ale

tt

Historisk tidskrift
för Skåneland
Nr

i

1975

'“’V

&

✓

/

-

•«sL.

X

,*ÿ

■-/r

t

/
\v.
>

V
t

e

Ur-.

t ii
■

/

m

31

0

V

»v

/ *>

)
j

t

*V
/2
w

ale

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

Redaktör Antikvarie Carin Bunte, Lund

Redaktionskommitté
Bitr. professor Erik Cinthio, Lund
Landsantikvarie Evald Gustafsson, Lund
Fil. lic. Gert Jeppsson, Lund
Fil. dr. Anna-Christina Mcurling, Lund
Intendent Gustaf Aberg, Simrishamn

innehåll
sid

Erik Cinthio, Köping och stad i det tidigmedeltida Skåne
Krister Gierow, Kilian Stobxus d ä och Ramlösa brunn
Olof Nordström, Industriminnen

1
11
22

Rapporter
Mark Wyszomirski, Stenåldersbosättning vid Stora Råby
Björn Rosenberg, Skogholm
en herregård söder om Malmö
Salomonsson,
Gåsen och påfågeln i Thottska huset
Bengt
John Tuneld, Skånelandslitteratur

26
32
37

—

Aktuellt om antikvariskt
Henrik Jern, Hänt på Ven
Gustaf Aberg, Hänt i Gislöv
Ann-Beatc Jonsson, Undervattensarkeologi i Blekinge
Béla Nagy, Karterat i Vallåkra
Anita Larsson, Inventerat i kyrkbyar
Carin Bunte, Restaurerat i Skanör
Kristianstads Lðnstryckeri AB, Kristianstad 1975

41
46

47
49

50
51
52

Köping och stad
i det tidigmedeltida Skåne
Av Erik Cinthio

Vid ett symposium i Kiel 1972 för medeltidsforskare
lade professor Erik Cinthio fram de synpunkter på
det medeltida stadsväsendet i Skåne, som redovisas här.

Löddeköpingen kyrka och kvarn med den i
äldre tider segelbara ån i förgrunden. Om¬
fattande arkeologiska undersökningar har
gjorts i Löddeköpinge i samband med sam¬
hällets expansion under det senaste decenniet.
Ovanför islänten, ett par hundra meter öster
om kyrkan har ett stort gravfält från 1000
1100-talet påträffats. Foto S. Hallgren. (Ur
Sveriges kyrkor vol 148.)
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Det skede i vår historia som betecknar
overgangen från förhistorisk till histo¬
risk tid kännetecknas av genomgripande
samhälleliga förändringar på alla om¬
raden. Som ett av flera exempel härpå
kan man betrakta uppkomsten och
ökningen av centrala ortsbildningar.
Utifrån skilda kriterier kan de be¬
nämnas handelsplats och köping eller
stad.1 En analys av förhållandet mellan
dessa ortsbildningar samt en beskriv¬
ning av vari skiljaktigheterna kan ha
bestått kan bidraga till en belysning av
de allmänhistoriska förändringarna och
deras konkreta betingelser.
De skriftliga källornas vittnesbörd i
dessa frågor är i stort sett utnyttjade så
långt det går. Däremot har det arkeolo¬
giska källmaterialet börjat ge nytt stoff
till vår kunskap och framför allt kom¬
mer det förhoppningsvis i framtiden att
ge ytterligare material som kan aktuali¬
sera nya och fruktbärande frågeställ¬
ningar utifrån det redan kända skrift¬

liga källmaterialet.
Den moderna forskningen rörande
förhållandet mellan preurbana ortsbild¬
ningar och belagda stadssamhällen har
visat att generella regler för en ensartad
utveckling icke kan formuleras. Varia¬
tionerna torde vara betingade av de
mom skilda områden vid skilda tidpunkter existerande förutsättningarna
av både naturgeografisk och ekonomisk
politisk karaktär.2 Av denna anledning
finns det allt skäl att koncentrera upp¬
märksamheten på mer eller mindre av¬
gränsade regioner för att först i efter¬
hand på nytt finna fram till sådana
varierad form skulle
faktorer som
kunna kallas generella.
Skåne utgör ett i vissa avseenden
slutet område inom vilket en analys av
berörda frågeställningar skulle kunna

2

ske. I detta sammanhang kommer jag
endast antydningsvis att lämna några
exempel på tänkbara problemställningar
och deras arkeologiska anknytning.
Sedan länge har man varit uppmärk¬
sam på, att de skånska köpingeorcerna
intager en särställning i förhållande till
sina eventuella motsvarigheter i framför
allt Danmark och Sverige.3 Vari består
då denna särställning? Samtliga i dag på
grundval av ortnamnen kända köpingar
i Skåne kan med säkerhet föras tillbaka
till äldre medeltid, flera sannolikt och
någon på arkeologiska grunder med
säkerhet till vikingatid. De ligger samt¬
liga pä ungefär ett och samma relativt
korta (2 5 km) avstånd från kusten.
Huvudparten av dem har dessutom
varit belägna vid åar, av vilka flera
under ifrågavarande tidsskede med stor
sannolikhet varit segelbara upptill det
ställe, där orterna är belägna. Vad som
framför allt skiljer dessa köpingar från
de danska och svenska är det förhållan¬
det, att ingen av dem har blivit stad,
men stadsbildningar har i de flesta fall
uppstått i deras närhet. Härav drog
Adolf Schlick den slutsatsen att de icke
varit internationellt betydande handels¬
platser utan närmast tjänat den lokala
handeln. De därefter tillkomna stä¬
derna skulle däremot haft sina förut¬
sättningar i en internationell handel.
I brist på skriftligt källmaterial kan
i huvudsak endast arkeologiska under¬
sökningar ge nytt stoff för vidare pro¬
blemdiskussion kring denna fråga. En
övergripande frågeställning i samman¬
hanget torde därvid bli: Vilken status
och aktivitet uppvisar vid övergången
till medeltiden å ena sidan köpingeorten
och å den andra den ortsbildning, som
senare kan beläggas som stad, och som
i sitt tidigaste bebyggelseskede tidsmäs-
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Köpingeorter och tidig- och högmedeltida städer i Skåne.

sigt kan kopplas till köpingeortens förvandling till landsby.
Endast en köpingeort, nämligen Löddeköpinge, har hitintills varit föremål
för arkeologiska undersökningar, vilka
för övrigt kan betraktas som fort-

löpande. Undersökningarna, som är av
central betydelse för den vikingatida
och tidigmedeltida bebyggelseforskningen, har i avvaktan på en samlad publicering preliminärt presenterats av projektledaren Tom Ohlsson.4 Den rent
3

i

vikingatida bosättningen, präglad av
främst grophusbebyggelse, har från en
koncentration vid Vikhögsvägen efter
hand förskjutits till det område, som
också kom att tagas i anspråk för den
tidigmedeltida bosättningen och den
kända kyrkbyn. Av fyndmaterialets
sammansättning kan på nuvarande sta¬
dium dragas vissa slutsatser beträffande
kontakter och sannolika handelsför¬
bindelser inom främst det södra och
sydvästra östersjöområdet. Huruvida
kontakterna sträckt sig längre är ännu
svårt att utttala sig om. Materialet från
främst den vikingatida bosättningen
tyder dock på att man påträffat ”en
säsongmässig handelsplats” med en
fjärrhandel om än i begränsad omfatt¬
ning.

Vad utsäger nu materialet från en
tidigmedeltida stadsbildning? ö. Tom¬
marp kan utgöra ett lämpligt jämförelse¬
objekt. Men då skall framhållas att
inget som helst lokalt relationsförhållande till Löddeköpinge förutsattes, där¬
emot ett tidsmässigt sådant. För Tommarps del kan det för det första konsta¬
teras, att inom det område, som kan be¬
tecknas som den centrala delen av det
blivande stadsområdet, har icke på¬
träffats lämningar efter någon bosätt¬
ning tidigare än den som efterhand
vidareutvecklades till ett stadssamhälle.5
Främst keramik och metallföremål kan
arkeologiskt datera den äldsta bosätt¬
ningen till tiden omkring 1050. Vi kom¬
mer därvid i nära kontakt med den tid¬
punkt då orten Löddeköpinge synes ha
slutat fungera som omfattande bosätt¬
ningsområde för en handelsplats och i
stället successivt övergått till att bli en
kyrkby.
De skilda schaktgrävningarna i Tom¬
marp har täckt en relativt stor del av
4

det äldsta bebyggelseområdet. Det är
därför intressant att konstatera, att
inget säkert grophus har hitintills på¬
träffats. Den äldsta bosättningen torde
ha bestått av andra tyvärr ännu icke
helt säkerställda bostadsformer. Redan
från det tidigaste skedet har spåren efter
en bronsgjutarverkstad konstaterats. De
fynd, som kan hänföras till den äldsta
perioden, dvs tiden fram till början av
1100-talet, präglas av en nära överens¬
stämmelse med övrigt inhemskt form¬
förråd. Oberoende av om den äldsta
bebyggelsen i Tommarp haft karaktären
av stadsbebyggelse eller ej, har en bo¬
förekommit, vilken obrutet
vidareutvecklats under de följande år¬
hundradena, då stadsbenämningen är
belagd. Fyndmaterialet från den äldre
perioden har icke, i motsats till antyd¬
ningarna från Löddeköpinge, givit be¬
lägg för en handel utanför det egna
landskapet. Under 1100-talet förändras
situationen härvidlag något i och med
förekomsten av framför allt importerad
keramik. Det finns emellertid ingen an¬
ledning att se detta som ett utslag av
en verklig fjärrhandel. Huruvida säkra
importföremål skall bedömas vara in¬
dicier på ett handelsutbyte i vidare
mening eller grunda sig på enskilt för¬
värv är en i detta sammanhang viktig
källkritisk fråga, som måste belysas av
de samlade relationsförhållandena. I
förevarande fall bör importen närmast
sättas i samband med utvecklingen av
en förmodad kungsgård och tillkomsten
av sådana institutioner som ett fram¬
trädande praemonstratenserkloster.
Stadsbildningarna Tommarp, Lund,
Vä, Skanör och Helsingborg var under
Valdemar II, d v s början av 1200-talet,
kungalev. Man har bl a därav dragit
slutsatsen, att de alla tillkommit på
sättning

kungligt initiativ. Om kungamakten
stått som initiativtagare till de äldsta
stadsbildningarna i landskapet, vilket
det ej finns skäl att antaga beträffande
köpingarna, bör man vänta sig en struk¬
turell skillnad mellan de båda ortsbildningarna. Frågan är i så fall vari denna
skillnad främst skulle tänkas bestå och
icke minst hur den skulle kunna vara
avläsbar i det arkeologiska materialet.
Förutom skillnader i topografi, byggnadslämningar och föremål är det icke
minst vad dessa kategorier samman¬
tagna utsäger om aktiviteterna, i första
hand handel och hantverk, som skulle
kunna saga något. Har t ex hantverket
industrialiserats inom ramen för stadsbildningen, har handeln organiserats och
omfördelats med hänsyn till förhållan¬
det mellan produktions- och avsätt¬
ningsområden? Frågor av detta slag
syftar ytterst till en belysning av för¬
ändringar i de ekonomiskt politiska
intressena.
Vilka hypotetiska slutsatser kan vi i
detta hänseende våga draga av det tidi¬
gare sagda beträffande skillnaden mel¬
lan köping och tidig stadsbildning? Det
är ej mycket. Men materialet skulle
kunna tyda på, att köpingen, handels¬
platsen, förutom att vara en samlings¬
punkt i ett distrikt kan ha haft en öppen
och fri handel utåt. Den 1000-talets
ortsbildning, som kom att utvecklas till
stad, kan däremot till en början ha haft
en begränsning av sitt handelsutbyte,
samtidigt som den här begynnande im¬
porten kanske närmast får ses som till¬
kommen genom institutionella kontakter
och ej en allmän handel.
ö. Tommarp kan icke lokalt för¬
bindas med någon känd köping. Det
kan däremot vara fallet med den andra
östskånska inlandsstaden, Vä. Den ort

som närmast skulle kunna komma i
fråga är Gärds Köpinge. Innan några

arkeologiska undersökningar utförts här
är det emellertid för tidigt att komma
med några vidare förmodanden om ett
eventuellt samband. Med hänsyn till den
tidigmedeltida stadens specifika karak¬
tär finns det dock anledning att i detta
sammanhang framföra några synpunk¬
ter beträffande Vä, i synnerhet som man
här kan skönja vissa avvikelser gent¬
emot övriga tidiga stadsbildningar i
Skåne vad gäller de lokala betingelserna.
I Vä speglas förhållandet till den
förhistoriska traditionen på ett annat
sätt än i Tommarp. Alldeles utanför det
medeltida stadsområdet har grävts fram
en bosättning från romersk järnålder
och fram i vikingatid.8 Vid schaktgräv¬
ningar under 1960-talet inom det medel¬
tida stadsområdet påträffades resterna
av den vikingatida bebyggelsen i form
av grophus, som kunde dateras till i
huvudsak 900-talet. Denna bebyggelse
var genomgående överlagrad av fyndoch konstruktionstomma sand- och
myllager, vilka i sin tur bildade under¬
lag för den äldsta medeltida bebyggel¬
sen. Dess samlade karaktär, som angi¬
vande en första stadsbildning, kunde
inte dateras tidigare än till 1200-talet.7
Trots existensen av en förhistorisk be¬
byggelse på samma plats kunde alltså
icke heller där stadsbildningen konsta¬
teras bygga på en direkt vidareutveck¬
ling av en vikingatida bebyggelse. Om¬
rådet har emellertid redan tidigt varit
kunglig mark med sannolikt omfattande
jordegendomar i trakten. Detta antyder
en jordbrukskaraktär, som också speg¬
las i det äldsta kända privilegiebrevet
från 1250-talet. Vid sidan av stadens
innevånare, som benämnes villani, om¬
talas till samma plats hörande coloni.0
5

Den främsta manifestationen av den
kungliga besittningsrätten till Vä har
vi i den under mitten av 1100-talet
uppförda Mariakyrkan, från begynnel¬
sen utformad som en kunglig patronatskyrka, men redan under senare hälften
av 1100-talet överlåten till praemonstratenserna.9
Någon gång under första hälften av
1200-talet flyttade emellertid klostret
till Bäckaskog, och det ser ut som om
det skulle vara först från och med
denna tid, som en stadsbildning börjar
utvecklas. I den å, som staden har legat
vid har Egon Thun grävt fram läm¬
ningar, vilka han tyder som fördäm¬
ningar och rester efter kvarnbyggnader.
Han kombinerar dessa iakttagelser med
det faktum att stadens senmedeltida
sigill har en bild av ett kvarnhjul. Av
detta drager han vidare den slutsatsen,
att ett kungligt kvarnregale skulle ha va¬
rit av väsentlig ekonomisk betydelse för
den medeltida staden. Under sådana
omständigheter uppvisar Vä med sin
anknytning till jordbruksnäringarna en
annan karaktär än Tommarp under
högmedeltiden. Tommarp har nämligen
enligt de arkeologiska undersökningarna
under 1200- och 1300-talen hyst en
relativt omfattande järnhantering. Båda
orterna synes emellertid utifrån var sina
skilda förutsättningar närmast ha tjänat
som kontrollerande centralorter inom
sina respekive distrikt. På grund av
läget har de däremot icke fått de ut¬
vecklingsmöjligheter, som längre fram
grundas på en vidgad fjärrhandel. För¬
utsättningar härför skulle ha varit ett
läge vid havet.
Situationen har härvidlag varit gynn¬
sammare för Åhus med sitt läge vid
mynningen av Helge å. Ortens och
framför allt stadsbildningens ålder är
6

starkt omtvistad. Borgen vid själva
åmynningen har tagits till intäkt för
stadens tillkomst under 1100-talet. Det
bör ej råda något tvivel om att borgen
tillkommit under senare hälften av
1100-talet och i så fall uppförts av
ärkebiskopen, sedan han möjligen er¬
hållit platsen av konungen 1149. Men
om och var det vid denna tid funnits
någon bebyggelse på platsen vet vi ej,
det kan endast kommande arkeologiska
undersökningar avgöra. Helge å har
varit den största och en av de mest
betydelsefulla skånska åarna med sin
säkerligen långa segelbarhet. Borgens
läge är på grund härav ytterst strate¬
giskt med hänsyn till kontrollen av far¬
leden mot inlandet. Att borgen under
sådana omständigheter kom att bli av
vital betydelse för den stadsbildning,
som skulle komma att växa fram i dess
närhet, är uppenbart. Den har i detta
avseende spelat samma roll, som en
tidigare borg eller befäst kungsgård i
Helsingborg, vilken samtidigt som den
bevakade inloppet till Öresund kom att
bli utgångspunkten för en kommande
stadsbildning. I motsats till övriga
skånska städer är dessa båda exempel
pa orter, som till stora delar haft sina
förutsättningar i ett med hänsyn till
kontrollen av handelsvägarna primärt
strategiskt läge vid viktiga farleder, den
ena kunglig den andra ärkebiskoplig.
Trots att ytterst få arkeologiska
undersökningar ägt rum inom det me¬
deltida stadsområdet i Åhus, finns det
skäl att här ytterligare dröja vid staden
med hänsyn till frågan om förhållandet
till köpingen. Av tidig bebyggelse på
platsen känner man endast resterna efter
ett grophus på en tomt i närheten av
torget.10 En tidigmedeltida bebyggelse
däröver fanns ej. Hur det för övrigt

förhåller sig inom andra delar av staden
vi ännu ej. Bortsett från de äldsta
delarna av kyrkan har klara spår efter
1000- och 11 00-talsbebyggelse ännu inte
konstaterats. Klart står emellertid, att
orten vid mitten av 1200-talet för¬
ses med en rad för en utvecklad
stad viktiga institutioner. Stadskyrkan
med de äldsta resterna från möjligen
slutet av 1100-talet har väsentligen om¬
byggts och utvidgats från denna tid. I
övrigt tillkom under perioden ett leprakapell och ett dominikankloster. Mycket
talar för att det rektangulära torget med
sina till stora delar reguliära tillfartsgator söder om kyrkan också stammar
från denna period. Det synes med andra
ord som om staden vurit fram under en
kort tidsperiod med en till stora delar
vet

planmässig utläggning i enlighet med det
allmänna rådstadsmönstret.
Något längre upp för Helge å har
orten Elleköpinge legat. I motsats till
övriga kända skånska köpingeorter är
platsen i dag fullständigt öde. De enda
resterna efter en bebyggelse, som man
sett, är den för en del år sedan fram¬
grävda grunden till en 1100-talskyrka.11
Den nedlades 1618, men varken då eller
tidigare omtalas någon by. I det första
omnämnandet från 1289 förekommer
endast kyrkan. Möjligen kan den be¬
byggelse, som en gång måste ha varit
förutsättningen för kyrkans tillkomst,
redan då varit nedlagd. Endast arkeo¬
logiska undersökningar kan avgöra
saken.
Här skulle ha kunnat föreligga den

Rekonstruktion av den medeltida staden Ähus. Efter Gotthard Gustafsson 1932.
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situationen, att en köping av handels¬
platskaraktär existerat fram till den tid¬
punkt, då Ähus med en gång synes ha
utlagts som stad, och att då inte blott
aktiviteten utan också befolkningen
överflyttats till den nya platsen. Om
köpingarna i enlighet med min tidigare
hypotes från begynnelsen haft betydelse

icke blott för den lokala handeln

utan

även för ett vidare handelsutbyte, vore
en sådan överflyttning icke otänkbar.
Den stad man flyttade till, synes näm¬
ligen redan från begynnelsen ha haft
karaktären av köpstad med utåt riktad
verksamhet och ett för en sådan gynn¬
samt läge.
Erik Lundberg har parallelliserat för¬
hållandena mellan å ena sidan Åhus
Elleköpinge och å den andra Ystad
Stora Köpinge. De punktundersÖkningar, som under senare år ägt rum på
skilda ställen i de centrala delarna av
Ystad, har bekräftat teorierna om att
staden ursprungligen präglades av en
ovanför stranden löpande marknadsgata, och att torget i efterhand inpla¬
cerats över denna.12 När detta skett kan
vi ännu icke avgöra. Med stod av det
arkeologiska materialet kan med ganska
stor sannolikhet konstateras, att bebyg¬
gelsen dock ej tagit fast form förrän
under 1200-talet. Inga belägg ger vid
handen att platsen tidigare varit be¬
byggd. Endast en rest av en ler- eller
hyddbotten ger belägg för en aktivitet
på platsen före stadsbildandet. Anlägg¬
ningen har icke kunnat dateras, men
den är överlagrad av ett sväm- och flygsandslager, över vilket 1200-talsbebyggelsen följer. Hyddbottnen är för övrigt
av samma karaktär, som de vilka i stor
mängd funnits i Skanör, tillhörande den
äldsta aktivitetsperioden, och som där
säkerligen betingats av det omfattande

——
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sillfisket, möjligen i dess äldsta fas, in¬
nan en genomgripande hanseatisk mo¬
nopolisering och påföljande försök till
organiserad kontroll från den danska
kungamaktens sida kommit till stånd.13
Man skulle kunna tänka sig att det ännu
så länge ringa spåret i Ystad antyder en
likartad aktivitet av mindre omfattning
under en tidig del av medeltiden. Plat¬
sen skulle med andra ord ha kunnat
varit ett mindre fiskeläge för en tät¬
bebyggelse längre in i landet.
Kungamaktens förhållande till staden
vet vi ingenting om. Möjligen kan fram¬
tida undersökningar av ännu återståen¬
de rester av den medeltida borgplats,
som befunnit sig i nära anslutning till
den medeltida staden, ge antydningar
härom. Borgen har för övrigt befunnit
sig icke långt från den väg, som från
Stora Köpinge har lett till Ystad. Om
denna köpingeorts medeltida och vikin¬
gatida bebyggelse vet vi, som i så många
andra fall, ingenting. Den medeltida
kyrkan finns emellertid kvar, och ur
dess byggnadshistoria kan man möjligen
utläsa något, som pekar på relationsförhållandet till Ystad. Den romanska kyr¬
kan har nämligen i slutet av 1100-talet
eller början av 1200-talet börjat utvid¬
gas. Det förstorade bygget har emeller¬
tid avbrutits halvvägs, och man har nöjt
sig med att behålla större delen av det
äldre långhuset. Detta förfarande skulle
möjligen, som för övrigt antytts redan
av Erik Lundberg, kunna tyda på att
köpingen fortfarande var stadd i ut¬
veckling fram till omkr. 1200, men att
tillkomsten av Ystad vid ungefär sam¬
ma tid har inneburit att staden Över¬
tagit den forna eventuella handels¬
platsens roll.
Men varför har Ystad inte genast
utvecklats efter den hanseatiska råds¬
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Rekonstruktion av den hög- och senmedeltida staden Ystad. Efter Karin Andersson.

stadens mönster, såsom fallet synes ha
varit i Ähus. Från den senare orten ger
tyvärr det alltför magra arkeologiska
materialet ännu så länge ingen ledning.
Från Ystad flödar det visserligen inte
heller ännu, men av vad som under de
senaste årens undersökningar konsta¬
terats framgår, att t ex keramiken från
1200-talsbebyggelsen uppvisar ett icke
ringa inslag av det glaserade gods, som
vi för närvarande närmast vill hänföra
till Flandern. Vilken form av handels¬
förbindelser har ursprungligen initierat
denna import? Det är en öppen fråga,
som möjligen kan belysas av materialets
anknytning till bestämda bosättningsformer och områden. Vid den ursprung¬
liga marknadsgatan har framgrävts
grundmurarna till en längs med gatan
liggande tegelbyggnad. Den kan synas
ha haft en utvecklad bodkaraktär med
närmaste paralleller på den gotländska

landsbygden med sina förutsättningar i
den där seglivade bondehandeln. Utan
att vi ännu kan draga några vittgående
slutsatser av materialet har exemplen
anförts för att rikta uppmärksamheten
på den roll skilda slag av fyndmaterial
och även byggnadsformer möjligen kan
spela såsom indicier på icke blott för¬
bindelser i allmänhet utan även på
lokala betingelser. Här avses möjlig¬
heten av en handelspolitisk styrning som
kan ha varit förbunden med ett inflyt¬
ande från traditionsmässigt förankrade
enskilda stormannaköpmän. Ett sådant
inflytande kan ha bidragit till att det
äldsta rådsstadsmönstret i Ystad upp¬
visar en mindre entydig bild än i Ähus.
Med detta ytterst hypotetiska antag¬
ande slutes cirkeln från de första antaganderna rörande betingelserna för
köpingarnas tillkomst: En vikingatida
storbondehandel över det egna land9

skapets gränser skulle ha varit förut¬
sättningen för köpingarnas uppkomst.
Under en tid då kungamakten strävade
efter att åstadkomma en samlad riks¬
organisation har emellertid denna akti¬
vitet hämmats. På kungligt initiativ har
i stället ortsbildningar tillkommit, vilka
i första hand tjänat en kontroll över de
lokala näringarna. Samma orter har
därefter med större eller mindre fram¬
gång utvecklats till städer i juridisk
mening. Den äldre traditionens stor-

Noter:
1
Jmf. beskrivning och definition under res¬
pektive ord i Kulturhistoriskt lexikon för nor¬
disk medeltid.
2
T ex Denecke, D., Der geographische Stadt¬
begriff und die räumlich-funktionale Betrach¬
tungsweise bei Siedlungstypen mit zentraler Be¬
deutung in Anwendung auf historische Siedlungsepochcn, Vor- und Frühformen der euro¬
päischen Stadt im Mittelalter, Teil I, Göttingen
1973.
3 Scbiick,
A., Studier rörande det svenska
stadsväsendets uppkomst och äldsta utveckling,
Uppsala 1926, ss. 146 ff. Lundberg, E., Bygg¬
nadskonsten i Sverige under medeltiden 1000
1400, Stockholm 1940, s. 124. Lundberg antager,
att köpingarna tillkommit under 1000- och
1100-talen som direkta föregångare till städerna.
De skulle således enligt honom ha haft i stort
sett samma förutsättningar som dessa både med
hänsyn till kungamaktens bakomliggande initia¬
tiv som handelns karaktär.
4
Ohlsson, T., Vikingatid och medeltid i
Löddeköpinge, Ale 1973:1.
3 Thun, E., Medieval Tommarp, Lund 1967.
Redin, L., Tommarp, Skånes Hembygdsför-
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mannahandel kan emellertid ha levat
kvar inom vissa delar av landskapet
och återvunnit en viss betydelse, sam¬
tidigt som de nya stadsformerna börjat
växa fram. Det efterhand framväxande
borgerskap, som i nya former kom att
taga över ledningen av städerna skulle
emellertid medeltiden igenom vid skilda
tillfällen komma att få kämpa om den
handelspolitiska makten med de vikin¬
gatida storböndernas arvtagare, den
framväxande adelsklassen.

bunds årsbok 1972. 1 anslutning till nedan
framförda teorier se framför allt s. 76 f. hos
Redin.
6 Stjernquist, Berta,
Vä under järnåldern,
Lund 1951.
1
Tbun, E., Kvarnstaden Vä, Ale 1965:1.
Dens., Die Wassermühlen, ein ökonomischer
Entwicklungsfaktor der mitteralterlichen Städte
Schonens, Medd. fr. LUHM 1963 63. Dens.,
Archäologischen Untersuchungen in Vä in den
Jahren 1962 63, Medd. fr, LUHM 1964— 65.
Dens., Recent Investigations in Ähus and Vä,
Res Mediaevales, Lund 1968.
8 Privilegier
resolutioner och förordningar för
Sveriges städer, del 1, utg. av Nils Herlitz,
Stockholm 1927, s. 269.
9 Graebe, H., Kyrkorna
i Vä, Sveriges kyrkor
nr 139, Stockholm 1971.
10 Tkun, £., a.a. 1968.
11 Cnattingius, L„
Utgrävningarna av Elleköpinge kyrkoruin, Ale 1965:3.
11 Andersson, Karin, Begynnande
stadsarkeologi i Ystad, Ystads Fornminnesförening XVII,
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1972.
13
Jmf. Redin, L., Skanör, Falsterbo und die
Hanse, Hanse in Europa Brücke zwischen den
Märkten 12. 17. Jahrhundert, Köln 1973.
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Kilian Stobæus d ä. och Ramlösa brunn
Några notiser

Av Krister Gierow
•g

iü

.

KJ"*-*.

Kilian Stobæus. Mal¬
ning av Carl Mörth
1737. Lunds universitet.
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Man dricker inte längre brunn i Ramlösa och tappningen av det alkaliska bordsvattnet
försiggår sedan några år tillbaka i en nybyggd fabrik på Ättekulla industriområde i
Helsingborg. Genom beslut den 24 oktober 1973 och 22 november 1974 omfattas
emellertid hela brunnsparken med hotellet, läkarvillan, tvättinrättningen, varmbadhuset
och nio av de gamla villorna, som fungerat som annex till brunnshotellet, av skydds¬
bestämmelser enligt byggnadsminneslagen. Teol dr Krister Gierow utgår från tidigare
opublicerat material i Lunds universitets arkiv, när han berättar om brunnen på
Kilian Stobæus tid.

11
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Den period i Ramlösa brunns historia
från senare delen av 1720-talet till bör¬
då verksamheten
jan av 1740-talet
leddes av den berömde naturvetenskaps¬
mannen, medicinaren och historikern
Kilian Stobæus d. ä. (1690 1742) har,
säkerligen med rätta, betecknats som en
storhetsperiod i inrättningens historia.
Efter en tid av tillbakagång upplevde
brunnen, sedan Stobæus efter att 1725
ha kallats från stadsläkarbefattningen i
Göteborg till motsvarande befattning i
Malmö och 1728 fått en fastare anknyt¬
ning till Lunds universitet som inneha¬
vare av en för hans räkning inrättad
e. o. professur i naturfilosofi och experi¬
mentell fysik, en renässans i och med att
han därjämte fick uppdraget att fungera
som läkare i Ramlösa efter företrädaren
som stadsläkare i Malmö Hans Roslin,
från 1724 stadsläkare i Kristianstad.
I sin i övrigt uttömmande biografi
över Stobæus, ”Kilian Stobæus d. ä. och
hans brefväxling” (1907), har C. M.
Fürst endast i förbigående nämnt an¬
knytningen till Ramlösa. Utförligare
har verksamheten där givetvis behand¬
lats av Alf Åberg i hans ”Ramlösa. En
hälsobrunns historia under 250 år”
(1957), där Stobæus betydelse för brun¬
nens utveckling starkt framhävts bl.a.
genom att det kapitel som behandlar
den närmast efter dennes tid följande
perioden fått som rubrik ”Arvet efter
Kilian Stobæus”. När det gällt att be¬
döma Stobæus insatser som ansvarig
läkare vid brunnen har kunnat åberopas
dels hans grundmurade anseende som
vetenskapsman på medicinens liksom
naturalhistoriens och historiens områ¬
den, väl dokumenterade i Fürsts under¬
sökning, dels de upplysningar som står
att finna i arkitekten Carl Hårlemans
som fortsättning på ”Dag-bok öfver en

—

—
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ifrån Stockholm igenom atskillige rikets
landskaper gjord resa, är 1749” (1749)
anonymt i brevform 1750 utgivna be¬
skrivning av en detta år företagen andra
resa, under vilken bl.a. Ramlösa besök¬
tes. Hårleman som själv var huvud¬
ansvarig för de vid 1700-talets mitt
genomförda ändringarna av brunnsområdet har kunnat basera sina uttalan¬
den om Stobæus framgångsrika verk¬
samhet på en levande tradition.
Det finns emellertid ett hittills obeak¬
tat material som i vissa avseenden kan

konkretisera bilden av Stobæus verk¬
samhet i Ramlösa och förhållandena där
under hans tid. I Lunds universitets
arkiv ingår ett par kapslar rubricerade
”Handlingar hörande till Florentina
Stobæus’ sterbhus” (Lunds universitets
arkiv. Kansliet, ser. F XIV:1 2, LUB).
Innehållet i kapslarna utgöres också till
en betydande del av handlingar med
direkt anknytning till Stobæus den 24
sept. 1745 avlidna änka Florentina,
född Schubert, med vilken han 1725 in¬
gått äktenskap, och till arvskiftet efter
henne. Av icke ringa intresse för Sto¬
bæus biografi är i detta material de tal¬
rika kondoleansbrev Florentina Stobæus
mottagit i samband med makens död.
En betydande del av handlingarna här¬
rör emellertid inte från Florentina utan
från Kilian Stobæus själv: ett antal brev
till honom från olika adressater, med
vilka den av Fürst publicerade sam¬
lingen av brev från och till Stobæus kan
kompletteras, handlingar rörande för¬
myndarskapet för den unge Jacob
Quensel, son till professor Conrad
Quensel, apotekare- och fältskärsräkningar, bokförare- och bokbindareräk¬
ningar samt en packe ”Handlingar ang.
Ramlösa brunn åren 1728 1740”.

—
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Stobæus engagemang vid Ramlösa
brunn började med att landshövding
Johan Cronman i Malmö 1727 anmoda¬
de honom att infinna sig vid brunnen
och åtaga sig sjukvården där (Åberg
s. 17). Något spår av att Stobæus redan
detta år trätt i funktion finns inte. Men
det dröjde i varje fall inte länge förrän
han på allvar tog itu med angelägen¬
heterna i Ramlösa och då inte bara vår¬
den av de sjuka. I en skrivelse till lands¬
hövdingen tog han mycket snart upp
en del frågor som krävde en lösning för
att verksamheten skulle kunna bedrivas
med någon framgång. Skrivelsen som
ingår i de nämnda handlingarna kan
förtjäna att återges in extenso:
Högwälborne H:r Baron, General
Lieutenant, Landshöfdinge och öfwerCommendant;
Nådige Herre!
Emädan Högwälborne H:r Baron,
General Lieutenant, Landshöfdinge och
Öfwer-Commendanten Nådigt behagat
nästledne sommar mig anförtro, att dra¬
ga omsorg, om Brunns Byggnaden wid
Ramlösa; altså understår jag mig härmäd om äffterfölljande giöra aldra öd¬
miukaste påminnelse:
1 :o Att emädan dätta är en publique
Byggnad som länder till hela Landets
fördeel och nytta, denn samma också af
Cronans skogar kunde blifwa under¬
stödd mäd nödigt Eketimmer, i synner¬
het till footträ på dät nya Bruns huset
och stafvar, att därwid binda de Trä,
som äfter Högwälborne H:r Generalen
och Landshöfdingens Befallning skola
Planteras, och att Bönderne måtte få
Befallning samma timmer att hugga och
framföra till Brunsplatzen.
2.0 Att Högwälborne H:r Generalen
och Landshöfdingen äffter det i fiohl
samtyckte project, täcktes Befordra, att

huus på Backen blefwe uppbygt, och
en Man därtill utsedd, som däruti skulle
boo och taga wara på hwad Brunnen
tillhörer.
3.0 Att jämwähl denn Bonden, på
hwilkens grund Brunnen är belägen,
kunde, såsom då äfwenwähl projecterades, få intaga af allmänna fäladsmarcken så mycket som kunde wara till
ersättning för Bruns Platzen, och denn
altså blifwa aldeles almän.
Jag supplicerar om Högwälborne H:r
Generalen Landshöfdingen och öfwerCommendantens nådiga Samtycke och
Befordran härtill, och är städse
Högwälborne H:r Baronen, General
Lieutenenten,
Landshöfdingen och öfwercommendantens,
Min Nådige Herres

ett

Aldraödmiukaste
Tienare

Kilian Stobæus

Den föreliggande skrivelsen är i ori¬
ginal, en av de få av Stobæus egen hand
som bevarats åt eftervärlden, och odate¬
rad. Skrivelsen har återsänts av lands¬
hövdingen med följande ”Resolutio”:
l.o Träen till fotter och nödige stafwar skall Crono befallningsmannen få
ordres at låta utwijsa på Ramlösa Byes
äger, kunnandes Inwånarne der i byen
sådant timmer snart framskaffa på
platsen.
2.0 Huset på backen kan jämwäl be¬
ställas om under brunstiden
hälst
Allmogen för sädes tiden der om ändå
ej beställa kan.
3.0 Är förut bestält.
Malmö den 1 8 April 1729.
J. Cronman
/ A: Nordenadler.

—
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Om inte resolutionen låtit vänta på
sig under lång tid kan Stobæus hänsyft¬
ning på det ”nästledne sommar” av
landshövdingen meddelade uppdraget
tyda på att det varit först under 1728
som detta uppdrag givits. Mot detta
talar bevarade räkenskapssammandrag,
till vilka skall återkommas. Enligt dessa
har Stobæus varit i full verksamhet un¬
der 1728. Skrivelsen bör i så fall ha till¬
kommit under den förra delen av detta
år eller möjligen ännu tidigare.
Räkenskapssammandraget för år 1728
upptar ”Uthgifter wid Ramlösa-Brun
till dät gamla Brunsskiulets reparation
och annan nödwändig Byggnad”. Det
framgår av redovisningen att lands¬
sekreteraren, assessor Nordenadler, väl
före Stobæus ankomst, låtit ett mindre
belopp användas ”till Brunnens repara¬
tion”. Arbetena på gamla brunnsskjulet
verkställdes genom länsman P. Möllerströms försorg. Virke och läder till dörrhängslen anskaffades delvis av Stobæus
själv för uppförandet av ett ”privet”
(avträde). Ett dubbelt sådant ombesörj¬
des av apotekaren och rådmannen Nico¬
laus von Dohren i Helsingborg. Material
anskaffades också för bänkar och
gungor.

Apotekare von Dohren återkommer
ofta i räkenskaperna för de följande
åren och har uppenbarligen fungerat
som något slags homme d’affaires. Han
har förmedlat leveranser av och upptagit likvid för olika förnödenheter och
olika slags material vid åtskilliga tillfällen. Att han levererat medikamenter
är väl självfallet. Stobæus har emellertid vad de sistnämnda beträffar bedrivit
affärer också på andra håll. Vid ett par
tillfällen har von Dohren krediterat
honom för farmaka av olika slag,
14

främst engelskt salt (magnesiumsulfat) i
större kvantiteter. Av Stobæus bevarade

apoteksräkningar framgår att han inför¬
skaffat olika apoteksvaror från sin släk¬
ting, apotekare Martin Andreas Bauch
i Göteborg (från denne finns utöver det
av Fürst avtryckta ett antal brev och
kvitton i den ovan nämnda samlingen
av sådana till Stobæus). Det är tydligt
att han fått dessa varor till förmånligt
pris och därefter med någon avans kun¬
nat delvis avyttra dem till von Dohren.
Liknande förbindelse tycks Stobæus ha
haft med apotekare F. Rossou i Ystad,
vilken måhända av Stobæus ingivits
tanken på att själv öppna den surbrunn
i närheten av staden som han anlade
några år efter Stobæus död.
En post bland de ganska blygsamma
utgifterna år 1729 är värd att notera:
”Nock låtet giöra en Stambook till att
däruti upföra hwad som af Bruns giästerne till Byggnad blifwer fÖrährat”.
Stobæus har drivit byggnadsfrågan med
kraft. I själva verket har han redan
under säsongen 1728 påbörjat insam¬
lingen och denna har fortsatts 1729.
Enligt en den 5 mars 1730 daterad
sammanställning hade brunnsgästerna
under det första året insamlingen pågått
”sammanskutit till Brunnens Byggnad
och reparation” 90 daler 30 öre silver¬
mynt och under det andra ”sammaledes” 134 daler 8 öre eller sammanlagt
225 daler 6 öre silvermynt. Av detta
belopp hade 45 daler 16 öre använts
för reparation av det gamla brunnshuset ”och andra oundgänglige nödvändigheter pro a:o 1728 och 29”. Äterstoden var innestående hos von Dohren
Uppförandet av
och Stobæus själv.
ytterligare ett dubbelprivet 1 729, även
denna gång genom von Dohrens försorg,
kan väl ses som ett tecken på att antalet

—

brunnsgäster ökat under detta år.
Den av insamlingen resterande sum¬
man har utgjort grundplåten för upp¬
förandet av den planerade nya brunnsbyggnaden. Denna har stått färdig un¬
der loppet av år 1730. Kostnaderna har
uppgått till något över 480 daler silver¬
mynt. En förteckning över dessa kost¬
nader avseende material av olika slag
och arbetskostnader föreligger i två
koncept och en utskrift alla med något
varierande totalsumma, i den sistnämn¬
da lydande på 484 daler 3 3/10 öre.
Av byggnadsräkenskaperna och av
det kontrakt som kyrkoherde Casten
Aulin i Kropp och Mörarp, sedermera i
Malmö S:t Petri, den 8 maj 1730 å
Stobæus vägnar upprättade med mur¬
mästaren Petter Frantzen kan man få
en någorlunda säker uppfattning om det
nya brunnshusets typ och utseende. Det
har varit en skäligen anspråkslös bygg¬
nad, uppförd i korsvirke, vitlimmad och
med blåfärgad träkonstruktion och
täckt med halmtak. Huset har varit för¬
sett med 14 blyinfattade fönster och
alltså sannolikt varit ganska stort.
Entrén har bestått av två halvportar.
Utvändigt har funnits en upphängningsanordning för en klocka, skänkt av en
av brunnsgästerna, överstinnan Gyllenväl förutom
stierna. Invändigt har
funnits två
ett större samlingsrum
kammare med loft över. Huset har varit
försett med två spisar med murade skor¬

——

stenar.

För uppförandet av brunnsbyggnaden
har timmermannen Bängt Trulsön sva¬
det sammanhanget har
rat. Även
kyrkoherde Aulin, en nära vän till Stobæus, fungerat som mellanhand och
upprättat kontrakt. Av de bevarade
kvittenserna framgår att byggnads¬
arbetena pågått under senvåren och

sommaren. Det har därför varit möjligt
att i enlighet med landshövdingämbetets
resolution anlita bönderna som arbets¬
kraft. I byggnadsräkenskaperna anges
att ”lerslagningen och rygningen är för¬
rättat af allmogen” som också svarat för
leverans av 40 lass sand och lika mycket
lera, allt utan kostnad. Det nya brunns¬
huset har ersatt ett äldre sådant som nu
rivits. För fyra tolfter läkten ”af gamb¬
la Bruns huset” har erlagts betalning
med 2 daler 16 öre silvermynt ovisst till
vem. Det är över huvud taget osäkert
hur
vid
äganderättsförhållandena
brunnsanläggningen varit och hur de
kostnader för byggenskapen, som inte
kunnat täckas med de resterande in¬
samlade medlen, blivit reglerade.
•

Om livet vid brunnen kan man hämta
en del upplysningar i de bevarade hand¬
lingarna. Fr.o.m. 1729 har under flera
år hospitalspredikanten Carl Gustaf
Radier i Helsingborg varit brunnspredi¬
kant. Efter hans död våren 1735 har
det sannolikt dröjt till påföljande år
innan han fick ersättare, collega scholae
i Helsingborg Andreas Siöbohm, seder¬
mera kyrkoherde i Hörröd, vilken i
varje fall varit brunnspredikant t.o.m.
1739. För musik till brunnsgästernas
förnöjelse har stadsinstrumentisten Jo¬
han Lorenz Zoll, en systerson till Flo¬
rentina Stobæus, svarat från 1729 och
åtminstone t.o.m. 1740, den tid hand¬
lingarna täcker. Dessa omständigheter
kan utläsas ur förteckningar över bland
brunnsgästerna insamlade bidrag åt pre¬
dikanten respektive musikanten under
ovan angivna år. Dessa förteckningar
har sitt intresse också därigenom att
man med deras hjälp kan skaffa sig en
ungefärlig uppfattning om besöksfrek¬
vensen vid brunnen år från år under
15

denna tid och likaså om brunnsgästernas
samhällsställning. Dessutom kan man ju
få upplysning om den ersättning de båda
brunnsfunktionärerna fått för sina
tjänster.
Vad besöksfrekvensen beträffar kan
den som nämnts endast bedömas unge¬
färligt. Bäst underlag får man genom
insamlingslistorna för brunnspredikan¬
ten eftersom dessa med ett enda undan¬
tag upptar flera namn än motsvarande
listor för musikanten. Men givetvis
måste man räkna med att en och annan
brunnsgäst av någon anledning inte
lämnat något bidrag men framför allt
med att manliga sådana åtföljts av hust¬
rur och barn utan att dessa förekommer
i listorna. Antalet gäster kan alltså med
säkerhet sättas inte oväsentligt högre än
antalet bidragsgivare. År 1729 har Ra¬
dier lämnat kvitto på 72 daler 12 öre
silvermynt, någon namnlista förekom¬
mer inte. Zoll har mottagit 51 daler 4
öre enligt kvitterad lista upptagande 40
bidragsgivare.
För år 1730 finns insamlingslistor för
såväl Radier som Zoll med 53 respektive
50 bidragsgivare och med 110 daler 31
öre respektive 56 daler 7 öre som insam¬
lingsresultat. För år 1731 finns däremot
endast lista för Radier. Det låga antalet
bidragsgivare, endast 11 stycken, gör
det inte osannolikt att man det året på
grund av låg besöksfrekvense har ansett
det onödigt eller omöjligt att anordna
musikalisk underhållning vid brunnen.
Under de närmast följande två åren har
antalet brunnsgäster varit förhållande¬
vis högt och Radier har 1733 uppburit
130 daler 30 öre, det högsta beloppet
som noterats för hela den tid som täckes
av de bevarade listorna. Därefter har
frekvensen under några år varit lägre,
under 1735 nere i 12 namn på insam16

lingslista för Zoll. Som ovan nämnts
avled Radier under våren detta år.
Någon redovisad insamling för predi¬
kanten finns inte och det är väl möjligt
att man just med hänsyn till det låga
antalet brunnsgäster låtit det anstå med
att utse ny predikant till påföljande år,
då Siöbohm fungerat som sådan. Även
för 1740 finns endast redovisning för
insamling till Zoll bevarad, den sista
bland handlingarna.
Som ovan framhållits kan dessa insam¬
lingslistor förutom en ungefärlig upp¬
fattning av besöksfrekvensen vid brun¬
nen under olika år också ge upplys¬
ningar om de samhällsklasser ur vilka
brunnsgästerna rekryterades. I viss mån
har Ramlösa redan vid denna tidpunkt
gjort skäl för beteckningen ”en adlig
tummelplats” för att använda en ka¬
pitelrubrik i Alf Åbergs historik, vald
med hänsyftning på förhållandena vid
brunnen 130 år senare. Men även om
det adliga inslaget var starkt under
Kilian Stobæus tid och även om detta
självfallet i hög grad satt sin prägel på
brunnslivet, så har även andra sam¬
hällsgrupper varit väl representerade
och funnit sig väl till rätta att döma av
att besöken i åtskilliga fall upprepats
år efter år. Tre av de fyra stånden
bönderna lyser än så länge med sin från¬
varo
har uppenbarligen samsats väl
inom brunnsområdet. Någon uttömman¬
de redovisning av hur rekryteringen va¬
rit kan det här inte vara tal om. Det
förhållandet att ett ganska stort antal
bidragstecknande brunnsgäster föredra¬
git att vara helt anonyma eller dölja sig
bakom initialer gör det också otänkbart.
Det kan emellertid vara motiverat att
med nämnandet av en del namn ge en
antydan om vad slags folk det var som
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njöt av brunnens hälsobringande vatten
och av umgängeslivet under de månader
säsongen varade.
Som första namn på insamlingslistan
for Zoll år 1729 står generallöjtnanten,
överkommendanten Axel Gyllenkrok
till Svenstorp. Han återvände sannolikt
inte till Ramlösa och avled påföljande
år. Hans änka, dotter till handlanden
Peter Hegardt i Malmö, var däremot
senare en trogen brunnsgäst år efter år
ofta i sällskap med någon anförvant.
En av Skånes främsta jorddrottar åter¬
finnes också bland gästerna detta år,
Fredrik Trolle, skaparen av fideikom¬
missegendomarna Trollenäs, Trolleholm
och Trolleberg, och vidare ägarinnan till
Bjersgård Margrete Sofie Gyldenstierne
g. Hästesko, den sista medlemmen i
Sverige av den danska ätten, samt kammarjunkaren Didrik Christian von Conowen till Krapperup. De båda sist¬
nämnda, särskilt den sistnämnde, hörde
till stamgästerna vid Ramlösa.
Under de följande åren möter en rad
kända namn bland de adliga besökarna,
år 1730 första gången generalen och
landshövdingen, sedermera fältmarskal¬
ken Georg Bogislaus Stael von Holstein.
Närmast efter hans namn på årets båda
insamlingslistor står initialerna S. E. R.,
i de renskrifter som detta år av någon
anledning gjorts meddelas ett förtydli¬
gande: fröken Ridderschantz. Det är
möjligt att damen i fråga velat vara
anonym, även om möjligheterna nog
varit ganska små. Konstellationen med
generalen har måhända väckt medgästernas speciella intresse, eftersom man i
detta fallet verkligen kunde använda
det i våra dagar missbrukade ordet ro¬
mans. Stael von Holstein hade varit i
rysk fångenskap men blivit utväxlad
1711 medan hans hustru Ingeborg

Christina Horn fick stanna kvar i Ryss¬
land. Sedan uppgifter nått Sverige att
den senare avlidit stod maken 1722 i
begrepp att ingå nytt äktenskap med
Sofia Elisabet Riddeschantz, då hustrun
oförmodat dök upp dagen innan bröl¬
lopet skulle stå. Detta fick givetvis inhiberas men kom att ställas på fram¬
tiden
en lång framtid. År 1761, när
Stael von Holstein verkligen blivit änk¬
ling, kunde han och fröken Ridder¬
schantz förena sina öden.
Bland gästerna år 1730 märkes också
Skånes okrönta drottning, den manhaftiga grevinnan Ascheberg och lands¬
hövding Cronman. En lång rad adliga
namn kan i övrigt antecknas: Ramel,
Tott, Gatenhielm, Adlerstråle, Meck,
Bonde, flera bärare av namnet Stackelberg och ett par unga grevar Gyllen¬
borg, brorsöner till riksrådet, kanslern
för Lunds universitet Carl Gyllenborg,
den ene åtföljd av sin informator,
sedermera universitetsbibliotekarien i
Lund Johan Corylander. Med den äldre
av de båda grevarna, Henning Adolf
Gyllenborg, kom Stobæus att träda i
nära förbindelse. Det ena av endast två
bevarade brev i original från honom
(i UUB), ej känt av Fürst, vittnar där¬
om. Det kan nämnas att universitets¬
kanslern Carl Gyllenborg, utan att
veterligen ha besökt Ramlösa, under en
följd av år anlitade Stobæus som läkare,
vilket framgår av i avskrift bevarade
brev från åren 1729 32 (Fürst s. 57 ff).
En ung greve Fredrik Axel von Fersen,
vars fader presidenten Hans von Fersen
likaså var en av Stobæus patienter
(Fürst s. 51 ff), återfinnes också bland
brunnsgästerna. Uppräkningen kunde
bli avsevärt längre. Ytterligare ett namn
skall här framhävas, grevinnan Christi¬
na Piper på Krageholm som hörde till
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Karta över Ramlösa brunn, hämtad ur Carl Hårleman, Bref till C. F. Piper (Stockholm
1751), pag 129. Kartan har nr IV i boken och säges i texten ”förleden i höst” vara av
Hans Majestät fastställd. Brevet skrivet i Helsingborg 1750.

på Ramlösa och som
även utanför brunnsvistelserna anlitade

de
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trogna gästerna

Stobæus som läkare. Till henne blir det
anledning att återkomma i det följande.

Vid sidan av de adliga intar universi¬
tetslärarna från Lund och deras anhö¬
riga en framträdande plats bland
brunnsgästerna. I något fall kan släkt¬
skap med andra gäster ha spelat in. Om
det är friherrinnan Gyllenkrok f. Hegardt som påverkat brodern, teologie
professorn Martin Hegardt och andra
bärare av namnet, i den yngre genera¬
tionen namnet von Hegardt, eller tvärt¬
om, är givetvis omöjligt att veta. Kons¬
tellationerna tyder i varje fall på att
friherrinnan varit benägen att taga
yngre kvinnliga släktingar under sina
vingars skugga. Bland lundaprofessorerna märkes främst, förutom den redan
nämnde M. Hegardt, domprosten An¬
dreas Rydelius, som också som biskop
över Lunds stift gästade brunnen, Carl
Papke, som likaledes hann att avancera
till biskop i Lund under de år han till¬
bringade somrarna i Ramlösa, och Hen¬
rik Benzelius, som mycket väl kan ha
nåtts av utnämningen til! samma ämbete
under sin vistelse i Ramlösa sommaren
1740. Den sistnämndes bror, Jacob Ben¬
zelius, hade hunnit lämna sin professur
i Lund för att bli biskop i Göteborg när
han första gången 1733 kom till Ram¬
lösa. Även teologie professor Nils Lager¬
löf var under någon säsong där. Bland
övriga universitetsmän från Lund mär¬
kes räntmästaren Christian Svenonius,
gift med en syster till Stobæus och en av
de mest regelbundna brunnsgästerna.
Även yngre akademiker har varit ofta
förekommande besökare. Ett par läkarkollegor kan också nämnas bland till¬
fälliga gäster vid brunnen, den danske
kungl. livläkaren och bibliofilen Niels
Foss (Fürst s. 90) och stadsfysikus i
Malmö David Samuel Koulas (Fürst
s. 102 ff).
Stiftets prästerskap har utgjort ett

mycket betydande inslag, likaså präst¬
fruar och -döttrar. Här skall endast
nämnas en inbördes sammanhängande
grupp som kan förtjäna ett särskilt in¬
tresse. I sin levnadsteckning av brunns¬
predikanten Radier har G. Carlquist
(Lunds stifts herdaminne, Ser. 2: bd 8,
1961, s. 332 f) uttryck en förmodan att
denne, även om inga direkta bevis kan
anföras, ”haft pietistiska sympatier”.
Som stöd för denna förmodan anföres
att Radier vuxit upp i samma stad,
Karlskrona, som Peter Murbeck, jämte
kyrkoherden i Frillestad och Ekeby Carl
von Bergen pietismens främste banbrytare i lundastiftet, och i hemstaden rönt
direkta inflytelser från pietistiskt håll.
Vidare framhålles att Radiers änka efter
makens död gift om sig med von Bergen
och att hans son Carl Fredrik Radier
tillsammans med hovjunkaren D. C.
von Conowen besökt pietismens högborg
Halle och blivit ”en av pietismens
främsta företrädare i Lunds stift”. Ra¬
dier är, skriver Carlquist, ”sålunda s.a.s.
inringad av pietism”. I biografien över
Carl von Bergen (a.a. Ser. 2:8 s. 376 ff)
talar Carlquist också om de påvisbara
förbindelserna mellan de ganska talrika
mer eller mindre deciderade anhängar¬
na av den pietistiska och herrnhutiska
rörelsen och om att man ”i varje fall
skymtar tydligt en prästsläktsgrupp Ra¬
dier— Sommar v. Bergen jämsides och
i intressegemenskap med den adliga
släktgruppen Morman Cedercrantz
von Conowen Gyllenstierna Frölich”.
Särskilt framhålles i detta sammanhang
förbindelsen mellan von Bergen och
dennes patronus, major Anton Johan
Morman på Gedsholm.
De av Carlquist skisserade förbindel¬
selinjerna kan sägas bli bekräftade ge¬
nom det material som insamlingslistorna
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utgör. Flertalet av de namn som här
nämnts återfinnes i listorna och ytter¬
ligare några kan läggas till. Radier
fanns ju på platsen i Ramlösa och dit
har ett påfallande stort antal personer
med dokumenterade pietistiska sympa¬
tier sökt sig. Hovjunkaren von Conowen hörde som nämnts till stamgästerna
vid Ramlösa. Hans namn förekommer
redan 1729 och därefter från 1732 fler¬
talet år. Radier har alltså haft goda till¬
fällen till umgänge och väl också tanke¬
utbyte i religiösa frågor med von Conowen under dessa år och sonen bör ha
kunnat stifta bekantskap med och röna

inflytande från honom redan då. Även
Carl von Bergen var en flitig besökare
vid brunnen. Där förekom också major
Morman och dennes hustru Maria
Christina f. Cedercrantz, halvsyster till
von Conowen. Det är via familjen Mor¬
man som namnet Gyllenstierna kommer
in i Carlquists släktkombination. Svär¬
sonen Nils Gyllenstierna, som under
1730-talet kom in i pietistiska kretsar i
Stockholm och senare anslöt sig till
herrnhutismen (H. Pleijel, Herrnhutismen i Sydsverige, 1925, s. 98 ff), har
dock ingen anknytning till Ramlösa vid
denna tid. Redan de här nämnda nam¬
nen visar att mycket talar för riktig¬
heten av Carlquists påpekanden.
Det kan knappast vara en tillfällighet
att så många personer med påvisbar
anknytning till pietismen sökt sig till
Ramlösa. Släktband och religiösa band
har samverkat. Ytterligare något eller
några namn med sådan anknytning kan
anföras. Bland brunnsgästerna återfin¬
nes kyrkoherden i Kågeröd och Stenestad Petrus Reinhold Klerck och dennes
syster Apollonia Klerck. Den först¬
nämnde har i varje fall röjt viss upp¬
skattning av Peter Murbeck med vilken
20

han enligt egen uppgift sammanträffat
i Ramlösa år 1737 och därvid funnit
dennes predikningar vara ”icke allenast
enlige med vår ortodoxi utan ock gans¬
ka uppbygglige och hjärtrörande” (Carlquist a.a. ser. 2:8 s. 465 f). Murbeck var
vid denna tid adjunkt åt prosten J.
Rönnbeck i Helsingborg och bör ha
haft goda möjligheter till umgänge med
trosfränder i Ramlösa. Den sistnämnda,
alltså Klercks syster Apollonia, synes
enligt Carlquist ”ha haft mycket intima
förbindelser med de pietistiska kretsar¬
na”. Vad slutligen namnet Sommar be¬
träffar, kommer detta in i den ovan
citerade namnkombinationen genom den
omständigheten att von Bergen i sitt
första äktenskap var gift med Catharina
Sommar, dotter till prosten Per Jönsson
Sommar i Hörby och kusin till Radier.
Namnet Sommar förekommer på några
ställen i insamlingslistorna utan att det
varit möjligt att göra någon säker
identifikation.
Även om man alltså kan konstatera
att åtskilliga anhängare av pietismen
samlats i Ramlösa har detta likväl skett
utan några uppseendeväckande former.
Närvaron av den strängt ortodoxe Hen¬
rik Benzelius har utgjort en garanti här¬
för. Bland de icke så få övriga represen¬
tanterna för stiftets prästerskap har
säkerligen också flertalet tagit avstånd
från eller i varje fall varit opåverkade
av pietismen. Detta har gällt en sådan
man som prosten Pridbjörn Blanxius,
en av stiftets ledande prästmän och en
ofta återkommande brunnsgäst, för att
endast taga ett exempel.
De övriga gästerna utgjordes till en
icke oväsentlig del av anförvanter till
Stobæus och av dennes affärsförbindel¬
ser. Borgmästare Israel Treutiger, en
släkting på mödernet, förekommer åt-

skilliga ganger och även en annan bä¬
rare av namnet. Apotekaren M. A.
Bauch från Göteborg (Fürst s. 73 ff) och
handlanden B. J. Burmester i Kristian¬
stad kan också nämnas. Det bör heller
inte förglömmas att Stobæus haft ett
klientel vid brunnen av helt annat slag
än de ovan redovisade kategorierna,
fattiga människor som enligt räkenska¬
perna fått gratis medicin och väl också
behandling.

Stobæus hade en vidsträckt läkarpraktik inte bara i Ramlösa utan även i
Lund och i hela Skåne. En del av brunns¬
gästerna har anlitat honom som läkare
mellan säsongerna i Ramlösa. Fürst har
(s. 124 f) avtryckt ett brev från gre¬
vinnan Piper, som ovan nämnts en av
de trogna besökarna vid brunnen, i vil¬

ket hon konsulterar Stobæus för en hals¬
åkomma. Det finns i den bland Floren¬
tina Stobæus papper ingående, tidigare
nämnda samlingen av skrivelser till ma¬
ken, ett annat brev från Christina Piper,
vilket kan förtjäna att återgivas dels
som en komplettering till Fürsts edition
av Stobæus brevväxling, dels som ett
exempel på det nära och vänskapliga
förhållande som kunnat uppstå mellan
läkare och patient, även en mycket hög¬
adlig patient. Brevet lyder:
Wälädle och höglärde H:r Archiator.
Ehuru hjerteligen jag önskar få för¬
nimma Fi:r Archiaterns hälsa och tilstånd, hwarom jag ganska mycket be¬
kymrad är, så wore min längtan och
innerliga åstundan högeligen till frids
stäld om detta kunde träffa H:r Archiatern, efter min uprichtiga önskan, uti
et bättre och behagligare tillfälle, än
mit senaste.
At om alt kunna desto bättre och
säkrare blifwa underrättad, afsänder jag
förthenskull Madame Kylander, som

ytterligare lärer kunna berätta huru H:r
Archiaterns sjukliga tilstånd mig på det
högsta oroar och huru jag af alt hjerta
önskar H:r Archiaterns fullkommeliga
förbättring til min besynnerliga hugnad
och glädje.
För henne utbeder jag, så wida möjeligit är, H:r Archiaterns gunstiga samtal
på en liten stund, då hon munteligen
om mit tilstånd torde få gifwa en och
annan nödig berättelse, i anledning af
thet hon, som altid mig närwarande, om
det samma redigast har sig bekant,
hwarjemte hon ock en skriftelig påmin¬
nelse tillika medförer til så mycket när¬
mare munteligit förklarande.
Men gifwe Gud at detta icke alt för
mycket måtte komma H:r Archiatern
till oro och beswär, så wist som jag
tusende gånger häldre önskade, wid et
sådant tilfälle, icke lägga steen på bör¬
da, besynnerligen som jag alt för wäl
har prof af H:r Archiaterns ömma
hjertelag för mig och min, nu mera
wanskeliga hälsa och swaghet, och at
H:r Archiatern af wanlig gunst och be¬
nägenhet gjerna undsätter mig i det
yttersta med sit påliteliga råd, hwilket
jag, mycket mer än någon annan, har
högsta orsak af Gud innerligen önska
mig aldrig få sakna. Stedse och med
all oförändrad tilgifwnhet, och skyldig
hälsning till W: frun, förblifwande
Wälädle och Höglärde H:r
Archiaterns
Krageholm 20 februar: 1742
Tienst skyldigaste
Tiennarinna
Christina Piper
Stobæus som hela sitt liv haft klen
hälsa hade i mitten av januari månad
blivit allvarligt sjuk. Grevinnan Pipers
brev nådde aldrig adressaten. Tre dagar
innan det skrevs hade Kilian Stobæus
avlidit i en ålder av 52 år.
21

Industriminnen
Av Olof Nordström

Arbetsgruppen för miljödokumentation i industrisamhället, AMI-gruppen, bildades
1972 i Lund med representanter för institutionerna för konstvetenskap, kulturgeografi
och ekonomisk historia, folklivsarkivet, Tekniska högskolan, Skånes hembygdsförbund
och olika skånska museer. Ordföranden, professor Olof Nordström, redovisar
AMI:s målsättning och arbetsuppgifter.

Kalkugn vid Bjärsjölagård. Foto Hans Rehnberg 1974.

sL
■

>

ir

■

■■

5p.

m
wmpt
22

,ÿ

"mm

Sedan

ett antal år tillbaka har det
främst i Storbritannien och Tyskland
bedrivits studier inom ämnet industri¬
arkeologi (Industrial Archaelogy). Forsk¬
ningsmålen har varierat något, men man
kan finna en klar trend i utvecklingen
man har övergått från att studera
enstaka föremål och byggnader främst
ur teknisk synvinkel till att analysera
hela miljöer och att sätta in dessa i ett
socialt och ekonomiskt system. En vä¬
sentlig del av diskussionerna inom in¬
dustriarkeologin har också berört frå¬
gan hur olika miljöer skall kunna be¬

talets många små företag ganska okända.
De arkiv som skulle kunna ge en infor¬
mation är i många fall förstörda, och
inte sällan är alla spår av industribe¬
byggelse och bostäder helt eller delvis
utplånade.
Inom ramarna för de ovan angivna
målsättningarna har industriminnesgruppen sökt att verka efter olika linjer.
Tyvärr har arbetet måst bedrivas med
små eller inga resurser, vilket i hög grad
hindrat verksamheten. En ständigt åter¬
kommande fråga har varit. Hur skall vi
dokumentera våra objekt, hur skall vi
varas.
kunna bygga upp ett funktionellt och
Hösten 1971 hölls ett seminarium i realistiskt bevarandeprogram. Vi är fullt
Uppsala. Vid detta bildades en arbets¬ medvetna om vilka problem som upp¬
grupp bestående av representanter för står, när man skall försöka bevara stora
olika universitetsdiscipliner, Nordiska industribyggnader eller när det gäller
museet,
landsantikvarieorganisationen att rädda en bruksmiljö.
och Jernkontoret. Gruppen fick till upp¬
Manufakturer och industrier utgjorde
gift att initiera ett ökat intresse för in¬ mycket väsentliga delar av ett system,
dustrier och industrimiljöer, att göra in¬ som kontinuerligt förändrade sig från
venteringar av källmaterial och lokaler en uttalad subsistenskaraktär till en allt¬
och att stimulera en vidgad forskning. mer markant marknadsekonomi med
Gruppen har erhållit visst ekonomiskt långt driven specialisering. Bruken var
stöd främst från Statens Råd för Sam¬ länge enklaver till tekniskt och ekono¬
hällsforskning. En lokalavdelning
miskt mera utvecklade länder med en
AMI gruppen
har bildats i Lund med samlad ’know how’, som var sällsynt
uppgift att bevaka sydsvenska industri¬ inom huvuddelen av landet. De bildade
miljöer.
viktiga innovationspoler för den om¬
Det kan anses som mycket väsentligt givande landsbygden. Bebyggelsemönst¬
att kunskaperna fördjupas beträffande ret i bruksorterna var betingat både av
äldre tiders manufakturer och industrier arkitektoniska strömningar och av funk¬
lokaliseringsproblem, arbetskrafts- tionella krav. Vi kan i detta samman¬
rekrytering, tillverkning och produk¬ hang peka på den vid bruken existeran¬
tionsteknik, brukssamhällenas speciella de dualismen mellan stad och landsbygd
planlösningar, levnadsförhållanden och och hur denna satte sin prägel på be¬
bostäder, samt relationerna bruk
om¬ byggelse och markanvändning.
land
kort sagt brukens plats i sam¬
Det är mycket svårt att bevara
hällssystemet. De äldre järnbruken och industrilokaler, som mist sina aktiva
hyttorna främst i Mellansverige har funktioner. I de flesta fall får man nöja
sedan länge varit föremål för en om¬ sig med en fotografisk och verbal re¬
fattande forskning. Däremot, är 1800- konstruktion. Det är då mycket väsent-
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ligt att denna dokumentation kan sättas
in innan företaget läggs ned, så att den
ger en bild inte bara av stillastående
maskiner och tomma lokaler utan också
av den verksamhet som bedrevs där.
Naturligtvis är det också önskvärt att
man kan bevara vissa objekt. Men detta
riks¬
kräver att man på olika nivåer
konstruerar
låns- och kommunnivå
ett ur teknisk och ekonomisk synpunkt
acceptabelt selektionssystem. Det vore
synnerligen beklagligt om vi inom några
decennier hade gjort oss helt urarva
beträffande våra äldre industribygg¬
nader. Tyvärr finns en risk att så kom¬
mer att ske. Vi vill inte bara se de
lysande formerna, utan också den grå
vardagens miljöer.
Bevarandefrågan är inte bara aktuell
för själva produktionslokalerna utan
minst lika mycket för bruksorter och
industrisamhällen. Här torde man ha
en förhållandevis god dokumentation i
form av kartor, målningar och foto¬
grafier, däremot har mycket oönskat
hänt med själva bebyggelsen. Det har
varit ganska lätt att vinna ett visst
gehör för att bevara 1700-talets och det
brukstidiga 1 800-talets bebyggelse
men
herrgården och smedgatorna
tyvärr har man i stor utsträckning sett
bort från den miljö som byggnaderna en
gång var en del av. Den äldre bebyggel¬
sen har i många bruksorter kommit att
omges av en mycket modern utan att
man kan finna några ”skyddszoner”
mellan dessa. De gamla husen har stått
kvar som vilsekomna relikter och ana¬
kronismer. Man måste beklaga att arki¬
tekterna har visat så föga förståelse för
en miljö, som har ett högt värde och
som idag kan bjuda både på goda bo¬
städer och lokala rekreationsmöjligheter.
Ännu mindre möjligheter har det fun-

—
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nits att bevara det sena 1800-talets och
det tidiga 1900-talets bebyggelse. Denna
består ofta av ”kaserner” av låg stan¬
dard senare kompletterad av egna hem.
Kasernbebyggelsen har på de flesta håll
så gott som helt raserats. Genom pietets¬
fulla renoveringar skulle det dock finnas
möjligheter att exteriörmässigt bevara
vissa kaserner med bestående bostads¬
funktioner. I några fal! bör man också
se det som angeläget att bevara den
ursprungliga planlösningen
då natur¬
ligtvis i form av museer. Under senare
tid har det blivit allt vanligare att
turisterna under somrarna besöker vissa
exempelvis glasbruken. Nå¬
företag
gon eller några brukshistoriska utställ¬
ningar skulle utan tvekan öka brukens
attraktionskraft på turisterna.
Egnahemsbebyggelsen från sekelskif¬
tet representerade en begynnande bättre
bostadsstandard. Den återspeglar tydligt
också brukssamhällenas dubbla funk¬
industriorter och jordbruks¬
tioner
samhällen som försåg sina invånare med
livsmedel. I många fall finns dessa egna¬
hemsområden väl bevarade, men husen
är inte sällan renoverade på det mest
stilvidriga sätt, där sekelskiftets trä¬
arkitektur med sina verandor och
snickarglädjeprydda tak har ersatts av
fasadtegel och plattbeläggning.
Inom städerna har en stor del av den
äldre industribebyggelsen försvunnit
utan att man fått möjligheter att doku¬
mentera den tillfredsställande. Samma
sak gäller den gamla arbetarbebyggelsen.
Tyvärr har det ofta varit stora svårig¬
heter att restaurera denna på ett till¬
fredsställande sätt. Husen har haft en
låg teknisk standard, vilket inneburit
mycket kostsamma renoveringar, mark¬
priserna har snabbt stigit och tvingat
fram en hög exploatering. Många av de

—

—
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sanerade arbetarförstäderna har därför
blivit mycket exklusiva områden med
höga hyror.
Industriminnesforskning och bevaran¬
deproblematiken rymmer i sig många
svårlösta komponenter. Själva industri¬
byggnaderna är kostsamma att bevara
och svåra att underhålla, det är i många
fall problematiskt om man kan förse
dem med nya aktiva funktioner. Den
äldre bebyggelsen i bruksorterna har
många gånger kommit att stå isolerad
utan kontakt med sin omgivning. De
trots
gamla miljöerna har försvunnit
att de kan sägas ha haft ett mycket högt
rekreationsvärde som fri- och grönytor.
vattendragen
Brukens energikälla
hårt. Städer¬
fått
förslummas
ofta
har
nas industri- och arbetarmiljöer har i
allmänhet exploaterats till oigenkänlighet.
Industriminnesgruppen önskar gärna
lämna synpunkter på olika former av
planering och miljöbevarande åtgärder.
Inte minst viktigt är att man får möjlig¬
heter till dokumentation. Ett allvarligt
problem är dock att olika kommunala
myndigheter hitintills visat ett ringa
intresse for dessa kontakter. Tyvärr har
det i allmänhet varit så att man först
efter lång tid kommit underfund med
att man verkligen bort dokumentera
olika former och aktiviteter.

—

—
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För Skånes vidkommande finns givet¬
vis särskilda problem. Tegelarkitekturen
här har i viss mån bidragit till att be¬
byggelsen fått en annan utformning än
i övriga Sverige. Under senare år har
ett flertal branscher som varit karak¬
teristiska för Skåne rationaliserats hårt
tegelbruken, brännerierna, mejerier¬
na och sockerbruken. AMI-gruppen i
Lund har här genom tvärvetenskapliga
studier sökt analysera olika sidor hos
dessa företag.
Jag har endast ytligt berört Industriminnesgruppens arbete. I nedanstående
litteraturförteckning vill jag hänvisa
till några arbeten sammanställda av
gruppens medlemmar som mera ingåen¬
de behandlat aktuella frågor.

—

Litteraturförteckning
Nisser, Marie, Industriminnen. Sveriges arki¬
tekturmuseum. Stockholm 1974.
Nisser, Marie, Sjunnesson, Helene. Massafabri¬
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land. Stockholm 1973.
Nisser, Marie: Hyttor i Örebro län. Jernkon¬
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Stenåldersbosättning
vid Stora Råby
Rapport av Mark Wyszomirski

Fig. 1. Fyndplatser i trakten av Stora Råby.
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Från Lunda-trakten är nästan inga stenllders-fyndplatser kända, som under¬
sökts tidigare. Endast i några fall samla¬
des lösfynd under byggnadstiden, t. ex.
i närheten av Tunaparken, där bland
annat redskap från senneolitikum (slutet
av yngre stenåldern) hittades.1
Hösten 1972 undersökte förf. området inom Lunds stadsgräns södra del,
alltså i Stora Råby socken. Undersök¬
ningar har givit i resultat ett antal bo¬
platser som på grund av föremål kan
dateras framför allt till stenåldern.
På kartan (fig. 1) är de flesta stenåldersboplatser markerade, utom boplat¬
sen vid Tunaparken.
Stora Råby, boplats (?) nr 1 (fig.
1, nr 1 och fig. 2). De första fynden pu¬
blicerades 1954 av C. A. Althin.2 Förf.
besökte detta område och fick titta på
andra redskap (fig. 3) som hittats av
fältets ägare Thore Nestmark. Alla dessa
föremål daterar boplatsen till mellanoch senneolitisk tid3 (mitten och slutet
av yngre stenåldern). På denna boplats
planeras utgrävningar.
— Stora Råby , boplats nr 2 (fig. 1,
nr 2 och fig. 4). Denna boplats hittade
förf. själv hösten 1972. Åkern tillhör
lantbrukare Per Danielsson från Brun¬
nasgårdens boställe. Markytan var täckt
av stora mängder flinta och man kan
därför anta att det är en stenåldersboplats. För att bestämma fyndens största
koncentration och boplatsens begräns¬
ning, delades hela ytan upp i rutor om
10X10 m. Från varje ruta insamlades
materialet för sig, då icke bara redskap
utan även avslag och avfall. Flintbitar
som hade spår efter atmosfärisk eller
mekanisk påverkan insamlades ej. Sam¬
manlagt plockades 2.079 flintbitar, 35
keramikskärvor och ett fragmentariskt
bronsbleck. 531 stycken (25,5 °/o) av

—

flintorna är redskap. Bland flintredska¬
pen plockades på fyndplatsen: 3 frag¬
mentariska dolkskaft och 2 fragmenta¬
riska förarbeten till dolkar, en lövkniv
(?), en skivyxa, delvis slipad vid eggen
på bägge sidor, en fragmentarisk spjut¬
spets och en håleggad yxa. Dessutom hit¬
tades 14 avslag, med tydliga slipspår på
ytan, som ursprungligen hört till olika
yxformer. På denna fyndplats hittades
av ett barn från Stora Råby sommaren
1971 ”... en stor och tjock yxa med
fördjupning på eggen . . .", men tyvärr
tappades den igen.4
Av materialet framgår att detta om¬
råde användes som bosättningsplats un¬
der tidig-, mellan- och senneolitikum
och äldre bronsålder.
Under seminariegrävningarna i maj
1973 ledde förf. utgrävningen på en li¬
ten mosse som ligger ca 150 m norr om
boplatsen (fig. l,x). Ovanpå sjösedimentationer hittades redskap som i allmän¬
het stämmer med dateringen av boplat¬
sen. Bland annat ett fragmentariskt flat¬
hugget förarbete till en dolk hittades,
sekundärt använt vid eldslagning. Även
några stycken skrapor, kärnor, borrar
m. m. påträffades (fig. 5). Dessutom togs
pollenanalytiska prover från profilen.
Hösten 1973 gjorde förf. utgräv¬
ningar på den egentliga boplatsen. Bland
annat undersöktes rester av kulturlager
vilket på basis av fynd dateras till tidig
period av yngre stenåldern (trattbägarkulturen). Dessutom utgrävdes ett par
anläggningar vilka på grundval av fynd
och efter C 14 dateringar fastställts till¬
höra romersk järnålder och vendeltiden.
Stora Råby, boplats nr 3. (fig. 1,
nr 3) hittade förf. själv vid samma tid
som boplats nr 2. Den ligger 400 m
nord-väst om boplats 2, vid korsningen
av de elektriska ledningarna. Samman-
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Fig. 2. Utsikt från S ö till boplats nr 1.

Fig. 3. Flintredskap från boplatsen nr 1.
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Fig. 4. Utsikt från S V till boplats nr 2.

Fig. 5. Några av redskapen från utgrävningarna 1973 på mossen vid
spånkärnor, c d = fragmentariska förarbete
boplatsen nr 2. a b
skrapor.
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Fig. 6. Boplats nr 4 och Björnshög på kanten av ett grustag.

lagt 27 redskap plockades, framför allt
skrapor och retuscherade avslag. Inga
daterande fynd gjordes.
Stora Råby, boplats nr 4 (fig. 1,
nr 4) ligger 1 km syd-öst om boplats
nr 2. Den är förstörd av ett grustag men
på grund av fynd som är bevarade i
Lunds Universitets Historiska Museum
och även de fynd som hittades i grus¬
tagets kant, kan fyndplatsen dateras till
mellanneolitikum. Härifrån finns flint¬
redskap, lerklining, benmaterial och ke¬
ramikskärvor. Keramikens ornering da¬
terar boplatsen tydligt till trattbägarkulturen. Mitt på boplatsen och på grustagskanten finns en bronsålders-hög, kal¬
lad Björnshög (fig. 6), där man på 1800talet hittade en lerurna med brända ben.5
I Stora Råby socken finns även två
bronsåldershögar som ligger vid gränsen
med Bjällerup sn: Hanehög och Tornahög.
Råbyholm, enligt C. A. Althin8
Stora Råby sn, fyndplats nr 2. Fynden
består av en skivyxa och en skivskrapa.

—
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Denna fyndplats ligger 2 km väster om
vår boplats Stora Råby nr 2, på andra
sidan av motorvägen (vid Tetra-Pak).
Med anledning av avståndet och sockengränsens läge, kan ej namnet ”Stora Råby, fyndplats 2” bli kvar och förf. kallar den i stället bara Råbyholm, Lund.
Vid Tunaparken i Lund, 2,5 km
norr om boplatsen 2, bland tät bebyg¬
gelse, hittades under byggnadstiden ännu
en boplats från stenåldern, men tyvärr
är hela området idag bebyggt.7 De flesta
redskapen daterar denna fyndplats till
slutet av neolitikum.
De flesta boplatserna ligger i morän¬
områdena med sedimentationer av grus
och lera. Undantagen är boplatser nr 2
och 3, vilka ligger på en trång sand¬
platå mitt på åsen.
Alla boplatser utom Tunaparken lig¬
ger ca 25 m över havet.
I Skånes flintrika moränområdena
brukar hittas delvis förstörda boplatser.
Långtidig odling blandar helt eller del¬
vis kulturlagren.

—

Keramiken är dåligt eller icke alls be¬
varad i denna leriga miljö och i mark¬
ytan hittas endast flint- och stenredskap.
I de flesta fall noterar man långtidig bo¬
sättning på samma plats under stenåldern
och ibland fram till brons- eller järnål¬
dern.
En stor del av boplatserna dateras på
grund av föremål till mellan- och sen¬
neolitikum, t. ex. Stora Råby nr 1 och 3.
I
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Skåne.
Människornas bosättning lokaliserades
ej endast med hänsyn till bra jord till
åkerbruk men man har också tagit i
beaktande vattenavståndet och solbe¬
strålningen. Alla här beskrivna boplatser
ligger mindre än 250 m från närmaste
fast strömmande vatten.
Om man tittar på fig. 7 med boplat¬
sernas belägenhet i förhållande till sol¬
bestrålningen så ser man en regelbunden¬
het: alla boplatser ligger på toppen eller
på sluttningar av låga kullar men alltid
på södra sidan, där den största solbe¬
strålningen finns.
Förf. ämnar rekonstruera landskapet
kring Stora Råby under mellan- och
senneolitikum varvid i framtiden kom¬
mer hjälp av resultatet från ovannämnda
pollenanalyser.
Stenåldersbebyggelsen i trakten av
Stora Råby har ungefär samma karaktär
och förf. skall fortsätta med undersök¬
ningar i detta område för att hitta mer
bosättningspunkter från olika perioder
runt omkring Lunds sydöstra gräns.

'

2120-

Ett litet antal boplatser som har en¬
dast senneolitiskt material är kända från
Sverige och de uppträder framför allt i

Töö"

Fig. 7. Boplatsprofiler i N S riktning. Z =
solens zenit i förhållande till boplatsernas
belägenhet.

C. A. Althin, 1954, The Chronology of
the Stone Age Settlement of Scania, Sweden.
Bonn/Lund, s. 66, nr 135. Dessa fynd finns
nu i samlingar på Kulturhistoriska museet i
Lund.
2 Op.cit.,
s. 66, nr 135.
3 M. Wyszomirski, 1974,
Metodiska ytundersökningar av stenåldersboplatser vid Stora
Råby.
Fornvänncn 1974, nr 2, s. 63 ff.
4
Noggrann materialbeskrivning och figurer
M. Wyszomirski, op.cit. s. 57 ff.
5
Antikvarisk-topografisk arkiv (ATA) och
N. G. Bruzclius, Antikvarisk beskrivning om
Torna härad år 1880.
6
C. A. Althin, op.cit. s. 66, nr 134.
7 C. A.
Althin, op.cit. s. 131
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Skogholm - en herregård
söder om Malmö
Rapport av Björn Rosenberg

En nuförtiden ej så ofta undersökt forn- 1850 i ”Skånes konsthistoria för medelIämningstyp, en borgplats, i Oxie sn, tiden”: ”Skogholm i Fosie socken var
Oxie hd i Skåne, var under hösten 1974 1410 en herregård, hvilken låg öster om
föremål för en sex veckor lång prov- Fosie by vid stora landsvägen ej långt
undersökning, föranledd av planer på ifrån Malmö och derefter syntes för
exploatering av området. Syftet med några årtionden tillbaka vallar och
undersökningen var att konstatera om - grafvar”.2 Också en tredje uppgift kan
någon fornlämning över huvud taget anföras, ur ”Skånes Kalender”, 1878:
fanns på platsen och om denna då kun- ”österut från byn vid stora landsvägen
de tänkas motsvara de uppgifter, som funnos likaledes för några år sedan
förelåg om en borg eller herregård Skog- vallar och grafvar, hvilka en gång omgifvit ett slott med namnet Skogholm,
holm i denna trakt.
Den äldsta påträffade uppgiften om hvilket blifvit i grund förstördt, utan
förekomsten av en herregård Skogholm att historien kan lemna någon säker
söder om Malmö återfinnes i Gillbergs upplysning om tiden då detta skett”.3
år 1765 tryckta ”Beskrifning öfwer Ännu några uppgifter föreligga, vilka
Malmö Hus Lähn,” där avseende Fosie dock tydligen återgå på Gillbergs och
by säges följande: ”. . . På denna Byens Brunius’ omnämnanden. I ”En bok om
egor i öster wid Stora Landswägen, fin- borgar” markerar Wrangel Skogholm
nes Grafwar och Wallar, som omgifwit som borg på en karta över skånska be¬
en Herregård, hwilken hetat Skog- fästningsbyggnader m m under äldre
holmen, men hwarfÖre eller enär den medeltiden, utan något omnämnande i
blifwit ödelagd det har tiden redan ut- texten.4
Vad beträffar belägenheten ligger den
plånadt”.1 Nästa uppgift lämnar Brunius
32

undersökta borgplatsen alldeles intill
och väster om gamla Ystadvägen, strax
väster om den på andra sidan vägen
belägna Fredriksbergs gård och alldeles
söder om Skogsholmens plantskolor. Ca
100 m västerut rinner en idag reglerad
bäck. Borgplatsen ligger på en platå
eller kanske snarare sluttning med fall
mot nämnda bäck och även mot norr
nordväst, medan terrängen strax sö¬
der om höjer sig och i väster, på andra
sidan vägbanken, snarast är plan, ev.
något lägre. Landskapet i stort kan väl
närmast sägas vara backigt med en del

—

gruskullar.
Nämnda belägenhet överensstämmer
väl med uppgifterna om ett östligt läge
invid landsvägen. På en lantmäterikarta
från 1700-talets första år finns för den¬
na plats också beteckningen ”Gravarnas
åker”. Ehuru sockengränsen i övrigt
mellan Fosie och Oxie socknar i äldre
tid gått längs ovannämnda bäck, synes
den ifrågavarande marken dock ha till¬
hört Fosie sn, varför en överensstäm¬
melse föreligger också med uppgiften
om belägenhet på ”Byens egor i öster”
(Gillberg). Slutligen kan nämnas att
platsen lokalt kallats ”borgen” el. likn.
Vad avser tidsställningen för borgen
lämnas inga andra uppgifter än att den
existerade år 1410 (Brunius). Varifrån
denna uppgift och just detta årtal kom¬
mer, är ovisst. Oklar är också anled¬
ningen till Wrangels placerande av
Skogholm på en karta rörande äldre
medeltidens förhållanden. Hur länge
Skogholm existerade, hur och i vilket
sammanhang det övergavs eller förstör¬
des, lämna de litterära uppgifterna inga
upplysningar om. Redan Gillberg säger
1765 just att varför eller när borgen
blivit ödelagd är okänt. Enligt uppgif¬
ten i Skånes Kalender har Skogholm

”blifvit i grund förstördt”

utan att man
när detta skett. Oklart är också
varifrån uppgiften som sådan kommer.
En sägenuppgift om en herreman som
fått sin gård bränd och därvid tagit sin
tillflykt till Fosie kyrka,5 kan kanske
snarast eventuellt hänföra sig till en
enligt uppgift i Fosie by belägen herre¬
gård.6
Av de litterära uppgifterna att döma
synes gravar och vallar ha varit iakttag¬
bara på platsen ännu under slutet av
1700-talet och vid början av eller ännu
längre fram under 1800-talet. Idag sy¬
nes endast en sluten vallsträckning samt,
enligt uppgift, vid torka saftig växtlig¬
het därutanför. Området synes under
århundraden ha brukats som åker och
var vid tiden för undersökningen till¬
fälligtvis gräsbevuxet. Under undersök¬
ningens gång inkom uppgift dels orp att
man troligen vid 1800-talets slut tog
byggnadssten på platsen för användning
vid ladugårdsbygge på Fredriksbergs
gård, dels om att man vid slutet av
1920-talet under omkring ett halvårs tid
tog grus på själva borgplatsen, vilken i
sig synes ha utgjorts av en liten gruskulle, med grus i det centrala partiet
och finare, vattentransporterade ma¬
terial i utkanterna. Denna grustäkt vars
ungefärliga utsträckning vid undersök¬
ningen kunde konstateras, har helt spo¬
lierat större delen av den vallomgivna
ytan. Någon gång efter grustäktens
upphörande har man för att göra mar¬
ken användbar återfyllt den uppkomna
sänkan med ett blandat material upp till
kanske omkring 1 m höjd, ovanpå vilket
vet

sedan åkerjord lades.
Det kan vidare nämnas att den
mellanneolitiska s k Fredriksbergsgraven, vars belägenhet angivits vara öster
om landsvägen, nära gården, i stället
33
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troligen påträffades på borgområdets
norra del och då rimligen i samband
med ovannämnda grustäkt. Detta skulle
då också vara förklaringen till att grustäkten ej fördes så långt ut mot norr i
borgen som åt de andra väderstrecken.
P g a fyndet av graven och en grop
från samma tid har då denna del av
borgen lämnats orörd vad avser grustäkt, medan moderna störningar här just
skulle kunna vara resultat av de då
utförda arkeologiska utgrävningarna,
Fynd av mellanneolitisk keramik i detta
område under den nu utförda undersökningen stöder ovannämnda lokalisering av graven hit.
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Uppmätning av borgplat¬
sen med provschakten

i
ft

markerade.

Vid den arkeologiska undersökningen
först tvärs över anläggningen,
vilken sedd från marken kunde uppfattas som rundaktig eller något oval
och på färgflygfoto som regelbundet
sexkantig med en diameter av en 80
90 m mellan de ungefärliga vallkrönen,
en linje i N S och en i ö V, med
skärningspunkten ungefär i anläggningens mitt. Längs dessa axlar upptogs
därefter med varierande mellanrum
schakt av olika längd och i regel 1 m
bredd, varvid bl a erhölls i de fyra
väderstrecken 22 till 34 m langa schakt
skärande genom vallgrav och innanför
liggande vallrest eller vallunderlag. Vi¬
utsattes

—

—

—

dare upptogs en del mindre schakt med
syfte att få vallgravens sträckningar
konstaterade. En del schakt av varieran¬
de storlek togs också upp på olika plat¬
ser innanför och utanför vallgraven.
Markytan låg ungefär i anläggningens
mitt på nivån ca + 27,40 m ö h och på
vallsträckningen i de fyra väderstrecken
på nivåer varierande mellan ca +28,30
och ca +28,45 möh.
Resultat. En vallgravsomsluten kva¬
dratisk borganläggning med en inre sida
av ca 96 m längd kunde konstateras.
Man synes ha använt sig av en naturlig
gruskulle, med vattentransporterat fina¬
re material vid ytterkanterna, vilken
troligen planats av eller kanske snarare
grävts ur något, så att en runt om
löpande något högre vall eller riktigare
vallunderlag åstadkommits. 1 väster, sö¬
der och öster sjönk nämligen det orörda
bottenmaterialet innanför platsen för
den förmodade vallen ner mot de mo¬
derna grustagskanterna efter att ha nått
en högsta nivå ca 1,20 1,45 m över
vallgravsbottnen vid en punkt 6,5 8
m innanför inre gravkanterna. I norr
var förhållandet annorlunda, tydligen
beroende på förekomsten där av rester
av ett mellanneolitiskt eventuellt kultur¬
lager. Visserligen skulle grustäkten kun¬
na ha nått ända fram till nämnda högsta
punkter och därigenom åstadkommit
den sjunkande nivån hos det orörda
materialet, men detta torde ej vara fal¬
let då det i alla fyra väderstrecken fak¬
tiskt kunde konstateras tydliga nedgrä Vningsgränser för grustaget. Inga spår av
någon uppbyggd vall kunde konstateras
men möjligen kan man tänka sig att
rester därav kanske vid 1800-talets mitt
vid en avsiktlig utjämning förts ned Í
vallgraven och i så fall fyllt upp denna
eventuellt från en viss i ett par av

—

—

schakten iakttagbar distinkt nivå, lagergräns. En del sentida fynd över denna
nivå men klart under ploggången, skulle
i så fall kunna få sm förklaring genom
denna utfyllning. Förekomsten av ett
stolphål innanför vallgraven i södra
vall/gravschaktet skulle möjligen kunna
tyda på en palissad el. likn. Om man
tänker sig en vid basen förslagsvis 10 m
bred vall, återstod innanför densamma
en yta av ca 75X75 m, d v s omkring
5.600 m2. Härav synes grustäkten vid
slutet av 1920-talet ha spolierat mer än
hälften, kanske omkring 3.000 m2. Det
var främst områdena innanför hörnen
och en bortåt 15 m bred remsa i norr
som ej berördes av grustäkten. Emeller¬
tid visade upptagna schakt pa dessa
ytor inga som helst med borgen sam¬
manhörande konstruktioner eller an¬
läggningar.
Vallgraven synes ha varit ca 5 6 m
bred med sluttande sidor och ett djup
från nuvarande markyta av omkring
1,40 m och från omgivande orört ma¬
terial av omkring 0,80 1,00 m. Botten¬
nivån varierade mellan ca + 26,50 och
ca +26,75 m ö h. Det sydvästra yttre
hörnet framtogs i plan och var, liksom
troligen även de övriga, rundat. Torvbildning vid vallgravsbottnen visade på
närvaron av vatten i graven och enligt
geologutlåtande var gravdjupet troligen
tillräckligt för att grundvattnet åtmins¬
tone tidvis, kanske i olika stor mängd,
kunde tränga fram så att graven vattenfylldes.
Olika schakt söder om borgområdet
avslöjade inte något som kunde sättas i
samband med borgen, exempelvis ytter¬
ligare en vallgrav, en förborg, en till¬
fartsväg, en infart el. likn. En nivåkarta
med 10 cm ekvidistans täckande borgen
och dess omgivningar fram till plant-

—

—
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skolan i norr, bäcken i väster, lands¬
vägen i öster samt de närmaste omkring
200 m söderut avslöjade, bortsett från
själva den kvadratiska borgplatsen, inte
några antydningar om ytterligare anläggningar.
Inga medeltida fynd gjordes om man
bortser från några få tegel- och tak¬
tegelfragment, de förra påträffade till¬
sammans med en mängd eventuell byggnadssten i östra vallgraven. Man får
dock betänka att det vall- och grav¬
omslutna borgområdet till stor del var
spolierat och att vallgraven endast genomgrävdes på ca 1 % av sin sträck¬
ning. Likväl är fyndbristen anmärk¬
ningsvärd. Ifall den kan ha någon an¬
nan förklaring än ovannämnda, t ex
mycket kort användningstid för borgen,
går ej att uttala sig om. Ingenting fram¬
kom som kunde belysa varför och när

36

borgen övergavs, över huvud taget
framkom ingenting, som kunde tidfästa
den. Eventuellt kan man räkna med en
hög- eller senmedeltida herremansgård
utan speciellt betonad försvarskaraktär.

Noter:
1 Gillberg,
J. L.: Bcskrifning öfwer Malmö
Hus Lähn, 176 5, s. 8 (i not till ”Fosie Sochn
och By”).
2 Brunius, C. G.: Skånes konsthistoria för

medeltiden, 1850, s. 397.
3
Skånes Kalender 11:2, utg. Larsson, N. o.
Velander, J. P., 1878, s. 454.
4 Wränge], E.: En
bok om borgar, 1938

(Kartbilaga).
5 Muntlig uppgift.
6 Gillberg a.a.
s. 8, Brunius a.a. s. 397, Skå¬
nes Kalender a.a. s. 454.

Gåsen och påfågeln
i Thottska huset
Rapport av Bengt Salomonsson

Del av väggmålningen från 15 00-talet med påfågel. Efter
restaureringen. Foto Albert Eriksson.
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I en redogörelse för resultaten av den
byggnadshistoriska undersökningen av
Thottska huset på östergatan i Malmö
nämnes nästan i förbigående att väggmålningsrester hade påträffats där (Malmö Fornminnesförenings Årsskrift 1970,
38, sid. 107 ff). Väggmålningarna fanns
på andra våningens östra gavelvägg. Då
omständigheterna inte tillät en konserve-

ring av målningarna på platsen använde
konservator Albert Eriksson strappometoden som bl. a. kom till användning
i Florens då man där återställde av översvämning skadade väggmålningar. Metoden innebär att endast kalkskiktet,
som målningarna sitter på, tages ned.
Målningarna rengöres varefter gasväv
och senare kraftigare väv limmas över
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Målningarna dokumenterades noga innan de
plats. Foto Albert Eriksson.

dem. Genom limmets vidhäftning och
med hjälp av värme kan kalkmålningen
lossas och dragas från väggen. Baksidan
uppfodras därefter med väv och kan
sättas tillbaka mot väggen eller på duk
och kilram. Framsidans vävskikt löses
och avlägsnas och målningen kan lagas
och behandlas.
Thottska huset har nyligen färdig¬
ställts invändigt och målningarna har
efter varsam och kunnig behandling av
konservator Albert Eriksson återförts
till huset. Tyvärr medgav det sätt varpå
interiören återställts inte att målningarna
kunde uppsättas på östra gavelväggen.
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ner från sin ursprungliga

De fick sättas, monterade på kilramar,
på en ny mellanvägg, som står där en
ursprunglig vägg funnits. Målningarna
vetter dock som tidigare mot väster.
Väggmålningarna täcker inte helt väg¬
gen. Någon gång hade puts bortknackats
på östra gavelväggen för att blotta kors¬
virket så att reglar till en ny vägg skulle
kunna uppspikas. Även i fragmentariskt
skick är väggmålningarna emellertid av
mycket stort kulturhistoriskt intresse.
Thottska huset är byggt 1558 och är
Malmös äldsta bevarade korsvirkeshus.
Det är ungefär samtidigt med den nu
försvunna Lembkeska gården från vil-
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Sedan målningarna tagits ner från väggen och uppfordrats på väv konser¬
verades de i ateljé. Foto Albert Eriksson.

ken gård några mellanväggsbräder med
dekorationsmålning bevarats. Väggens
nedre del hade prytts med drättmålningar, d. v. s. efterlikning av textilier.
övre delen av väggen pryddes med figurer, frukter och rankor. De i det
Thottska huset bevarade väggmålningar¬
na har samma uppdelning och företer
stora stilistiska likheter med fragmen¬
ten från Lembkeska gården. Einar Bager
(Malmö byggnadshistoria till 1820. Mal¬
mö stads historia, I) har dock påpekat
att en och annan detalj i målningarna i
Thottska huset har något av barock¬
karaktär. Den stilistiska skillnaden finns

där, men är dock inte så stor att någon
större skillnad i tillkomsttid kan finnas
mellan väggdekorationerna i de båda
Malmöhusen. De nu till Thottska huset

återbördade målningarna kan därför räk¬
nas som dekorationsmåleri från senare
hälften av 1500-talet och det är troligt
att de tillkommit samtidigt som huset
byggdes.
Redan har nämnts att målningarna i
Thottska huset består av drättmålning,
i rödaktig ton, på de nedre, två-tredjedelarna av väggen och överst av mera
dekorativa motiv. Där förekommer rankor och blad, frukter t. ex. vindruvor
39

och figurer. Man kan iakttaga något
som snarast får tydas som barnahänder
och två fåglar. Den ena fågeln kan tol¬
kas som en kalkon och den andra som en
påfågel. Två ur kulinarisk synpunkt vä¬
sentliga fåglar har alltså avbildats i pa¬
radrummet i Thottska huset. Man kan
fråga sig om kalkonen, en tamfågel in¬
förd från Amerika, överhuvud var känd
1558 i Malmö. Det är dock troligt att
man i Malmö följde med i tiden inte
bara ekonomiskt och kulturellt utan

även på det kulinariska området. Kal¬
konens första introducerande i Europa
ägde rum omkring 1524. Man vet t.ex.
att år 1560 spisade man 150 kalkoner
vid ett bröllop i Arnstadt i Tyskland
(F. E. Zeuner: A History of Domestica¬
ted Animals). Med detta föga konst¬
historiska indicium vill jag framhålla att
en datering av målningarna i Thottska
huset till 1560-talet inte är utesluten ur

motivsynpunkt.

De restaurerade målningarna återuppsatta i Thottska huset. Foto Albert Eriksson.
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Skånelandslitteratur
Historisk-antikvarisk bibliografi
sammanställd av John Tuneld

Forts,

från nr 1, 1974

Aktuellt från Föreningen Marinmusei vän¬
ner i Karlskrona, 1973. Karlskrona, För¬
eningen Marinmusei vänner, 1973, 88 s.
Kr 15: .
Andersson, Alfred, Från Glumslövs backar.
En sockenbeskrivning . . . med bidrag av
Gabriel Jönsson . . . Glumslöv, Förf.,
1973. 408 s. Inb. Kr 25:—.

—

Blekinge kyrkliga hembygdskalender, 17
(1973). Karlskrona, exp. (G. Olén, St.
Möllebacksgr. 7 B), 1973. 127, (1) s.
Kr 6:—.
Burenbult, Göran, The rock carvings of
Götaland (excluding Gothenburg county,
Bohuslän and Dalsland). Part 2. Illustra¬
tions. Lund, Gleerup, 1973. 175 s. Kr
59: . (Acta archaeologica Lundensia.
Ser. 1. Series in 4:o. 8.)

—

Dahlin, Georg L., Min gamla stad. [Helsing¬
borg.] Episoder och hågkomster. [Hel¬
singborg, Förf. (S:t Clemensg. 37)], 1973.
317 s. Kr 44: 75.
Ehrnberg, Gösta, Den Strömska garvaregården vid Strömens Strädde i Simris¬
hamn. Simrishamn, Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra
Skåne, 1973. 32 s. (Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra
Skåne. Småskrifter. 14.)

Frostabygden. 1973. Höör, Frosta härads
hembygdsförening, 1973. 40 s. Kr 10: .

—

Harplinge. En bok om hembygden. Utg. av
Harplinge hembygdsförening. 2. Red.:
Nils Erik Adérn. Harplinge, Harplinge
hembygdsförening, 1973. (1), 491 s. Inb.
Kr 48: .
[Hægge, Eric & Kollbcrg, Ludvig,] Gamla
Halmstad i ord och bild. En minnesbok
utg. i anledning av Föreningen Gamla
Halmstads 50-års jubileum. Halmstad,
Föreningen Gamla Halmstad, 1973. 95,
(1) s. Inb. Kr 15: .

—

—

Johansson, Ellen, Minnesbilder. Harplinge,
Förf., 1973. 79 s.
Johansson, Ivar, Uppe på åsen. Matterödskrönika. Teckningar: Björn Svensson.
Hässleholm, Matteröds hembygdsförening
(Skolg. 13), 1973. 199 s. Kd 25:—.
Johnsson, Ove, Och hedmarken blommade.
[Markasträtet.] Sölvesborg, Förf. (Hosaby 5363), 1973. 85 s. Kr 12:—.

Lundström, Agneta, Glas från Västsverige
(Göteborgs arkeologiska museum. Ärstryck. 1972/73, s. 13—34).
Lundström, Lillemor, Silverringar som peng¬
ar under vikingatiden (Numismatiska
meddelanden. 31 (1973), s. 11 33).

—

Malmö och Sydsvenskan. Malmö, Syd¬
svenska dagbladet Snällposten, [1973].
129, (2) s. Kr 12:—.
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Onsala. En nordhalländsk socken. Utg. av
Onsala hembygdsgille. Red.: Helge Back¬
man . . . Onsala, Onsala hembygdsgille,
1973. 452 s., (8) pl.-bl. Inb. Kr 40: .

—

Rydbeck, Otto, Glimmingehus. 11 uppl.
Förkortad och genomsedd av Erik Bohm
och Åke Nisbeth. With a summary in
English by S. E. Noreen. Stockholm, Alm¬
qvist & Wiksell, 1973. 23, (1) s. Kr 3: 50.
(Svenska fornminnesplatser. 7.)

Vår hembygd. Årsskrift. 1973. Kyrkhult,
Kyrkhults hembygdsförening, 1973. 55,
(17) s. Kr 7: 50.

1974

Ambrosiani, Björn, Löfgren, Orvar & Ermedahl, Gunnar, Kulturhistoriska undersök¬

—

ningar 1968 69 för Ringhals kraftverk,
Värö sn, Halland. Stockholm, Riksantik¬
varieämbetet, 1974. 104 s. (Riksantik¬
varieämbetet. Rapport. 1974. Bl.)
Andersson, Ingvar, Skånes historia. 2. Sen¬
medeltiden. Stockholm, Norstedt, 1974.
(4), 476, (1) s„ (38) pl.-bl. Inb. Kr
135: .
Andersson, P. Gunnar, Alun och ark, kalk
och krut. Kring fyra gamla skånska bruk.
[Andrarums alunbruk, Klippans pappers¬
bruk, Limhamns kalkbruk, Torsebro krut¬
bruk.] Stockholm, Natur och kultur,
1974., 176, (1) s. Inb. Kr 50:—.
Andrén, Erik, Simrishamn. En gammal stad
på Österlen, [Ny utg.] Stockholm, Nor¬
diska müsset, 1974. 109 s. Kr 22:95,
Annales Suecici medii aevi. Svensk medeltidsannalistik kommenterad och utg. av
Göre Paulsson. [Zusammenfassung.] Lund,
Gleerup, 1974. (1), XXIV, 422, (1) s.
Kr 70: . (Bibliotheca historica Lundensis. 32.)
Arkeologi i Sverige 1973. 1 2. Stockholm,
Riksantikvarieämbetet, 1974. 48 $., (4)
pl.-bl.; 39 s, (Riksantikvarieämbetets rap¬
port. 1974. A. 1—2.)

—

—

—
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Bjärebygden. Årsbok för Bjäre härads hem¬
bygdsförening. 1974. Båstad, Bjäre härads
hembygdsförening, 1974. 86 s. & annon¬
ser. Kr 17: .
Blekinge kyrkliga hembygdskalender. 18
(1974). Karlskrona, exp. (G. Olén, St.
Möllebacksgr. 7 B), [1974]. 117 s. Kr

—

6: — .

Blekingeboken. Ärsbok för medlemmarna i
Blekinge musei- och hembygdsförening. 52
(1974). Karlskrona, Blekinge museum,
1974. 159 s. Kr 20:—.
Bringéus, Nils-Arvid, Bouppteckningar som
etnologisk källa (Vetenskapssocieteten i

—

Lund. Ärsbok. 1974, s. 62 95).
Brogårdh, Thore, Från slott och koja. Markaryd, Förf. (Hallaryd), 1974. 142, (2) s.
Kr. 25: ; inb. 33: .
Bruzelius, Nils G., Arkeologisk beskrifning
öfver Bara härad upprättad år 1878. Utg.
med kommentarer av Ingemar Ingers.
Lund, Bara härads hembygdsförening
(sekr.: I. Ingers) & Burlöv, Hembygds¬
gården, 1974. 51, (1) s. Kr 20: . (Bidrag
till Bara härads beskrivning. 16.)

—

—

—

Edvardsson, Vigo, Snapphanekriget 1675—
1679. Dokument från en orolig tid. 2.
Broby, Förf., 1974. 189 s. Inb. Kr 33: .
Ek, Sven B., 14 augusti 1894. En bok om
arbetarna i bokbinderi och emballage¬

—

industri i Lund. Lund, Gleerup, 1974.
135, (1) s. Kr 23: 50. (Skrifter utg. av
Etnologiska sällskapet i Lund. 5.)

Forsström, Margit, Arkeologiska stadsunderaktuell problematik (Fornsökningar
vännen. 69 (1974), s. 78 88).
Föreningen Gamla Halmstads årsbok. 5 1
(1974). Halmstad, Föreningen Gamla
Halmstad, 1974. 245, (1) s., (1) pl.-bl.,
(1) kartbl. Kr 23: .
Föreningen Gamla Karlskrona. Ärsbok.
Hillbom, Rune, Ett sekel med Thalia på
Bollhus och Branta berg. Karlskrona, För¬
eningen Gamla Karlskrona, 1974. 154 s,
Kr 25:—.

—

—

—

Gamla Lund. Förening för bevarande av
stadens minnen. Årsskrift. 56 (1974).
Lund, Föreningen Gamla Lund, 1974.

—

—

Kr 20: . (S. 7 53: K. Arne Blom, Et:
S. 5 5 68: En students
gammalt mord.
missöden. 12 teckningar af C. G. V. Carleman. Med text af And. Joh. Afzelius.)
Det gamla Trelleborg. Ärsskrift. 1974.
Trelleborg, Trelleborgs museum, 1974.
110, (1) s. Kr 17:—.
Grandien, Bo, Drömmen om medeltiden.
Carl Georg Brunius som byggmästare och
idéförmedlare. Stockholm, Nordiska mu¬
seet, 1974. 613 s. Kr 83: . (Nordiska
museets handlingar. 82.)
, Svensk monumentalvård under 100 år.
Några anteckningar (Fataburen. 1974, s.

—

—

—

—

7—28).

Gräslund, Bo, Relativ datering. Om krono¬
logisk metod i nordisk arkeologi. Upp¬
sala, Inst. för arkeologi, särskilt nord¬
europeisk, Uppsala universitet, 1974. 248
s. Kr 35:— . (Tor. Vol. 16 (1974).)
Gustafsson, Evald, Gårdar och kyrkor på
Slätten (Skånes natur. Skånes naturskydds¬
förenings årsskrift. 61 (1974), s. 51 63).
Gärds härads hembygdsförenings årsbok. 39
(1974). Degeberga, Gärds härads hem¬
bygdsförening, 1974. 104 s. Kr 12;
hembygdsförenings årsbok. 5 3
GÖinge
(1974). Broby, Göinge hembygdsförening,
1974. 125 s. Kr 10: .

—

—

—

Halland. Årsbok för kulturhistoria och hem¬
bygdsvård i Hallands län. 57 (1974).
Halmstad, Hallands museum, 1974. 168
s. Kr 25: .
Hallandsbygd. 16 (1974/75). Falkenberg,
Mellersta Hallands hembygdskrets, 1974.
135 s. Kr 5: .
Hulthén, Birgitta, On documentation of pot¬
tery. Lund, Gleerup, 1974. 73 s. Kr 17:50.
(Acta archaeologica Lundensia. Ser. 3.
Series in 8:o minore. 3.)
Hähnel, Märta, Tre halländska kulturcentra.
Varberg, Förf. (Kyrkog. 25), 1974. 23,
(1) s. Kr 10:— .

—

—

Ingers, Gertrud, Gästgivardöttrarna i Everlöv. Slöjd och bohag i en bondesläkt under 200 år. Stockholm, LT, 1974. 230 s.
Inb. Kr 75:— .

Jacobsson, Bengt, Nils Månsson Mandelgren

—

1813 1899. Lund, Etnologiska institutio¬
nen, 1974. (12) s.

Jacobsson, Gösta, Sparbanken och samhället.
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Hänt på Ven
De ringa men vältaliga lämningarna
efter Tycho Brahes sällsamma verksam¬
het på Hven, har flertalet gånger varit
föremål för uppmärksamhet. Dessa låg
dock i nästan total glömska fram till
1800-talet, då det nyvaknade intresset
för den kulturella odlingen och utveck¬
lingen av historievetenskapen, omfattade
även Tycho Brahes Hven. Intresset kul¬
minerade kring sekelskiftet, i samband
med ett antal mindre grävningar, och
något senare, 1924, då en omfattande
utgrävning av Uraniborgsområdet ge¬
nomfördes under ledning av f. d. riks¬
antikvarien Martin Olsson. Det var på
grundval av denna senare utgrävning,
som rekonstruktionerna av Uraniborg
och Stjärneborg kunde utföras samt ett
Tycho Brahe-museum inrättas.
Den ursprungliga utställningskonstruktionen, vilken varit intakt fram till den
nu genomförda renoveringen, syftade i
princip endast till att utgöra ”tak över
huvudet” för alla de fynd man gjort
46

vid de olika grävningarna. Bilder och
texter av pedagogisk art saknades helt.
I samband med dokumentering och
inventering av muséets samlingar under
1973, utarbetade förf. ett principiellt
idéinnehåll till Tycho Brahe-utställningen. Detta låg sedan till grund för en
övergripande, utställningsteknisk kon¬
struktion utformad på Riksantikvarie¬
ämbetet.
Under perioden februari juni, 1974,
har sedan projektet effektuerats, till
största delen möjliggjort genom anslag
från AMS, som också omfattade en to¬
talrenovering av muséet. Samtidigt med
arbetena med utställningen, har konserveringsarbeten på Stjärneborg genom¬
förts. Fukt, huvudsakligen betingad av
vattenrika jordlager, har genom åren
orsakat tämligen omfattande vittringsskador på murverket. I väntan på en
geologisk undersökning och på denna
grundade åtgärder, har omfogningar och
vissa kompletteringar gjorts.

—

överbyggnadens torn har omkalkats,
pansarglas installerats i tittgluggarna och
marken runt omkring stensatts.
Den totala kostnaden för restaure¬
ringen av museet och Stjärneborg har
uppgått till omkring 350.000 kronor.
Exempel på områden i Tycho Brahes
verksamhet, som belysts i den nya ut¬
ställningen, är bl. a. alkemin, som ut¬
gjorde en viktig del i den europeiska
renässansens tankeliv, i Tyskland och
Skandinavien framför allt i paracelcismens och ramismens gestaltning.
Stort utrymme ägnas åt att åskådlig¬
göra det märkliga Uraniborg, vars hy¬
brida gestaltning måste ses som ett möte
mellan inhemska byggnadstraditioner,
de utländska byggmästarnas nederländ¬
ska formspråk och f. a. Tycho Brahes,
i dilletantism omsatta intryck av ita¬
liensk högrenässans. Bortsett från ett av
Johan 111 projekterat lustslott i Kungsör, utgör Uraniborg det enda exemplet i
Norden på tillämpad italiensk centralbyggnadsteori under renässansen.
Tycho Brahes praktiska genialitet be¬
lyses av temat kring papperskvarnen och
boktryckeriet. Brahe skapade på Ven en
v. b. teknologi så gott som självförsör¬
jande enhet av imponerande struktur,
innehållande förutom papperskvarn och
tryckeri, också mekanisk verkstad o. a.
Härvidlag stod morbroderns, Sten
Bille, Herrevadskloster i viss mån som
modell, uppbyggd delvis med hjälp av
Tycho Brahe (papperskvarn och glas¬
bruk) under hans vistelse därstädes.
Ett av rummen ägnas helt åt Tycho
Brahe som astronom, varvid det f a är
av intresse att exponera Stjärneborg och
hans för sin tid ypperligt förbättrade
instrumentkonstruktioner. Tillsammans
med det ofantliga empiriska material
som observationsprotokollen utgjorde,

är det just instrumenttekniken som bi¬

dragit till Tycho Brahes framskjutna
plats i astronomihistorien. För utställ¬
ningen nytillverkades en sextant, helt
förfärdigad efter Tycho Brahes egen in¬
strumentlära.
Museet och Tycho Brahe-minnena på
Ven, framstår genom den metamorfos
dessa nu genomgått, som en lycklig
symbios mellan museipedagogikens am¬
bitioner och kulturminnesvårdens ford¬
ringar, och kommer med all säkerhet att
utgöra ett självskrivet mål för såväl
Venturisten som för den mera specia¬
liserade Tycho Brahe-entusiasten.
H. }.

Hänt i Gislöv
Man kan tala om händelsernas ström . ..
Är 1967 anmäldes här i ALE en ny¬
funnen, ålderdomlig smidd ljusstake, vil¬
ket 1969 förde vidare till en diskussion
om smeder och skrå/o/väsen i sydöstra
Skåne på 1700-talet; detta åter knöt an
till en utställning ”Smide på Österlen”
1973, som nu i sin tur förorsakat för¬
slag och diskussion ang. en permanent
utställning: ett smidesmuseum? Var då?
Här kom man att tangera en annan
fråga: hur skall man bevara och använ¬
da Gislövs skola (som är en arkitekto¬
niskt och miljömässigt fin liten anlägg¬
ning från 1846 någon mil sydväst om
Simrishamn)? Och så föreföll den ena
frågan lösa den andra, ty intill skolan
i den lilla byn ligger den hundraåriga
”Lundströms smedja”, ägd och brukad
av Föreningen för Fornminnes- och
Hembygdsvård i Sydöstra Skåne (fak47

också fört fram till en liten skrift, där
ättling till
bidrag av Urban Glimberg
1700-talets stakasmeder
om skrå och
smeder i sydöstra Skåne under 17001800-talen visa en ny ”erövring” i smi¬
deshistorien.
ledande
När dir. Gunnar Linde
inom både svenska och europeiska smi¬
såg denna utställ¬
desorganisationer
ning 1973, reagerade han snabbt; den
aktualiserade hos honom ett gammalt
önskemål hos svenska smidesorganisatio¬
ner om en permanent samling, där olika
arter av äldre smide skulle kunna stu¬
deras. Efter ingående diskussioner
om

tiskt brukad, bl. a. vid en allmän ”smidesdag” varje sommar). Alltså skulle en
fast utställning av smide, inrymd i sko¬
lan därbredvid, ligga mycket naturligt
till!
Utställningen ”Smide på Österlen”
kunde, tack vare Anton Nilssons (i Valleberga) mycket stora samlingar av
brukssmide (nyligen inlösta av Simris¬
hamns Kommun), visa ett tiotal olika
grupper av verktyg, redskap, beslag och
div. specialformer av järnsmide, som
faktiskt utgöra ett vackert studiemate¬
rial och redan väckt en del frågor. Un¬
dersökningar i bygden och i arkiven ha

——

—

—

—

Gislövs skola. Foto Stieg Eldh.
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ekonomi och organisation
mellan
hembygdsförening och kommun och yr¬
kesmän
har en arbets- och studie¬
grupp för Gislövs smedja och skola bil¬
dats; Simrishamns Kommun ställer hus
till förfogande, och en plan för verk¬
samheten har skisserats. Mekaniska verk¬
städernas riksförbund har intresse av in¬
venteringar och utställningar
av både
bruks- och konstsmide
som efter¬
hand kan föra fram ett material från
olika trakter till studium (ej minst för
yrkesbruk).
Skolbyggnaden kan nu rymma en
fast och en tillfällig utställning jämte
förrådslokaler, vilket skall prövas som¬
maren 1975. Men den planerade verk¬
samheten kan också ge en annan aspekt:
studiet av gammalt beslagssmide här har
naturligt fört vidare till en ”propagan¬
da” för de äkta, enkla, funktionella fo r-

—

—

—

merna inom brukssmidet men också
överhuvudtaget hos landsbygdens äldre
byggnader. Många av dessa lyftas nu ur
sitt förfall av ”gröna vågen”
men få
tyvärr också en ”ansiktslyftning” av helt
främmande, romantisk art! Alltså är vid
rescaurering av ”sommarhus” en rätt ut¬
formning av t. ex. dörrar och fönster
(med eller utan smide) högaktuell. Den¬
na kontakt mellan former och principer
har i sydöstra Skåne också aktualiserats
genom utställningarna och skrifterna
”Smide på Österlen” och ”Avigt och
Rätt” (producerade i samarbete mellan
museerna i Kristianstad, Simrishamn och
Ystad), och restaureringsproblemen ha
av allmänheten glädjande nog omfattats
med största intresse. Ett litet ”studiemed material i föremål
centrum”
och bilder som åtminstone sommartid
alltid kan hållas tillgängligt för intres¬
blev ett önskemål
serade husägare
tack vare dessa utställningar men borde

—

—

nu också kunna förverkligas i Gislövs
Skola
i ett naturligt sammanhang
med smidesdetaljerna!
Att fiska upp goda ting ur tidens
ström och att sen också låta dem tjäna
behov i tiden
det är ju en tacksam
museiuppgift. Här har händelsernas
ström fört frän en gammal järnstake till
kanske ett litet led i det europeiska
byggnadsvårdsåret 1975 ...
G. A.

—

—

—

—

Undervattensarkeologi

Det marinarkeologiska arbetsfältet har
vid tidigare års undersökningar vid Ble¬
kingekusten visat sig vara ett intressant
område. Även under sommaren 1974 har
sålunda dykningar företagits om också i
begränsad omfattning. Det senast ge¬
nomsökta vattnet är beläget mellan
Almö och Tromtö och med anknytning
till de under föregående år aktuella fjär¬
darna på västra sidan om Almö. Mellan
Varnäs på Almö och Roparehallarna på
Tromtölandet påträffades en pålspärr
av samma typ som de vilka tidigare hit¬
tats i den närbelägna Kålfjärden och
som daterats till vikingatid.
Vattnen gränsar till det praktfulla
gravfältet vid Hjortahammar och till en
bygd där fornminnen och medeltida kyr¬
kor utgör inslag i en ur bebyggelsehistorisk synpunkt ovanligt fantasieggande
crakt.
Rapport och C-14 datering har ännu
ej sammanställts varför vidare slutsatser
bör anstå. Arets fynd får emellertid ses
som ett stimulerande bidrag till det
forskningsprogram som Blekinge mu¬
seum bedriver.
A.-B. J.
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Valllkra fornborg, Fjärrestads socken. Uppmätning 1974 av Béla Nagy.

Karterat
Under hösten 1974 har genom SkogsV år dssty reisens försorg en genomgripande uppröjning och förstärkning skett av
en av Skånes fåtaliga fornborgar: borgen vid Vallåkra i Fjärestads socken.
Detta natursköna område utgöres av
en kulle, som i väster begränsas av en
brant ravin, vilken bildats av ett av
Rååns tillflöden. De bevarade lämningarna av borganläggningen ligger på det
50

högsta partiet av kullen och utgöres av
en nordsydlig vall. I samband med röjningen har borgområdet karterats genom Riksantikvarieämbetets platskontor
i Lund. Karteringen har gjorts med 1
meters ekvidistanser. Då någon fixpunkt ännu inte mätts in i området,
anges nivåkurvorna på ritningen i mi¬
nusvärden från ett nollplan vid områdets högsta punkt.
B. N.
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N. Vrams prästgård, uppförd 1816. Foto Anita Larsson 1975.

Inventerat i kyrkbyar
Med anledning av KK 860/1971 an¬
gående förvaltning av kyrklig jord upp¬
drog riksantikvarieämbetet åt lands¬
antikvarierna att göra en kulturhistorisk
inventering av byggnadsbeståndet på
prästgårdarna inom respektive län. In¬
venteringens syfte har varit att samla
in ett material som gör det möjligt att
bättre bedöma vilka miljöer och bygg¬
nader som särskilt bör skyddas i fram¬
tiden.
I Malmöhus län har inventeringen av
prästgårdar nyligen avslutats. Arbetet,
som utförts under ledning av lands¬
antikvarien i länet, har avverkats under
två etapper, etapp I under tiden april
juni 1974 och etapp II under tiden jan.
maj 1975. Det praktiska undersök¬
ningsarbetet har omfattat dokumenta-

—

—

tion av prästgårdsanläggningarna i deras
miljö medelst exteriör och interiörbe¬
skrivning enligt ett för inventeringen
särskilt utarbetat formulär samt foto¬
grafering. Uppgifter om byggnads- och
prästgårdshistorik har erhållits genom
arkivstudier. Dessa har omfattat genom¬
gång av handlingar rörande prästgården
i pastorsexpeditionernas arkiv och ge¬
nomgång av synehandlingarna i Skånska
prästerskapets byggnadskassas arkiv på
Landsarkivet i Lund. Arkivmaterialet
har i de flesta fall kunnat kompletteras
med intervjuer i fält.
Resultatet av den sammanställning
och utvärdering av materialet som för
nuvarande pågår visar på den stora
betydelse som prästgårdsanläggningen i
de flesta fall har som miljöskapande
faktor i den skånska kyrkbyn. A. L.
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Skanörs stubbamölla får nya vingar i maj 1975. Foto Scandia Photoprcss AB.

Restaurerat i Skanör
Skanörs ”stabbamölla” är måhända den
äldsta bevarade vindmöllan i Skåne.
Visserligen har delar i byggnadsstommen
samt ytterklädseln ändrats och förnyats,
men såväl konstruktionen i sina huvud¬
drag som vissa detaljer är av mycket
ålderdomligt slag. Kvarnen nämns i den
medeltida ”fogdeboken”, som fördes
mellan 1420-talet och 1530-talet, där en
notis 1505 omtalar möllan på Hov¬
backen nära Bredevägs (Ättebäcken) ut¬
lopp, mitt emot gränskorset, norr om
vilket handel inte fick bedrivas. Den är
också omnämnd i 1624-års prästrelatio¬
ner och är angiven på Meyers karta över
Skanör 1650. På den kraftiga och
vackert huggna stenbjälken finns för¬
utom inskriften ANNO 1769 H P M
även en äldre inskrift, som av bokstavsoch sifferstilen att döma torde härröra
från 1500-tal eller tidigt 1600-tal, och
som har lästs ANO 1215. Möjligen
fanns under 15- eller 1600-talen en tra¬
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dition om att kvarnens historia går till¬
baka till 1200-talet.
År 1943 rustades möllan, som då var
starkt förfallen, upp av dåvarande äga¬
ren. Jämnt trettio år senare skänktes den
till Skanör-Falsterbo, numera Vellinge
kommun. En ny välbehövlig restaure¬
ring har nyligen avslutats och möllan
har förklarats som byggnadsminne en¬
ligt lagen den 9 december 1960 om
byggnadsminnen. I samband med restau¬
reringen gjordes en dendrokronologisk
undersökning, som dels daterade det
äldsta virket i den nu stående kvarn¬
byggnaden till 1700-talet, dels visade att
man på falsterbonäsets skoglösa ljunghedsområde i stor utsträckning utnyttjat
vrakgods då möllan reparerats. Bl.a. ut¬
görs stärten av ett tropiskt träslag och
den måste ursprungligen ha stått som
mast på ett långväga fartyg, som stran¬
dat i de förrädiska vattnen utanför
Skanör.
C. B.

ALE utkommer med 3 häften och ett

informationsnummer årligen.
Brev och manus till redaktionen adresseras till antikvarie C. Bunte,
Winstrupsgatan 10, 222 22 Lund, tel 046 - 12 66 09.

—

MEDLEM erhåller tidskriften kostnadsfritt. Årsavgiften 20:
kan
insättas på De skånska landskapens historiska och arkeologiska före¬
nings postgirokonto Lund nr 24 68 31-2, c/o kamrer Allan Persson,
Karhögstorg 4 A, 223 55 Lund.
ÄLDRE HÄFTEN av ”Samlingar till Skånes historia”, ”Skånska Sam¬
lingar” och ”Historisk tidskrift for Skåneland” samt andra av för¬
eningen utgivna skrifter kan erhållas genom hänvändelse till för¬
eningens sekreterare, antikvarie Nils Nilsson, Kulturen, 223 50 Lund.

EFTERTRYCK, helt eller delvis medgives endast efter redaktionens
särskilda tillstånd.

Föreningens styrelse
Bitr. professor Erik Cinthio, Lund, ordf., intendent Bengt Bengtsson, Lund,
v. ordf., antikvarie Nils Nilsson, Lund, sekr., kamrer Allan Persson, Lund,
skattmästare samt professor Nils-Arvid Bringéus, Lund, antikvarie Carin
Bunte, Lund, professor Bertil Ejder, Lund, landsantikvarie Evald Gustafs¬
son, Lund, museiintendent Lars-Göran Kindström, Helsingborg, professor
Sven Kjollerström, Lund, professor Birgitta Odén, Lund, musiechef BfngtArne Person, Varberg, disponent Birger Persson, Ystad, professor Jerker
Rosén, Lund, greve Hans Wachtmeister, Johannishus, intendent Gustaf
Åberg, Simrishamn. Hedersledamot: professor Jörgen Weibull, Arhus.

