthanterliga för sitt
ändamål som de långsmala svallade ste¬
narna, som gav ett bättre grepp. Man
har därför börjat använda även dessa.
Men vad kan de då ha använts till?
Självfallet kan sådana stenar ha före¬
kommit i många olika sammanhang. Här
skall hypotetiskt framföras en mera spe¬
ciell användning, nämligen för att fram¬
ställa magringsmaterial för keramiktill¬
verkning.

dana anläggningar jämte några smågro-
par. Det rörde sig Í samtliga fall om i
marken något nedgrävda husgrunder,
s. k. grophus, och de gav alla nytt, vik¬
tigt och intressant material. Sex av husen
var från järnåldern, medan det sjunde
helt överraskande visade sig härröra från
senneolitikum. Det låg på fältet närmast
söder om det ovan omtalade med gravar¬
na, i nära anslutning till ett vikingatids-
hus (fält II). Avståndet från gravarna
var ca 200 m. Såväl gravarna som huset
låg på en höjd med en svag sänka emel¬
lan. Troligen har här legat fler hus, som
spolierats under tiden för vendel- och
vikingatidsbebyggelsen. Men eftersom
det vid undersökningen i mars 1967 inte
fanns möjlighet att göra täta provgropar
på detta fält, kan man inte utesluta, att
här finns ytterligare anläggningar kvar
under det odlade skiktet.

Den undersökta anläggningen avteck¬
nade sig vid friläggningen som i det när¬
maste rektangulär med något avrundade
hörn. Den var 4,2 m. lång och 1,9 m.
bred, var orienterad i V— ö samt hade
en fyllning av starkt sotblandad sand
med en största tjocklek av 38 cm. under
ploggången. Eftersom plogen tagit något
har fyllningen troligen varit ytterligare
något tiotal cm. Gropen hade mycket
tydligt markerade konturer med brant
nedgrävning, varav man kan sluta sig till
att det verkligen är en grävd grop. Den
omgivande sanden var något lerblandad,
och det kan därför inte vara fråga om en
naturlig sänka, som fyllts med kultur¬
lager. Här påträffades inte mindre än tre
härdar med sot och skörbränd sten. En
låg på bottnen ungefär i mitten av gro¬
pen, medan de två andra låg i västra
resp. östra sidan på högre nivå. Härdarna
var runda med ett tvärmått på 80— 90
cm. och en tjocklek på 10— 14 cm.
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en mängd krosstenar. Kanske
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gropen låg nämligen inte bara färdiga
redskap utan även ett stort antal, 257 st-,
avfall och avslag av flinta. Man kan
förmoda, att detta är avfallsprodukter
från tillslagning, som har ägt rum inne i
huset. Ett studium av detta material ger
vid handen, att ca 40 är eldskadade, och
därför svårbestämbara samt att ett 80-tal
ar av ljus glansig flinta av en kvalitet,
som man skulle kunna kalla malmöflinta,
medan återstoden är bitar av en fläckig,
ofta mörkfärgad kristianstadsflinta. Av
råmaterial påträffades endast några flin-
tor av ytterst dålig kvalitet, i flera fall
ihåliga eller med genomgående hål. Ut¬
över kristianstadsflinta förekommer här
ett par små ihåliga rullflintor, som an¬
tingen måste ha kasserats på grund av att
de var för små och därför oanvändbara
för redskapstillverkningen eller möjligen
tillvaratagits och sparats för att de till¬
mätts magisk betydelse genom sin form.

I materialet ingår 4 avslagsblock, som
också visar, att här arbetats med regelrätt
tillslagning av flinta. 16 avfall och av¬
slag är försedda med retusch eller nöt-
ningsretusch, ett par har stickelavslag.
Det finns också 7 spån och spånverktyg.
Av dessa är två skrapor, ett spån med
bruksretusch samt ett spån, som genom
sin sneda, retuscherade egg möjligen kan
kallas kniv. De övriga är utan retusche¬
ring. Skivskraporna är 5 till antalet, där¬
av en eldskadad. Av borr påträffades 6
st., alla utom ett med otydligt markerad
borrspets.

En anmärkningsvärt liten, endast 4,5
cm. lång, halvmånformig flintsåg är san¬
nolikt tillverkad av en bit av ett dolk¬
blad eller en större såg, som gått sönder.
Sågen är ett av de föremål i anläggning¬
en, som ger en hållpunkt för dateringen.
Denna typ av redskap förekommer först
under senneolitisk tid. Detsamma gäller

I all förhistorisk keramik förekommer
i leran en inblandning av sand och små
stenpartiklar, d. v. s. krossad sten. Man
kan förmoda, att forntidens människor
inte i onödan tog på sig det hårda arbe¬
tet att krossa friska stenar. Man måste
ha observerat, att stenar sprängdes sön¬
der av eld och sedan gick lätt att sönder¬
smula4. Detta underlättades ytterligare,
om de skörbrända stenarna lades i vat¬
ten. Att det säkert gått till så fick man
belägg för på en fyndplats i en angrän¬
sande socken, nämligen på Hagestad nr
24 i Löderup, där man förberett lera för
keramiktillverkning. I ett par iordning-
gjorda gropar låg ältad och magrad lera,
och alldeles invid i ett sankt område, där
det säkert stått vatten, låg dels en mängd
skorbränd sten, dels söndersmulad sten i
stora kvantiteter5. Man skulle således
kunna tänka sig, att åtminstone en del av
dessa stenar på Stockholmsgården an¬
vänts för att krossa sten för magring i
lera. Det är då tänkbart, att de tre här¬
darna åtminstone delvis kommit till för
att förbereda råmaterialet, den skörbrän¬
da stenen. Det förefaller inte som om
härdarna i någon större utsträckning an¬
vänts för att tillreda mat på, eftersom
här inte låg några djurbensrester vare sig
i kulturlagret eller i någon av härdarna.
Åtminstone enstaka brända benbitar bor¬
de i så fall ha legat i härdarna.

Men som ovan framhållits har det va¬
rit naturligt, att sådana stenar använts
till mer än en sak. De kan betraktas som
ett slags universalredskap, lättåtkomliga
och praktiska till en mångfald av sysslor.
Man brukar särskilt poängtera deras an¬
vändning vid tillverkning av vapen och
redskap av flinta och sten6. Har vi då
något stöd härför på fyndplatsen? Ja,
kanske kan man antaga, att åtminstone
några stenar använts i flinthantverket. I

7
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Ett urval av fyndmaterialet. Pilspets, såg, skrapor, borr, tapp till yxa. I mitten två
bärnstensbitar och en hornspets.
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den Í gropen funna pilspetsen, bladfor-
mig med urnupen bas, i detta fall täm¬
ligen grovt tiilslagen. Någon hel arbets-
yxa påträffades inte i anläggningen, men
5 slipade fragment av fin flinta härrör
från sådana yxor.

Detta var flintmaterialet. Men vi har
också ett litet föremål, som tyder på att
man arbetat med sten, och även här kan
man räkna med att en eller flera av de
nämnda krosstenarna fyllt en funktion.
Det gäller en 3,8 cm. lång tapp, som bor¬
rats fram ur en skafthålsyxa av en por-
fyrisk stenart. Detta tyder på att man på
platsen framställt sådana yxor, som har
en mycket slät och fin yta, vilken bör ha
åstadkommits med såväl bukning som
slipning. I en av gravarna på fältet låg
just en sådan skafthålsyxa av sten7.

Ett arbetsredskap har också den horn¬
spets varit, som påträffades i kulturlag¬
ret. Det är ett 9 cm. långt horn av kron¬
hjort, troligen en del av själva hornspet¬
sen8. Den uppvisar tydligt slitage i spet¬
sen.

har en del av mynningspartiet kunnat
rekonstrueras, och man får då fram, att
detta kärl haft en ca 28 cm. vid öppning.
Det är framställt av 1— 1,2 cm. tjockt
gods, magrat med grovhuggen ”kross.
Ungefär 2 cm. under mynningskanten
löper en horisontell vulstrand. För övrigt
är kärlet försett med en slags tvärsnodds-
dekor, bestående av 7— 8 raka eller snett
anbragta ovala intryck samt en skåra ge¬
nom en del av dessa. Man har tydligen
åstadkommit detta mönster med en
stämpel, som bestått av ett skarpkantat
föremål, omkring vilket man rullat en
tråd e. d. i flera glesa varv. Detta är en
dekortyp, som i en besläktad utformning
är välkänd i senneolitiskt material. Man
har också funnit den på stora förrådskru-
kor av samma typ som det nyfunna från
Stockholmsgården. Som exempel kan
nämnas fynden av 4 st. stora kärl, varav
ett med denna typ av dekor, från Nosa¬
by kyrkogård i nordöstra Skåne9.

Ett annat stort kärl på Stockholmsgår¬
den, representerat med minst 19 skärvor,
har samma slags dekor men med en
mindre stämpel, lätt igenkännbar genom
att ett av de ovala intrycken lutar åt
annat håll än de övriga. Detta kärl har
två runtlöpande vulster, anbragta tätt
under mynningen. Av ett tredje stort
kärl finns en mynningsskärva med utböjd
kant och med en 3 ,6 cm. lång vulst med
karakteristisk utformning.

Ytterligare ett stort kärl finns belagt
med minst två skärvor, därav en kantbit
med snett placerade stämpelmönster
uppe på själva kanten samt horisontell
stämpeldekor under mynningen. Den
andra skärvan har 3 stämpelrader.

Bland skärvorna av tjockare keramik
ingår också en något sandsliten skärva av
karl med rödaktig yta och grov magring.
Dekoren utgöres av en horisontell stätn-

Av de två bärnstensbitarna i anlägg¬
ningen är den ena möjligen ett litet frag¬
ment av en pärla, medan den andra, som
är 2,8 cm. lång, är ett oregelbundet for¬
mat stycke, som troligen ej bearbetats.
Sådana bitar har med säkerhet lätt kun¬
nat anträffas nere vid stranden i närheten
av Kåseberga.

Ett viktigt fyndmaterial återstår nu att
redogöra för, nämligen keramiken. Här
låg skärvor av ungefär ett 10-tal kärl.
Mest iögonfallande är de stora förråds-
kärlen, som man eventuellt kan sätta i
samband med den ovan framlagda hypo¬
tesen om tillverkning av magringsmateri-
al. Då skulle dessa stora kärl ha varit
vattenbehållare, i vilka de upphettade
stenarna nedlagts. Av ett sådant stort
kärl, som det finns minst 53 skärvor av,

9
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Ovan. Ett stort förrådskärl har varit försett med en runt-
löpande vulst samt en enkel tvärsnoddsdekor.

Sid. 11 överst. Ett annat stort kärl har haft två vulster.

Sid. 11 i mitten. Att här funnits ytterligare några stora kärl
framgår av dessa skärvor med olikartat utformad mynnings-
kant och dekor.

Sid. 1 1 underst. I fyndmaterialet ingår även skärvor av flera
tunnväggiga lerkärl med eller utan dekor.

pelrad och därunder tre snettgående.
Denna dekor för tanken till stridsyxekul-
turens keramik, och av profilen att döma
synes det vara fråga om ett bukigt kärl.
Men samtidigt är det ju ett grovt kärl,
som mycket väl passar in i det övriga
materialet.

Utöver dessa stora kärl finns inte
mindre än 219 oornerade skärvor av
grovt gods. Sannolikt tillhör huvudpar¬
ten av dessa de nämnda krukorna, men
här kan också finnas ytterligare något
grovt kärl representerat utan att detta
bestämt kan påvisas.

10
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I keramikmaterialet finns också skärvor
av åtminstone 4, troligen flera, kärl av
tunnare gods. Ett sådant kärl av 0,7 cm.
tjockt gods finns belagt med två skär¬
vor dekorerade med små punktformiga
intryck på kanten och under mynningen.
Ett annat litet kärl av 0,6 cm. tjockt gods
har en slags stämpeldekor i horisontella
och vertikala fält. Av ett tredje litet kärl
finns endast en skärva med 4 tättsittande
rader stämpelintryck. Ytterligare ett kärl
kan urskiljas genom att det varit försett
med en tunn, oregelbunden kant. Det
återstår sedan 15 tunna skärvor, som ej
kan bestämmas närmare. Kanske har de
flesta hört till de nämnda småkarlen. Två
bitar tillhör nederdelen av kärlkroppen
till en liten kopp. I en tunn skärva finns
ett avtryck av skallöst korn10.

Till sist kan nämnas, att tre brända
lerstycken påträffades i kulturlagret.
Men eftersom de varken har någon be¬
stämd form eller några avtryck är det
omöjligt att säga något om vad det är
fragment av.

Det fyndmaterial av flinta, sten och
keramik, som nu har redovisats, är bety¬
delsefullt, eftersom det ligger nere i en
anläggning, som kan förmodas härröra
från en bestämd period, sannolikt inte
alltför lång, inom senneolitikum. När
det gäller stenålderns sista skede, känner
man i stora drag väl till föremålsformer-
na, framför allt i flinta och sten, och
man kan i huvudsak följa utvecklingen,
framför allt i fråga om dolken. Men det
har varit svårt att få en klar bild av hur
andra former utvecklats på grund av att
hällkistornas fynd i regel varit omrörda
och därför i stort sett oanvändbara för
kronologien. Boplatsfynden har varit och
är fortfarande ytterst fåtaliga, i varje
fall sådana med kulturlager, innehållande
även kcramiskt material. Därför är varje

nytt boplatsfynd värdefullt. Fyndplat¬
sen på Stockholmsgården innehöll skär¬
vor av ett flertal kärl, och även om ma¬
terialet är fragmentariskt får vi dock vis¬
sa upplysningar om keramikens utseende.
Två stora förrådskärl har som utsmyck¬
ning dels en resp. två vulster, dels en gles
tvärsnoddsdekor. Liknande vulstkärl har
som ovan omtalats påträffats i Nosaby.
Men vi har under senare år fått fler fynd
av denna karaktär. Ett litet men synbar¬
ligen rent boplatsmaterial från senneoli-
tisk tid kom i dagen vid en undersökning
år 1954 på Månsagården, ö. Ljungby nr
2 i Trolle-Ljungby sn. Här låg utom en
rad karakteristiska flintföremål också
flera keramikfragment med en kraftig
vulstrand vid mynningen11. En boplats¬
anläggning med samma slags keramik un¬
dersöktes år 1962 i Furulund, Lackalänga
sn i västra Skåne12. Här fanns skärvor av
bl. a. stora vulstförsedda kärl. Slutligen
kan nämnas, att vi nyligen har funnit
denna typ av keramik också på Hagestad
nr 33, Löderup sn. I en av de senneoli-
tiska anläggningarna på boplatsen låg
skärvor av vulstkärl tillsammans med bi¬
tar av en liten lerkopp samt med några
ornerade keramikskärvor13.

Men på Stockholmsgården fanns som
nämnt inte enbart kärl med runtlÖpande
vulster utan även andra stora kärl, ett
med kort vulst, ett annat med dekor på
själva kanten. Här har alltså funnits fle¬
ra stora krukor med något varierande ut¬
formning. Det rör sig om höga lerkärl
med en svagt profilerad kärlvägg. Vid
sidan av dessa har det funnits små kop¬
par. I de fall där vi har dekor är det frå¬
ga om små punktintryck på kant och
vägg eller andra instämplade mönster av
enkel beskaffenhet. Små keramikbägare
med rak eller något svängd profil ingår
inte sällan i hällkistornas inventarium14.

12



legat på mer än en halv meters djup un¬
der omgivande markyta, får man i stället
antaga, att taket varit högt och spetsigt
för att åstadkomma tillräckligt utrymme
inomhus. Platsen för huset är så högt be¬
lägen, att man inte behöver räkna med
att det blivit fuktigt här vid regnväder.
Ett tjockt vasstak har också varit effek¬
tivt genom att det inte släppt igenom
regnvattnet.

Att skaffa vass för husbygge har sä¬
kert inte varit något problem för männi¬
skorna, eftersom det varit sankmarker
strax nedanför boplatsen och här troligen
funnits vass att tillgå. Vid utgrävningen
undersöktes området runt om anlägg¬
ningen, och det var då slående, att det
var helt fyndtomt alldeles invid gropens
kanter. Detta antog vi kunde bero på,
att här funnits en kombinerad vägg- och
takkonstruktion, som skjutit ut ett
stycke och dar det därför inte hopats
något flint- och keramikmaterial. Eld¬
faran måste ha varit ett problem i hus
av denna karaktär. Därför har man svårt
att föreställa sig, att här brunnit stora
öppna eldar. Det bör i stallet ha rört sig
om små glödhärdar. De tre härdarna i
huset var grunda anläggningar med en¬
dast ett stenskikt. Rököppningen har tro¬
ligen befunnit sig mitt i taket men röken
har sökt sig ut den vägen även från de
härdar, som låg något åt sidan.

Man kan alltså framföra den teorien,
att vi här skulle ha ett litet hus, som
huvudsakligen varit en arbetsplats för
olika sysslor och där de tre eldstäderna
fyllt sin funktion, eventuellt i samband
med framställning av magringsmaterial
för keramiktillverkning. Att det samti¬
digt skulle ha varit fråga om ett bonings¬
hus förefaller däremot föga sannolikt.
Här får vi räkna med att det i närheten
legat andra hus, som icke haft nedsänkta

Men på Stockholmsgarden får vi belägg
för ett flertal olika småkoppar jämte den
nämnda Ornamentiken.

Genom den rödaktiga skärvan med sin
dekor av såväl horisontella som snettgå-
ende stämpelrader får vi en antydan om
tidsställningen. Det synes vara fråga om
ett kärl, som anknyter till stridsyxekul-
turens keramik, och detta i sin tur ger en
fingervisning om att anläggningen tillhör
ett tidigt stadium av senneolitikum. I
samma riktning kan man tyda dekoren
på de stora vulstkärlen. Här är det en
tvärsnoddsdekor, som visserligen avviker
från den vi känner från tidigare avsnitt
men som ändå synes vara en äkta tvär¬
snodd och inte den typ, som eljest är
vanlig under senneolitikum och som bru¬
kar kallas falsk eller imiterad tvärsnodd.

Den datering till en tidig del av sen¬
neolitikum, som man alltså kan sluta sig
till för Stockholmsgårdens vidkomman¬
de, stämmer väl med vad som antagits
för fynd med vulstkärl i grottan Stora
Förvar på Stora Karlsö och på boplatsen
vid Västerbjers på Gotland15.

I inledningen framhölls, att den sen-
neolitiska anläggningen bör ha varit ett
grophus. Men stenåldersgropen skilde sig
markant från järnåldersanläggningarna
på fältet genom att den var så smal. Vad
vi fann var alltså en rektangulär, tydligt
grävd grop med skarpa konturer. Här
fanns visserligen inga stolphål, men det
torde ändå röra sig om en husgrund. Man
ställes då inför problemet, hur huset
kan ha sett ut. Det sannolikaste torde då
vara, att här funnits en enkel sparrkon-
struktion, på vilken exempelvis ett vass¬
tak legat. Vassen har då lagts på de lu¬
tande taksidorna och i mitten bundits
samman med vidjor. Då behöver man
inte räkna med stolpar, som körts ned i
marken. Eftersom golvet troligen inte

13



golv, men att dessa förstörts av odlingen
eller möjligen vid en utvidgad undersök¬
ning skulle kunna beläggas genom stolp-
konstruktioner. Redan vid de små prov¬
schakt, som upptogs på detta fält i sam¬
band med utgrävningen 1949— 51 på¬
träffades flera stora stolpstöd, som möj¬
ligen skulle kunna höra till stenålders-
hus. Men även med ett enda hus från
senneolitikum har vi möjlighet att kon¬
statera sambandet mellan boplatsen och
gravfältet. Här har funnits en liten bo¬
sättning inom ett område, dar de lätta
jordarna utgjort gynnsamma betingelser
för ett primitivt lantbruk. Enligt gra¬
varnas vittnesbörd har bosättningen va¬
rat under hela senneolitikum, men man
måste ändå räkna med att åkrarna inte
kan ha odlats utan uppehåll under denna
långa tid utan fått vila under vissa perio¬
der, då folket tagit upp andra fält för
odling.

Två meter öster om huset låg en rund
grop, 1— 1,2 m. i diameter, fylld med
ett mörkt kulturlager. Fynden bestod av
3 eldskadade krosstenar, en tapp till en
skafthålsyxa, ett eldskadat fragment av
en hjärtformig pilspets, ett stycke flat
sten med från två håll borrat hål, 16
flintavfall, därav hälften eldskadade, 1
rullflinta samt 5 grova, oornerade kruk-
skärvor. Eftersom fyndmaterialet är av
samma slag som i huset vill man här gär¬
na tänka sig ett samband. Gropen har
tydligen använts till att kasta avfall i.

Det lilla grophuset på Stockholmsgar¬
den är inte helt ensamstående. På Hage¬
stad nr 33 undersöktes 1963 en anlägg¬
ning med vissa besläktade drag. Här var
det en nästan fyrkantig nedgravning,
2,8 X 2,4 m. stor och en halv meter djup
samt fylld med kulturlager. Pa bottnen

låg en del skärvor av lerkärl, däribland
också vulstkeramik av senneolitisk karak¬
tär. I ena kortsidan påträffades ett stolp-
hål, och längs de längre sidorna låg sten¬
strängar med tydliga träspår över. Att
det varit någon form av konstruktion är
uppenbart, och sannolikt har det varit
ett litet förrådshus, alternativt en källare
med bänkar för förvaring av livsmedel.
Man kan också i detta sammanhang hän¬
visa till den tidigare omnämnda fynd¬
platsen i Furulund, där det visserligen
inte var så tydliga konturer men där man
kanske ändå har lämningar av en sten-
åldershydda. Dessa tre platser har fram¬
bragt anläggningar, där i samtliga fall
vulstkeramik ingått i fyndmaterialet.

Går vi över till Danmark finner vi där
en nära parallell till huset på Stock¬
holmsgarden. Det undersöktes 1952 vid
Gug i Sønder Tranders sn söder om Al¬
borg15. Detta hade samma proportioner
som på Stcckholmsgården, 4X2 m., och
var liksom detta orienterat i V— ö och
hade något nedsänkt golv. En olikhet är
stolphålen längs kanterna, men det häng¬
er samman med att här troligen funnits
flätverksväggar, där nedgrävda stolpar
varit nödvändiga. Liksom på Stock-
holmsgården fanns det också ett par här¬
dar. I ett hörn låg en flat sten, som man
antog varit sittplats för en flintsmed,
som haft sin arbetsplats här. I huset på
Stockholmsgarden påträffades en kvarn¬
sten, men detta utesluter ju inte, att den
också använts som sittplats.

Av det ovan framförda ser man, att
småhus av med varandra besläktade
typer kunnat beläggas på olika platser
inom det nordiska bebyggelseområdet
under stenålderns slutskede.

i
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Tusen fornlämningar
Av Gunnar Ekelund och
Gerhard Winberg

Förekomsten av fasta fornlämningar i Sverige
kartläggs undan för undan. Bjärehalvön inventerades
1967 ”i förväg” för att underlätta översiktsplaneringen
av detta för fritidsbebyggelse så attraktiva område.
Sammanlagt förtecknades 1.125 fornlämningar, av vilka
många tidigare var okända.
Antikvarierna Gunnar Ekelund och Gerhard 'Winberg,
som lett fältarbetena, redogör för resultaten.

De förändringar och omdaningar, som
vårt land f. n. undergår, har till följd,
att planeringsarbeten blir nödvändiga,
för att den framtida utvecklingen skall
kunna bemästras. Den i forcerad takt på¬
gående strukturförändringen fordrar, att
omfattande, hela landsdelar övergripan¬
de regionplaneringar måste komma till
stånd. Därigenom kan utvecklingen sty¬
ras i den riktningen, att icke blott de ak¬
tuella markbehoven för bl. a. handels-,
industri- och fritidsändamål tillgodoses
utan även att detta sker under hänsyns¬
tagande till de synpunkter, som företrä¬

des av den moderna landskaps- och kul¬
turminnesvården. Som ett led i en sådan
översiktsplanering av Båstads och Ängel-
holms kommunblock utförde riksantik¬
varieämbetet under år 1967 fornminnes¬
inventering av planeringsområdet.

Det inventerade området omfattar en
areal, som uppgår till nära 7 kvadratmil.
Förutom Ängelholms stad och Båstads
köping ingår i detsamma socknarna
Ausås, Barkåkra, Förslöv, Grevie, Hjär-
narp, Hov, Höja, Kallna, Munka-Ljung-
by, Starby, Strövelstorp, Rebbelberga,
Torekov, Tåssjö, Tåstarp, Västra Karup,
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haft en vidsträckt omfattning. I vår tid
återstår endast obetydliga rester av dessa
sankmarker; de har nästan hundrapro¬
centigt genom utdikning och torrläggning
förvandlats till bördig åker.

Vid en jämförelse med förhållandena
på Bjärehalvön framstår övriga delar av
planeringsområdet såsom tämligen fattiga
på förhistoriska minnesmärken. Undan¬
tag från denna regel utgör ett tämligen
lokalt begränsat område i Barkåkra
socken samt åkerbruksbygden på Hal¬
landsåsens nordsluttning i östra Karups
socken.

Resultatet av fornminnesinventeringen
framgår av kartbilden, fig. 1, som omfat¬
tar större delen av planeringsområdet.
Utanför kartan faller de längst mot öster
belägna delarna av Ängelholms kom¬
munblock, där fasta fornlämningar är
sparsamt förekommande. Socknarna
Ausås, Höja, Källna, Starby, Strövels-
torp, Tassjö, östra Ljungby och össjö
samt en del av Munka-Ljungby socken
är således ej medtagna på utbrednings-
kartan. Inom alla dessa socknar har vid
inventeringen endast förtecknats 45 fasta
fornlämningar på 23 lokaler. Då emel¬
lertid össjö socken räknar 32 förekom¬
ster på 13 olika platser, måste övriga
socknar sägas vara utpräglat fornläm-
ningsfattiga. Ausås, Höja och Tåssjö
socknar saknar helt fasta fornlämningar
från förhistorisk tid, medan de övriga
sammanlagt räknar endast 13 minnes¬
märken, fördelade pa 10 lokaler.

Inom planeringsområdet i dess helhet
har förtecknats sammanlagt omkring
1.125 fornlämningar från förhistorisk tid
på nära 700 platser. Belysande för den
täta koncentrationen till Bjärehalvön är,
att ej mindre än 960 av de förtecknade
fornlämningarna och 565 av fornminnes-
platserna finns inom socknarna Grevie,

östra Karup, östra Ljungby och össjö.
Resultaten av fornminnesinventeringen
har nu delvis bearbetats, varför det kan
vara motiverat att redan nu framlägga
de vunna rönen. Då det är omöjligt att
inom ramen för en tidskriftsuppsats ingå
på en detaljgranskning av materialet,
kommer har endast huvuddragen att be¬
röras. Det bör då först framhållas, att de
rikaste fornlämningsförekomsterna inom
planeringsområdet är lokaliserade till
Bjärehalvön. I och för sig var detta icke
oväntat, ty man hade länge känt till, att
Bjärehalvön efter skånska förhållanden
skulle vara ovanligt rik på fasta fom-
lämningar. Men att det här skulle kunna
påträffats så många tidigare okända
fornlämningar var förvånande. Arkeolo¬
gisk fältforskning hade dock i relativt
stör omfattning under årens lopp bedri¬
vits i denna bygd.1

Bjärehalvön, som i vår tid tack vare
sin naturskönhet utvecklats till ett av de
mest eftersökta turistområdena i södra
Sverige och vars hårda exploatering
framför allt för fritidsändamål torde va¬
ra en av de främsta anledningarna till
den utförda regionplaneringen, har syn¬
barligen redan under forntiden verkat
attraktiv. De många fornlämningsplat-
serna visar, att goda livsbetingelser här
har förelegat för en talrik befolkning.
För ett på boskapsskötsel och primitivt
jordbruk baserat forntida näringsliv har
de självdränerade sluttningarna av Hal¬
landsås och i det i övrigt svagt kuperade
landskapet erbjudit goda försörjnings¬
möjligheter. Genom slåtter och betes¬
gång har dessutom betydande arealer av
sankmarker och sidvallsängar kunnat ut¬
nyttjas, vilka under forntiden omfattade
de lägre liggande terrängavsnitten nedan¬
för höjdsträckningarna och som framför
allt inom Västra Karups socken torde ha
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Fig. 1. Kartbilden redovisar de vid 1967 års fornminnesinventering registrerade
fornlämningslokalerna på Bjärehalvön och angränsande socknar inom Båsrads
och Angelholms kommunblock. De fyllda punkterna betecknar av riksantik¬
varieämbetet tidigare registrerade forniämningsplatser. De ofyllda punkterna
markerar nyfunna lokaler.

18



Hov, Torekov och Västra Karup samt

inom Råstads köpingsområde. Mer än 85
°íc av planeringsområdets hela fornlam-
ningsbestånd flnns således på Bjärehalv-

högre partierna av dess utlöpare på själ¬
va Bjärehalvön. De övriga älvkvarns-
förekomsterna, där skålgroparna på
blocken eller berghällarna vanligtvis en¬
dast uppgår till ett fåtal har i allmänhet
ett annat läge. De förekommer framför
allt i svagt sluttande terrängavsnitt strax

ovanför och i nära anslutning till de
forntida sankmarksområdena. Speciellt
tydligt kan detta iakttagas i de västra
delarna av Västra Karups socken. Det är
ej uteslutet att dessa älvkvarnsförekoms-
ter i tiden faller senare än de förcgåen-

ön.
Som ovan framhållits har vid inven¬

teringen ett stort antal tidigare icke re¬
gistrerade fornlämningar kunnat förteck¬
nas. Således var omkring 6Z c1c av be¬
ståndet tidigare okänt. Flertalet av de
nyregistrerade finns på Bjärehalvöns cen¬
trala och västra delar. Detta framgår av
kartan, fig. 1, Kartan redovisar därjämte
betydande antal nyfynd inom det ovan
omnämnda, lokalt begränsade området
strax öster och nordöst om Skäldervikens
samhälle i Barkåkra socken.

Medan de i Barkåkra gjorda nyfynden
uceslucande består av högar, utgöres
dessa på Bjärehalvön i stor omfattning
av hällristningar, som med få undantag
enbart består av älvkvarnar. Älvkvarnar¬
na eller — som de även kallas — skål¬
groparna är små, i sten inhackade eller
insvarvade skålformiga fördjupningar,
vilkas diameter i allmänhet varierar mel¬
lan 4 och 10 cm. De förekommer både
på lösa stenblock och på fast, ur marken
uppstickande berg. De har med största
sannolikhet spelat en roll i kultutöv-
ningen. ”Älvkvarnskulten” har av allt
att döma praktiserats inte blott under
långa forntidsskeden utan även långt se¬
nare. T allmänhet har man haft den upp¬
fattningen, att flertalet av älvkvarnarna
tillkommit under bronsåldern. Då det
gäller Bjärehalvön vill det synas som om
detta skulle kunna äga sin giltighet be¬
träffande de oftast i krönläge befintliga
större kultblocken. Dessa ligger nämligen
i en miljö, som helt domineras av stora

gravhögar av bronsålderstyp. De stora
kultblocken återfinnes sålunda såväl på
Hallandsåsens sluttningar som på de

de.
Förutom älvkvarnar finns — vanligt¬

vis på de större blocken — ofta även
egenartade, närmast bäckenformiga för¬
djupningar samt mer eller mindre tyd¬
ligt framträdande rännor av varierande
längd. Hällristningar av annat slag t. ex.
bilder av människor, djur, skepp och
vapen etc. förekommer ej inom området.
Älvkvarnslokalernas antal uppgår till
130, av vilka nära 8 5 °7c utgöres av ny¬
fynd. Det finns aii anledning att förmo¬
da, att en relativt stor del av älvkvarns-
förekomsterna spolierats i sen tid. Ge¬
nom jämförelse med resultaten av en år
1942 utförd inventering av den i plan¬
området ingående östra Karups socken i
Halland har det kunnat konstateras, att
nästan hälften av de tidigare registrerade
älvkvarnsförekomsterna under de senaste
40 åren förstörts och helt utplånats ge¬
nom markröjningar och stenbrytningar i
åkerområdena.2

Ett speciellt sevärt kultblock i krön¬
läge påträffades vid inventeringen vid St.
Nötte i Grevie socken.3 Blocket, som var
nästan helt täckt av odlingssten, räknar
ett femtiotal älvkvarnar, fem bäckenfor¬
miga och tre rännformiga fördjupningar.
Det ligger på krönet av en bokbevuxen
backe något hundratal meter väster om
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Sedan odlingsstenen plockats bort, kunde inventerarna räkna till ett
femtiotal älvkvarnar, fem bäckenformiga och tre rännformiga fördjup¬
ningar på kultblocket vid Nötte, Grevie sn (fornl. nr 129).
Foto Gunnar Ekelund 1968.

landsvägen Båstad— Förslövsholm. Den
nutida vegetationen hindrar dock den
vidsträckta utsikt, som platsen annars
skulle kunna erbjuda. Älvkvarnsföre-
komsternas fördelning framgår av ut-
bredningskartan, fig. 2, som även redo¬
visar domarringar, rösen och större grav¬
högar.

Den fornlämningstyp, som genom sitt
ofta dominerande läge, kan sägas sätta
sin prägel på landskapet, är de stora
högarna av bronsålderstyp. Dessa ligger
ofta på de högsta punkterna i terrängen.
Ibland är de samlade i grupper. Vid in¬
venteringen har inom hela planområdet
registrerats 517 högar. Speciellt rika på
gravar av detta slag är Bjäresocknarna
Grevie, Hov och Västra Karup, som till¬
sammans kan uppvisa 386 gravhögar.
Verkliga storhögar av den typ, som man
av erfarenhet — vunnen vid utgrävning¬
ar på skilda håll inom landet — är be¬

nägen att datera till bronsåldern, är tal¬
rikt företrädda. Rent generellt kan man
nämligen — då det gäller bronsålders-
bygderna i Sydskandinavien — hävda,
att ju större gravhögarna är, desto säk¬
rare kan man förutsätta, att de härrör
från bronsåldern. Vad beträffar stor¬
högar av detta slag d. v. s. med en dia¬
meter överstigande 20 meter, är det tota¬
la antalet inom planeringsområdet 87.
Av dessa har ett tjugotal tidigare varit
okända. Av storhögarna ligger 58 på
Bjärehalvön, som härigenom klart fram¬
träder som en centralbygd under brons¬
åldern. Av de övriga 29 storhögarna lig¬
ger 1 5 inom det ovannämnda koncentra¬
tionsområdet i Barkåkra socken. De åter¬
stående 14 stora högarna ligger tämligen
spridda inom planeringsområdet. Bland
dessa kan särskilt framhållas en i Strö-
velstorps socken nyregistrerad hög, som
kunde lokaliseras tack vare att den var
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Fornlämntngar, som skadats genom bebyggelse, påträffades också på Bjärehalvön. Skissen
visar en illa åtgången gravhög vid Kvinnoböske, Grevie sn (fornl. nr 51). Plan av Gunnar
Ekelund 1968.
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angiven på en lantmäterikarta från år
1697.4 Högen, som på den gamla kartan
kallas ”Signethögen”, är tyvärr starkt
skadad vid sandtäkt. Den är 27 meter i
diameter och 2,5 meter hög. Strax syd¬
väst om denna kvarligger bottnen av
ytterligare en storhög, som torde ha varit
23 meter i diameter. ”Signethögen” lig¬
ger i planterad barrskog inom ett täm¬
ligen plant sandmarksområde, som tidi¬
gare varit odlad åker. Den är belägen
ett sjuttiotal meter sydöst om länsväg
112 drygt en kilometer östnordöst om
järnvägsövergången vid Vegeholm. Bland
de nyregistrerade storhögarna kan sär¬
skilt framhållas en, som är belägen utmed
körvägen till Vasalts strand i Grevie
socken. Denna, som av ortsbefolkningen
kallas ”Listens höj”, är tätt övervuxen

av enbuskar.5 Den är 22 meter i diameter
och 2,5 meter hög.

Vad de stora gravhögarna beträffar,
bör det slutligen omnämnas, att flera av
de nyregistrerade ligger i omedelbar an¬
slutning till den nuvarande bebyggelsen.
Det var ingalunda ovanligt, att invente-
ringsmannen vid en inspektionstur in på
gårdstomterna fann stora högar eller res¬
ter av sådana, som var kringbyggda av
gårdshusen och som t. o. m. i sen tid
hade skadats vid byggnads- och plane¬
ringsarbeten. Dessa högar kunde ibland
vara så illa åtgångna, att deras karaktär
av gravhög endast kunde konstateras
efter ett ingående studium i samband
med upprättandet av en planskiss. Fig. 3
och 4 ger ett par exempel på dylika ge¬
nom bebyggelse skadade högar.

Den nyfunna skadade gravhögen vid Kvinnoböske. Jfr skissen på före¬
gående sida. Foto Gunnar Ekelund 1967.
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Ett nyf unnet furnlämningsområde vid Hålarp, Grevi« sn (fornl. nr 136), är naggat av be¬
byggelse. Plan av Gunnar Ekelund 1967.
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En imponerande syn på klapperstensstranden några kilometer norr om Torekov utgör Gröt¬
högarna, Hovs sn (fornl. nr 38). Foto Björn Ambrosiani.

torps allmänning i Hovs socken.6 Reise¬
gruppen är känd under namnet ”Gröt¬
högarna”. Förleden ”gröt” i detta ord
kan sannolikt härledas ur ordet ”gryt”,
vilket förr betecknade ett stenigt område
överhuvud taget. Ordet har en vid ut¬
bredning på Västkusten, där det ingår
exempelvis i namnen Grötö och Gröthol¬
marna. Lika stort som det största röset
bland ”Gröthögarna” är ett tidigare helt
okänt, välbevarat röse, som ligger några
hundra meter söder om gården Axeltorp
i Grevie socken.7 Detta har en bottendia¬
meter av 20 meter och det är 2,5 meter
högt. Det ligger som holme på krönet av
en högt belägen åker, och från dess plats
har man vid utblick över Båstadstrakten

En annan gravtyp, som genom under¬
sökningar på andra håll i landet ofta har
visat sig tillhöra bronsåldern, är röset.
Rösegravarna har en vidsträckt utbred¬
ning och bildar i vissa landsdelar det do¬
minerande inslaget i det till vår tid beva¬
rade fornlämningsbeståndet. Det kan
därför sägas vara egendomligt, att grav¬
typen är så fåtaligt representerad i nord¬
västra Skåne. Vid inventeringen av Bå-
stads och Ängelholms kommunblock re¬
gistrerades sammanlagt 36 gravrösen, av
vilka 14 tidigare var okända. Samtliga
utom två ligger på Bjärehalvön. Märkli¬
gast bland Bjäres rösen är den samling av
åtta kummel på en svagt markerad höjd-
rygg på klapperstensstranden å Ingels-
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och Laholmsbukten. Röset vid Axeltorp,
som är byggt av utvalt, jämnstort sten¬
material, har dessbättre undgått det öde,
som vederfarits många rösen, nämligen
att skadas vid skattletning i gammal tid
eller att helt utplånas vid makadamslag¬
ning. innanför den runt om helt intakta,
numera till ett par meters bredd över-
torvade kanten höjer sig det jordfria rö¬
set i en jämn och regelbunden profil upp
till det oskadade krönet.

Vad det är som betingat anläggningar
av rösegravar i Bjäres for övrigt av stora
jordhögar kännetecknade bronsålders-
bygd är oklart. Att sten ur klapperstens-
fältet vid ”Gröthögarna” kommit till an¬
vändning vid byggandet av de därvaran-
de kumlen förefaller helt naturligt, me¬
dan saken inte är lika självklar, då det
gäller rö.set vid Axeltorp. Detta får inte
fattas så, att tillgång på lämplige sten¬
material icke skulle ha funnits i dess när¬
het. Då emellertid sådant material i lika
hög grad funnits att tillgå även inom de
områden, där de stora jordhögarna ligger
och där denna gravtyp helt dominerar
bland, gravbeståndet, tvingas man be¬
trakta förhållandet såsom i viss man irra¬
tionellt. Uppenbart torde det emellertid
vara, att motivet till materialvalet vid
byggandet av de två monumenttyperna
inte enbart — vilket man ibland varit
benägen att anse — skulle vara betingat
av den lokala tillgången på det ena eller
det andra materialslaget.8 Det är inte
uteslutet, att det här föreligger en idé¬
mässig bakgrund, som vi för närvarande
icke känner till och som kanske för all
framtid kommer att förbli okänd. Det
finns faktiskt tecken som tyder på, att
röset såsom gravform skulle ha ansetts
vara förnämare än den i dessa trakter
vanligare jordhögen. Vid en år 1950 fö¬
retagen undersökning av ett par högar

vid Vapnö i södra Halland kunde näm¬
ligen konstateras, att man vid gravbyg¬
gandet eftersträvat att få en vanlig, av
jordmaterial uppförd gravhög att för be¬
traktaren framstå som ett kummel.9
Röseeffekten har man här ernått genom
att omsorgsfullt kläda högytan med en
mantel av sten.

Många av de stora gravhögarna ligger
i vår tid såsom åkerholmar i för övrigt
helt uppodlade markområden. Ett un¬
dantag är en tämligen stor hög av brons-
ålderstyp, 19 meter i diameter och 2,5
meter hög, som ligger ett par hundra
meter nordöst om Påarps by i Västra
Karups socken.10 Den ligger på högsta
partiet av en flack, numera lövskogs-
bevuxen moränhöjd, kallad ”Yllebjär”.
Högen har således i princip samma ka¬
rakteristiska läge i terrängen, som fler¬
talet av storhögarna på Bjärehalvön.
Högen på ”Yllebjär” är emellertid ej
den enda fornlämningen på platsen. I
samma hagmarksparti ligger därjämte
fyra mindre högar, ett 20-tal runda sten-
sättningar, tre starkt skadade domarring-
ar samt ett 15-tal resta eller i markytan
satta stenar. Området utgör med andra
ord ett gravfält, på vilket övriga grav¬
anläggningar har en avgjort yngre prägel
än den största högen. Några av de runda
stensättningarna, av vilka en mäter Itf
meter i diameter, kan med stor sannolik¬
het dateras till romersk järnålder. Ett par
har nämligen mittröse och några är för¬
sedda med en tydlig, runt om löpande
kantvall. Dessa komponenter anger klart
dessa gravanläggningars tidsställning.
Domarringarna och de resta stenarna re¬
presenterar troligen de yngsta gravan¬
läggningarna på ”Yllebjär”. De bör ha
tillkommit senast under 400- och 5C0-
talen e. Kr.

De fornlämningstyper, som finns på
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gravfäftet vid Piarp i Västra Karup vi¬
sar således, att gravläggningar här kan
ha ägt rum under både bronsålder och
romersk järnålder-folkvandringstid. Hu¬
ruvida gravfältet även använts under
den mellanliggande förromerska järnål¬
dern kan för närvarande ej avgöras. Då
gravanläggningarna i början av järnål¬
dern i allmänhet utgöres av s. k. flat-
marksgravar, som endast i rena undan¬
tagsfall kan konstateras vid markobser¬
vation, tvingas vi att lämna denna fråga
öppen. Omöjligt är emellertid ej, att
gravfältet kontinuerligt utnyttjats allt
ifrån bronsåldern fram till slutet av folk¬
van dringstid.

Gravfältet vid Påarp kan kanske bi¬
draga till förklaringen av det förhållan¬
det, att järnåldersgravfälten är sa fåtaliga
i nordvästra Skåne. Tydliga spår visar
nämligen, att markröjning och stenbryt-
ning här har ägt rum i gammal tid, var¬
vid bl. a. domarringarna svårt skadats.
Allt tyder på, att man har haft för av¬
sikt att kultivera området men att upp-
odlingsförctaget av någon anledning av¬
brutits och endast blivit partiellt genom¬
fört. Därigenom har fältet vid Påarp
råkat bli bevarat till vår tid.

Ett liknande utvecklingsförlopp kan
mycket väl tänkas ha ägt rum på flera
hall inom området, där man vid forn¬
minnesinventeringen har kunnat konsta¬
tera, att gravfältsrester med anläggningar
av järnå lderskaraktär kvarligger i ome¬
delbar anslutning till en eller annan stor¬
bog av bronsålderstyp. Med sådana ex¬
empel för ögonen kan det inte vara orea¬
listiskt att förmoda, att uppodlingen på
andra håll varit än mera omfattande, och
att där endast de stora högarna lämnats
oberörda. Man kan således mycket val
tänka sig, att många av de enstaka, i
öppen åker liggande storhögarna utgör

de enda kvarvarande och säkerligen även
äldsta komponenterna i för Övrigt helt
bortodlade gravfält. Detta skulle kunna
vara en av anledningarna till den laga
frekvensen av järnåldersgravfält i nord¬
västra Skånes jordbruksbygder.

Som gravfält betraktas de lokaler, som
omfattar minst fem, i nära anslutning till
varandra belägna gravanläggningar. Där¬
emot räknas icke såsom gravfält dc kon¬
centrationer av glest liggande högar av
bronsålderstyp, som här och var är sam¬
lade i mer eller mindre klart avgränsade
grupper och där avstånden mellan dc
olika monumenten kan variera irom
tämligen vida gränser. Sådana koncentra¬
tioner av storhögar kan iakttagas på
många platser, t. ex. vid Salomonhcg cch
Ängclsbäck i Grcvic socken.

På utbredningskartan, fig. 5, har grav¬
fälten indelats i tre grupper, nämligen
dels gravfält från bronsåldern, dels grav¬
fält från järnåldern och slutligen de grav¬
fält, som mer eller mindre kontinuerligt
kan ha använts under båda dessa forn-
tidsskeden. Det bör förutskickas, att den¬
na indelning är rent typologiskt beting¬
ad, och att den helt grundar sig på ett
okulärt studium av de på fälten befint¬
liga monumenten. Den måste därför be¬
traktas som i någon mån osäker. Full
visshet beträffande gravfältens tidsställ-
ning kan endast vinnas genom framtida
undersökningar.

Inom inventeringsområdet i dess hel¬
het har registrerats 32 gravfält med sam¬
manlagt 294 synliga fornlämningar.
Medeltalet anläggningar per gravfält
uppgår således till 9,2, vilket måste be¬
traktas som lågt. I regel är det här alltså
fråga om små enheter, vilket framgår av
det förhållandet, att 2G gravfält vardera
räknar hegst 6 anläggningar.

Av järnåldersgravfält finns — som
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Fig. 5. Utbredningen av de vid fornminnesinventeringen registrerade gravfälten. Gravfälten
har med hänsyn till de på dem förekommande fornlämningstyperna fördelats på tre grupper.

ovan nämnts — två olika slag, vilka är
redovisade på utbredningskartan, fig. 5.
Den ena typen, som behandlats i det fö¬
regående, utgöres av gravfält, som utbil¬
dats i nära anslutning till storhögar av
bronsålderstyp. Den andra sorten, de så
att säga ”rena” järnlldersgravfälten, be¬
står uteslutande av anläggningar av klar
järnålderstyp, bland vilka övertorvade,
runda stensättningar är den helt domine¬

rande gravtypen. En viss skiljaktighet
tycks föreligga då det gäller de två grav-
fältsgruppernas lägen i terrängen. Medan
de kring storhögar framvuxna gravfälten
ligger på moränåsarnas krönpartier, åter¬
finnes gravfälten tillhörande den andra
typen merendels i lägre terrängavsnitt,
gärna vid åsarnas randpartier. Deras i
terrängen neddragna läge och gravan¬
läggningarnas föga framträdande yttre
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har medfört, att dessa gravfält kan vara
svåra att uppmärksamma. Vid invente¬
ringen har emellertid nlgra dylika, hit¬
tills okända gravfält kunnat registrerats.
Märkligast bland dessa är ett i Grevie
socken anträffat fält, som ligger invid
och omedelbart norr om landsvägen
Grevie— Torekov några hundra meter
öster om vägskälet i Killebäckstorps by.
Fältet, som ligger i öppen betesmark in¬
vid sydsluttningen av en moränrygg, be¬
står av två gravgrupper, åtskilda av ett
litet sumpmarksparti.10a Här finns sam¬
manlagt 1 5 fornlämningar, som samtliga
utgöres av övertorvade, runda stensätt-
ningar. Då ett par av dessa är utbildade
med tydlig mittförhöjning, s. k. mittröse,
kan fältet med stor sannolikhet dateras
till romersk järnålder.

Med tanke på att Bjärehalvön av de
här rikligt förekommande stora grav¬
högarna att döma under bronsåldern tor¬
de ha räknat en tämligen talrik befolk¬
ning, måste antalet järnåldersgravfält in¬
om området sägas vara lågt. Man måste
emellertid hålla i minnet — vilket antytts
i det föregående — , att en betydande del
av det ursprungliga gravfältsbeståndet
kan ha utplånats genom uppodling. Att
uppodling av järnåldersgravfält här varit
aktuell t. o. m. i vår egen tid framgår
f. ö. av en uppgift, som under fornmin¬
nesinventeringen lämnades av en mark¬
ägare i Salomonshög i Grevie socken. Då
ett på hans ägor beläget järnåldersgrav¬
fält fördes på tal, omnämnde han, att
statligt nyodlingsbidrag år 1920 hade be¬
viljats för uppodling av det markparti,
där gravfältet ligger.11 Genom ingripan¬
de av den för sin bygds förhistoria in¬
tresserade sonen på gården, den nuvaran¬
de ägaren, undgick dock detta fält att
läggas under plog.

Som ett av fornminnesinventeringens

mera intressanta men samtidigt mest
överraskande resultat framstår den nu
konstaterade fattigdomen på fornläm¬
ningar inom den östra och sydöstra delen
av Ängelholms kommunblock. Man
skulle ha kunnat tro, au talrika fornmin¬
nen skulle ha funnits i det bosättnings¬
område, som från Förslövsholm i väster
följer utmed Hallandsåsens sydsluttning
mot Öster och som från Margaretetorp i
sydöstlig riktning fortsätter genom Hjär-
narps, Tåstarps och Munkaljungby sock¬
nar ned till bygderna i össjö och östra
Ljungby. Mellan Förslöv och Munka¬
ljungby är bebyggelsen av gammalt lo¬
kaliserad till ett relativt smalt stråk, som
skiljer skogsmarkerna i norr och öster
från den bördiga Ängelholmsslätten i
söder och väster. Äkerbruksbygden ne¬
danför randområdets bebyggelsestråk har
inte alltid sett ut, som den gör i vår tid.
Ännu den dag som är kallar befolkning¬
en i Munkaljungby och Tåstarp området
för ”Ängarna”. Det ligger gammal hävd
i det namnet! Innan dessa marker vid
Rönneås nedre lopp dränerades och torr¬
lädes, utbredde sig här ett vidsträckt
sankområde, som sträckte sig över stora
arealer. Dess slåttermader och sidvalls-
ängar måste ha utgjort goda tillgångar
för det bondefolk, som bodde vid dess
randpartier. Då gravfält emellertid helt
saknas inom bebyggelseområdets hela
sträckning allt ifrån Förslöv ned till
össjö, tvingas man åter tillgripa uppod¬
ling som en förklaring till förhållandet.
Här finns emellertid flerstädes enstaka
liggande fornlämningar — delvis av
märklig art
kan tänkas utgöra en kvarlämnad rest av
ett i övrigt bortodlat gravfält.

Inom planeringsområdets östra delar
förekommer gravfält endast inom össjö
socken, där för övrigt en tidigare okänd,

som i ett eller annat fall
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starkt skadad stor gravhög, 26 m. i dia¬
meter och numera 2,75 meter hög, på¬
träffats invid de husgrunder, som utvisar
platsen för den rivna gården Källstorp.12

I denna socken finns två sedan gam¬
malt kända gravfält, som
järnåldern. Det ena av
stor åkerholme sydöst om
medan det andra, som i oskadat skick
måste ha framstått som en av landska¬
pets märkligare fornminnesplatser, är be¬
läget på en höjdsträckning å Ekebjärs
ägor strax söder om den numera starkt
igenvuxna Äkersjön.14 Det är svårt, att
här uppskatta fornlämningarnas antal,
vilket beror på den skadegörelse, som
området varit utsatt för i äldre tid. Ge¬
nom stenbrytning har fornminnena
starkt förvanskats.

Ett av Ekebjärsmonumenten, som be¬
står av mäktiga klumpstensblock, är
emellertid i det närmaste oskadat. Man
har nämligen ej mäktat bortföra mer än
ett av de ursprungligen tretton intill 2
meter stora block, som här bildar en
domarring, vars diameter uppgår till 18
meter. Strax öster om detta imponerande
fornminne finns rester efter ännu en
domarring, som varit ännu större och
vars diameter torde ha uppgått till ett
trettiotal meter. Detta andra monument
har emellertid till sin typ klart skilt sig
från det föregående i det att stenarna här
varit av sådant slag, att de lätt kunnat
finna en praktisk användning och därför
till stor del forslats bort. Fornlämningen
har nämligen bestått av tämligen flata,
långsträckta gråstenshäilar, av vilka elva
ännu finns kvar. Deras höjd varierar
mellan 1,5 och 2 meter. Tre av dem är
ännu resta, två är starkt lutande medan

de övriga är kullfallna. Hur många ste¬
nar, som ursprungligen ingått i monu¬
mentet kan ej avgöras utan markunder¬
sökning. Den skadade domarringen vid
Ekebjär gör ett så förvirrande intryck i
sitt nuvarande skick, att den tidigare tol¬
kats som en i gravfältet ingående samling
av resta stenar.15

Denna kombination av två i varandras
närhet placerade domarringar, av vilka
den ena består av klumpstenar och den
andra av flata hällar, förekommer även
på andra håll i landet. Vid inventering¬
arna har komplex av detta slag upp¬
märksammats framför allt i södra Väs¬
tergötland.16 En dylik, på relativt många
ställen iakttagen kombination av två så
markerat skiljaktiga domarringstyper på
en och samma lokal kan ej gärna bero på
tillfälligheternas spel. Det måste nog an¬
tas, att dessa anläggningar uppförts i ett
bestämt syfte. Vilket detta kan ha varit
är emellertid oklart.

Vid fornminnesinventeringen här i

nordvästra Skåne förtecknades icke blott
de förhistoriska och de i trakten täm¬
ligen sparsamt förekommande medeltida
fornlämningarna utan även senare tiders
minnesmärken i form av minnesstenar
och milstolpar, fnventeringsresultaten
kommer icke blott att överföras på plan¬
kartorna över Båstads och Ängelholms
kommunblock utan de upprättade be¬
skrivningarna över områdets fornläm-
ningar kommer även att ingå som en bi¬
laga till den nu färdigställda Bjäreplanen.
Resultaten kommer därjämte att utnytt¬
jas vid utarbetandet av den nya ekono¬
miska kartan, som för Skånes vidkom¬
mande beräknas vara utgiven vid mitten
av 1970-talet.

båda tillhör
dem ligger på en

Bechshill13,
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Noter

1 Under 1920- och 1930-talcn utfördes över¬
siktliga fornminnesinventeringar framför allt på
Bjärchaivön av fil. dr. Folke Hansen och fil.
lic. Egil Lönnberg. Kyrkoherde Victor Ewald
gjorde huvudsakligen under 1920-talet omfat¬
tande uppteckningar inom östra Karups socken
i Halland. En fullständig inventering av denna
socken utfördes av Gunnar Ekelund år 1942.
Socknarna Grcvic, Förslöv och västra delen av
Hjärnarp snabbinventerades åren 1950 och
1951 av ancikvarierna Bernt Einerstarn och
Harry Thålin.

2 De vid 1942 års fornminnesinventering av
ö. Karups socken som nr 4, 9, 11, 17, 20 och
5 2 registrerade älvkvarnsstenarna ha under se¬
nare år spolierats. Vid 1942 års inventering
kunde därjämte konstateras, art minst sex av
kyrkoherde Ewald åren 1923— 25 registrerade
älvkvarnstenar hade förstörts. Inom östra Ka¬
rups socken kvarligger numera 19 älvkvarns-
stenar fördelade på 1 5 lokaler.

3 Grevie sn fornl. nr 129.
4 Scrövelstorps sn fornl. nr 5. Markerad på

Geografiske Carta üfver Norra Hvarele och
Sandakre bytes hemman. År 1687 av O Naering

Och A. Schiöning. Lantmäteristyrelscns arkiv.
5 Grevie sn fornl. nr 147.
6 Hovs sn fornl. nr 38.
1 Grevie sn fornl. nr 124.
8 Holger Arbman. Hallands forntid. Hal¬

lands historia. Halmstad 1954. Sid. 70. Ella
Kivikoski. Finlands förhistoria. Helsingfors
1964. Sid. 93.

9 Louise Halbert. Vapnehögarna. Vår bygd
1951. Sid. 89 f. Holger Arbman. Hallands
forntid. Hallands historia. Halmstad 1954. Sid.
68 f.

10 V. Karups sn fornl, nr 279.
10a Grevie sn fornl. nr 137 och 138.
11 Grevie sn fornl. nr 54.
12 tåssjö sn fornl. nr 33.
13 dssjo sn fornl. nr 20.
14 össjö sn fornl. nr 16.
15 Med arkeologen Sverige runt. Stockholm

1965. Sid. 74 f.
16 Skcphults sn fornl. nr 4. Fastigheten

Björnåsen l4. Länghems sn fornl. nr 24. Fastig¬
heten Torpa 21. Bredareds sn fornl. nr 6. Fas¬
tigheten Hjortsberg l2.
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Enk XIV, Blekinge
och Ronneby
Av Lars-Olof Larsson

TT

1
• im

*rC TrtrTniii-B

r

Svenskarnas stormning av Ronneby 1564 har ofta framställts som ett enastående
exempel på Erik XIV:s grymhet och hämndlystnad parat med omtanke om
handelspolitiken. Docent Lars-Olof Larsson påpekar emellertid, att den totala
ödeläggelsen av den blekingska hamnstaden mera var ett slumpens
verk helt i överensstämmelse med tidens krigsseder.

”Då blev därinne etc väldigt mord. Rött
som blod färgades vattnet i älven. Och
voro fienden så försagda att man föga
omak hade med dem, utan stack man
ihjäl dem såsom en hop vildsvin. Och
skonade man ingen utan slog ihjäl alla
vapenföra, så att i staden blev mer än
2.000 man om halsen utom några kvin¬
nor och barn, som de eländige finnarna
slog ihjäl”.

Denna makabra skildring från storm¬
ningen av Ronneby den 4 september
1564 utgör en ofta citerad höjdpunkt i
Erik XIV:s segerbulletin till ”menige
Sveriges innevånare om K. Maj:ts lycka
och seger”. Den har för en senare efter¬
värld befäst uppfattningen om ödeläg¬
gelsen av Ronneby som ett av de värsta
illdåden i nordisk historia och fått den
att framstå som något av Nordiska sju-
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årskrigets ”Guernica”. Stormningen har i
skilda sammanhang fått tjäna som belägg
för Erik XIV:s grymhet, för svenskarnas
grymhet eller som exempel på den våld¬
samhet, som utmärkte de svensk-danska
krigen och som antas ha avspeglat och
befäst ett genom unionsstriderna grund¬
lagt nationalhat.

Fn senare tids forskning har sökt ny¬
ansera denna uppfattning något genom
påpekandet, att den målmedvetna öde-
läggelsen av gränslandskapen, under ex¬
empelvis Nordiska sjuårskriget, i själva
verket ingick som ett led i den militära
strategin och ytterst hade ett defensivt
syfte, att försvåra fiendens anfallsförbe-
redelscr. Det har också framhållits, att
ödeläggelsen av Ronneby kan uppfattas
som en ren hämndeaktion från Erik

Erik XIV:s relation om stormningen
av Ronneby är daterad 16 september.
Den utgör sålunda en nära samtida kans¬
liprodukt med starka inslag av ögonvitt¬
nesskildring. Den var avsedd för ”meni¬
ge Sveriges innevånare” och dess karak¬
tär av propagandaalster är omisskanlig.
Den kan med fördel jämställas med en
modern krigskommuniké avsedd för
hemmafronten.

Omständigheten att de militära fram¬
gångarna uppnåtts under kungens per¬
sonliga ledning utgör ett centralt moment
i relationen. Fiendens totala tillintetgc-
relse, sedan han vågat trotsa konungens
kapitulationsanbud, framställs med en
realism som inte lämnar något övrigt att
önska, och likaså utmålas vällustigt det
enorma byte, som tillföll segrarna, sol¬
dater såväl som uppbådade bönder: ”Sa
haver och vårt krigsfolk ... ett väldigt
byte bekommit, både i guld, silver och
penningar, husgeråd, köpmansvaror,
mjöd, salt och annat . . . och bönder sa
mycket salt och kläde och varjehanda
som de överkomma kunde”. Att fram¬
gångarna på övligt sätt framställdes som
en lycka förlänad av Gud gjorde knap¬
past kungens seger mindre.

Fienden framställdes samtidigt som
trolös, lögnaktig och oförskämd, både i
ord och handling; och i stridsduglighet
kom han till korta mot sveakonungens
härsmakt. Kort sagt, fienden var inte
bättre än cn hop vildsvin, som nu veder¬
farits ett rättmätigt straff. Vad kungen
åsyftade var främst fiendens agerande
under fälttåget, men han påpekade också
att ronnebyborgarna nu fått ”betalning
för förrädarestycken som de ofta haver
bedrivit mot Sveriges rike”, särskilt i
samband med Dackefejden.

Relationen frammanar således bilden
av Erik XIV

XIV:s sida. Ronneby och dess borger¬
skap hade nämligen under lång tid på ett
effektivt sätt lyckats förhindra den
svenska statsmaktens handelspolitiska
ambitioner att stoppa de kommersiella
förbindelserna över riksgränsen. En stor
del av Småland utgjorde Ronnebys han-
delsuppland, till förfång särskilt för Kal¬
mar. Inte minst under sin tid som hertig,
med Kalmar som residensort, hade Erik
XIV kunnat studera gränshandelsproble-
matiken på nära håll. När han i septem¬
ber 1564 med armé stod utanförsm
Ronneby var tillfället inne för en slut¬
giltig lösning av problemet Ronneby.
Erik XIV hade ”ett viktigt mellan-
havande att göra upp med staden, en
uppgörelse som krävdes av statsintresset,
sådant Erik måste ha fattat det. Tillfället
skulle kanske aldrig återkomma . . . öde¬
läggelsen av Ronneby var icke utan vi¬
dare en dåres verk, händelsen hade sin
egen sällsamma, barbariska logik” (A.
Vejde).

den med Guds hjälpsom
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Stormningen av Ronneby föregicks enligt krönikorna av uppskakande järtcckcn. Varelser i
vita kläder hade nattetid, stönande, skridit kring staden, himlen hade brunnit och blod hade
regnat ner över gatorna. Rüden ovan illusterar ett annat järtecken från kriget, noterat i Joen
Klints berömda ”Meteorbok”.

att i propagandasyfte slå mynt av Ron¬
nebys erövring. Kungen ombesörjde ock¬
så författandet av en visa för att förhär¬
liga segern. Den har tyvärr inte bevarats
till eftervärlden men blev bevisligen
tryckt genom kansliets försorg.

Erik XIV:s relation om stormningen
av Ronneby är den enda primärkälla av
svenskt ursprung, som är bevarad. En
tämligen rikhaltig samling av mer eller
mindre nära samtida krönikor har be¬
handlat händelsen, men de är samtliga
starkt beroende av Erik XIV:s relation.
I den mån de har några avvikelser i för¬
hållande till relationen, har dessa karak-

segerrike härföraren. Han krossar allt
motstånd och låter sina soldater vinna
ett rikligt byte. Inte minst passagen om
de uppbådade böndernas lyckade plund¬
ringar förtjänar uppmärksamhet, både
mot bakgrund av svårigheterna att få
allmogeuppbåden att delta i härtågen
och med tanke på saltbristen i det
blockaddrabbade landet. I den psykolo¬
giska krigföringens tjänst utgjorde rela¬
tionen ett handgripligt och lättfattligt
aktstycke, som inte kunde undgå att göra
intryck.

Den kungliga relationen var inte det
enda försök som gjordes från svensk sida
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tär av smärre tillrättaläggande, som sak¬
nar allt källvärde. Det kan noteras, att
samtliga krönikor i stort också ansluter
sig till relationens tendens. De framstäl¬
ler Blekingefälttåget och särskilt eröv¬
ringen av Ronneby som en lysande
svensk seger, men flertalet har också sökt
tona ner en del uppgifter som inte odelat
talade till svenskarnas förmån. Så heter
det exempelvis i Rasmus Ludvigssons
krönika om förlusterna endast, att det i
Ronneby blev ihjälslagna”4 fänikor folk
vid pass, undantagandes kvinnor och
barn som blevo skonade, men borgmäs¬
taren Börje Jonsson med 8 personer togs
till fånga och fördes till Sverige”.

I källmaterialet av danskt ursprung
har stormningen av Ronneby fått ett
mycket stort utrymme i den brett upp¬
lagda framställning, som brukar benäm¬
nas Gyldenstiernes krönika om sjuårs-
kriget. Denna krönika är en typisk kans¬
liprodukt, sammanställd omkring 1570.
Ronnebyavsnittet bygger säkerligen på
en äldre relation, förmodligen nära
samtida med händelsen och uppenbarli¬
gen författad av en initierad person. Det
är emellertid också lätt att påvisa åtskil¬
liga direkta sakfel i krönikans avsnitt om
Ronnebys stormning, och framför allt
måste dess uppenbara tendens beaktas.
Att krönikan har en starkt antisvensk
tendens behöver kanske inte särskilt på¬
pekas, men därtill kommer en nästan lika
påtaglig antitysk tendens. De tyska lego¬
trupperna, som utgjorde huvuddelen av
den danske kungens armé, och deras an¬
förare skildras genomgående i mörka
färger.

Krönikans förklaring till Ronnebys
fall är klar och entydig. Det var en följd
av de tyska befälhavarnas feghet och
försummelse. De lät sina trupper ligga
overksamma borta vid Åhus, medan

borgerskapet i Ronneby och de danska
fänikorna i staden trots upprepade bö¬
ner ”varken fick hjälp eller undsättning
utan lös förtröstan”. I stället fick de en¬
samma föra en hjältemodig kamp mot
en grym och överlägsen fiende. Enligt
krönikan skulle svenskarna ha slagits
tillbaka vid inte mindre än tre storm¬
ningar under lika många dagar innan
försvararna vid den fjärde dukade under
för övermakten: ”Och gjorde ((svenskar¬
na) ett stort mord både på män, kvinnor,
flickor och barn och sparade varken
unga eller gamla. Sockenprästen slog de
ihjäl mitt i kyrkdörren. Och kvinnorna
på gatorna med sina barn på armen ja¬
gade de i fatt, tog ifrån dem barnen och
kastade dem i lågorna. Och detsamma
gjorde de med spädbarnen som de tog ur
sina sängar. Kvinnorna slog de ihjäl ända
till dess att de tyska knektarna (i den
svenska armén) fick se detta ynkliga
mord och gick till fältöversten och talte
honom hårdeligen till och sade, att de
varit i många krig, både hos hedningar
och kristna, och aldrig sett ett så okrist¬
ligt mord som nu skedde ... Så blev byn
(— staden) plundrad och förbränd i
grunden och alla borgarna ihjälslagna
och. . . . hövitsmannen och alla hans
knektar, utom borgmästaren Mats Hans¬
son och Henrik Hoffman1 med söner
och några av de bästa borgarna, som blev
fångna och förda till Sverige; och blev
där mesta parten satta på stegel och hjul
utanför Kalmar och somliga slog de
svenske ihjäl på vägen”.

I fortsättningen skildras med starka
effekter hur överlevande kvinnor och
barn drivs ut ur ruinhögarna, benådas
till livet av kungen men endast för att
under fortsatta vidrigheter deporteras
som trälar till Sverige. Som ytterligare
exempel på svenskarnas gudlöshet anför
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krönikan, att de begravde sina talrika
fallna genom att kasta många lik i ån
”så man icke kunde se vattnet för döda
kroppar”, medan danskarna fick ligga
obegravda. Icke oväntat låter krönikan
de svenska förlusterna uppgå till höga
siffror, mer än 1.5CO man, medan den
svenska relationen lika stilenligt hade an¬
givit de egna förlusterna till endast ett
30-tal stupade.

De båda huvudkällorna om storm¬
ningen av Ronneby har således åtskilliga
gemensamma drag. De har bada en offi¬
ciell prägel och är ytterst starkt tenden¬
tiösa, men vad som är vitt i den ena
svart i den andra och vice versa. I ett
avseende har emellertid den olikartade
tendensen verkat i samma riktning, båda
skildringarna har utifrån skilda målsätt¬
ningar verkligen med eftertryck velat
frammana bilden av den totala förintelse
som drabbade staden. Härmed inte sagt,
att källorna i och för sig ger någon över¬
driven helhetsbild av stormningens fasor,
men denna omständighet ger förmodligen
en del av förklaringen till den speciella
uppmärksamhet, som händelsen har rönt
av en senare tids historieskrivning, trots
många likartade händelser både under
sjuårskriget och senare. Dessutom har de
starka effekterna i stridsskildringarna i
någon mån bidragit till att frågan om än¬
damålet med fälttåget mot Blekinge och
det händelseförlopp som föregick an¬
fallet på Ronneby, kommit i skymundan.
En granskning av detta torde också kasta
nytt ljus över bakgrunden till den beryk¬
tade stormningen.

öster om Öresund, vilka under en rela¬
tivt kort period på 1300-talet hade till¬
hört Sverige, utgör en av målsättningar¬
na för den svenska politiken under 1560-
talet. Bakom planerna på förvärv av de
handelspolitiskt viktiga områdena vid
Öresund och Västkusten skymtar ett mer
eller mindre påtagligt samband med den
svenska aktiviteten i öster (se bl. a. B.
Odén i Ale 1964).

En vid krigsutbrottet 1563 aktuell
plan att genom en kombinerad flott- och
landoperation via Blekinge erövra Skåne
kom visserligen aldrig till utförande, men
redan i samband med den officiella dans¬
ka krigsförklaringen i början av augusti
utfärdade Erik XIV ett upprop till be¬
folkningen i Blekinge. I detta påtalades
inledningsvis den danske kungens allmän¬
na trolöshet och betonades särskilt det
hårda skattetryck, som tyngde hans un¬
dersåtar i allmänhet och blekingeborna i
synnerhet. För att komma ifrån dessa
olidliga förhållanden uppmanade Erik
XIV dem att ”välvilligt begiva Eder un¬
der Oss och Sveriges krona igen, där som
I tillförne varit haver, försäkrande Oss
med huldskap, troskap och manskap så¬
som andra svenska Sveriges rikes trogna
innebyggare”. I så fall skulle de stå under
hans trogna beskydd mot våld och orätt
och njuta samma rätt som andra under¬
såtar i Sverige. ”Men om I det icke göre
då bliver vi förorsakade att besöka
Eder såsom Vår och Sveriges fiende och
tillfoga Eder allt som fiender bör och
gammalt krigsbruk medgiver”.

Någon frivillig övergång till Sverige
tycks det emellertid inte ha varit tal om.
Först sedan en betydande häravdelning
ryckt ner i Blekinge och bränt de båda
städerna Avaskär och Lyckå (Lyckeby)
i landskapets östra del, föll allmogen i
östra härad till föga och svor svenskarna

blir

Förvärvet av de danska landskapen
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trohetsed. Försöken att också betvinga
den övriga delen av landskapet miss¬
lyckades emellertid, likaså försöket att
komma i besittning av Ronneby, som
förutom borgarmilisen försvarades av
fyra fänikor skånska bondeknektar un¬
der befäl av malmöborgaren Peder
Stinger. Sedan danska förstärkningar
sänts upp till Blekinge rymde de svenska
trupperna fältet och bönderna i östra
härad tvangs att svära en ny trohetsed
till danske kungen.

Ett danskt repressalieanfall över Små¬
landsgränsen vid nyårstiden 1564 åtfölj¬
des av upprepade härjningståg i Blekinge
under vintern. I dessa fall rörde det sig
om uppenbara störningsanfall.

Det företag, som genomfördes mot
Blekinge under sensommaren samma år,
hade däremot karaktär av stort upplagt
erövringsanfall. I början av augusti ut¬
färdade Erik XIV en instruktion för be¬
fälhavaren över avantgardet, som skulle
erövra Lyckå slott och låta bönderna
hylla kungen. När slottet hade erövrats
och trohetseden avlagts, skulle befolk¬
ningen lämna gisslan men i övrigt be¬
handlas väl. Erövringen av Lyckå visade
sig vara ett besvärligare företag än man
väntat och först den 24 augusti föll
den lilla fästningen. Några dagar senare
tågade kungen själv med huvudstyrkan
på åtskilliga tusentals man jämte upp¬
bådad Smålandsallmoge ner i Blekinge,
”intet skinnandes eller brännandes i den
förhoppning, att Blekingeborna skulle
siälva valvilligen komma och gå honom
tillhanda”. Den 1 september tog kungen
sitt kvarter på Lyckå slott och sände
fram ett par ryttarfanor mot Ronneby
för att uppfordra staden. Uppfordrings-
brevet är visserligen inte bevarat men
kan genom den följande skriftväxlingen
rekonstrueras tämligen väl. Kungens krav

kan sammanfattas med orden ”ovillkor¬
lig kapitulation”. Försvararna dröjde än¬
da till den 3 september med svaret, som
formade sig till ett motbud. Man var vil¬
liga att svära kungen trohetsed och er¬
lägga brandskatt mot att staden i Övrigt
lämnades orörd och försvarande knekte-
fänikorna beviljades fritt avtåg. Man be¬
gärde svar och vapenvila till följande
dags middag.

Erik XIV som alltjämt uppehöll sig i
Lyckå, lät redan samma dag avfatta sitt
svar, där han i skarpa ordalag avvisade
försvararnas förslag. Han upprepade kra¬
vet på ovillkorlig kapitulation men lova¬
de att skona deras liv. Han underlät
inte att påpeka, att han med sina
överlägsna styrkor utan vidare kunde
erövra staden men att han sökt efter
lämpliga medel för att förhindra onödig
blodsutgjutelse. Om försvararna inre

ville acceptera kungens erbjudande, heter
det avslutningsvis, ”så mån I vara för¬
tänkte, det vi Eder efter rätt krigsbruk
hemsöka vele; häruppi skolen I vara
förtänkte uti denna tid utan all förhal-
nmg ....

Kungens ultimatum förblev obesvarat.
Under natten förberedde de svenska
trupperna anfallet. Vid 7-tiden följande
morgon inleddes stormangreppet och
efter ett par timmar var staden erövrad,
skövlad och nerbränd.

T det meningsutbyte, som föregick
stormningen av Ronneby, ter sig Erik
XIV:s hållning knappast överraskande.
Hans militära övermakt var odiskutabel.
Det skulle ha framstått som en mycket
märklig åtgärd att bevilja stadens besätt¬
ning fritt avtåg med vapen och fanor i
behåll. Både militära och psykologiska
skäl måste avgjort ha talat mot ett sådant
beslut.
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Den blomstrande köpstaden Ronneby enligt en karta från 1600-talets andra
hälft.

Desto mera märklig ter sig i stället be- styrkor fanns på bara några mils avstånd.
sättningens hållning. Svenskarnas militä- På denna punkt inbjuder visserligen krö-
ra övermakt var förkrossande, i all syn- nikans allmänna tendens till försiktighet,
nerhet som Ronneby inte var en i egent- men dess uppgifter i stort vitsordas av
lig bemärkelse befäst stad. Visserligen ut- en rad omständigheter. Inte minst besätt-
gjorde Ronnebyån en naturlig försvars- ningens underlåtenhet att retirera från
linje åt tre håll, men ån var under sen- staden innan den svenska huvudstyrkan
sommaren inte överväldigande svårforce- hunnit fram och den uppenbara förhal-
rad. Åt det fjärde hållet utgjordes för- ningstaktiken under förhandlingarna ty-
svarsanläggningarna enbart av en upp- der på att man ville vinna tid för en vän-
kastad jordvall, kompletterad med en tad undsättning.
torr vallgrav och en pallisad, eller ”sta¬
ket” som det heter i beskrivningarna.

Drar man alltså ut konsekvenserna av
detta, blir resultatet ofrånkomligen, att

Borgerskapets och garnisonens hållning Ronnebys stormning framstår som en di¬
får en förklaring av den tidigare anförda rekt följd av en ödesdiger felbedömning
danska krönikan. Man hade fått uppre- från borgerskapets och besättningens
pade försäkringar om undsättning och sida. En genom stormning erövrad stad
man trodde sig veta att betydande trupp- var enligt ”rätt krigsbruk” prisgiven åt
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erövrarna. Att söka lägga stormningen
och dess fasor till grund för slutsatsen,
att några hämndmotiv eller speciella om¬
sorger om statsnyttan skulle ha väglett
Erik XIV, är därför meningslöst.

Det kan i sammanhanget vara lämp¬
ligt att erinra om, att samma öde drab¬
bade Varberg ett knappt It senare. Sta¬
den erövrades genom stormning och ge¬
nomgick en fullständig ödeläggelse, bor¬
gerskapet och garnisonen dukade under i
ett makabert blodbad. Och detta trots
att staden var avsedd att bli Sveriges
nya port mot väster, genom vars eröv¬
ring den dittillsvarande handels- och mi¬
litärpolitiska inringningen av Sverige
skulle brytas. Behandlingen av staden
stod alltså knappast i samklang med kung
Eriks framtidsplaner, men väl med tidens
krigsbruk.

Redan samma dag, som Ronneby stor¬
mades, återvände Erik XIV till Sverige
med en mindre del av armén, medan
huvuddelen fortsatte västerut för att
erövra Sölvesborgs slott. När de svenska
trupperna den 6 september kom fram till
Sölvesborg fann de, att försvararna hade
övergivit slottet och samtidigt stuckit det
i brand. Händelsen innebar en betydan¬
de motgång för de svenska trupperna,
som härigenom inte fick möjlighet att
genom innehavet av en befästning trygga
sina positioner i den västra delen av
landskapet. Efter att ha bränt städer¬
na Sölvesborg och Elleholm och i övrigt
grundligt ha förhärjat landet upp mot
svenska gränsen, drog sig huvuddelen av
trupperna tillbaka från Blekinge.

Ronnebys vägran att kapitulera,
stormningen av staden samt de danska
truppernas förstöring av Sölvesborgs
slott omöjliggjorde både psykologiskt
och strategiskt ett fredligt och varaktigt
besittningstagande av landskapet i dess

helhet. Men Erik XIV var ingalunda
sinnad att helt släppa erövringen. I in¬
struktioner till befälhavarna över de
kvarvarande trupperna klargjorde han
sina intentioner. Slottet vid Lyckå skulle
förstärkas, Avaskär skulle befästas och
vid Nättraby skulle bråtar anläggas och
försvaras. Bönderna i de sydsmåländska
häraderna skulle engageras i arbetet och
bevakningen.

Den mest uppseendeväckande delen av
de kungliga befallningarna syftade emel¬
lertid till en fullständig deportation av
landskapets befolkning. Under förevänd¬
ning att folket skulle svära en förnyad
trohetsed skulle samtliga innevånare,
också på öarna, församlas, både män,
kvinnor och barn. De skulle sedan drivas
upp till Kalmar för vidare befodran sjö-
ledes till Stockholm. ’Men”, heter det
vidare, ”om detta visar sig svårt att ge¬
nomföra, skall man låta härja, bränna
och ihjälslå allt folk över hela Blekinge,
förty det är bättre att hava ett öde land
än ett fiendeland”. Slutligen meddelade
kungen också sin avsikt att försöka för¬
må svenska bönder att kolonisera de öde¬
lagda bygderna och utvälja de bästa
hemmanen till värdelig ägo och på så
sätt få en trogen och pålitlig befolkning
i landskapet.

Planerna på att införliva Blekinge
med Sverige och ge landskapet svensk
befolkning har av tidigare forskning
uppfattats som en plötslig ingivelse,
föranledd av segerruset efter Ronnebys
förstöring. I själva verket formar sig bå¬
de denna och andra åtgärder i samband
med Blekingefälttåget till ett ganska tyd¬
ligt mönster, som i väsentliga avseenden
är gemensamt för åtskilliga svenska an-
fallsf öretag mot dansk-norska provinser
under kriget. En mycket påtaglig pa¬
rallell erbjuder anfallsföretagen mot

40



Jämtland och Trondheims län under
första halvåret 1564.

Kung Eriks instruktioner till befälha¬
varen för dessa anfallsföretag räknar
med olika alternativ. Om man kunde nå
en säker besittning av Jämtland och
Trondheims län genom erövringen av en
befästning i sistnämnda landskap skulle
man inte behandla jämtarna så hårt, trots
att de en gång svikit sin ed, och behandla
tröndelagsborna väl. Om framgången
uteblev skulle jämtarna däremot depor¬
teras, svenskt folk sättas i deras ställe och
Tröndelagen ödeläggas. Om ej heller
detta kunde uppnås skulle man i Jämt¬
land ihjälslå allt för fot och lägga landet
öde, ty ett ödeland vore bättre än ett fi¬
endeland.

Det erbjuder som synes inga svårig¬
heter att tämligen i detalj applicera sam¬
ma handlingsschema på Blekingefälttå-
get. Exemplen illustrerar inte bara den
absoluta hänsynslösheten i Erik XIV:s
krigföring utan också planmässigheten.

Den svenska besittningen av Blekinge
blev emellertid inte långvarig. En knapp
manad efter Ronnebys förstöring för¬
drevs de svenska trupperna i samband
med ett kortvarigt och misslyckat an-
fallsföretag mot Kalmar. Innan Nordiska
sjuårskriget äntligen avslutades 1570 blev
Blekinge upprepade gånger förhärjat av
nya mordbrännarskaror av skilda natio¬
naliteter. Vid ett tillfälle blev dock hära¬
derna kring Ronneby förskonade från
härjningar genom Erik XIV:s ingripan¬
de. En lokal befälhavare hade föreslagit
ett anfall på de båda för tillfället
”obrända” häraderna, men kungen avvi¬
sade förslaget med motiveringen att han
först ville pröva vad som kunde åstad¬
kommas ”med godo”. Kort därpå rikta¬
des ny uppmaning till blekingeborna att
ansluta sig till Sverige.

Vid denna tid hade köpstaden Ron¬
neby åter börjat resa sig ur ruinerna. Re¬
dan i december 1564 omtalas en ny
borgmästare i Ronneby, Peder Friis (jfr

Hakeskytt, knekt med hillebard
samt knekt med kort svärd och
sköld. Teckningar av Erik XIV
under fängelsetiden på örby¬
hus.
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som viktigt handelscentrum för ett stort
uppland på ömse sidor riksgränsen.

även ovan s. 36). Restitueringen av bor¬
gerskapet och dess verksamhet hade 1568
nått så långt, att man ansåg sig ha behov
av förnyade privilegier för verksam¬
heten. Dessa utverkades genom en depu¬
tation med borgmästaren Mats Hansson i
spetsen. Genom generösa privilegier,
främst generell skattebefrielse som kom
att gälla ända fram till 1578, befrämjade
danska kronan stadens återhämtning.
Ronneby kunde åter inta sin gamla roll

Ronnebys ställning som ledande han¬
delsstad i Blekinge överlevde således
Erik XIV:s stormning. Först ett århund¬
rade senare, när Blekinge blev svenskt,
gick den förlorad till förmån för de nya
karolinska städerna, Karlshamn och
Karlskrona.

Erik XIV enligt en samtida
minnespeng, som ger ideal¬
bilden av en renässansfurste.

■

i.

:V

Kall- och Utteraturhänvisningar
Krigshistoriska samlingen (RA).
Riksregistraturet 1563— 68 (RA).

Not
Uppgifterna om de båda borgmästarna kan

korrigeras och kompletteras med uppgifter i
annat källmaterial. Henrik Hoffman, som re¬
dan vid tiden för Dackefejdcn var borgmästare
i staden och då blev illa anskriven hos svenska
myndigheter för påstått samröre med Dacke
(jfr L.-O. Larsson, Det medeltida Värcnd, s.
317 ff), blev i själva verket dödad under storm¬
ningen. Detta framgår av Fredrik II:» brev
27/8 1565 (Kancelliets Brevboger) till änkan,
sonen Jörgen Hoffman och övriga barn med
bekräftelse på deras egendom i och utanför
Ronneby och rätten att driva köpenskap. —
Uppgiften om borgmästaren Mats Hanssons
fångenskap torde vara riktig men senast 1568
var han frigiven och verksam som borgmästare i
staden (Kancelliets Brevboger 1566— 70, s. 104
och 411 samt Privilegier för Sveriges städer
111:2 nr 490).

l

Anteckningar från åren 1560— 81 ur Hogen-
skild Bielkes samlingar. HSH 20.

Den nordiske Syvaarskrigs Historie . . . Mo¬
numenta historia: danicæ II, ed. H. Rørdam.

Hund, Daniel Hansson, Konung Erik XIV:s
krönika på rim eller uti en visa författad. SFSS
111:3.

Kancelliets Brevboger 1561— 70 (1893.— 96).
Privilegier, resolutioner och förordningar för

Sveriges städer. I II :2.
Rasmus l.udvigsson, Krönika om Erik XIV.

HSH 20.
Tegel, E. Jöransson, Konung Erics den

XIV:des historia. 1751.

Petrini, H., Källstudier tili Erik XIV:s och
Nordiska sjuårskrigets historia. 1942.

[ngelslad, H., Bidrag till Ronneby stads histo¬
ria. 1915.

Vejde, A., Erik XIV och ödeläggelsen av
Ronneby 1564. Scandia 1929.

Westling, G. O., Det nordiska sjuårskrigets
historia. 1— 2. 1879— 80.
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Blekingekyrkornas fattigdom
Av Margareta Swensson

1600-talets Blekinge var ett fattigt landskap. Därom vittnar inte
minst befolkningens svårigheter att erlägga skatter till kyrka och stat,
skriver lektor Margareta Swensson, som gått igenom lensmannens
och prästerskapets designationer.

Blekinge blev genom freden i Roskilde skaper för Lundastiftet över prostars och
1658 ett svenskt landskap, som jämte de prästers extraskatter. Upprepade gånger
båda övriga skånska landskapen intresse- under åren 1611— 1636 har prästerna i
rade den svenske konungen som skatte- östers och Medelstads härader fått skat-
objekt. Han utsände presidenten i kom- ten efterskänkt. Att beteckningen ”det
merskollegiet, Christer Bonde, till de nya fattiga Blekinge” överensstämmer med
provinserna för att denne skulle avlägga verkligheten, framgår ytterligare i den
rapport om tillståndet där. Bonde skrev rika brevväxlingen mellan de blekingska
bl. a.: ’Blekinge är ett stenigt och bergigt bönderna och konungen i Köpenhamn.
land, tammelig magert, helst pa somliga Böndernas skrivelser finns visserligen ej
orter och överallt fullt med skog.”

Något rikt land var Blekinge inte un¬
der den danska tiden. Av bevarade jor- delvis, tullättnader m. m. målar i klara
deböcker från 1600-talet framgår det färger fattigdomen i landskapet. Bland
tydligt, att bönderna i de bägge blekinge- de bevarade källskrifterna rörande de
länen, Sölvesborgs och Kristianopels län, kyrkliga förhållandena i Blekinge må
månget ar ej förmådde betala sina skat- dessutom nämnas: 1. Presternes originale
ter till kronan. De hade också svårt att Indberetninger 1624— 25, 2. Kapitlernes
erlägga sina skatter till kyrkan, vilken ej oc Lensmændenes Besvarelser paa Kgl
heller blev rik. I Riksarkivet i Köpen- Missive 1636 14. nov. ang. Kirkenes Ka-
hamn finns det ett litet källmaterial rö- pitaler, 3. Sognepresternes Designationer
rande den kyrkliga administrationen och paa Gaarde, Boel oc Huse i deris Sogne-
de kyrkliga tillgångarna i Blekinge.

bevarade, men konungens svarsskrivelser
med löften om skattebefrielse, helt eller

kald indsendt i henhold til kgl. Missive
Fattigdomen i det östligaste landska- 1657 27. okt. Utöver detta material finns

pet i 1600-talets Danmark belyses även i en del brev och anteckningar om förhål-
Lunds stifts prästeplakat av år 1611 an- landena i Blekinge, vilka använts i ne-
gående prästerskapets erläggande av s. k. danstående redogörelse.
”Kongeskat” och av bevarade räken- I prästernas ”originale Indberetning-
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er” gives en redogörelse for den kyrkliga
organisationen i Blekinge. Listers och
Bräknc härader var delade i sju ”Präste-
kall” — pastorat — nämligen Sölves¬
borg, Medelby (Mjällby), Gammalstorp
cch Ysane, Mörrum och Elleholm, Asa-
rum, Helleryd och Äryd samt Hoby.
Prästerna gav i sin berättelse en redovis¬
ning för hur många gårdar av olika typ,
hur många boi och hus, möllor och
skvaltkvarnar, det fanns i deras pastorat.
Så fanns t. ex. Í Sölvesborg ingen herr¬
gård men ett kungligt sloir. Ungefär 100
borgare bodde i staden. En liten bondby,
Ynde, som också hörde till pastoratet,
hade 3 gårdar, 4 bol, 1 mölla och I
skvaltkvarn. Så fortsatte sedan prästerna
i den ena församlingen efter den andra
att räkna upp antalet gårdar. Konungen
önskade också uppgift på huruvida det
fanns gamla ”dokumenter”, minnesmär¬
ken. Ovan nämnda pastorat kunde dock
inte lämna något bidrag till undersök¬
ningen. Pastor Bende Christensen Lund i
Sölvesborg skrev: ”Her findis ingen
Gamle Documcnter, som er vist at skrif-
fue om”. Samma anmärkning gjorde
prästerna i de övriga församlingarna i
Listers och Bräkne härader. På en plats,
Runemo, mellan Ronneby och Hoby
uppgavs, att det fanns en stenhäll med
bokstäver, slitna och svårtydda.

Medelstads härad finns ej medtaget i
dessa redogörelser. Sogneprästerna i
östers härad däremot lämnade i över¬
skriften till sin berättelse uppgift på att
konungen önskade en förteckning på
byar, torp och möllor ”med gamble Do¬
cumentor och Maanaders naffn effter
gamble Maends beretning”. Detta härad
indelades i sex pastorat: Lösen och Auge-
rum, Ramdala och Jämjö, Kristianopel,
Torhamn, Lyckeby och Rödeby. Några
minnesmärken av större betydelse om-

nämnes ej utom i Lösens by, där det
fanns ett ”stenberg” med en uthuggen
stuga med bord och bänkar. Några bok¬
stäver, ”som ingen hos oss förstår”,
fanns på samma ställe. Även på Werkö i
samma socken fanns ett i sten uthugget
bord.
I Mjällby hade det i gamla dagar funnits
ett kapell i en fiskevik — Hellevik.
Detta hade ödelagts, när fisket i viken
avtog. Vidare meddelades det, att präs¬
ten i Lösen och Augerum var prost. I
Ramdala och Jämjö fanns utöver ”sog-
neprästen” en ”Capellan” till ett kapell
på Sturkö.

Tnte någon del av Blekinge hade några
adelsägda herrgårdar, men det fanns i
Elleholm en avelsgård under Sölvesborgs
slott. I denna lilla obetydliga ort, en
gång stad, hade det funnits ett slott på en
holme, kallat Siøborg, som förstörts av
liibeckarna under ”Biskop Byrris tid”
(lundaboskopen Birger Gunnersen, död
1519). Mera omnämnes ej. En avelsgård
fanns också i Kristianopel och den lydde
under lensmannen. Avelsgärde i Lyckeby
socken hade ursprungligen samma ställ¬
ning under slottet i Lyckeby.

Prästerskapet förde emellertid också
räkenskaper över kyrkans inkomster. För
vissa år finns sådana bevarade i Lunds
landsarkiv, bl. a. från Ramdala. Inkoms¬
terna bestod i första hand av natura-
produkter och var inte stora. Mängden
varierade något år från år. En notis i des¬
sa räkenskaper är av intresse satt i sam¬
band med lensmännens berättelser, ty i
de förra fanns anmärkt, att kyrkans in¬
ventarier var utan anmärkning.

Från kronan utgick den 11 nov. 1636
en skrivelse till lensmännen med begäran
om en förteckning på kyrkornas kapital.
I svaren till kronan redovisades kyrkans
tillgångar under året I maj 1635 till 3 C
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april 1636. Tage Thott Andersen, lens-
man i Sölvesborgs län, inlevererade sva¬
ret med en detaljerad redovisning för de
kyrkliga tillgångarna och tillståndet i
kyrkorna. I denna skrift understrykes
ytterligare den fattigdom, som rådde vid
denna tid i Blekinge.

Reparationer av kyrkorna behövdes i
stort sett överallt och penningtillgången
var mycket knapp. Tillgångarna i kon¬
tanta medel redovisas här nedan.

Till dessa kontanta tillgångar kom
också landgillekorn, tionderåg och tavle-
pengar. I och för sig säger dessa uppgif¬
ter inte mycket, eftersom myntvärdet ej
går att översätta i nuvarande mynt.
Kommentarerna om kyrkobyggnadernas
tillstånd i de olika församlingarna kan
emellertid sättas i relation till kyrkans
ekonomiska tillgångar, och då går det att
få en viss uppfattning om hur ringa dessa
var.

Sölvesborgs läns kyrkor hade större
tillgångar än Kristianopels läns, vilket
återspeglas i den rapport Thagc Thott
Andersen insände till konungen. Trots
att de kyrkliga penningmedlen var störst
i denna västra del av Blekinge, behövde
kyrkorna i flera fall repareras. Sölves¬
borgs kyrka t. ex. hade dåliga fönster
och behövde dessutom kalkas om. Mjäll-
by kyrka hade stora tillgångar och be¬
hövde blott en ny kalk, ty församlingen
var stor och den gamla kalken räckte ej
till mer än hälften av nattvardsgästerna.
Gammalstorps kyrka var också i behov
av reparation och för att bekosta denna
hade man uppburit en extra skatt. Lik¬
som den föregående behövde Ysane kyr¬
ka få taket och fönstren reparerade. Det¬
samma gällde Mörrums kyrka.

I Listers härad låg också Elleholms
kyrka. Den saknade tillgångar och hade
ingen årlig inkomst. Tavlepengar, några
få skilling, betalades vid högtiderna.
Kyrkan var i bedrövligt skick. Under
1630-talet hade Elleholm ej egen präst,
utan prästen i Mörrum skötte även Elle-
holm. Detta är inte förvånande, ty 1624
— 23 meddelade Zackarias Jensen, präst
i Mörrum och Elleholm, att avelsgården
var skattefri och att det endast fanns 28
små hus i f. d. staden Elleholm. Inne¬
vånarna var ”gatehusboende” och sakna¬
de möjlighet att erlägga skatt.

Listers hd:
164 dir J mkr iVi sk l]/i »Ib.
574 dir 12 sk

Sölvesborg
Mjällby
Gammalstorp 105 dir l'/2 sk

51 dir 4 skYsane
Mörrum
Elleholin

351 dir 1 mkr 5 sk

Bräkne hd:
119 dir 1 mkr 13Vi sk

59 dir 3 mkr
16 dir
49 dir 3 sk

Asarum
Hclkryd
Åryd
Hoby

Medelstads hd:
Listerby
Förkärla
Nättraby
Tving
Frillcstad
Edelstad
Hjortsberga
Ronneby

15 Vi dir )2‘/2 sk
5 dir 1 mkr 1 alb.

1761/2 dir 71/2 sk 1/2 alb.
36 dir 5 Vi sk
84 dir
34 dir 7 sk
50 dir

2301/2 dir

östers hd:
Heliga Trefaldighcts kyrka i
Kristianopel 40 dir 3 mkr 3 sk
Torhamn
Sturkö
Jämjö
Ramdala
Lösen
Augerum
Lyckeby
Rödeby

12 Vi dir 8 sk 1 alb.
12 Vi dir 4 sk
24 dir 3 mkr 6 sk 1 alb.
251/2 dir 11 '/2 sk
5 3 dir 6 sk 1 alb.
49 dir 2Vi mkr 5 sk 1 alb.

8 dir I1/, mkr 6 sk 1 alb.
17 dir l'/i sk
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I övrigt riktades det inga anmärkningar
mot kyrkornas tillstånd. Ronneby kyrka
behövde dock rustas upp, men av de till¬
gängliga medlen hade 100 daler utlånats
till konungen och 82 daler var i Detlef
Guldsmeds gård. Blott 48V2 daler för¬
valtades av kyrkovärdarna, ett belopp,
som ej täckte kyrkans behov.

Om lensmannen i Sölvesborgs län kun¬
de rapportera om relativt välhållna kyr¬
kor, måste lensmannen i Kristianopels
län avge en berättelse innehållande upp¬
gifter om ett miserabelt tillstånd för lä¬
nets kyrkobyggnader.

Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristia-
nopel hade blott 40 daler i tillgångar.
Kyrkobyggnaden var synnerligen dålig.
Taket skulle vid tiden för rapporten re¬
pareras, kyrkovinden var usel, ty bjäl¬
karna låg lösa och var inte bättre än
vrakdelar och kyrkklockor saknades. I
Kristianopel fanns blott en liten klocka i
fästningen. Den hade ursprungligen an¬
vänts för att kalla samman arbetsfolket,
då staden och fästningen byggdes år
1600. På 1630-talet användes den för att
kalla till ting och rådstuga och vid eld¬
svåda. På 1 640-talet kom den att ersätta
kyrkklockan. Fönstren i kyrkan var i då¬
ligt skick och byggnaden behövde vidare
putsas och kalkas. På gavlarna var mur¬
stenarna nästan bortvittrade, men kvali¬
tén på dessa hade från början varit dålig.
Kyrkogård saknades helt. Det är ganska
förvånande, att Krisiansopels kyrka efter
blott tre årtionden var så dålig.

Torhamns kyrka var inte bättre. Al¬
tarduken var i trasor, stolarna dåliga,
kyrkomuren delvis färdig att rasa och
kyrkogårdsmuren hade bitvis redan fal-
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Kristianopels kyrka. Foto I. Atterman 1955.

Bräkne härad omfattade blott tre pas¬
torat med fyra kyrkor. Asarums kyrka
hade relativt goda tillgångar men behöv¬
de trots detta reparation av taket. Helle-
ryds kyrka var i sämre tillstånd, taket
var dåligt, likaså fönstren, kyrkomuren
och klocktornet. Någon reparation var
ej planerad. Åryds kyrka var också illa
medfaren, vapenhuset hade rasat och
skulle byggas upp igen. Hoby kyrka
hade ej så stora tillgångar, men i gengäld
var den utan skavanker. Blott kyrkomu-

förfallen.ren var
I Medelstads härad fanns många kyr¬

kor med relativt ringa tillgångar. Lister-
by hade en kyrka med dåligt tak över
koret på södra sidan, men enligt berät¬
telsen till konungen skulle reparation ske.

lit.
På Sturkö fanns det en kyrka, men ön

utgjorde inte någon självständig socken.
Bönderna på ön skulle höra till Lyckeby,
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och Lyckeby-prästen skulle också göra
tjänst på Sturkö. När denne förflyttades,
skulle Torhamn bli moderförsamling.
Lensmannen hade tillhållit bönderna att
hålla kyrkan i stånd. Av redogörelsen för
kyrkans tillstånd framgår emellertid, att
dessa dåligt förmått fullgöra åliggandet.
Det regnade in i kyrkan, takbjälkarna
var ruttna, taket uselt och väggarna
fläckade av fukt. Inventarier — ljus¬
stakar, klocka, mässkrud och bibel —
saknades helt. Det är en dyster bild av
en kyrkas tillstånd.

Jämjö kyrka var i bättre skick. Blott
klocktornet var så dåligt, att klockan inte
kunde hänga kvar. Ramdalas kyrka hör¬
de också till de bättre, men stolarna och
dopfunten behövde repareras. Längre
västerut i östers härad låg Lösens kyrka
och den var också i eländigt tillstånd.
Klocktornet, dopfunten, taket och ett
fönster borde ses över. Kyrkklockan
tordes man ej ha hängande uppe. Det är

egendomligt att Lösens bönder inte för¬
mådde hålla sin kyrka i stånd, då jord¬
bruket gav god avkastning.

I Augerum hade befolkningen det
säkerligen bättre ställt än övriga delar av
östers härad, ty den hade frivilligt givit
IS marker och 13 skilling extra till re¬
paration av kyrkan. Trots detta var kyr¬
kan i stort behov av förbättringar. Taket
och fönstren var dåliga, klockhuset
skröpligt och vapenhus saknades helt.
Bibel, mässhake och dopfunt fanns inte.
Den erlagda extra avgiften till trots,
tycks man ej ha haft tanke på att repa¬
rera kyrkan, ty konungen hade förord¬
nat, att när prästen i Lyckeby dog eller
förflyttades till annat pastorat, skulle
Augerums kyrka läggas öde, och folket
gå till Lösens kyrka. Även Lyckeby
skulle föras till Lösen. Sådana föränd¬
ringar i pastoratsindelningen förekom vid
samma tid också i andra delar av Skåne¬
land.

Lyckeby gamla kyrka raserades under 1700-talet. På en karta från
1779 har ruinerna markerats. Detalj.
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Lyckeby hade vid denna tid en kyrka
från 1200-talet. Den saknade ett fönster
enligt lensmannens rapport, all puts hade

ner och kyrkvinden var dålig. Till¬
gångarna var så små, att de räckte till
föga reparation. Det återstår i östers hä¬
rad endast Rödeby kyrka att redogöra
för. Beskrivningen av denna var ej ljusa¬
re än för de tidigare nämnda kyrkorna.
Situationen var ungefär densamma,
d. v. s. dåligt tak, dåliga fönster och
östra gaveln färdig att rasa. Det var inte
någon uppmuntrande redogörelse Erik
Krabbe, lensman i Kristianopels län, in¬
sände till konungen.

Jämföres kyrkornas tillstånd i de olika
socknarna i östers härad med tillgångar¬
na i pengar, framgår det tydligt, att de i
bast skick varande kyrkorna hade de
största ekonomiska tillgångarna. Lyckeby
hade blott 8 daler och Sturkö llYh daler.
För dessa små belopp kunde inte större
restaureringar företagas.

I alla handskrifter från 1600-talets
första hälft framträder fattigdomen i
Blekinge ständigt. Bönderna orkade ej
betala sina skatter och ej fullgöra sina
åliggande emot kyrkan. Prästernas eko¬
nomiska ställning var troligen inte
mycket bättre än böndernas, vilket fram¬
gick av deras svårigheter att erlägga
”kongeskatt” under 1610-, 1620- och
1630-talen. Ett ytterligare bevis för de¬
ras fattigdom kom till synes i prästernas
svar på ett kungligt missiv, utsänt av
Fredrik III i maj 1653, angående ett
”fruktbringande kompani”. Alla i riket
boende erbjöds att ingå som delägare
med belopp från 8 till 3000 daler. Även
prästerskapet i Blekinge erhöll ett sådant
erbjudande. Mogens Aagesen, ”Guds
ords tjänare” i Ramdala och Jämjö sock¬
nar, svarade den 18 juni 1653, att han
ej kunde betala någonting. Sitt avböjan¬

de svar motiverade han sålunda: ”jag
utav mitt kall haver min nödtorftiga un¬
derhållning och eftersom Vår Herre
haver begåvat mig med 10 barn, som
alle lever”. Prästen Nils Stiever i Kristia-
nopel kunde inte heller betala till ko¬
nungens kompani, ty han hade skulder
efter det sista kriget. Prästen i Lösen och
Augerum svarade: ”jag är också ibland
deras tal som tackar Gud och kungen —
men fattig — ”. Samma var förhållandet
i Torhamn. Medelstads härads präster¬
skap ansåg sig inte ha ekonomisk möjlig¬
het att deltaga i kompaniet. Herr Jörgen
Pouelsen i Tving sade den 14 juni 1653
sig gärna vilja vara sin herre och konung
lydig, men hans prästgård var sämre än
många andra. Bönderna i socknen var
dessutom utfattiga och kunde ej betala
tionde till prästen. Dennes barn var tilli¬
ka små utom en son, som studerade. Allt
krävde pengar, så det blev ej något över
till del i det ”fruktbringande kompani¬
et”. Pastor Mickel Hiensen i Frillestad
bad, att han skulle slippa betala, ty un¬
der det sista kriget hade han hållit två
ryttare och själv var han så skröplig, att
han måste ”hålla en kaplan”. Dessutom
hade han många barn. I Nättraby hade
Anders Lauritzsen Colding sin verksam¬
het som präst. Även han bad om förskö¬
ning, ty han måste själv bruka en liten
gård. Bönderna kunde ej giva honom nå¬
gonting. Längre österut i Blekinge hade
det 1652 varit missväxt. Jacob Pedersen
i Listerby meddelade i sin skrivelse av
den 16 juni 1653, att bönderna måste
köpa säd till sig. Själv hade han inga
tillgångar, ty han hade många små barn.
Dessutom kostade de besökande vägfa-
rarna — prästgården låg nära vägen —
honom mycket. Samma klagolåt kom
från Hjortsberga, ”det ringaste kall uti
häradet”. Listers härads prästerskap avlät

fallit
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en skrivelse den 13 juni 1653, där det be¬
klagade, att det ej kunde hjälpa konung¬
en på grund av sin fattigdom. Det fram¬
går sålunda tydligt, att prästerskapet i
Blekinge inte levde i något överflöd.
Därför är det så mycket mera anmärk¬
ningsvärt, att en förteckning över ”Ringa
Kald i Skaane Stift” ej tog upp något
pastorat i Blekinge.

Den 27 oktober 1657 begärde konung¬
en åter en redovisning av antalet gårdar,
bol och hus från prästerna i de båda
blekingelänen. De av prästerna lämnade
uppgifterna om antalet gårdar stämmer
ganska väl överens med de trettio år ti¬
digare lämnade uppgifterna. 1657 års
designation innehöll dock några andra
intressanta uppgifter. Både dansk och
svensk adel innehade gods i Blekinge,
men inte heller detta år förekom någon
herrgård i de båda länen. Det svenska
godsinnehavet fordrar någon kommen¬
tar. Det var begränsat till Medelstads
härad i trakten av Ronneby. Varför si
varit fallet är ej bekant. Möjligen fanns
det ett samband mellan Ronneby som ut-
skeppningshamn för småländska produk¬
ter och en svensk önskan att ha gods
längs de svenska forornas färdväg. Den
danska adelns innehav av gods var inte
heller stort. En del av dessa adelsägda
bondgårdar, beboddes av officerare.

En annan företeelse, tidigare ej om¬
vittnad, nämndes i 1657 års berättelse.
En del innehavare av gårdar i Blekinge
betalade ej skatt till lensmannen i resp.
län. Från Gammalstorps socken medde¬
lades det t. ex., att Välborna Fru Sofia

Markdener hade sina gårdar i Ryekuil
men erlade skatt till en del i Kristianstad.
Utöver redogörelsen över gårdarnas an¬
tal gav prästerna också uppgift på hur
mycket gods, som var förpantat och till
vem. I Medelstads härad hade kronan
pantsatt en del gårdar, i Tving 19 hela
gårdar till Oluf Pedersen i Villand. I
Frillestad hade samme man 56 halva
gårdar. I Rodeby hade Thage Thott 2
hela gårdar liksom också Christoffer Ul-
felt. T jämjö socken fanns på kronans
mark 4 och på adelns 5 gatehus. Fattigt
folk bodde i dessa. I Lyckeby fanns det
också många fattiga människor, som
bodde i ett trettiotal gatehus. Dessa hade
intet att så och fick intet att skörda, var¬
för de tvingades att flytta. Husen förföll.
Lyckebys fattigdom drabbade också
prästen. Pastor Sven Hcsselkrans skrev
som ett tillägg till sin redogörelse föl¬
jande: ”Detta är det eländigaste präste-
kail, som finns i ganska Danmark och
Norge, varutav jag underskrevne fattige
mand lider stor armod och fattigdom”.
Dessutom omtalade han, att han utsattes
för livsfara, när han utövade sin präst¬
tjänst pa Sturkö. Till sist bad han att
hans lott ”med kunglig gunst vi Ideligen
ändras och naadigst förbättras”.

1657 års designation innehöll betydligt
flera uppgifter om förhållandena i Ble¬
kinge än 1624 års. Alla dessa handlingar
rörande tillståndet i Blekinge ger dock
vid handen, att både Sölvesborgs och
Kristianopels län var fattiga. Ingenstans
förekommer uppgifter på välmåga.
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KTUELLT OM NTIKVARISKT

UTGRÄVT tiden före almens invandring till Skåne,
ca 8000—7500 f. Kr.

I gyttjan påträffades det avbildade
flötet. Det är av bark, 11X9 cm. stort,
1,5 cm. tjockt och hålets diameter är 2

Sedan tre år tillbaka utförs vid Kvartär¬
geologiska avdelningen, Geologiska insti¬
tutionen i Lund, en arkeologisk-kvartär
botanisk undersökning av den boreala
bebyggelsen kring Bare mosse, en fornsjö
nordväst om Landskrona. Våren 1968 in¬
samlades och daterades genom provgräv¬
ning en boplats, som är en av Skånes
äldsta från postglacial tid.

Boplatsen (C.-A. Althins Bare Mosse
IV) ligger i plöjd moränmark, som sakta
sluttar ned mot fornsjön pa dess västra
sida. Fyndmaterialet karaktäriseras av
kärnyxor, blockskrapor, runda skivskra-
por och lancettformade mikroliter, vdka
alla är utmärkande för den s. k. Magle-
mose kulturens äldsta stadium i Väst-
Skåne och på Själland.

En datering av boplatsen har vunnits
genom pollenanalys av kulturrester i

fornsjölagerföl jden. Under 2 m. lövkärr-
och Cladium-Phragmitestorv låg 10— 15
cm. grovdetritusgyttja direkt på morä¬
nen. Denna gyttja, som avsatts då stran¬
den låg omedelbart invid åkern med
flintfynden, innehöll rikligt med träkol,
större svedda trästycken och enstaka
flintor. I den ovanliggande torven, som
avlagrats sedan sjön vuxit igen, fanns
inga kulturrester. Boplatsen har övergetts
sedan stranden förskjutits utåt.

Pollenanalysen visar att fynden tillhör

cm.
Flötet är jämngammalt med flötena

från fisknätet från Antrea i Karelen men
mera planmässigt bearbetat än dessa,
som saknar hål.

Utöver ovannämnda boplats har date¬
rats en rad andra, som ger en fullständig
bild av kulturutvecklingen fram till mit¬
ten av yngre boreal tid, ca 6500 f. Kr.

S. W,

Det nästan 10.000 ar gamla barkflötet.

i
i \ /7%\ i

' T \% ‘
i

Åt i
iíf'Mjf f. igjf • 'i,'w /A.\ V W

hi
, -. r Å ’ I UJ

V .w f

fi ik, \ \
\

50



N

T. v. Plan över
stenåldersgraven av
C. Wahlöö. Nedan
pilspetsarna, spjut¬
spetsarna och eld-
slagningsstenen,
som den döde fått
med sig. Sk. 1:2.
Foto Bertil Center¬
wall.

1. EL DS LAG N INGS F LINT A 2. 12 P I LS P ETSA R 3. 2 SPJUTSPETSAR

4M zn 777ÄHUM ÖS SAND STARKT HUMÖS SAND

C*JUt-69

AAAAAA
AAAäAAI samband med avbaning för grustäkt på

Västra Karaby 24, omkring 1,5 km. syd¬
väst om bronsåldersgravfältet Karaby
backar, framkom förhistoriska boplats¬
lämningar, som visat sig vara resterna av
en vidsträckt boplats från yngre brons¬
åldern. Förutom ett stort antal härdar
och nedgrävningar av skiftande karaktär
påträffades två hyddbottnar. I de olika
anläggningarna tillvaratogs en hel del
keramik. Bland flintredskapen domine¬
rar skivskrapor.

En senneolitisk grav, som påträffades
inom området, avtecknade sig som en
brungrå färgning gentemot den gula san¬
den. Dess längd var 2,85 m. och bredd
0,5 m. I gravens östra del låg två spjut¬
spetsar av flinta. Omkring 0,8 m. väster
om dessa frilädes 12 pilspetsar av flinta,
som låg tätt samlade och alla med spet¬
sarna mot väster. I gravens västra ände
anträffades ytterligare ett flintredskap,
en eldslagningsflinta. Allt organiskt ma-
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område, som stod till förfogande, var det
möjligt att få en uppfattning om boplat¬
sens karaktär. Den översta halvmetern
torde ha tillkommit i samband med byg¬
gandet av den nuvarande kyrkan 1864.
Enligt uppgifter på platsen tog man vid
det tillfället jord öster om kyrkan för att
jämna ut områdena västerut. Då detta
fyllningslager innehåller djurben samt en¬
staka bitar keramik, kan man befara att
man använt boplatslagren öster om kyr¬
kan som utfyllnad. Det understa lagret,
som låg på bottenleran, var ca 40 cm
tjockt och får anses utgöra det ursprung¬
liga matjordslagret. Detta var Í det när¬
maste fyndtomt. Mellan dessa två lager
fanns ett ca 60 cm tjockt lager, som var
värt större uppmärksamhet. Ett flertal
horisonter, bestående av gul lera, tjocka
lager bränd lera samt feta, sotbemängda
lager tydde på huslämningar av samma
typ, som tidigare var kända på platsen.
Ingen av lerhorisonterna, som utgör
golv, gick att följa så att man kunde
fastställa husets storlek. Minst två ler-
golv låg över varandra. Till det undre
av dessa hörde den brända leran. Denna
brända lera visar tydligt att här stått ett
klinehus, alltså ett hus med väggar av
risflatning, som varit överdragen med
lera. Då ett sådant hus brinner bildas av¬
tryck av flätverket i den brända leran.
En kam av ben och en bit importerat
glas visar att huset har brunnit ner i
början av 400-talet. Stora mängder kera¬
mik, som Lig intill brända sädeskorn,
visar att spannmålsbehållaren förstördes
i samband med eldsvådan. Det översta
huset hade inte brunnit, varför fynden
här var färre. Bland dessa märks, förut¬
om ett stort antal keramikskärvor, två
nålar av brons och enklare föremål av
järn.

terial hade i den genomsläppliga sanden
helt förintats.

Den döde mannen har gravlagts med
huvudet i öster. Vid hans vänstra sida
har två spjut lagts. Sannolikt har grav¬
längden betingats av spjutskaftens längd.
Med sig i graven hade han även sitt fyll¬
da koger — spår av detta kunde konsta¬
teras vid undersökningen. Sannolikt har
en nu helt förmultnad pilbåge ingått i
gravutrustningen. Vid hans fotter har en
eldslagningsflinta lagts.

Graven var grund; dess botten låg en¬
dast cirka 20 cm. under ploggången.
Någon stensättning kunde inte konstate¬
ras, men här måste man ta med i beräk¬
ningen att maskinen vid avbaningsarbetet
schaktat bort allt utom gravens botten¬
lager. Gravens ringa djup talar för att
graven varit täckt med en mindre hög.

C.-A. M., C.W.W.

En mindre undersökning av järnålders-
boplatsen vid Uppåkra kyrka har före¬
tagits av LUHM med anledning av
grundgrävningsarbeten för det nya bår¬
huset strax utanför kyrkogårdsmuren.
Vid grävningsarbetena hade folkskollära¬
re Kristian Holmqvist, Hjärup, upptäckt
tjocka kulturlager och lager av bränd
lera, vilket han anmälde till landsantik¬
varien.

Det är en mycket begränsad yta, som
har undersökts, endast 7,0X4,75 m.
Boplatsen har varit känd sedan 1930-
talet, då B.-M. Vifot undersökte ett hus
från övergången mellan romersk järnål¬
der och folkvandringstid, ca 400 e. Kr.
endast ett hundratal meter från den nu
aktuella platsen. Trots det begränsade T. O.
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