
ale
Historisk tidskritt

för Skåneland
r 3 1969



ale
Historisk tidskrift för Skåneland
utges av De skånska landskapens historiska
och arkeologiska förening.

Redaktör
Antikvarie Carin Bunte, Lund

Redaktionskommitté
Bitr, professor Erik Cinthio, Lund
Landsantikvarie Evald Gustafsson, Lund
Fil. lic. Gert Jeppsson, Lund
Docent Lars-Olof Larsson, Lund
Intendent Bengt Salomonsson, Malmö
Intendent Gustaf Åberg, Simrishamn

Föreningens styrelse
Bitr. professor Erik Cinthio, Lund, ordf., intendent Bengt Bengtsson, Lund, v.ordf.,
antikvarie Nils Nilsson, Lund, sekr., docent Lars-Olof Larsson, v. sekr., museichef
Bengt-Arne Person, Varberg, kassör samt docent Hilbert Andersson, Ystad,
professor Nils-Arvid Bringéus, Lund, antikvarie Carin Bunte, Lund, professor
Bertil Ejder, Lund, landsantikvarie Evald Gustafsson, Lund, museiintendent Lars-
Göran Kindström, Hälsingborg, professor Sven Kjöllerström, Lund, docent Gösta
Lindeberg, Lund, stationsmästare Sven Nöjd, örkelljunga, professor Birgitta
Odén-Dunér, Lund, disponent Birger Persson, Ystad, professor Jerker Rosén,
Lund, landsanukvarie Egon Thun, Kristianstad, greve Hans Wachtmeister, Johan-
nishus, kyrkoherde Gunnar Wallin, Skurup, intendent Gustaf Aberg, Simrishamn.
Hedersledamot: professor Jörgen Weibull, Arhus.

ALE utkommer med 3 häften årligen. Brev och manus till redaktionen
adresseras till antikvarie C. Bunte, Winstrupsgatan 10, 222 22 Lund,
tel 046/12 66 09.

Medlem erhåller tidskriften kostnadsfritt. Årsavgiften 13: — kan insättas
på De skånska landskapens historiska och arkeologiska förenings postgiro¬
konto Lund nr 24 68 31, c/o museichef B.-A. Person, 432 00 Varberg.

Vinjetten: Brahcsläktens vapen. Se sid. 9.

Kristianstads Länstrydceri, Kristianstad 1969



Förebuden i Färlöv
Av Carl-Filip Maniierstråle
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Färlövs kyrka år 1848 den 25 oktober. Teckning i Brunii anteckningsbok.

Färlövs kyrka försågs, som så många andra skånska kyrkor, på l4CC-talec med
målningar på vaggar och valv. Den senmedeltida kyrkobesökaren kunde då med bävan
betrakta fötebuden om den yttersta dagen. Antikvarien vid
riksantikvarieämbetet, Carl-Filip Maniierstråle, har tolkat bilderna, vars innehåll
tidigare inte uppmärksammats.

Då professor C. G. Brunius i sin skånska
konsthistoria1 beskriver Färlövs kyrka
avslutar han sin redogörelse för det
märkliga romanska byggnadsverket med
att beklaga de senmedeltida tillbyggna¬
derna och upprört konstatera att bygg¬
naden 1776 blivit ”rentaf vanställd”.
Då erhöll kyrkan av sin blivande patro-
nus2 en troligen nödvändig tillbyggnad
på den norra sidan. Vid detta arbete revs
de medeltida långhusvalven och ersattes

med ett platt trätak, varigenom mycket
av kyrkorummets ursprungliga karaktär
gick förlorad.

Brunius’ uppfattning om förändring¬
arna skymtar fram i hans anteckningar3
från besöken då han beskriver den nu
försvunna herrskapsbänken. ”En läkta¬
re, som här blivit 1762 uppsatt vid ko¬
rets norra sida, liknar en bur på stolpar,
och siras med, namn och överflödshorn
i vitt och guld, ett ömkligt prov på pa-



tronlig fåfänga i Herrans hus.” Då kyr¬
kan något mer än ett sekel senare blir
föremål för en renovering till vilken
Helgo Zettervall 1878 upprättade ett
förslag,4 får även sydfasaden vidkännas
en tillbyggnad av ungefär samma facon,
som den av Brunius så hårt kritiserade
på nordsidan. Absiden förses då med en
passande rundbågsfris och den förut röd¬
målade putsen vitkalkas. Till arbetets
pluskonto får man lägga beslutet att
återställa de unika tvilhngtornen, som
tidigare varit sammanfogade genom en
utfyllnad av trä. Emellertid skulle den
”Zettervallska” byggnadsperioden bety¬
da vida mer för utformningen av kyr¬
kans inre, som i stort ännu bär vittne
om denna epok eller i varje fall om de
krafter, som hans arbete satte igång. I
samband med att den södra korsarmen
uppfördes 1882 upptäcktes medeltida
muralmålningar i långhuset samt pa valv
och väggar i kor och absid. Dessutom
påträffades greve Ebbe Ulfelds och den¬
nes grevinnas, Hedvig av Schleswig Hol¬
steins vapensköldar på korets nordvägg
från 1651. Patronus, greve Raoul Hamil¬
ton, och prosten Josef Andersson an¬
mälde var för sig fyndet till riksantik¬
varien och den senare bifogade kolorera¬
de teckningar av målningarna.5 Då seder¬
mera Kungl. Yitterhets- Historie- och
Antikvitetsakademien erhöll ärendet på
nådig remiss tillstyrktes att framställ¬
ningarna i korvalvet och vapnen på nor¬
ra korrummen bevarades. I absiden kun¬
de även bilderna få vara kvar eller ”er¬
sättas med nya målningar i lämplig stil”,
men om detta visade sig ogörligt kunde
dessa överrappas. Patronus hade åtagit
sig att bekosta restaureringen. Riksantik¬
varie H. Hildebrand tog i sin PM tillfäl¬
let i akt att ge Kungl. överintendents-
ämbetet en reprimand för att restaure¬

ringsforslaget i övrigt godkänts och se¬
dan fastställts utan akademiens hörande,
då detaljer, som icke blott ”mycket väl
kunnat, utan med nödvändighet bort be¬
varas, fått försvinna.”

Det dröjde emellertid till 1905 innan
restaureringen vidtogs och därom vittnar
i valvet konservatorns något självrådiga
signatur. ”Dessa målningar restaurerades
och kyrkan i öfrigt dekorerades äfven
år 1905 af A. Persson.”

Då professor Otto Rydbecks grund¬
läggande studier över de skånska kalk¬
målningarna publicerades6 hade tyvärr
alla målningar utom de i korvalvet, re¬
dan hunnit kalkas över. I sin redogörelse
för dessa stöder han sig på prosten An¬
derssons dokumentering — skickligt ut¬
förda akvareller, men kanske inte helt
tillfredsställande med dagens krav på
exakthet. I absiden fanns en framställ¬
ning av Yttersta Domen och fragmenten
på västra långhusväggen över tornbåg¬
arna framställde Kristi förklaring och
Himmelsfärden. Dekoren synes emeller¬
tid vara utförd av samma hand som stått
för de bevarade målningarna i korvalvet.
Rydbeck daterar målningarna till 145C—
75 och finner det troligt att en upp¬
svensk målare fått i uppdrag att deko¬
rera kyrkan, då både teknik och ämnes¬
val avviker från i de skånska kyrkorna
vanliga förekommande framställningar¬
na. Ett antagande, som kanske kan för¬
klaras med de förbindelser som
holms ägare hade med Karl Knutsson
Bonde och Sverige under denna oroliga
tid.7 Färlövs målningar har vidare ingå¬
ende behandlats av Monica Rydbeck ä
samband med att kalkmålningar påträf¬
fades 1950 i Linderöds kyrka.8 Dessa är
daterade 1498 och signerade av konstnä¬
ren Anders Johansson- Med hänsyn till
de stora likheterna mellan de båda kyr-

Färlöfs-
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kornas målade dekor attribueras mål¬
ningarna i Fårlöv till Anders Johansson
och dessa bör då ha tillkommit omkring
år 1500.

Det ikonografiska innehållet, som re¬
dovisas i scenerna uppe i Färlövs valv¬
kupor, har emellertid icke varit helt klar¬
lagt. Det kan därför kanske vara befo¬
gat med en summarisk redogörelse för
dispositionen av målningarna. Var och
en av de fyra valvkapporna delas genom
ett grovt, målat streck i två delar. I dessa
fält bildar två eller tre personer en grupp
och en sluten enhet i förhållandet till de
angränsande scenerna. Dr målarens syn¬
punkt hade det varit mer ändamålsenligt
med ett enkelt stjärnvalv i stället för det
befintliga kryssvalvet. De grova strecken
löper ut från stiliserade liljor i stödbå¬
garnas krön och når upp till den frodiga
vegetation som omger ribbornas skär¬
ningspunkt i valvhjässan. I svicklarna
sitter eller står sedan vise män — 4 pro¬
feter i norr och fyra konungar på sydsi¬
dan — omgivna av fladdrande språk¬
band med citat från olika profetior i Bi¬
beln eller de apokryfiska böckerna. Med
ledning av dessa profetior och framställ¬
ningen av den Yttersta Domen i den an¬
gränsande absiden antager Rydbeck in¬
tuitivt att scenerna i valvet förebådar
domedagen.

Att den Yttersta Domen intar en så
central ställning i den medeltida före¬
ställningsvärlden hänger självklart sam¬
man med dess centrala betydelse för hela
det religiösa tänkandet och kyrkans för¬
kunnelse överhuvudtaget. Även om i
Bibeln inte någon beskrivning direkt an¬
ger hur på vad sätt världens undergång
och den därmed sammanhängande do¬
men skall ske, så utbildas redan under
senantiken en rik legendflora härom och
de tecken som skall förebåda den yttersta
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Schema över förebudens placering i kor-
valvct.

dagen. Under medeltiden utbildas dessa
till ett självständigt ikonografiskt tema
som utvecklas och sprids i litteratur och
konst. Tecknen eller de utomordentligt
märkvärdiga naturföreteelserna fastsla-
ges tidigt till femton i antal och till
grund härför anges den helige Hierony¬
mus förkomna skrifter, som genom för¬
medling av senare författare och tänkare
som t. ex. Thomas av Aquino bevarar
sin aktualitet genom hela medeltiden.9
Legenden spreds, förutom genom för¬
kunnelsen, även mer påtagligt genom
konst och litteratur och då ofta samman¬
kopplad med berättelsen om Antikrists
Mirakler.10 Från hög- och senmedeltiden
v.ittnar ännu många blockböcker och
illuminerade blad om legendens slagkraft
och spridning i kristenheten.

I Sverige återfinns legenden om de 1 5
tecken som förebåda den yttersta dagen
bland kalkmålningarna i Sånga kyrkas
vapenhusvalv11 och Sala landsförsam¬
lings kyrka.12 Där har serien delats upp
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Södra valvkappan. Till vänster första tecknet: Havet stiger upp som en mur, och andra
tecknet: Havet sjunker tillbaka.

och förekommer i de två långhusvalven-
Målningarna i Sala dateras till före 1463
och de i Sånga till omkring 1470 och är
således jämngamla med Färlövs. Dessut¬
om finns berättelsen arkivaliskt belagd
från övergrans kyrka, där också förebu¬
den delats upp i två travéer.13 Då de
båda uppländska kyrkmålningarna varit
försedda med tämligen identiska, latin¬
ska sentenser, som förklarar förloppet,
kan dessa även här få berätta om legen¬
den.
1. Det första är, att havet höjer sig 30

alnar.
2. Den andra dagen sjunker det till¬

baka så mycket, att det knappast
synes.

3. Den tredje dagen skola fiskarna och
havsvidundren stiga upp och bli
synliga ovanför vågorna.

4. Den fjärde dagen skall allt vatten
och havet brinna.

5. Den femte dagen svettas örterna
blod. Då skola alla fåglar församla
sig på fälten.

6. Den sjätte dagen skola borgarna
störta samman och från solen skola
eldslågor stiga upp.

7. Den sjunde dagen skola de samman¬
fogade klipporna rämna i stycken.

8- Den åttonde dagen förorsakar stor
och allmän jordbävning.

9. Den nionde dagen skola människor¬
na gå ut ur sina hålor helt från sina
sinnen och förstummade av fruktan.

10. Den tionde dagen skall jorden ut¬
jämnas och bergen förvandlas till
stoft.

1 1 . Den elfte dagen skola de dödas gra¬
var öppna sig och deras ben ligga
uppe till uppståndelsen.

12. Den tolfte dagen skola stjärnorna
gå under och falla från himlen. De
skola sprida eldkvastar efter sig.

4
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Västra valvkappan. Till vänster tredje tecknet: Fiskarna föra stort larm och hoppa frus¬
tande upp ur havet, samt fjärde tecknet: Jorden och havet torka ut (vattnet brinner).

m*

ningarna företer vissa likheter med fram¬
ställningarna i de två mälardalskyrkorna— utöver de som betingas av ämnesvalet— så är dock figurteckningen och deko-
reringsmaneret så säreget, att det synes
svårt att knyta konstnären till någon nu
känd målarverkstad. En faktor, som
man emellertid inte bör glömma bort
vid attribueringen är att ”konservatorn”
A. Perssons pensel kan ha bidragit för
mycket till målningarnas nuvarande ka¬
raktär. Av prosten Anderssons teckning
synes framgå att södra valvkappans mål¬
ningar varit ganska skadade 1882 och
svicklarnas vise män är där ytterst frag-
mentiska. Vid en kommande restaure¬
ring skall det därför vara av stort intres¬
se att kunna undersöka och fastställa
eventuella skiljaktigheter i det måleritek¬
niska utförandet.

En säregenhet för Färlövsmålningarna
i jämförelse med de ovannämnda sven-

13. Den trettonde dagen skola de dö,
som ännu ej äro döda, för att de
skola uppstå och ställa upp sig till¬
sammans med de döda.

14. Den fjortonde dagen skall jorden
brinna jämte himlen och det skall
bli en ny himmel och en ny jord likt
kristall.

15. Den femtonde dagen skola änglarna
blåsa i basun. Därpå skola alla döda
uppstå till domen.

Av dessa gruvliga förebud har endast
åtta bevarats i Färlövs korvalv och då
de första i sekvensen- Bildsviten börjar i
södra valvkappans östra del och går se¬
dan medsols och avslutas med den re¬
spektingivande sjätte och sjunde scenen i
valvkappan över det nuvarande altaret.
En egendomlighet är emellertid att det
åttonde tecknet placerats helt utanför
mönstret och stoppats in mellan det fjär¬
de och femte förebudet. Även om mål-

S
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Norra valvkappan. Till vänster åttonde (?) tecknet: Stor jordbävning, samt femte tecknet:
Träden svettas blod och fåglarna samlas på fälten, men äta och dricka icke.

ska legendbilderna är att varje scen
ackompanjeras av en augur med tillämp¬
lig profetia vilka alla och varsla om den
kommande domen. Med början vid den
första dagens kännetecken utgöres de
av.15
1. Predikaren 3:17 Både den rättfärdige

och den orättfärdige skall Herren
döma.

2. Vishetens bok 18:11 Av lika straff
skola tjänare och husbonde drabbas.

3. Psaltaren 75:9 Dess (kalkens) drägg
är ej tömd. Alla ogudaktiga på jor¬
den måste dricka den.

4. Jeremias 25:10 Och jag skall i dem
göra slut på fröjderop-

5. Jesaja 2:4 Och han skall döma mel-
land hednafolken och skipa rätt åt
många folk.

6. Hesekiel 7:3 Jag skall döma dig efter
dina gärningar.

7. l:a Samuelsboken 2:10 Herren döm¬
er jordens ändar. (I språkbandet står
angivet Regum 2).

8. Job 16:10 De glädjas över mina
olyckor.

Förutom förhållandet att bildseriens
ordningsföljd är omkastad, så kan också
observeras att den sjätte och sjunde da¬
gens kännetecken förenats. Det sjätte
förebudets eldslågor från solen har lik¬
som samkomponets med den sjunde da¬
gens stenar, som skall regna från skyn.
Det åttonde tecknet — den dagen som
förorsakar stor och allmän jordbävning— överensstämmer ej heller med det
gängse mönstret för detta förebud. Med
fantasins hjälp kan man dock se jord¬
skorpan remna och en av de deltagande
manspersonerna vackla omkull. Det fö¬
refaller också möjligt att konstnären de¬
lat upp legendens femte tecken och att

6



■V�ZtJJÿ *?
£ r-->- \,j'k2r . * ./A w *'ÿ 'ftÍ?M - i«\’JWKMlltr3

■ svt - «
■■.

MÜHIkV/lrntkÿ t
EfclX K >'ÿ' MB V V A #>.

M
\y% »/7,

ÄA, S1 ■J�
: ;

k /
II L •

i■/ iF*S ..

i>ilfJÉÉMli .1«• <* Sg»i ♦r m. 7:Jv / I* •4///#j k *•<!
?Ä

:*pKji So«\ .TCíí-
östra valvkappan. Till vänster sjätte tecknet: Husen störta samman och brinna, samt sjunde
tecknet: Stenar regna från himlen.

m

till våra dagar.17 Det finns därför skäl
att antaga att målningarna i Färlöv kom¬
mer att bli uppmärksammade och vär¬
derade såsom ett viktigt dokument även
för den ikonografiska forskningen.

då i den västra delen av valvkappan illu¬
streras de blodsvettande träden. Mot ös¬
ter åskådliggöres den del av förebudet
där fåglarna samlas på fälten, men äta
och dricka icke. Då målningarna i kyr¬
kan var så illa åtgångna när de upptäck¬
tes, kan man nu ju endast gissa var resten
av förebuden varit målade. Det före¬
faller troligt att den senare hälften av
serien varit placerad på korväggarna för
att ha det naturliga sammanhanget med
framställningen av den Yttersta domen i
absiden.

Bildmässiga framställningar av de
femton förebuden är ytterst sällsynta
och har — såvitt bekant — i övriga
Skandinavien, endast påträffats i Sværd¬
borgs kyrka på Själland16 Även på kon¬
tinenten har prov på dessa under medel¬
tiden så betydelsefulla eskatologiska fö¬
reställningar bevarats i ringa omfattning

Källor
1 Brunius, C. G.: Skånes konsthistoria för

medeltiden. Lund 1850. Sid. 149.
2 Thulin, G.: Samling av urkunder rörande

patronatsrättighcterna i Skåne, Halland och
Bohuslän. Sthlm 1901. Såsom ägare av Araslöv
erhöll Sophie E. Ridderschantz jus patronus
först 1784, men anhöll därom redan hos Kungl.
Maj:t 1760.

3 Brunii samlingar. Band VIII sid. 170.
ATA. ”Buren” stod troligtvis under läktaren i
norra sidoskeppet och ej i koret, som Brunius
uppger.
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4 Ohlsson, H.: Boken om Farlöv. Kristian¬
stad 1948. Zettervalls ritningar förvaras i
byggnadsstyrelsens arkiv samt i Skara dom¬
kapitels och visar en i det närmaste total om¬
daning av kyrkan. Det måttligare förslag som
realiserades är troligtvis upprättat av någon
lokal förmåga.

5 K. V. H. A. Akademiens Conccptcr 1882
sid. 125 och riksantikvariens PM sid. 126 samt
protokoll den 16.8 1882.

Rydbeck, O.: Medeltida kalkmålningar i
Skånes kyrkor. Lund 1904.

7 Johnsson, P.: Färlövsholm, en nordskånsk
medeltidsborg. önnestads elevförbunds Årsbok
1926, Kristianstad 1926.

Rydbeck, M.: Anders Johansson, en svensk
konstnär från unionstidens Skåne. Konsthisto¬
risk Tidskrift. Årgang XXI, 1952.

9 Nolle, G.: Die Legende von den fünfzehn
Zeichen vor dem jüngsten Gerichte. Beiträge
zur Geschichte der Deutschen Sprache und Lite¬
ratur. Band VI. Halle 1879.

10 Cornell, H.: Antikrists Mirakler i Sala.
Rig 1933.

11 Tuulsc, A.: Slinga kyrka. Sveriges Kyrkor
Band Vi. ( Pifte 2. Färentuna härad. Mellersta

delen. Sthlm 1956.
12 Cornell, H. och Wallin, S.: Uppländska

målarskolor på 1400-talet. Sthlm 1933.
13 Tuulsc, A.: övergrans kyrka. Sveriges

Kyrkor. Band VII. Häfte 3. I läbo härad. Mel¬
lersta delen.

14 översättningen efter Sveriges kyrkor,
Övergrans kyrka, sid. 540 f. Avcn målningarna
i Sala landsf. har latinsk följetext. De bevara¬
de förlageböckerna lut tysk text, varför det sy¬
nes troligt au andra förlagor, nu förlorade, har
cirkulerat och utnyttjats.

15 Prosten Anderssons akvarell är publicerad
i O. Rydbeck, anf. arb. fig. 73 och M. Rydbeck
anf. arb. fig. 7, 8 och 9.

13 För all hjälp med tolkningen av de latin¬
ska sentenserna tackas fil. kand. Svante Ny¬
berg.

17 Svaerdborg Kirke. Sid. 823. Danmarks
Kirker VI. Presto amt 2. halvbind. Köpenhamn
1953—35.

18 Frenzei, Gottfried und Ursula: Die fünf¬
zehn Zeichen vor dem jüngsten Gericht in der
S. Martha-Kirche zu Nürnberg. Festschrift fiir
Peter Metz. Berlin 196 5.
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De danske ßraher
Av Henry Bruun

! 1500-talets skånska goclsägarva'.de intar
den danska Braheätten en framträdande-
plats. Vittskövlc och Vanås, Krageholm
och Knutstorp var under längre eller
kortare tid i släktens ägo. Bland dess
medlemmar märks ”den forræder Niels
Brahe” till Vanås, som vid 1 520-ca'ets mitt
giorde en misslyckad spekulation i
aristokratihat och bondevänlighet, och den
berömde astronomen Tygc Brahe.
Overarkivar Henry Bruun, Köpenhamn
följer har släktens öden under fem sekler.
Artikeln hölls ursprungligen som före¬
drag vid ett dansk-skånskt sommarmöte
på Hindsgavl 1967.

Srdc.Braheslægtens våben, lifter farvelagt tegning
i håndskriftet Uldali 202, fol., i Det kgl.
Bibliotek, København. Mj

Om enkelte af de gamle danske adels- handlinger og biografier. Bedst tjent er
slægter er der skrevet digre monografier, man ved at søge til den stamtavle på
Til dem hører Braherne ikke. Det skyl- tredive små tætte sider, som Danmarks
des hverken, at denne slægt har haft kyndigste nulevende adclsgencalog, dr.
mindre betydning end Billerne eller Ro- Albert Fabritius, 1950 offentliggjorde i
senkrantzerne, eller mangel på kildema- Danmarks Adels Årbog.1 Den giver god,
teriale. Grunden turde simpelt hen være men ikke let tilgængelig besked. Den er
den, at ingen har haft lyst eller evne til og skal efter værkets plan være i hånd¬
at stille de fornødne anselige pengemid- bogsstil, presset fuld af fakta, men fra at
ler til disposition for udarbejdelse og forklare og levendegøre afstår den prin¬
trykning. Men den beklagelige følge er, cipielt.
at den, der vil vide lidt mere om Bra¬
herne, end leksika eller lignende hånd- kendt i vide kredse, skylder den udeluk-
bøger kan give, hovedsagelig er henvist kende et enkelt af sine medlemmer, den
til meget spredte og delvis forældede af- mand, der i årbogen, efter at hans tøtre

i

At slægtens navn endnu i vore dage er
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Pergament af 27 maj 1364 i Uppsala universitetsbibliotek. Heri tidligste forekomst af
slægtsnavnet Brahe.

data er anført, så lakonisk som muligt
karakteriseres som ”verdensberømt astro¬
nom”. Samme begrænsning må vi her
pålægge os. Tyge — eller med den
gængse latinisme: Tycho — Brahe kan
ikke godt indordnes som led i en slægts¬
kæde. Heller ikke de svenske Braher
skal her omtales. Det er en slægt for sig,
dog ikke ganske uden forbindelse med
den danske; til den horte stammoderen,
og hendes søn tog navn efter hende.

Her vil vi altså holde os til de danske
Braher, og hensigten er dels at meddele
et vist overblik over slægtens lange og
omskiftende saga, dels at belyse dens
særlige tilknytning til to landsdele.

Slægtsnavnet er os fra skoleårene så
velkendt, at sikkert de færreste har stud¬
set over dets usædvanlige form. Og dog
er h mellem to vokaler noget ret sjæl¬

dent i nordiske sprog. Det er da heller
ikke oprindeligt. Følger vi al navneforsk¬
nings grundlov og opsøger den ældste
overleverede form, viser denne sig at
være betydeligt længere; adelsslægtens
ældste påviselige medlem er medudsteder
af et pergamentsbrev 13642 og benævnes
her Pæter Braghadhæ. Det d, vi her
moder, hører i hvert fald med; alle mid¬
delalderformer har enten et d eller et t
(Bradhæ, Braghde, Brathæ o. 1.). Gen¬
nem det meste af det 16. århundrede
skrives navnet næsten altid Brade (Brad-
he, Bradhi), og den nu enerådende form
slår først igennem så sent som ca. 1580.
Der er rimelig grund til at antage, at det
er astronomen, der har bragt den til sejr.
Han anvender den i hvert fald med
urokkelig konsekvens både, når han skri¬
ver under, og på titelbladene til sine
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værker, Lige fra dc første i 1572 og 1573.
Faderen skriver sig derimod lige til sin
død 1571 Brade eller Bradhi. Den ældste
broders underskrift er endnu 1573 Sten
Bradhe, men 1 579 Sten Brahe. Fra senest
1581 er bade den yngre broder Axel og
halvfætteren Henrik til Vittskövle fulgt
med, og ved samme tid bliver formen
med h den i Frederik II’s kancelli almin¬
deligt anvendte.3

Hvad navnet kommer af og oprinde¬
ligt betyder, véd ingen. Når man har
påberåbt sig lydligheden med det sven¬
ske substantiv bragd,4 er det næppe
mere end gætteri. Sådanne uigennem¬
skuelige navne er ofte meget gamle, og
på høj ælde tyder også Brahernes enkle
og smukke våbenmærke, en sølvpæl på
sort grund.

Slægten eksisterede gennem rundt reg¬
net et halvt årtusind. Dens stamfader, en
halvmytisk Verner Brahe i Halland,
taber sig i tusmørket på Erik Menveds
tid ca. 1300, og mandslinien uddøde
1786. I betragtning af denne anselige le¬
vetid er livstråden påfaldende spinkel.
Stamtavlen kender kun 177 personer, de
indgiftede fraregnet. De fordeler sig over
fjorten slægtled, men meget ujævnt.
Overblikket lettes, hvis man inddeler
dem i tre grupper, 5,5 og 4. Når de
første fem generationer, der rækker til
et stykke ind i det 15. århundrede, kun
omfatter elleve personer, er dette tal
utvivlsomt i virkeligheden for lavt, en
følge af overleveringens utdstrækkelig-
hed; dc tre første slægtled, som overvej¬
ende er knyttet til Hailand, kendes alene
fra de adelige slægtebøger, ikke fra
dokumenter, og er for så vidt tvivlsom¬
me. — De næste fem generationer, sjette
til tiende slægtled, spænder fra ca. 1430
til ca. 1610; gennem disse små to hund¬
rede år er slægten overvejende, om end

ikke udelukkende, knyttet til Skåne. Det
er tillige dens store opgangstid; mens den
helt op til ca. 150G endnu nærmest må
henregnes til lavadelen, trænger den fra
syvende eller i hvert fald ottende led ind
i højadelen. Højdepunktet både i magt,
rigdom og berømmelse nås ganske klart
med tiende generation, astronomens, om¬
kring 16C0. — Med de sidste fire slægt¬
led følger nedgangen. Ellevte generation
er med sine 47 medlemmer (næsten 30 °}o
af det fulde antal) langt den talstærkeste;
men dens eneste virkeligt fremstående re¬
præsentant er Jørgen, ”den lille konge
på Fyn”. To lovende unge mænd falder
i Kalmarkrigen; en tredie viser sig som
en meget slet økonom. Godsbesiddelser¬
nes tyngdepunkt forskyder sig fra Skåne
mod vest, navnlig til Fyn, og de sidste
tre slægtled omfatter kun Hvedholm-
grenen, Jørgens efterslægt. I modsætning
til, hvad der timedes enkelte andre af de
gamle danske adelsslægter, særlig Juel og
Rosenkrantz, opnåede ingen af de dan¬
ske Braher nævneværdig politisk indfly¬
delse efter enevældens indførelse i 1660.

Denne stigende og faldende kurve af¬
spejler sig i slægtens forhold til det dan¬
ske rigsråd. I dette er den repræsenteret
fra 1487 til 1660, altså for så vidt gen¬
nem næsten to århundreder, 173 år, dog
med fire, til dels lange afbrydelser, på
tilsammen 78 år. Antallet af rigsråder er
ni, det vil sige mere end 10 °fo af alle
slægtens mænd. Af disse ni er de syv før¬
ste knyttet helt eller overvejende til
Skåne, de to sidste til Fyn. De fordeler
sig på fem slægtled, det syvende til det
ellevte, med fordelingen een, to, to, tre
og een. Den første råd udnævnes 1487 og
dør samme år; det er altså nærmest en
enlig svale. Godt en menneskealder sene¬
re kommer to ind samtidigt, ved den
store udvidelse af rådet efter Christiern
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IPs fordrivelse. I sidste halvdel af 16. år¬

hundrede er der fem udnævnelser, med
ret jævne mellemrum: een af de i dette
tidsrum udnævnte holder stillingen i 42
år. Endelig cr der et langt spring ned til
den sidste udnævnelse, i 1644.

Slægtens kulmination er altså knyttet
til 15-hundredetallets Skåne. Her
Halland vides medlemmer af den at
have ejet i alt tolv godser; men disse
besiddelsers varighed og betydning varie¬
rer meget; langt de vigtigste er Knud-
strup (Knutstorp) og Vittskovle. Sidst¬
nævnte gods, i Gers herred og nær Hel-
geåens munding, er udgangspunktet.
Takket være ikke mindst Nils Holgers¬
son er navnet nu velkendt og knyttet til
synsbilledet af en af Skånes allersmuk¬
keste renaissancegårde. Men sådan var
det slet ikke, da en i øvrigt lidet kendt
Axel Brahe, den første af dette i slægten
yndede fornavn, lidt ind i det 15. år¬
hundrede tilgiftedc sig stedet; da lå der
endnu kun en sikkert ret beskeden lav¬
adelsgård, hvis fornemste aktiv var den
fortrinlige adgang til ålefiskeri i åen af
samme navn. Axel Brahes hustru hed —
mærkværdigvis — Holger Holgersdattcr
og synes i nogen grad at have passet til
sit mandhaftige fornavn. Da hun efter at
have overlevet både manden og deres
eneste søn som gammel boede på gården,
skal hun i 1452, da Karl Knutssons trop¬
per hærgede vidt og bredt i Skåne, ved
et enkelt velrettet kartoveskud have for¬
stået at få dem til at holde sig på passen¬
de afstand. En større fare for besiddel¬
sen frembød i virkeligheden hendes egne
fire døtre, som alle giftede sig og bragte
deres mænd retskrav på lod og del i går¬
den. Det medførte en særdeles langvarig
tovtrækning mellem arvingerne, en strid,
hvis årsager og forløb først ret sent er
blevet nogenlunde klarlagt.5 En over¬

gang, omkring 1500, måtte Braherne af¬
finde sig med, at en halvtysk lavadels¬
mand og lensmand hos ærkebispen, med
kun fa dråber Braheblod i årerne, satte
sig fast på gården. Men til sidst blev det
dog deres ihærdighed, som trak det
længste strå, selv om den sidste mod¬
stand, fra Lunds domkapitel, som havde
erhvervet medejendomsret, definitivt
først blev overvundet efter reformatio¬
nen. Stridens endelige afslutning betegnes
af et rettertingsbrev 15 5 5 , hvorved re-
naissanceslottets egentlige bygherre, Jens
Brahe, fik bekræftelse på besiddelsen af
hele godset.

Æren for, at de spredte arveparter
omsider atter forenedes, tilkommer dog
i det væsentlige hans fader Axel, der end¬
og synes at have bragt uforholdsmæssi¬
ge økonomiske ofre for at nå dette mål.
Han er den ene af de to rigsråder fra
1 523, var ude for mange farer og om¬
skiftelser under den skånske bondeop¬
stand 1 5 25 og under Grevefejden, men
skilte sig i rette tid fra det reaktionære
katolske adelsparti og blev i sidste afsnit
af sit liv — han døde 1551 — en af kong
Christian Ill’s mest betroede mænd og
dermed ikke blot ottende slægtleds af¬
gjorte førstemand, men også Skånes
mægtigste og mest ansete herremand. Om
hans betydning for Vittskovle vidner
den sandstenstavle, der endnu sidder over
gårdens port, og som foruden Jens Bra¬
hes og hans hustru Anne Billes våben
bærer følgende indskrift:
gaardt lodt ieg lens Brade opbige oc min
fader hanum af kong Frederick til eydom
kiøffte. Gud giffve hand ma her lenge
sta oc aldrig fra mi rete arving gaa. Anno
1 5 53.”

Så vidt det i en ubestandig verden
med rimelighed kunde forventes, gik
Jens Brahes ønske for sin stolte nybyg-

°g

”Viskølle
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ning i opfyldelse. Ganske vist blev hans
søn Henrik, den ene af tiende slægtleds
tre rigsråder, den sidste ejer, der førte
sølvpælen i sort; men ved sønnedatteren
Margrethes ægteskab med Christian Bar-
nekow gik gården over til denne slægt,
og for så vidt kan man med føje sige, at

Jens Brahes rette arvinger beholdt den
gennem næsten et kvart årtusind. Det fir¬
længede slot med sine tre etager, tre tårne
og brede grave er langt det anseligste af
de ved skæbnens ugunst særdeles få min¬
der om Brahernes byggevirksomhed. I
sammenligning med det virker den nær¬
liggende kirke ved første blik uanselig.
Den er dog vel værd at besøge. Ikke blot
er dens indre rigt smykket med særpræ¬
gede kalkmalerier af den såkaldte Vitt-
skövlemester, der utvivlsomt har været i
slotsherrens tjeneste; men langs dens ene
ydervæg, ude på kirkegården, finder man
opstillet flere ypperligt bevarede sand¬
stensgravsten over de gamle adelsmænd,
efter tidens skik fremstillet i fuld rust¬
ning.

hensynsløst brød med sin adelige stand
og med sin slægt. Han tilhørte dens ot¬
tende generation, og det samme gjorde
de to fætre til ham, som i 1523 indtrådte
i rigsrådet. De kom der som repræsentan¬
ter for adelens almindelige reaktion mod
den fordrevne konges radikale reform¬
politik. De var på de sejrendes parti;
men trygge kunde de ikke føle sig. Faren
for en modrevolution truede blandt an¬
det fra Gotland, for på Visborg slot sad
den lige så energiske som intrigante Søren
Norby.

I 1525 blev truslen til alvor;6 Norby
angreb Skånelandene og fik tilslutning
navnlig hos bønderne, men også fra en¬
kelte adelsmænd, og blandt disse var
Niels Brahe den, der betød mest. Næppe
var Søren Norbys næstkommanderende
og forløber, Otto Stigsen, i februar lan¬
det i Bleking, før en bonde fra Göinge
indfandt sig hos ham med et brev fra
Brahe, der tilbød at rejse almuen på sin
hjemegn. Hans motiver dertil kendes
ikke med sikkerhed. Det har dog næppe
været solidaritet med de misfornøjede
bønder (Niels Brahe var en rig mand) så

som positiv sympati med Christian
II, rr.en snarere, at han af mere private
grunde var kommet i skarp konflikt både
med ærkesædet i Lund og med visse af
sine standsfællcr. Nok er det, hans tilbud
blev modtaget, om end ikke straks. Fæt¬
teren Axel forsøgte på rigsrådets vegne
forgæves at omstemme ham ved at til¬
byde ham sin egen forlening, Börringe
kloster. Efter at Søren Norby selv var
kommet til Skåne, optrådte Niels Brahe
åbenlyst som hans fortaler både på Gö¬
inge herredsting og på Lunds landsting.
I et brev fra de skånske råder til kong
Frederik i juni hedder det, for øvrigt
med kraftig overdrivelse, at ”alle gode
mænds [adelsmænds] gårde her i landet

Et andet østskånsk herresæde, som
allerede fra middelalderen og gennem
mindst to slægtled var i Brahernes besid¬
delse, er Vanås. Denne gård var endog
længe på samme hånd som Vittskövle,
skønt den ligger adskilligt nordligere, helt
oppe i Göingeskovene; Helgeaens vand¬
vej har dog kunnet tjene som en bekvem
forbindelse. Mest fængslende af dens
ejere er Niels Brahe den yngre. Ingen
mand af slægten fik så grusom en skæbne
som han; i hans livsløb afspejler sig de
voldsomme og brutale lidenskaber, hele
den for dansk historie så usædvanlige og
uhyggelige borgerkrigsstemning, der præ¬
ger de to tiår fra Christian Il’s første
Sverigestog i 1517 og op til Grevefejdens
afslutning 1536.

Niels Brahes ulykke kom af, at han

lidt
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var de i slægtens besiddelse gennem næs¬
ten to hundrede år, fra ca. 1450 til ca.
1640. Dens første rigsråd, han fra 1487,
havde dem begge, hans sønner, de to rå¬
der fra 1 5 23, hver sin. Men efter at den
ene af disse, Tyge den ældre, ved det for
sin overdådige pragt berømte bryllup på
Bollerup (ca. 1503) havde tilgiftet sig
Knutstorp (Knudstrup), overstrålede
denne gård efterhånden alle de andre
skånske ejendomme. Den ligger på Sö¬
deråsens sydvestskråning, i Luggudc her¬
red, og samme Tyges son Otte opførte
her ved midten af 1 5 00-tallet en anselig
rød borg med fløje og kamgavle; denne
bygning blev som andre af slægtens skån¬
ske gårde hårdt medtaget under den
skånske krig, så der nu ikke er meget til¬
bage af det oprindelige kompleks. Denne
Otte Brahe, der hører til niende slægtled,
fik ligesom faderen sæde i rigsrådet og
spillede en betydelig rolle i syvårskrigen.
Hans hustru, Beate Bille, synes også at
have hævet sig en del over gennemsnit¬
tet; hun blev efter mandens død hof-
mesterinde hos Frederik IFs dronning og
nævnes som en af historikeren Anders
Sørensen Vedels beskyttere. Om dette
ægtepars store børneflok skriver C. F.
Bricka7 lidt gammelmodigt, men i og for
sig aldeles rigtigt: ”Det var en dygtig
Slægt, der udgik fra Barnekammeret paa
Knudstrup; en af Sønnerne kastede en¬
dog Berømmelsens Glans over Navnet
og Fædrelandet”.

Vi er dermed fremme ved tiende
slægtled, som netop får sin fortrinsstilling
ved søskendekuldet fra Knutstorp. Næst
efter astronomen er hans lidt yngre bro¬
der Steen Brahe hele slægtens mest frem¬
stående mand.

Han var født 1547 og fik i modsæt¬
ning til Tyge en væsentlig praktisk op¬
dragelse. Fra sit fjortende til sit enogty-

er brændt og røvede undtagen Häcke-
berga og Glimminge og den forræder
Niels Brahes gård”. Landssviger eller,
endnu værre, standssviger, det var hvad
han nu var i de fornemme brevskriveres
øjne.

Fra den side havde han ikke længere
nogen barmhjertighed at vente. Efter at
opstanden var besejret ved de blodige
slag ved Lund og Bunketofta lund, gik
der da også kun få måneder, før den
egentlige sejrherre, den skånske adelsma¬
joritets fører, rigsmarsk Tyge Krabbe,
personligt rejste anklage mod Brahe for
et retterting i København; han dømtes
fra ære, liv og gods, og en stor del af
dette sidste tilfaldt snart efter anklage¬
ren. Brahe var indstævnet, men havde
fornuftigvis ikke givet møde; han flyg¬
tede, først til Søren Norby, der blev
meget mildere behandlet og et års tid
endog var lensmand på Sölvesborg, siden
til Mecklenburg, hvor hertugen hjalp
ham til en lille kaperskude at opholde
livet med. Blandt andet for at skaffe sig
penge havde han den dristighed at opsøge
sin hustru, der var blevet i Skåne. Første
gang gik det godt; men næste gang, op
under jul 1528, var der nogle borgere i
Trelleborg, som genkendte ham; han
blev grebet og efter nogen tids fængsel
på Malmøhus ført til København. Her
faldt han i hænderne på sin dødsfjende,
Tyge Krabbe, som ved tortur forgæves
søgte at afpresse ham tilståelser om
Christian Il’s tilhængere. Han slap dog
for stejle og hjul, men henrettedes ved
sværdet en junidag 1529 på Gammeltorv.

Også i Sydskåne ejede Braherne to
store gårde, kun ca. femten kilometer fra
hinanden, nemlig Krageholm (på gam¬
melt dansk Krogholm) nordnordvest for
Ystad, i Herrestads herred, og Tosterup
længere østpå, i Ingelstad herred. Begge
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Steen Brahe.
Maleri fra 1 594 på
Frederiksborg.

vende år var han i tjeneste hos lejetrop-
føreren grev Günther af Schwarzburg,
under hvis ledelse han ikke blot deltog i
den nordiske syvårskrig, men også var
med til at bekæmpe tyrkerne i Ungarn.
Derefter deltog han en kort tid i den ne¬
derlandske frihedskrig og opholdt sig i
et par år ved kurfyrstehoffet i Dresden,
hos Frederik II’s søster, ”Mutter Anna”.
Han var således allerede vidt berejst, da
han treogtyve år gammel ved faderens

død kaldtes hjem. Efter at han et par år
havde gjort hoftjeneste, begyndte den
lange række af hans stadig større forle-
ninger; kun tredive år gammel fik han,
som sin fader og bedstefader, plads i
rigsrådet og beholdt den gennem 42 år.
Flere gange udsendtes han som gesandt,
til Tyskland eller Sverige; 1590 fulgte
han som hofmester Christian IV’s søster,
dronning Anna af Skotland, på hendes
brudefærd og 1606 kongen selv til Eng-
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land. Højdepunktet i sin politiske løbe¬
bane nåede ban, da han i årene 1593— 96
var medlem af det regeringsråd, der un¬
der den unge konges umyndighed sty¬
rede Danmark og Norge. Ved den be¬
rømte kroningsfest 1596 spillede han
derfor også en fremtrædende rolle.

Til dette rids af Steen Brahes arbejde
i statstjenesten kunde med lethed føjes
adskillige andre træk. Givetvis hører de
mange hverv med i billedet af ham. Fra
den firdobbelte virksomhed som rigsråd,
gesandt, lensmand og godsejer kan uden
videre sluttes til en arbejdskraft og ar¬
be jdslyst af usædvanlige dimensioner.
Han må også have været ikke så lidt af
en verdensmand — sprogkyndig, i stand
til at omgås mange slags mennesker, til at
træffe afgørelser og føre vanskelige for¬
handlinger. Men vil vi bag funktionen cg
facaden trænge ind til mennesket og ka¬
rakteren, så går det som så ofte med
ældre tiders statsmænd, materialet viser
sig spinkelt. Fra flere portrætter véd vi,
hvordan han så ud; et af dem, som hæng¬
er på Frederiksborg, viser udtalt lighed
med astronomen. Men ellers er vi i be¬
klagelig grad henvist til ligprædikenerne
over ham selv og hans hustruer. Og det
er efter sagens natur tendenskilder, navn¬
lig ved hvad de forbigår. Men derfor på
ingen måde helt værdiløse.

Blandt andet er det egentlig kun fra
dem, vi véd, hvor han havde sit hjem,
når han ikke befandt sig pa sine meget
talrige rejser. Formelt må han nærmest
henregnes til de skånske Braher, for så
vidt han hele sit liv skrev sig som Steen
Brahe til Knudstrup; han blev da også
begravet i gårdens sognekirke. Men ret
ofte kan han ikke have opholdt sig der.
Da han døde, var han ejer af syv herre¬
gårde, jævnt fordelt over hele Danmark:
een i Skåne, to (foruden en gård i Køben-

ha vn) på Sjælland, een på Fyn og to i
Jylland. Men denne rigdom var
medfødt, men erhvervet, navnlig ved
giftermål — Braherne var i det hele taget
stive i at tilgifte sig gårde. Til at begynde
med havde han kun halvdelen af Knuts¬
torp, som han delte med Tyge til 1 594.
Men ved sit første giftermål 1575, med
den tyveårige jyske pige Birgitte Rosen-
krantz, fik han Næsbyholm i Midtsjæl-
land, og det blev i de første manddomsår
hans hjem. Han gav den gamle middelal¬
dergård en ny og meget smuk hovedbyg¬
ning, der desværre nedbrændte totalt så
sent som i 1932; det var en enkel længe
i munkesten, rødkalket med hvide profil¬
bånd og tre svungne gavle. I en sten over
hovedindgangen indhuggedes en lang og
selvbevidst indskrift, affattet i et så fint
og svært latin, at man med grund kan
spørge, om dens tekst ikke skyldes bro¬
deren. Den begynder med at rose byg¬
herrens gamle slægt, men udtaler om
hustruen, at hun ved sin karakter og sit
retsind hæver sig over sin høje byrd. I
øvrigt var der i en af stuerne nogle ejen¬
dommelige loftsmalerier på træ med fire
felter, der skildrer de fire årstider; to af
dem er endnu i behold på det danske
nationalmuseum.

Birgitte Rosenkrantz fik kun i tre år
glæde af det nye hus; så døde hun, 33 år
gammel, efter en tvillingfødsel og et
langt sygeleje. Ligprædikenen over hen¬
de8 blev holdt af sognepræsten i det nær¬
liggende Næsby, og dens udførlige skild¬
ring af hendes sidste tid bærer i høj grad
selvoplevelsens præg. Indirekte siger den
også en hel del om manden, der ved
efterretningen om sygdommen skyndte
sig hjem fra København, sørgede for om¬
hyggelig pleje og endog lod tilkalde en
læge fra hovedstaden — noget for den
tid naturligvis højst usædvanligt. Da han

ikke
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Birgitte Rosen-
krantz. Maleri fra
ca. 1575 på Gaunø.

store suaghed . . beklagede sig inderlig
oc sagde: Gud bedre mig dette, huileken
Hiertesorg mig nu er tilslagen: Da suare-
de Salige Frw Birgitte oc sagde saa trøs¬
telig: Ey huad skal dette vere? Hui lade
I saa, Mandlille, Jeg troer, I maa vere
underlig. In summa at sige: Hun vaar
meget trøstigere, end alle de, sotn vaare
tilstede hoss hende”. Den unge kvindes

bad hende om tilgivelse, svarede hun:
”Kiere Mand lille, I haffue mig intet
giort imod, huilcket ieg haffuer jo for¬
ladt, mig haffue I veret en saare god
Mand, Gud glæde eder i Himmerige for
det I haffue leffuet met mig, oc for det
gode I haffue mig beuist”. Meget smukt
er følgende træk: ”Oc som hand sted¬
se . . . iamredc sig oc græd for hendis
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ytring, hvorover der synes at lyse et
tappert smil inde fra himmelsengens
halvmørke, er et af de ikke alt for talrige
eksempler på autentisk overleveret tale¬
sprog fra 16. århundrede. En helt dæk¬
kende oversættelse til nutidsdansk falder
ikke let; det måtte vel blive noget ,i ret¬
ning af: ”Hvad er det nu for noget?
Hvorfor hyler Du sådan, fatter? Du må
vist være lidt tovlig”,

Steen Brahe kom for så vidt over sin
sorg, som han to år efter giftede sig igen;
i hans store husholdning kunde en kone
sikkert ikke godt undværes. Hans anden
og tredie hustru synes normalt at have
boet på det forsvundne Kalundborg slot,
hvor han gennem en menneskealder var
lensmand. Dér døde han i hvert fald selv,
i 1620, 72 år gammel, en gammel mands
rolige og resignerede død. På dødslejet
citerede han for sognepræsten den 90.
salme: ”Voris dage ere halffiersindstiue
Aar, oc, om det kommer høyt, firesinds-
tiue Aar, Oc, Naar det haffuer været
Kaasteligt met dem, da haffuer det været
Møye oc Bcsuering”. Det anføres i lig¬
talen med præcise tal, hvad han og den
tredie hustru havde skænket til kapella¬
nen, nederste hører, skolebørnene og de
fattige i Kalundborg samt til det af fade¬
ren stiftede hospital ved Knutstorp. Vi¬
dere hedder det om ham, at han ”talede
den Fattige met den Rige vel til: Hørde
saa vel den Fattige som den Rige: Ansaa
icke sit Høye Kald oc fornemme Adel¬
skab, Men actede sig it Menneske, som
Menniskelig skulde omgaais met Andre”.

Til sin berømte broder synes han at
have stået i et udmærket forhold og end¬
og i 1597 at have gjort et forsøg på at
afvende den unåde, der ramte ham. I
religiøs henseende var han måske ikke
helt rettroende; han kan mistænkes for
at have været en af de sidste tilhængere

af den såkaldte kryptokalvinisme; den
nye ortodoksis noget intolerante fører,
Hans Resen, kunde han i hvert fald ikke
lide. Men i øvrigt var han en from mand;
han ”sang oc gierne om Afftcnen Davids
Psalmer”, hedder det i ligprædikenen.

Fra Kalundborg førtes hans balsame¬
rede lig til barndomshjemmets sognekir¬
ke i Kågeröd, hvor det senere blev udsat
for en meget pietetsløs behandling. Da
nye ejere, af slægten Ankarstjerna, i det
IS. århundrede var kommet i besiddelse
af Knutstorp, lod en af dem, for at skaf¬
fe gravplads til sine egne slægtninge, bru¬
talt koret rydde for ældre begravelser;
ved den lejlighed blev Steen Brahes lig
taget ud af sin tinkiste og lagt over i cn
trækiste, hvis tilstand godt hundrede år
senere skildres således: ”1 en murken
trädlår, hvars gaflar affallit, ser man
bland multnade stycken af hans klädnad
ligga om hvarandra quarlefvarna af
denne fordom mägtige herre”.

Af søskendekuldet fra Knutstorp må
endnu kort omtales en af de yngste,
Sophia Brahe, der i adskillige henseender
lignede broderen Tyge, som hun ofte be¬
søgte på Hven; dér traf hun sin anden
mand, Erik Lange, hvem blandt andet
alkymistiske eksperimenter bragte ud i
økonomisk uføre, og som ligesom astro¬
nomen døde i Praha. Sophia Brahe havde
selv vidtspændende videnskabelige inte¬
resser: hun dyrkede kemi, dog med mere
praktisk sigte end manden, og som bro¬
deren gav hun sig af med at stille horo¬
skoper, men det er dog navnlig som
genealog, hun er blevet bekendt; en af de
bedste adelige slægtebøger, nu i universi¬
tetsbiblioteket i Lund, bærer hendes
navn, og både gennem den og på anden
måde har hun dokumenteret betydelige
forfatterevner. Efter at have været enke
gennem mange år døde hun i en høj
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Næsbyholm før branden 1932. Fotografi (1915) i det danske Nationalmuseum.
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alder 1643 i Helsingør. Hendes usæd¬
vanlige levnedsløb har ikke uden grund
fristet adskillige forfattere, også til skøn¬
litterær behandling.9

Som ovenfor berørt er det først i det
17. og 18. århundrede, at Braherne kom¬
mer i forgrunden inden for den fynske
adel. Kulminationen ligger klart i Chris¬
tian IV’s senere år, da slægten ejede hen¬
ved ti herregårde på øen, koncentreret i
Nord- og navnlig Vestfyn. Begyndelsen
var dog gjort langt tidligere, og midlet
var det sædvanlige, ægteskab. Tyge Bra¬
hes bedstefader af samme navn, den ene
af de to råder fra 1 523, havde ved sit
første giftermål fået Knutstorp; da ko¬
nen døde ung, kom han i den heldige
situation i andet ægteskab at kunne
ægte Sofie Rud, som bragte ham
Elvedgård ca. femten kilometer syd for
Bogense. Da hun efter hans død indgik
nyt ægteskab, kom slægtens nyerhvervel¬
se i fare, men 1 5 5 5 sikredes ad rettens vej
dens adkomst ikke blot til Vittskövle,
men også til Elvedgård, som den derefter
beholdt gennem to menneskealdre. Af
Sofie Ruds to sønner af første ægteskab
kender vi allerede Otte, der fik Knuts¬
torp, mens Jørgen skrev sig til Tosterup
og Elvedgård. Tilknytning til det fyn¬
ske omrade fik han også gennem sine
forleninger; han sad på Tranekær med
Langeland 1542— 49, som stiftslensmand
på Odensegård 1549— 52. Han var en
stor procesmager og som lensherre ikke
så lidt af en bondeplager. Men som
eskadrechef under Herluf Trolle i Syv¬
årskrigen kom han på sin rette hylde;
sammen med fætteren Otte Rud udførte
han i slaget ved Oland 1564 den bedrift
at erobre det svenske admiralskib Maka¬
lös, og Iret efter udmærkede han sig lige¬
ledes i den træfning under Rügen, der
kom til at koste Herluf Trolle livet.

Kort efter døde også Jørgen Brahe, af en
sygdom, han havde pådraget sig ved at
falde i vandet, enten i beruselse eller for
at redde kong Frederik II. Han var gift
med en søster til Peder Oxe, men parret
havde ingen børn, og Elvedgård gik der¬
for over til en brodersøn, Axel, med
hvem vi vender tilbage til Knutstorpkul¬
det. Axels livsbane gentager i mindre
format broderen Steens; også han uddan¬
nedes militært, til dels hos Günther af
Schwarzburg, blev rigsråd og lejligheds¬
vis gesandt; først og fremmest var han
dog lensmand, og de fleste af hans len
lå på Fyn. Et mærkeligt og smukt minde
om Axel Brahe er hans gravsten i Elved-
gårds sognekirke, Veflinge, den, han,
som det hedder, lod hugge i sin velmagt,
og som fremstiller ham selv og hans to
hustruer som skeletter, med liglagener
over skuldrene. Bag dette gribende min¬
desmærke ligger samme mandigt fromme
fortrolighed med døden, som udmærker
andre af de bedste repræsentanter for re¬
formationsårhundredet, og som måske
intetsteds har fundet et mere betagende
udtryk end i indskriften på en anden
gravsten fra omtrent samme tid. Det er
den, der ligger i Visby domkirke til min¬
de om historikeren Arild Huitfeldts fa¬
der. Teksten er ”Christof orus Hvitfeld
de Berets Gaard quondam regius con-
siliarius preses et capitaneus Gotlandiæ,
nunc pulvis et umbra”.10

Axel Brahe, der døde 1616, ejede for¬
uden Elvedgaard11 også en anden fynsk
herregård, Eskebjerg, det nuværende
Schelenborg, helt ude på Hindsholm;
dér døde hans enke, og hendes søn og
sønnesøn holdt den helt op til ca. 1650.
Men dermed var det også forbi med
Brahernes besiddelser på Nordfyn. Da
var deres stilling til gengæld forlængst
befæstet i sydvest, og dér holdt de sig så
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Ligsten over Axel
Brahe og hustruer i
Veflinge kirke.
Fotografi (1937) i
det danske Natio¬
nalmuseum.
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meget des længere.
Det faste punkt var her Hvedholm på

halvøen Homeland ved Fåborg. Som
sædvanlig fik slægten indpas ved gifter¬
mål. Vi møder her endnu en af sønnerne
fra Knutstorp, Jørgen, som IS80 ægtede
Ingeborg Parsberg, der foruden Kulla-
Gunnerstorp (dengang Gundestrup)
bragte ham arvekrav på Hvedholm. De

realiseredes 1608, da deres søn Tønne
arvede gården; men han faldt ved Kal¬
mar 1611, hvorved den gik over til
Steen, der hurtigt videregav den til sin
søn Jørgen. Dermed er vi fremme ved
"den lille konge på Fyn”.

Han var født ] S 8 S og søn af den el¬
skelige Birgitte Rosenkrantz. Han fik en
opdragelse, der vidner både om faderens
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velstand og om hans omhu for sine børn. fra nu af i en årrække beslaglagde ham
At højadelens unge mænd uddannedes og først afbrødes af Kalmarkrigen, hvori
ved lange udenlandsrejser, var noget i han deltog med bravur, skønt det meste
datiden helt normalt. Men den rejse, som af tiden hæmmet af sygdom. I vinteren
Jørgen Brahe sammen med en broder og 1612 overraskede han som chef for en
en fætter blev sendt ud på, var i flere rytterafdeling på ca. 600 mand en fem
henseender noget for sig. Som deres gange større svensk styrke ved Vittsjö
præceptor fungerede en udlænding, den slog den fuldstændigt og havde ved den
hollandske historiker Pontanus, der hav- lejlighed nær gjort selve Gustav Adolf
de været amanuensis hos Tyge Brahe på til fange.
Hven. Rejsen var langvarig, fra 1599 til Efter Knærødfreden 1613 overtog han
1604, og den gik mere vestligt end almin- Hvedholm, forlod hoftjenesten og gifte¬
deligt. Det meste af tiden tilbragte det de sig. Samtidig fik han forleninger på
lille rejseselskab i Frankrig, og her kom Fyn, fra 1617 og til sin død hovedlenet
de vidt omkring, helt ned til Provence Hagenskov. Det havde navn efter et
og Languedoc og ud til Atlanterhavskys- stort firlænget middelalderligt slot, hvis
ten, La Rochelle og Nantes, foruden na- voldsted endnu ses i det nuværende Fre-
turligvis til Paris. Men de længste ophold deriksgaves park. Den vidtberejste og
blev gjort i Basel og Orléans, og begge elegante hofkavalér blev nu hurtigt fyn-
steder for de såkaldte ”exercitiers” skyld, bo med liv og sjæl og gik stærkt op i
Det vil sige, at da Jørgen Brahe kun nit- lokale opgaver; polerne i hans tilværelse
ten år gammel kom hjem, var det som blev fra nu af Hvedholm ved Fåborg og
en fuldendt kavaler, der talte flydende Hagenskov ved Assens. Hans manddom
fransk og fuldt beherskede ridderlige og alderdom kom for så vidt til at forme
færdigheder som ridning og fægtning, sig adskilligt roligere end faderen Steen
Han var dermed fortrinligt kvalificeret Brahes, der altid synes at have været på
til den hoftjeneste hos Christian IV, der rejse. Naturligvis var der undtagelser,

navnlig efter at han — i øvrigt mærkelig
sent, først i 1644 — var blevet rigsråd;Jørgen Brahes segl. Fotografi efter original

i Rigsarkivet, København (hyldinger 120,1). °g særlig kan her nævnes, at han sam¬
men med en anden adelsmand i over et
år, 1627— 28, var udsendt som gesandt
til England og Frankrig for at forsøge at
mægle mellem Karl I og Richelieu, et
såre vanskeligt hverv, selv om Danmarks
ord dengang vejede tungere i internatio¬
nal debat end nu. Opgaven kan for så
vidt have tiltalt ham, som han trods sin
ungdoms bedrifter med årene blev ikke
så lidt af en fredsven, der efter evne
modarbejdede kongernes udfordrende
udenrigspolitik, også fordi han ønskede
militærudgifterne begrænset. I det hele
var det syttende århundredes rigsråder
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ikke så langt fra det tyvendes radikalis¬
me, som man skulde tro. Jørgen Brahe
nåede at få ret. Som en gammel svagelig
mand måtte han opleve Karl Gustavs¬
krigene og de ulykkelige følger, som de
medførte både for hans stand og for
hans land.

Jørgen Brahes magtstilling på Fyn
hang i ikke ringe grad sammen med hans
godsrigdom. Med sine henved 32GO tøn¬
der hartkorn var han en af Danmarks
rigeste mænd. Efterhånden ejede han
ikke mindre end ni herregårde, nemlig
Knutstorp i Skåne, Engelsholm i Jylland
samt på Fyn foruden Hvedholm seks
andre gårde, med en enkelt undtagelse
alle på Vestf yn; en af dem kaldte han
Brahesborg, og den forsynede han med
en ny hovedbygning, som står endnu,
dog berøvet sine tre tårne. Både som
lensmand og som godsejer har Jørgen
Brahe utvivlsomt vieret en særdeles myn¬
dig herre. I en nyere undersøgelse over
købstadstyrelsen på Fyn12 er med rette
fremhævet det ejendommelige i, at borg¬
mesteren i Assens og ridefogeden på
Hagenskov var een og samme person.
Nogle egenhændige optegnelser vedrø¬
rende fæstebønderne på Engelsholm vid¬
ner om, at han nidkært vågede over, at

de ikke kom for sent til hoveritjenesten,
og at de holdt deres børn til at gå i kirke;
de skulde også yde deres landgilde retti¬
digt, men kunde til gengæld påregne lån,
hvis de kom i trang.

Disse notater kaster jo lidt lys over
Jørgen Brahes karakter. Ellers er det
svært at komme ham nærmere ind på
livet. Ligprædikenen over ham er ikke
meget givende, og det samme gælder
mærkeligt nok hans dagbøger gennem en
længere årrække; de er bevaret i manu¬
skript, og et udtog af dem er offentlig¬
gjort13. Det allermeste af indholdet er

korte meddelelser om tørre fakta, om
private eller offentlige forretninger (ikke
mindst mønstringer af fynsk adelsrytteri
eller landmilits), om smårejser til bryl¬
lupper eller begravelser, om kornpriser
og skiftende vejrlig. Det kan dog til en
vis grad dokumenteres, at han havde
visse videnskabelige interesser og ikke
skyede åndeligt arbejde. Et meget an¬
skueligt billede giver en dagbogsnotits 3.
sept. 1635: ”Offuer Middags Maltid
Klochen mellum elluffue och tholff, som
ieg sad och leste i Kong Frederich den
førstes Krøniche, begynte ieg at see thoe
Bogstaf fuer for en”, et ildebefindende,
der hurtigt gik over, men som vi skylder
dette øjebliksbillede af slotsherren, der
slapper lidt af efter den tunge middag
med Huitfeldts kvartudgave (som for
resten ikke er den allerletteste læsning).
Blandt sønnedatteren Karen Brahes hånd¬
skrifter findes en af Jørgen Brahe udar¬
bejdet dansk oversættelse af en række
latinske prædikener. Dermed stemmer
det godt, når det i ligprædikenen fortæl¬
les, at det ”i hans Velstand” var ”hans
største lyst at discurrere med lærde
Mænd om Troens Fundamental Artic-
ler”. Ligesom faderen skænkede han
penge til skoler og hospitaler, og om
hans sidste levetid hedder det i samme
kilde smukt: ”Imedens hand nu saa
lengc med Svaghed vaar behafftet, be¬
kymrede hand sig intet om sin egen Han¬
del, men det algemeene Væsen vaar han¬
nem meget meere end privat nytte i
Tancke”.

Jørgen Brahe var gennem mere end 45
år gift med Anne Gyldenstierne, der var
rigsrådsdatter og stammede fra Vestjyl¬
land. Også hun fortjener at mindes, især
for de to sjældne og skønne gaver, som
hun skænkede til Hvedholms sognekirke,
den anselige rundkirke i Horne. Den ene
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farfaderens ejendomme; også den star

endnu.Iøvrigt er hun navnlig bekendt
som bogsamlerske; hun arvede en fin
samling fra sin morfaders søsrer, Anne
Gøye, .øgede den betydeligt ved indkøb
og testamenterede den til sidst til kloste¬
ret i Odense. Nu findes den i landsarki¬
vet sammesteds. Det er det eneste helt
bevarede privatbibliotek fra så gammel
tid i Danmark og rummer uerstattelige
værdier, deriblandt et af de vigtigste fol¬
kevisehåndskrifter, ”Karen Brahes folio”.
De sidste Braher på Hvcdholm er hen¬
des broder Henrik og dennes søn Preben,
begge officerer. Sidstnævnte oprettede
1751 sammen med en søster stamhuset
Hvcdholm, der også omfattede Østrup,
Stensgård og Damsbo. Da han døde
1786 som slægtens sidste mand, gik disse
godser over til cn fjern slægtning af
Billeætten; han antog derefter navnet
Bille-Brahe, og stamhuset omdannedes
1798 til grevskabet Brahesminde, der be¬
stod til 1928; indehaverne var lensgrever,
og de hed først Bille-Brahe (hvoraf én,
Henrik, t 1875, spillede en vis rolle som
diplomat), senere Bille-Brahe-Selby. Da
begge disse slægter lever endnu, er det
adelige Brahcnavn for så vidt ikke ud¬
dødt, så meget mindre som også den
svenske slægt fortsættes.

af dem toges i brug juledag 1641. Det
er cn alterdug, bestemt til at anvendes
som antependium, altså til at dække
alterbordets forside. Det rige og meget
fint udførte broderi, som smykker den,
var efter fru Annes anvisninger udført
af en af hendes piger, Emerentze Claus-
datter, hvis navn med rette nævnes på
selve dugen. Den rummer en halv snes
billedfremstillinger med bibelske moti¬
ver, men der er dog også blevet rigelig
plads til en gengivelse af begge ægtefæl¬
lers slægtsvåben, flankeret af to store

basunblæsende engle. Endnu kostbarere
var den anden gave, sotn ægteparret i
1656 skænkede ”til Horne Kirkes Alters
Ære”. Det cr den såkaldte Horncbog, et
af Danmarks mest berømte middelalder¬
håndskrifter, som ved arv var kommet i
Anne Gyldenstiernes eje. Efter sit ind¬
hold er det et evangeliar, en afskrift af
de fire evangelier i latinsk sprogform,
ledsaget af fine farvebilleder i romansk
stilart. Disse er ligesom selve teksten fra
ca. 1225, det pragtfulde bind, hvis for¬
side smykkes af skulpturer i hvalrostand,
indrammet af bjergkrystaller og ametys¬
ter, derimod mindst hundrede år yngre.
Både tekst og bind er dansk arbejde. —
Savel alterdugen som evangeliaret befin¬
der sig nu i det danske nationalmuseum.

Jørgen Brahe døde 1661, fru Anne
1677. Deres søn Preben, der blev firs,
levede det meste af sit liv på Engelsholm
vest for Vejle; han nød i samtiden et
velfortjent ry for fromhed og høj dan¬
nelse. Efter at han var blevet enkemand,
bestyredes hans husførelse længe af datte¬
ren Karen, som efter hans død flyttede
over til en af Jørgen Brahes fynske gar¬
de, hvis endnu bevarede bindingsværks¬
bygning hun lod opføre. Hun oprettede
Odense adelige jomfrukloster, i den
gamle bispegård i byen, ligeledes en af

Forsøg på en sammenfattende karak¬
teristik af en hel slægt, navnlig hen over
fem århundreder, er noget af et vove¬
stykke, alene fordi jo også mødrene yder
deres bidrag til arvemassen. Så meget tør
måske siges, at Braherne synes at have
udmærket sig ved stor selvstændighed,
med trang til særstandpunkter, og at de¬
res åndelige interesser gennemgående har
været stærkere end de militære. 1 hvert
fald har vi ved at følge slægtens historie,
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om end k Lin i store træk, fået et tro
spejlbillede af dansk adels udvikling fra
en barket, provinsiel krigerkaste til. en
ganske forfinet godsejeroverklasse, fuldt
på højde med sin tids internationale dan¬
nelse.

Brahernes historie afgiver i øvrigt også
et godt eksempel på, hvorledes visse af
de gamle højadelsslægter gennem gods¬
besiddelser og embedsvirke fungerede
sotn effektive bindeled mellem de for¬
skellige landsdele — her navnlig Skåne
og Fyn. Ordet landsdel er nu egentlig en
anakronisme. Danmark var et rige, sam¬
mensat af flere lande med vidtgående
selvstændighed, ikke mindst i retslig hen¬
seende; fynboerne hørte under jyske,
skåningerne under skånske lov, og dertil
kom kulturelt særpræg på mange andre
områder. Adskillige adelsslægter, især in¬
den for lavadelen, var helt og holdent
knyttet til en enkelt provins. På den
anden side var den fælles nationalfølelse
i kraftig vækst, ikke mindst som følge af
modsætningen til svenskerne, og i samme
retning virkede fællesskabet om konge,
rigsråd og centraladministration. Det har
sikkert ikke mindst været ved rådsmøder
og herredage i København, at de skånske
Braher fik at vide, at nu var der et godt
parti inden for slægter som Pvud eller
Rosenkrantz. Vi har i hvert fald kunnet
konstatere, at skrankerne mellem ”lan¬

dene” lod sig overstige og afstandene
besejre, selv om det vel rundt regnet har
taget en halv snes gange så lang tid at
komme fra Skåne til Fyn som nutildags.
Og vi har set, at det lod sig gøre at be¬
styre et fynsk — eller endog et jysk —
gods sammen med et skånsk, selv om
godsherren i sådanne tilfælde må have
været meget afhængig af sine ridefoge¬
der.

De er os fjerne, de gamle adelsmænd
og adelsdamer, det er ikke til at komme
udenom. Det er ikke blot de 3— 4 år¬
hundreder, der skiller. De var en slags
kapitalister, og så meget marxister er vi
alle, at vi finder det svært at forstå, at
det var dem en selvfølge at leve af deres
bønders arbejde. Dybe forskelle i livs¬
syn, både i idealer og fordomme, lægger
et tågeslør mellem dem og os. Og dog
kan de aldrig blive os helt ligegyldige.
De har gennem århundreder været med
til at forme vor historie, og endnu hører
herresæder som Vittskövle med i vort
nordiske landskabsbillede — • heldigvis!
Og kommer vi dem på helt nært hold i
deres livs afgørende situationer, som det
lader sig gøre ved Birgitte Rosenkrantz’
dødsleje eller ved ligstenen i Vcflingc
kirke, så ser vi med undren og medfølel¬
se, at de, sprogets forskellighed til trods,
var mennesker under samme himmel og
samme grundvilkår som vi.
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Si VI Peder t. Vittskövle, ca. 1440

VII *Axel (1), t. Krogholm og
Tosterup, f 1487

Niels (1), t. Vittskövle,
t ca 1486

*Tygc (1), t. Tosterup og
Vittskövle, f 1523

VIII ':!Axcl (2), t. Krogholm og
Vittskövle, t 1551

Niels (2), t. Vanås,
t 1529

IX Jorgen (1), t. Elvcdgård, i:Otte (1), t. Knutstorp,
t 1571

*Lave, t. Krogholm og
Vittskövle, f 1567. Barnlös

Jens, t. Vittskövle,
t 1560t 1565. Barnløs

X Tyge (2), t. Knuts¬
torp, astronom,

t 1601

"'Steen (1), t.
Knutstorp, t 1620

'Axel (3), t. Elvcd¬
gård, t 1616

''Henrik (1), t.
Vittskövle, t 1587

Sophia,
t 1643

Jörgen (2), t.
Tosterup, f 1601

XI Otte (2), t.
Næsbyholm,

t 1651

Bjørgen (3),
t. Hvedholm,

t 1661

Tyge (3),
t. Vemmetofte,

t 1640

Tønne,
t. Tosterup,

t 1611

One (3),
t 1611

Steen (2), t. Kntitstorp,
t 1677

Preben (1), t. Engclsholm,
t 1708

XII

Henrik (2), t. Hvedholm,
t 1725

XIII Karen, t. Østrup,
bogsamlerske, t 1736

Preben (2), t. Hvedholm,
t 1786

XIV



Noter
1 I.XVI, 1950, B, s. 3— 32, Sammentrængt

slxgtsovcrsigt samt biografier af 22 slægtsmed¬
lemmer i Dansk biografisk Leksikon III, 1934,
s. 362—600.

2 Fom-Handlingar rörande Halland, samlade
af P. von Möller, 1868, s. 89.

3 Navneformerne, se især Tychonis Brahe
Dani opera omnia cd. J. L. Ii. Dreyer, XI V,
hpisLul.ie et aeta ad vitam Tychonis Brahe per-
cinentia, ed. Liier Nystrøm, 1928, passim (Tyge
Brahes breve); Lauritz Nielsen; Dansk Biblio¬
grafi 155 1— 1600, 1933, s. 57—63 (sammes
trykte skrifter); F. Marqtiard: Breve til og fra
Mogens Gyldenstjerne og Anne Sparre, II, 1936,
s. 265, 5 5 5, 572, 597 (Otte Brahe); G. L. Wad:
Breve til og fra Herluf Trolle og Birgitte
Gjøc, II, 1893, s. 254 (Steen Brake 1573);
Rigsarkivet, C 3, domme og tingsvidner 116
(samme 1579); Gustav Bang; Breve til og fra
Kristoffer Gojc og Birgitte Bølle, 1898— 99, s.
331, 397 (Axel Brahe 1581 og 1587); sst., s.
325 (Henrik Brahe 1581); Kancelliets Brev¬
boger, i Uddrag udg. ved L. Laursen, bindene
1561 til 1580, 1893— 1906, passim, se registre¬
ne (kongebrevene).

4 Jfr. Danmarks gamle Personnavne, udg. af
G. Knudsen, M. Kristensen og K. Hornby, TI,
tilnavne, I, A— K, 1949— 5 3, sp. 117.

5 Henry Bruun: Vittskövlcs cjcndomshistorie
ca. 1400— 1 5 5 5 (Afhandlinger tilegnede Axel
Linvald, 1956, s. 76—90).

s Den skånske opstand i 1 525 cr senest be¬
handlet af Lars J. Larsson i Scandia XXX,
1964, s. 217— 71, og i dette tidsskrift 1966, nr.
1, s. 17— 28.

7 Dansk biografisk Lexikon, udg, af C. F.
Bricka, II, 1888, s. 598.

Christen Nielsen: Ligprædiken over Bir¬
gitte Rosenkraner, 1 588. Personalia oplrykt i

G. L. Wad: Mindeblade om Næsbyholm, 1885,
s. 29—42.

9 Om Sophia Brahe, se navnlig Lauritz Wci-
bulls afhandling i Historisk tidskrift för Skå¬
neland II, 1904, s. 38— 71, med tillæg sst. VII,
1921, s. 242— 47; optrykt, dog uden tillægget,
i Nordisk historia, forskningar och undersök¬
ningar av Lauritz Wcibull, III, 1949, s. 303—
37.

1(1 Christoffer Huitfeldt til Berritsgård, for¬
dum kongelig råd, lensmand og høvedsmand
over Gotland, nu siøv og skygge.

11 Elvedgård gik i det 18. århundrede over
til en borgerlig patricierslægt, Simonsen, hvis
mest fremstående medlem er historikeren L. S.
Vedel Simonsen (1780— 1 858), der var født på
gården, stærkt knyttet til den og ejer af den
fra 1832. T fan er en ener blandt danske histori¬
kere, en lærling af den tyske romantik med
dens sværmeri for middelalderen, men tillige en
lærd og kyndig forsker, der fremdrog meget
nyt kildestof, ikke mindst til Fyns historie. Han
fortjener at nævnes her, fordi hans kærlighed
til sin gård og sin hjemegn førte ham til at

interessere sig for Braberne. Af hans talrige
historiske arbejder, der i øvrigt i formen er
tørre og annalistiske, har navnlig Samlinger til
Ilagcnskov Slots Historie (1842— 46) og Sam¬
linger til Llvedgaards Historie (1845—46) sta¬

dig stor værdi for den, der ønsker at kende
kildegrundlaget for de fynske Brahers historie.
Se også note 13.

12 Svend Larsen: Studier over det fynske
radsaristokrati i det 17de århundrede, T, Odense
1965, s. 15 f.

13 Vcdcl Simonsen: Bidrag til Hr. Jørgen
Brahes Levnetsbeskrivelse med Brudstykker af
hans egenhændige Dagbøger fra 1625 til 1656,
Odense 1845.

8

Udtog af BrahcsLegtens stamtavle
Romertallene i tavlens venstre side angiver slægtleddenes rækkefølge, stjerne før navnet,
at vedkommende var medlem af rigsrådet. Tal i parentes efter navnet adskiller personer med
samme fornavn,
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”Gifwa sig under ambtet
eller ock . .
Om byasmeder och skråtvång

Av Gustaf Åberg

En rad ”fynd”, av föremål och dokument,
har satt igång ett studium
talssmidet på Österlen. En drastisk skildring
av hur landsbygdens smeder år 1712
”kommenderades” in i det nya simris-
hamnsämbetet kommenteras här av musei¬
intendent Gustaf Aberg.

av 1700-

Simrishamns Smedämbetes sigill.

Stake söker make — och följdföreteelser i stadens skrå.
rinna upp... En viss forskning utbröt
Simrishamn (ang. skånska järnstakar), relativt välbevarat: alltifrån 1712 då
efter fyndet av den s. k. Hammenhög- Simrishamn fick sitt eget smedsämbete,
staken 1967 (se Ale 1967:3 och Skånes
Hembygdsförbunds Årsbok 1968), som
bl. a. förde tillbaka till en ”smeddynas¬
ti” Glimberg under 1700-talet, ännu liv- m. 1764 samt 34 andra handlingar (läro-
aktig i sydöstra Skåne- Vilket i sin tur brev, kontrakt, betyg o. d.) fr. o. m.
gav smedättlingen och släktforskaren 1799. Med utgångspunkt i denna doku-
Urban Glimberg anledning att ånyo söka mentsamling har Glimberg efterforskat
Simrishamns smedämbetes arkiv, länge och förtecknat förhållanden kring sme-
efterspanat; det påträffades på en ovän- der i sydöstra Skåne under 1700- och
tad hylla i Landsarkivet. En gemensam 1800-talen, medan undertecknad stannat
undersökning av handlingarna har nu vid vissa företeelser under smedämbetets
vidgat horisonten och även resulterat i första år, vilka här i korthet skall presen-
denna frågeställning, kring bondesmeder teras.

Simrishamnssmedernas skrå-arkiv är

fram t. o. m. hantverksförordningens år,
1846. Det omfattar mästarnas protokoll
fr. o. m. 1712, gesällernas protokoll fr. o.
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det är en nog så drastisk, skildring!Det galler alltså förhållandet mellan
ämbetet i staden och hantverkare i byg¬
den — en fråga som ofta tangeras i vår
hantverkshistoria men torde vara värd en
specialundersökning, för att få bättre ut¬
redd och nyanserad.

Generellt sett råder under 1600-talet
alltfort förbudet mot hantverkare på
landsbygden: med undantag för allmo¬
gens ”omistliga” hantverkare (grovsme¬
der, skräddare, skomakare, skinnare)
skulle hantverkare inom 1 å 2 mils av¬
stånd från en stad inflytta till denna och
efterhand vinna burskap såsom mästare i
sitt skrå. I Danmark som i Sverige griper
statsmakten i och med enväldet alltmer
dirigerande in i näringslivet. Trots kung¬
liga förbud överlever väl hantverksäm-
betena, men de får alltmer en begränsad,
formell betydelse — snart nästan såsom
lokala organ för statens kontroll över nä¬
ringsidkarna (se t. ex. K. Maj:ts ”Skrå-
Ordning för Handtwärckare” 1669).
Och statsmakten motarbetar nu i stället
skrånas gamla själviska ”skötesynder”,
att begränsa mästarnas antal och att fix¬
era höga taxor; fler goda hantverkare
och därmed billigare priser och större
konkurrenskraft är, enligt merkantilis¬
mens principer, i nationens intresse. ’Tri-
mästare” och utlänningar får sätta upp
verkstad i städerna, men o-organiserade
”bönhasar” hållas efter.

Oaktat att sådana förutsättningar, åt¬
minstone i teorien, har existerat i Skåne
under det svenska enväldets sista decen¬
nier, avslöjar Simrishamnsprotokollen
från 1712 ändå en rätt överraskande si¬
tuation: snabbt och diktatoriskt inordnas
här även ett dussin smeder från lands¬
bygden, inom ett rymligt ”friområde”
kring staden, i det nya ämbetet — men
de fortsätter sin näring i orubbat bo!
Acta må här först tala med egna ord:

I. N. I.
”Anno 1712 d. 12 Maij hafva uti Her¬
rens nampn underbenembnde Smeder uti
väll lofl. Smede handtwärcket här i
Cimbrishamn till föllje af Magistratens
Ansökning hos höga öfverheeten — —
till Stadens och wåre efterkommandes
nytta antagit och inrättad ett skrå och
ordning effter de oss ifrån Staden Ystad
meddeelte och utlöste Articklar — —
tdl att fullkommel. instifta detta vårt
lofl. ambt--.

Anders Jönsson Smed Barnföd i Sta¬
den och lärdt under ambt i Christian-
stad, Gisell Olsson Barnföd i Lilla Raf-
nakulla och lärdt under ambtet i Carls-
Crona, Erich Nills. Barnafödd här i Sta¬
den och dess fader varit smed lärdt under
ambtet i Ystadt.

Till denna sammankomst Lofl. Amb¬
tet (genom) H. Rådman Magnus Krab¬
be i Cimbrishamn låtit inkalla de sme¬
der som boo på (landet och) stadens sme¬
der och ambtet til praejudice att infinna,
och antingen förenna sig (med) laglig
Rättighect eller afstå med sitt arbete,
warandes desse Nembl. (smederna) i
Hofby, Borrby, Wallby, Hammenhcg,
Tommarp, Tiustorp, Smedstorp, Rö-
rum, Hvijtaby, Mellby och St. Olofs-

Hwilcka alla sig absenterat fast än att
Mästarnc härifrån ambtet dem sådant
antydat, hvarförc Ambtet tillåter Magi¬
straten dem vara behjälpeliga hos Crono
Befallnings männerne, att dessa Smeder
till föllje af Kongl. Majts lag och (helso-
samma) förordningar 2 mijhl ifrån sta¬
den, måge tillhållas sig vid ambtet infin¬
na, eller med sitt arbete afstå.

Den 8 October församblade sig sambtl.
ambtsbröderne vid en öpen låda och ha-
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de de genom Borgmästaren låtit inkalla
samptl. Smederne ifrån landet till att in¬
finna sig vid deras ambdt eller blifve
förmeent sine handtwärck ambtet till
praejudicc att bruka men inga sig tnfun-
no, utan absenter, nembl. smederne i
Hoby, Borby, Mellby, Hammenhög,
Tommarp, Smedstorp, Tiustorp och in¬
tet bud eller svar inskickat, men Äke
Smed ifrån Kornstad sig infunnit, och
smeden Sven i RÖrum svarat drengen
Olof Jönsson som var hos honom med
Zedel, hvar effter han skulle sig infinna,
att han intet ville möta, utan de måtte
sökia honom med lag och rätt. Jochum
Smed i Hviteby svaradt äfven så, men
smeden i Mellby, Seved att han (är) gam¬
mal och kunne intet giöra, och Bengt
smeden i St. Olofs, gaf föör att dess hus¬
bonde wall skulle taga honom fri. Hvar-
föör blcf beslutit, att låta afgå en Supp-
hque till hans Excellence Högvälborne
H. Gouverneuren och uti underdånig-
heet anhålla om ordres till vederbörande
Cronobefallningen om Assistence att
desse smeder måge sig vid Ambtet infin¬
na, eller förmeenas sine Handtwärck att
bruka Ambtet till praejudice, emot
Kongl. Maj:ts lag och utgifne allernådig-
ste skråordningar. En Supplique i mor¬
gon med posten skickandes och har Borg¬
mästaren derpå lofvat skaffa resolutio.

Äke Smed i Kornstad som sig infunnit
säger att han vill tillsee huru dett aflöper
med de andre, innan han gifver sig under
ambtet. Ambtet tillböd honom än vij-
dare att blifva lijka delacktig med dem,
der han nu ville låta sig inskrifva.

Svarade att han intet vill vara den
förste, utan see tijden an, huru dett af¬
löper med de andre, då han sedan alltige¬
nom vill blifva under ambtet ---.

A:o 1713 d. 7 April kom Smede Em¬
betet till samman af orsack dhe ingifvet

en Supplique till Hans Exelhtz General-
leut. och Gouverneuren af d. 26 Marti
ock sig besvärat öfr de månge Smeder
som vistas här runt om Staden ock taga
alt arbete ock näring ifrån dem- Hvarpå
högbem<c Hans Excells gif vit sin resolu¬
tion af d. 27 Mart] att enär dhe — —
gifva de smeder som giöra dem hinder
ock intrång utj deras näring skohla de
niuuta handräckning ock order till ve¬
derbörande sådant fuskeri j att hemma
och afskaffa. Efter hvilken resolution
Embetet varit omkring hoos dhe nest-
boende Smeder såsom Jöns Andersson i
Tomarp, Per Persson i Valby, Lars Bo-
nasson i Hovby, Anders Hansson i Boor-
by, Marten Andersson i Hammenhög,
Bengt Månsson i Smedstorp Åge Åckas-
son i Comsta, Bengt Trölsson i S:t Ollas,
Juchum Nielsson i Vijteby och Sven
Persson Í Rörum och gif vet dem här om
till kienna medh begieran att dhe som
ville blifva vedh sinna ---skulle sig i
dag för Embetet här inställa och sig med
dem öfverenskomma en Ahrlig affgift,
eller och socka sin näring på annat sätt;
Efter hvileken Kalcl.sc sig nu infant sme¬
den Åcke Ackasson i Comsta hvileken
lärt (sitt) handtvärk uti Ystadt, under
Ambtet som samptl. Embetet är bekant,
ock fördenskull till biöde honom om han
ville inträda i amptet medh ock blifva
(broder) i Embetet, hvileken tackade för
tillbudet men medelst han är rätt nu en
åldrig man åstundar han det intet utan
(vill) accordera om en kienelse till Embe¬
tet åhrligen, vill dock först höra om
öfriga komma in och sluta.

Per Persson i Valby kom och in, som
lärt uti Ystadt, hvileken tillfrågades huru
han är sinnad och om han vill acordera
medh Embetet ang. en åhrlig afgift och
bruuka handtwärcket eller nära sig medh
nogot annat hädan efter, svarade att ef-

dhe
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ter han lärt under ampt astundar han ock
att bl.ifva broder här i Embetet ock niuta
lijka rätt ock frijheet med dhe andre lag
bröderne, dertill dhe samtykte, ock skall
han gifva till Embetet och lådan tijo dr
Smt ock det uti 3np Terminer nembligen
3 d. om Pindse sammankombsten, 3 d.
om Micaeli sammankombsten och 3 Mar-
tinij men förplicktas här hoos att utlösa
sitt lärebref ock det här att upvijsa om
Martinij tijdh.

Inkom Smeden Bengt Månsson af
Smedstorp som lärt i Ystadh, hvileken
tillfrågades huru han sinnat är, om han
vill acordera medh Embetet om en åhrl.
afgift ock brucka handtvercket eller han
vill hafva åtterhåll der medh ock nära sig
på nogot annat sätt; svarade, att efter
han lärt sitt handtwärck under ampt så
åstundar han ock att blifva mestare här
uti Embetet, hvileket bröder laget sam¬
tyckte till — — .

Der nest inkom smeden Mårten An¬
dersson i Hammenhög, som ock till frå¬
gades om han vill acordera med Embetet
om en åhrl. garant ock bruucka handt¬
vercket eller der med afstå och nära sig
af anat arbete, der för han upvijste en
Zädell af Crono Befalningsman utgifven
hvileken honom till Såckne Smed anta¬
git ock skall gifva till gerningsöre 4 d.
Smt åhrl.

Smeden Jöns Andersson i Tomarp
korn ock in ock tilfrågades äfven som
dhe andre om han vill acordera ock
bruucka handtverck eller der med afstå,
som svarade att hans lägenheet intet är
att acordera eller gifwa nogot till Embe¬
tet och lådan utan vill heller aff säija sig
handtverket och nära sig på annat sätt.
förplichtandes sig på det högsta icke att
giöra embetet nogot för(fång) medh smi¬
dande och det vidh lagl. plickt till giö-
randes.

Mester Äcke Äckesson af Comsta kom
in å nyo och sade sig så betruckt att han
åstundar blifva en broder i Embetet ock
ambtet, som blef samtykt af hella Em¬
betet ock har han af begynnelsen för-
skutet till Articlarnes inlösande Nij dal.
S"1*.

Efter roopades smeden Jochum Nils¬
son af Hvitaby, som intet var till stedes
utan åldermannen Mr Gijsle Olsson up-
viste hans revers der uti han belofvar att
infinna sig så snart hans husbonde och
härskap kommer hem.

Smeden Sven Persson i Rörum kom
icke heller in, fast Embetet berättar det
han medh hanslag och dyr(ed) belofvat
dem at vella in (komma) som idag.

Efterfrågades smeden Lars Bonasson i
Hoffby men var intet till stedes, doch
upvijste Embetet cn Zedel under hans
egen han medh förplichtelse att komma
hiit in idag.

Ämbetet upvijste ock et Contract som
smeden Anders Hansson Borrby medh
dem slutat och ingått ock förplicktat sig
gifva till lådan 6 m. ell. 1 dal. 16 öre
åhrl.

Noch upvijste Embetet en Obligation
från smeden Bengt Trulsson i S:t Olufz,
der ut! han tillstår vara skyllig till amb¬
tet 2 dal. Sn,t som förplichtar sig att be¬
tala om nestkommande pindsedag. Nock
en annan Zädel der uti han för obligerar
sig gifva åhrl. till lådan 1 dal. ock så få
bruuka sit handtverck best han gitter och
förmaar.

Anno 1713 d. 31 Augusti församblade
sigh Mästarne på ordinarie laghuset vid
(en) öpen låda, Nembl. Mäster Gisel
Olofsson, Erich Nillsson, Bengt Månsson
i Smedstorp och Pär Pärsson i Vallby
men Åke Håkansson i Kornstad absens,
som dock li jkveil hade giort Bengt Måns¬
son i Smedstorp till sin fullmächtige,
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eftersom han sielf var med hösten för¬
hindrad.

Lådans (Enna) Nyckeli som tillförne
varit uti Sh Anders Smeds händer

nu till Eldste Mästaren Äke Hå¬
kansson i Kombstad anförtrodd, som
och öfvergifves Mäster Bengt Månsson (i
Smedstorp) . . . honom att tillställa.”

Samma dag måste slutligen också sme¬
den i Tommarp, Jöns Andersson, krypa
till korset: han ”inkom för ambtet och
vill inställa sig under ambtets beskydd,
till att idka sitt handtvärk----”.Så var skrådisciplinen -— inom ett år!
— i största utsträckning genomförd —
och den föres vidare; kompletterande
kan noteras från år 1715, att ”Ambtsbrö-
derne gofve tillkiänna och besvärade sig,
att nu sambias och nedsätter sig atskillige
Jßönhasar, Embetet till förfång, Neir.bl.
Olof Jönsson i Smedstorp, Strange Ja¬
cobsson Ibm, Pär Tuesson i östra Herr-
sta, Håkan Smed i Nr. Qverrsta, Mootis
Andersson i Hammenhög, Begiärandes
att hos höga öfverheten giöres ansökning
till deras afskaffande eller infinnande,
och icke sittia Ambtsbröderne till preju¬
dice, dett Bisittiaren och Borgmästaren
lofvade på sina ställen vederbörligen an-
draga och afskaffa, till följe af Kungl.
Maj:ts Skråordning af d. 1 Martij .1669,
10 Artickel och 21- punet---”,och från året 1721: ”För samptel. ampts
Bröderna blef upläst Kongl. Landshöf-
dingeämbetets utgifna ordres till Crono
Befallningsmännen — — angående det
de skola lagl. förfara med de i dess Fög¬
deri varande bönhåsare och Fuskare

amptet och anhölt hos Mästerskapet at
få komma i amptet, utlåtande sig här på
Smederna Mäster Äke Håkansson i
Komsta och Bängt Månsson i Flagabro,
som går emot dess begiäran, protesteran¬
de emedan han så när dem boor, at, när
han enligit råds Bisittjarens i gar afsagde
(beslut) flyttar ifrån den ort, han nu bo¬
ende är, till annan hvarest honom siälf
behagar, nästkommande Philip Jacobi
tijd, äro de nögda, han vinner amptet
och blifver mästare.---Och blef
derpå Stronge Jacobsson Smedberg an¬
befalt och förelagdt at upvisa sitt mäs¬
terstycke till nästkommande samman¬
komst som skall bestå uti en skåplås —
hvilken dock skall vara proper och
vacker —
och ampts Bröderne et vackert och hc-
derligit gille.”.

Och ännu år !H02 skrives: ”Till före¬
kommande af den o-ordning som
af Embets Bröderna skett, förmedelst at
de fara från by till by och utprångla f är-
diggjort Smedearbete, beslöt Embetet,
at eho som med denna oläglighet bedrif-
ver skall varda sin mästarerätt förlustig
och ibland Embetsbrödernas antal ut-
strykas, därom bortovarande mästaren
Paradis, till sin efterrättelse, erhåller
kundskap”.

Typiskt för Simnshamn-hantverkets
”maktkamp” under stabiliseringen vid
1700-talets början är nog också, att Sim¬
rishamns stad t. o. m. besvärar sig vid
1723 års riksdag ang. en alltför ”förfa¬
ren” sockensmcd i Rörum, vilken borde
förflyttas och bli borgare i någon stad!

blif(er)

och dessutan giöra mästarne

ibland

Hur motspänstig man än själv må ha
varit, håller man nu yrkesbröderna un¬
der sträng kontroll:

1721, ”14 nov. Sig åter i dag fram-
stälte Strånge Jacobsson Smedberg på

Det är ju en mycket klar och i alla
avseenden ”fast sammanhållen” situa-
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av dc ”inhämtade” lantsmederna synas
redan ha haft mästarbrev, såsom klen¬
smeder. ”Lantbomästarnas” antal ligger
sedermera mellan 20 och 30 st. — en för
krossande övervikt gentemot de få Sim-
rishamnsmästarna!

Smedernas ”kamp” i Simrishamn 1712
— 1713 är intressant, åtminstone som
tidsbild (och därför har den citerats så
pass utförligt här) — men är situationen
typisk, är den, i vidare bemärkelse,
”sann”? Eller är den just här något ”ren¬
odlad”, tillspetsad? Möjligen har vi här
en mera skånsk utveckling. Den utspelar
sig i en liten stad, rätt isolerad, i ett rela¬
tivt ”nysvenskt” Skåne, vars näringsliv
måste reorganiseras efter en annorlunda
regim och en rad krig. Ambitionerna är
goda — och måhända har ett par nit¬
älskande män, under Statens vakande
Öga, velat gripa tillfället och ”statuera ett
exempel”, när det viktiga smedämbetet
skulle byggas upp. Rekryteringen är svag
i den lilla staden — men hade bättre
möjligheter i bygdens alla byar. Här gavs
i varje fall ett tillfälle att med svensk or¬
ganisation och efter tidens ekonomiska
syn bredda basen för ett starkt hantverk,
till näringslivets fromma kring Simris¬
hamn — äntligen fritt från Ystad och
Kristianstad! Eller får det ses som ett
nytt slags ”hantverksdistrikt”, uppbyggt
för statlig insyn?

Om huru detta sedermera i detalj fun¬
gerat är det nu svårt att döma — men
det skall noteras, att just denna lands¬
bygd under 17C0- och 1800-talen har att
uppvisa ett märkbart egenartat och väl¬
gjort smide (t. ex. beslag, ljusstakar);
kanske är det det säregna smedämbetet i
Simrishamn, som genom sin sammanhåll¬
ning och kontroll kunnat uppamma den¬
na hantverksskicklighet?

Huruvida sen födslovåndorna för

tion, som protokollen beskriva; till en
sammanfattning av detta till synes sär¬
egna fall kan man notera följande.

1. Det nya smedsämbetet i Simris¬
hamn av ar 1712 (som följer grannsta¬
den Ystads skråordning; dess på danska
avfattade artiklar för gesäll-lådan har
bevarats här) låter oförtövat och mål¬
medvetet som mästare inlemma ett dus¬
sin lantsmeder inom. mer än 2 mils om¬
krets i Albo, Järrcstads och Ingclstads
härader. Metoden är ett ultimatum, stöt¬
tat från högsta ort — och den lyckas
praktiskt taget. Undantagen äro givna:
adelns och herrskapens årstjänare (som i
Vitaby) och sockensmeden (i Hammen-
hög) vilken erlägger sitt gärningsöre till
Kronan. — 2■ ”Landtbomästarnas” loka¬
la och sociala situation förändras emel¬
lertid icke — de fortsätter i byn även
med sina ”binäringar” (jordbruk, skogs¬
hygge, kvarndrift), men de blir fullgoda
ämbetsbröder: kunna i staden fungera
som ålderman och bisittare (utan bur¬
skap?). jfr dock år 1734:

”Emedan som Mäster Pär Pärsson
hwilken är ålderman, andrar att som han
bor på landet så kan det intet lata sig
giora att han kan wara ålderman. Ty
will han det afstå; hwarföre i hans ställe
förordnas till ålderman Mäster Påhl
Kierman och till bisittare Mäster Pär
Pärsson i Högesta och Mäster Oluf Möl¬
ler i Gladsax”.

3. Och inom kort utövar de sinsemel¬
lan samma stränga kontroll och yrkesdis¬
ciplin: mot närboende smeder, mot bön-
hasar och salufört hantverk. Organisa¬
tionen har genomdrivits!

Utöver detta kan observeras, att Sim-
rishamn-ämbetet utsträcker sina tentak¬
ler förvånande långt — c. 3 mil bort, in
på knutarna till den föga älskade kon¬
kurrenten Ystad! — samt att åtskilliga
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”Cimbrishamns lofliga Smede-Embete”
av år 1712 är ett skånskt specialfall, en
ny praxis, eller om de är symptomatiska
för förhållandet stad

svenskt hantverk vid enväldets slut, det
får en större utredning, med jämförelse¬
material även från uppsvenskt område,
utvisa.land inom

Noter
1 En liknande, men icke helt jämförlig, situa¬

tion — med enbart skråansLitna smeder inom
stidens friområde
Danmark (Nyborg 1679).

2 Ur litt.: Folke Lindberg, Hantverk och
skråväsen etc., Halmstad 1964. — Albert Olsen,
Staten og Lavene (i Hist. Medd. om Køben¬
havn, 2.R., H.5 Kbh 1927).

namnes åtminstone i
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Jöran Adlersteen och
skånebreven, 1690
Av Alf Erlandsson

■t*

■■
' )

■ &

Jöran Adlersteen. Olje¬
målning i privat ägo. (Ef¬
ter Noreen-Græbe, Hen¬
rikstorp, Gbg 1964).

”Skånebrevsförteckningen” i riksarkivet är idag det enda vi har
kvar av de medeltida åtkomsthandlingar och andra dokument
från Skåne, som brann upp vid slottsbranden i
Stockholm 1697.
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Bland de handlingar som svenska kronan
efter Skånes övergång visade stort intres¬
se för fanns Lunds domkyrkas och dom¬
kapitels medeltida akter — speciellt åt¬
komsthandlingar rörande jordförvärv.
Redan på 1670-talet rekvirerade de
svenska myndigheterna dessa akter för
närmare undersökning. En kommission
arbetade med dem i Lund under ledning
av matematikprofessorn Andreas Spole.
— Under skånska kriget, då många arkiv
som blivit kvar i Lund gick förlorade
eller skingrades, (t. ex. Skåninge lands¬
tings arkiv och vissa delar av domkapi-
telsarkivet), flyttades kapitelsakterna till
Malmö. Där fick de en betryggande för¬
varing, eftersom Malmö aldrig intogs av
danskarna och akterna Överlevde kriget.

När redaktionsarbetet sattes i gång i
Skåne på "1 6SG-talet, blev kapitelsakterna
åter aktuella för de svenska myndighe¬
terna. Det äldre beståndet komplettera¬
des nu också med åtkomsthandlingar
m. m. som generalguvernementskontorets
folk samlade in på skånska landsbygden
— huvudsakligen från huvudgårdarnas
adliga ägare, vilka ålades att dokumen¬
tera åtkomsten av sin jord. Är 1689 för¬
des huvuddelen av dokumentsamlingen
till Stockholm, efter att under drygt 4
år ha excerperats av en student som hette
Magnus Westius, och som kunde läsa
den gamla handskriften. Westius med¬
följde till Stockholm och fortsatte där
sitt arbete, vilket resulterade i den s. k.
”Skånebrevsförteckningen” bestående av
utdrag och sammandrag av innehållet i
breven. Än i dag är studenten Westius’
förteckning av betydelse för Skånes me¬
deltida historia, eftersom originalen
brann upp vid slottsbranden. Lauritz
Welbull säger om Westius, att ”den fat¬
tige skrivaren i antikvitetskollegium, som
för sin ”lättja” en gång hotades med ar¬

méen, har genom sin flit gjort mera för
Skånes medeltidshistoria än någon annan
sedan Boethius Johannes tider.”

Dokumenten hade alltså före kriget
flyttats från Lund till Malmö- Vad som
egentligen hände med dem och vem som
hade hand om dem under perioden 1679
— 1684/85 har förbryllat forskarna.
Lauritz Weibull, Carl-Gustaf Weibull
och Jerker Rosén, har i olika samman¬
hang varit inne på problemet. Vad som
förbryllar är, att vissa uttalanden i käl¬
lorna tyder på, att man velat hemlighålla
var breven fanns, och forskarna har
menat, att detta skett av politiska skäl,
då man på visst håll velat förhindra re¬
daktionsarbetets effektiva bedrivande.
Man har velat se detta som ett led i mot¬
sättningen mellan generalguvernören
Rutger von Ascheberg och hans energis¬
ke kamrerare Jöran Adlersteen. Den se¬
nare har med goda skäl ansetts vara en
villig verkställare av Karl XI:s fiskaliska
nit.

Ascheberg, däremot, sökte ofta finna
medelvägar och kompromisser för att
lindra verkan av reduktionen eller av
kungens beslut att beskära skåneadelns
privilegier. Detta gäller t. ex. verkställan¬
det av Karlshamnsbesl uten 1681, då
kungen gjorde attack mot bl. a. vecko-
dagsprivilegiet. Tack vare Ascheberg ge¬
nomfördes aldrig beslutet. — Men så be¬
stod ju också ”den skånska adeln” vid
den tiden till stor del av svenska militära
eller civila förvaltningstjänstemän. En av
de största godsägarna var f. ö. Ascheberg
själv. Man har menat, att Ascheberg
medvetet sökte undanhålla reduktions-
männen de gamla medeltidsbreven från
Lunds domkapitels arkiv- På så sätt kun¬
de han lättare själv kontrollera reduk-
tionsarbetets förlopp. Rosén skriver:
”Om generalguvernören släppte ifrån sig
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källmaterialet, skulle det vara detsamma
som att förlora kontrollen över reduk¬
tionen. Då han och hans närmaste för¬
trogna ej kunde läsa breven, har han
hyst överdriven respekt för de konse¬
kvenser, de kunde få för reduktionen.
Han har därför med alla medel hindrat
att dokumenten sändes till Stockholm.
Största ansvaret för hemlighållandet av
skånebreven bär förvisso Ascheberg, icke
hans kamrerare” (dvs Jöran Adlersteen).
Weibull, däremot, hade tidigare hävdat
den uppfattningen, att Adlersteen ensam
vetat var breven fanns men hemlighållit
detta.

I samband med att Dufveke godsar¬
kiv 1968 överfördes till Axelvolds gods1
(båda i Kågeröds komm. M-län) och ar¬
kivet ordnades och förtecknades upp¬
täcktes, att stora delar av generalguver-
nementskamreraren Jöran Adlersteens
familjearkiv fanns där.2 Via hustrun
Maria Ehrenberg hade Adlersteens hand¬
lingar ärvts av släkten Berg von Unde
på Dufveke. Handlingarna i fråga är av
skiftande karaktär. Bl. a. finns där räken¬
skaper och andra handlingar rörande det
av Adlersteen anlagda Henrikstorps glas¬
bruk. Vidare rör handlingarna Adler-
steens gods Gyllebo. Men av störst in¬
tresse i detta sammanhang är, att bland
Adlerstecns papper på Axelvold även
fanns handlingar, som han medfört från
generalguvernementskansliet i Malmö,
dvs handlingar med ursprunglig proveni¬
ens i skånska generalguvernementskans-
Iiets eller generalguvernementskontorcts
arki v.3

Bland de dokument som Adlersteen
tagit med sig från generalguvernements-
kansliets arkiv i Malmö fanns ett kon¬
cept till cn skrivelse från Adlersteen till
generalguvernören daterat den 9 nov.
169C. I detta brev värjer sig Adlersteen

mot vissa beskyllningar som riktats mot
honom från Ascheberg' Beskyllningarna
gick ut på, att Adlersteen skulle ha sökt
undanhålla de inledningsvis omnämnda
medeltidsdokumenten.

Det framgår av Adlersteens skrivelse,
att en intensiv korrespondens mellan
honom och Ascheberg hade förekommit
i ärendet. Av någon anledning är i dag
alla dessa brev borta ur gcneralguverne-
mentskansliets arkiv. Man vågar miss¬
tänka, att kanske även de hamnat i Ad¬
lersteens privatarkiv men nu är försvun¬
na därur. — Av någon ”illviljare” hade
Adlersteen blivit beskylld för att ha
vägrat utlämna vissa dokument och att
ha gömt undan andra. Det skulle till dels
ha rört sig om ”böcker och handlingar”,
som han själv samlat in ”ifrån den ena
och andra orten”. Men huvudparten av¬
handlingarna i fråga hade dock tidigare
kommit från Lund. Adlersteen försvara¬
de sig mot dessa beskyllningar med att
han systematiskt gått igenom alla hand¬
lingarna och därefter genast underrättat
Ascheberg om deras innehåll. Detta på¬
minde han nu Ascheberg om. Det är
knappast troligt att han skulle gjort ett
sådant påstående om det inte varit kor¬
rekt. Brevet är ju ställt till Aschcbcrg
själv. — Efter Adlersteens genomgång
av handlingarna hade kmt beslutat,
”. . . att någon särdeles person skulle an¬
tagas som dem registrera skulle. Varpå
studenten Magnus Westius antogs.” Vi
vet av Rosens utredning, att Westius an¬
ställdes årsskiftet 1684/85. Westius ar¬
betade därpå med akternas registrering
fram till 1689, då kmt lät överföra såväl
dokumenten som Magnus Westius till
antikvitetskollegium i Stockholm. —Ascheberg hade nu — dvs vid tiden för
Adlersteens skrivelse november 1690 —uttryckt ett skarpt misshag med att Ad-
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lersceen, som då skötte angelägenheterna
i generalguvernementskontoret i Malmö,
hade verkställt kungens order trots att
handlingarna enligt Aschebergs mening
hade behövts i Malmö. Adlersteen skri¬
ver:”. . . Uti Eders Grevl. Excelks brev-
av den 3 hujus (3/11 1690) skylles jag
ibland annat, att jag oaktat Eders Ex-
ccll:s och herr Lindhielms4 tillfrågan ej
strax tillkänna gav, då desse handlingar
där uppe ifrån begärdes, att de här neder
vore nödige.” — Men nu försvarar sig
Adlersteen genom att påpeka, att det var
Ascheberg själv som den gången givit
viceguvernören Gustaf Tungel order att
verkställa den begärda upptransporten
av skånebreven. Adlersteen hade bara
ombesörjt att detta blev verkställt.

I Axelvoldshandlingarna finns dessut¬
om ett brev som visar, att Adlersten om¬
besörjde en annan stor arkivalieleverans
från genevalguvernementskansliet i Mal¬
mö till Stockholm. Han hade just då av¬
slutat sin indelning av rusthållen i Skå¬
ne.5 Därefter hade han fraktat till Stock¬
holm ”Indelnings-, skattläggnings-, jord-
revnings-
Transporten hade ägt rum i oktober
1693, och man hade fått bruka tre par
hästar till den.

Men vi återgår till händelserna 1689
då skånebreven fraktades till Stockholm.
Innan denna transport företogs hade
Adlersteen låtit ta undan vissa delar av
den ursprungliga samlingen och behålla
dem i Malmö. Häradshövding Tiger-
schiöld6 hade tillsatts att ”revidera” de
akter som gällde domkyrkan, skolan och
hospitalet . . . varpa honom de ifrån
Lund ankomne akter (dvs Skånebreven)
tiilställtes.” Men i juni hade Ascheberg
fråntagit Tigerschiöld uppdraget och i
stället den 13 juni 1687 låtit översända
akterna till bokhållaren Falkman7. Tyd¬

ligen avses vissa uttagna delar av akterna
från kapitlet i Lund, ty Adlersteen kon¬
staterar i sitt brev i nov. 1690 att Falk¬
man . • dem ännu under händer ha¬
ver.” Weibull påpekar f. ö. att samme
Falkman i okt. 1693 i Stockholm lycka¬
des få ut en del av de uppsända Skå¬
nebreven, i den ursprungliga samlingen.

Ascheberg hade vidare krävt, att Ad¬
lersteen skulle uppvisa kvitto på vad
han egentligen utlämnat till Stockholm
1689. Adlersteen hade inget kvitto och
svarade, att han inte hade ålagts upp¬
rätta något sådant. Det skulle f. ö. ha
inneburit, att han måst skriva av Wcs-
tius’ stora register. Det hade han inte
kunnat göra eftersom det var mycket
omfattande. Adlersteen uppgav, att det
redan då — det fortsattes ju sedermera
i Stockholm -
böcker papper”.

Vad var då anledningen till Asche-
bergs förtret över Adlersteen i novem¬
ber 1690, och vem var ”illvil jaren”, som
tydligen ville åt Adlersteen? Ett koncept
till en skrivelse från Ascheberg till kmt i
november 1690 ger oss svaret.8 —Ascheberg säger sig ha kommit under¬
fund med, att domkapitlet i Lund ”ägt
åtskilliga ansenliga penningeposter, som
såväl av förrige konungar i Danmark
som andre förmögne och kristmilde dit
äro vorden donerade . . De pengar
som domkapitlet sålunda fått in hade
det sedan utlånat till privatpersoner mot
säkerhet i form av ”obligationer, funda-
tioner och reverser.” — När skånebreven
1689 gick upp till Stockholm, hade även
en del sådana lånehandlingar kommit
med upp. Då man nu ämnade säga upp
lånen och kräva in pengarna, måste man
ha tillgång till lånehandlingarna, vilka
nu begärdes tillbaka. Bland domkapitlets
större låntagare var f. professorn vid

omfattade ”många

reduktionsakterna.”samt
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akademin i Lund Christian Foss. Mot
dennes sterbhus riktades nu stora krav.— Samtliga dessa för kronan intressanta
fakta hade registratorn och sekreteraren
vid generalguvcrnementskansliet Johan
Lang framdragit. — Det framgår också
att beskyllningarna mot Adlersteen kom
från Johan Lang som alltså är identisk
med ”illviljaren”. Sekreteraren sökte
tydligen stöd hos Aschebcrg för att kom¬
ma åt den mäktige generalgu vernements-
kamreraren-9

Ascheberg framhåller på flera ställen
i sin skrivelse till kmt sekreteraren Langs
stora förtjänster. — Aschebcrg var tyd¬
ligen nöjd med att finna några konkreta
anklagelsepunkter mot sin gamle antago¬
nist Adlersteen. — 1 brevet uppräknar
Ascheberg alla de poster som Johan
Lang lyckats spåra upp. Jämför man des¬
sa poster med vad Ascheberg beskyllde
Adlersteen att ha försummat, visar det
sig, att beskyllningarna mot Adlersteen
gäller just de ting som Johan Lang hade
lyckats spåra upp. — Men Ascheberg
nöjde sig inte med att huta åt Adler¬
steen för passivitet, utan beskyllde ho¬
nom för att medvetet ha förtigit, vad
han måste ha känt till om dessa ung.

De nyfunna dokumenten visar, att
såväl Ascheberg som Adlersteen väl
känt till och arbetat med de dokument,
som de båda två före 1684 uppgav sig
inte ha känt till. Huvudansvaret för ana¬
lysen av dokumenten har tydligen — av
hans egen utsago att döma — legat hos
Adlersteen, rr.en denne säger sig hela ti¬
den ha hållit generalguvernören under¬
rättad om arbetet. Detta har alltså ägt
rum innan Magnus Westius kopplades in
på arbetet vid årsskiftet 1684/85. —Vidare får vi veta, att en ansenlig de! av
den ursprungliga dokumentsamlingen
blev kvar i Skåne hos bokhållaren Pet¬

ter Falkman, när det övriga transporte¬
rades till Stockholm 1689.

Noter
1 Sc Mcurling, A. C„Godsarkiv pä Axclvold.

Arkiv Samhällt och forskning. Svenska Arkiv-
samftmdets skriftserie nr II, Sthltn 1969, sid
57 ff.

2 Jöran Adlersteen, f. omkr. 1640 I Sthlin.
Hette före adl. 1681 Pihlman. Hans betydelse¬
fullaste insats var tiden som genera Iguvcrnc-
nu-nrskamrerare i Skåne 1679— 1693. Efter sin
verksamhet som generalkrigskommissarie under
Karl Xllrs krig i Polen hiev han 17C6 lands¬
hövding i Blekinge. Han dog 1713,

9) Rörande dessa arkiv se Erlandsson, A,
Skånska generalgnverneinentet och dess arkiv
1658—1693, Lund 1967,

4 Härmed avses kammarrådet Anders Lind-
liielni, som sedan 1687 suttit i Skånska reduk¬
tions- oeh indelningskommissionen.

5 Om Adlersteens indelningsverk 1691- -1693
se Åberg, A. Indelningen av rytteriet i Skåne,
1658— 1700, sid. 130 ff. Själva indelningsverket
finns : gcn.guv.konrts arkiv, LLA.

B Wickman Hornben, adl. Tigersthiöld.
Hade varit ländsk,tmrer i Kristianstads län, utn
1679, 1685 häradshövding i Skytts, Vemiacn-
högs och Ljunirs hd:cr. 1687 -1713 häradsh. i
Oxie, Torna och Bara.
' Petter Ealkman, p.t 1670-talet proviant-

skrivare. 1687 utnämnd till stadsbokhållarc i
Malmö. Samtidigt ltyrko-, skol- och hospitals-
bokhållare. Slntl. radman i Malmö.

Originalbrcvct finns ej i Kimgl kansliets
arkiv, RA, — Konceptet påträffades i en sump
vid ordningsarbctc 1963.

9 Lang fick sin belöning. Han adlades 1691
l.angcnhiclm och befordrades till överauditör i
Skåne.

;

8
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Historiska föreningen i Lund
1869 — 1969
Av Torbjörn Kjölstad

Historiska föreningen i Lund kan i är se tillbaka på en 100-årig
verksamhet. Föreningens tillkomst kan delvis ses som en reaktion
mot bristerna i den dåtida universitetsundervisningen, hävdar
fil. lic. Torbjörn Kjölstad, som här ger en exposé över föreningens
målsättning och arbetsformer från starten fram till årets jubileum.

Historiska Föreningen i Lund grundades
1869 på initiativ av de dåvarande uni¬
versitetsadjunkterna Claes Theodor
Odhner och Martin Weibull. Under sin
hundraåriga tillvaro har sammanslut¬
ningen genomgått flera förändringar.
Från att ursprungligen ha fungerat som
ett slags historiskt seminarium med klart
pedagogiskt syfte framstår den i dag som
ett forum där historieämnets karaktär
och uppgift ofta diskuteras, många gång¬
er på grundval av föredrag och anföran¬
den av personer som inte räknas till hi¬
storikerna av facket. Det finns många
aspekter att lägga på en sammanslutning
av Historiska Föreningens typ och dess
uppgifter och syften kan och bör alltid
bli föremål för diskussion. Men en ge¬
nomgång av föreningens utveckling un¬
der de gångna hundra åren kan också ge
en bild av den miljö, som historikerna i
Lund verkat i, vilka ämnen eller ämnes¬
grupper som dominerat och något om

arbetsformerna. På detta sätt kan åt¬
minstone en liten del av historieämnets
utveckling i Lund belysas.

1.
När Historiska Föreningen konstitue¬

rade sig den 8 maj 1869 skedde det mot
bakgrund av dec dåtida undervisnings¬
väsendet vid universitetet. Den direkta
handledningen var närmast obefintlig
och den enda form av organiserad un¬
dervisning som förekom var i stort sett
de allmänna föreläsningarna. Det till¬
kom flera ämnesföreningar under 1860-
talet och alla utgjorde de i högre eller
lägre grad förelöpare till de senare upp¬
rättade seminarierna.1

Historiska Föreningens karaktär av
seminarium framgår klart av inlednings¬
paragrafen i föreningens första stadgar
från 1869. Där heter det, att ”Historiska
Föreningens ändamål är att bereda till¬
fälle till sammanslutning av dem, som
vid universitetet studera historiska veten-

41



skaper, därigenom bidraga att giva lyft¬
ning åt studierna och göra dessa mera
levande och fruktbärande”.2 Som fram¬
går av texten var föreningen bunden till
de historiestuderande vid universitetet;
det var således inte tal om att öppna den
för en historiskt intresserad allmänhet.
Dess exklusiva inriktning på de historie-
studerande märks kanske framfor allt
genom det åsyftade målet, att göra stu¬
dierna levande och fruktbärande. Före¬
ningens karaktär av seminarium belyses
än mer i stadgans fjärde, och femte para¬
grafer, där det dels talas om förmännens
ställning som ledare av den vetenskapliga
verksamheten, dels ges föreskrifter för på
vilket sätt och i vilken ordning medlem¬
marna skall bidra till de olika övningar¬
na. Detta kunde ske genom föredrag, lit¬
teraturreferat, framläggande av teser osv.
Föreningens sekreterare skulle samordna
verksamheten och det ålåg medlemmarna
att till sekreteraren meddela sina
gifter.

Mötesplikten
sträng. Medlemmarna var skyldiga att
infinna sig till varje möte. Eventuellt
förfall skulle meddelas sekreteraren som
i varje enskilt fall skulle pröva dess gil¬
tighet. Bötessatser fastställdes också. Så¬
lunda pliktades med femtio öre för mö-
tesförsummelse utan laga förfall och
med 2 kronor för uraktlåtande att lämna
bidrag till övningarna.3

Uppläggningen av föreningens verk¬
samhet och stadgans utformning bekräf¬
tar till fullo Martin Weibulls ord i min¬
nesskriften vid föreningens 25-årsjubile-
um 1894: Sedan 1869 har denna Flisto-
riska Förening varit i oavbruten verk¬
samhet och utfyllt den brist inom de
äldre studieorganisationen, som i vår tid
föranlett seminariers inrättande i alla
studieämnen.4

Ledningen av föreningen skulle enligt
stadgan anförtros dess förmän och sekre¬
terare. Förmän var de vid universitetet
anställda adjunkterna och docenterna i
historia. Professorn i ämnet hade ingen
funktion i styrelsen. Stadgan var också
så utformad att adjunkterna och docen¬
terna automatiskt blev förmän utan att
väljas därtill. Man kan förmoda att
föreningens medlemmar vid stadgans an¬
tagande inte tänkte sig några andra för¬
män än initiativtagarna. Att det var
Odhners och Weibulls förening framgår
ganska klart av att båda blev professorer
utan att deras ställning som förmän änd¬
rades eller orsakade någon ändring av
paragrafens innehåll. En stadgerevision
kom visserligen till stånd 1895, men den
föranleddes av den nya situation som
uppstått genom historiska seminariets
inrättande.

Sammantradesfrekvensen var under
föreningens första period av naturliga
skäl ganska hög. Under de fyra första
åren anordnades under vårterminen fem
sammanträden och under höstterminen
fyra. Åren 1874— 1875 sjönk antalet nå¬
got för att under de följande året stiga
till sex per termin. Från 1881 till 1887
varierade antalet sammankomster, från
1 883 års toppnotering under vårtermi¬
nen på åtta sammanträden till tre höst¬
terminerna 1885 och 1886. Odhner ut¬
nämndes till riksarkivarie 1887 och läm¬
nade då Lund. De två närmast följande
åren hölls tre till sex sammanträden per
termin. 1891 hölls åter sju sammanträ¬
den under vårterminen. Detta höga tal
berodde på att föreningen då, enligt
Weibulis förklaring skulle verka som en
slags övergångsorganisation tills det nya
historiska seminariet trätt i funktion.
Med de nya förutsättningarna för före¬
ningens existens ändrades också mötes-

upp-

enligt stadgan,var,
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frekvensen. Det var alltså en ganska im¬
ponerande insats foreningen gjorde under
denna första period, särskilt som vår-
sammanträdena sällan började förrän
några dagar ut i februari och avslutades
i mitten av maj, medan höstsammanträ¬
dena i regel började första veckan i okto¬
ber.

rades av enstaka inslag medan däremot
1800-talet och 1500-talet nästan helt sak¬
nades. Referaten av de utländska arbete¬
na rörde oftast någon av de större gestal¬
terna som Napoleon, Peter den store,
Katarina den stora, Fredrik den store
osv. Det var framför allt tyska verk som
presenterades, men även engelska och i
någon mån franska. Tidskrifterna spela¬
de en stor roll i dessa referat och den
internationella orienteringen får bedö¬
mas som ganska omfattande.

Ett mycket markant bidrag till denna
utåtriktade verksamhet lämnade den se¬
nare docenten von Schwerin, som i en
rad föredrag och referat behandlade
”Frankrike och Afrikas nordkust”,
”Englands kolonier”, ”Järnvägsanlägg¬
ningar i Persien och Palestina” och de
tyska koloniernas uppkomst i Afrika.
von Schwerins ämnen hade geografisk
anknytning och detta låg i linje med
Weibulls intentioner eftersom han varit
med om att introducera geografi som
eget ämne vid Lunds universitet.5

Studenternas många bidrag till trots
dominerades föreningens verksamhet
fullständigt av de två förmännen. Under
hela raden av sammanträden från före¬
ningens grundande till omorganiseringen
1892 hände det endast någon enstaka
gång att Weibull eller Odhner inte bi¬
drog på något sätt.

Odhner började sin verksamhet inom
föreningen genom att redan på det kon¬
stituerande sammanträdet i maj 1869 be¬
handla Droysens arbete om Gustav Ii
Adolf. Därmed hade Odhner också an-
gett riktlinjen för huvuddelen av sina
kommande bidrag. Gustav Adolf, tret¬
tioåriga kriget och Kristina utgjorde äm¬
nena i den ena stora gruppen. Ett annat
komplex av frågor som upptog Odhner
var diskussionen kring Gustav III och

Sammanträdesformerna varierade in¬
om ramen för den i stadgarna angivna
verksamheten. En stor del av tiden an¬
slogs till referat av nyutkommen littera¬
tur och tidskrifter. Företrädesvis stod
studenterna för referat, ytterligt sällan
för något egentligt föredrag. Det verkar
heller inte, av protokollen att döma, som
om dessa referat föranledde några dis¬
kussioner eller att referaten var kritiskt
lagda. Snarare har de haft uppgiften att
orientera medlemmarna om viktigare hi¬
storiska arbeten och på så sätt hålla kon¬
takt med den aktuella forskningen.

Särskilda diskussionssammanträden an¬
ordnades, mest under de allra första
åren. Ämnena var brett upplagda och
gjorde det därigenom möjligt för alla
medlemmar att deltaga. Några av dessa
teser, kan knappast kallas historieveten¬
skapliga. Odhner själv bidrog med äm¬
net ”Är moscoviterna (dvs storryssarna)
verkliga slaver eller tillhör, enl. H. Mar¬
tins åsikt, huvudmassan av dem den
tsjuriska stammen”. Ett annat mer filoso¬
fiskt än historiskt ämne som debattera¬
des i maj 1872 var tesen ”Mänsklighetens
utveckling bestämmes blott av intellek¬
tuella faktorer, ej av moralisk-religiösa”.
Däremot låg den allmänna diskussion
som ägde rum det första året om en eller
flera invandringar till Skandinavien mer
i linje med föreningens syften.

Rent allmänt rörde de bidrag studen¬
terna lämnade 1600- och 1700-talens
svenska historia. Medeltiden represcnte-
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Gustav IV Adolf, ofta belyst genom
presentation av utländskt källmaterial,
som brevsamlingar eller memoarer.
Mycket av detta mäste betraktas som
rena bagateller eller marginalanteckning¬
ar, utan större värde för den historiska
forskningen. Dit hör till exempel ”tesen”
om storryssarnas härstamning och redo¬
görelserna för Ragnar Lodbroks cch
Valdemar Atterdags tillnamn. Detta får
emellertid inte skymma det faktum, att
Odhner genom koncentrationen på ett
par större ämnesgrupper kunde ge stu¬
denterna större sammanhang i föredra¬
gen och referaten. Dessutom inledde
Odhner 1871 en lång rad meddelanden
och redogörelser för olika mynt och
myntfynd. Särskilt fynd av guldbreak-
teater intresserade honom och han för¬
summade inte att meddela föreningen
upptäckten av nya sådana.

Martin Weibulls bidrag ger ett mer
splittrat intryck. Ett dominerande drag
är emellertid klart skönjbart, hans in¬
tresse för nyutkommen meomoarlittera-
tur, särskilt från 17C0-talcts svenska och
franska historia. Vidare behandlade han
skånsk historia, lämnade bidrag till be¬
lysningen av svensk utrikespolitik åren
1679— 1681 och introducerade dansk
historisk litteratur. 1887 gjorde han en
lång föredragsserie om Kristina: Kritiska
studier till drottning Kristinas historia.
Den äldsta nordiska historieskrivningen
intresserade honom också. På detta om¬
råde märks ett par föredrag: ”Om tidi¬
gare nordiska historieskrivare” och
”Saxo och Svend Ågesen”. Denna histo¬
riografiska inriktning kom också till tals
när föreningen 1891 förberedde över¬
gången till det historiska seminariet. Då
påbörjades enligt Weibulls önskan en rad
referat av de svenska berättande källor¬
na. Så skedde också och framställningar

om Erikskrönikan och Karlskrönikan
noterades under året 1891.

Till Historiska Föreningens uppgifter
hörde också att prenumerera på histo¬
riska tidskrifter och att inköpa litteratur.
Redan vid det första sammanträdet 1869
var följande tidskrifter uppe till förslag:
Aarböger for nordisk oldkyndighed og
historie, Nordisk Archiv och Historiska
Föreningens i Kristiania tidskrift. Dessut¬
om erbjud sig Odhner att ställa Sybels
Historische Zeitschrift till föreningens
förfogande och att framlägga Historiska
Föreningens i Köpenhamn tidskrift till
påseende.

Prenumerationen inskränktes dock till
att gälla endast Aarböger för 1870. 1873
utvidgades listan att galla även Sybels
Historische Zeitschrift och Foss’ Mitteil¬
ungen aus der historischen Literatur. Så
småningom omfattades en rad tidskrifter
av föreningens prenumerationslista. För¬
utom de omtalade kan nämnas Revue
Historique, Svensk historisk tidskrift,
Dansk historisk tidsskrift och Norsk hi¬
storisk tidsskrift, Deutsche Rundschau
och Silf verstolpes Historiskt bibliotek.

Bland bokinköpen märks flera av
Rankes verk. Odhner skänkte flera
böcker till föreningen bl. a. av Ranke,
Magnus Höijer och Harald Hjärne.
Weibull skänkte ett häfte av Samlingar
utgivna för de skånska landskapens hi¬
storiska och arkeologiska föreningar.
SCB överlämnade landshövdingeberät-
telser 1828— 1842 och från RA mottogs
slutligen en stor bokgåva som omfattade
Gustav Vasas registratur, lagförslag i
Karl IX:s tid, kyrkoordningar och för¬
slag därtill före 1686 samt riksrådspro-
tokollen 1— 4 alla ingående i serien
Handlingar rörande Sveriges historia.
Vidare Meddelanden från riksarkivet
1 — 14, och Riksarkivets pergamentsbrev
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dec naturligt att före-förhållanden
ningens verksamhet inskränktes. Snart
nog uppstod frågan om vad som skulle
göras med bokbeståndet och i november
1898 beslöts efter en utredning att man
skulle i Historiska seminariet deponera
dels serien av urkunder, dels mer efter¬
sökt examenslitteratur. På detta sätt av-

från och med 1351, delarna 1— 3. Denna
sista gåva överlämnades på villkor att
handlingarna skulle övergå i historiska
seminariets ägo om och när ett sådant in¬
rättades i Pund.

var

2.
Vid sammanträde den 22/9 189)

framkastade Martin Weibull tanken, att
det vore överflödigt med en Historisk
Förening, då ett historiskt seminarium
skulle .inrättas inom ramen för de nya
bestämmelserna om fil. kandexamen.
Som en övergångsinstitution innan det
nya systemet trädde i kraft skulle Histo¬
riska Föreningen sammanträda varannan
vecka och därvid till en början behandla
en serie föredrag om den svenska histo¬
rieskrivningen. Fristående ämnen skulle
emellertid som förut beredas rum. Något
avskaffande av föreningen kom dock in¬
te till stånd. Vid ett sammanträde i fe¬
bruari 1893 beslöts att föreningen skulle
fortsätta sin verksamhet, men några sär¬
skilda föredragsserier skulle inte före¬
komma. Vidare skulle föreningen fort¬
sätta att tillhanda hålla historiska tid¬
skrifter och fortsätta utbytet av akade¬
miska avhandlingar med Historiska
Föreningen i Uppsala. Samma tanke ut¬
tryckte Weibull i skriften till förening¬
ens 25-årsjubileum, där han skriver, att
det symes riktigt, att föreningen fort¬
satte sin tillvaro som en fri Vetenskaplig
förening med ett färre antal samman¬
komster och i nära anslutning till semi¬
nariet.6

Detta program kom också till uttryck
i de nya stadgarna 1895, där det bl. a.
heter, att föreningens ändamål är att be¬
reda tillfälle till sammanslutning av de
historiska studiernas idkare och vänner i
Lund. Vidare bestämdes också, att ordi¬
narie professorn skulle vara självskriven
ordförande i föreningen.7 Med dessa nya

vecklades föreningens pedagogiska upp¬
gifter och den tillvaro som en mer fristå¬
ende förening som den fortsatt till våra
dagar inleddes.

Den nära anknytningen till seminariet
som omtalas av Weibull kom till uttryck
i den långa serie föredrag som hölls i Hi¬
storiska Föreningen. I titlarna på dessa
föredrag kan man följa skiftningarna i
de historiska studiernas inriktning i
Lund. De sista åren under nittiotalet do¬
minerades fortfarande av Weibull och
den riktning han representerade. Redan
tidigare hade emellertid Arthur Stille
gjort sig bemärkt som en flitig föredrags¬
hållare. Bland hans första föredrag
märks ett om kriget i Skåne 1676 och
krigshistorikern Stille kom sedan i hög
grad att ange riktningen för de övriga
föredrag som kom till under 1900-talets
första decennium. Även Sam Clason bi¬
drog med forskningar kring den sengus¬
tavianska tiden. Under denna tid kom
också Lauritz Weibulls första föredrag,
bl. a. ett från 1899 om biblioteken i
Skåne under medeltiden. Dock kan man
sammanfattningsvis säga att den krigshi¬
storiska och diplomathistoriska forsk¬
ningen dominerade kraftigt fram till un¬
gefär 1920. Lauritz och Curt Weibulls
forskningar satte emellertid allt tydligare
spår i de föredrag som hölls i föreningen
och från 1920-talets början dominerar
medeltidsforskningen stort. Sture Bolin
lämnade 1923 en rapport om fynden av
romerska denarer i Germanien och Ing-

45



Andersson höll 1924 föredrag
Albrekts inkallelse till Sverige. Likaså
lämnade Gottfrid Carlsson flera bidrag
från sina forskningar. Inte förrän vid
1940-talets början splittrades bilden och
den medeltida dominansen avtog. Från
denna tid kan ingen särskild epok sägas
ha dominerat. Föredragen har spritts ut
över ett vitt fält. Gemensamt för dem
har dock varit att de allra flesta fram
till 1950-talet har utgjorts av forskare
vid historiska institutionen i Lund, som
på detta sätt informerat om sina forsk¬
ningar och resultat.

Under femtiotalet ökade däremot fre¬
kvensen av utländska föredragshållare.
Särskilt har flera amerikanska forskare
hållit föredrag i Historiska Föreningen,
men den har också gästats av tyska, nor¬
ska och framför allt danska föredragshål¬
lare. På liknande sätt har institutionens
egna forskare, som arbetat eller gästföre¬
läst i utlandet, lämnat rapporter om sina
resultat och intryck.

dragshållare. Ett markant inslag de se¬
naste åren har varit besök av utomståen¬
de, dvs. sådana som inte är historiker av
facket men genom sitt yrke eller sina

skrifter berört historieämnet. Bland des¬
sa kan nämnas f. arméehefen C. R.
Ehrensvärd, skriftställaren Alf Henriks¬
son och Göran Palm.

var om

På ett sätt befinner sig Historiska före¬
samma situation som vid börjanningen

av 1 890-talet. Genom en ny studieorga¬
nisation, kan det synas som om förening¬
en inte längre hade någon uppgift att
fylla. Inom den styrelse som suttit till
och med detta år har man emellertid an¬
sett det riktigt, att föreningen skall ut¬
göra ett komplement till den organise¬

rade utbildningen, på så sätt att man in¬
om föreningen skall ha möjligheter att
diskutera den historiska vetenskapens
mål och medel.

Noter
Framställningen bygger på cn geoomgäng av

Historiska Föreningens protokoll 1869— 1969,
omfattande tre volyntcr. Där intet annat anges
utgör protokollen källan. Det sista avsnittet
bygger dessutom på egna erfarenheter som vice-
sckrecerarc och sekreterare i föreningen.

1 Jörgen Weibull: Lunds universitets historia
IV, 1868 — 1V68, Lund 1968, kapitlet Den aka¬
demiska undervisningen, s. 54 ff.

2 Stadgar för den Historiska Föreningen vid
Lunds universitet, antagna pä sammanträde den
7 oktober 1869, Lund 1876. (Stadgarna infördes
aldrig i föreningens protokoll men trycktes en¬
ligt beslut 31/3 1876).

3 Ibin.
4 Historiska Föreningen vid Lunds universi¬

tet 1869—1894 (av Martin Weibull), Lund
1894.

5 I bm.
s Ihm.
7 De nya stadgarna finns införda i protokol¬

let men föreligger också i tryckt form: Stadgar
för Lunds historiska förening. Antagna på möte
den 1 februari 1891, Lund 1895.

3.
Av minga skäl kan man säga att ett

nytt skede i föreningens tillvaro började
under sextiotalets första år. Bland annat
sökte man från föreningens sida mer ak¬
tivt nå kontakt med yngre historiker.
Genom det stigande studentantalet hade
föreningen fått en viss prägel av exklusi¬
vitet. Genom inrättande av ett sexmäs-
teri och försök att lätta på formerna
kring föredragen lyckades man nå ett
stort antal av de yngre studenterna. Det¬
ta var ett led i en allmän demokratise-
ringssträvan, som också så småningom
tog sig uttryck i en stadgerevision 1967,
med vilken man vill poängtera förening¬
ens öppenhet och tillgänglighet även för
icke-historiker.

På denna linje har föreningen fortsatt
i frågan om föredragsämnen och före-
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Rapport från Fredriksdal
Av Lars-Göran Kindström
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TFredriksdals herr¬
gård från träd¬
gårdssidan. En
idyll från Karl
Johanstiden. IMP

flyttades ett par fullständiga bondgårdar
hit samt ett antal mindre byggnader från
Skånes landsbygd. För tiden betecknande
var att man helt koncentrerade sig på
allmogens byggnadsskick; i 1920 års sto¬
ra utredning om det blivande frilufts¬
museet nämndes stadsbebyggelsen endast
i förbigående.

Andra byggprojekt skymtade f. ö. re¬
dan vid utlysande av en stadsplanetäv-
ling för området i början av 1920-talet:
man hade planer på att hit flytta stadens
centrala museum. Denna tankegång av¬
skrevs dock redan efter något decenni¬
um.

Är 1918 mottog Hälsingborgs stad ge¬
nom sitt museum en storslagen donation:
Konsulinnan Gisela Trapp skänkte herr¬
gården Fredriksdal att utnyttjas som
friluftsmuseum. Herrgården med när¬
mast omgivande jordar, ca. 36 hektar,
skulle utgöra själva friluftsmuseet, me¬
dan tillhörande yttre åkerjord skulle ut¬
göra den ekonomiska grunden för muse¬
ets utbyggnad.

Friluftsmuseet skulle omfatta tre hu¬
vuddelar, nämligen 1: 1700-talsherrgår¬
den med tillhörande park och köksträd¬
gård, 2: det egentliga friluftsmuseet i
norr och öster, samt 3: i söder en bota¬
nisk trädgård för Skånes vilda växter.

Det egentliga friluftsmuseet förverkli¬
gades i första hand: under 1920-talet

Efter en särskild utredning år 1935
kunde de första trädgrupperna i den bli¬
vande botaniska trädgården planteras
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under åren 1937— 38, och omkring år
1950 utlades dess systematiska avdel¬
ning. Riktig fart på arbetet blev det
först ett par, tre år in på 1950-talet.
Från början av 1960-talct framträder
emellertid den botaniska trädgården i sitt
färdiga skick inte bara som en Hälsing¬
borgs sevärdhet, utan också som en att¬
raktion för hela Skåne, och besöken är
numera livliga från in- och utland.

Det centrala herrgårdsomradet, utan
tvekan friluftsmuseets viktigaste del, har
under hela denna tid liksom vilat i skug¬
gan och mången har undrat över den
märkliga likgiltighet som museiledningen
i decennier tycks ha visat denna centrala
anläggning. Man har emellertid då icke
känt till att vissa bestämmelser i donatio¬
nen, vilka här kan förbigås, hårt bun¬
dit dc styrandes händer och först några
ar in på 1960-talet helt lossats. Vid den¬
na tid frigjordes dessutom de för en res¬
taurering nödvändiga ekonomiska med¬
len genom försäljning av den donationen
tillhörande åkerjorden rill staden för be¬
byggelsen i de nya stadsdelarna Fredriks¬
dal och Drottninghög- Den franska par¬
ken, markerad på en karta från 1788,
fick en första ansiktslyftning i mitten av
196C-talet, och herrgårdens huvudbygg¬
nad har efter ett långt förberedelsearbete
restaurerats åren 1967— 69. Den kunde
högtidligt invigas den 28 juni 1969.
Iordningställandet av herrgården måste
betecknas som det viktigaste som hänt
på friluftsmuseet under decennier och
markerar en viktig milstolpe i förverkli¬
gandet av donationens andemening.

Herrgården byggdes ursprungligen
1787 som sommarbostad av dykeridirek-
tören Fredrik Wilhelm Cöster, som hu¬
vuddelen av aret bebodde sm gård vid
Norra Storgatan nere i staden. Den rela¬
tivt lilla byggnaden uppfördes med en

för de svenska mindre herrgårdarna sed¬
vanlig planlösning. Tekniken var skånsk,
nämligen korsvirke, men huset fick den
typiska uppsvenska gustavianska panel-
klädseln. Genom bouppteckningen efter
Cöster, som avled 1797, känner vi rums-
dispositionen: bottenvåningen med sal i
centrum och kök i norr tillhörde ”direk¬
törskans” domäner, medan övervåningen
disponerades av herr direktören själv,
med rummen även här grupperade kring
en central sal och med betjänterna place¬
rade över köket, dock väl bevakade av
husets herre, som hade sin sängkammare
därintill. På sitt sätt en klassisk uppdel¬
ning. Sonen Fredrik Wilhelm Cöster
d. y. flyttade 1798 för gott till Fredriks¬
dal och gjorde om landeriet till ett själv¬
ständigt jordbruk. Tvä flygelbyggnader
tillkom 1798 och 1806. Huvudbyggna¬
den förstärktes under denna tid, men be¬
höll sin gamla gustavianska karaktär.

Är 1811 försåldes gården till borg¬
mästaren och lagmannen A. P. Stahle,
som efter ett ras 1822 måste bygga om
hela södra delen av huvudbyggnaden.
Detta skedde i etapper, men c:a 1830
stod huset helt färdigt, med den garr.la
stommen bevarad, dock nu ptitsat och
uppstramat i tidstypisk empire, en liten
Karl-Johansherrgård. På 1840-talet till¬
kom en med en tredje våning förhöjd
frontespicc åt trädgårdssidan. Efter
Stahles död 1832 hade gården börjat den
vandring ur hand i hand som skulle vara
1 flera decennier, tills släkten Stahle mot
1800-talets slut åter blev ägare-

Huset hade under denna tid helt sön-
derbyggts och vid restaureringen 1967
stod man inför många svårlösta problem,
både tekniska och antikvariska. Prak¬
tiskt taget inget återstod av äldre inred¬
ning utom ett antal gustavianska kakel¬
ugnar. Kring dessa och uppgifterna från
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bouppteckningen 1797 och brandsyne-
protokoll från 1800, 1811 och 1828 har
husets inre byggts upp.

Exteriören har rensats från alla till¬
byggnader efter 1850 och huset fram¬
träder i sin empiredräkt med tandsnitts-
fris och gul puts.

Vid återställandet av interiören har
rummen till sin användning disponerats i
överensstämmelse med 1797 års boupp¬
teckning, dock med ett par smärre avvi¬
kelser. Den gustavianska stilen har fått
prägla bottenvåningen både ifråga om • Huvudbyggnaden har således utfor-
tapetmönster (hämtade bl. a. från Skoga- mats till ett herrgårdsmuseum och skall
holm på Skansen), gardinuppsättningar också ses som ett sådant. Det gamla kö-
och möbler. Vid inredningen av övre vå- ket har emellertid icke rekonstruerats,
ningen har en given utgångspunkt varit men ett modernt pentry antyder en viss
påträffade fragment i de två södra rum- böjlighet vid en framtida användning av
men av enkel empiredekor, som har ko- huset.

pierats både i form och färg. Empiren
har med sina starka färger f. ö. fått do¬
minera hela denna våning. Man kan möj¬
ligen också formulera det genomförda
programmet på så sätt, att släkten Cöster
härskar i bottenvåningen och släkten
Stähle en trappa upp.

Möblerna är hämtade ur museets sam¬
lingar; endast i ett par fall har komplet-
teringsköp måst göras. Blott några få
föremål ha egen hemortsrätt i huset se¬
dan 1800-talets första decennier.
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Strömgrändsgårdens korsvirkesarkitektur visar ett typiskt snitt av Hälsingborg under 1800-
talets förra hälft.

Under vintern 1969— 70 pågår om¬
byggnadsarbeten i flygelbyggnaderna. I
södra flygeln får den botaniska trädgår¬
den välbehövliga institutions-, utställ¬
nings- och föreläsningslokaler, medan
den norra flygeln skall få en framtida
användning som lokaler för tillfälliga
eller permanenta kulturhistoriska utställ¬
ningar.

Den gamla arrendatorbostaden, f. ö-
ursprungligen ”finstall”, skall från och
med midsommaren 1970 inrymma ett
modernt kafé med tillhörande trädgårds-
servering och lekplats för barn.

Planer finns skisserade för en lämplig
användning av ekonomibyggnaderna och
en på äldre traditioner grundad utform¬
ning av köksträdgården, men dessa ar¬
betsprojekt får anstå någon ti(f ännu.

Orsaken härtill är bl. a. att ett annat
pågående arbete inom Fredriksdals grän¬
ser måste slutföras dessförinnan. Det
egentliga friluftsmuseet fick åren 1942—
44 en vidare syftning genom att stadens
gamla prästgård flyttades ditupp. All¬
mogemuseet skulle kompletteras med
stadskvarter! Länge låg prästgården en¬
sam, och tanken såg inte ut att bli full¬
följd. Men i början av 1960-talet tvangs
museistyrelsen att ta upp frågan till ny
prövning. Ett par kvarter i den centrala
staden stod under ri vningshot, som trots
ivriga försök inte kunde avvärjas. Då
valdes för ett bevarande den näst bästa
lösningen: ett helt gårdskomplex från
Norra Storgatan— Strömgränden— Kul¬
lagatan skulle jämte några enstaka hus
från berörda kvarter nedmonteras och
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återuppföras inom Fredriksdals frilufts¬
museum. Ekonomiskt möjliggjordes det¬
ta genom tidigare nämnda markförsälj¬
ning.

friluftsmuseet. Men det fullständiga för¬
verkligandet ligger åtskilliga år framåt i
tiden. Inga byggnader flyttas f. ö- hit
upp, innan alla möjligheter uttömts att
bevara dem på ursprunglig plats.

Herrgården och dess park, stadskvar¬
teren och den botaniska ”trädgården”,
det är alltså 1960-talets nytillskott på
Fredriksdals friluftsmuseum. 1700- och
1800-tal, dessa förgångna sekler, repre¬
senteras här med en byggnadskultur, som
vi gärna ser tillbaka på i dessa museala
former, men den botaniska trädgården
speglar också med sin natur och miljö en
snart lika förgången livsform, som vi
med vemod minns från barndomen och
vi nu ser försvinna mer och mer för var¬
je år. Att försöka bevara ett snitt av
denna natur är en museal uppgift så god
som någon.

På detta sätt har, nödtvunget kan man
kanske säga, ett stadskvarter skapats in¬
till den gamla prästgården, med den full¬
ständiga Strömgrändsgården som central¬
punkt. Återuppbyggnaden, som påbörja¬
des 1964, är väl ännu inte avslutad, men
redan nu framträder området med en
egen karaktär. En speceriaffär, den gam¬
la Hedströmska, ett bokbinderi och ett
handskmakeri finns på plats i Ström¬
grändsgården och flera inredningar följer
under 1970, hantverk och butiker. I de¬
talj skall detta inte redovisas här, men
nämnas kan att försök har gjorts att få
in det hela i en något så när systematisk
plan som dessutom skall gälla för hela

Den botaniska trädgården bjuder på omväx¬
lande natur, från sundskustens havsstrand till
Göinges mossar.
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HALLAND Gröningeboplatsen har tidigare lämnat
ett utomordentligt rikt fyndmaterial som
omhändertagits av samlare och arkeolo¬
ger alltsedan den upptäcktes 1917 av
seminarieläraren Anders Haglund i sam¬
band med Goteborgsinventeringen. Tre
kulturgrupper är representerade: Erte-
böllekulturen, den gropkeramiska samt
stridsyxkulturen. Dessutom förekommer
senneolitiska fynd. Vid sommarens prov¬
grävning kunde emellertid konstateras,
att boplatsen som hittills inte blivit ve¬
tenskapligt undersökt ännu till stora de¬
lar är intakt och att man således fortfa¬
rande har möjlighet att göra värdefulla
iakttagelser vid en eventuell utgrävning.
Förutom nämnda lerkärl framkom ett
flertal flintartefakter såsom skrapor och
knivar, vidare grop- samt snoddornerad
keramik invid resterna av en härdgrop.

/.. L.

I somras påträffades ett gropkeramiskt
lerkärl i en grustagskant i den sedan gam¬
malt kända stenåldersboplatsen vid Grö¬
ninge, Tölö socken, belägen invid en
gammal havsvik. En del av lerkärlet
hade visserligen rasat ner i grustaget,
men ett stort parti av det fanns kvar, si
att det kunde sättas ihop i Hallands mu¬
seum. Lerkärlet är ornerat med två rader
vertikala streck runt bukpartiet. Den ur¬
sprungliga höjden är inte känd men i
sammanfogat skick mäter det 11 cm i
höjd och 5 cm i bottendiameter. Invän¬
digt är det kraftigt sotfärgat. Lerkärlet
har tillhört den gropkeramiska kulturen
och kan dateras till tiden omkring år
2000 f. Kr.
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Dösen, som var orienterad i ö— V
begränsades i N och S av parallella, ca
11 m långa kantkedjor, som på vissa håll
var bevarade i upp till två skift. Innan¬
för kantkedjorna låg ett röse av upp till
en mansbörda vägande stenar. Röset gick
ungefär upp till halva döskammarens
höjd. Denna var byggd av flata hällar
och mätte i yttermått ca 3,3 X 1,3 X 1,65
m. Ovanpå röset följde ett sandlager,
vars övre del övergick i myllblandad
sand, som täcktes av en stenmantel av
knytnäves- till huvudstora stenar. Denna
mantel kunde dateras till yngre brons¬
ålder genom den urnebrandgrav som på¬
träffades här.

Dösen har blivit utsatt för plundring
både i förhistorisk och modern tid.
Sålunda har takhällen, som vägde över
3000 kg legat utvältrad på norra sidan
av högen och återfördes på plats så sent
som på 1950-talet. Dessutom hade

I Heberg, Halland, undersöktes under
senvintern och våren ett antal fornläm-
ningar, som berördes av ny sträckning av
E 6.
Ett flackt kantkedjeförsett röse av ca
12,8 m:s diameter visade sig innehålla
en ö-V-orienterad ca 6X2 m stor spets-
oval skeppssättning. Skeppssättningen
var till stor del täckt av bränd lera, och
innehöll bl. a. brända ben och keramik
av järnålderskaraktär- Som ”bord” i
skeppssättningens ena långsida Ingick en
sten med sex skålgropar.

Vidare undersöktes en skålgropsföre-
komst på en bergknalle ca 21 m över
havet. 17 st skålgropar var samlade till
tre hällar. Inga lösfynd noterades från
ett ca 625 kvm stort område runt skål-
gropshällarna.

Den intressantaste fornlämningen ut¬
gjordes av en långdös inuti en bronsål¬
dershög.
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* mEn dös från tidig
yngre stenålder på¬
träffades oväntat
vid utgrävningen
av en bronsålders¬
hög i Heberg, Hal¬
land.
Foto B. Petersen.
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plundrare i förhistorisk tid berett s,ig till¬
träde till graven från öster, där man kun¬
de iakttaga en hastskoformad ea 2,4 X 1 ,6
m stor uppbrytning av röset fram till
östra gaveln, vars gavelsten hade förts
åt sidan. Motsvarande skada iakttogs ej
i bronsaldersstenmanteln, varför plund¬
ringen måste vara äldre eller samtida
med denna.

Fynden inne i kammaren var relativt
obetydliga och utgjordes bl. a. av en
parallellhuggen flintdolk i miniatyr, en
eldslagningsfhnta och brända ben.

I stenåldersrösets understa lager väster
om kammaren påträffades en oval, ca
3 X 1 m stor eldstad av flata, delvis skör¬
brända stenar- Under röset, på och i den
förhistoriska markytan påträffades för¬
utom ett 20-tal flintredskap delar av en
snoddornerad trattbägare. Delar av en
trattbägarc påträffades också i det ena
av de två stolphål som befann sig ome¬
delbart väster om kammarens västgavel.

Dessa, som var ca 1 djupa, hade en
stenskoning för ca 0,4 m tjocka trästol¬
par, vilka sannolikt fyllt någon teknisk
funktion vid uppförandet av kammaren.

Dösen i Heberg får hänföras till en
tidig del av neolitikum, vilket såväl tratt-
bägarkeramiken som den typologiskt ti¬
diga formen på kammaren talar för.

Antalet dösar inom Halland har ge¬
nom denna undersökning utökats till
fyra. Det är f. ö. troligt, att flera av
landskapets många bronsålderhögar kan
innehålla dösar.

1969. Som så ofta när det gäller förhisto¬
risk arkeologi har slumpen medverkat.
Stenåldern har således vid årets under¬
sökningar blivit sämst representerad.
Bortsett från den viktiga och tidigare i
Ale omnämnda mellanneolitiska stenål-
dersboplatsen ”Hindby mosse”, som är
föremål för en avslutande undersökning,
har endast en utgrävning, på det blivan¬
de ” Tosie Industriområde” , gett fynd
från stenåldern, vilket konstigt nog blev
fallet på blivande Bronsyxegatan. Där
påträffades i en avfallsgrop trattbägar-
keramik, bl. a. flata lerlocksfragment,
som tillhör en tidig del av yngre stenål¬
dern.

En Överplöjd och genom stenröjning
skadad bronsåldershög på Fosie Industri¬
område är sedan en tid under utgräv¬
ning. Hittills har en orörd gravanlägg¬
ning, cn hällkista i miniatyrformat, som
saknar såväl brända som obrända ben¬
rester, undersökts. Gravgodset i hällkis-
tan bestod av cn dolkformad eldslag-
ningsflinta.

Två boplatser från bronsåldern har
undersökts i år. Vid Kvarnby, mellan
Kritbruksaktiebolaget och Kvarnby by
utgrävdes härdar, ett flertal gropar och
ett grophus, samtliga med fynd från
yngre bronsålder.

Den andra bronsåldersboplatsen, Hö¬
gatorp, norr om V. Skrävlinge kyrka
tillhör även den yngre bronsålder. Förra
året undersöktes i närheten boplats¬
gropar från yngre bronsålder. Fynden
vid Högatorp kommer också från
gropar med olika storlek, djup och form
och med olika funktion. Bland kerami¬
ken finns delar av kärl med rabbig yta
eller med fingerdrag, men även av skålar
med omsorgsfullt glättad yta Liksom ke¬
ramik med ristad dekor eller pålagda lis¬
ter. En skivnål av brons och några brons-

SKÅNE

I Malmöområdet har en del hänt un¬
der grävningsperioden januari— oktober
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tenar med fyrsidigt tvärsnitt, ursprung¬
ligen hopsurrade med organiskt material
t. ex. bast påträffades. I en grop, som
f. o. låg under ett grophus omtalat ne¬
dan, fanns hälften av ett tunnformigt
lerkärl ornerat med fingerdrag och en
skafthålsyxa av bronsålderstyp av berg¬
art.

döma kan den yngre vara anlagd på
1 500-talet. Samma datering skall sanno¬
likt den stadsvall, grav och yttre vall få,
som påträffades i Kv. Österport. Genom
utgrävningen kunde man dessutom fast¬
slå att befästningsanordningarna här
överensstämde med Hogenbergs fram¬
ställning av 1580-talets Malmö. I vall¬
graven, som slutade vid östergatans söd¬
ra sida, påträffades bl. a. två människo¬
skallar, den ena med ett kraftigt hugg¬
märke i hjässbenet.

Den mest omfattande utgrävningen i
Gamla staden ägde rum i västra delen av
Kv. Magnus Smek i samband med bygg-
schaktning. Brunnar och nedgrävda tun¬
nor liksom avfallsgropar, tillsammans ett
20-tal anläggningar, undersöktes. Man
kan med hjälp av fynden belägga be¬
byggelse i kvarteret från mitten av 1200-
talet och framåt.

I Rosengård, i K v. Taxeringsinspektö¬
ren undersöktes i somras två lertag fyllda
med kulturjord- Keramiken därifrån är
av äldre järnålderstyp och mycket tunn,
ofta sotsvart med mycket väl glättad
yta. Fragment av fotbägare finns i mate¬
rialet, som nu håller på att konserveras
och hopsättas.

Fynd från 1000— 11CO-talet har på¬
träffats på två ställen vid Almgården
och Högatorp, öster resp. norr om V.
Skrävlinge kyrka. På det förstnämnda
stället undersöktes ett kulturlager i en
sluttning. Keramiken ar av samma sort
som den i Lunds äldre lager. En kniv
och en betseldetalj av järn, en vävkam
och en islägg av ben samt brynen finns
bland fynden. Vid FLögatorp undersök¬
tes ett grophus innehållande rikligt med
fisk- och däggdjursben och keramik.
Några kärl går att delvis rekonstruera.
Bland järnföremålen, som ännu ej kon¬
serverats märks ett hänglås, som låg där
grophusets utgång kan tänkas ha varit.
En väl bevarad streckornerad benkam
låg i grophuset liksom ett på mitten ge¬
nomborrat litet rörben, kanske en vissel¬
pipa ?

UndersÖkningsaktiviteten i Gamla sta¬
den har varit ganska livlig. Vid två till¬
fällen, i Kv. Ellenbogen och i Kv. öster¬
port har stadens forna vallgravar på¬
träffats och uppmätts. På den först¬
nämnda platsen konstaterades två paral¬
lella gravar, den yngre, djupaste och bre¬
daste intill Baltzargatan. Av fynden att

B. S.

Ett tidigare okänt gravfält från yngre
bronsåldern och äldre järnåldern har i
höst påträffats vid schaktningsarbeten på
den s. k. Möllebacken i Nosaby socken
utanför Kristianstad. Den av pågående
byggnation föranledda undersökningen
av gravfältet har medfört att hittills
sammanlagt ett 40-tal bronsåldersgravar
och 3 järnåldersgravar tagits bort. Bland
bronsåldersfynden finns ett stort antal
tunnformade lerkärl med rabbig yta av
vilka en del förutom brända ben inne¬
hållit smärre gravgåvor såsom rakknivar,
dubbelknappar och nålar av brons. Som
lock på ett av kärlen låg en hankförsedd
skål. Järnåldersgravarna utgjordes av
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en av kyrkan numera undanröjt faran
för förstörelse av målningarna.

I samband med konserveringen har
flera iakttagelser av intresse gjorts. Bl- a
har en tidigare okand senmedeltida mo¬
numental Kristoffer-gestalt påträffats på
kyrkans nordvägg.

små, välbyggda stenkistor. En av kistor¬
na kan dateras till 20C-talet e. Kr. med
hjälp av tre stycken däri påträffade
bandformade fibulor av nära nog iden¬
tiskt utseende.

Vid VA-grävningar i ÖUsjö, Skep-
parslöv socken, har en boplatslämning
kommit i dagen. Inom ett ca 5 m2 stort
område frilädes ett 2— 4 dm tjockt kul-
turjordslager med skörbrända stenar och
brända ben. I lagrets botten kunde ett
flertal skärvor av ett lerkärl från yngre
stenåldern tillvaratagas. Vidare påträffa¬
des ett stolphål. Dess funktion i en even¬
tuell hydda kan tyvärr ej fastställas till
följd av den skadegörelse som grävsko¬
pan hunnit göra innan den arkeologiska
undersökningen kunde utföras.

En inventering av fornlämningar och
andra kulturhistoriska objekt inom Kris-
tiamtadsblocket har utförts med anled¬
ning av den pågående blockplaneringen.
Ca iCC objekt har registrerats och in¬
ventering bekräftar uppfattningen, att
Kristianstadstrakten är ett av Skånes
fornlämningsrikaste områden. Särskilt
anmärkningsvärt är det stora antalet
högar och rösen från bronsåldern norr
om staden (Nosaby-Råbelöf-Fjälkestad).
Inventeringen har huvudsakligen utförts
med ledning av arkivuppgifter, och man
kan erfarenhetsmässigt räkna med att
riksantikvarieämbetets kommande syste¬
matiska fältinventering kommer att vä¬
sentligt öka antalet kända fornlämningar.

E. r.

K.S.

Yttertaket till Tostcrups dolt repareras
och lägges om. Anslag till det omfattan¬
de arbetet har lämnats av riksantikvarie¬
ämbetet. Landsantikvarien har även del¬
tagit i preliminära diskussioner om res¬
taureringen och förnyelsen av de åldriga
alleerna kring slottet, av vital betydelse
för intrycket av hela slottsmiljön. Utred¬
ning av frågan pågår genom professor
Börje I.öfkvist.

I samband med pågående restaurering
av Fin ja kyrka överses och konserveras
även den kända romanska kalkmålnings-
sviten i kyrkan, f många år har målning¬
arnas tillstånd oroat antikvarisk expertis;
saltutfällningar har konstaterats på ytan.
Vid en nyligen företagen besiktning ge¬
nom sakkunniga från Tekniska högsko¬
lan i lund har emellertid gjorts sanno¬
likt, att den kontinuerliga uppvärmning-

OBS!
för att underlätta arbetet med distri¬
bueringen av Alc till våra prenume¬
ranter och för att bättre kunna kon¬
trollera att alla föreningens medlem¬
mar får tidskriften, kommer vi fr.o.m.
1 970 att översända årgångens första
häfte per postförskott.
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