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Om Lunds murar och vallar
Av Rikard Holmberg
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Den salige Laurentius i
sitt himmelska Jerusalem,
varav kyrkostaden Lund
skulle utgöra en avbild.
Laurentius står i sin borg,
domkyrkoborgen.
Cod. Ups. 83.

_
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På grundval av äldre kartmaterial, arkeologiska undersökningsresultat
och befintliga rester av medeltida bebyggelse samt efter
jämförande studier av europeiskt material lägger fil lic. Rikard
Holmberg här fram en överraskande hypotes om Lunds
ursprung.

”Eo tempore Lund muro et vallo iussu
Herici est circumdata”.

Med dessa ord (Script, min. I, s. 28)
framhåller Roskilde-krönikans okände
författare, att Lund under ärkebiskop
Ascers tid på kung Erik Emunes befall¬
ning omgavs med ”mur och vall”. Det
historiska sammanhang, i vilket uppgif¬
ten är inpassad, daterar denna byggna¬
tion till år 1134.

De historiker, som omnämnt denna
notis, har i regel tveklöst accepterat
uppgiften som ett belägg på att staden
detta år erhållit en ringmur. Några pre¬
ciseringar angående murens utseende
har man visserligen i regel inte vågat
ge sig in på, men det torde knappast
råda någon nämnvärd tvekan om att
vad som föresvävat dem är en kon¬
struktion av typ Visby ringmur, i ett



något ålderdomligare utförande.
Det historiska källmaterialet ensamt

medger knappast några mera vittgående
resonemang i frågan. Först sedan notisen
kunnat sättas i samband med arkeolo¬
giska fynd, torde det vara möjligt att
med verklig behållning diskutera befäst¬
ningens utseende och funktion. Ragnar
Blomqvist har gjort ett sådant försök
att anknyta notisen till det arkeologis¬
ka materialet, men tyvärr med ringa
resultat. Han har således gjort ett antal
snitt genom den vall, som ännu långt in
på 1800-talet helt kringgärdade staden,
och varav ännu vissa rester är bevarade
i sydväst, i Stadsparken. De undersök¬
ningar, som Blomqvist fått tillfälle att
utföra, har dock ej kunnat belägga, att
denna befästningsgördel någonsin om¬
fattat mer än en vall med grav samt
tre murade portar. Det har heller ej
kunnat påvisas, att anläggningen över¬
huvudtaget går tillbaka till den äldre
medeltiden. Tvärtom anser sig Blom¬
qvist ha fastställt, att de påträffade
resterna troligast förskriver sig från
1300-talet. Denna arkeologiska datering
synes ge ett gott stöd åt hans uppfatt¬
ning att befästningen, i det skick den
spårats, tillkommit som en följd av
kung Valdemar Erikssons år 1326 date¬
rade handfästning, enligt vilken ”bor¬
garna från Lunds stad skola ha full rätt
och frihet att efter förmåga befästa sin
stad och andra köpstadsmän sina städer
som de bäst kunna med plankor, gravar,
murar och pålverk till hela rikets och
deras egen nytta och säkerhet” (Dipl.
dan. 2.R.:IX, s. 228).

Därmed skulle denna befästningsan-
läggning således ha tillkommit med
kunglig tillåtelse men helt och hållet på
borgerligt initiativ. Det torde då finnas
anledning att sätta den i direkt samband

med de borgerliga självständighetssträ-
vanden,
denna tid sannolikt relativt nybildade
råden. I Lund omnämnes rådmän första

representeras av de vidsom

gången år 1303 (Dipl.dan. 2.R.:V, s.
242).

I krigshistorien synes denna vallan¬
läggning knappast ha spelat någon
nämnvärd roll. Blomqvist framhåller
särskilt, att vallarna överhuvudtaget ej
omnämnes i skildringarna av Karl
Knutssons angrepp på staden år 1452.
Vid detta tillfälle synes ärkebiskopens
borg Lundagård ha haft de enda funk¬
tionsdugliga fortifikationerna på plat¬
sen.

Denna mycket svaga jordvallsbefäst-
ning har av Sven Noréen parallellise-
rats med den likaledes till 1300-talet
med hjälp av arkeologiska fynd datera¬
de stadsmuren kring Åhus. Enligt No¬
réen får denna murs ”allmänt primitiva
karaktär och ofullständighet en rimlig
förklaring om man antar att den till¬
kom icke på kungens eller ärkebiskopens
uppdrag utan som ett borgerligt före¬
tag”. Jämförd med Lunds stadsvall är
dock denna mur med sina portar och
flankeringstorn en imponerande an¬
läggning. Lund har visserligen enligt
Mogens Madsen (Mon. Dan. 2.R.:II, s.
267) haft tre, i slutet av 1500-talet re¬
dan raserade stadsportar, men att döma
av Blomqvists undersökningsresultat
från den norra porten, har denna i fullt
utbyggt skick då ännu ej varit sekel¬
gammal. I sitt medeltida skick har den
lundensiska stadsbefästningen således
även ur skånsk synpunkt varit ytterst
anspråkslös. På Mogens Madsens tid var
den redan nedbruten, d. v. s. ur fortifi-
katorisk synpunkt ur funktion, sedan
vallen genombrutits på flera ställen
mellan portarna. Ända in på 1800-talet
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kunde den dock göra tjänst som tull¬
gräns.

Trots avsaknaden av arkeologiska
belägg anser Blomqvist, att denna torf¬
tiga vallanläggning är att betrakta som
en ombyggnad av den inledningsvis om¬
nämnda befästningen från 1100-talet.
Dess ännu i stadsplanen (fig. 1) fullt
urskiljbara sträckning skulle således en¬
ligt hans mening ända in i vår tid ha
bevarat spåren efter Erik Emunes mur
och vall. Otvivelaktigt kan man i val¬
lens sträckning spåra äldre skeden i dess
historia an det som redovisas av Mogens
Madsen, eftersom vallen har sex eller,
snarare, sju hörn, vdket som Blomqvist
påvisat torde bero på att man vid an¬
läggandet dragit raka linjer mellan lika
många utfartsvägar. Ursprungligen bör
vallen således ha haft sex eller sju por¬
tar. När de varit så många, därom kan
endast arkeologiska undersökningar
lämna besked, men i avvaktan på dessa
eventuella framtida resultat bör det
vara tillåtet att bygga upp ett resone¬
mang på jämförelser med andra städer,
inom och utom Skandinavien.

Flertalet verkligt stora stadsmurs¬
byggen i Skandinavien synes tillhöra
1200-talet. Under detta århundrade
tillkom således i Sverige både Visby
ringmur och den äldsta muren kring
Stockholm, samt sannolikt även muren
kring Kalmar. I Danmark synes Vor¬
dingborg och Kalundborg ha erhållit
ringmurar först under 1300-talet, men
liksom i fråga om Köpenhamn, där
existensen av en mur dokumentariskt
kan beläggas till mitten av 1200-talet,
synes man allmänt hålla det för troligt,
att dessa orter haft någon form av om-
vallning redan under 1100-talets slut¬
skede, då Köpenhamns slott uppfördes
av ärkebiskop Absalon, Vordingborgs

av Valdemar den store och Kalund¬
borgs av Esbern Snare. I samtliga fall
skulle det dock vara fråga om väsent¬
ligt yngre anläggningar än Erik Emunes
mur kring Lund. Annars erbjuder mu¬
ren kring Köpenhamn (fig. 2) genom sitt
stora omfång, som även inneslutit stora
obebyggda arealer, vissa likheter med
vallen kring Lund. I detta avseende
kan Köpenhamns mur dock även jäm¬
föras med 1200-talsmuren kring Visby,
och så länge den ej kunnat betryggande
dateras till Absalons tid, är den knap¬
past något användbart argument till
stöd för Blomqvists uppfattning om den
lundensiska 1100-talsmurens sträckning.

Några stadsbefästningar från 1100-
talets förra hälft har hittills ej kunnat
arkeologiskt beläggas från någon plats
i Skandinavien, men några ord bör kan¬
ske sägas om ett par äldre anläggningar.
De med jordvallar befästa städerna Bir-
ka och Hedeby var längesedan över¬
givna på Erik Emunes tid, medan där¬
emot det likaledes vikingatida Ärhus
bibehållit sig
ut till en betydande stadsbildning. En
del av den vikingatida vallen i Århus
undersöktes 1963, och det kunde där¬
vid konstateras, att den blivit förnyad
vid två tillfällen under 900- och 1000-
talen. I vilket skick vallen befunnit sig
i början av 1100-talet kan väl däremot
knappast sägas vara klarlagt, men hit¬
tills har det i varje fall ej framkommit
någon antydan om att vallen under
detta skede ersatts av en ny, som även
kringgärdat den bebyggelse, som
kommit under Í000-talet. Den vikinga-
tida vallen i Århus synes nämligen ha
löpt kring ett mycket snävt tilltaget
område, och de kyrkor, som daterats
till 1000-talet, St Oluf och domkyrkan
St Nicolai, har båda legat utanför. Ifall

biskopssäte och växtsom

till-
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Fig. 2

Fig. 1. Hypotetiskt klosterkors i Lund vid 1100-talets mitt, inritat på en avvägningskarta
över moränen i Lund, efter R. Blomqvist: Tusentalets Lund.
I norr Allhelgonaklostret, i väster St Petri nunnekloster, i söder Treenighetens prenion-
stratenserkloster, i öster kyrkan Maria rnagle med hypotetisk, tilltänkt klosterstiftelse. I
centrum den hypotetiska dotnkyrkoborgen.
De tre brandplatserna från 1452, dekanresidenset samt kyrkorna St Clemens och Sc
Botulf, har markerats med flammor.

Fig. 2. Det äldsta Köpenhamn eller Havn, efter København fra bispetid til borgertid
(utg. av stadsingeniørens direktorat) 1947.
Streckad begränsning = ”Absalons vold” från slutet av 110C-talet— början av 1200-talet.
På Strandholmen anladc Absalon sin borg, där nu Christiansborg reser sig. V = Vester¬
gade— Strøget, Na = Købmagergade, H = Gammelstrand, C = Clemens kyrka. Den kryss-
skrafferade ytan visar läget för den äldsta, med vall och grav omgivna bebyggelsen, san¬
nolikt från 1000-talets början.
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Erik Emunes befästningsarbeten i Lund
anknutit till den äldre tradition, som
kan spåras i Ärhus, bör den således
ha haft ett väsentligt mindre omfang
än 1300-talets vall. I Köpenhamn bör
de ej jämföras med 1200-talsmuren utan
snarare med den inte helt tillförlitligt
daterade men sannolikt till 1000-talets
förra del hänförbara anläggning med
vall och grav, som sparats i området
mellan platsen för det medeltida råd¬
huset vid Gammeltorv och det nutida
vid Rådhuspladsen (fig. 2). Inom denna
befästning har ej heller rymts någon
kyrkobyggnad, men omedelbart utan¬
för den låg Köpenhamns äldsta kyrka,
St Clemens.

De senvikingatida eller tidigmedel¬
tida vallanläggningarna i Ärhus och
Köpenhamn bör lämpligen jämföras
med en ofta citerad notis i munken Eier¬
bords 1158— 59 författade Dialogus de
Ottone episeopo bambergensi, som refe¬
rerar den till Danmark år 1127 som
sändebud till ärkebiskop Ascer ut¬
skickade prästen Iwans uppgift om att
”urbes ibi et castra sine muro et turribus
ligno tantum et fossatis muniuntur”
(Bibl.germ. V, s. 822). Uppgiften ingår
i en beskrivning av Iwans mottagande
hos ärkebiskopen, där den senare och
hans omgivning kontrasteras gentemot
Iwans eget följe. Av allt att döma.
göres Ascer i sammanhanget till före¬
mål för en tämligen tendentiös ned¬
värdering, när det framhålles, att präs¬
ten Iwan själv syntes mer betydande
än ärkebiskopen. Samma tendens kom¬
mer otvivelaktigt även fram i beskriv¬
ningen av befästmngsanläggningarnas
torftighet, vilket givetvis förringar upp¬
giftens tillförlitlighet. Man kan emeller¬
tid notera
ningarna säges uppvisa brister. De säges

sakna murar och torn, för att i stället
omges med träförskansningar och gra¬
var. Hade Iwan kotnmic till Lund sju
år senare, så hade han följaktligen ej
kunnat uttrycka sig så nedsättande, om
man får sätta tro till Roskildekröni-
kans ord. Blomqvist ställer sig emeller¬
tid här helt avvisande. Enligt hans
mening är det just en befästning av det
slag som Iwan beskriver, som kommer
till utförande år 1134. De befästa
”urbes”, som Iwan omnämner, skulle
han ha sett på andra håll i Danmark.
Nu var emellertid Iwan utskickad av
sin förman, biskop Otto av Bamberg,
medan denne befann sig på en missions¬
resa i Pommern, och det bör knappast
ha funnits någon anledning för honom
att passera något annat danskt territo¬
rium än Skåne. Varken Herbord eller
hans kollega Ebo, som i sin samtidigt
författade helgonvita över biskop Otto
också nämner episoden, har några an¬
dra uppgifter om Iwans resa än att
han farit sjöledes (Bibl.germ. V, s. 685).
Rimligen bygger Iwan i så fall sin upp¬
fattning om de danska ”urbes” huvud¬
sakligen på vad han sett i Lund, och
det är kanske rentav troligt, att det är
den enda han besökt. Borgar, ”castra”,
kan han ha sett t. ex. i sådana kust-
orter som Trelleborg, Hälsingborg eller
Borgeby, där ju namnen själva utsäger,
att borgar ingått i de äldsta anlägg¬
ningarna. Ingendera befästningstypen
har imponerat på honom, åtminstone
vad han enligt Herbord har rapporterat
till sina landsmän. Med all sannolikhet
har han i första hand jämfört sina in¬
tryck med förhållandena i hemstaden
Bamberg, och denna ”urbs” bör därför
framförallt ha skilt sig från Lund, där¬
igenom att den haft murar och torn.
Naturligtvis kan många andra olik-

vilka avseenden befäst-
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St Jakob. A-B. den egentliga köpstaden.
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heter ha förelegat, men eftersom dessa
i så fall ej omnämnes hos Herbord,
kan man ha rätt att antaga, att det
åtminstone funnits vissa allmänna lik¬
heter.

Bambergs 1100-talstopografi är jäm¬
förelsevis väl känd, tack vare ett fler¬
tal dokumentariska uppgifter. Innan
man ger sig in på en närmare beskriv¬
ning av dess utseende, torde det emel¬
lertid vara lämpligt med en kort redo¬
görelse för innebörden i begreppet
”urbs”. Tyvärr kan denna vara högst
varierande. Blomqvist översätter ordet
med stad, vilket i och för sig kan före¬
komma. Urbs har otvivelaktigt även
under 1100-talet varit den vanliga be¬
teckningen på staden Rom, och ordet
har även använts om andra städer, sär¬
skilt stiftsstäder, d. v. s. i ungefär sam¬
ma betydelse som det mer vanliga
”civitas”. Ordet ”urbs” kan således nå¬
gon gång ha använts som en beteckning
för hela Bambergs stadsområde. Van¬
ligen torde emellertid ordets betydelse
ha varit befästning d. v. s. ungefär det¬
samma som ”castrum”, men med den
skillnaden att ”urbs” betecknat ett riks-
fäste eller en biskopsborg, d. v. s. ett
befäst domkyrkoområde. Eftersom Eier¬
bords text tydligt utsäger, att det är en
befästning som avses, så måste det ade¬
kvata jämförelseobjektet i Bamberg ha
varit domkyrkoborgen. Någon befäst¬
ning, som kringgärdat hela stadsom¬
rådet, har nämligen ej funnits (fig. 3).

Domkyrkoborgen i Bamberg var i
sin art en ovanligt stor anläggning. Den
hade en gång byggts som släktborg,
”castrum”, för de mäktiga Babenber-
garna, men sedan konfiskerats av kro¬
nan. År 1007 hade den av kejsar Hen¬
rik II genom inrättandet av ett biskops¬
säte förvandlats till en domkyrkoburg.

Denna stora borg har dock ej inrymt
någonting annat än domkyrkan samt
bostäder för biskopen, domkapitlets
medlemmar, samt de anställda, som be¬
hövts för att sköta administration och
hushållning. Strax sydost om borgen
anses en urgammal bebyggelse av by¬
karaktär ha legat. Den egentliga köp¬
staden har emellertid legat öster om
och nedanför borgen, i floden Regnitz
deltaområde. Den kan redan under
slutet av 1000-talet ha omgivits av en
separat skyddsvall. I Herbords och
Iwans uppfattning om stadsbilden torde
emellertid dessa båda bebyggelseom¬
råden ha spelat en helt underordnad
roll. För dem har stadsbilden förutom
av domkyrkoborgen helt dominerats
av de fyra klosterstiftelserna i peri¬
ferin. I likhet med den 1139 avlidne
kaniken Heimo i St Jakob har de san¬
nolikt fascinerats av det väldiga kors,
som bildades av de fyra klostren, St
Jakob i väster, St Stefan i söder, St
Gangolf i öster och Herbords St Mikael
i norr, samt domkyrkoborgen i cen¬
trum: ”Genom sina i korsform ordnade
kyrkor och altarstiftelser befäst av den
korsfäste Kristus Jesus, firar sålunda
staden Bamberg en ständig minnes-
gudstjänst för sin förste grundare Hen¬
rik II . . ,” (Bibl.germ. V, s. 546).

Enligt Erich Herzog har sakrala
stadslandskap av denna art särskilt un¬
der 1000-talet allmänt eftersträvats in¬
om det tyska kulturområdet. Han
uppfattar denna tyska stadstyp som
helt väsensskild från den nordiska, vil¬
ken Herzog bl. a. finner exemplifierad
i Lund. Även i Lund kan emellertid
ett dylikt kors av klosterstiftelser ha
planerats, om än först vid 1100-talets
mitt (fig. 1). Med den åt Maria och
St Laurentius helgade domkyrkan i
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tilläggas, att det knappast vid något
annat tillfälle i stadens historia bör ha
varit lättare att organisera ett sådant
bygge. Domkyrkobygget bör nämligen
då ha varit i full gång, sedan altarna
i kryptan invigts 1123, — 26 och — 31,
och orten bör ha haft överflöd på
yrkeskunnig arbetskraft, samtidigt som
sannolikt stora lager med sten och mur¬
bruk lagts upp för kyrkans räkning.
Det förefaller onekligen ytterst rimligt,
om Erik Emune under detta krigiska år
ansett sig ha anledning att omdirigera
dessa resurser för att erhålla en modern
befästning. Denna stenmur skulle f. ö. i
så fall ändå inte ha varit den första i en
dansk domkyrkoborg, eftersom Ros¬
kilde domkyrka redan i slutet av 1000-
talet, under Olof Hungers tid, blivit
omgiven av en ”murus lapideus”, en¬
ligt en annan uppgift i Roskilde-
krönikan (Script.min. I, s. 25).

Hur har i så fall denna befästning
tett sig? Om man vill skaffa sig en
reell kunskap, måste givetvis arkeo¬
logiska undersökningar företagas, men
vissa kända fakta torde t. v. kunna ge
underlag för en hypotetisk rekonstruk¬
tion.

centrum låg sedan 1000-talet i norr
Alla Helgons benediktinerkloster. I sö¬
der låg enligt Blomqvists högst sanno¬
lika uppfattning den äldsta åt Drotten
helgade domkyrkan, vilken av ärke¬
biskop Eskil förändrades till ett pre-
monstratenserkloster, vigt åt Treenig¬
heten. 1 väster nygrundades vid unge¬
fär samma tid Marias och St Petri
nunnekloster av benediktinerorden. Ett
kloster i öster saknas således, men det
kan ifrågasättas om inte ett sådant
planerats av ärkebiskopen. Här låg i
symmetri med St Petri nunnekloster den
kyrka, som benämnts Maria magle,
den större Mariakyrkan, för att den
skulle kunna skiljas från stadens torg¬
kyrka, Maria minor. Denna uppenbar¬
ligen betydande anläggning donerades
av ärkebiskop Andreas Sunesen till
domkapitlet, vilket av Blomqvist tol¬
kas som ett belägg på att kyrkan grun¬
dats av en av dennes företrädare i
ämbetet. Om denne företrädare varit
den flitige klostergrundaren Eskil, så
måste det sägas, att utkastet till det hy¬
potetiska klosterkorset förefaller kunna
ha varit denne kyrkofurste fullt vär¬
digt. Huvudänden skulle således ha
vigts åt Treenigheten, fotänden åt Alla
Helgon, höger arm åt jungfrun Maria
och vänster åt apostlafursten Petrus.
Arrangemanget skulle kunna jämföras
med Eskils storslagna altarprogram för
domkyrkans högkor, där de tre dia¬
konerna Laurentius, Vincentius och
Stefanus assisterar vid högaltaret Maria
och vid sidoaltarna de henne uppvak¬
tande riddarhelgonen Albanus och
Mauritius.

Redan 1134 skulle emellertid den
tidigare av en träbefästning omgivna
domkyrkan ha kringgärdats med en
stenmur av kontinental typ. Det bör

I moderniserat skick har av allt att
döma denna domkyrkoborg slagit till¬
baka Karl Knutssons anfall år 1452.
Vid detta tillfälle brändes den övriga
staden ned, och Blomqvist har ansett
sig kunna spåra denna brand i det nu
till Kulturen flyttade dekanresidenset,
som stått vid Kyrkogatans norra
samt i St Clemens kyrkoruin. Ett påve¬
brev från 1475 omtalar vidare att St
Botulfs kyrka härjats av fienden (LÄU
IV, s. 226). Dessa platser bör således
ha legat utanför borgen (fig. 1). Att
detta varit fallet med dekanresidenset
är anmärkningsvärt, eftersom kaniker-

del,
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i väst-östlig riktning omedelbart norr
om och under det stora bankhuset vid
Stortorget. Tomten för denna byggnad
har f. ö. varit tillgänglig för arkeo¬
logiska undersökningar, varför avväg-
ningskurvan inom dess område kunnat
läggas in exakt. 1 öster är kurvorna
relativt diffusa, beroende på glest lig¬
gande mätnmgspunkter, men man synes
dock kunna ana en fortsättning av
rännan längs Kungsgatans norra del
mot Krafts torgs östra sida och därefter
mot norr förbi det sydvästra hörnet av
Akademiska föreningen. Denna här be¬
skrivna ränna kan utgöra ett spår efter
domkyrkoborgens vallgrav. Huruvida
det i så fall varit en våt eller en torr
grav, kan naturligtvis endast avgöras
genom grävningsiakttagelser, men efter¬
som Blomqvist noterat ett par bäck¬
flöden, som runnit genom staden, har
det kanske troligast varit en våtgrav.
I norr kan ett vattenflöde ha letts in
i vallgraven omedelbart öster om uni¬

versitetshuset, och i söder kan ett ut¬
lopp ha funnits strax väster om Kyrko¬
gatans mynning i Stortorget.

Borgens område skulle därmed ha
haft ungefär formen av en cirkel med
centrum drygt 20 m. norr om skarven
mellan domkyrkans långhus och torn¬
parti. övriga, visserligen oftast betyd¬
ligt yngre, danska 1100-talsborgar är
emellertid i regel mångkantiga. På en
karta från 1688 (fig. 5) kan möjligen
ännu vissa delar av anläggningens
ytterkontur spåras. Om murens sydsyd-
västra och sydsydöstra sidor förlöpt
ungefär så som denna karta anger, så
torde borgens grundplan ha varit ått¬
kantig, d. v. s. av samma form som
fästet Skeviaborg i Verums sn i norra
Skåne (fig. 6). Denna svårdaterbara
borglämnings utforskare, B. Wilhsson,

nas residens oftast, t. ex. i Bamberg,
låg inom det befästa området. Lunds
domkyrkoberg bör således ha varit
jämförelsevis trångbodd, men eftersom
initiativet till byggnationen togs av
kung Erik, kan detta bero på att den
även inrymt en kungsgård. Enligt en
notis från perioden 1375— 87 skall
domkyrkan då i förläning av drottning
Margareta ha mottagit den forna
kungsgården ”på västra sidan om kyr¬
kogården” (Lib.mem., s. 271). Möj¬
ligen kan det, enligt Blomqvist, ha
varit en del av denna kungsgårds om¬
råde, som 1490 utarrenderades till
borgmästaren Nils Fyen, och som be¬
skrives på följande vis: ”en del av
Tegelgården, liggande västan för saneti
Laurens kyrka, (nående i) öster från
kyrkogården och (i väster) till Adel¬
gatan” (LAU V, s. 130). Denna tomt
bör således ha sträckt sig från dom¬
kyrkan till den gata, som då, innan
Kyrkogatan anlagts, löpte närmast väs¬
ter om kyrkan, d. v. s. den nuvarande
Stora Gråbrödersgatan. Rimligen bör i
så fal! kungsgården en gång ha omfattat
i stort sett hela det nuvarande kvarteret
Altona.

Betraktar man de av Blomqvist
approximativt inmätta avvägningskur-
vorna för grundmoränens yta inom om¬
rådet (fig. 4), så finner man, att den
del, som nu i huvudsak upptages av
domkyrkan och Lundagård, bildar cn
tämligen plan yta, som sluttar något
åt söder. I nordväst begränsas denna
yta av en ränna, som synes gå genom
södra delen av kvarteret Glädjen, norr
om och parallellt med Lilla Gråbrö-
dersgatans östra del. Därefter synes
rännan fortsätta längs Stora Gråbrö¬
dersgatan, för att sedan svänga åt syd¬
ost. Söder om domkyrkan synes den gå

10
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Fig. 4. Hypotetisk borganläggning i Lunds centrum. De inlagda avvägningskurvorna över
moränen följer i stort fig. I, men har något reviderats i enlighet med O. Rydbecks, R.
Ulomqvists och C. G. Lekholms plan över grävningar i och kring Lunds domkyrka, j

Lunds domkyrkas historia I, 1946, s. 136.
Med tjock linje har inlagts den hypotetiska vallgraven från 9CC-talets slut jämte den sam¬
tidiga stavkyrkan St Clemens, samt vidare Enk Emunes borgmur från 1134 och kung Nils
tornfront mot torgplatscn, domkyrkan med framförliggande kungsgårdshuvudbyggnad och
atrium, samt St Nikolai kyrka. Stående eller arkeologiskt påvisade byggnadspartier är
fyllda. På samma sätt har även den efter äldre planer över den nu försvunna korsgången in¬
ritade delen av den ÖSÖ ringmuren markerats.
Med tunn linje har inlagts dels Lundagårdshuset och dcmkyrkoliberiet, i vilka delar av
ringmuren antages ingå, dels dekanresidenset vid Kyrkogatan, ett likartat residens i kors¬
ningen mellan Stora och Lilla Gråbrödersgatorna samt det kanikresidens öster om dom¬
kyrkan, i vilket superintendenterna bodde efter reformationen. Dessutom liar med tunn
linje markerats de rester efter en tegelbyggnad, som påträffats omedelbart söder om det här
föreslagna läget för den SSÜ ringmursdelen.
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Fig. 5. Området för den hypotetiska borganläggningen på en karta över Lund
från ar 1688. Obs. domkyrkoområdcts sydöstra begränsning, samt de två öpp¬
ningarna åt söder, d — St Clemens.

har f. ö. starkt poängterat dess sam¬
hörighet med ärkebiskopssätet. Han
hävdar, att borgen tillhört det halva
bol i garden Björkeberga, som ingick
i ett 1145 upprättat prebende vid dom¬
kyrkan (LÄU I, s. 61). I planrekon¬
struktionen (fig. 4) har domkyrko-
borgen här givits exakt fem ggr större
dimensioner än Skeviaborg.

Innervinkeln i en regelbunden åtta-

hörning, 135J, erhålles om man antar,
att den sydsydöstra muren löpt i
linje med domkyrkoliberiets vägg mot
Kungsgatan, och att den sydsydvästra
löpt parallellt med de 1922— 23 blot¬
tade lämningarna efter en tegelbyggnad,
som låg ca 50 m. söder om domkyrkans
tvärskepp. Strax nordväst om denna
byggnad iakttogs år 1908 vid en kloak¬
grävning i den gata, som då ännu ledde
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fram mot domkyrkans sydportal, cn
murrest, som kan ha varit en lämning
efter en portöppning i borgens sand¬
stensmur. Huvudingången bör dock ha
befunnit sig mitt i den sydsydvästra
muren, d. v. s. i fonden av den sanno¬
likt medeltida, sydligaste delen av
Kyrkogatan. Detta kan ha inneburit, att
ärkebiskopen och kungen haft var sin
ingång på ömse sidor om huvudentrén.
På rekonstruktionsritningen har dessa
tre ingångar placerats i tornbyggnader,
i analogi med framställningen i stadens
sigill (fig. 7). En helt likartad fram¬
ställning möter även på mynt, som
präglats för kung Nils (fig. 8), vilket
skulle kunna innebära, att just detta
murparti tillkommit redan under åren
1127— 34, före Erik Emunes makttill¬
träde. I myntens omskrift läses orden
PAX POR(TU), vilket uttolkats torg¬
frid. En sådan frid bör mycket effek¬
tivt ha kunnat garanteras av denna be¬
fästning, eftersom torget legat omedel¬
bart framför.

I NNV och ONO bör det ha funnits
ytterligare två öppningar, som lett ut
mot Bredgatan och Sandgatan. Från
norr bör följaktligen borgen ha kunnat
te sig ungefär som på den samtida, till
en symbol schematiserade avbildningen
av St Laurentii borg, som återfinnes i
det numera i Uppsala förvarade evange-
liarium, som en gång tillhört dom¬
kyrkan (vinjettbilden sid 1).

I rekonstruktionen har Lundagårds-
husets nordvägg antagits utgöra en rest
av muren. I sina nedre delar är denna
uppmurad i sten, vangenom den av¬
viker från övriga delar av huset. Den
östsydöstra muren har antagits gå i
linje med den östra muren i den kors¬
gång, som ännu i början av 1800-talet
stod kvar öster om domkyrkans absid.

övriga delar av borgoktogonen har
därefter kompletterats under förutsätt¬
ning av att anläggningen varit regel¬
bunden.

Inom borgen bör det, som ovan
framhållits, ha funnits utrymme för så¬
väl kung som ärkebiskop och dom¬
kyrka. Dessutom har ytterligare en
kyrka, St Nikolai, legat inom området,
längst i nordväst. Denna är dokumen¬
tariskt belagd till 1100-talet, och Blom-
qvist framhåller möjligheten av att den
grundats redan i dess inledningsskede,
som en följd av Erik Ejegods besök i
Bari, där helgonets reliker förvarades.
Eftersom Nikolaus var namnhelgon för
hans efterträdare, kung Nils, så bör
dock även denne anses vara en ganska
trolig fundator, särskilt som det är
under hans regering som byggandet av
den nuvarande domkyrkan igångsättes.
I vilketdera fallet är det troligt, att
St Nikolai i första hand fungerat som
kungsgårdens kyrka, men vid sidan
därom kan den ursprungligen även ha
varit hela domkyrkoborgens socken¬
kyrka. Sådana separata sockenkyrkor

Fig. 6. Skeviaborgs borgholme, efter B.
Wilhsson: Skcviaborg — en medeltida skånsk
befästning.
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är kända från samtida kontinentala
domkyrkoborgar.

Bland gårdägare i St Nikolai socken
nämnes vid ett par tillfällen mynt¬
mästare, dels den 1316 avlidne Johan¬
nes Franz, dels den 1358 döde Strange
Jönsson (Lib.mem., s. 7, 263). Den
senares gård skall ha legat strax söder
om kyrkan. Myntmästarna torde ha
hört till de främsta kungliga ämbets¬
männen i staden. Högre på rangskalan
stod sannolikt endast gälkaren eller
prefekten, vilken som kungens person¬
lige representant bör ha residerat i
kungsgårdens huvudbyggnad. Analogt
med vad som vid de senaste årens

mm- <
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' ii m mi
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wŒmundersökningar har ansetts kunna kon¬
stateras i Dalby, kan denna ha legat
omedelbart väster om domkyrkan, skild
från denna genom en atriumgård. Dess
arkitektur bör ha varit mycket på¬
kostad. Ett på domkyrkomuseet be¬
varat tympanonfragment kan möjligen
ge en uppfattning om utsmyckningens
höga kvalitet (fig. 9). Otto Rydbeck
har på museet låtit mura in fragmentet
i en rekonstruktion av domkyrkans för¬
svunna sydvästra portal, dock sedan
han i skrift gett uttryck för stor tvek¬
samhet mot dess hänförande till kyrko-
skulpturen. Denna tveksamhet torde
styrkas av den rent profana prägeln hos
framställningen, en ryttare med jakt¬
falk. Som redan C. G. Brunius påpekat,
har en helt likartad framställning fun¬
nits på Knut den heliges sigill. Fried¬
rich Sesselberg menar, att det är kung torget?
Nils som avbildas, eftersom dennes
ovannämnda lundamynt (fig. 8) visar
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Fig. 7. Staden Lunds sigill, anskaffat senast
vid 1300-talets mitt. Borgens front mot

Fig. 8. Mynt, slaget i Lund för kung Nils.
På reversen en tretornsfront,, som erinrar om

kungen med en falk i handen. Eftersom sigillets, samt i omskriften orden PAX
båda regenterna främjat domkyrko- POR(TU) = torgfrid.
bygget, bör de sannolikt även båda ha „ _

, . , . ,
r .. 0 , rig. 9. I ympanonrragment i Lunds dom-nyuppfort eller utvidgat kungsgårds- kyrkomuseum, efter Seesselberg. Härrör från

byggnader. Seesselbergs uppfattning Nils kungsgård? Jfr myntbilden.
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rådhusrätten flyttade över till de nu¬
varande lokalerna. Någon lokal för
rådhus och byting i någon annan del
av staden har i varje fall hittills ej
kunnat påvisas.

På torgplatsen framför borgen bör
även myntverket ha legat, åtminstone
under en del av medeltiden. Vid grund¬
grävningarna för de båda bankhusen
på ömse sidor om Kyrkogatans myn¬
ning i Stortorget har nämligen påträf¬
fats inte mindre än tre myntstämplar,
representerande kungarna Kristofer I
(1252—59), Erik Mcnved (1286—1319)
och Magnus Eriksson (1332— 60). En
liknande placering av myntverk är
känd från flera kontinentala städer,
bl. a. Bamberg, där det även legat i an¬
slutning till ett torg med rådhus. Rim¬
ligtvis har då även växlingskontor fun¬
nits i eller invid den byggnad, där präg¬
lingen försiggått, men så behöver det ej
ha varit under äldsta tid. Enligt Blom-
qvists uppfattning har myntverket legat
i eller omedelbart invid kungsgården.
Eftersom myntmästare just under det
av myntstämplarna berörda skedet resi-
derat i kungsgårdens grannskap, innan¬
för muren, är det kanske troligt, att
även myntverket ursprungligen haft
samma skyddade läge. Även då präg¬
lingsverksamheten varit förlagd utan¬
för muren, bör den för myntningen
nödvändiga ädelmetallen ha kunnat
lagras i en skattkammare, som befunnit
sig under myntmästarens direkta upp¬
sikt inom borgmuren.

Myntningen har av Blomqvist till¬
skrivits en vital betydelse för staden
Lunds uppkomst. Det torde ej finnas
någon rimlig anledning att nämnvärt
ifrågasätta denna uppfattning. Den kan
intimt förknippas med den av Blom¬
qvist i anslutning till en notis från slutet

torde dock träffa sanningen närmast,
eftersom tympanets mest anmärknings¬
värda stildrag återfinnes på ett par
ställen i den nu stående kyrkan. Ryttar-
framställningen skär på flera punkter
över den kamisprofilerade list, som om¬
ger bågfältet. På motsvarande sätt skär
framställningen på sigillet och myntet
in i omskrifterna. Genom detta för¬
farande torde man ha åsyftat att ge
falkenerarbilden en högre grad av på¬
taglighet. På sigill och mynt är detta
konstgrepp allmänt förekommande,
men i romansk skulptur torde det vara
sällsynt. Idén har dock utnyttjats för
fyra vederlagsskulpturer i domkyrkan,
två å den nordöstra portalens insida,
en i den nordvästra portalen samt slut¬
ligen en i den rekonstruktion av den
sydvästra portalen, i vilken tympanet
nu är placerat.

Till den kungliga borghälften hör
enligt rekonstruktionen även dom¬
kyrkans tornparti, som kan ha inrymt
en kunglig läktare. Ärkebiskopen och
domkapitlet antages ha disponerat den
östra delen av borgen. Under senmedel¬
tiden har ärkebiskopens residens legat
norr om kyrkan, medan kanikerna haft
sitt kapitelhus öster om koret och sitt
ännu bevarade bibliotek invid den syd¬
östra muren. En likartad planering kan
ha förelegat redan under 1100-talet.

Utanför borgen bör det sannolikt
redan 1134 ha funnits en ganska om¬
fattande men tämligen spridd bebyg¬
gelse, med en viss koncentration kring
Stortorget— Stora Södergatan, d. v. s.
torggatan. Borgens sydsydvästra mur
bör ha utgjort torgets norra begräns¬
ning. Från det område, som på rekon¬
struktionen ligger närmast utanför
muren, har stadens administration och
jurisdiktion utövats intill år 1900, då
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av 1000-talet förfäktade åsikten att
Lund fått sitt namn från det engelska
London. Innevarande år är det sanno¬
likt ca 950 år sedan namnet LVND
för första gången präglades på Knut
den stores danska mynt, i exakt samma
form som staden Londons namn har på
hans samtidigt i England utgivna mynt.
överensstämmelsen mellan de danska
och de engelska präglingarna är i själva
verket så stor att det många gånger är
tveksamt, vart man skall hänföra de
enskilda mynten.

Blomqvist har sannolikt med all rätt
tillskrivit den från England importe¬
rade myntpräglingsorganisationen en
stor betydelse för uppbyggandet av
staden Lunds administration. London
bör naturligtvis i sa fall ha varit den
direkta förebilden, och sannolikt har
denna stad haft en mer utvecklad orga¬
nisation än andra samtida engelska
myntorter. Enligt Domesday Book har
under Vilhelm Erövrarens tid alla
myntstämplar graverats i London. Fullt
så uttalad synes inte centraliseringen av
myntningen ha varit under Knut den
store, men London torde dock redan
under hans tid ha varit såväl Englands
största stad som dess främsta myntort.
I den engelska staten kan London ha
blivit en så betydelsefull institution,
att Knut den store velat upprätta en
motsvarighet inom sitt danska terri¬
torium. Den främsta invändning, som
kan riktas mot denna teori om Lunds
tillkomst, ligger i det uppseendeväckan¬
de förhållandet, att hittills inga fynd av
Knut den stores mynt gjorts inom
stadens område. En förklaring till detta
kan möjligen ligga i att Lund ursprung¬
ligen varit en beteckning på myntorga¬
nisationen. Knut den stores ”Lund”
kan i så fall först av en senare regent

ha lokaliserats till den nuvarande orten.
Förutsättningar för förläggandet av

ett myntverk till den plats, där Lund
nu ligger, bör dock ha förelegat redan
under Knut den stores tid. De samtida
engelska myntverken var i regel pla¬
cerade i städer, boroughs eller ports,
men det finns dock belägg på att mynt
har präglats även i borgar på lands¬
bygden och någon gång rent av i till¬
fälliga militärläger. I prästen Iwans
uppgift från år 1127 om med träverk
och gravar befästa ”urbes” torde, som
ovan framhållits, finnas ett klart belägg
för förekomsten av en befästning i Lund
före Erik Emunes tid, eftersom Iwan
knappast skulle ha underlåtit att poäng¬
tera bristen, om det inte funnits någon.
Den i rekonstruktionen med avväg-
ningskurvornas hjälp redovisade vall¬
graven kan tänkas härröra från denna
äldre anläggning, om Erik Emunes be¬
fästningsarbeten endast antages ha inne¬
burit en modernisering. I så fall bör en
överensstämmelse mellan denna anlägg¬
ning och London noteras. Omedelbart
utanför Londons nutida stadsgräns
ligger i väster, där dess läge sedan 900-
talet anses ha markerats av en tull¬
bom, den 1040 första gången om¬
nämnda ”Ecclesia Sancti Clementis
Danorum” (fig. 10). Utanför rekon¬
struktionens vallgrav (fig. 4) låg i Lund
på motsvarande sätt St Clemens kyrka,
vilken enligt Blomqvists mening var
stadens äldsta kyrkoanläggning. Erik
Cinthio har framhållit, att både kyr¬
kan i Lund, dess motsvarighet i London,
samt en hel rad till St Clemens vigda
kyrkor på andra orter synes ha varit
knutna till kungsgårdar. I Lund bör
således St Clemens kyrka ges en be¬
tydelsefull roll vid en rekonstruktion
av platsens utseende under tidigt 1000-
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Fig. 10. London i normandisk tid, d. v. s. ca år 1 I OC, efter M. B. Honeybournc, art. Lon¬
don i Chambers’s encyclopaedia. Väster om The Temple Bar har läget för St Clemens
kyrka markerats (C). Utanför Aldersgate, Bishopsgate, Aldgate och Billingsgate ligger fyra
kyrkor, vigda at St Botulf (B). Har dessa fem anläggningar under dansktiden fungerat som
kungens och stadsbornas begravningsk yrkor?
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Fig. 11. Vikingatidsanläggningcn Trelleborg, efter P. Nørlund: Trelleborg, 1948. Den yttre
vallens utvidgning i öster visar enl. förf., att gravfältet haft en fyrsidig kyrkogårdshägnad.

Fig. 12. Fyrkat, efter O. Olsen: Fyrkat, 1959. Höjdkurvorna visar terrängen före undersök¬
ningen. Gravfältets läge markerat med ett kryss.
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Fra Nationalmuseets arbejdsmark 1949. Höjdkurvorna visar terrängen före under¬
sökningen. Norr om borgen är kyrkan och kyrkogården markerade.
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tal. upptages av park. Däremot har den
föreslagna sträckningen av vallgraven
tangerats vid ett par tillfällen. Vid
grundgrävningen för bankhuset i det
sydvästra hontet av kvarteret Altona
skall man på 3 m:s djup ha ”stött på
en verklig flodbädd med sand och rull¬
sten”. Hans Erlandsson menar, att vad
man träffat på är den västra av de två
bäckar, som runnit genom staden, men
samtidigt, framhåller han, kan denna
bäck ”ha utgjort en vallgrav och gräns
för domkyrkans befästning mot väster”.
Även Blomqvist menar, att denna
västra stadsbäck kan ha runnit ”snett
över gamla lasarettsområdet mot Para¬
disgatans mitt och därifrån i en båge
mot väster till ravinen väster om torg¬
gatan”, men han synes dock föredra
ett annat, västligare alternativ. Där¬
emot skulle enligt Blomqvists uppfatt¬
ning den östra bäcken ha tangerat
den östra gravens här rekonstruerade
sträckning. Det bör nämnas, att den
för rekonstruktionen använda nivå-

Det enda arkeologiska fynd, som
synes kunna knytas till denna äldre
borganläggning, härrör emellertid ej
från Knut den stores tid. År 1927 fram¬
kom i samband med grundgrävnings-
arbetena for det nuvarande domkapi¬
telhuset längst i sydväst ett slutet
myntfynd med åtta mynt, ett engelskt,
fem tyska och tva nordiska, på ca 3
m:s djup, ovanpå leran. Lägesuppgiften
innebär, att fyndet bör ha gjorts i östra
kanten av den hypotetiska vallgraven
(fig. 4). Tyvärr blev ej fyndplatsen
föremål för sakkunnig undersökning
och det kan därför tänkas, att något
mynt förkommit. Brita Malmer, som
senast tagit upp fyndet till behandling,
anser att slutmyntet kan dateras till ca
990, och att fyndet således tidigast kan
ha nedlagts någon gång kring detta år¬
tal. Därmed skulle vallgravsanlägg-
ningen kunna hänföras till Sven Tve¬
skäggs regeringstid och till samma skede
som de stora danska ringvallsborgarna
Trelleborg, Aggersborg och Fyrkat (fig.
11— 13). Det finns då anledning att
jämföra den här framlagda rekonstruk¬
tionen med dessa tack vare ingående
arkeologiska undersökningar väl kända
anläggningar.

Det bör kanske först sägas några ord
om hur det överhuvudtaget skulle kun¬
na vara tänkbart, att en så stor an¬
läggning som denna undandragit sig
upptäckt i en så arkeologiskt välunder-
sökt stad som Lund, Det område, som
enligt rekonstruktionen skulle ha legat
innanför ringvallen har emellertid en¬
dast berörts av en del smala schakt¬
grävningar, i Kyrkogatan, Sandgatan
och innanför domkyrkans murar. Några
större ytor har hittills ej frilagts inom
detta område, som ju huvudsakligen

kartan över moränen uppgjorts av
Blomqvist just för att kunna tjäna som
underlag för en noggrannare bestäm-

dessa bäckars roll i den äldstaning av
stadstopografin. I detta sammanhang
torde det vara tillräckligt att konsta¬
tera möjligheten av att borgen på båda
sidor tangerats av bäckar, som kan ha
kompletterat vallgravssystemet på ett
sätt som nära överensstämmer med för¬
hållandena vid Trelleborg och Fyrkat.
Eftersom vattentillgången i de lunden¬
siska bäckarna knappast varit särskilt
stor, torde de dock ha fått regleras
ganska kraftigt för att hjälpligt kunna
fylla någon fortifikatorisk funktion,
och det är kanske därför sannolikast,
att de huvudsakligen använts som vat¬
tenleverantörer till ett grävt system,
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svårighet i London. Det analoga läget
för Clemens-kyrkan i Köpenhamn har
även nämnts. I Hälsingborg har St
Clemens legat utanför en vall i den
nuvarande öresundsparken, som kan
spåras i äldre kartmaterial, redovisat
i Hälsingborgs historia av Torsten Mår¬
tensson. Som Cinthio framhållit, är det
emellertid framför allt på slaviskt om¬
råde, som St Clemens varit ett helgon
av kyrkopolitisk betydelse. Påven Cle¬
mens 1 (92— 101) skall enligt legenden
ha lidit martyrdöden på Krim. Han
kom sedermera att betraktas som den
slaviska och särskilt den ryska kyrkans
speciella skyddshelgon, samtidigt som
han helt naturligt även kom att rep¬
resentera dessa kyrkors samband med
Rom. Även i Ryssland finns det således
Clcmens-kyrkor, och i Staraja Ladoga,
nordbornas Aldeigjuborg, har cn sådan
legat omedelbart nedanför den medel¬
tida borgen.

Den intressantaste uppgiften om en
rysk Clcmens-kyrka återfinnes emeller¬
tid hos 1000-talskrönikören Thietmar
av Merseburg. Är 1015 skall enligt
denne storfurst Vladimir den helige ha
begravts i en sarkofag i mittpartiet av
St Clemens kyrka i Kiev (Mon.Germ.,
Script, germ, nova series IX, s. 488).
Denna kyrka är märkligt nog helt
okänd i ryska källor. Det antages emel¬
lertid allmänt, att Vladimir blivit be¬
gravd i den av honom själv 991— 96
uppförda s. k. Tiondekyrkan, ehuru
denna annars är känd som en Maria-
kyrka. Det är tänkbart, att St Clemens
politiska roll varit av den arten, att
den kyrkliga ledningen framtvungit ett
patrociniebyte. Den ryska kyrkans
överhuvuden, metropoliterna i Kiev,
var under 1000- och 1100-talen med
två undantag alltid greker, och de två

på det sätt som ovan föreslagits.
Ifall bäckflöden runnit genom de

grävda vallgravarna, kan dessas botten¬
konturer ha vanställts genom erosion,
och de bör därför kunna vara ganska
svåra att upptäcka. På tomten för St
Clemens kyrkogård har Blomqvist dock
iakttagit fördjupningar, som skulle
kunna härröra från en vallgrav, som
kan ha löpt runt kyrkogårdens äldsta
del, på samma sätt som vallgraven
runt begravningsplatsen vid Trelleborg.
överhuvudtaget kan denna kyrko¬
gårds läge utanför den rekonstruerade
ringvallsborgen jämföras inte endast
med detta gravfält öster om vallen vid
Trelleborg, utan även med motsva¬
rande gravfält nordöst om Fyrkat-
borgen och med läget för den medeltida
kyrka, som ligger omedelbart norr om
Aggersborg. Det kan kanske synas
djärvt, att på detta sätt utan vidare
jämföra kyrkogårdar med gravfäk, som
allmänt brukar uppfattas som
niska, men bevisen för att begrav¬
ningarna vid Fyrkat och Trelleborg
skulle vara hedniska är i själva verket
mycket svaga. En närmare diskussion
i frågan torde emellertid vara täm¬
ligen utrymmeskrävande, och i detta
sammanhang kan det därför räcka med
ett påpekande av att ett par borgar på
ön Walcheren 1 södra Holland, Middel¬
burg (fig. 14) och Souburg, som nämnts
som tänkbara förebilder för de danska
nngvallarna, också har kyrkor pla¬
cerade i liknande lägen. De säkra be¬
läggen för dessa holländska borgar är
dock ej äldre än 1000-talets senare
hälft, och deras roll som förebilder är
således diskutabel.

Ovan har redan framhållits överens¬
stämmelserna mellan lägena för Cle¬
mens-kyrkan i Lund och dess mot-

hed-
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Fig. 14. Middelburg på Walcheren, nu i södra Holland, under äldre medeltid inom grev¬
skapet Flanderns område, lifter J. Huizinga: Burg en kerspel in Walchcrcn.
Innanför den inre av de två ringgatorna, ”Wal” (6), låg det grevliga residenset (9) samt
Vår Frus premonstratcnserkloster (A), grundat år 1128, året efter mordet på greve Karl
den gode av Flandern, sonen till Lunds domkyrkas grundare, Knut den helige. Utanför
den yttre ringgatan, ”Delft” (5), vilket betyder graven, låg kyrkorna Noordmonster (i\)
och Westmonster (W), från vilka hela ön Walcherens sockenindelning byggts upp.

infödda metropolitema blev båda efter
kort tid tvingade att draga sig tillbaka.
Den ene av dem, Clemens Smoljatitj,
blev år 1147 invigd i sitt ämbete av
påvehelgonet självt med hjälp av en i
Kiev förvarad relik av St Clemens
huvud. Under sådana förhållanden
måste givetvis den från Bysans styrda
kyrkoledningen ha verkat för en stark
restriktivitet gentemot denna helgon¬
kult, och Tiondekyrkan kan av denna
anledning mycket väl ha mistat ett ur¬

sprungligt Clemens-patrocinium, särskilt
om det varit i denna kyrka, som reliken
förvarats. Tiondekyrkan är emellertid
byggd omedelbart utanför Kievs äldsta
borgvall (fig. 15). Den kan ha varit
alla nordiska Clemens-kyrkors yttersta
förebild.

Det kan synas vara en avlägsen före¬
bild. Johannes Brøndsted har emellertid
hävdat, att de danska ringvallarna
efterbildar bysantinska härläger, och de
nordiska mynttyper, som förekommer
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Fig. 15. Kiev under äldre medeltid, efter M. K, Karger: Drevnij Kiev, I, 1958.
Längst i norr den äldsta borgen. Omedelbart utanför dess vall ligger i Vladimirstaden
Tiondekyrkan (1) =St Clemens? Söder cm Vladimirstaden ligger Jaroslavstaden, som
tillkommit omedelbart efter denna under lOGO-talets förra hälft, med Sofiakatedralen (10)
i centrum.

i fyndet från domkapitelhusets tomt,
torde med all sannolikhet, om dock ej
helt säkert, imitera bysantinska mynt¬
präglingar. Det kan följaktligen avslut¬
ningsvis vara motiverat, att säga några
ord om de två bysantinska 900-tals-
mynt, som påträffats i Lund och tidi¬
gare behandlats i diskussionen om
stadens ålder. De två för Romanos II
(959— 63) och Johannes Tzimiskes (969
— 76) präglade mynten har sagts vittna
om indirekta kontakter med det bysan¬

tinska riket. De två mynten är emeller¬
tid av brons och bor således utanför
det bysantinska myntområdet ha varit
helt värdelösa. De bör utgöra lika be¬
tryggande vittnen om en direktkontakt
med ursprungslandet som två spanska
pesetasmynt i bostaden hos en från
semestervistelsen på Mallorca återvänd
nutida svensk familj. Har i så fall den
äldsta vallen kring Lund uppkastats av
väringar, av rysk-bysantinska lego¬
knektar?
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Använda, förkortningar: Muren kring Aims har behandlats i denna
tidskrift av C. Bunte och S. E. Noreen: Ähus
medeltida stadsmur. Alc 1961:1.

Oen åttkantiga borganläggningen Skeviaborg
beskrives i B. Wilhsson: Skeviaborg
medeltida skånsk befästning. Skånes hembygds¬
förbunds årsbok 1950.

Den jylländska staden Ärhus utseende under
1000-talet behandlas i H. Andenen och H. ).
Madsen: Nygade i Ärhus. Kumi 1966.

De i fyndet från domkapitelhusets tomt
representerade äldsta nordiska mynten har ut¬
förligt behandlats av B. Malmer: Nordiska
mynt före år 1000. Acta archaeologiea lundcn-
sia. Series in 8°:4, 1966.

Om dc danska lingvallsborgarna föreligger
en rik litteratur. Hos J. Brøndsted: Vikingerne,
1960, finns en utförlig redogörelse med vidare
litteraturhänvisningar. De holländska ringval¬
larna behandlas i en uppsats av J. Huizinga:
Burg en kerspel in Walcheren. Meded. d. Kon.
Akad. v. Wetcnsch., afd. letterkunde, ser. B,
80:2, 1935.

Tidigmedeltida städer på kontinenten be¬
handlas i E. Herzog: Die ottonischc Stadt,
1964. Bl. a. beskrives i detta verk utförligt de
topografiska förhållandena i Bamberg.

Myntning och städer i det tidig-medeltida
England behandlas i F. M. Stenton: Anglo-
Saxon England. The Oxford history of Eng¬
land 11, 1943.

En rad intressanta problem i det tidigmedel¬
tida Rysslands historia, berörande bl. a. dc
kyrkopolitiska förhållandena, behandlas i H.
Paszkiewicz: The origin of Russia, 1954. En
mer allsidig översikt ger Geschichte der Kullur
der alten Rus (N. N. Woronin, M. K. Karger,
M. A. Tichnnow) 1959— 62.

Problemen kring Clcmens-kyrkorna har slut¬
ligen behandlats i en uppsats av E. Cinthio:
The churches of St Clemens in Scandinavia.
Res mediaevales Ragnar Blomqvist Kal.Mai.
MCMLXVI1I oblata. Archaeologiea lundcnsia
nr, 1968.

Bibi. germ.; Bibliotheca rerum gcrmanicarurrt
(Ph. Jaffc).

Dipl, dan.: Diplomatarium danicum.
Lib. mem.: Libri memoriales capituli lun-

densis (C. Weeke).
LAU: Lunds ärkestifts urkundsbok (L. Wei-

bull).
Mon. dan.: Monumenta historiae danic.ic

(H. Rørdam).
Mon. Germ., Script, germ.: Monumenta Ger-

maniae histories. Scriptorcs rerum germanica-
rum.

en

Script, min.: Scriprorcs minorcs historiae
danicae medii aevi (M. Cl. Gertz).

Litteraturanvisningar:
Av grundläggande betydelse för studiet av

Lunds äldsta topografi är R. Blomqvist: Tusen¬
talets Lund. Det gamla Lund XXI — XXII,
1941. Viktiga är dessutom följande arbeten:
H. Erlandsson: Vattendragen och den äldsta
bebyggelsen i Lund. Det gamla Lund XII,
1932, R. Blomqvist: Lunds historia 1, 1951,
samt av samme förf.: Die Anfänge der Stadt
Lund. Die Zeit der Stadtgründung im Oslsec-
raum. Acta Visbyensia 1, 1965.

Lunds domkyrkas roll i sammanhanget be¬
rörts av C. G. Brunius: Skånes konsthistoria
för medeltiden, 1850, Fr. Sesselberg: Die früh¬
mittelalterliche Kunst der germanischen Völker,
1897, O. Rydbeck: Bidrag till Lunds dom¬
kyrkas byggnadshistoria, 1915, M. Rydbeck:
Skånes stenmästare före 1200, 1936, E. Cinthio:
Lunds domkyrka under romansk tid, 1957,
samt av samme förf.: The oldest bishop
churches in Lund. Meddelanden från Lunds
universitets historiska museum 1960.
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Vrakbärgning och
undervattensarkeologi
Av David Papp
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IÄr svarteksfiske cillltct?

Intendenten vid Statens sjöhistoriska
museum, David Papp, reder ut
begreppen om vad man får
och inte får på sjöbotten.

v

i

Fig. I . Dykarklocka enl. Francesco
Negri 1700. V-

Det är naturligt att ett land med så
vidsträckta vatten och många stränder
som Sverige har en sjöfartshistoria som
sträcker sig långt tillbaka. Längs kus¬
terna känner vi till hundratals vrak
efter fartyg av de mest skilda dimen¬
sioner och från olika århundraden.
Kustbefolkningen kan berätta om
strandningar som den upplevt eller hört

talas om, och om fartygsrester i vilka
fiskarnas garn brukar fastna. Här och
där, i ofta använda fartygsfar och vid
grund som under sekler har varit fruk¬
tade, ligger vraken tätt, ibland ovanpå
varandra. I Östersjön har fartygsres-
terna förvånansvärt länge bevartats.
Skeppsmasken som i andra hav med
högre salthalt förstör vraken snabbt
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till 1667. Är 1664 utförde han stordådet
att tillsammans med den tyske bärg-
ningscxperten Andreas Peckell bärga ett
femtiotal av de 64 prakfullt dekore¬
rade bronskanonerna från regalskeppet
Wasa, sjunket år 1628. Treilebens dy¬
kare var svenskar och finnar. Under
den primitiva dykarklockan (fig. 1)
hängde i kättingar en ' plattform som
dykaren stod på. Att i mörker och köld
och på 30 meters djup utföra dessa
tunga arbeten är en prestation som synes
oförklarlig — inte minst med tanke på
att syrets egentliga roll upptäcktes först
år 1769.

Sådana dykningar gjordes länge bara
i avsikt att bärga särskilt värdefullt
gods från sjunkna fartyg. Det främsta
hindret för undervattensundersöknmgar
var naturligtvis avsaknaden av tekniska
hjälpmedel. Dykcritekniken gjorde än¬
da fram till 1800-talet få framsteg. Är
1819 konstruerade tysken Siebe den
öppna dykardräkten. Den bestod av
vattentäta byxor och jacka, samt på
huvudet en hjälm in i vilken luften
pumpades. Luften lämnade dräkten vid
midjan. För att den öppna dräkten
skulle fungera fordrades att dykaren
höil sig upprätt. Detta hindrade i hög
grad hans arbete. Olägenheter elimine¬
rades med övergången till den slutna
dykardräkten, vars första version också
Siebe konstruerat, år 1837. Luften avgår
här genom en reglerbar avloppsventil i
hjälmen. Båda dessa typer tillhör den
”tunga dykarutrustningen” (fig. 2), som
består av tyg- eller gummidräkt, hjälm
och bröstplåt av metall samt av bly¬
tyngder.

Under 1900-talet har tillkommit en
”lätt dykarutrustning”. Det var särskilt
under andra världskriget som den ut¬
vecklades. Tungdykaren kan av natur-

och effektivt har här inte varit något
problem.

Vi har alltså hos oss, särskilt i Öster¬
sjön, sällsynt goda förutsättningar för
att bedriva undersökningar av historis¬
ka lämningar under vatten, undervat¬
tensarkeologi. Termen och vetenskapen
är unga. Först under de sista åren har
undervattensarkeologien börjat formas
till en vetenskap där man använder sig
av utkristalliserade hjälpmedel (dykar¬
dräkt och -utrustning, mätningsinstru-
ment, kameror och belysning) och sär¬
skilda metoder för inventering, besikt¬
ning, mätning, datering och utgrävning.

Denna presentation antyder några
drag i undervattensarkeologiens och
sportdykeriecs historia i vårt land. För
en ingående redogörelse för hittills ut¬
förda undersökningar i Sverige och ut¬
omlands, liksom marinarkeologiens mål
och tekniska hjälpmedel, hänvisas till
det bittlills mest uttömmande arbetet i
ämnet, Arkeologi under vatten, meto¬
der, resultat, problem, av Carl Olof
Cederlund och Sten Lövstrand (Stock¬
holm 1969). I Fynd ur djupen av Jonas
Berg (Stockholm 1966) presenteras före¬
mål funna på havsbotten och i vrak,
och ges exempel på deras vrakdateran-
de karaktär.

Sverige kan ifråga om dykeri visa en
föregångsman som utfört förnämliga
bedrifter, överste Hans Albrekt von
Treileben konstruerade efter studier ut¬
omlands en dykarklocka med vilken
han år 1658 plockade upp kanoner från
det danska flaggskeppet Sancta Sophia,
som sedan 1645 låg som vrak på Väst¬
kusten. Samma år hade han fått privile¬
gium att från sjöbotten upptaga sänkta
skepp och kanoner — han lär ha varit
den förste i Sverige som bedrev dykeri-
och bärgaraffärer. Därmed fortfor han
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Fig. 2. Tungdykare. Oljemålning av Albin Amelin 1946 (Moln-
hammar, Örebro).

liga skäl främst förflytta sig gående.
Lättdykaren har en lättare utrustning
och tunnare dräkt av gummi. Med sim-
fenor kan han röra sig fritt i vattnet.
I tuber på ryggen har han med sig ett
luftförråd, i motsats till tungdykaren
som tillförs luft från vattenytan.

Efter krigets slut kom de lätta dykar¬
dräkterna (fig. 3) ut på den allmänna

marknaden. Snart blev sportdykeri en
populär fritidssysselsättning, bl. a. i vårt
land med dess vidsträckta skärgårdar.
De ekonomiska förutsättningarna för
dykeri var här bättre än i många andra
länder — en dykarutrustning innebär
en rätt stor investering för nybörjaren.

Vetenskapsmännens intresse för un-
dervattenslandskapet har också tyglats
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Eig. 3. Lättdykare fotograferar Jutholmsvraket, ett kravellbyggt handelsfartyg från 1700-
talets början (Sten Lövstrand 1967).

av takten på den tekniska utvecklingen.
Så länge som de mängder av historiska
lämningar som låg under vatten inte
var allmänt åtkomliga med de för-
handenvarande tekniska hjälpmedlen
var de inte hotade av människornas
nyfikenhet. Det fanns ingen anledning
att vidta särskilda skyddade åtgärder
för dem. Bara fantasifulla författare
befattade sig med vraken och deras

skatter (som Jules Verne i En världsom-
segling under havet).

Ännu omkring 1920 kan vi se hur
synen på undervattensfynd som histo¬
riskt källmaterial saknades: riksantik¬
varien gav en affärsman tillstånd att
tillvarata svartek från det vid Dalarö
år 1676 sjunkna örlogsskeppet Riks¬
äpplet (fig. 4). Vraket sprängdes i bitar
för att frigöra virket.
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Den tidigare ”undervattensarkeolo¬
gien” inskränkte sig i allmänhet till
skattsökning, någon mer systematisk
genomgång av vrak var det inte fråga
om. Oftast nöjde man sig med att till¬
varata kanoner och andra lösa föremål
från vraken.

En sommardag år 1920 fastnade en
nynäshamnsfiskare med sitt ankare i
botten vid Viksten innanför Landsort.
Ett bärgningsfartyg låg i närheten, och
mot ett honorar av en halv liter konjak

En grånad norsk gentleman berättade
för undertecknad år 1964 hur han 1929
vid Risör på Sorlandet i Norge iklädd
tung dykardräkt gick ner på ett 1600-
talsvrak. Det var lastat med finaste hol¬
ländska fajanser varav han bärgade en
hel mängd som han sedan tog hem och
försålde styckevis. Det var en stor hand¬
lingsfrihet de ännu fåtaliga vrakdykar¬
na njöt, och de beträdde fascinerande,
hittills orörda jaktmarker på havsbot¬
ten.
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upptaget 1 95 5 från Riks¬
äpplet. De stiliserade kro¬
norna i dekoren påminner
cm flottans märkning av
sina persedlar med ”katt¬
foten” (SSHM).
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åtog sig en av dykarna att gå ned och
klargöra ankaret. Fiskaren misstänkte
att det var någonting spännande där
nere — han hade förlorat ytterligare
ankare och draggat på samma ställe.
Dykaren kunde rapportera spillrorna av
ett skeppsvrak ”som minst var från
Jesu Kristi tid”. Efter några dagars
styvt arbete lyckades man bärga sju
stycken praktfulla bronskanoner av
tyskt, svenskt och polskt ursprung. De
finns nu på Sjöhistoriska museet. Pro¬
fessor Nils Ahnlund kunde belägga att
det var vraket efter det svenska örlogs-
skeppet Riksnyckeln, som en natt i sep¬
tember 1628 (samma år som Wasa
sjönk) på hemväg från Danzig med så¬
rat krigsfolk rände på Vikstens nord¬
ostudde och slogs i spillror.

Mot 1950-talets slut hade de av ama-
tördykning intresserade börjat att bilda
lokala sportdykarklubbar. År 1958
sammanslöt sig dessa till en riksorga¬
nisation, Svenska sportdykarförbundet,
SSDF. Klubbarna började utföra lag¬
dykningar, bl. a. på ett antal intressanta
vrak. Sålunda lyckades år 1960 sport¬
dykarklubben Poseidon i Göteborg med
sin ordförande Scott Grinndal och Väst¬
kustens dykarklubb med Dennis öster¬
lund (upphittaren) lokalisera vad som
kan vara det ovan nämnda danska
flaggskeppet Sancta Sophia. En fiskare
på Styrsö hade talat om en plats som
ännu kallades Gamla Soffi, där man
alltid fick passa opp så att inte trålen
slets sönder. Två kanoner lyftes upp och
en del småsaker bärgades, allt för Sjö-
fartsmuseet i Göteborg. Vraket frid¬
lystes 7.4. 1961, och Sjöf artsmuseet i
Göteborg innehar sedan 14.5. 1962
undersökningstillstånd.

Det framstod som allt nödvändigare
allteftersom antalet intresserade amatör¬

dykare ökade att dels genom lag fast¬
ställa och begränsa dykarens rätt att
undersöka och upptaga delar från vrak
och andra lämningar av människans
aktivitet under vatten, dels etablera
kontakter och samarbete med dessa allt
större grupper av amatörarkeologer, vil¬
kas verksamhet i lyckliga fall skulle
kunna länkas in på projekt som både
kunde gagna forskningen och samtidigt
ge utövaren intressanta och värdefulla
erfarenheter. Den angelägna lagen om
undervattensfynd kom i våra grann¬
länder, Danmark, Finland och Norge,
år Í963. Hos oss skulle den dröja ännu
några år (se längre ned).

Det önskvärda planerade samarbetet
kom att underlättas genom att Svenska
sportdykarförbundet grundats, förbin¬
delserna kunde alltså upptas genom or¬
ganisationen. Redan dessförinnan fanns
goda kontakter mellan förbundet och
enskilda museimän. Sålunda deltog an¬
tikvarie Peter Manneke i Visby redan
tidigt i förbundets arbete som medlem
i Gotlands dykarklubb, och medverkade
i dess tidskrift Sportdykaren (grundad
1958, hette före 1959 Sportdykarbla-
det). Han anställdes vid Sjöhistoriska
museet och handhade de undervattens¬
arkeologiska ärendena där i ett par års
tid. Detta arbete fortsattes av intendent
Jonas Berg, som knöt många kontakter
bland sportdykarna, och tillsammans
med dåvarande museidi rektoren Hans
Hansson skapade samarbetsformer mel¬
lan museet och Svenska sportdykarför¬
bundet. Kontakter inleddes med Lars
Lövstrand, som kommit att utveckla
tekniken för undervattensfotografering.
De uv-arkeologiska ärendena har där¬
efter omhänderhafts av förste intenden¬
ten vid museets sektion 1, Carl Olof
Cederlund. Under dennes tid har lag-
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tillägget utarbetats och trätt i kraft, och
arbetsformerna för handläggandet av
undervattensarkeologiska ärenden har
blivit fasta.

Hösten 1961 i samband med förbun¬
dets årsmöte i museet, där en tiondel av
landets då cirka 2.000 sportdykare del¬
tog, informerade museet dykarna om
hur ett fruktbärande samarbete skulle
kunna komma till stånd. Det beslöts att
under nästföljande år påbörja en inven¬
tering av havsbottnen utanför kusterna,
i första hand i Stockholms skärgård.
Till en början skulle inventeringen be¬
gränsas till lokalisering av vrak och
vrakrester. Längre fram skulle närmare
undersökningar ge den maritimhisto¬
riska forskningen värdefulla upplys¬
ningar om äldre skeppstyper och om
laster.

Kurser har från och med våren 1963
hållits för sportdykare i samarbete med
Svenska sportdykarförbundet och kurs¬
verksamheten vid Stockholms univer¬
sitet. Under tio kvällar med dubbla
föreläsningar varje gång har här i stora
drag genomgåtts viktiga aspekter på
sportdykning och undervattensarkeo¬
logi. Juridiska problem, arkivforskning,
kartografi, positionsbestämning, syste¬
matisk sökning, fartygsutveckling, ty¬
per, riggens utveckling, undervattens-
metodik (mätning, rapportskrivning)
uv-fotografering, -filmning och konser¬
veringsproblem har behandlats. Före¬
läsningarna har avslutats med diskus¬
sion.
I samband med de ovan nämnda år
1962 igångsatta inventeringarna påbör¬
jades ett registrerande av fynden. Ock¬
så föremål som inte förvärvades av
museet fotograferades och beskrevs. Det
visade sig att särskilt den månghundra¬
åriga naturhamnen Djurhamn var en

veritabel skattkammare för lösfynd
(fynd utan påvisbart sammanhang med
ett vrak). Den är nu en av de ännu få¬
taliga större vattenområden som syste¬
matiskt kunnat genomsökas.

Är 1965 hade fyndmaterialet blivit
så rikligt att ett urval av det museet
tillhöriga och för besiktning inlånade
kunde presenteras på en utställning,
kallad Fynd ur djupen. Det var i hu¬
vudsak föremål upptagna från sex far¬
tyg, örlogsskeppet Riks-Wasa (1623),
ett anonymt holländskt handelsfartyg
från 1600-talets mitt (det sid. 29 nämn¬
da med fajanserna), örlogsskeppet Riks¬
äpplet (1676, se sid. 28), samt tre han¬
delsfartyg med arbetsnamnen Fula gub¬
ben (omkring 1733), Fyrspännaren (ca
1770, se sid. 34) och Trubbnos (ca 1840).
Förhoppningen är att sådana utställ¬
ningar ska locka de ökande skarorna av
sportdykare att beakta den historiska
dimensionen i skattsökandet.

Det stora antalet lösfynd som Stock¬
holms sportdykarklubb gjort på botten
av hamnbassängen i Djurhamn nära
Stavsnäs — ca 1.200 stycken — ut¬
gjorde utgångspunkten för utställningen
Djurhamn — historisk ankargrund (fig.
5— 7 år 1968. Föremålet kunde stude¬
ras ur olika aspekter såsom ålder och
ursprungsort, och dykargruppens under¬
sökningsmetoder presenterades.

Den 1 april 1967 kom det tillägg till
fornminneslagen som på musealt håll
ansetts nödvändigt för att freda under-
vattensiandskapets historiska lämningar
på samma sätt som fasta fornlämningar
på land redan var försäkrade skydd
mot åverkan. Lagtillägget hade utarbe¬
tats på Sjöhistoriska museets initiativ.
Det innebär att historiskt värdefulla
lämningar under vatten, i första hand
skeppsvrak, nu är likställda med fasta

;
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fornlämningar ”om minst ett hundra år
kan antagas ha förflutit sedan skeppet
blev vrak”.

Det viktigaste i den nya lagen är
följande. Vrak (alla typer av båt- och
fartygslämningar, också sådana som är
påträffade på land) jämte föremål som
är påträffade i eller i närheten av ett
sådant vrak och har samband med detta
är lagskyddade minst etthundra ar för¬
flutit sedan skeppet blev vrak. Det är
förbjudet att förändra eller skada dem.
Till en undersökning kan endast riks¬
antikvarien lämna tillstånd. Bärgar
man ett lagskyddat vrak eller föremål
frän etc sådant, tillfaller det kronan.
Man har dessutom skyldighet att lämna
uppgift om fyndplatsen och om fynd¬
omständigheterna. Har ett sådant vrak
påträffats i samband med någon form
av pågående arbete, t. ex. hamnmudd-
ring, måste arbetet avbrytas och en an¬
mälan lämnas till riksantikvarien eller
något av dennes ombud (vilka dessa
är omtalas nedan).

Det är alltså inte förbjudet att dyka
ned till och studera ett lagskyddat vrak.
För vissa särskilt värdefulla och/eller
utsatta vrak har av denna orsak fått
utfärdas särskilda bestämmelser för att
förhindra ankring (där ju ankare kan
fastna i vraket och riva sönder det)
och dykning (dar avsiktliga eller oav¬
siktliga skador kan åstadkommas av
dykarna). Sådana förbud utfärdas av
länsstyrelsen. I Stockholms skärgård har
hittills fem vrak sålunda fridlysts.
Skulle fler fornminnesskyddade vrak i
framtiden skadas måste förbudsförfa-
randet utsträckas till att omfatta dessa
också.

Sjöhistoriska museet är sedan lag¬
tilläggets tillkomst Riksantikvarieäm¬
betets ombud och remissinstans och

handhar expertbedömningen av under¬
vattensarkeologiska ärenden. Ärendena
delges berörda landsantikvarier. Marin¬
museet i Karlskrona och Sjöfartsmuseet
i Göteborg samt kustbevakningens dist¬
riktschefer är även ämbetets ombud i
dessa speciella ärenden. Kontakterna
med generaltullstyrelsen, rikspolisstyrel¬
sen och marinledningen utbyggs konti¬
nuerligt.

De växande åtagandena — den mari¬
timhistoriska bevakningen av under-
vattenslandskapet — har resulterat i
följande. En systematisk registering och
kartläggning av vrak och andra histo¬
riska lämningar pågår. Ett för hela
landet centralt vrakregister har bildats,
där alla inkommande vrakrapporter
registreras. Varje fynd erhåller ett num¬
mer i en löpande serie, som innefattar
alla fynd inom det distrikt där det på¬
träffats. Lotsverkets distriktsindelning
används. Samtidigt sker en kartläggning
av fynden. Till vrakregistret lämnar
uppteckningar i kustområdena åtskilligt
material. Till stora bidragsgivare här
hör kusttuIlmästare Svensson i Dalarö,
som i sitt område insamlat mängder av
värdefulla vrakuppgifter.

Samtidigt upprättas ett register över
förlisningsuppgifter, byggt pä en på¬
gående excerpering av arkivaliskt och
tryckt material. Naturligtvis införs här
också tillfälligtvis påträffade uppgifter
om förlisningar. Detta register före¬
ligger i tre exemplar, av vilka ett alfa¬
betiskt efter fartygsnamn, ett krono¬
logiskt efter datum för olyckstillbudet
och ett topografiskt efter lotsdistrikt.

Det är meningen att dessa register ska
vara ett hjälpmedel för den som gör ett
undervattensarkeologiskt fynd. Hur ska
man då förfara när man påträffat ett
vrak? Anmäl fyndet till endera Statens

32



fös
fl ir«

M
wT'ÅI

*r

tim

t •

< ”*37/ ;ÿ<
.i.i.iiinéi. i

Fig. 5 — 7. Lösfynd från Djurhamn (SSHM).
Fig. 5. Trefotsgryta i lergods. Med drejspår och invändigt brunglaserad.
Fig. 6. Kritpipa, slät med bård på skaftet. Otydlig stämpel, möjligen IC över NI.
Fig. 7. Vinflaska. Hög kulle i botten. Glassigill, ”Oldekop Mareilhac & Cie Bordx”.

tens sjöhistoriska museum, Djurgårds-
brunnsvägen 24, 115 27 Stockholm (tel.
08/22 39 80, sektion 1). Vidare verk¬
samhet vid vraket bör bara företas då
man övertygat sig om att det är yngre
än etthundra år. Hjälpmedel vid date¬
ring kan vara fartyget och föremål
i anslutning till detta, eventuell kvar-
levande muntlig tradition hos ortsbe¬
folkningen, och de nyssnämnda vrak-
och förlisningsregistren. Museerna och
landsantikvarieämbetena är behjälpliga

sjöhistoriska museum i Stockholm, Ma¬
rinmuseum i Karlskrona, Sjöfartsmuseet
i Göteborg, någon av landsantikva¬
rierna, tull eller polis. Detta sker bäst
på en vrakrapportblankett
arbetats i samarbete med sportdykare.
Formuläret är försett med förtryck, så
att alla tänkbara uppgifter rörande det
förlista fartyget (resp. lösfyndet) kan
komma med. Både blanketten och de
nya lagbestämmelserna rörande vrak
kan kostnadsfritt rekvireras från Sta-

som ut-
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Karlskrona ett 600 m. brett sund mellan
östernäs på Scnorcn och Bussevik på
Torshamnslandet. Stickprov år 1966
hade visat att det där liggande fiske¬
hindret var de stympade resterna av en
tusenårig pålspärr uppförd tvärs över
iarlcdcn. Nästa år utförde landsantik¬
varien i Blekinge och Marinmuseum i
Karlskrona jämte experter med hjälp av
Marinens dykarskola i Karlskrona en
undersökning och inringning av spärr¬
anläggningens gränser. Det visade sig
ha varit cn storstilad anläggning, med i
huvudsak stående pålar av mörkt ek-
och aspvirke på ett vattendjup av
ibland 6— 7 meter. Genom C-14 meto¬
den kunde virket dateras till 1000-taiet.

För att fornminnesvårdande åtgärder
ska kunna vidtagas i anslutning till
fornminneslagens nytillkomna stadgan-
den håller en metodik på att utvecklas
för undervattensarkeologiska undersök¬
ningar. Sjöhistoriska museet utförde sin
första marina utgrävning somrarna
1964 och 1965 på resterna av ett mindre
svenskt handelsfartyg, som påträffats
av sportdykargruppen Slamkryparna år
1963 på tio meters djup vid Landsort.
Det fick arbetsnamnet Fyrspännaren
och har daterats til! 1770-talet. Under¬
sökningarna utfördes i samarbete med
dykargruppen. Till 95 °/o påträffades
fynden först vid sållningen av leran och
slammet uppe på arbetsbåten. Det var
bl. a. knappar, spelbrickor, rester av
dyrbara textilier, glas- och keramikkärl
och kritpipor.

1 samarbete med marinen bedriver
museet nu en experimentutgrävning av
örlogsskeppet Riksäpplet (nämnt sid.
28). Syftet är alltså att samla ytterligare
praktiska erfarenheter för sådana ut¬
grävningar i framtiden.

I den undervattensarkeologiska kur-

med råd och expertisering. Visar sig
vraket vara yngre än hundra år och
bärgning är påtänkt bör man
hålla i minnet att det finns lagar som
gäller även för den situationen, t. ex.
sjöfyndslagen. Innan bärgning företas
på ett yngre vrak skall bärgmngstill-
stånd sökas, i första hand genom tull¬
verket.

Undervattensarkeologiens objekt ut¬
görs till kanske 90 %> av vrak. Hela
beståndet av marina undersökningsob¬
jekt kan indelas i (jag följer här liksom
till stor del tidigare Cederlunds fram¬
ställning)

1. Maritima anläggningar
hamnanläggningar —
ringar av avfall i vattnet utanför
boplatser

2. Offerkällor och andra offerplatser
under vatten

3. Sjunkna eller översvämmade bebyg¬
gelsecentra och boplatser

4. Fartygsvrak. Dessa betraktas ofta
som det viktigaste undervattens¬
arkeologiska källmaterialet.

De tre första grupperna ger oss kän¬
nedom om förhållanden som bebyggelse,
föremålsbestånd, ekonomi, magi och
religion, vraken om skeppsbyggeritek-
nik, laster och handelsvägar. Fartyget
har varit ett samhälle i miniatyr och är
härigenom ett värdefullt bevarat, slutet
och daterat fynd. I vatten bevaras trä
och annat organiskt material bättre än
i jord, fynden här kompletterar sålunda
utgrävningar på land.

Som exempel på ett aktuellt under-
vattensarkcologiskt projekt av icke-
vrak-karaktär kan nämnas Bussevik-
spärren i Blekinge (grupp 1). Här finns
i en tidvis livligt trafikerad farled som
går från ytterskärgården i riktning mot

alltid

t. ex.
och avlag-
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Den närmaste planen för en effektiv
museal uppföljning av rapporterade
undervattensarkeologiska fynd är utbil¬
dandet av ett lag tränade dykare, be¬
stående av en marinarkeolog med mu¬
seal skolning, en fotograf och en tek¬
niker. En intendent vid Sjöhistoriska
museet som redan tidigare har dykvana,
Urban Skenbäck, har sistlidna sommar
genomgått en kurs vid Dykarskolan i
Karlskrona. För inköp av kameror och
liknande utrustning finns ett anslag från
Riksantikvarieämbetet. Ett sådant un-
dervattensarkeologiskt arbetslag skulle
vara rörligt och kunna sättas in på
brådskande besiktningar och biträda
landsantikvarierna vid undervattens¬
arkeologiska undersökningar.

Det finns skäl att se optimistiskt på
det allt smidigare samarbetet med sport¬
dykarna. Sedan ett drygt år tillbaka
sammanträder regelbundet en gång i
kvartalet företrädare för Sjöhistoriska
museet och representanter för Svenska
sportdykarförbundet och Riksantikva¬
rieämbetet. Denna närmare kontakt är
till båtnad både for undervattensarkeo¬
logien och för sportdykeriet.

sen 1969 deltog ett sextiotal sport¬
dykare. Här prövades för första gången
en tvåårig planering av utbildningen.
Den innebär att deltagarna det första
året efter en inledande teoretisk föreläs¬
ningsserie i februari — mars, av samma
typ som tidigare år, men med tonvikt
på inventering och besiktning, indelades
i grupper. Det var femtio av dem som
på så sätt bildade 14 lag, och fick sig
tilldelade en eller ett par undersöknings¬
objekt per grupp. Uppgifterna genom¬
fördes under sommaren. På hösten sam¬
lades de som utfört undersökningarna
av sina objekt, för att på grundval av
inkomna inventerings- och besiktnings-
rapporter diskutera de vunna erfaren¬
heterna. Materialet till kursen har del¬
tagarna erhållit i stencilform.

Det är avsikten att de som slutfört
1969 års kurs under innevarande år ska
få tillfälle att genomgå en liknande som
behandlar utgrävning av vrak, och se¬
dan under sommaren utföra ett prak¬
tiskt utgrävningsprojekt, eventuellt av
Jutholmsvraket nära Dalarö.

Samtidigt skall en ny tvåårigt plane¬
rad kurs börja.
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Hembygdsvården och miljön
Av Hans Wachtmeister

För dagens stressade höghusmänniska ökar behovet av ”genuin”
natur alltmer. Men ett område, som inte på något sätt
hävdas av människan, växer mycket snabbt igen och blir mörkt,
risigt och ogenomträngligt. Tyvärr har betesdjur och
slåtterkarlar, som förr höll ängar och hagar i skick,
försvunnit på grund av jordbrukets radikala förändringar under
senare tid, och det ser ut som cm vi måste nöja oss med
surrogat, skriver riksdagsmannen,
greve Hans Wachtmeister på Johannishus.

Det kan inte förnekas, att hembygds¬
vården i våra dagar av många upp¬
fattas som en omodern företeelse, där
dammet från gamla spinnrockar och
skäkteträn formligen yr om folkdansar¬
nas knätofsar. Från hembygdsvårdens
sida vill man bemöta detta påstående
med att det innebär en grov karikatyr,
men att naturligtvis en verksamhet, som
inte är ett direkt utflöde av vår tids
dagliga liv, på något sätt hänger i luf¬
ten. Rotlösheten skulle dock i än högre
grad prägla vår tid, om vi inte genom
att bevara sambandet med gångna gene¬
rationer hölle kulturarvet levande.
Hembygdsvården har därför långt ifrån
spelat ut sin roll, även om sambandet
mellan klappträn och moderna tvätt¬
maskiner för mången förvisso ter sig
minst sagt dunkelt.

Spinnrockar, åskor och spelmanslåtar
i all ära, en hembygdsvård, som bara
ägnade sig åt att bevara bruksföremål
och sedvänjor, vore skäligen ensidig.
Någon annat måste till: i vilken miljö
levde vara förfäder, hur påverkades de
av den, och hur påverkades den av
dem? Vilket var målet för deras miljö¬
vård, och vart syftar vi med vår?

Ordet miljövård har ju på några fa
år slagit igenom och blivit i högsta grad
ett modeord, som vi knappast kan öpp¬
na en tidning utan att stöta på. Det är
ett begrepp, fullt av kontroverser mel¬
lan å ena sidan en ständigt stigande lev¬
nadsstandards krav på effektivitet i
olika avseenden och å andra sidan nöd¬
vändigheten av en långsiktig hushåll¬
ning med våra naturtillgångar. Även
om man med miljövård i dagens debatt
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närmast avser strävandena efter en lev-
nadsmiljö, fri från störande buller och
med rent vatten och frisk luft, måste hit
också räknas den så au säga yttre sidan
av saken, stadsbebyggelsen liksom be-
byggelsen överhuvud taget och land¬
skapet, d. v. s. en väsentlig del av natur-
och hembygdsvårdens arbetsfält.

Denna uppsats kommer huvudsak¬
ligen att syssla med landskapsbilden,
men vår tätortsbebyggelse kan icke helt
förbigås, så mycket mindre som vårt
land utomlands tilldragit sig en föga
smickrande uppmärksamhet för en
skrämmande pietetslöshet i detta av¬
seende. Vad ett krig hos oss ej fatt till¬
fälle att förstöra av gamla byggnader
och stadsmiljöer, har stadsplanerare och
arkitekter effektivt tillintetgjort och er¬
satt med sitt moderna skönhetsideal,
skokartongen, placerad på olika leder.
Som ett särskilt avskräckande exempel
måste här utpekas Stockholm. För in¬
vånare i Sydsverige är det däremot en
stor tillfredsställelse att kunna visa på
undantag som Ystad och Simrishamn,
där man vid saneringen gått fram med
en sådan föredömlig försiktighet, som
man verkligen vill hoppas kommer att
bilda skola.

Det vore inte heller rättvist att gene¬
rellt klandra våra arkitekter för bris¬
tande sinne för miljön. Givetvis finns
det undantag, men tyvärr har i betänk¬
lig utsträckning vårt ansvar, när det
gäller stadsmiljöerna, kommit i skym¬
undan för teknikernas tal om trafiktät¬
het, bilvänlighet o. dyk, och det skall
villigt erkännas, att problemen många
gånger är ytterst svårlösta. Att ingrepp
i gammal miljö är oundvikliga är helt
klart; vad man opponerar sig mot är,
att stadsplanerarna utan hänsyn till mil¬
jön lägger fram billigaste eller effekti¬

vaste förslag, allför ofta utan att pre¬
sentera mot miljön vänligare alternativ.

Inte blir problemen lättare, när vi
ger oss över till landskapsvården. Här
förefaller det nog, som om ibland var¬
ken hembygds- eller naturvård riktigt
gjort klart för sig vilka miljöer, det är
man vill skydda, knappast heller om de
överhuvud taget går att bevara.

När vår jordbruksminister Ingemund
Bengtsson uttalar, att landskapets igcn-
växning egentligen inte borde föranleda
några svårare bekymmer, eftersom den
bara leder tillbaka till vad en gång var,
då hela vårt land var skogsbevuxet, då
har han naturligtvis på sätt och vis rätt.
När man trots detta inte kan instämma
med honom, beror det närmast på två
omständigheter, invävda i varandra:

1. den landskapsmil jö, vi lever i, är
en följd av människans verksamhet. Vi
kan knappast någonstans uppdriva en
helt orörd natur utan verkar i ett kul¬
turlandskap. Nog vore det beklagligt,
om vi skulle tvingas att taga steget till¬
baka till tiden före uppodlingen och
offra större delen av denna utomordent¬
ligt tilltalande kulturprodukt, varmed
givetvis inte alls är sagt, att inte en väl¬
skött skog också skulle vara vacker att
se på.

2. Drar man vidare ut de yttersta
konsekvenserna till andra områden,
skulle det inte vara någon förlust, om vi
återginge tdl neanderthalmänniskans
stadium, med andra ord vad kulturen
skapat skulle vara mer eller mindre
värdelöst.

Utvecklingen går tyvärr ganska raskt
i den av jordbruksministern antydda
riktningen utan att vi kan säga, var den
kommer att sluta. Redan nu har den
hunnit tillräckligt långt för att väcka
allvarliga bekymmer på hembygds-
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orimligt och knappast ens önskvärt.
Problemen att dessutom fixera en ut¬
gångspunkt för arbetet — vilket års
landskap skall vi ha som norm? — är
praktiskt taget olösligt.

Dagens kulturlandskap har inte till¬
kommit genom en jämn utveckling. Det
gamla bytvånget var behäftat med sam¬
ma nackdelar som vår tids kolchoser,
även om äganderättsförhållandena var
olika: den gemensamma planläggningen
vid sådd och skörd förhindrade all
självverksamhet, och landskapet, d. v. s.
proportionerna åker-skog, stod ganska
stilla från medeltiden fram till mitten
av 1700-talet. Då kom (1757) storskif¬
tet, som om det än medförde vissa för¬
ändringar, knappast blev någon succé
ens efter den modifiering, som medgav
en ägare att ha marken fördelad på
fyra områden. Inte heller enskiftet slog
som bekant igenom, men med laga skif¬
tet, som infördes 1827, blev det ganska
snart fart på uppodlingen.

Bygemenskapen upphörde, husen i
den nya bebyggelsen förlädes till skogs-
brynen, och på så sätt skapades en över¬
gång mellan skog och åker. Dagens
landskap är med andra ord en följd av
de brukningsmetoder, vi hade under
förra århundradet. I vissa fall påskyn¬
dades den inledda omvandlingen av
landskapsbilden av yttre omständigheter
såsom den ovan i förbigående nämnda
koleraepidemien. Vambåsa by i Blekinge
t. ex. bestod 1850 av 34 brukningsen-
heter, 28 redovisade under Stora Vam¬
båsa och 6 under Lilla Vambåsa. Efter
kolerans härjningar 1850— 1853 åter¬
stod av dessa sammanlagt blott 6 (munt¬
liga uppgifter av Albert Hammarström,
Almö, till förf.). De ”döda” torpen
drogs 1855 in till brukning direkt under
Johannishus’ fideikommiss, tegarna sten-

vårdshåll. Att som ofta sker påstå rege¬
ringen Erlander och dess jordbrukspoli¬
tik vara orsaken till jordbruksnedläg-
gelserna är emellertid helt felaktigt.
Flykten från landsbygden är nämligen
varken någon ny eller någon exklusivt
svensk företeelse. Den började redan i
mitten av 1800-talet, då emigrationen
och — åtminstone på sina håll i Ble¬
kinge — koleran medförde en kraftig
avtappning av lantbefolkningen.

Arealen öppen jord (åker och äng)
ökade genom nyodling och röjning till
ett maximum perioden 1921/25, då man
redovisade 3.803.000 ha åker och
426.000 ha reducerad äng, vilken sist¬
nämnda areal motsvarades av 1.278.000
ha verklig äng. Motsvarande siffror var
1961 (1960 års jordbruksutrednings
senaste uppgift) 3.342.000 ha åker och
510.000 ha verklig äng, vilket skulle
innebära, att den totala arealen öppen
mark på 40 år minskat från 5.081.000
ha till 3.852.000 d. v. s. med drygt 1,2
miljoner ha.

Intressant är, att trots befolknings-
flykten den öppna arealen stadigt ökade
fram till 1925 och först därefter jord-
bruksnedläggelserna började. Under
1970-talet kommer, likaledes enligt
jordbruksutredningen, ytterligare ca 1
miljon ha öppen jord att tagas ur pro¬
duktionen, dels genom ”naturlig” ned¬
läggning, dels genom samhällspolitiska
åtgärder i syfte att nedbringa överskot¬
tet av jordbruksprodukter (1960 års
jordbruksutrednings betänkande del A
sid. 87 ff).

Man kan inte undgå att beakta dessa
omständigheter vid en bedömning av
hembygdsvårdens möjligheter att be¬
vara landsbygdens kulturmiljö, och det
torde stå klart, att ett hävdande av
dessa stora arealer i öppet skick vore
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G. Schröders geometriska upp¬
mätning av St. Vambåsa 1698.
Karta i lantmäteristyrelsens ar-

i kiv.

röjdes och förstorades, och gärdesbackar Vambåsa 1698, karta i lantmäteristyrel-
odladcs upp. Man fick på det viset det sens arkiv). Att här grunda landskaps-
moderna storjordbruk, som idag utplå- vården på läget 1850 kan självklart icke
nat bybegreppet Vambåsa från annat än komma i fråga; däremot bör det med
lantmäterihandlingarna (jfr G. SchrÖ- fördel kunna göras till en hembygds-
der: Geometrisk uppmätning av St. vårdens angelägenhet att göra traktens
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historia tillgänglig även utanför kart-
arkiven.

Som exempel på en kombination av
social och kulturhistorisk miljövård
förtjänar nämnas Almö naturreservat
i Förkärla socken i Blekinge, öns södra
udde avsattes till reservat 1961, då man
ville bevara den säregna enbuskväxtlig-
heten inom området, som var och är ett
livligt besökt utflyktsmål för befolk¬
ningen i Karlskrona. Sedan en starkt
trafikerad väg lagts rätt genom reser¬
vatet, har den betesdrift, som pågått
under flera hundra år, måst nedläggas
med en snabbt accelererande igenväx-
ning till följd. Skogsvårdsstyrclsen, som
förvaltar området, har nödgats vidtaga
ett flertal mycket hårda röjningar för
att icke hela vegetationen skall urarta
till ett enda risigt snår.

Allmänheten tänker väl mera sällan
på enbeståndets historia, som är ganska
intressant, även om det kan vara svårt
att avgöra, vad som är sanning, och vad
som är mer eller mindre färgad tradi¬
tion. Enligt vad framl. folkskollärare
Sven-öjvind Swahn muntligen meddelat
förf., tyvärr utan angivande av källa,
skulle Almö udde,
i reservatet, omkring 1680 ha varit be¬
vuxen med ekskog. För att inte en väs¬
terifrån kommande fiende skulle kunna
samlas i skydd av udden före ett av¬
görande och överraskande anfall mot
den under byggnad varande fästningen
Karlskrona, hade man från militärt håll
ombesörjt öns kalhuggnmg, så att fien¬
dens masttoppar skulle synas in till sta¬
den. Alltsedan dess har skogen genom
hård betning hållits borta, och den en¬
vegetation, som är så karakteristisk för
inte bara Almö utan för stora områden
utmed Blekingekusten, har alltså upp¬
kommit under närmast vanhävdslik-

nandc förhållanden.
Några rader på en karta i Johannis-

hus’ arkiv, upprättad 1688 av Petter
Gedda, framkallar emellertid en miss¬

tanke, att enbeståndet kan vara av ännu
äldre ursprung. I beskrivningen till
Almö-kartan står nämligen:

”Dess Uthmarck ähr belägen söder på
öhn, bestående mäst af Enemark, några
gambla Ekar iblandh, på söder udden
skärfwige Eenebackar, så att dhe här af
kunna hafwa knapp gierdslefångh och
eldebrand”.

Karlskrona stad grundlädes 1680, och
kartan upprättades 1688. Under de åtta
åren hade man visserligen gott och väl
hunnit kalavverka skogen, men den ene¬
mark, som Gedda talar om, kunde omöj¬
ligen under samma korta tid ha hunnit
utvecklas; därtill växer enen för lång¬
samt. Det troliga är, att den ekskog, som
Swahn talat om, var mycket gles med
ett redan då tämligen väl utvecklat
underbestånd av en.

Geddas karta är intressant även ur en
annan synpunkt. I Johanmshusarkivet
finns 39 kartor av hans hand, så gott
som alla anmärkningsvärt exakta, men
de konturer, han givit Almö, har bra
litet gemensamt med dagens bild. Att
vassvikar fort kan förändras, vet vi väl
lite var; där generationen från åren
närmast före första världskriget som
pojkar metat mört, går man i dag torr¬
skodd på täta vassmattor. På Almö rör
det sig däremot om fastmarksstränder,
och olikheterna mellan Geddas karta
och en modern är så stora och så många,
att man inte vågar lägga hans till grund
för ett studium av landhöjningens ver¬
kan utan närmare undersökning, som
dock faller utom ramen för denna upp¬
sats.

i sin helhet ingårsom

Motiven för de punktvisa insatser, vi
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hittills varit med om inom landskaps¬
vården, växlar från antikvariska till
sociala och vetenskapliga. Att avlägsna
skogen från våra gravfält, där den i be¬
tänklig utsträckning tillåtits vandra in
och med rötterna spränga sönder gra¬
varna, kan anses som ett rent antikva¬
riskt intresse, som i allmänhet torde
understödjas av arbetsmarknadsstyrel¬
sen via skogsvårdsstyrelserna. Att be¬
vara kulturlandskapet betraktas inte
som en antikvarisk åtgärd, vilket det ju
i själva verket är, och därför erhålles
inte heller hjälp till att hålla så stora
ytor öppna, att de verkligen kan in¬
verka på landskapsbilden. Det blir i
stället röjningar på platser av betydelse
för allmänhetens friluftsliv, rastplatser,
utmed vägar, badplatser o. dyl. alltså
tämligen renodlat sociala åtgärder.

Natur- och hembygdsvård har länge
arbetat sida vid sida, naturvården med
tyngdpunkten på hushållning med våra
resurser, hembygdsvården med huvud¬
vikten vid bevarandet av sambandet
med gångna generationer. Den moderna,
mera tekniskt inriktade miljövården har
all anledning att i eget intresse med sina
större resurser understödja dessa båda
verksamheter.

Naturen är dynamisk och förändras
oupphörligen även oss förutan. Lika
litet som vi med hjälp av all världens
naturvårdslagar hade till vår tid kunnat
bevara den minsta flik av stenkoistidens
landskap, lika litet skall vi inbilla oss, torer, där de första är sådana, som tar
att vi för evärdliga tider skall kunna årtusenden på sig att ändra bilden, och
hålla kvar dagens kulturlandskap. Detta är tämligen opåverkbara från männi-
är en produkt av ett flertal faktorer, skans sida. I sistnämnda avseende har
och ändrar vi en enda av dessa utan att man kanske tvingats tänka om något,
sätta en likvärdig i dess ställe, blir pro- eftersom t. ex. de stora sjöregleringarna i
dukten obönhörligen en annan. Norrland visat sig ha negativa effekter

Man brukar skilja mellan oorganiska på lokalklimatet och nederbördens för-
och organiska landskapsbildande fak- surning genom bl. a. eldning med svavel-
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maktlös gentemot de stora ekonomiska
miljöförstörande intressena.

Till de organiska landskapsfaktorerna
hör människan och beteskreaturen, och
det är här, som människans inverkan
blivit tydligast. I och med att de krea-
turslösa jordbruken ökar i antal, blir
hagmarkerna överflödiga och överförs
till skogsmark. Att detta medför en för¬

rika oljor blivit ett ytterst allvarligt
hot mot vårt grundvatten och på något
längre sikt även mot jordmånen i all¬
mänhet. Om den 1969 antagna lagen
om skydd mot miljöfarlig verksamhet
kan få åtminstone oss själva att ta oss
i kragen och verkligen göra något i stäl¬
let för att prata, återstår ännu att se.
Hembygdsvården är här tyvärr ganska
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mörkning av landskapsbilden, allrahelst
som de så gott som undantagslöst skogs-
odlas med gran, är onödigt att särskilt
påpeka. När sedan de nedlagda åkrarna
undergår samma öde, blir det hela än
mörkare, något som vårt folk också
fått upp ögonen för, inte minst genom
att hagmarksproblemet blivit akut unge¬
fär samtidigt med att den ökade fritiden
möjliggjort för allmänheten att i större
omfattning än tidigare vistas i skog och
mark.

I den mån hagarna inte redan över¬
förts till skog, försöker man att där så
är möjligt hålla dem i god hävd genom
att hålla efter sly och buskar. Genom
lämplig kemisk behandling av stubbarna
eller upprepade röjningar kan man hålla
marken öppen, men blir resultatet då
verkligen det gamla kulturlandskap,
som var värt att ha kvar cj bara ur
estetisk-social synpunkt utan också ur
kulturhistorisk? Tyvärr mera sällan,
helt enkelt av den orsaken, att den fak¬
tor, man satt i stället för beteskreaturen,
ej är fullt likvärdig med dessa. Låt oss
helt godtyckligt ge betesdjurens faktor
värdet 4, i sig sammansatt av avbetning
av allt busksly, selektiv betning av
örter och i någon mån gödsling och
klövtramp.

Busksly kan hållas efter med röjning,
och gödslingen kan förmodligen i en¬
staka fall bytas ut mot handelsgöd¬
selmedel, men för klövtrampet och
främst kreatursmulens selektiva betning
finns ingen ersättning. Man har i själva
verket inte alls fått en ny faktor 4 utan
en helt annan, låt oss säga 2Va, med ett
relativt högvuxet, tätt örtskikt med
annan artsammansättning än förut, och
därmed tror man sig i allmänhet ha
uppfyllt all rättfärdighet.

Detta är inte bara hagarnas dilemma
utan hela kulturlandskapets. Vad vi på
konstlad väg tror oss bevara är inte det
äkta kulturlandskapet utan ett surrogat,
som för en kortare tid må kunna för¬
svaras, medan vi söker efter någon ut¬
väg att hålla kvar det riktiga. Med
tiden kommer dock alla dessa röjningar
bara för utsiktens skull att föra oss så
långt bort från det gamla kulturland¬
skapet, att vad vi får, i stället blir nå¬
got, som för all del kan vara mycket
vackert, men som rätteligen borde kallas
park.

Kort sagt, kulturlandskapet kan i
längden bara bevaras genom att hävdas
med samma medel, som danat det. Det
innebär att tillämpa metoder, som i dag
ej längre anses rationella. Även om t. ex.
ett hagmarksbete kan vara ekonomiskt
försvarbart, fyller det ej alltid de
stränga krav på räntabilitet, som om¬
ständigheterna tvingat vår tids jord¬
brukare att ställa. Också andra faktorer,
t. ex. brist på arbetskraft, kan fram¬
tvinga mindre lönande men också mind¬
re arbetskrävande brukningsformer —och bland sådana blir det tyvärr oftast
barrskogsplantcring, som kommer i
fråga.

Om man från det allmännas sida an¬
ser det ljusa kulturlandskapet värt att
vårda, borde det icke vara några svårig¬
heter att få fram normer för ersätt¬
ningar till markägare för den lägre av¬
kastning, detta medför. Det rör sig en¬
bart om marginalkostnader, som på
lång sikt torde bli oändligt mycket
lägre än röjningar med medel från ar¬
betsmarknadsstyrelsen — och, det för¬
tjänar till sist upprepas än en gång, vi
bevarar en äkta produkt i stället för att
skapa en oäkta.
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Rapport från Önsvala

Av Jörgen Pettersson

anskaffade Lunds universitets historiska
museum ett plastväxthus med dimension
4,5 X 4,5 X 2,0 m, som efter diverse för¬
stärkningar visade sig utgöra ett full¬
gott skydd vid utgrävning av enskilda
objekt. Den transparenta plast, som
täcker metallstommen, medför jämn
fördelning av ljus och utmärkta foto-
graferingsförhållanden. Fuktighet be¬
varas tillfredsställande i skydd av
plasten och anläggningar löper ej risk
att torka ut. Plasttältet är enkelt att
montera och flyttas i sammansatt skick
lätt av fyra personer mellan olika gräv-
ningsobjekt. Det har även visat sig
lämpligt under den kalla årstiden. Med
hjälp av en elektrisk värmefläkt kunde
tjälen drivas ur marken.

Av ekonomiska skäl och på grund av
den högt uppdrivna exploateringstakten
har en totalundersökning av den mer an
20.000 m2 omfattande ytan ej kunnat
genomföras. Arbetet koncentrerades
därför i stället på gravfältet, som visade
sig rymma ett för skånska förhållanden
synnerligen rikt och intressant material.
Sammanlagt har intill december 1969
ett tjugotal gravar undersökts. Samtliga

I samband med grusexploatering i öns¬
vala, NevishÖgs socken, några kilometer
söder om Staffanstorp, har 1968 och
1969 Lunds universitets historiska
museum i samarbete med landsantik¬
varien i Malmöhus län företagit en
undersökning av gravar och boplats¬
lämningar från företrädesvis yngre järn¬
ålder (400— 1050 c. Kr.). Gravfältet,
vars äldsta gravar anlagts under yngre
romersk järnålder (200— 400 e. Kr.) och
som alltifrån denna period utgjort be¬
gravningsplats för den yngre järnålderns
befolkning, är beläget på krönet av en
mäktig grusås, som öster om vägen från
Staffanstorp mot Mölleberga och den
fordom sanka, låglänta ängsmarken
väster om denna från önsvala i norr
sträcker sig i sydlig riktning. Grav¬
fältets läge är monumentalt med milsvid
utsikt mot havet i väster. Boplatsläm-
ningarna är koncentrerade till slutt¬
ningen mot öster.

Undersökningen, som bedrivits under
delvis svåra förhållanden, har i tekniskt
hänseende medfört flera nya erfaren¬
heter: som skydd mot stormarna med
åtföljande sandflykt i okt.— nov. 1969
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är skelettgravar och i den kalkrika
sanden liar flera skelett fullständigt
bevarats. Fynden från de, i en del fall
in situ för finprcparering till konser-
vcringslaboratoriet upptagna och trans¬
porterade gravarna, har ännu ej bear¬
betats, varför i denna korta notis endast
skall redogöras för några av gravarna
samt ges cn allmän bild av gravfältet
och boplatslämningarna. Beträffande
gravarnas orientering anges i det föl¬
jande endast huvudriktning.

Av de 1969 undersökta gravarna kan
i skrivande stund fyra dateras till
yngre romersk järnålder, två till folk-
vandringstid och två till vendeltid. En
1968 utgrävd grav härrörde från vi¬
kingatid. Genom denna kontinuitet kan
vi alltså i önsvala följa gravsedens ut¬
veckling från äldre järnålderns slut fram
t. o. m. vikingatid.

De romerska gravarnas huvudorien¬
tering är norr-söder. Kroppen med
huvudet i norr och ansiktet åt öster är
placerad i hopkrupet läge med upp¬
dragna ben, s. k. hockerställning. Ar¬
marna är vinkelställda framför bröstet.
Gravgåvorna består av lerkärl, pärlor,
järnknivar samt i två fall dräktspännen.

1 en av schaktmaskinen delvis skadad
oval grop med ett kraftigt stenblock i
ytan påträffades ett av 117 pärlor be¬
stående halssmycke med olikfärgade
pärlor av glasfluss och glas, bärnstens-
och guldfoliepärlor. På den nedersta av
de tre pärlraderna var uppträdd en
bronsring. Ett mindre antal pärlor var
utspridda Över gropen. Inga delar av
skelett fanns bevarade. Små bronsfrag-
ment kommer sannolikt visa sig tillhöra
en fibula av Niembergertyp. I en andra
grav med helt förmultnat skelett på¬
träffades ett spänne av samma typ samt
ett lerkärl med bukorncring av sned¬

ställda streck.
Den ena av de två konstaterade kist-

gravarna från romersk järnålder, som
tillika utgjorde gravfältets djupaste
grav, rymde en kvinna, som gravsatts
i hockerläge med ert enradigt halsband
av 82 pärlor av samma typer som ovan
samt ett lerkärl med hank placerat vid
gravens huvudända. Vid ena knäleden
påträffades en synål av brons.

Den andra kistgraven, som var del¬
vis skadad, innehöll två invid varandra
placerade skelett, det kraftigaste av dem
i utsträckt ryggläge, det mer gracila i
hockcrläge med ansiktet vänt mot det
förra. Enda gravgåvor utgjorde ett låg-
bukigt lerkärl av skånsk-bornholmsk
typ med horisontella kannelurcr samt
ett hankförsett ännu ej frampreparerat
kärl.

De folkvandringstida gravarna var
båda täckta av kraftiga block, den ena
av två just över mansbörda, den andra
av jättelika klumpstenar i två skikt.
Båda rymde individer placerade i svagt
hockerläge med huvudet i norr och
ansiktet vänt åt väster.

T graven med två block påträffades
en fibola av hkarmad typ samt ett kera¬
mikfragment med kryssornering medan
den större, massivt stensatta graven i

sin strax under stenpackningen belägna
trågformade kista innehöll ett betydligt
rikare inventarium. Den här gravsatta
kvinnans dräkt har vid halsen samman-
hållits av ett reliefspännc. Under och
jämte detta kan skymtas spiralpäilor
och hängen av brons. Vid höftparti och
bröst återfanns ett ringspänne resp. ett
likarmat spänne av brons. Vid huvud¬
ändan har lerkärl och spelbrickor pla¬
cerats, vid fotända och höft vardera en
kniv av järn. På ena foten bar kvinnan
en skosölja av brons, llcliefspännet, som
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Graven med reliefspännet, som syns under hakan. Vid örat ligger en sländtrissa, vid mid¬
jan en solja och därunder en kniv. Ena skon har prytts av en brunssölja. Till höger om
lerkärlet lutr en kam lagts. Foto förf.

daterade gravar, av vilka en skär
igenom den vcndcltida graven så, att
huvudet avlägsnats vid dess anläggande.
Den höglagda kvinnans dräkt har prytts
av tre näbbfibulor av brons placerade
strax över brösthöjd samt två dräkt¬
nålar av brons vid axelpartiet. På
baksidan av de parsittande fibulorna
fanns identifierbara tygrester bevarade.
Dräktspännena kan således visa, att
deras nålar av järn genomstungit två
skikt textil, det yttersta förmodligen
vävt i tuskaft, det närmast kroppen i
kypert. Mittfibulan påträffades först

är ett av de fä som påträffats i läge i en
grav, har rektangulär huvudplatta och
korsformad fot, vars tre armar avslutas
i rondeller; en fjärde rondell återfinns
på bygeln. De enskilda detaljerna i dess
djurornamentik kan ännu ej analy¬
seras, då spännet ej är frampreparerat.

Av de vcndcltida gravarna knyts
intresset till två kvinnogravar med tre¬
dubbel uppsättning av dräktspännen.
Båda är anlagda i norr-söder, den ena
individen i utsträckt ryggläge under en
låg hög, den andra i ryggläge med svagt
uppdragna ben i anslutning till två ej
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bandet, som nätt och jämt undgått att
förstöras vid den senare gravens anläg¬
gande, bestod av bärnstenspärlor och
stora glasflusspärlor av samma typ som
de i gravhögen, övriga fynd utgjordes
av en järnkniv samt en konisk sländ-
trissa.

Gravfältets sydligaste grav, som
undersöktes 1968, är en vikingatida
kvinnograv med spår av träkista, som
placerats på ett underlag av trä.
Skelettet var fullständigt förmultnat,
orientering och placering ej bestämbar.
Gravgåvorna utgjordes av en järnkniv,
en konisk pärla av virad silvertråd samt
tre glasflusspärlor varav en med strål-
öga. I gravens mittparti, där också
samtliga pärlor påträffades, kunde ur¬
skiljas utomordentligt fina guldlaner
samt två lila silverfärgade partier. Som
framgick efter en tidsödande prepare¬
ring av dessa partier på Statens histo¬
riska museums textilavdelning utgör de
0,2 mm tunna lanerna beståndsdelar i
ett guldbroderiarbete, vars textilkärna
helt gått till spillo. Broderitekniken som
använts är, enligt utlåtande av antik¬
varie Anne Marie Franzén, s. k. ned¬
dragen läggsöm; guldtråden har legat på
översidan av tyget och dragits ned på
undersidan medelst en annan tråd, för¬
modligen lingarn, som nu helt för¬
svunnit. Guldtråden ligger i små hopar,
dels i form av lösa korta trådar, dels i
en sammanhängande tråd bildande bl. a.
en triangulär form. Dessa små ornament
har för ögat varit urskiljbara som små
guldfläckar. Den neddragna läggsöm-
men är känd från tidigbysantinska och
sicilianska broderiarbeten. Partierna
med silverfärgning utgör rester av 6 mm
breda silverband med geometriska möns¬
ter av samma art som de, som på¬
träffats i en grav på det ännu opubli-
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Näbbfibula från den låga vendekida grav¬
högen. Foto B. Centervall.

när kraniet försiktigt bortlyftes. Den
satt fast i underkäken tillsammans med
ett halsband av konstfärdigt mång-
färgade glasflusspärlor med avtagande
storlek från mitten åt sidorna.

I den andra graven låg som mitt¬
spänne likaså en näbbfibula, medan par¬
spännena bestod av ringspännen, det
ena med kulformiga förtjockningar, det
andra med åtta profilerade partier på
ringen, ett spänne vars datering erbjuder
intressanta problem, då det förekommer
redan under folkvandringstid. Pärlhals-
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cerade vikingatida kvinnogravfältet i
Norrvidinge.

Med samma orientering som denna
grav har ett mindre antal enkla jord¬
gravar undersökts. I intet fall gav dessa
några andra fynd än knivar av järn.

Boplatslämningarna på sluttningen
mot öster härrör huvudsakligen från
vikingatid. Från ett mindre antal grop¬
hus, gropar och härdar härrör bl. a. en
fragmentarisk oval spännbuckla av
brons, ett treflikigt med ett kattdjur
ornerat spänne i Borrestil, en vikinga-
tidskruka med knoppar, sländtrissor,
brynen, fragment av en kraftig tälj-
stensgryta, keramikfragment och djur¬
ben. Från en större husliknande anlägg¬

ning härrör ett fåtal fragment av medel¬
tida keramik.

Under undersökningen påträffades
även rester av ett till större delen bort¬
plöjt kulturlager från tidigneolitisk tid.
I två undersökta gropar fanns rikligt
med keramik av tidig trattbägartyp
härrörande från flera kärl. Orneringen
består huvudsakligen av pinnstick i
enkla eller dubbla horisontella rader
vid mynningskanten. övergången mel¬
lan hals och buk är mjukt rundad, de
påträffade bottenfragmenten tyder på
rundbottnade kärl. Flinta påträffades
ytterst sparsamt i dessa gropar, av red¬
skap några skivskrapor och fragment
av slipade yxor.

Treflikigt spänne från ett
av de vikingatida grop¬
husen. Foto B. Center¬
vall.

L -
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HALLAND till en mansbörda. Röset var svagt
välvt, ca 1,2 tn högt och begränsades av
en rundad mot åttkantig form tende¬
rande fotkedja vars diameter var ca
16 m.

I det övre stenlagret påträffades fyra
stycken urnebrandgravar, Al — A4, i
samtliga fall med keramikurnor som be¬
hållare för de brända benen och i två
fall innehållande bronser. Den rikaste

:
I Söndrums socken, Halland, har under
sommaren 1969 ett röse från yngre
bronsåldern undersökts i Hallands mu¬
seums regi. Undersökningen föranleddes
av ett skolbygge som 1968 även berörde
ett annat bronsåldersröse, ca 100 m N
om det här aktuella.

Det 1969 utgrävda röset låg i linje
med ursprungligen tre (plus möjligen två
bortodlade) andra högar på krönet av
en NO-SV orienterad tall- och björk-
bevuxen grusås med storslagen utsikt
Över Laholmsbukten.

Under det täckande grästorvslagret
visade sig röset bestå av en skadad man¬
tel av knytnävsstora stenar vilande på
och blandade med stenar vägande upp

i

Crørø-
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graven, A 6, som bestod av en bikonisk
keramikurna med öron, vilken förutom
brända ben innehöll en bronssyl. Urnan
omgavs av en liten kista av flata hällar.

Omedelbart S om centralröset på¬
träffades i den forntida markytan en
osäker anläggning, A 6, som bl. a. inne¬
höll en fragmentariskt bevarad brons¬
kniv med krumt blad och genombrutet
skaft. Inga brända ben påträffades i
samband med anläggningen, varför det
kanske troligast får räknas som ett bo¬
platsfynd. Kniven är också äldre (per
III) än de daterbara bronserna från
sekundärgravarna (per IV).

I samma lager påträffades ett 10-tal
flintredskap, huvudsakligen skrapor av
olika typer, samt fragmentariska kera¬
mikskärvor.

graven, A 1, utgjordes av en uppochned¬
vänd urna vilande på en flat sten. Bland
de brända benen i urnan låg fem st.
bronsföremål: pincett, rakkniv med
svanhalshuvudskaft och inristad skepps-
framställning, syl, miniatyrsvärd och
dubbelknapp. Den andra bronsförande
graven, A 4, innehöll en bronssyl och en
dubbelknapp.

Under det översta stenlagret följde
ett till två lager av ca 0,2— 0,6 m stora
stenar.

Härunder vidtog ett centralröse av ca
0,1— 0,8 m stora stenar med en diameter
av ca 6 m. Det täcktes av ett lager
knytnävstora, skörbrända stenar och
omgavs av två fotkedjor, vilka löpte
parallellt med den yttre begränsade fot¬
kedjan.

I centralröset påträffades central- B. P.

Det avtäckta röset med kantkedjorna. Foto B. Petersen
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SKÄNE nas ett fragment av en kritpipa samt
en hästsko av 1600-talstyp. Keramik
från såväl nyare tid som från äldre me¬
deltid förekom. Omedelbart under sten¬
läggningen följde rena 12— 1300-tals-
lager. Gatan återkom inte från tidigare
skeden i detta schakt. Moränleran nåd¬
des på ett djup av +29,03. Fyndfrek¬
vensen i de medeltida lagren var an¬
märkningsvärt låg, med tanke på om¬
rådets relativt centrala läge och ome¬
delbara anslutning till stadens huvud¬
gata. Inga spår efter bebyggelseläm-
ningar fanns. Någon förklaring till detta
kan inte ges på nuvarande stadium. En
eventuell närhet till S:t Godehards kyr¬
ka kan ha haft betydelse. Förutom 12—
1300-talskeramik, tidig medeltida sten¬
gods, samt såväl yngre som äldre ven-
diskt svartgods framgrävdes bl. a. häst¬
skor, läder, ett par glaspärlor, knivblad,
fragment av laggkärl, en dubbelsken-
kam, en doppsko av brons, vilken böjts
ihop och gjorts om till bjällra, samt ett
revben från en ko med runinskription
på båda sidor, framkommet i 11— 1200-
talslagcr (se separat artikel i Kulturens
årsbok 1970).

De flesta spåren efter mänsklig akti¬
vitet samt den största fyndvariationen
uppvisade schakt IV. För tidsvinstens
skull borttogs även här den ytligaste
metern med maskin. Schaktets översta
anläggning bestod i en kraftig gråstens-
grund tillhörande ett hus, vilken i det
närmaste inramade hela utgrävnings-
ytan (6X10 m). Ett kraftigt raserings¬
lager täckte stenarna längs den södra
grundmuren. Några byggnadsdetaljer
påträffades, såsom en del av en blyin-
fattad glasruta, glaserade golvflisor,
ugnskakel, överfall samt en dyrk. Kera¬
miken var av 1600-talstyp. Någon kon¬
tinuitet i bebyggelsen på lägre nivåer

Under fem månader, med början den
2:e juni 1969, företog Kulturens Lunda-
arkeologiska avdelningen provunder¬
sökning av tomten Kvart. Repslagaren
22— 23, vilken ägs av SIAB och som
kommer att bebyggas under 1970-talet.
Undersökningen omfattade fyra schakt,
vilka utgjorde en sammanlagd yta av
160 m2. De två första schakten förlä¬
des i tomtens östligaste del.

Schakt I bestod till större delen av
ett fyllningslager, som innehöll ett fynd¬
material av 17— 1800-talskaraktär.

Stor fyndfattigdom rådde i det andra
schaktet, vilket i sin tur medförde svå¬
righeter att exakt avgöra när de medel¬
tida lagren debuterade. Däremot kunde
man konstatera att området under fle¬
ra, längre perioder stått under vatten,
något som kan tyda på en damm, åfåra
eller dylikt.

Schakt III förlädes så nära Stora
Södergatan som det var möjligt. 60 cm
av det ytligaste lagret bortschaktades
med maskin. Den metern som därefter
följde var i stora partier omrörd och
störd av moderna rörnedläggningar.
En mäktig stenläggning, sc fig,, som
kom i dagen på nivån +30,16 —+ 29,81 (fall mot väster) föregicks av
ett orört, vattenavsatt lager. Genom
stenläggningens position och sträckning
i förhållande till Stora Södergatan av i
dag, låg det nära till hands att betrakta
den som en föregångare till denna.
Vart tvärgatan med de huggna kant¬
stenarna har lett gick ej att få klarhet i,
då det var omöjligt att utvidga schaktet
mot nordost. Fyndmaterialet i anslut¬
ning till gatan visade att den varit i
bruk under åtminstone ett par århund¬
rade. Bland de yngre fynden kan näm-

:
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stämmas till ungefär 12— 1300-talet.
Bland schaktets medeltida föremålsbe-
stånd kan nämnas kammar av 1200-
talstyp, remändebeslag, en isbrodd,
nycklar, bultlåsnycklar, bultlås, häst¬
skor, läder samt keramik av sedvanlig
karaktär. En stor mängd slagg samt en
myckenhet djurben tillvaratogs från de
äldsta lagren.

var svår att skönja. En rad träpålar,
nerdrivna i moränleran, skulle kunna
ha utgjort en del av stommen i ett hus
av träkonstruktion,

På ungefär samma nivå som gatlägg¬
ningen i schakt III, kom även här i
schaktets västra del en motsvarande
konstruktion. Dateringen är likaså den¬
samma. C:a 30 cm ljupare framtogs
ytterligare en gata, som kunde tidsbe- B. S.

HÖSTUTFLYKTEN 1970

vardande synpunkt vilket i och för sig
lockar till nyfikenhet. För övrigt är öns
sevärdheter välkända och av det slag
att de gott tål vid att upplevas många
gånger: De fantasieggande ruinerna från
Tycho Brahes tid och Kyrkbacken med
St Ibb, för att nu bara nämna det allra
bästa. En utflykt till Ven kan således
väntas bli givande och tidpunkten har
preliminärt bestämts till söndagen den
30 augusti.

planeras till ön Ven i Öresund, ön har
gång efter annan varit i blickfånget
under senare år i samband med att olika
exploateringsförslag presenterats, an¬
tingen det nu gäller att mana fram bil¬
den av ett Nordens Monte Carlo eller
ett insulärt folkhemsparadis. De allra
senaste årens mera allvarliga planarbe¬
ten har även dragit med sig fornvår-
dande verksamheter och under 1969 har
ön genomgått fornminnesinventering.
Ven är således aktuell ur kulturminncs-

ÅRSMÖTET 1970

slutning till Lunds 950-årsjubileum kom¬
mer då f. stadsantikvarien docent Rag¬
nar Blomqvist att tala över något ämne
som berör stadens äldre historia.

I sedvanlig ordning håller föreningen
sitt årsmöte i maj. Det blir söndagen den
10/5, den enda söndag som kan komma
ifråga på grund av de många lång¬
helgerna och Karnevalen i Lund. I an-
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Skånelandslitteratur
Historisk-antikvarisk bibliograf i
sammanställd av John Tuneld

Forts, från nr 1, 1969.

Bergendal, Ragnar, Bankhuset mitt emot
domkyrkan (Sparbanken i Lund. Års¬
redovisning. 1967, sid. 3— 15).

Björck , Amalia, Hemifrån, utifrån, inifrån.
Falkenberg, Dahlgrens bokhandel, 1968.
118 sid. Kr. 14: — .

Brogårdh, Thore, Bland göingar, smålän¬
ningar och hallänningar. Markaryd, Förf.
(Sjuhult, Hallaryd), 1968. 8:o. 126 sid.
Kr. 17:

Byahornet— Skåneland. 27 (1968). Malmö,
Scania, 1968. 4:o. Sid. 149— 292. Kr.
17: 50.

Hembygdsboken över Torup— Kinnared—
Drängsered. Utg. av hembygdsföreningar¬
na inom Torups kommun. Red.-kommitté:
K. E. Samuelsson . .. Teckningar: josua
Andersson . . . Torup. Utg., 1968. 208 sid.
Inb. Kr. 20: — .

Hähnel, Märta, Varbcrgs fästning. En kort
orientering. 2 uppl. Varberg, Förf., 1968.
8:o. 23, (1) sid. Kr. 4: — .

inb. 25: — .

Kring Hamundahögh. Glimtar från två hä¬
rader. Samlade av Carl Fredrik Ohlsson
på uppdrag av Ingelstads och Jerrestads
härads sparbank. Teckningar av Gösta
Calmeyer , . . Borrby, C. F. Ohlsson,
1968. 8:o. 101 sid., (8) pl.-sid. Inb Kr.

Frostabygden. 1968. Höör, Frosta härads
hembygdsförening, 1968. 4:o. (1), 38 sid.
Kr. 7: — .

Föreningen Gamla Karlskrona. Årsbok.
1968. Hansson, Henry, Urmakaresläkten
Adamson samt några andra hantverks-
och borgarsläkter i Karlskrona. Karls¬
krona, Föreningen Gamla Karlskrona,
1968. 8:o. 71, (1) sid., (1) tab.-bl. Kr.
15:—.

28:

Modéer, Kjell A., Generalauditörer och
militiefiskaler i Skåneland 1658— 1756.
Två militärrättsliga ämbeten och deras
innehavare. Mit einer deutschen Zusam¬
menfassung. Stockholm, Nordiska bok¬
handeln, 1968. 8:o. 67, (1) sid. Kr. 10: — .Gråbrödraklostret i Ystad 1267— 1967.

Ystad, Pastorsexp., 1968. 8:o. 27, (1) sid.

Olsson, Axel, Byarna kring Göinge-dösarna.
En bok om Vinslövsbygden. [Intill slaget
på Stangebjer.] Vinslöv, Vinslövs bok¬
handel, 1968 8:o. 175 sid. Kr. 18: — .

Handlingar angående Villands härad. 25.
Kristianstad, Villands härads hembygds¬
förening, 1968. 8:o. 87 sid.
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Det gamla Trelleborg. Årsskrift. 1969.
Trelleborg, Trelleborgs museum, 1969.
8:o. 131 sid. Kr. 1 5: — .

Simonsson, Martin, Det gamla Röstånga. En
kavalkad i ord och bilder . . . Röstånga,
Kommunalfullmäktige, 1968. 8:o. 137,
(1) sid. Inb. Kr. 12: — .

Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift.
1968. Lund, Sydsvenska ortnamnssällska¬
pet, 1968. 8:o. 105, (1) sid. Kr. 12: — .

Söderlind, Stefan, Häradet (Historisk tid¬
skrift. 88 (1968)), sid. 102—172).

Gärds härads hembygdsförenings årsbok. 34
(1969). Degeberga, Gärds hembygdsföre¬
ning, 1969. 8:o. 97 sid- Kr. 10: — .

Göinge hembygdsförenings årsbok. 48
(1969). Broby, Göinge hembygdsförening,
1969. 8:o. 92 sid. Kr. 10: — .

Halland. Årsbok för kulturhistoria och hem¬
bygdsvård
Halmstad, Hallands museum, 1969. 8:o.
191 sid. Kr. 18: — .
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