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Hällkistor och
våldsverkare
Av Krister Ström
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Råbelöv 26:1. De bägge hällkistorna i den östligaste högen. I bak¬
grunden skymtar Rolfshögarna. Foto Skånes hembygdsförbund.

En undersökning av två bronsåldershögar, som låg på Råbelövs gods ägor
utanför Kristianstad har föranlett antikvarie Krister Ström att fundera
kring problemet bevara eller undersöka och ta bort fornlämningar.
varit föremål för rovgrävBägge högarna hade som så många andra
ningar i gången tid. Den vetenskapliga undersökningen, som i överensstäm¬
melse med fornminneslagens 9 § bekostades av markägaren, föranleddes
av en utvidgning av en äldre grustäkt. Skattsökargrävningar är i lag
förbjudna och låt oss hoppas, att dagens exploatörer och arkeologer i sin
iver att tillfredsställa kraven på mark och kunskap inte kommer att förses
med epitetet våldsverkare av framtiden, slutar författaren.
strax

—

—

Som så mången gång förr var en före¬
stående grustäkt orsak till att fasta fornlämningar måste tagas bort. Takten
skulle bedrivas på Råbclövs gods ägor
några hundratal meter söder om de i
landskapet så karakteristiskt belägna
Rolfshögarna mellan Råbclövs slott och
Fjälkestads kyrka. Där, på fastigheten
Råbelöv 26:1 i Fjälkestads socken, låg
ännu i början av 50-talet 3 högar av
varierande storlek samlade. Den ena
undersöktes 1953 varvid flera märkliga
gravkonstruktioner och föremål från
den yngre stenåldern till den yngre
bronsåldern avslöjades. Liknande konti¬
nuitet i användning av samma grav¬
plats kunde konstateras i en av de
bägge återstående högarna när dessa
togs bort efter undersökning. Det senare
arbetet utfördes genom landsantikvari¬
en i Kristianstad sommaren 1969 med
hjälp av bland andra Nils-Ove Nilsson,
Lund.
Högarna låg på en i det flacka land¬
skapet föga markerad ås omgiven av
odlad mark. De hade tidigare varit före¬
mål för ”undersökning”, vilket gropar
av avsevärda dimensioner i de backsippsprydda högslänterna tydligt visade.
Den mindre av de bägge återstående
högarna hade en största diameter av 12
meter. Den var en halv meter hög. (I
detta meddelande från 1969 års under¬
sökning skall endast summariskt sam¬
manfattas vad som kom fram). I dess
centrala del fanns en 2X4 meter stor
nedgravning i sand, vilken var en halv
meter djup. Gropen var orienterad i
NNO SSV och delvis stenfylld. Däri
påträffades en del keramik. I högen i
övrigt fanns en röseliknande anläggning
omgiven av en delvis bevarad yttre
kantkedja av snedställda flata hällar.
Mellan röset och kantkedjan tillvara-

—
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togs botten av ett mindre lerkärl, sprid¬
da brända ben och keramik. Den på¬
träffade keramiken ger för stunden inte
grund för en närmare datering.
Två meter öster om denna något för¬
bryllande hög vidtog västkanten av en
större hög. Dess största utsträckning var
17 meter och den var 1,5 meter hög.
Sånär som i den 4X5 meter stora
plundringsgropen, ja den fortsatta ut¬
grävningen ger belägg för den benäm¬
ningen, var den helt övertorvad.

Med vissa reservationer pga den del¬
vis oklara lagerföljden kan följande
sägas om dess successiva tillkomst. På
under senneolitisk tid ursprunglig mark
har en hällkista byggts. Dateringen gi¬
ves av 2 pilspetsar av flinta funna på
hällkistans bottennivå. Den ena är hjärtformad, den andra lancettformad. Kis¬
tan var orienterad i NNV SSÖ och
byggd dels av hällar dels av kallmurade
stenar. Dess västra och södra sida sak¬
nades liksom eventuella takhällar. En av
östsidans hällar var avbruten. Den sak¬
nade övre delen låg kullfallen i kistan,
vilken var 1,8 meter bred. Längden
kunde ej fastställas efter den förstörelse
gravplundrarna en gång åstadkommit.
Om deras effektivitet vittnar det fak¬
tum att inga förhistoriska artefakter
påträffades bland den lera och sten som
utgjorde botten. Anmärkas bör att den
norra gavelhällen var omsorgsfullt
skodd med mindre stenar.
Sydväst om och delvis i denna kista
har någon tid därefter ytterligare en
hällkista byggts orienterad i samma
väderstreck. Vid uppförandet av denna
förstördes det sydvästra hörnet av den
ursprungliga kistan. Till skillnad från
den äldre grävdes den yngre ned i san¬
den varvid nivåskillnaden mellan kis¬
torna blev en dryg halv meter. Den
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Rábelöv 26:1. Den östligaste högen under pågående utgrävning
1969. I mitten syns den nedgrävda hällkistan. Foto Skånes hem¬
bygdsförbund.

yngre, som var ansenligt större, var
likaledes byggd av hällar och kallmurade stenar. Mätt från insidorna var gav¬

larna drygt två meter breda och läng¬
den 3,6 meter. Takhällar saknades. I det
ovan belägna röset påträffades emeller¬
tid en större häll, vilken kan härröra
från ett kisttak. En viktig iakttagelse
gjordes på ett flertal ställen i kistan i
det att de kallmurade stenarna var fo¬
gade med lera. I dessa fall kan man
således tala om verklig murning. Större
delen av den södra gaveln har under
senare tid förstörts. Den sorgfälliga

plundringen lämnade intet av värde
kvar för en möjlig datering av den jäm¬
förelsevis stora och väl byggda kistan.
Ty däri, ända ned till den stensatta bot¬
ten, låg endast sentida fyllningsjord.
Säga vad man vill, men det måste ha
varit i förhistoriska sammanhang väl
insatta människor, som föregick vår un¬
dersökning 1969.
På samma markyta som den ur¬
sprungliga hällkistan låg, med kistan i
centrum, en kantkedja med 16 meters
diameter. Stenarna i kedjan var 0,4
0,6 meter stora och placerade med lång-
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Rakkniv och pincett från den östligaste
högens bägge sekundärgravar. Foto Nils
Lagergren 1969, ATA.

sidorna i cirkellinjen. En halv meter
innanför kantkedjan vidtog ett ca 15
meter i diameter stort och 1 meter högt
röse av stenar, vilka möjligen kan ha
placerats där i två skilda etapper. Bland
dess bottenstenar låg två malstenar med
den urholkade delen vänd nedåt. I dess
övre lager påträffades två sekundära
gravar, vilka lyckligtvis undgått gravplundrarnas iver. De var sekundärgra¬
var från den yngre bronsåldern. Den
ena utgjordes av en hartstätad benbe¬
hållare med en synnerligen väl bevarad
pincett av brons som gravgåva. Pincet¬
ten har en största längd av 9,1 centi¬
meter. Dess största bredd är 4,5 cen¬
timeter. Dekoren utgöres av tre pa¬
rallellt löpande linjer utefter pincettens
4

långsidor. På det nedtill breddade par¬
tiet slingrar de sig om sju stycken drivna
smärre bucklor. Innanför de parallella
linjerna finns små triangulära intryck
utefter långsidorna. Pincettens bredsidor
är påtagligt vikta inåt.
Den andra sekundärgraven utgjordes
av ett fragmentariskt bevarat lerkärl
placerat mellan rösets översta stenar ca
två meter öster om den hartstätade ben¬
behållaren. Förutom brända ben låg
bland keramiken en fragmentarisk rak¬
kniv av brons. Den bevarade delen är 7
centimeter lång och oornerad.
Den av M. Malmer 1953 undersökta
högen låg intill och söder om de senare
undersökta. Det förhistoriska föremålsbeståndet var i den jämförelsevis rikt.
Det visar att gravplatsen utnyttjats un¬
der en tidsrymd av mer än 1000 år.
Det är den tid som i stort sett skiljer oss
från vikingarna.
Även om 1969 års utgrävning gav ett
magrare resultat vad antalet artefakter
beträffar, så blev gravplatsens urgamla
hävd än en gång omvittnad. Förutom
den stora pincetten bör de bägge hällkistorna, trots den till synes äldre totala
undersökningen, anses vara värdefulla
pusselbitar till den ständigt växande
totalbilden av vår förhistoria.
De undersökta råbelövshögarna låg i
en på fornlämningar, främst högar,
mycket rik trakt väster om Råbelövsjön. Förekomsten av högar är även
stor på den andra sidan sjön i Nosaby
och österslövs socknar.
Antalet högar har under årens lopp
genom det intensiva jordbruket deci¬
merats av plogen. Plogen skall dock ej
beskyllas för allt. År 1859 skriver kyr¬
koherde I. Ternström i Fjälkestad till
riksantikvarien om utarmningen av
fornlämningsbeståndet: ”Förledet år

måste jag med hotelse om ansvar jaga
våldsverkare bort ifrån en sådan hög,
som de voro i begrepp att totalt för¬
störa”. Han tillägger ansvarskännande:
”Jag läser årligen upp ifrån Prediksto¬
len Kongl. Kungörelser om minnesmär¬
kens fredande och fören all den tillsyn,
som på mig ankomma kan”.3
Huruvida den äldre grävningen i den
år 1969 undersökta större högen på
Råbelöv skall skyllas på ”våldsverkare”
är ej säkert. Säkert är emellertid att den
varken skett under förhistorisk tid eller
medeltid. Därpå vittnar fyndet av en
glaserad del av ett trefotskärl, vilken
låg på botten i den större hällkistan.
Den till synes sorgfälliga undersökning¬
en visar även att det inte var fråga om
ett förstlingsverk. Man har metodiskt
letat sig fram från den södra delen av
högen och stannat vid kistans norra
gravhäll där utgrävningen avslutades.
Därmed räddades de tvenne sekundära
gravarna i högens norra hälft.
Mer sakkunniga undersökningar har
under de sista hundra åren skett på
minst 10 olika platser i Fjälkestads
socken. Därvid har framkommit före¬
mål från sten- och bronsåldern i stenkammargravar och urnegravar. Dessut¬
om har tillvaratagits lämningar från
stenåldersboplatser utefter Råbelövsjöns
stränder.2 I sjön har även lösfynd från
såväl brons- som järnåldern bragts till
ytan.

Stenkammargravarna har legat inom
det NV SO stråk med fornlämningar
som följer det låga åspartiet ned mot
passagen mellan Råbelövsjön och Ham¬
marsjön, vilkens vatten före en invallning i mitten av 1850-talet sköljde
branten nedanför Nosaby kyrka. Urnegravfälten har påträffats inom samma
område närmast norr och söder om Fjäl-

—

kestads kyrka. Om den slumpartade
upptäckten av dessa fornlämningar kan
förutom grustäktsexploatörer
några barn berätta, vilka under lek i
Råbelövs trädgård plötsligt med sin
plastgrävskopa fick upp ett lerkärl da¬
terbart till den yngre bronsåldern. Hän¬
delsen inträffade sommaren 1969. I
Råbelövs slott förvaras för övrigt en
stor samling av bl. a. bronsföremål
framkomna under jordbruksarbeten på
intilliggande jordar. Måhända kvitton
på förstärkt lön för dagsverkarna.
Det under flera århundraden fortgå¬
ende utnyttjandet av samma gravplats,
som fynden från grävningarna 1953 och
1969 visar, pekar på en traditionsbun¬
denhet. Man frestas tala om släktgravar.
Hällkistan har fram till idag varit
namngivande åt stenålderns slutskede.
Detta trots att den använts även under
den begynnande delen av den efterföl¬
jande bronsåldern. Den påtagliga konti¬
nuiteten vid stenålderns övergång till
bronsålder utan avbräck i gravform,
föranledde utgrävarna av råbelövshögarna att efterforska de resultat som gi¬
vits av tidigare företagna undersökning¬
ar av gravar med hällkistor i grann¬
skapet.
Den största koncentrationen av häll¬
kistor i Sverige, främst av stenålders¬
karaktär, finns i mellersta och södra
Småland.3 Hällkistorna i Råbelöv lig¬
ger inte långt därifrån. I t. ex. mellan¬
liggande ö. Broby socken är ett stort
antal kända. Har ytterligare hällkistor
undersökts i Råbelövs närhet? Frågan
kan utan vidare besvaras med ja. Inom
det område som medtagits på kartan
har minst 18 hällkistor undersökts
under det sista seklet. De till dem
hörande gravarna har till 2h visat sig
tillhöra såväl sten- som bronsåldern eller

—
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Karta utvisande de under de senaste 100 åren undersökta häilkiscorna i Råbelövs närhet.
De ofyllda ringarna utgör övriga fornlämningar.
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enbart bronsåldern. Många av dem har
publicerats och M. Strömberg beskriver
flertalet i en uppsats 1955 om Villands
härads stenålder.4 Hällkistornas bygg¬
nad är i stort sett enhetlig. Den längsta
kistan, 6 m, är uppmätt i Torseke, Fjälkestads socken. Den bredaste, 2,5 m, är
den senast undersökta i Råbelöv i sam¬
ma socken. Längderna varierar mellan
2,8 6,0 m och bredderna mellan 1,0
2,5 m. Längdaxelns orientering tycks ej
ha varit predestinerad, ehuru de flesta
ligger i norr-söder.
Ifrågavarande hällkistor vilkas läge
markerats på kartan och där erhållit
sifferbeteckning är:

—

6. Nosaby 11?, Nosaby sn. Undersökt
år 1881 av A. Åhlén. Största längd
4,5 m. Orienterad i N S. Fynd av
bl a en bronsdolk och en spjutspets
av flinta.7
7. Flammar 8:34, Nosaby sn. Under¬
sökt år 1966 av C. Bunte. 4,2 X
1,2 m stor. Orienterad i NV SO.

—

—

—

1. Odersberga, Fjälkestad sn. Osak¬

kunnigt undersökt. Största längd
4,5 m, största bredd 1,8 m. Orien¬
terad i N S. Fynd av flintmejsel

8.

—

2.

och lerkärl med brända ben.
”Prestabacken”, Fjälkestad by,
Fjälkestad sn. Undersökt år 1 869
av H. Hildebrand 3,1 Xl,l m stor.
Orienterad i N S. Fynd av bl a
en rakkniv av brons.
”Mullösabacken”, Torseke, Fjälke¬
stad sn. Undersökt år 1869 av H.
Hildebrand. 6,0X 1,3 m stor. Kis¬
tan indelad i 2 kammare. Oriente¬
rad i N S. Fynd av bl a en flintdolk.
”Bastubacken”, Torseke, Fjälkestad
sn. Osakkunnigt undersökt. Fynd
av bronsspiraler?5
Råbelöv 26:1, Fjälkestad sn. Un¬
dersökt år 1953 av M. MalmerPetersson. 3,5 X 1,4 m stor. Orien¬
terad i ö V. Fynd daterbara från
yngre stenålder till yngre brons¬
ålder.6 På samma plats låg de år
1969 undersökta högarna och häll-

—

—

3.

—

4.

5.

—

kistorna.

Inga daterande fynd.
År 1878 undersökte O. Montclius
en hällkista å Hammar 3 vilken
fastighet numera uppgått i Ham¬
mar 8. Såväl yttre mått som kistans
orientering överensstämmer med
den av C. Bunte undersökta hällkistan. Möjligen är det samma grav.
Monte!i us påträffade bl a ett ler¬
kärl med brända ben.8
Hammar 2, Nosaby sn. Undersökt
år 1878 av O. Montelius. Största
längd 4,0 m. Orienterad i ö V.
Om kistan skriver Montelius i brev
den 8 juni samma år: . . . ”Bland de
undersökningar jag hittills gjort är
en stenkista vid Hammar i Nosaby
socken den märkligaste. Den är af
vanlig stenålderskonstruktion och
har troligen blifvit uppförd under
stenåldern (en spjutspets av flinta
låg på botten), men öfverst låg ett
skelett med bronsprydnader”.9
Håslöv 5, Gustav Adolfs sn. Un¬
dersökt år 1937 av F. Hansen.
3,0 X 1 ,2 m stor. Orienterad i N S.
Fynd av bl a cn rakkniv av brons.10
Balsby 19, Nosaby sn. Undersökt
år 1932 av F. Hansen. Ca 5,0 X 2,0
m stor. Orienterad i NV SO.
Fynd av bl a en bronsspiral.11
Håstad 18:6, österslövs sn. Under¬
sökt år 1923 av F. Hansen. 2,8 X
ca 1,0 m stor. Orienterad i N S.
Fynd av bearbetad flinta. År 1917
undersökte T. J. Arne en hällkista i

9.

—

10.

—

It.

—
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Håstad vilken av fotografier att
döma var densamma som under¬
söktes 6 år senare av F. Hansen.
Arne tillvaratog en flintdolk.12
12. Fjälkinge 28, Fjälkinge sn. Under¬
sökt år 1932 av F. Hansen. Ca

—

SSO. Inga fynduppgifter.14
Fjälkinge 15, Fjälkinge sn. Under¬
sökt år 1929 av F. Hansen. Inga
fynd.15
österslöv 24, österslövs sn. Un¬
dersökt år 1932 av F. Hansen.
Fynd av bronsålderskeramik,16
”Lundsbackarne”, österslöv 24,
Österslövs sn. Undersökt år 1869
av H. Hildebrand. En till största
delen kallmurad kista. Inga upp¬
gifter om mått är funna annat än
att kistan var ”lång och bred nog
att innesluta en menniska af me¬
delstorlek”.17 På samma fastighet
lär ytterligare en grav med hällkista ha funnits.
”Pittingsbacken”, österslöv 15,
österslövs sn. Osakkunnigt utgrävd
1868. Invid graven har en gjutform
för holkyxa påträffats.18

Ytterligare undersökningar av hällkistor har utförts i de till kartan
angränsande områdena. Det samman¬
lagda antalet överstiger 30 inom en ca
45 km2 stor markareal kring sjöarna
nordost om Kristianstad. Det innebär ett
för Skåne relativt sett stort antal.
Med kännedom om den arkeologiska
vetenskapens allt fler och mer fruktbä¬
rande metoder för att riktigt kunna be¬
döma resultat av slutförda undersök¬
ningar måste härav riktas en varning.
Vi vet inte hur många fornlämningar
av detta slag som finns kvar i landet ej
heller i denna på fornlämningar så rika
del av Skåneland. Markexploteringen
är idag kraftigt stegrande intill tätor¬
terna. Det innebär att prioriteringsfrågan vid bedömning av fornlämningarnas värde ställer stora krav på bl a kun¬
skapen om fornlämningsbeståndet.
Markexploatör, arkeolog eller . . . Låt
oss bara se till att vi av kommande släk¬
ten ej erhåller epitetet våldsverkare.

—

15.

16.

17.

8

—

hänge.19
19. Mölleröd 1, Kiaby sn. Undersökt
år 1930 av B. Järbe. 3,0 X 1,4 m
NNO SSV.
stor. Orienterad
Fynd av bl a en flintdolk.20

3,0 X 1,5 m stor. Orienterad i NV
SÖ. Fynd av bl a en dubbelknapp och kniv av brons.13
13. Fjälkinge 9, Fjälkinge sn. Under¬
sökt år 1927 av F. Hansen. 3,5 X
1,3 m stor. Orienterad i NNV

14.

18. Bokenäset, Karsholm, österslövs sn.
Undersökt år 1949 av M. Ström¬
berg. 3,0 X 1,0 m stor. Orienterad i
Ö V. Fynd av bl a ett skiffer¬

—

Noter
1
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Fornlämningarna vid Råbelöv före utgrävningen.
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Färlövs byelag 1695 och
Araslövs byordning 1838
Av Carl Filip Mannerstråle
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Araslövs säteri omkring 1800. Teckning av M. Flensburg i Karlskrona läroverks bibliotek.
Bilden gör säkerligen inte anspråk på att vara en exakt dokumentation av gårdsanlägg¬
ningen, då grupperingen av byggnaderna ej stämmer. Bland annat har kyrkan placerats på
fel ställe och dessutom med koret åt väster.

Antikvarie Carl-Filip Mannerstråle jämför en byalag från 1695 med en
byordning från 1838, bägge från samma trakt. Färlövs byelag är en av de
få skånska byordningar, som är kända från 1600-talet och har stort intresse
både juridiskt och etnologiskt, eftersom den innehåller sedvanerättsliga regler,
nedskrivna för allmogen. Den yngre byordningen
utfärdad på godskontoret
och avseende byarna Färlöv, Äby, Bjärlöv och Roalöv
ställs också i
relation till 1742 års mönsterbyordning för att konstatera i hur hög grad
centraldirigeringen från 1700-talets mitt påverkat bestämmelserna.

—
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—

I skuggan av de normer för samlevna¬
den som utstakats i lagboken har säker¬
ligen bestämmelserna i den en gång god¬
kända byordningen utgjort en mer på¬
taglig realitet för den enskilde i byge¬
menskapen. Detta sätt att reglera bya¬
männens gemensamma angelägenheter
vann allmän anklang genom att diskus¬
sionerna vid 1741-års riksdag resulte¬
rade i ett Kungl. Maj:ts nådiga brev till
landshövdingarna 20 februari 1742 ”an¬
gående Lands-Culturens uphielpande
och förbättrande”. Såsom bilaga till
brevet medföljde nämligen ett förslag
till byordning att tjäna som förebild för
lokala initiativ. Vid riksdagen var det
kanske framför allt dåvarande överste¬
löjtnanten Carl-Gustaf Roxendorff, som
från Ridderskapet och Adelns sida dri¬
vit frågan och även författat utkastet
till mönsterbyordningen. Inspiration och
ledning har Roxendorff med all sanno¬
likhet funnit bland de skånska gods¬
ägare, som var närvarande vid riksda¬
gen.1
Visserligen kom mönsterbyordningen
att få stor betydelse för utvecklingen,
men en direkt nyhet innebar inte stad¬
gan som medel att främja samexistensen
i bysamhället. Inte minst i Skåne hade
sedan länge likartade överenskommelser
reglerat vardagslivet. Den äldsta beva¬
rade byordningen tillkom vid tinget
1594 i Bjäre härad och omfattade alla
byar i häradet. Från senare tider vittnar
ett i det närmaste förkrossande rikt ma¬
terial om den skånska byorganisationens
utveckling.3 Rent historiskt har det an¬
tagits att byn som enhet haft självbe¬
stämmanderätt innan landskapslagarna
bröt byalagens särställning. Det danska
materialet visar emellertid att byge¬
menskapen mot medeltidens slut upp¬
levde en pånyttfödelse, som man har

skäl att antaga även påverkat den
skånska byorganisationen. Ehuru själv¬
bestämmanderätten inom byn knappast
kunde ifrågasättas blev byordningarna
under svensk tid föremål för myndig¬
heternas speciella intresse och då över¬
enskommelserna företeddes tingsrätten
för stadfästelse vittnar dess rättelser i
många fall om en bestämd uppfattning
om hur reglerna skulle te sig på högre
ort. Bland moderna forskare är det
främst Bengt-Arne Person som riktat
uppmärksamheten på den vikt myndig¬
heterna i Skåne fäst vid byordningarna
och den nit med vilken sådana mer eller
mindre godvilligt pressades fram.3
Då genomförandet av enskiftet ofta
medförde att byn upphörde att fungera
som en sluten enhet, visade sig dock by¬
ordningens bestämmelser fortfarande
vara ändamålsenliga och snarare verkar
det som den nya situationen sporrade
landshövdingarna att kontrollera att de
gamla överenskommelserna efterlevdes
och att dessa justerades med hänsyn till
de nya förhållandena och önskemålen.
Den ordning som bymännen i Färlöv
förband sig att till allas bästa rätta sig
efter för 275 år sedan (Bilaga 1) skiljer
sig inte till innehållet nämnvärt från
andra byordningar från samma tid.
Möjligen kan det sägas att innehållet är
förhållandevis rikhaltigt och att stad¬
gans 35 punkter trots det allmänna in¬
nehållet företer vissa lokala särdrag.
En misstanke att kyrkoherden varit
byalaget behjälplig vid författandet kan
kanske bestyrkas genom att den första
bestämmelsen understryker att guds¬
fruktan först och främst skall råda.
Längre fram i texten betonas det att
prästgården ”av ålder” varit räknad för
2 hemman, varför innehavaren kunde
ha större djurbesättning än övriga. Tätt

II

efter den religiöst präglade introduktio¬
nen följer bestämmelser för att förhind¬
ra eldsvådor och om inspektion av eld¬
städerna, som skulle ske tre gånger om
året. Dessa punkter, som i andra byord¬
ningar vanligtvis förekommer mot slutet
av överenskommelsen, kan tyda på att
man i Färlöv haft pinsam erfarenhet av
eldens vådor och därför understrukit
betydelsen av brandskyddet. De sed¬
vanliga bestämmelserna om åldermansvai föregås av en varning till den, som
på samkvämen uppförde sig illa genom
till exempel ölspillande, svärjande och
skrål och vilka icke obetydliga böter,
som denne kunde förvänta. På Valborgsmässodagen valdes åldermannen
för ett år i taget. Om en särskild
turordning bland hemmanen skulle iakt¬
tagas eller om valet följde andra regler
stadgas inte närmare. Däremot regleras
noga följden av ohöviskt uppträdande
mot denne liksom om man undvek att
infinna sig till ”grannastämman” när
åldermannen blåste i hornet. Samtidigt
med åldermansvalet utsågs fyra gårdar
till innamare, om man inte hade funnit
någon, som mot lämplig lön ville tjänst¬
göra som ängsvaktare. Ansvaret att
hålla uppsikt över kreaturen avlönades
med 1 skilling per gris eller får och det
dubbla för häst och ko. In n am aren var
å sin sida förpliktigad att skänka ett
visst belopp till bykassan. Bestämmelser¬
na övergår sedan till skötseln av gärdesgårdar och stängsel med detaljerade an¬
visningar och kraftiga bötesbelopp för
den, som bröt mot föreskrifterna. Vid
Valborg skedde inspektion av stängslen
och nåde den, som inte omedelbart tog
itu med att rätta till de brister, som an¬
tecknats. Vidare följer regler för var
och när kreaturen skulle få släppas på
bete. När det visade sig nödvändigt att
12

sätta ut vakt så togs denne ut proportio¬
nellt efter hemmantalet. En så pass
självklar sak, som att man inte fick låna
någon annans redskap utan tillstånd
liksom att det var förbjudet att släpa
dessa över grannens åker betonas till
yttermera visso. Ej heller var det till¬
rådligt att dra något don över bygatan
och sådant slarv, som att låta redskapen
ligga kvar på fältet tolererades inte.
De ingående beskrivningarna på hur
man fick färdas till och från sin åker
visar att kommunikationen på fältet
förorsakat många trätor grannar emel¬
lan, vilket kanske är förståeligt då de
små lotterna låg spridda på många håll.
Vissa vägar skulle emellertid alltid hål¬
las och då i ett skick att en ridande
kunde använda dem ”utan stor möda”.
I detta sammanhang nämnes ett flertal
vångar och ängar, hus och holmar, vars
namn sedan länge upphört att vara rea¬
liteter, som t ex de små och stora Kille¬
holmarna, Snugga böket, Snickarhuset,
Påfwells åker och Fläckebergsängarna.
T många punkter fastslås vidare hur
kreaturen skall ses efter och hur olika
förseelser bestraffades om det brast i
tillsynen. Mest drastisk är kanske be¬
stämmelser om höns, som påträffades på
åkern, sedan denna blivit sådd, då det
helt lakoniskt konstateras att om hönsen
sköts eller slogs ihjäl ”hafwe hönsäga¬
ren Skadan Som han får den”. Byn
hade också bestämt hur många djur var
och en av brukarna fick lov att ha. På
ett helt hemman fick således finnas 10
st nötkreatur, 2 årskalvar, 8 hästar och
20 får. För svinen gällde att ej fler än
12 fick vara hemma på marken över
sommaren dock oräknat ”pattegrisarna”. Hade man fler skulle de övriga
skaffas bort om Valborgsmässotid. För
husmannen i byn bestämdes något vagt
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Färlövs by. Till vänster skymtar kyrkans tvillingtorn.

byn bestämde hur många djur dessa
skulle få ha på marken.
En dag på året, ”när bekväm Ii gast tid
är”, kontrollerades i allas närvaro
gränsmärkena, så att ingen senare tram¬
pade ned eller slog grannens gräs på
ängen. De sista punkterna i byordning¬
en fastslår böterna för sådana ogärning¬
ar, som att förstöra annans gärdsgård,
skada eller slå ihjäl kreatur eller hösta
på någon annans åker eller äng. Den
sista punkten ger slutligen en ganska
bister bild av livet på landet under den
karga karolinska epoken genom bestäm¬
melsen att om någon av hushållet på¬
träffades i någon annans ärtland fick
mannen ”som folket äger” böta så pass
mycket som 2 mark silvermynt till byn.
Samma bestämmelse gällde om någon
befanns koka gröna ärter hemma och ej
kunde bevisa var och när ärterna
plockats. Värre ändå gick det för den
stackare som överbevisats om stöld av
att

—

kål, då förutom böter till byn
1
daler Smt
den skyldige fick stå till
svars på vederbörligt ställe att avvisas
socknen.
Till sist förpliktade sig bymännen att
hålla reglerna och att dessa skulle upp¬
läsas vid två årliga bystämmor uti alla
bymäns och tjänstefolks närvaro. Ålder¬
mannen med sin medhjälpare innamaren
skulle effektuera bestämmelserna och
strax utpanta de böter som bestämts.
Om den skyldige hellre ville dröja med
att erlägga dessa, antecknades detta i en
bok, som kyrkoherde Rubenius skulle
skänka åldermannen. Några bestämmel¬
ser om vad som egentligen skulle ske
med de belopp, som kunde förväntas
flyta in eller hur dessa medel skulle för¬
varas, anges inte närmare. När väl alla
hade undertecknat handlingen överläm¬
nades den tämligen omedelbart till hä¬
radsrätten, som godkände den utan änd¬
ringar.4

—
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Frågan om någon byordning föregått
den här aktuella, liksom vad som kan
ha förorsakat den aktuella, kan knap¬
past besvaras idag. Intressant är emel¬
lertid att notera att Färlövs socken till
större delen lydde under Araslövs säteri.
I sammanhang med undersökningen av
Ebbe Ulfeldts godsinnehav reducerades
godset vid denna tid till Kronan genom
reduktionskommissionens beslut och i
jordeboken står Kronan som ägare.3
Egendomen återgick emellertid snart till
familjen. Ägoförhållandet avspeglas i
”byelagen” endast när det stadgas att
den som på grannastämman dristade sig
att med ohöviska ord och elak mun
överfalla åldermannen när denne förde
ordet på byns eller ”hofgårdens” väg¬
nar, skulle få vidkännas böter.
Några andra
äldre eller yngre
byordningar för Färlöv synes ej finnas
intagna i tingsprotokollen. Den mer
officiella prägel, som ett sådant proto¬
kollsutdrag förlänade överenskommel¬
sen, synes emellertid inte ha varit nöd¬
vändig för att statuterna skulle anses
aga giltighet. Flertalet kända byord¬
ningar finns dock protokollförda eller
nämnda vid rätten. Den självstyrelse
som byordningen ger uttryck för måste
emellertid i hög grad ha påverkats, inte
enbart av myndigheternas mer allmänna
påbud, utan kanske än mer av de eko¬
nomiska förutsättningar under vilka i
varje fall frälsebonden brukade sitt
hemman. I de många skånska byar, som
utgjordes av insocknes frälsehemman
torde avtalet med godsherren varit av
minst lika vital betydelse för brukaren.
Som redan påpekats upphörde inte
myndigheternas intresse för byordning¬
arna efter enskiftets genomförande. Så
anhöll till exempel landshövdingen i
Kristianstad 1839 om uppgift av krono¬

—
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fogdarna hur de fastställda byordning¬
arna efterlevdes.
Det förefaller som om detta intresse
kan vara den direkta orsaken till att
Araslövs dåvarande ägare, greve Hugo
Hamilton, året innan, funnit det ange¬
läget att kunna presentera en aktuell
byordning. I gårdsarkivets handlingar
har denna sedan bokförts som ”Aras¬
lövs byordning”, vilket egentligen är en
missvisande beteckning eftersom den,
om bestämmelserna överhuvudtaget er¬
höll någon betydelse, gällde alla byarna
i socknen.6 Araslövs forna by hade öde¬
lagts 1633 enligt 1671-års jordrevningsprotokoll, som uppger ”Men tillförne
har Araslöv varit en stor by med en
kyrka uti, vilken kyrka nu är ståendes
men intet bruklig, utan som byn blev för
18 år sedan lagd öde och aveln under
hovgården.” Det finns dock skäl att
antaga att byns öde i praktiken beseg¬
lats något tidigare.7
Vid upprättandet av byordningen sy¬
nes 1742-års projekt i tillämpliga delar
ha utgjort förebild, men genom den ofta
förekommande bestämmelsen om att
olika beslut och företeelser skulle an¬
mälas på gårdskontoret eller godkännas
där, får byordningen närmast karaktär
av ordningsstadga för godset.
Det framhålles också för säkerhets
skull att viktigare och för framtiden
gällande beslut ej kunde tagas utom
med jordägarens eller dennes ombuds
samtycke. Bestämmelsen om böternas
fördelning följer tämligen troget 1742års text, men tillägget att Hamilton
framdeles tänkte avgöra hur dessa medel
skulle förvaras och redovisas, tyder på
att någon praxis i detta avseende inte
utarbetats på basis av 1695 års by-lag
för Färlöv,
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Invid vägen genom Färlöv syns ännu några av de massivt byggda torparhusen, som hörde
till Araslöv. Varje hus rymde fyra familjer. Torphus nr 1 är daterat 1830 och kallades vid
högtidligare tillfällen för Ulrikstorp och de andra för Wrangelstorp, Adamstorp och Rundelshuset.

De 37 bestämmelserna innehåller till
stor del sådana allmänna föreskrifter,
som vanligtvis förekommer efter de
riktlinjer som dragits upp i mönsterbystadgan. Åldermannen valdes fort¬
farande årligen och tillträdde sitt äm¬
bete 1 maj. Till skillnad från Färlövs
gamla byordning sammankallas bymän¬
nen med budkavle dagen innan sam¬
mankomsten. I åldermannens skyldig¬
heter ingick som förut att övervaka
hägnaden, betesföreskrifterna, leda de
samfällda arbetsmomenten såsom slåtter
och dikesgrävning och kontrollera eld¬
städer samt att se efter att lösdrivare,

utsocknes tiggare eller andra misstänkta
personer förpassades. Som ordningens
övervakare skulle han givetvis noga öva
tillsyn över att fylleri eller oanständigt
leverne inte förekom. Ingen fick vidare
hålla någon ”lekstuga” hos sig, men
åldermannen borde ge tillstånd om ung¬
domen någon gång ville gå tillsammans
och roa sig. Festen fick emellertid inte
vara längre än 12 timmar och skulle
givetvis ske i åldermannens närvaro.
Till dennes angenämare uppgifter hör¬
de att uppmuntra sina grannar att plan¬
tera fruktträd eller andra ädlare träd.
Han kunde även till gårdskontoret an-
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mäla den som utmärkt sig i något avse¬
ende eller som kunde komma med för¬
slag till förbättringar i jordbruket.
Byordningens sista paragraf innehåller
en praktisk anvisning om hur de, som
skulle arbeta på herrgården skulle få
bud. Den, som till äventyrs inte ställde
upp dagen därpå, löpte risk att ändå få
utföra arbetsmomentet men då utan er¬
sättning. Vid större företag som t ex
höskörden skulle en åbo följa tjänste¬
folket från byn och vaka över ordning¬
en.

Som avslutning betonas att för övrigt
gäller § 10 i kontraktet, samt att dagsverkstabellen länder till efterlevnad i
alla delar. Den sistnämnda skulle till
yttermera visso läsas upp en gång om
året vid bystämman.
Genom de sista föreskrifterna hade
godsägaren förutom de i paragraferna
förbehål¬
närmare nämnda villkoren
flesta
de
frå¬
lit sig beslutanderätten i
gor av ekonomisk betydenhet. Ett åsi¬
dosättande av arrendekontraktets be¬
stämmelser i avseende på arrendets leve¬
rerande eller bristande möjligheter att
rätta till brister som påpekats från gods¬
förvaltningens sida, kunde omedelbart
få kännbara konsekvenser för arrenda¬
torn. Hamiltons företrädare på Araslöv,
friherre Henning Wrangel hade icke
varit sen att utnyttja dessa möjligheter
att vräka sina underlydande om en så¬
dan åtgärd av en eller annan orsak före¬
föll honom lämplig. Detta gällde även
brukarna av de farmer som fadern CarlAdam Wrangel omkring 1800 börjat
indela större delen av socknens jordbruk
i. Henning fullföljde denna tanke
då han 1810 erhöll skötseln av godset
med en sådan iver att ryktet gick i
socknen att ”den obändige sonen” var i

—
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”tända eld på gamla byar”.9
T det kontrakt rörande farmen Skottlandshus (Schottlandhaus) som ”eng¬
elske jordbrukaren” David Duncan för¬
klarade sig nöjd med 1820 ingick, för¬
utom bestämmelser om skyldigheter och
rättigheter, även en föreskrift att i träd¬
gården årligen skulle planteras 20 st
fruktbärande träd och längs vägar och
gränser 50 st ”wilda” på 12 alnars av¬
stånd från varandra. Rent allmänt för¬
väntade sig Wrangel ett ”värdigt upp¬
förande av arrendatorn och dess husfolk
mot sig själv samt anständig hörsamhet
av min befälhavande betjänt.” Om till
äventyrs arrendatorn inte fullföljde sina
åtaganden eller bättrade de brister, som
påpekats, var han skyldig att ”utan åt¬
njutande av uppsägelse och fardag far¬
men genast avträda” samt dessutom att
gällda de brister, som efterföljande syn
kunde ange. David Duncan skulle några
år senare pinsamt få erfara bestämmel¬
sernas innebörd då han skildes från det
25-åriga kontraktet och som extra påbröd erhöll en anmälan om lösdriveri
från gårdskontoret till landsfiskalen.
Det måste dock konstateras att lika
bryskt gick det vanligtvis inte till utan
vittnar godsets restlängder och samman¬
ställningar över utestående fordringar
om att hänsyn togs till omständigheter¬
na och att många skulder efterskänktes.
Även om upprättandet av farmerna
måste ha inneburit en nyordning när det
gällde själva jordbruksdriften, så torde
emellertid de gamla bestämmelserna om
arbetsinsatsen för huvudgårdens räkning
knappast ha påverkats härigenom. Araslöv var, som det heter 1830 ”efter en
gammal indelning” sammansatt till fyra
fjärdingar med 20 hoverier i varje. Den
första benämndes Färlövs och bestod av
16 hoverier härifrån och 4 från Roalöv.

stånd

att

Den andra kallades Roalövs och hade 8 ”Ren och Strid Säd”.
Om en ändring i kontraktet innebar
här och 12 från Bjärlöv. Den tredje,
ett arbetsmoment förändrades eller
att
Bjärlövs, bestod helt och hållet från
samma by. Den sista, Äby fjärding, be¬ utgick medförde detta att en ’viss kom¬
stod till hälften härifrån och i övrigt av pensation uttogs på annat sätt. År 1833
installerades till exempel det första
torpare och de bönder i Bjärlöv, som
inte bokförts i de nämnda lagen. I byar¬ tröskverket på Araslöv och då denna
na utgjorde 1 hoveri */t mantal. Varje del i rucinen därmed upphörde debite¬
fjärding utsåg en deputerade, som på rades varje hoveri istället en avgift om
kontoret fick dryfta bästa sättet att för¬ 1V2 tunna säd, hälften råg och korn.
dela uppgifterna och se till att direk
För varje utfört arbete erhöll åbon
tiven verkställdes. Att arbetsinsatsen var ett kvitto eller en bricka, som sedan
varierande kanske skyldigheterna för en skulle uppvisas vid räkenskapsårets slut
åbo i Färlöv vid denna tid ger besked (den 25 mars). Av dessa brickor fanns
om. Varje åbo var skyldig att mot be¬ ett rikt sortiment för skilda ändamål,
talning fullgöra 4 långäckor, 4 kort- som en förteckning utvisar då löjtnanten
äckor, 12 st dagskörslor samt bygga 2 Lundberg övertog sysslan som inspektor
st stengärdsfamnar och leverera 3 fam¬
1827.
nar ved. Härtill kom 104 mansdagsverBor v.ir.i Finns
ken. (Ur bokföringssynpunkt bestämdes Brickor:
1 830 att ”QvinsDags verken skulle be¬ 8 kantiga märkta med G
nämnas och avföras som % dels man¬ eller LångÄckor
800 722
dagsverken”). Vidare skulle fortfarande Halfrunda märkta med 2:y
mot ersättning till herrgården levereras
140 131
eller Korrtdito
ett stycke höns (eller två kycklingar), Dagskörslor Halfrunda
ett tjog ägg, en gås samt viss spanad
20 16
märkta med A
(2 skålpund tåger och 4 lisspund blå¬ Wedfamnar 6 kantiga
ner). Det arbete, som han dessutom var märkta med FW
60 58
skyldig att utföra utan betalning, inne¬ Stengärds Famnar runda
bar i princip att under gårdens inspektor märkta med S
90 90
bruka cirka 5 tunnland av herrgårdens Dagsverken Röda
50 47
åker med allt vad detta innebar, liksom Gröna eller Gula
250 252?
att hösta tilldelad äng. Vidare skulle
1000 781
Af Lera
han deltaga i tröskningen samt under¬ Fisk Brickor af Papp
20 20
hållet av gärdsgårdar och vägar ”som
vanligt” eller ”som föreskrivit är”.
Greve Hugo Hamilton, som tillsam¬
Bland de senare uppgifterna ingick även mans med brodern Malcolm ägde Aras¬
betjäntskjutsen, brevbäringen eller så löv råkade, trots att han, så vitt man nu
kallade Löper gårdarna emellan. Den kan första, var en god hushållare i stora
sistnämnda uppskattades vid det här finansiella svårigheter på 1860-talet,
tillfället till att motsvara 4 dagskörslor. som inte gick att lösa på annat sätt än
I direkt arrende eller landgille före att de gemensamma egendomarna för¬
Thome dag skulle varje hoveri leverera såldes. Araslöv inköptes härvid av den
18 kappor råg och lika mycket korn tredje brodern på Ovesholm greve
17

Raoul Hamilton. En av konsekvenserna
av de äldre brödernas ekonomiska be¬
lägenhet kan emellertid ha blivit att en
viss oro för utvecklingen spridit sig på

godsen. En oro, som synes ha bidragit
till att de så kallade Tullbergska orolig¬
heterna fick en sådan omfattning i den¬
na del av Skåne.8

Noter
i Ofov Isakssons; ”Bystämma och bystad¬
ga” Skytteanska Samfundets Handlingar No 5
1967. Uppsala 1967 finnes cn uttömmande
skildring av byordningarnas historiska utveck¬
ling samt cn förteckning över den rikhaltiga
litteratur, som ägnats detta ämne.
l

2 I Sveriges Byordningar. Vol IT: 1, Byord¬
ningar frän Skåne. V. Göinge Härad. Etnolo¬
giska källskrifter. Ny serie Nr 1. Lund 1955.
redovisas bortåt 150 byordningar för större
delen av enbart detta härad.

3 Bengt-Arne Person: ”Tillkomsten av by¬
ordningar i Skåne under senare hälften av
1700-talet.” Folk-Liv årgång 1960 61 Tom
XXIV XXV och "Byalaget efter enskiftet.
Studier i nordvästskånsk byorganisation”. Skå¬
nes hembygdsförbunds Årsbok 1962.

—

—

4 Att grannsämjan ibland inte var mycket
bevänt med visar domstolsprotokollet från 1701
då åbon i FärlÖv Åke Nilsson på nr 10 ankla¬
gades och bötfälldes för att han slagit ihjäl sin
granne, Jöns Hansson på nr 9. Göinge hem¬
bygdsförenings årsbok, 1921. Pehr Jonsson.
Göingeliv under 1700-talet. Anteckningar ur
gamla domböcker.
5 Göinge hembygdsförenings årsskrift 1964.
Jarl Hemberg. Den skånska jordrevolutionen.
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att arkivet vid flera tillfällen hlivit föremål för
omordning. Handlingen är försedd både med
anteckningen Avskrift och Original, vilket
ryder på att flera kopior varit i omlopp.
7 jmf. Gert jeppson: Huvudgård och socken¬
gräns i Skåne. Ale. Historisk tidskrift för
Skåneland. 1967 nr 1.
8 jmf.
Jean Bolinder: De tullbergska oroligheterna. Ale. Historisk tidskrift för Skåneland.

1969 Nr 2.
9 Svenskt Biografiskt Lexikon. Örebro 1855.
Henning Gustaf Wrangcl.
10 Till Nordiska Museets Arkiv framföres
ett hjärtligt tack för upplysning om och till¬
gång till denna byordning, som i kopia förvaras
dar i avvaktan pä en vidare publicering av by¬
ordningarna. Intendent T.-M. Sandberg har haft
vänligheten att påpeka att rättelserna i avskrif¬
ten med all säkerhet härrör från Sven Ljungs

penna. Påpekas bör

att utan tillgång till resul¬
dennes och medhjälparnas möda
det knappast hade varit möjligt för förf. att
kunna använda byordningen i det här sam¬
manhanget.

tatet

av

MS®

£
is

I ett gammalt register över det numera till
del försvunna gårdsarkivet har byord¬
ningen nr 44, men pä originalhandlingen finnes
även nr 38 och 46 antecknat, vilket tyder på
B

stor

EN

m

t.

C

M

S jliVCSKOUS

A 1820

”Kvittobrickor”
på utfört arbete
vid godset.

j

[/

FÄRLÖVS BYALAG 16951«

Anno 1695 den 9 Decembris, då Wij Under¬
tecknade Färlöf Bymän alle, ingen undan¬
tagen, församblade woro uprättades emellan
oss, med alles Ja och Goda samptyckio, en
Byelagh, som wij förplichte oss inbyrdes
åhrligen effter denna dagh, till allas wares

bästa obråtzligen att hålla, och består uthi
effterfölliande puneter.
1. Gudzfruchtan öfwer alt.
2. Jngen ware effterlåtit gå Uthi gården
med tända Stichor eller brannar, dher
härcmoot giör och öfwertygas böte
hwar gång till Byen 1 daler Silfwer¬
mynt.
3. Tree Rcesor

om åhret Nembligen
Juiihl, Wallbor Mässo och Michel
Mässo skola 4 bymän gå om alla Elstäder, och för hwar olaglig Skorsteen eller
Eldstad som olaglig är, och effter 8
dagars förlöp icke förfärdiges böte den
Skorstenen äger första gången 2 öre
Silfwermynt andra gången dubbelt
Tredie gången hafwa Bymännerne
Macht Samma Skorsteen eller Eldstad
att

Nedbryta.

4. Hwilken sum Uthi granna Samqwäm

håller sig oskiekelig med otijdigt öölspillandc, Swärjande, Skrijande och
ropande eller Skiälssord böte till Bycn
2 mark Silfwermynt. Men den Slagzmåhl öfwer börc 1 daler Silfwermynt.
och Sware des Uthan på Högre Ställe
sin gierning och plichte för brått Sino,
som dbet förtiener.
5. Åhrligen om Wallborg Mässedagh till
Sättics af Bymännerne En ålderman,
och dher som någon Man eller Qwinna
uppå Granna Stämma öfwerfaller Älder
Mannen med ohöfwisk ord och illak
Mund Som på Hofgårdens eller Byens
wägnar ordett förer, tå böte till Byen 2
mark Silfwermynt. Och skall ingen
komma till Grannastammo med yxa
Scafwer eller kiäp moot 4 öre Silfwermyntz böter.
6. Hwilken Man eller Manss folk Som
äro hem ledz och icke kommer på
Granna Stämma, när ÄldcrMannen
blåss i hornet, böte förste gången 1
Skilling Sedan dubbelt up.

7. Utbrister någon i ond bugg eller Slag

och hans fölljc,
när han någon lör brått Sino panta
skall, bote tå then brotzlige 2 mark
Silfwermynt till Byen, och Stånde des
Uthan till Swars på ansett (?) Ställe.
8. Bymännerna ingen Undantagandes äro
alla eniga dherom att åhrligen hålla en
Wanga Wachtare och den belöna Som
han är nögd med, och dheremoot ford¬
ra den frijd af honom Som dhe påäska:
Men i fall Bymännerna något år icke
skulle få Wanga Wachtare, då skola om
Wallborg Mässodaag 4 gårdar Sättias
till Innammare, Hwilka gran upsicht
skola hafwa på Wagneme och Fälaren,
att ingen ofrijd skier, och för hwart
Swijn /: pattegrijser Undantagne :/ och
fåår Som fins i Wagncn taga en Skil¬
ling, för hvart nööt eller häst 2 Skil¬
ling, till Jnnammarlönn, dheremot
Jnnammame äro skyldige till Byen 2
daler Silfwermynt åhrligen om Martini
tijd, Men dher Jnnamarne icke hafwa
flijtig upsicht på Wangnerne böte 4 öre
för dhccs perssohner hwar gång. Befin¬
nes någon Jnnammare see genom finger
med någon Sin granne ware sigh Skyld
eller oskyld, böte ta för Undcrslccf 2
marker Silfwermynt hwar gång, Filer
dher honom blifwer antydat ofrijd
wara i Wagnen, och Jnnammaren icke
straxt går att kiöra qwiken uth, böte tå
Jnnamaren En dahler Silfwermynt till
Byen, för Uthan att uprätta Skadan.
9. Hwilken qwinna eller Man truger
Jnnammaren, eller med Macht och
Wåld på Mark eller Gato tager ifrån
honom dhet han rätteligen intagit
hafwer, böte till Byen 2 mark Silf¬
wermynt föruthan Jnnammareböter.
10. Hoo Sig fördristar uthan Jnnammares
minne hembhgen eller uppenbarligen af
Jnnamshagen Uttaga något qwijk böte
till Byen 2 mark Silfwermynt och
Jnnamaren effter den Taxa i den 8de.
punet för rnält är: dheremoot den Som
dhe Jnnamade Creatur äger och effter
Jnnammarens giorda påminnelsse icke i
rättan tijd uthlöser dem, och Creaturen förgåss, ware ägarens egin Skada
emoot ÄldcrMannen

Saaklöst.
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11. Hoo som rijfwer hool på ens annors
Giärde höst eller Winter och giör wäg

dherigenom, böte till byen hwar gång
han beträdes 2 Mark Silfwermynt och
upprätte giärdet så gott Som dhet war
före, och den som befinnes kiöra
dherigenom hålles för bane man till
des han wijser någon annor för sigh
Som Sanskylligare är.
12. Hwilkcn som icke Gaplucker Sine
giärde När han af Älder Mannen blifwer åtwarnad böte för hwart giärde
förste gången En Skilling Sedan dubbelt
up; Att Wintersäden warder fredad
ifrån den tijden boon Sås och sedan
ale framgcent.

17.

18.

19.

13. Eiltest skola WallborgMässedaag alla
gierde wara frijdlyckte så dhe kunna
stå laga Granskning, hwar och icke
hafwer Åldermannen macht hoos den

brotzligc för hwart olaga giärde att
förste gången 2 Skillingar, sedan
så tijl gärdet finnes bristfälligt dubbelt
up, kommer och sedan effter gransk¬
ningen hool på något giärde, och äga¬
ren effter giord åtwarning försummar
dhet att förfärdiga böte som för är
mält.
14. Kommer sedan igenom någons Manss
giärde Fänaden in i Wangen, af hwad
Slag dhet wara kan, och giärdet fins
olagligit betale den skadan som giärdet
äger effter Mätes männa ordom, men
står giärdet rätta granskning, betale då
Skadan den Fänaden äger som owahn
panta

20.

är.

15. När och hwar Wanga Wacht är

satt

och någon försummer eller försofwer
wachten böte 4 öre hwar gång för för¬
summelsse, lösa hos Jnnammaren krä¬
ken uth effter ofwanrörde Taxa, beetale
till honom Som skadan lijdet effter
Mätcsmänna ordom, och ware icke des
Mindre plichtig fölljandc dagh wachta.
Den som och om afftonen för Uth
intet Säger ifrån sig wachten ware till
Samma saak och Straff skyldig: Men
wachten går omkring proportionaliter
effter hemmantalet.
16. Om Wahren må ingen hafwa i Wangarne lösa ökar att beeta, Uthan den Som
20

21.

22.

will beta på sia egin grund och wachte
eller hackte boskapen wid 8 öres straff.
Om Sommaren skall ingen tiura eller
holla pa sitt egit i frijd lyst wagn,
förän den Siste Necken är inne med
den första, med mindre alla Bymännerne blifwa dherom Samrådige, dhen
häremot bryter, böte till Byen 2 mark
Silfwermynt för hwar gång Sådant
skier.
Wid inkiörsslcn må ingen hafwa fiorfölsingar effter Wagnen löpandes at
nedtrampa Säden eller gräset wid lijka
Straff.
Den som upgifwer wagnen för hästar
eller fä, förän alla Bymännerna Sampteligen Samptyckt, böte til Byen 2
mark Silfwermynt dock äro icke alla
Bymännerna plichtigc att töfwa för en
eller Twänne Män Som af försummelsse
latheet eller mootwillia låta höö eller
Säd stå tithe dom androm tdl hinder,
men skier dhet af Siugdom eller annor
oundwijkelige till fälle, då må bymännerne icke upgifwa wangnen öfwer den
omächtige, Uthan till hans och alles
fromma hällre, wara honom behielpelig.
Hoo som uthan för lof tager ens armors
härf åhr plogh eller Slijk Reskap böte
2 mark Silfwermynt och den Som låter
harf eller plogh utheliggia Sedan Jor¬
den är antingen till såd eller frusen
böte 4 öre Silfwermynt der någor fins
taga harfwetinnar uthur ens armors
liarf böte 2 skillingar för hwar harfwetinne.
Den Som Släpar eller låter Släpa harf
åhr plogh eller Slijkt öfwer ens armors
åker, sedan Säden up lupen är böte 8
öre Silfwermynt Samma Straff ware om
någor aser harf otn Gatan twärss eller
ännalångs.
Den som lägger oloflig Stig öfwer ens
annors åker Sedan han sådder är böte
2 öre Silfwermynt till Byen och betale
Skaden: Men den som lägger möökwäg öfwer ens annors åker, sedan han
tillred är att Sa Uthi, skall giöra så
åkren till igen som han war för, hwar
och icke böte 2 mark Silfwermynt.
Samma Straff ware för den som wäg

giör Stdan åkrcn sad är, och betale
desuthan skaden om Säden uplupcn är.
23. Hoo som fördrijstar s;g att kiöra med
hästar och Wagn öfwer någons Manss
Säd eller höö Som antingen ståår eller
på Maij ligger, betale Skaden effter
Mätesmanna ordom, och bote tlil Byen
2 mark Silfwermynt, Men der någon
will kiöra igenom någons Manss äng
Líthi Sin, då skall han först med foog
bidia den andra om lof, att han må slå
sigh en wäg dherigenom. MenWagnv/äger Som bestås äro dessc: j Ängic
Wangnen den förste åt Nywangoängiarne Som ligger Uth med giärdet, den
ander Som ligger Sunnan wid Ekelundzänden till dhc Små Killeholmar,
den tridie Som löper genom Fläckebärgz ängiarne till dhe store Killehol¬
mar. Wagn wägen i Södre Wagn äro
dlicn förste, Wägen ått Kalfwehagen,
Som af alder warit i den andre uth
med Ramnchålarne, dlien Tridie ge¬
nom riakeledet Uth Med Påfwelss åker.
I Norre Wagn forbindes den Wägen
åt Snugga büket i alla tijder. Men den
Wägen åt Halle eller Snickarhusec,
sedan wårat och sått är effterlåtes en
Kyrkio Stijg allenast, men ingen
Wangewäg, uthan när Möökkiörsslen
är, emoot 2 mark Siifwermyntz böter
öfwer den som forbudne wägar bru¬
kar; och den som fördrijster sigh uplåta
antingen Biskopzledet eller Flakeledet,
Sedan Bymännen och Alder Männen
dhem låtit till slå ware till Samma
Straf fallen. J Lijka måtto om Wcdcrbörande icke hålla dhe andre Wangaleden alla sa färdige, att en rijdandes
Man uthan stoor möda dem up- och
tillåta kan, och betale des Uthan Ska¬
dan soni genom olaga leed förorsakas.
24. Hwcin som befinnes hafwa Wangawand fänad, eller Stanglctt och effter
åtwarning af Åldermannen icke håller
häcktelse på fänaden böte till Byen 2
mark Silfwermynt och uprätte des
Uthan Skadan effter MätesManna or¬
dom.
25. Then giäss äger som flyga in i Wangen
och giöra Skada på Gräss eller Säd, och
effter åtwarning den icke häfftar, böte

förste gången 1 öre Silfwermynt för
hwar gåås och Sedan dubbelt up.
26. Then Som icke håller Sine Hönss uthur
åkrarne, sedan Sått är, och hönsen
Skiutes eller Slåss ihiähl, hafwe hönssägaren Skadan Som han får den,
27. En daag hwarc åhr, när beqwämligast
tijd är, och ÄlderMannen tillsäger,
skola alla Bymänncrnc gå att see om
Änga Märken, och den Man eller
Manssfolk Som borto blifwer böte 4
öre Silfwermynt på dhet när gräset
Waxet är ingen må antingen Slå öfwer
eller nedtrampa Gräsett för den andra.
28. Jngen af Bymännerna skall hafwa
öfwer Sommaren flere qwijk på Fälaren än som löper på hans hemmsntahl
och Byen blifwer Samrådig om Nembligen på ett helt hemman, Som nu tax¬
erat är, Klamföra Nööt stora och Små
tillsammans 10 stycke, Ährskalfwar 2
stycken Häste Creatur 8 stycken fåhr
2C stycken Och så Proportionalicer på
ett half!t eller Mindre hemman, Præste¬
gården effter som af ålder warit för 2
hemman beräknad; Och huru myckit
huusMännerne skola hafwa på Marken
skall Byen determinera. Men Swijn
tillåtes inga Större eller Smärre öfwer
Sommaren wara hemma på Marken
flere än 12 stycken på helt hemman
Undandagendess Grijssar, dhe öfrige
Skaffas alla bort om Wallborg Mässotijd.
29. jngen ware tillåteligit att hugga något
rijss i Wagnen eller Fälaren att försäliia

bort med mindre dhet först Sam
tyckes på Granncstämmo, den häremot
bryter böte till byen 2 mark så offta
han förseer sigh, och plichtc på annatt
Ställe för Olofligit Sälljande.
30. Hwilken Man som höst och Wahl icke
ringar Sin Swijn när Aider Mannen
tillsäger, skall böta till Byen för hwart
Swijn förste gången 2 Skillingar andre
gången dubbelt, och betale des Uthan
Skadan effter Mätesmanna ordom, för
Uthan dhet Straf Wärdzlig laag honom
på lägger.
31. Den Som h af wer en hund löös, Som
antingen skadar Crcaturcn på Fälaren,
eller Molesterer dhe resande pl Gatan,
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och effter första åtwarning icke binder
honom böte 8 öre Silfwermynt och
Stånde des Uthan till Swars för skadan.
32. Ehoo som befinnes Spiärna sönder ens
annors giärdc för eller ef f ter gransk¬
ningen, eller Stafwer afhugger böte Så
Offta han beträdes 2 mark Silfwer¬
mynt.

33. Om någor med willia eller upsått slår

halt eller lemmalöst någon annor Mans
qwick, betale Skadan och böte till Byen
I dahler Silfwermynt Men, döör qwijket eller blijr oboteligit, betale Skadan
och 2 dahler Silfwermynt till Straff.
Är Bane Mannen okunnig och sitt brott
godwilleligen ey bekänna will, hafwe tå
then Skadan lijdit macht Rymännerna
till Ting Stämma, att dhe befrije hwar
sigh och Sitt folk med eed.
34. Den Som Slår öfwer på ens annors
äng, eller ärjer öfwcrpå ens annors åker,
och blifwer öfwcriygad skall gifwa
Sådant igien och böta till Byen En daler
Silfwermynt Men den Som tager Neker
af ens annors åker eller höö af ens
annors äng bort, skall för Uthan Answar böte på anden Ställe, böte till
Byen 2 dahler Silfwermynt; Och den
Man Som sådant weet och tijgcr Med
den Skydige ware med honom till lijka
Straf fallen.
35. Hwars Manss folk eller barn befinnes
gå i något Erteland, böte Mannen som
folket äger hwar gång dhe beträdas 2
mark till Byen; I lyka måtto om någoN
i Sitt huus befinnes koka gröna ärter
med mindre han tillförene hafwer tagit
witne på när och hwar ärterne tagas
på hans åker; Men dhen kåhl Stiäler
och öfwertyges böte En dahler Silfwer-
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stånde till Swarss på Wedcrbörlige Ställe att afwijsas Sochnen.

mynt, och

Detta är den Byalagh Som Wij alle Färlöf Byemän sammanfattat, Samtyckt och
med wåra händers Underskrijfwandc hafwa
förbundit oss till att hålla, och på By
Stämma 2 resor om åhret Nembligen om
höst och Wåhr offenteligen Uthi alla By
Mäns och Tiensccfolkz närwahro och åhöro
upläsas skall, Och hwilken Som emoot
någon punet bryter, hoos honom hafwc
AlderMannen tillijka Med jnnamaren macht
antingen straxt hoos den brotzlige ofvansatte böter at uthpanta, eller dher Bymännerna hällre med böterna willia fördröija,
låta upteckna bråtten Uthi en book Som
Prästen dher till Äldcr Mannen förährer. J.
öfrigt bidiom wij ödmiukeligst den Lofligc
Tingzrätten Gunstigst wille med Sin Underskrifft denna wår Byalagh ratificera och
bekräffta.

Färlöf Anno ex Die

ut

Supra

Matthias Rubenius, Magnus Gabriel Buhsius, Anders Elof . . ., Sven Nilsson, Oluf
Eriksson, Jon Nilsson, Torkel Svensson,
Anderss Person, Jönss Magnuson, Äskill
Nilsson, Torsten Olsson, Nilss Torkelsson,
Nilss Hälgason, Anders Nilsson, Påfwel
jönson, Måns Persson, Hanns Rasmuson,
Lars Olsson, Nilss Olsson, Erick Hanson,
Lars Anderson, Peer Erlanson, Oluf Han¬
son, Sven Hansson, Per Jönsson, Äke Mag¬
nusson, Per Truidson, Jönss Olsson, Nilss
Nilsson, Trued Magnusson, Fajer Person,
Erick Persson, Nilss Jönsson.

ö. Göinge härads arkiv. Inneliggande
handlingar. Post n:o )C 7 den 21 januari 96.
Vb. 1696. Lunds Landsarkiv.

ARASLÖVS BYORDNING 1838

By Ordning

=

§ 1
Uti hvarje By skall en Ålderman årligen
väljas, och må den, som via valet flästa
rösterne ärhåller, ej utan giltiga skäl undan¬
draga sig denna befattning; vare han der
jemte skyldig sitt ärhållna förtroende genast
till Areslöfs Contoir anmäla. Valen till
Aldermän böra ske i April och deras tjenstgöring börjas den ls,e Maij.
§ 2:

makt, att sammankalla
Byemännen till Byestämma, då antingen han,
eller någon af Byemännen, så för godt fin¬
ner, och vid sammankomsterne föreslå de
ämnen, hvaröfvcr han eller någon af bye¬
männen anser öfverläggning böra ske, vare
sig antingen öfver de ämnen, som uti denna
byordning äro nämnde, eller hvad annat
som länder till hemmanens bättre häfd, för¬
bättringar uti Åkerbruksredskap, god ord¬
nings vinnande och bibehållande, samt be¬
fordran af sedlighet.
Åldermannen äger

§ 3:
Till byestämman kallas alla jordbrukare
innom byen, genom en buokafvel, som för¬
varas hos Åldermannen och af honom ut¬
skickas, samt af byemännen uti öfverenskommen ordning, utan minsta uppehåll,
fortställes ett dygn före sammankomsten,
där icke synnerliga omständigheter fordra
kortare tid. Den som antingen försummar,
att Kafvelen uti behörig ordning fortställa,
eller utan skäl från sammankomsten uteblifver, pliktar 4 S® banco och måste den
uteblifvande åtnöjas med de närvarandes
beslut.
§ 4:
Uti alla byelag, har Åldermannen rättig¬
het, att välja sig cn eller tvenne hiträdare,
hvilka hjelpa honom, att bandhafva byord¬
ningen, tillse, att de fattade besluten wärkställes, uttaga böterne af den som dercill gör
sig förfallne, bilägga tnindre tvister och dis¬
puter grannarne emellan och söka, så långt
de förmå, främja ordning och skick inom

byelaget.

§ 5:
Ingen må förolämpa Ålderman och biträdare, med ord eller gjerning, antingen i deras
tjensteutöfning, eller efteråt, för densama
gör det någon blifvc han genast anmäld vid
Areslöfs Contor till det ansvar Lag påbju¬
der. Gör någen annorledes oljud gälde den
brottslige böter, första gången 24 S banco
och andra gången dubbelt.
§ 6:
Wigtiga och för framtiden gällande beslut
kunna ej tagas utom med mitt eller mitt
Ombuds samtycke.
§ 7:
Om genom försummelse grind eller stötta
nere ligger eller oduglig är, där fred hållas
hör, plikte ägaren 8 S banco; bättrar han
den ej sedan han derom tillsagd är, böte
dubbelt och ärsätte i båda fall den skada
derigenom sker.

§ 8:
Ligger gjerdesgård nere eller är oduglig,
så fred hållas bör, plikte ägaren 4 S banco
för hvarje famn kring Åker och Äng och
2 S: bco famnen kring hage eller mark, och
ärsätte dessutom den skada derigenom sker,
bättrar han ej straxt, sedan han derom till¬

sagd blifwt låte Ålderman Gjerdesgårdarne
för den tredskandes räkning iståndsätta och
uttage af honom både böter och skadeärsättning.

§ 9:
Skulle någon antingen af hat, ondska och
öfverdåd, eller för att insläppa kreatur, rifva
ner eller förderfva grind eller Gjerdesgård,
befordre Åldermannen den brottslige på
ByCassans förskjutande kostnad, till Laga
ansvar derföre.
§ 10:
.
Om någon antingen Sommar eller Win¬
ter, för genwäg skull, nedrifver sin eller
grannes Gjerdesgård icke straxt, så snart
görligt är, den åter försvarsgod uppfredar,
böte utom skade ärsättning, 8 S banco, för
hvar famn, som nedrifven är.
,

S11'

Reser eller går byeman, eller hvilken som
i Byen bor eller tjenar, genom grind eller
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stötta, oth icke stänger eller upplägger efter
sig, böte 8 S banco och ärsätte den skada
der igenom sker; gör det åter någon främ¬
mande Lagsökc honom Åldermannen vid
Domstolen, för den orätt han härigenom
gjordt byelaget.
§ 12:
Om Rågrannes Rågångsgjerdesgård eller
grind ligger nere eller oduglig är, tillsäger
Alderman ägaren eller Åldermannen i När¬
byn derom, bättras den ej straxt, drage
Åldermannen försorg om dess iståndsättande,
och tilltale uti Laglig ordning, den försum¬
lige, samt yrke af honom ärsättning, för
gjord kostnad.
,

Hwarje wår, så

§ 13:

jorden bar är, och
innan kreaturen utsläppas, bör Alderman
och byemän hålla Gjerdesgårdssyn, hvarvid
böra noga efterses alla brisrfälligheter, och
det som felaktigt är innom cn viss förelagd
tid iståndsättas, försummar det någon, plikte
han 6 S banco, för hvarje famn, och gälde
den skada deraf sker, och lite Ålderman,
för den tredskandes räkning, gjerdesgården
genast försvarsgod uppsätta.
Finner någon sedan annars mans fä i sin
åker, äng eller hage, då må han det intaga
och underrätta ägaren derom; bor han mom
byelaget, löse han det åter med 8 S för
hvarje häst, 4 S för hvart nöt eller Svin och
2 S för hvarje får, och ärsätte dessutom den
skada de gjort hafva.
snart

§ 14:
Ingen göre sig ovanlig och olaglig gångstig
eller körväg öfver sin grannes åker eller
äng, utan han har lof dertill vid 32 s bot:
gör han det, sedan han varnad är, bote
dubbelt.

§ U:
Den tid då jorden ute kälad är, böra svi¬
nen vara ringade, och derjemte så vårdade,
att något ohägn af dem icke kan åstadkom¬
mas vid bot, som XI: Cap. 4 § B: Balk:
utsätter.
§ >6:

byernännen om boskapens eller
fårens vård och hjordchäll, må ingen sig un¬
dandraga, att den underhålla; gör de t någon,
Förena
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sig

böte han efter byemännens öfverenskommelse, och ärsätte den skada dubbelt, som hans

fä gör.
§ 17:
Som det är ett stort oförstånd och virke¬
lig misshushållning, att vårtiden låta kreaturen beta uti ängar, så varder detta aldeles
förbjudet och pliktar den, som sine kreatur,
af hvad namn de vara må, dit släpper, 8 S:
banco för hvardera, antingen de gå på egna
eller andras äger innoni bygirdet.
§ 18:

På det gräsvallen uti ängar och gjärden ej
må blifva genom höstbetning för mycket
afgnagen cch uttrampad, hvaraf en stor
minskning uti påföljande års högröda nödvändigt blifver en följd, är högst nödigt, att
byernännen uti möjligaste måtto inskränka
densamma, och bestämma endast så lång tid
för höstbetandet på den bättre ängen, som
nödigt anses, för art låta kreaturen afbeta
groen, och bör Åldermannen låta tillsäga,
både när kreaturen får insläppas, och när
ängen enl. öfverenskommelse, bör åter fre¬
das.

Släpper någon, förr eller sedan, sina
Kreatur uti samfält äng eller gjerde, plikte
han för hvarje häst eller nöt 8 s: och för
hvarje får 4 S: och vare likväl förbunden,
att straxt taga dem derifrån.
§ 19:
.
Will någon uti allmänna begärdet beså
sin åker med höstråg eller gräsfrö, bör så¬
dant af Kreaturens betande icke hindras,
utan böra byernännen, så vida de ej från alt
betande derstädes vilja afstå, gemensamt
med honom hålla väcktare, som hindrar
kreaturen att å den besådda åkren göra
skada; vägra de detta, böra de ärsätta all den
skada, deras kreatur betrångstiden göra, hvil¬
ken utal opartiske män bestämmes.
§ 20:

Några dagar förr än ett samfält arbete
skall företagas, kallar Alderman byernännen
tillsammans och med dem öfverenskommer
när och huru det skall värkställas; försum¬
mar någon sedan, utan laga förfall au uti
arbetet i behörig (och öfver) enskommen
ordning deltaga, gångc likväl arbetet for
sig, (Aider) mannen lige för den tredskandc,

som bör ärsätta

dagspcna

J

jemte

16 S: banco böter.

§ 21:
Innan slåeren berjas, böra Skifteslinierne
uti ängar och mador utaf byemännen upp¬
gås och säkra märken sättas; slår någon sedan
på sin grannes skift, betala hvit dubbelt och
plikte dessutom 16 S; banco.

§ 22:

På det diken, der jordens belägenhet dem
fordrar, må med desto större anläggas och
underhållas, är både nyttigt och nödigt, att
Dikcssyn af Äldermanncn och byemännen
årligen om waren hålles, då man bäst ser,
hvar diken behöfvas, och huru de med stör¬
sta fördel böra anläggas. Och böra byemän¬
nen vid detea tillfälle med hvarandra öfverlägga och öfvercnskomina, så väl om Åkrarnes dikning som vad annan förbättring som
hälst bör ske samt utsätta tiden, då arbetet
bör vara värkstält, Älderman och biträdare
vake sedan deröfver, att öfverenskommelsen
cfterlefves, och uttaga af den försumlige det
vice, som blifvit utsatt, samt aiimäle till mig
eller mitt Ombud.

§.23:

Aflops, eller Flodiken, som från Äkrarne
och Ängar afföra vattnet och ofta behöfvas
både stora och långa, böra af de byemän
som deraf någon nytta hafva gemensamt
grafvas och underhållas, vägrar någon det,
hafve Älderman makt, för Lega låta hans
arbcce värkställa, och betalningen af den
tredskande utmäta. Der Rågrannes ägor möta
och vattnets aflopp hindrar, söke Älderman
att med Närbyn antingen i godo öfverenskommi om dikningen, eller anmäle han må¬
let till Domstolens pröfning.
§ 24:
Skulle några af byemännen uppfinna eller
få kunskap om något, som vore tjenligt och
nyttigt till byens och hemmanens förbätt¬
ring, vare sig antingen genom odling, ängsvattning, nytt Äkerbrukssätt, . . . brukssätt
eller nya och bättre åkerbruksredskap, bör
Åldermannen anmäla det vid Areslöfs Contor och efter ärhållet tillstånd sammankalla
byemännen och med desse derom öfverlägga.
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Skulle, sedan Äldermanncn sammankalladt grannarne och de sig förut om något
hoparbete, vare sig af hvad namn det vara
må, någon i byelaget dertill finnes efterlåten
tvek eller försumlig, gange dermed som uti
§ 20 sagdt är; men vägrar någen aldeles, atc
uti arbetet deltaga, må det ej till hans för¬
fång värkställas, förrän jag eller mitt Om¬
bud sig deröfver utlåtit; finnes den vägrande
icke hafva gütige skäl, gånge som ofvan sagt
är; skulle åter någon af sjukdom eller annans
nöd hindras att sin skyldighet fullgöra, njute
lian mot billig ärsättning, den hjclp af byemännen som han behöfver.

§ 26;
någon af byemännen af oförstånd,
elakhet och liknöjdhet för åkerbruket, altid
emot alla nyttiga företag och god ordnings
bibehållande innom byen, så bör ålderman¬
nen och några byemän anmäla en sådan för
Arcslöfs Contoir.
Är

§ 27:
Ingen må Inhysehjon eller annat folk, på
sine ägor intaga och ännu mindre låta derå
uppsätta backstuga.
§ 28:
Åldermannen bör vid 16 s: bot, genast

underrättas, när Lösdrifvare, utsockne tig¬
gare eller andre misstänkte personer till stäl¬
let ankomma, och vare han skyldig dem

antingen gripa om han dcrtill skäl hafver
eller anmäla dem hos närmaste Kronobetjent, pa det de må till sin hemort försändas.

§ 29:
Hwar och en Åboe eller torpare vare
skyldig att ansvara för undantagshjon, inhysefolk och tjenstfolk samt noga iakttaga
denna byordning, uti alt hvad dem angå kan,

ceb hafve husbonde rätt att af sine underhafvande taga ärsättning för de böter, som
han för dem utlägger.

§ 50:
.
Den som uti sitt hus tillåter förbundne

spel, fylleri eller oanständigt lefverne, ärlägge till bykassan 1 rD, hvarje spelande,
drucken eller strojande 24 s: dem föräldrar
och husbönder måste betala, om annan till¬
gång cj är; sker det andra gång, betala dub¬
belt.

25

§ 31:
Ingen ml vid 1 RD 16 s; plikt, tillåta
någon Lekstuga, hos sig hållas; men vill
byens ungdom någon gång gå tillsammans
och roga sig, bör Ålderman och biträdare
dertill lof gifva, och under hela tiden, som
högst 12 timmar vara må, öfvervara sam¬
mankomsten, och vid ansvar tillse att intet
oväsende, oljud och förargelse sker, hvarför
Ålderman ochså äger rätt, att från detta nöje
utesluta dem som gjort sig kände för
öfver dåd och osedige uppförande.

§ 32:
Två gånger om aret bör Ålderman och
biträdare tillse, att Skorstenarne blifva med
ruska sotade, samt efterse om några murar
äro osäkre och oduglige, och föreskrifva
när de böra vara lagade; äfven utsynas sådanc tak eller hus som för Eld vådlige äro.
Den som härutinnan icke hörsammar Ålder¬
mannens föreskrift pliktar 24 s:.

§ 33:
Rar Eld må icke genom hus och gårdar
bäras, ännu mindre må den uti Ladugårdar
nyttjas, och plikte den, som, på detta eller
annat sätt, med Eld vårdslöst omgår 24 s:
§

34;

Ålderman bör uppmuntra byemännen, att,

cfccr Åldermannens och byemännens anvis¬
ning, att dem af den skyldige uttaga, samt i
brist af godvillig betalning, af honom pant
taga; och förelägga honom viss tid, innom
hwilken panten lösas må; försummar han
det, vare panten på allmän byestämma till
den mästbjudande försåld, och öfverskottet
sedan böterna äro betalte, till honom återstält.
§ 36:

Utaf alla de böter, som enl. denna byord¬
ning uttagas tillfaller en 1/3 del till Ålder¬
mannen och dess biträde en 1/3 del till
Socknens fattige, samt 1/3 del till byCassan,
som besparas till nyttige ändamål, samt så¬
dana utgifter, som Åldermannen för byens
räkning förskottvis måst göra. På hvad sätt
medlen skola förvaras och redovisas vill jag
framdeles bestämma.
§ 37:
Då bud till Äcker, dagsvärke eller annat
arbete för Herregården sker afton före ge¬
nom de som på arbete varit, skall det åtlydas vid äfventyr att den tredskande på det
budade arbetet utan ärsättning. Wid Slåtren
såväl som höets och sädens bergande vid
Herregården bör en åbo ifrån hvarje By,
vara tjenstefolk följaktigt och vaka öfver
ordning hvarigenom så väl gårdens, som
åboarnes bästa är förenat.
Por öfrigt gäller 10 § i Contracternc till

uti sine kåltäpper eller annorstädes, anlägga
trädskolor, till fruktbärande och andre ädla¬
re träds uppdragande af frö och kärnar,
samt så med byemännen härutinnan öfverenskomma, att alla år tillräckligt antal af
unga träd innom byen finnas må, och bör
han hos mig anmäla den som härutinnan
synnerligen utmärker sig

efterrättelse.
Dagsverkstabcllcn länder till efterlefnad i
alla delar, hvilken uppläses en gång om året
genom Åldermannens försorg vid allmän
Bystämma.

§ 35:
Alla böter som uti denna byordning äro
utsatte, utgå i banco, och äga biträdarne,

Areslöf den 27 april 1838.
Hugo Hamilton
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Gammal bebyggelse nya funktioner
Av Nils Lewan

Rationalisering är tidens lösen. Större enheter, fler och
bättre maskiner och allt mindre behov av människor
präglar arbetslivet i dag. Småindustrier, som förut gett
en bygd liv och rörelse, läggs ner, järnvägar dras in,
småbruk äts upp av storgods. Vad händer med stations¬
husen och banvaktsstugorna, bymejerierna och gårdsbrännerierna, kvarnarna och sockerbruken? Docent
JNils Lewan berättar hur några av de övergivna
byggnaderna anpassats till nya uppgifter.

Den moderna tidens intåg i bondelandet
med näringsfrihet och förbättrade kom¬
munikationer medförde från mitten av
1800-talet småningom alltfler nya inslag
i en dittills ensidigt agrar bebyggelsebild.
Spridda över landskapet förekom snart
både mejerier och sockerbruk, brännerier
och tegelverk, många andra företag att
förtiga. Lokaliseringen bestämdes främst
av råvaru- och naturtillgångar men på¬
verkades även av bland annat de för¬
bättrade transportmöjligheter järnvägen
gav.

På senare år har förutsättningarna för
detta lokaliseringsmonster rubbats på ett
avgörande sätt. Gradvisa förändringar
har förekommit hela tiden, men åtskil¬
ligt talar för att de fram till tiden för
andra världskriget väsentligen skedde in¬
om ett äldre samhälles ännu bestående
ramar. Under de senaste decennierna har
vi bevittnat en acceleration i jordbrukets

tillbakagång, befolkningsomflyttningen
och övergången till biltransport. Och bil¬
ligare transporter av gods och människor
över större avstånd föder i kombination
med tekniska framsteg företagskoncentration.

Hela processen har medverkat till att
en mängd bebyggelse blivit överflödig
för sina ursprungliga uppgifter. Gårdar
och hus har lagts öde, blivit fritidsbostä¬
der eller boplatser för människor med
arbete på annat håll. Med samma kraft
har samhällsomvandlingen drabbat andra
bebyggelsekategorier. I och med att det
skånska järnvägsnätet reducerats till hälf¬
ten har hundratals byggnader mist sin
tidigare funktion. Flertalet nedlagda
sockerbruk rymmer numera andra verk¬
samheter, medan de gamla tegelbruken
vanligen rivits. Flera hundra skolor i
Skåne hyser idag inga andra barn än de
eventuella invånarnas egna, och vid mer27
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Fig. 1. Hvilans mejeribolag tillkom på initiativ av dr Leonard Holmström i
Åkarp och kan betraktas som landets första andelsmejeri. Verksamheten inleddes
1880 i den vita byggnaden t. h. på bilden. Den vänstra uppfördes 1891 och
gjorde efter upprepad tillbyggnad tjänst intill driftens nedläggning sextio år
senare. Snart därefter förvärvades lokalerna av en tvättinrättning, som flyttade
från Malmö. Exteriören är fortfarande tämligen orubbad.

Fig. 2. Mejeriet i Södra Sandby är knappast att känna igen. Rörelsen upphörde
redan före trettiotalets mitt, och 1935 köptes byggnaden av en från Malmö
flyttad tryckerirörelse. Sedan den ecklesiastika tomtmarken friköpts inleddes en
rad om- och tillbyggnader. Huskroppen t. v. färdigställdes 1961, och året efter
försågs den ursprungliga byggnaden med nytt fasadmaterial. Tryckeriet, som
sysselsätter ett fyrtiotal personer, har på grund av utrymmesbrist köpt det
närbelägna mejeriet i Dalby, dit lager och viss tillverkning förlagts.

Fig. 3. Stora Mölleberga mejeri har gamla anor, men den nuvarande byggnaden
tillkom efter en förödande bybrand 1912. Någon gång på trettiotalet upphörde
driften varefter huset ombyggdes till privatbostad. På västgaveln syns spår av
den rivna skorstenen, på sydfasaden efter det utplånade namnet.
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parten av mejerierna har skramler ined
mjölkflaskor upphört.
Den genomgripande förvandlingen av
landsbebyggelsen är i hög grad historien
om funktionsförändringar. Det kan sägas,
att problemen i samband härmed i
främsta rummet är av ekonomiskgeografisk natur, men ryms här inte
också en betydelsefull kulturhistorisk
aspekt? Det är på det hela taget förvå¬
nande, att man inte i större utsträckning
intresserat sig för det komplex som
funktionsförändringarna utgör. Också i
städerna gäller ju att blott en mindre
del av verksamheterna bedrivs i för än¬
damålet tillkomna lokaler eller bygg¬
nader.
Överflödig bebyggelse kan endast i
undantagsfall bevaras. Desto mer bety¬
delsefullt synes det då vara att följa
skeendet innan det är för sent. Vid sidan
av de geografiska synpunkterna finns det
anledning att se det hela från byggnadshistoriska utgångspunkter och att med
folklivsforskaren betrakta byggnaderna
som centralpunkter för en gången tids
arbetsliv. Det skulle föra för långt att
här redovisa och diskutera vad som skett
med bondgårdar och rena bostadshus.
[stället ska ett par andra byggnadskategorier beröras.
Ta till exempel järnvägarna. Runt om
i landskapet bidrog de till skapandet avsamhällen, som idag i många fall stagne¬
rat i samband med rationalisering, in¬
skränkning eller nedläggning. Järnvägens
egna byggnader går under klubban, och
man ser inte så sällan SJ:s annons om
försäljning av det f. d. stationshuset eller
den obehövliga banvaktsstugan. Huvud¬
delen tycks bli bostäder i enskild ägo.
Liksom åtskilliga magasin behåller de
under ny regim sin tidigare funktion eller
en av dem. Gamla väntsalar blir magni¬
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fika allrum och stationsdass blir dubbel¬
garage. Bortsett från ny puts och mål¬
ning eller kanske fasadtegel är de yttre
förändringarna vanligen små.
Den som med öppen blick färdas längs
en försvunnen banstump, misstar sig
knappast på den ofta så karakteristiska
järnvägsarkitekturen. Inte minst gäller
det Skåne, där månget järnvägsbolag
gärna odlade en egen variant av banvaktsstuga och station. Det är sanner¬
ligen ingen brist på järnvägsfossil avolika slag i landskapet.
Att systematiskt undersöka det vidare
ödet för skilda byggnadsslag kräver åt¬
skillig möda. Till de mera lätt åtkomliga
hör de forna mejerierna. I det godsrika
Skåne dominerade i ett tidigt skede de
s. k. gårds- eller herrgårdsmejerierna,
som från de synpunkter som här anlägges kanske är mindre intressanta. Redan
kring sekelskiftet I9CC hade de emeller¬
tid distanserats av över hela landskapet
spridda andelsmejerier, vilka snart kom
att helt dominera. Koncentration och
nedläggning tog fart ovanligt sent, och
ännu 1940 återstod över 150 mejerier.
Flertalet har sedan dess upphört, och åt¬
skilliga av de fungerande torde vara
dömda. Även om rationaliseringsproces¬
sen inte är fullbordad, får vi här ga förbi
det företagsekonomiska spelet. Byggna¬
dernas vidare öde framgår av tabellerna,
som bygger på cn inventering utanför
landskapets städer.
Tabell 1. Status hösten 1969 för skån¬
ska landsbygdsmejerier, nedlagda 194C
1968.

Rivna byggnader
8
Brunna byggnader
3
Tomma byggnader
13
Enbart bostaden användes
15
Andra funktioner i byggnad 89

—

Som synes har flertalet nedlagda mej¬
erier på ena eller andra sättet fått en ny

uppgift. Huvuddelen rymmer numera
företagsamhet av något slag, detta i mot¬
sats till nedlagda skolor, som i långt stör¬
re utsträckning blivit bostäder. I de for¬
na mejerierna finner man bland annat en
rad olika industrier (tabell 2).
Tabell 2. I mejerilokaler förekom¬
mande verksamheter 1969.
Livsmedelsindustri
18
Mekanisk industri
15
Bilverkstäder
12
6
Kemisk industri
4
Plåtslagerier
Tryckerier
3
6
Üvrig industri
3
Tvätterier
Kontor
3
4
Butiker
Lager
15
Det är tydligt, att lokaliteterna läm¬
sig för framförallt livsmedels- och
mekanisk industri. Det ringa antalet
tvätterier kan förvåna, men det har varit
större. Rörelserna har skiftande omfatt¬
ning och olika krav på lokaler och per¬
sonal. I åtskilliga fall har livskraften
sviktat, och både en och två verksam¬
heter kan ha förekommit före den senas¬
te. 1 många fall har mejerierna kommit
att spela en roll för helt nya verksam¬
heter, som ibland gått i stå, ibland ut¬
vecklat en kraftig expansion.
Mer eller mindre lätta att känna igen
återfinnes alltså flertalet gamla mejerier
i landskapet. De karakteristiska skorste¬
narna har inte alltid skattat åt förgäng¬
elsen. I vissa fail är några förspikade
fönster enda synliga förändring. Men
där någon företagsamhet dragit in i loka¬
lerna, har man som regel fått bygga om.
pat

I sådana fall har vanligen också exteriö¬
ren påverkats mera. Ett trettiotal mejeri¬
er har byggts till i större eller mindre
omfattning, och i dessa finner vi huvud¬
delen av den personal, som numera ar¬
betar i gamla mejerilokaler. I något fall
spelar den ursprungliga byggnaden en
obetydlig roll, medan den i andra ge¬
nom kombinerad om- och tillbyggnad
förvandlats till i det närmaste oigen-

kännelighet.
Vill man spekulera över orsaker till att
mejerierna står kvar i så stor utsträck¬
ning, bör man räkna med flera samver¬
kande faktorer. Byggnaderna som sådana
uppvisar vissa karaktärsdrag. Den van¬
ligen tillhörande bostaden har bevisligen
attraherat köpare. Också huskonstruktio¬
nen har betydelse. Normalt har byggna¬
derna uppförts i hållfast material sten
och tegel
och därtill är de rymliga.
Självfallet är de försedda med vatten
och avlopp och golven är bäriga. Till
mejeriet hör lastbrygga och vid denna
en betydande uteplan.
En annan faktor är belägenheten, som
emellertid kan innebära såväl plus som
minus. Byggnaden har placerats centralt
inom sitt upptagningsområde. En vanlig
lokalisering har varit i eller invid ett
socken- eller bygdecentrum. Ett annat
typläge är stationssamhället. Småningom
har mejeriet i vissa fall blivit kringränt
av annan bebyggelse, och bristande ex¬
pansionsmöjligheter kan tänkas ha av¬
skräckt vissa köpare in spe, medan andra
sannolikt tilltalats av ett allmänt sett gott
transportläge. Det är för övrigt påfal¬
lande, hur mycket oftare mejerierna in¬
om räckhåll från expansiva orter, såsom
i västra Skåne, funnit nya intressenter.
Avsides belägna byggnader har endast
undantagsvis lockat till företagsetablering. I några fall har en mindre verkstad

—
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Fig. 4. Järnvägen Kävlinge Barsebäcksham n, som öppnades för trafik 1907, lades ned
1954. De efter gemensam plan byggda stationshusen i Höjsmölla och Västanhög, Lödde-

köpinge, Barsebäcksby och Barsebäckshamn står fortfarande bebodda. Den forna stationen i
Barsebäcksby har blivit en förnämlig privatbostad, som skiljer sig starkt från de sexton
seriebyggda husen, som 1967 uppfördes på det tidigare stationsområdet. Spårområdena i
Barsebäckshamn och Löddeköpinge har bebyggts på motsvarande sätt med fritids- resp.
permanentbostäder.

på orten flyttat in, men öde mejeriloka¬
ler är vanligare, också då bostaden ut¬
nyttjas.
Ett direkt försäljningsintresse från
mejeriorganisationernas sida har otvivel¬
aktigt medverkat till att så få gamla
mejerier står tomma. Motsvarande kan
anses gälla för järnvägsbyggnader och
skolor, för överblivna prästgårdar och
övertaliga kommunalhus. Däremot är
förhållandet snarast det motsatta för det
stora antal ekonomibyggnader inom
jordbruket, som frigjorts genom rationa¬
lisering. Visst händer det, att tomma
stall och logar i städernas närhet blivit
32

lagerlokaler eller småverkstäder, men
flertalet tycks förbli tomma. Den rela¬
tiva betydelsen av bristande utbudsaktivitet och otillräcklig efterfrågan är
svår att bedöma. Däremot är det tydligt,
att kommunala initiativ för att dra före¬
tagsamhet till orten blott sällan riktat
uppmärksamheten mot jordbruksbebyggelsen.
Det liv och den rörelse som dagligen
utvecklades kring landsbygdens mejerier
och stationer är numera blott ett minne.
Ännu på trettio- och fyrtiotalen bestäm¬
des livsrytmen för många människor av
arbets- och mötesplatser som dessa, nå-
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Fig. 5. Vid Lund Trelleborgs järnväg (1875' 1960) byggdes bland annat en serie håll¬
plats- och banvaktstugor efter samma mall. Bökebergs hållplatsstuga har t. o. m. namnet
i behåll. Huset passeras av den vägfarande, då landsvägen numera dragits på järnvägsbanken
genom bokskogen. Det tjänar fortfarande som bostad.

got som nu

endast äldre och medelålders

personer kan se framför sig. Med för¬

ändringarna inom näringslivet har följt
en ny social samhällsbild. Spillror av den
sista giesbygdsgenerationen kan ännu be¬
rätta om hur det var, innan urbanise¬
ringens positiva och negativa effekter
genomsyrade även landsbygden.
Kravet på hushållning också med fast
kapital nedlagt i bostadshus och andra
byggnader styr emellertid i betydande
grad lokaliseringen av ny bosättning och
nytt företagande. Att följa denna ut¬
veckling är en syssla för geografer och
samhällsplanerare, men också för kultur¬

historiker och folklivsforskare finns här
lockande arbetsuppgifter.

Källor och litteratur:
Lewan, N.: Friställda lokaler och företagsam¬
Urbaniseringsprocessen 37. Stencil
het.
Kulturgcogr. Inst. Lund 1970.
Kulturgeografiska exkursionsmål i Skåne I.
Geografiska Notiser 1971:1.
Landsbebyggelse i förvandling. Akad. avh.
Lund 1967.
Secondhand Use of Rural Buildings. Fore¬
dragsmanuskript 1971.
Vad har hänt Skånes nedlagda mejerier?
Svenska Mejeritidningen 1970:8.
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Rapport från Magiarp
Av Evald Gustafsson

Den som följer med vad som händer
inom skånsk kulturminnesvård har nog
observerat att Magiarps gamla märkliga
medeltidskyrka just nu står under
restaurering. Restaureringens långa för¬
historia är måhända mindre bekant.
Hur Magi arps romanska tegelkyrka
lämnades åt förfall och fick sin åter¬
upprättelse är egentligen en berättelse
som sträcker sig över hundra år. I bör¬
jan av 1870-talet väcktes tanken att en
ny, stor sockenkyrka skulle byggas och
1872 lade Helgo Zetterwall fram för¬
slag till en nybyggnad, en sannskyldig
katedral i nygotisk stil. Men det kom
att dröja länge innan kyrkbygget i
Maglarp blev av, främst därför att man
inte kunde enas om kyrkan skulle stå
på den gamlas plats eller om den skulle
få ett centralare läge i socknen, närmare
Skåre läge. Så småningom vann före¬
språkarna för den senare placeringen
och 1907 08 byggdes Magiarps nya
kyrka, dock inte enligt Zetterwalls rit¬
ningar utan efter ett nytt förslag, upp¬
rättat av malmöarkitekten H. Boklund.
Under den långa utredningstiden ha¬
de medeltidskyrkan knappast fått mer
än det allra nödtorftigaste underhållet
och sedan församlingen flyttat över till

—
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sin nya kyrka lurade förfallet snart
över den gamla byggnaden och dess
värdefulla men slitna inredning. Men
lyckligtvis höjdes det också snart röster
för att kyrkan skulle bevaras och vår¬
das. Tack vare frivilligt insamlade me¬
del och anslag från kyrkostämman kun¬
de en yttre reparation genomföras år
1926. Riksantikvarieämbetet ombesörj¬
de också ett förslag till jnvändig restau¬
rering, en insamling för detta ändamål
påbörjades och de medel som man därvid fick ihop fonderades tills vidare.
Så gick tiden medan fukten kröp
uppför murarna, färgen flagnade på
1500-talspredikstolen och trägnagarna
arbetade i Johan Ullbergs altaruppsats.
Är 1950 uppdrog riksantikvarieämbetet
åt domkyrkoarkitekt Eller Gratbe att
utarbeta ett nytt restaurerings förslag,
vilket lades fram fyra år senare. Försla¬
get gick ut på en genomgripande för¬
ändring av kyrkan med bl. a. rivning av
”nykyrkan” från 1800-talet norr om
det medeltida långhuset, en idé som
arkitekten övertagit från 20-talsförslaget. På grund av de höga kostnaderna
tvekade församlingen att genomföra en
omfattande restaurering i ett samman¬
hang.
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Amanuens Barbro Sundnér visar den vackra bågfrisen i kritsten och
tegel på absiden i Magiarps 1 100-talskyrka. På bilden syns också
övre delen av en rundbågig fönsterglugg, vars omfattning framtagits och kompletterats.

Murverkens dåliga tillstånd och in¬
redningens fortgående förfall gjorde
det så småningom nödvändigt att vidta
vissa konserverande åtgärder, oberoende
av frågan hur den stora restaureringen
skulle utföras. 1961 lät församlingen
lägga om yttertaken och 1962 sanerades
inredningen mot träförstörande insek¬
ter. Men färgkonserveringen fick anstå
i avvaktan på omarbetning av förslaget
till invändig restaurering. Församlingen
och riksantikvarieämbetet enades om en
modifiering av planerna: kyrkorummet,

inklusive nykyrkan, skulle i stort sett få
behålla den prägel som skapats fram
genom varje tids insatser. Det restaure¬
ringsforslag, som sålunda tog form,
kostnadsberäknades till cirka 350.000
kronor och antogs av församlingen år
1967, varvid förutsattes att riksantik¬
varieämbetet svarade för de kostnader
som översteg återstoden av de insamlade
medlen, 50.000 kronor. Ämbetet kunde
nu gå till kungen och ansöka om lotteri¬
medel för ändamålet. 1968 kom stats¬
bidraget: utbildningsdepartementet be35

viljade 300.000 kronor för kyrkans
iståndsättning. Sedan detaljförslag utar¬
betats och anbud prövats kunde restau¬
reringen av Maglarps gamla kyrka änt¬
ligen förverkligas.
I juni 1970 igångsattes arbetena.
Bänkinredningen togs ut och cementgol¬
vet i mittgången och koret bröts upp.
De gamla gravstenarna lossades försik¬
tigt och järnkaminen med sina försilv¬
rade änglabilder (Skånes sista kyrkliga
kamin?) hämtades av Trelleborgs mu¬
seum, Under några sommarveckor var
det arkeologerna som hade herraväldet i
kyrkan. I kor och långhus upptogs ett
antal grävningsschakt, förlagda så att
undersökningen täckte de delar av gol¬
vet, där lagerföljden var minst störd av
senare århundradens ingrepp och där de
för kyrkans äldsta byggnadshistoria
mest upplysande spåren kunde förvän¬
tas. Det skulle föra för långt att här
redogöra för hela den omsorgsfulla
grävningen eller att försöka ge tolk¬
ningar av de komplicerade lagerförhål¬
landena, de många nedgrävningskonturerna och stolphålen. Det må räcka med
konstaterandet att grävningen gav posi¬
tivt svar på den alltid lika spännande
frågan om kyrka och kyrkogård funnits
på platsen före stenkyrkans byggande.
Ett bevis skall nämnas: i korgolvet,
under ett parti av tegelkyrkans äldsta
golvlager, vilket aldrig hade genombru¬
tits, påträffades en grav med den döde
jordad helt i enlighet med kristet grav¬
skick.
Under eftersommaren och hösten un¬
dersöktes och uppmättes kyrkans mur¬
verk både interiört och exteriört i sam¬
band med konserveringsarbeten och
putsa vknackningar. Murverksundersökningarna bjöd på en rad överraskningar.
Det visade sig att triumfbågens frag¬
36

mentariskt bevarade anordningar efter
ett murat korskrank var tydligt sekun¬
dära. Det av konsthistorikerna sedan
länge uppmärksammade lilla kolonnettkapitälet vid norra triumfbågssidan,
klart daterbart till 1200-talets början,
kunde därmed inte längre vara bestäm¬
mande för kyrkans datering. Andra de¬
taljer i kyrkans blottade tegelmurar föll
in i bilden. Såväl tekniska som arkitek¬
toniska karaktärsdrag tyder på att kyr¬
kan uppförts under 1100-talets senare
del och att den sålunda tillhör de äldsta
tegelkyrkorna i Skåne. En annan in¬
tressant omständighet avslöjades: kyr¬
kan har uppförts i två från varandra
klart avgränsade etapper. Det första
skedet har omfattat hela koret, östra
långhusgaveln med triumfbågen, lång¬
husets nordmur samt norra och halva
västra tornmuren upp till viss höjd. I
andra etappen uppfördes södra långhus¬
muren varjämte tornet byggdes färdigt.
Tillvägagångssättet blir begripligt om
man räknar med att kyrkan började
byggas medan det ännu stod en liten
träkyrka på platsen för det blivande
långhuset!
Tegelkyrkan har haft tre smala,
rundbågiga fönstergluggar i absiden,
vilka nu rekonstruerats med hjälp av
de bevarade resterna. Koret har ur¬
sprungligen haft ett rundbågigt fönster
på norra sidan och sannolikt ett lika¬
öppningen är här starkt
dant i söder
vidgad i senare tid. I långhusets nordoch sydmurar har funnits två rund¬
bågiga fönster. I långhuset har vidare
funnits en syd- och en nordportal. Att
döma av spår i murverket kring de
igensatta dörröppningarna har portal¬
omfattningarna sprungit fram ett stycke
från vägglivet och sannolikt avslutats
med små gavelrösten.

—

Även

det breda västtornet har haft

en portal. Kanske har denna

ingång,

liksom rummet i tornets bottenvåning,
ursprungligen varit reserverat för kyr¬
kans byggherre och främste gynnare, en
storman och hans familj. Något som
kan tyda härpå är den förnämliga prä¬
geln hos detta rum, vilket förr öppnade
sig mot långhuset genom två arkadbågar, burna av en mittpelare. I samma
riktning pekar också de två gravar som
påträffades under tornrummets golv vid
de fortsatta undersökningarna. Den
södra av dessa gravar var murad av
samma slags tegel som använts vid
kyrkby gget. Graven, som innehöll ske¬
lettet av en man, hade den karakteris¬
tiska romanska formen med rektangulär
huvudnisch. Sannolikt har den tillkom¬
mit strax efter kyrkans byggande.
Under hela restaureringen har ama¬
nuens Barbro Sundnér svarat för de
arkeologiska och byggnadshistoriska un¬
dersökningarna. När detta skrivs åter¬

står för hennes del främst en uppmät¬
ning och granskning av murverket i tor¬
nets övre del samt viss grävning i an¬
slutning till kyrkans ytterväggar. Res¬
taureringen befinner sig nu i ett fram¬
skridet skede. Dc enkla men vackra de¬
korationerna i kyrkans valv från 1300och 1400-talen har tagits fram och kon¬
serverats, väggytorna har kalkats, nya
golv har lagts med de gamla grav¬
stenarna infogade, bänkinredningen har
återinsatts, nya fönstersnickerier utförts
m. m. Det stora arbetet med färgkonser¬
vering av kyrkans rika inredning pågår
för fullt i konservator Albert Erikssons
ateljé.
Någon gång i höst skall kyrkan åter
kunna öppnas. Söderslätt blir därmed
en kulturhistorisk klenod rikare. Sedan
återstår det att få fram en skrift som
peneterar kyrkans utomordentligt in¬
tressanta byggnadshistoria och presente¬
rar dess vackra och rika inredning!
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Rapport från Blåherremölla
Av Malena Olsson
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Blåherremölla. Parti av kvarn och boningslänga.

Sommaren 1969 gjorde sex arkitektstu¬
derande från Lund en uppmätning av
kvarnbyggnaden i byn Blåherremölla
vid Maglehem på Österlen.
Byn Blåherremölla är en av de få
byar i Skåne, som har bevarat sin me¬
deltida form. De halmtäckta korsvir¬
keshusen ligger tätt grupperade kring
vadstället över Julebodaån.
38

Sitt namn har Blåherremölla fått av
det stora antal hägrar, blåherrar, som
häckade i bokdungarna invid byn.
Här fanns en gång en krog, där trötta
resande släckte törsten innan de fort¬
satte över backarna mot Kivik.
På en ö invid vadstället ligger kvarn¬
gården, om- och tillbyggd sedan 1700talet. Kvarnen var i drift fram till 1944

och den siste mjölnaren var Nils An¬
dersson, som allmänt kallades Karlsson
efter sin far Karl Andersson.
Kvarngården var tidigare kringbyggd
runt en stenlagd gårdsplan. 1912 revs
ladugården och senare tillkom en stor
garage- och förrådsbyggnad. Nu består
kvarngården av själva kvarnbyggnaden,
sammanbyggd med en boningslänga,
och mittemot ligger en nyare, svagt vin¬
kelformad ”stuelänga”, som byggdes
som undantagshus på 1870-talet. Detta
var den siste mjölnarens bostad. Dessut¬
om finns ett hönshus och den förut
nämnda garagebyggnaden. Kvarnbygg¬
naden består av kvarndelen i rödfärgat
skiftesverk och den med denna samman¬
byggda boningslängan i korsvirke med
utskjutande bjälkhuvuden. I västra än¬
dan av kvarndelen ligger det stora vat¬
tenhjulet, delvis uppruttnat och nersjun¬
ket i dyn. Ursprungligen leddes vattnet
från Julebodaån förbi kvarnhjulet i en
öppen ränna, över vilken ledde en liten
bro.

1
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Genom kugghjul och axlar i trä drevs
två kvarnstenar, som låg på loftet. En
för gröpe med lägre och en för rågsikt
med högre hastighet.
Säckarna med säd hissades upp på
loftet med hjälp av en vinschtrumma,
som drevs av kvarnhjulet, via en friktionskoppling. Mjölet föll genom sliskar
ner i upphängda säckar i mjölrummet.
Härnere består golvet av utslitna kvarn¬
stenar. Mölledrängen bodde i ett litet
rum vid sidan av mjölrummet. Här
hade han en stor säng med halm i och
ett litet skåp. Närmast kvarnen i bo¬
ningslängan ligger stugan och det under
1800-talet utvidgade finrummet eller
kammaren. I stugan finns en sättugn
med en torkställning av trä. Sedan föl¬
jer farstun och det gammaldags köket,
där man kokade maten på öppen härd
ända till 1912. Då rev man bakugnen
och inredde ett nytt kök, där denna
legat. Därefter kommer spiskammaren,
sterset och salen. Längst ut finns en kistekammare med dörr ut på gaveln.
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Interiör från loftet
med gröpekvarnen
och rågsiktskvarnen.
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Fönstren i boningslängan har delvis be¬
1700-tals beslag och ytter¬
dörren har ett vackert gammalt Ils.
Sedan mitten av 40-talet ägs kvarn¬
gården av konsul Högdahls sterbhus i
Göteborg. Under hela denna tid har
kvarnen stått obrukad och längorna
obebodda. En del av rummen användes
för närvarande som förråd åt ägarens
fruktodling. Under dessa 25 år har
ringa underhåll utförts och någon or¬
dentlig reparation har inte genomförts.
Halmtaket på kvarnen och bonings¬
längan är i stort behov av omläggning.
Vatten och fukt har trängt igenom och
fördärvat loftgolvet. Eftersom huset är
varat sina

byggt på gammalt vis i korsvirke, delvis
i ekekorsvirke, är det mycket tänjbart,
såvida alla detaljer är hela. Nu är emel¬
lertid fotträet delvis uppruttnat och för¬
störelsen påskyndas av att träet ligger
an mot marken och att gräset inte hålls
undan. Den regelbundna kalkningen,
som väggarna med sitt lertegel fordrar
för att inte vittra sönder har också för¬
summats.

Med relativt små medel kan man
rädda och måste rädda kvarnidyllen
från att förfalla. I synnerhet som kvarn¬
gården ingår som en väsentlig del i by¬
miljön, där de övriga husen, utom ett,
vårdas på ett pietetsfullt sätt.

Inventering och rumsbeskrivning av kvarn och boningslänga
RUM
Kvarnen,

TAK

VÄGGAR

furubjälkar,

bottenvån.

8" X 8"

vitkalkade
brödeväggar,
lerstensväggar,
skiftesväggar.

GOLV
gamla
kvarnstenar,
kullerstenar
och betong

KONSTER
3 st. cnlufts.

DÖRRAR
ut ät norr:

delad furudörr
ut ät söder:

delad furudörr
till drängkam maren:
vitkalkad

I

furudörr

till stugan:
vitkalkad

Drängkam¬
mare

vitkalkade
furuplank

ursprunglig.

vitkalkade

stengolv

1 st. cnlufts.

lerväggar,
en bit nymur-

med vanlig
bränd tegel.
regelverk å
furuplank

furudörr.
till kvarnr:
sliten vit¬

kalkad f urtid.

at

i

Kvarnhjuls-

furuplank,

rum

delvis halm

Kvarnrum,

ovanvån.

halm

åt söder:
halm
åt norr:
halm

åt väster:
furuplank
åt öster:
furuplank å
flätverk
med halm

40

vatten

och

at söder:
stor furuport

gråsten

furuplank,
8"— 14"
delvis trasigt
dubbel lucka
i golvet
3 5 em upphöj¬
ning över
vattenhjulet

1 st. enlufts
åt väster
1 st. cnlufts

i holmejan

ät väster:
fttrulucka.
till loft:
furudörr med
gammalt

dörrvred.

’

irmjtn røt tnnTrtTrrø/-wrrrf/fif i

i ImommrmvvKfftycå
ttitsmntMtci
i

i
f

08®

: -s *
'-’tfo
a' ia vjf

,

'•

o

•.!«

t!

r-~

Jn
IM

1

Hl

11
mrin
II - 'V. iMBi-.-tn

1

;„

sw
mJ s- s
■l1.1x44,1

:

—

* A\ L
!

■

•

?, il

...

i

f*-.

trHTTÿTI
•-m—j. t «4 'i ii
!! ! S 1 J t'.-i

u #4Sti -’iVu?'
-

!

t

T

T

’

i

ifaM

’

,4

HHn!irVrWfr
j

ii

í !!
'!
■;:
i~å
í

i.

T

T T•

'ii r*«

Xe i1

11

ii

/

Hg

■
I:

1

i

ii

Ú11
'!

.*4,'

’

r-l.

I

I.

||

1

Ü

1

i

■

A

I-

/

li <
i! !! fl' !.1-"T‘
■j

n.m..u.ÅT3rj

y

7"”T1

I

LJH4 Jj*Ji

*>

PJAH

RUM

Loft

TAK
halm och

VÄGGAR

halm och
upphängnings- furuplank
tråg för
rökning

Stugan

furubjälkar

vitkalkade

4"X7". Vitt
pappklätt
fogar klämda med lister,
Torkställ.

putsade,

GOLV
furuplank,
8"— 14"
lucka till
farstun, furu,
igenspikad
slisk över
kistcliuset
5" furuplank

FUNSTER

DÖRRAR

1 st. enlufts
.il öster
vid skorste¬
nen

till kvarnrummet: furudörr
med gammalt
dörrvred
åt öster, ut på
gaveln: furudörr

2 st. två¬

till kvar¬
nen: brun m.
mässingshandtag, dörr¬

lufts

bågformade

nischer ovan

speglar

fönster.

till farstun:
sc ovan

till kammare:
furudörr
klådd med brun
masonite.

Kammare

omålade bjälkar 5" X 7"
10" plank
urspr. klätt
med papper.
bjälkarna

skarvade.

S:fört blom¬
mig tapet,

därunder
kalkat.
ömypursad
V:kalkad o

5" furuplank

2

st

tvålufts

till stugan:
vitmålad
furu med
oval till-

ftli'RK-

(igen¬

satt)

tapet

N:raputsad
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RUM
Kök

TAK
furabjälkar
5" X 7".
soiigt

Skorsten

Förstuga

furubjälkar
5" X 7"
furu panel
S"X 14"
sotigt

VAGGAR

GOI.V

FÖNSTER

sotigt
gcl

rate-

torvströ pä

I

stun

soliga

natur¬

St.

tillufts.

DÖRRAR

furudörr

ut

till farstun:

sten

sten,

pardörr,

råtegel

brun, profi¬
lerad spont,
till kök:
målad, dörr¬
spegel.
till skorst.
pardörr
brun, profil.

vit kalkputs

kullersten

m,

en markerad
rad i mitten

glasparti

ovanför ytter¬
dörr

spont

till spiskam:
brun, profil,
spont,

Spiskammare

furu bjälkar

5" X 7".
furupanel
Sters

8"- -14"
vitkalkat
furubjälkar
5" X 7

Salen

Kistehus

.

furupancl
8"— 14"
vitkalkat
furubjälkar
5" X 7".

vit kalkputs
hyllor i fur

1

st. enlufts

spont

vit kalkputs
nisch i väs¬
tervägg m.
skorsten

furuplank
8"— 14"

vit kalkputs

furuplank
8"— 14"

2 st. enlufts

kring stolpe

furupanel
8"— 14"
vicka 1 k ac

kring stolpe

furubjälkar

enlufts

.år öster och

söder: synligt
korsvirke i
fur och sol¬
torkad lera.

furupanel i

1,5

fack

åt väster:
blödavägg,
lera flätad
på hassel
åt norr: som
öster och
söder men

hälften är
putsat

till salen:
brun, profil
spont

1 st. cnlufls
med furukarm
och 2 sr.

6"X6"
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betong

till gården:
pardörr
cn delad
till farstun:
brun, profil.,

kullerstensgolv och
Furusyl 1 med
panel 1"X|D"
på norra hal¬
van,

1 st. enlufts,

enkla med
furukarm.

till kistebus;
målade imite¬
rade dörrspeg¬
lar
till seers:
saknas och
ut: igenspikad
ut: lockpanel
med hasp
till salen:
brunmålad
furuplank
dörrvred och
las.
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BLEKINGE

I samband med Blekinge museums mars¬
utställning NYTT av GAMMALT,
som visar hur man idag kan använda de
gamla ortsbundna sömsätten och mönst¬
ren i nya kompositioner, ger ett avsnitt
en tillbakablick på de blekingska, bro¬
derade hängklädenas förebilder i ostindiskt porslin, kinesiska och engelska bro¬
derier, tyska och franska fajanser m. m.,
med lotusblommor, påfåglar och granat¬
äpplen. Det ostindiska porslinets blom¬
prakt har även inspirerat franska siden¬
vävare och i anknytning till utställningen
visas ett nyförvärv
en brudklänning
med tillhörande skor från år 1793
av
franskt, blommönstrat siden. Kreationen
bars av Christiana Charlotta Giertta, då
hon som 18-åring vigdes vid greve Johan
Puke på Värnanäs, Kalmar län, som då
ägdes av brudens morbroder, jägmästa¬
ren i S. Möre, Adam Isaac Bäck. Puke
var befälhavande amiral i Karlskrona,
sedermera generalamiral och en av rikets
herrar, och ägare till Göholms herrgård
i Blekinge.
G. W.

—

fc*

a.

Brudklänningen från 1793 i Blekinge muse¬
ums 1700-talssal är lika gammal som den
byggnad som museet är inrymt i.
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I samband med Riksantikvarieämbetets
stora fornminnesinventering i Halland
under åren 1965 67 upptäcktes åtskil¬
liga nya fornlämningar. Av dessa kan
man här nämna nr 8: 1 2 vid Bäckagård 6:20 i Söndrums socken, vilka på¬
träffades av antikvarie Harry Thålin
1967. De låg på ett impediment mitt
inne i ett byggnadsplanerat område och
hade icke beaktats av planförfattaren.
På grund av att miljön omkring fornlämningarna förstörts, lät Hallands
museum år 1970 med hjälp av mark¬
ägaren undersöka de båda fornlämningarna, som utgjordes av låga, oansenliga
högar. Arbetet leddes av fil. stud. Bengt
Karlgren.
Den största högen hade en diameter
av 9 m och var försedd med en väl
markerad fotkedja. Söder om ett mitt¬
block i den steniga högen framkom två

—
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Vidbukig urna från yngre bronsåldern påträffad i hög vid Bäckagård 6:20, Sönd¬
rums socken, Halland 1970. Höjd 26 cm.
Foto: Björn Petersen.
44

urnegravar från yngre bronsåldern
(1000 500 e. Kr.) Av dessa utgjordes
A 1 av en rektangulär stenkista, vilken

—

innehöll en närmast vidbukig lerurna
med brända ben samt en bronssyl.
Genom att omsorgsfullt linda in urnan
med en gasbinda samt därefter gipsa
runt om den lyckades man ta upp urnan
hel. På konserveringsateljén i Hallands
museum plockades därefter gipsen bort.
Bit för bit av urnan ritades in på en
skiss samt numrerades. Tack vare detta
system lyckades man tämligen snabbt
”bygga upp” lerkärlet. Det visade sig
vara ovanligt stort för halländska för¬
hållanden och hade rabbigt gods. Urnan
mätte 26 cm i höjd och hade en buk¬
diameter på 25 cm. Högen visade sig
även ha innehållit ytterligare en grav,
men den var skadad i motsats till den
här först nämnda. Hög 8:2 vid Bäckagård 6:20 innehöll även den en brandgrav, men den saknade tyvärr dateran¬
de fynd.
De senaste årens utgrävningar i Hal¬
land har i hög grad visat, att brons¬
åldern utgjort en betydelsefull epok i
landskapet. Säkerligen kommer detta
att bekräftas ytterligare genom de pla¬
nerade undersökningar, som inom kort
kommer att företas.
L. L.

Sommaren 1970 undersökte personal
från Hallands museum ett brätteröse,
RAÄ nr 63, beläget på Höstena 7:1,
Ljungby socken, Halland. Undersök¬
ningen skedde på grund av utvidgad
täktverksamhet i den grusås, som fornlämningen vilade på.
Före undersökningen tedde sig röset
som en gräsbevuxen ca 0,5 m hög kulle
med en diameter av ca 10 m. Efter av-
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översikt av brätteröse nr 63, Ljungby sn, Halland. Brättet bortgrävt,
obs dubbla fotkedjor och plundringsgrop i mitten. Foto från NO,
B. Petersen.

torvning avslöjades betydligt monumen¬
talare dimensioner: Runt ett 10 m brett
centralröse löpte 2 st koncentriska fot¬
kedjor, den yttersta med en diameter av
ca 21 m. Utanför denna låg ett ca 10 m
brett brätte och hela röset hade ett
utseende, som i profil påminde om en
slokhatt.
Lösfynden var fåtaliga. Endast en
förstörd urnebrandgrav påträffades i
centralröset, som var uppbrutet i mitten
genom en ca 2X2 m stor plundringsgrop.
Fornlämningen kan dateras till yngre
bronsålder.
B. P.

SKÄNE

Under 1970 har två arkeologiska under¬
sökningar genomförts i Skanör och det
finns hopp om att 1971 skall bjuda mer
av den arten.
Den första undersökningen inleddes
under våren, då staden företog ledningsarbetet på Skanörs vångar (på platsen)
för en ny projekterad kyrkogård. Här
kunde konstateras medeltida lämningar
över ett vidsträckt område, vilket moti¬
verade en detaljundersökning på ett be¬
gränsat avsnitt under sommarmåna¬
derna. Platsen kunde ur antikvarisk
synpunkt redan från början betraktas
45

som intressant, då den anslöt till Lagmanshejdan, som undersöktes 1966 67
och visade sig rymma bebyggelserester
och en gravplats från medeltiden.
I huvudsak två typer av medeltida
lämnignar kunde konstateras: dels spår
efter lätta huskonstruktioner med hårdtrampade lergolv, med tak och väggar
uppburna av relativt kraftiga stolpar,
dels ett stort antal trätunnor med olik¬
artat innehåll.
I jämförelse med Lagmanshejdan var
området tämligen fattigt på fynd. Bland
fynden märktes bl. a. en trefotsgryta av
svartgods samt en glasbägare, ca 10 cm
hög, obetydligt skadad. Glaskärl är
tämligen sällsynta i medeltidsarkeologiska sammanhang. Båda dessa fynd på¬
träffades i tunnor.
Sammanfattningsvis kan sägas att
undersökningen påvisar en vidsträckt
medeltida hyddbebyggelse utanför det
område som traditionellt har betraktats
som centrum av den medeltida staden.
Det blev ytterligare ett tillfälle för
undersökning då grundgrävning igång¬
sattes i kv. Bävern. Någon egentlig
arkeologisk utgrävning förekom inte,
men schaktningama bevakades, strati¬
grafi och ursprunglig topografi note¬
rades.
Den intressantaste iakttagelsen som
gjordes, var et för Skanör ovanligt mäk¬
tigt kulturlager av klart medeltida ka¬
raktär. På sina ställen var det ca 1 m
tjockt och trots att det togs upp med
grävskopa, kunde en hel del fynd till¬
varatagas, framför alt medeltida kera¬
mikskärvor. Det fanns spår efter hyddkonstruktioner med lergolv. Däremot
påträffades inga rester etfcr mera sta¬
bila byggnader av sten, tegel eller trä.
Detta har onekligen sitt intresse med
hänsyn till att kv. Bävern är beläget

—
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mitt inne i nuvarande stadscen trum, inte
alltför långt från de båda medeltida
momumenten borgen och kyrkan.
En rad frågor kring det medeltida
Skanör får lösas genom framtida under¬
sökningar. Det har skapats konkreta
möjligheter för sådana i och med att
Skanör med Falsterbo stad har tagit
initiativ till utforskande av sin historia,
bl. a. genom att ställa årliga medel till
förfogande för arkeologiska undersök¬
ningar.

L. R.

I samband med restaurering av Kviinge
kyrka företog Skånes hembygdsförbund
en byggnadsarkeologisk undersökning
under februari 1971. Undersökningen,
vars material ännu inte helt hunnit be¬
arbetas, blev givande.
Kviinge kyrka består ursprungligen
av långhus, kor och absid från äldre
medeltid. Senare tillkom västtorn och
vapenhus; det sistnämnda revs under
1800-talet. I norr utvidgades kyrkan
med ett sidoskepp år 1792. Samtliga
murar är uppförda av fältsten och utvändiga murytor är vitkalkade.
Eftersom kyrkan skulle få ett nytt
och ca 30 cm lägre golv, som vilar på
ett djupliggande betongunderlag, blev
kyrkgolvet föremål för arkeologisk un¬
dersökning.
Vid undersökningen kunde konstate¬
ras, att den ursprungliga lagerföijden
nästan var helt förstörd genom nedgrävningar för gravar. Endast på några
ställen i långhuset löpte lagren obrutna.
Trots detta kunde långhusets olika golv¬
nivåer fastställas.
Det äldsta golvet utgjordes av ett ca
10 cm tjockt lerlager. Ovanpå lergolvet
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låg ett 20 cm mäktigt fyllnadslager av
sand, som bildat underlag för ett sen¬
medeltida kullerstensgolv.
17 medeltida mynt framsållades från
fyllnadslagret. I lagret fanns också
tegelfragment och kalkbruk, vilket får
sättas i samband med valvslagningen i
kyrkan.
Kullerstensgolvet fanns endast kvar
fläckvis, men markeringar av större
stenar i raka rader visar, att golvet in¬
delats i kvadratiska eller rektangulära
fält.
Ett medeltida altarfundament påträf¬
fades; det låg i långhusets nordöstra
hörn.
Under renässanstid fick kyrkan ett
blyglaserat plattgolv. Plattorna har
mätt 19X19 cm, och Ornamentiken be¬
står av fransk lilja infälld i snedställd
kvadrat. Plattgolvet har förmodligen
legat kvar till 1792.

*
lÍ11

Kviinge kyrka. Långhusets
norra ingång med den ro¬
manska gravhällen, som
lagts som trappsten. Foto
C.-A. Mildner.

Vid bortschaktning av fyllnadsjord
under sidoskeppets golv framkom lång¬
husets norra ingång. Som trappsten
utanför ingången låg en romansk grav¬
häll av den rektangulära typen. I den
plana stenytan framträder tydligt ett
kors i upphöjd relief. Hällens södra
långsida, som var skadad, var placerad
intill en i ingången lagd karmsten. Den¬
na var 1,5 m lång, 20 cm tjock och dess
övre del, som var väl avrundad, låg 20
cm högre än gravhällen.
Dörröppningens golv uppfylldes av
en stor och

flat trappsten, som förde di¬
rekt in till det senmedeltida kullerstens¬
golvet.
För att rädda gravhällen undan betonggjutningen kommer den att lyftas
upp några decimeter och ligga synlig i
1971 års golv.
C.-A. M.
47
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Fmj;i kyrka. Uppmätning av påträffade grundmurar, sittbänk, vapenhus och altare.

Nyligen har en omfattande restaurering
genomförts av Fin ja kyrka. Golvom¬
läggning, målningskonservering och
översyn av inventarierna har därvid
möjliggjort en del iakttagelser av antik¬
variskt intresse. Vid omläggningen av
kyrkans golv påträffades grunden till
det medeltida vapenhuset och vidare
grundskiftet till den ursprungliga sydportalen, en av Brunius beskriven per¬
spektivportal med numera försvunna
lejonfigurer och kolonner. Södra linghusmuren av medeltidskyrkan har nedbrutits i samband med ett nykyrkobygge
på 1800-talet. På norra sidan utav kyr¬
kan påträffades i motsvarande läge kyr¬
kans medeltida nordportal. I den norra
långhusväggen har även i samband med
restaureringen blottats ett romanskt
högtsittande fönster.
Finja kyrka har från början varit
försedd med sittbänk av gråsten längs
långhusets väggar (jämför Dädesjö). På
norra sidan är denna bänk bevarad men
tyvärr nu inte synlig då den ligger
under den befintliga golvnivån. Bän¬
48

kens sittyta har varit belägen ca V2
det ursprungliga golvet, som
bestått av kullersten täckt med kalk¬
bruk. I nordvästra hörnet av långhuset
uppmättes den skråkantade sockeln till
ett romanskt sidoaltare. Såväl sittbänken som sidoaltaret är kända sedan en
undersökning 1959. Även det ursprung¬
liga högaltarets fundament påträffades,
beläget mitt i tribunbågen. Det är tro¬
ligt att det från början existerat en
skillnad i golvnivån mellan de olika
delarna av kyrkan. Sålunda konstatera¬
des i tribunbågen en nivåskillnad på ca
25 cm mellan absiden och övriga korets
golv, markerad av en rad stenar i tribunbågsöppningen. Altaret har sålunda
stått på en ”tribun”, Däremot är det
mera osäkert om ursprungliga nivåskill¬
nader funnits mellan långhuset och kor¬
rektangeln. Golvundersökningen gav
slutligen vid handen, att kyrkan från
början troligen byggts utan det befint¬
liga breda västtornet. En grundmur på¬
träffades nämligen mellan långhuset och
meter över

tornrummet.

veringsarbetet en nyframtagning av di¬
verse fragment av en apostlasvit i det
undre registret. Kalkmålningarna i
Finja är utförda på en fin slät romansk
puts, sannolikt i al secco-teknik. Även
senmedeltida målningar finns i kyrkan:
på norra långhusväggen upptäcktes en
stor S:t Kristof fersbild. Figuren bär en
inskriftstavla med en ännu ej tydd text
i högra handen. Bilden är fragmenta¬
riskt bevarad och har överkalkats efter
dokumentation.
Under en följd av år har fuktutfällning observerats på kalkmålningarna i
Finja. På riksantikvarieämbetets upp¬
drag har därför expertis från Tekniska
högskolan i Lund undersökt målning¬
arna i samband med restaureringen och

I samband med restaureringen gjor¬
des även en översyn av kyrkans stora
romanska kalkmålningssvit. Arbetet ut¬
fördes av konservator Våga LindellAndersson. Det visade sig att de komp¬
letteringar som gjorts vid den tidigare
restaureringen inskränkte sig till relativt
begränsade lätt urskiljbara detaljer.
Triumfbågsväggens Yttersta doms-framställning är sålunda i huvudsak auten¬
tisk och har båda målningsskikten beva¬
rade. Absidens framställning utav
Majestas Domini med dess flankerande
evangelistsymboler, Maria och ängel, är
i betydligt sämre skick. Sålunda är här
endast undermålningen bevarad. Den är
huvudsakligen röd (bränd terra?). I
absiden gjordes i samband med konser-

Finja kyrka. Det nyrenoverade renässansaltaret. På absidens norra
sida syns nyframtagna målningsfragment.
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därvid funnit att processen numera tor¬
de ha upphört, sedan värmelednings¬
systemet varit i funktion en längre tid.
Målningarna bör emellertid hållas un¬
der fortlöpande observation.
Även vissa inventarier behandlades,
främst altaruppsatsen, ett baldakinförsett s k additionsaltare från omkring
1600. Dess sekundära målningar i vitt
och guld avlägsnades och den ursprung¬

liga färgsättningen rekonstruerades var¬
Dessutom sänktes altaret och
altarkrönet ca 60 cm för att inte allt för
mycket skymma absidmålningarna. En
intressant upptäckt gjordes vid konserveringsarbetet. I altaruppsatsens ram¬
verk hade inlagts 4 silvermynt från
tiden 1602—1646.

samt.

E. T.

Skånelandslitteratur
Historisk-antikvarisk bibliografi
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