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Till Dalby på Sven Estridsens tid
Av Allan Persson
Karhogstorg 4 A, 223 55 Lund

En kunglig målsättning och ett
fruktbart Skåne

I Lunds domkyrkas nekrologium kan man
läsa om den danske kungen Sven Estridsen
(regent 1047-1074), ». . . han byggde
först kyrkan i Dalby . . .»-1
Kungen synes ha haft särskilt goda kon¬
takter i Skåne. Hans mor, Sven Tveskäggs
dotter Estrid, hade ägt stora gods i detta
det östra Danmark, och sonen torde ha
varit en av de första storgodsägarna med
besittningar på båda sidor om riksgränsen
mellan Danmark och Sverige.2
Sven Estridsen upprätthåller goda för¬
bindelser med såväl påven som med de
konkurrerande ärkebiskoparna från Ham¬
burg-Bremen och från Canterbury. Det
slutliga målet för kungens handlande fram¬
står fullt tydligt: Ett eget danskt ärke¬
biskopssäte. Önskemål härom hade fram¬
förts till påven och beviljandet var nästan
klart. Men så dog påven, Leo K, år 1054
och ärendet sköts på framtiden.3 Den
danska kungamakten arbetade dock oför¬
trutet vidare på förverkligandet av sitt stora
mål. För att demonstrera sin goda vilja
och sina ekonomiska resurser låter Sven
Estridsen uppföra en kyrkobyggnad som till
omfång, typ och konstruktion blir utan
motsvarighet i Norden vid denna tid.
Åtskilliga tecken tyder på att tidens pen¬
del svängde för Skånes uppgång. Adam av
Bremen beskriver landskapet som den bästa

delen av Danmark, med många invånare,
fruktbart och rikt på varor.4 Över Skåne
går landförbindelserna till götarnas och
svearnas land genom Halland och Viska¬

dalen till Skara samt vidare till Mälar¬
trakten.5 Men också sjöförbindelser går
längs Skånes kuster både i Öresund och
Östersjön. Handeln har kommit till Skåne;
bl. a. i det två och en halv mil nordväst
om Dalby liggande Löddeköpinge före¬
kommer en omfattande marknad.6
En kultplats och en färdväg

I en uppsats 1917 ställer Arthur Stille
frågan: ». . . vilka äro de omständigheter,
som vid kyrkornas uppförande betingat
deras läge?». 1 uppsatsen tar han upp
frågan om kyrkornas geografiska placering
i förhållande till vattendragen. Stilles hypo¬
tes är att människorna, som tog Skåne i
besittning, samlade sig på vissa ställen
vid det rinnande vattnet och där skapade
kultplatser. När kristendomen sedan kom
till landet valdes inte kyrkans belägenhet
på ett godtyckligt sätt, utan den uppfördes
i omedelbar närhet av det ställe, där byg¬
dens folk sedan gammalt hade haft sin
gemensamma kultplats.7
Botanisten och skogsmannen Bertil Lind¬
quist utkom 1938 med en avhandling om
nationalparken Dalby Söderskog (i dagligt
tal kallad Dalby Hage). I anslutning till
sin undersökning kommer han in på samma
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Fig. 1. Hästhagevallen i Dalby Söderskog. Ur Lindquist 1938.

fråga som Stille, och Lindquist omnämner
flera forskare, som under 1930-talet har pe¬
kat på att de äldsta kristna kyrkorna i Nord¬
europa har förlagts till de gamla hedniska
kultplatserna. Lindquist hänvisar även till
ett uttalande av påven Gregorius den store,
som påbjöd att missionärerna i görligaste
mån borde aptera de gamla hednatemplen
till kristna kyrkor.8
I sitt arbete har Lindquist mycket in¬
gående redovisat resultaten av försöken att
utforska Dalby Hästhages förhistoria. Detta
är ett område, vilket ingår i nationalparken
och som är beläget omkring 1.500 meter
nordväst om Heligkorskyrkan. Lindquist
har prövat olika hypoteser om Hästhagens
funktion under förhistorisk tid. Uppslaget
om boskapshägnad avfärdas liksom också
tanken på ett dräneringssystem. Den på¬
visade höga fosfatkoncentrationen anses
2

bero på att jorden tidigare har varit kultur¬
mark.9 Mycket stora likheter mellan vissa
fomborgstyper och anläggningen förelig¬
ger, men Lindquist menar att det mesta
talar för att stället har varit en kultplats
under hednisk tid.10 Området begränsas
av en vall, som har en längd av cirka
1.650 meter och omsluter inte mindre än
18 hektar.
Man kan ha grundad anledning att anta,
att kultplatsen har varit en samlingspunkt
för mer än ett litet och lokalt begränsat
bosättningsområde. Storleken och utform¬
ningen pekar mot en större, regional be¬
tydelse. Den viktiga kyrkliga roll, som
Dalby får under den första kristna tiden,
tyder också på att kyrkan övertar en starkt
rotad tradition, vilken kan utnyttjas i kris¬
tendomens tjänst. Den stiftsvärdighet som
kommer Dalby till del är säkerligen inte

beroende av en tillfällighet. Orten torde
ha haft en hög kyrklig status redan innan
det kommer en biskop till Dalby. Men om
man vill se en tidig religiös verksamhet
har, så går det knappast att enbart peka
på tillkomsten av den imponerande stenkyrkobyggnaden i mitten av 1000-talet.
Adam av Bremen skriver omkring år 1070
att det i Skåne finns cirka 300 kyrkor.11
Så gott som alla dessa kyrkor har säker¬
ligen varit uppförda av trä. Frågan är då
om Dalby kan uppvisa något som tyder på
kyrklig verksamhet redan före stenkyrkans
tillkomst. Ragnar Blomqvist har riktat
uppmärksamheten på att i den nuvarande
kyrkan sitter en kraftig ekplanka inmurad,
vilken kan vara en rest från en tidigare stav¬
kyrka.12 Man kan alltså här ha ett bevis
för att Dalby kan ha haft en träkyrka i ett
tidigare skede. Liksom på andra orter er¬
sättes träkyrkan efter en tid av en sten¬
kyrka, men detta skulle ha skett i Dalby
tidigare än på de flesta håll. Kanske rent
av allra först. Den religiösa grunden är
tidigt lagd; i bottnen torde finnas en stark
tradition av kult med rötter i heden tid.
Eftersom Dalby innehade en central roll
i 1000-talets kyrkliga verksamhet, så kan
man med säkerhet utgå ifrån att kom¬
munikationerna var av förhållandevis stor
omfattning mellan västra Danmark och
Dalby. Det finns för övrigt ett skriftligt
belägg, som omnämner en sådan färd.
Mäster Adam citerar ett brev från ärke¬
biskop Adalbert till biskop Wilhelm i
Roskilde. I brevet anmodas biskopen att
sända en budbärare till biskopen (Egino)

i Dalby.13
Det finns många överfarter till Skåne
från Själland, skriver Adam, men den kor¬
taste är vid Helsingborg.14 På den skånska
sidan av Öresund är vid denna tid Löddeköpinge en betydande handelsplats, belägen
vid utloppet av Kävlingeån (lokalt benämnd

Löddeå). Resultat från arkeologiska under¬
sökningar visar att det i Löddeköpinge har
varit en hög handelsaktivitet och en om¬
fattande bosättning.15 Orten torde också ha
varit anlitad som angöringsplats för rese¬
närer till det inre av Skåne,16 antingen
man har kommit direkt över sundet eller
använt sig av överfarten vid Helsingborg
och sedan seglat söderut längs Skånes kust

fram till Löddeås mynning.
Innan vi följer landvägen inåt Skåne,
må vi dröja något vid den stenanhopning,
Lödde Kar, som finns utanför åmynningen
och vilken är ingående beskriven.17 Även
några ytterligare stensamlingar i vattnet är
omnämnda. Med hänvisning till kännedom
om liknande anläggningar från Blekinge
och Danmark har antagits att det kan vara
fråga om försvarsverk. Intressant i detta
sammanhang är att Adam av Bremen be¬
rättar om en 200 meter lång stendämning
vid inloppet till Birka. Denna anläggning
går ej fullt upp till vattenytan och är ett
dolt hinder mot sjörövare, skriver Adam.18
Fram till marknadsplatsen och till bo¬
ningsorten Löddeköpinge har resenärerna
kunnat färdas med båt. Om man härifrån
i stort sett följer fågelvägen till Dalby, skall
man finna, att färden går fram över marker,
vilka bör ha erbjudit de bästa grundför¬
hållandena för 1000-talets färdemän. Ingen¬
städes i denna del av Skåne kan markytan
ha varit lämpligare för resenären. Lokala
undersökningar och kontroll av kartmate¬
rial,19 tyder på att man bör ha gått fram
något öster om de trakter, som nu upptar
motorväg E 6 och norr om riksväg 16 och
Fjelie by samt vidare till norra delen av
det som idag är Lund. Höjdläge och yt¬
struktur talar för att man här har haft de
torraste markerna. Över de områden som
nu bildar Östra Tom, Arendala, Hardeberga och Sjöstorp bör färden ha gått fram
förbi Dalby Hage och vidare till kyrkan i
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Dalby. Härvid har man utnyttjat de högst
belägna områdena, vilka bildar vattendelaren mellan Kävlingeån och Höjeå.
Höjdryggen bildar här gränsen mellan bal¬
tisk morän och nordostmorän och har
säkerligen varit den minst svårframkomliga
och hinderliga för ryttare och fotgängare.
Under medeltiden kommer flera platser
på eller intill den skisserade färdvägen att
träda fram i Skånes historia: Lundabiskopamas egendomar Borgeby, Laxmans
Åkarp och Glumstorp, tingsplatsen Arendala samt herresätet Hardeberga. Resenä¬
rerna bör ha passerat en plats, av befolk¬
ningen kallad Slottahöman, som ligger
strax väster om nuvarande Hardeberga kyr¬
ka. Härifrån ser man vida omkring och bort
över Öresund. På eller omedelbart intill
färdvägen torde Lund ha legat vid den tid
det här är fråga om. Hos Adam av Bremen
står att läsa att Lund, som är Skånes vik¬
tigaste stad, ligger lika långt från havet
som från Dalby.20 Vi finner här att Lunds
läge anges i förhållande till Dalby, som
således får anses vara en mycket känd ort.
Lund tycks inte vara lika bekant. Att Lund
benämnes Skånes viktigaste stad, behöver
inte betyda att orten vid denna tid har
överflyglat Dalby i kyrklig betydelse. Ännu
kan de olika platserna ha var sin huvud¬
sakliga funktion och därmed följande sta¬
tus. Benämningen stad behöver troligen
inte innebära företräde i alla avseenden.21
Kyrkomakt och kungamakt

Exakt när stenkyrkan påbörjades vet man
inte, men det bör ha skett efter det att
Egino blev insatt som biskop i Dalby 1060;
ifall byggnadsarbetet igångsattes före hans
avflyttning till Lund kan inte avgöras.22
Tidigare har vi träffat på uppgiften, att
Sven Estridsen byggde kyrkan i Dalby,
men kungamaktens anknytning till platsen
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inskränker sig inte enbart till kyrkobygget. Vid arkeologiska undersökningar i mit¬
ten av 1 960-talet har man funnit lämningar
av ett större byggnadskomplex. Att man
här skulle ha påträffat resterna efter en
kunglig släktgård eller ett palats anses det
inte råda något tvivel om.23 Denna bygg¬
nad har legat i omedelbar anslutning till
kyrkan. Förbindelsen kungamakt och kyrkomakt visar sig här på ett befintligt-nära
sätt. Det är inte enbart genom donationer
och gåvor, som kungen vill komma in
under kyrkans vingar. Och kungen be¬
höver säkert all den hjälp han kan få av
kyrkan. Sven Estridsen har tagit lärdom av
sin morfar och sin morbror; tidigare har
både Sven Tveskägg och Knut den store
insett fördelen av att ha ett gott förhållande

till kyrkomakten.24
Adam skriver, att kung Sven delade
Skånes stift, vilket hade avsöndrats från
Roskilde, i två biskopsdömen och gav det
ena (i Lund) till Henrik och det andra
(i Dalby) till Egino. 2S Därefter tillägger
Adam, att den sistnämnde blev invigd av
ärkebiskopen. Henrik hade tidigare varit
biskop på Orkneyöarna samt Knut den
stores skattmästare i England. Mäster Adam
är starkt kritisk mot Henrik, medan Egino
däremot beskrives som en i allo flitig och
skötsam biskop, vilken arbetar oförtrutet
bland hedningarna i Blekinge och på Born¬
holm, liksom också i Götaland.26 Man har
allmänt ansett uppgifterna vara starkt ten¬
dentiösa beroende på att Adam represen¬
terar Hamburg— Bremen liksom Egino,
medan Henrik kommer från de konkur¬
rerande anglosachsama.27
Huruvida de två prästmännen har haft
olika geografiska områden att verka inom
framgår inte. På ett ställe skriver Adam,
att det inte finns några fasta gränser, utan
biskoparna tävlade om att predika för såväl
egna som för främmande.28

Omständigheterna kring Egino och Hen¬
rik föder lätt följande hypotes: Egino är
den dominerande ledaren, som har utrustats
med nödiga resurser och befogenheter för
att verka inom ett större område. Henrik
är däremot präst endast i den anglosachsiskt påverkade myntorten Lund; biskopstiteln har han fått behålla, men det behöver
inte betyda att han har lika omfattande
uppgifter som Egino. För att kunna full¬
göra en missionerande biskops åligganden
i avlägsna hednatrakter, krävdes med nöd¬
vändighet en omfattande organisation. En
hird för skydd mot rövare och trilskna hed¬
ningar torde ha varit erforderlig liksom
annan personal för transport och under¬
håll. Rimligtvis bör det i Dalby ha funnits
en grund för missionsverksamheten före
Eginos ankomst 1060. Anledning till sam¬
arbete mellan kungamakt och kyrkomakt
saknas inte; båda har behövt en vapen¬
styrka och båda har haft gemensamma mål.
En militärallians mellan kung och kyrka
ligger nära till hands att tro förverkligad
i detta sammanhang.

År 1066 dog Henrik och strax därefter
flyttar Egino till Lund, men sin huvud¬
sakliga organisation tycks han lämna kvar
i Dalby under ledning av en prost.29 Där
är ju för övrigt under tillblivande en kyrka,
som skall komma att sakna motstycke. Det
är svårt att finna några skäl, som talar
för att Lund redan vid denna tid har utsetts
till biskopens huvudort. Sannolikt är, att
Dalby ännu är den betydelsefullaste orten
i religiöst avseende. För att få ett begrepp
om Sven Estridsens intressen för de båda
orterna, kan man möjligen se på uppgiften
där det omtalas att han bygger kyrkan
i Dalby. Samtidigt omnämnes att han skän¬
ker 2 1h bol till kyrkan i Lund.30 Till
samma kyrka skänker Knut den helige
52 V2 bol år 1085. 31 En jämförelse mel¬
lan dessa två gåvor tycks visa Sven Estrid-
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Fig. 3. Dalby kyrka från väster. I förgrunden platsen
för den byggnad, av vilken lämningar påträffades
vid utgrävningar på 1960-talet. Foto Historiska
Museet.

sens förhållandevis ringa intresse för Lund.
Däremot är ju uppförandet av katedralen i
Dalby ett tecken på en betydligt större
värdering av denna ort, — i varje fall ur
religiös synpunkt. Tanken på att samman¬
föra flera samhällsfunktioner till en och
samma plats är kanske väckt men tydligen
inte förverkligad; i sinom tid kommer orga¬
nisationen med lokalt samlad kyrklig, eko¬
nomisk och rättslig förvaltning dock att
träda fram. Men det blir inte i Dalby
utan i Lund. Där finns redan en viktig
faktor som Dalby saknar. Där finns pen¬
ningen.
Ännu så länge kommer emellertid Dalby
att behålla sin position. Kungamakten har
mycket riktigt satsat på Lund och mynt¬
verket, men allt tar sin tid. Placeringen
intill färdvägen mellan västra Danmark och
Dalby inverkar inte omedelbart på Dalbys
ställning; en traditionsrotad kyrkoorganisation är stark. Kungen är taktisk och bygger
(eller bibehåller) sin kungsgård i Dalby
och förstärker relationerna till kyrkan.
Sven Estridsens makt ökar med åren. Han
5

sköter sina kort väl, och händelserna ute i
Europa kommer lägligt för honom. Sam¬
arbetet direkt med påven tar ny fart. I den
pågående kampen har kyrkan i Hamburg Bremen lierat sig med kejsaren mot påven.
Under 1074 och i början av 1075 vänder
sig påven till Sven Estridsen i och för
underhandlingar om upprättandet av ett
danskt ärkebiskopsdöme,. 32 Här kan vara
fråga om att skapa en nordlig front mot
Hamburg- Bremen. Men kung Sven av¬
lider troligen innan han får påvens bud.
Sven Estridsen efterträdes av sin son
Harald Hein som kung i Danmark. Och
Dalbys storhetstid är ännu ej förbi. »1

Aelnoths omkring 1095 författade levnads¬
beskrivning över Knut den helige omtalas
bl. a., att brodern Harald Hein efter sin
död 1080 begrovs på den berömda platsen
Vallis-viila, som på danska kallas Dal¬
by.»33 Av denna uppgift bör man kunna
sluta sig till att Dalby fortfarande innehar
en betydelsefull position.
Kyrkomakt och kungamakt i Danmark
kommer även i nästa århundrande att gå
hand i hand, men utifrån en annan plats
och under andra omständigheter, än de
som var rådande på Sven Estridsens tid.
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Arkeologi i Ystad
Robert B. Nagmér
Riksantikvarieämbetet, Box 1517, 221 01 Lund 1

Med anledning av husbyggnation företogs
år 1976 en arkeologisk undersökning i kv
Qvirites i Ystad genom Riksantikvarie¬
ämbetets regionkontor i Lund med förfat¬
taren som grävningsledare. Undersök¬
ningen begränsades till en yta av 210 m2
utmed Hamngatan- Liregatan. En total¬
undersökning av området skulle ha blivit
alltför kostsam och eftersom ingen källar¬
våning var aktuell i det planerade huset,
koncentrerades undersökningen till de om¬
råden, där husets bärande element skulle
vara belägna.

Undersökningen utgjorde en viktig pus¬
selbit till stadens historia, eftersom känne¬
dom om Ystads äldsta skede är mycket
begränsad. Staden nämns i skriftliga källor
först under mitten av 1200-talet. Huruvida
Ystad redan då var en stad eller enbart
en fiskeby är osäkert. Den nuvarande
Mariakyrkan och rådhuset öster därom upp¬
fördes detta århundrade. Uppförandet av en
klosterbyggnad år 1267 tyder dock på att
Ystad redan då hade karaktär av en köp¬
stad. Stadens äldsta skede kan dock inte
gärna gå längre tillbaka än till 1100-talet
då Valdemar den Store och ärkebiskop
Absalon 1169—84 nedkämpade de vendis¬
ka angreppen och kustbandet återigen blev
säkert för anläggande av nya bebyggelser.
Stadens utveckling kan delvis avläsas i
de topografiska förhållandena under nutid
kontra medeltid. Den äldsta bebyggelsen är

koncentrerad till en höjdplatå kring Maria¬
kyrkan c:a 8 möh. Kvarteren norr om
Mariakyrkan ligger även på höglänt ter¬
räng medan mot väster och nordväst sker
en nivåsänkning på 1—2 m. Den medeltida
topografin var med all säkerhet mera
markant och nivåskillnaderna var också
större. Efterhand fylls dock den medeltida
stadskärnan ut med avfall och byggnadsrester under loppet av flera århundraden,
vilket i sin tur medför en kraftig nivå¬
stegring särskilt inom de låglänta och fuk¬
tiga områdena.
Det äldsta kartmaterialet i Ystads historia
går tillbaka till 1600-talet. En ny karta
upprättades 1753 av Meijer. Jämför man
dessa två kartor finner man att stadsplanen
är i stort sett samma och några radikala
förändringar har inte skett bortsett från att
enstaka gator försvunnit under tiden 16001753.
Enligt Lennart Améen var stora områden
inom vallarna obebyggda så sent som under
1700-talet. Flera forskare har försökt tolka
stadens utveckling både när det gäller be¬
byggelse, gatunät och topografi men någon
säker bild av utvecklingen kan endast ges
av väl underbyggda arkeologiska undersök¬
ningar, i första hand inom stadskärnan.
Lunds Universitets Historiska Museum
har företagit ett antal undersökningar inom
staden. Bland dessa kan nämnas undersök¬
ningen som utfördes på Skandinaviska
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Fig. 1. Schaktplan över undersökningsområdet.

bankens tomt sommaren 1967. Undersökningsområdet är beläget i kv Stenkil, dvs
strax norr om kv Qvirites där Riksantikvarieämbetet gjorde sina undersökningar
hösten 1976. Undersökningen i kv Stenkil
begränsades till tomtens östra del där lagerföljden var orörd. Fyndmaterialet bestod
av svartgods, äldre rödgods, stengods mm,

8

som vittnar om mänsklig aktivitet på
platsen kring 1200-talet. Något spår efter
permanent bebyggelse påträffades inte. Det
tycks snarare varit så att platsen under
denna tid var täckt av vatten eller åtminstone var vattensjuk. De fyndförande lagren
efter denna period härrörde från 15 -1600talet. På samma tomt påträffades även en

stenbeläggning, troligen rester av en gata

från 1400-talet. Vidare påträffades en
annan gatunivå med beläggning av runda
stenar som låg på 1,75 m nivå.
De andra undersökningarna i staden
företogs långt från kv Qvirites och är
knappast relevanta som jämförelsematerial
till den företagna undersökningen inom kv
Qvirites. Undersökningen inom kv. Qvirites
begränsades som tidigare nämnts till tomtens västra och norra del utmed Hamngatan -Liregatan. På grund av tidsnöd
undersöktes det avschaktade området
punktvis. Målsättningen var i första hand
att dokumentera lagerföljden utmed Hamngatan- Liregatan och inne på tomten, parallellt med Liregatan. Lagerföljden gav till
handa att kvarteret i samband med den
gamla stadskärnans expansion blivit utfylld under flera etapper med avfall av
olika slag, samt under senare skeden med
raseringsmassor från gamla byggnader som
rivits för att ge plats åt nya byggnationer.
Detta har resulterat i markhöjning och nya
landvinningar på havets bekostnad.
Dokumentation utmed
Hamngatan— Liregatan

Lagerföljden och fyndmaterialet från de
enskilda lagren utmed Hamngatan -Liregatan (profil A- A1) tyder på att kvarteret
stod under vatten så sent som under
1200-talet. Vid slutet av 1200-talet börjar
dock den ovan omtalade utfyllnaden, som
kan sättas i samband med befolkningsökning till följd av det säsongsmässiga fisket
under höstmånaderna. Den vita jämnkorniga sjösanden som en gång utgjorde
havsbotten, överlagrades därigenom så små¬
ningom av det äldsta fyllnadslagret, som
bestod av organiskt material i form av
trä, djurben, läder och avfall av odefinierbart ursprung. Ovanpå detta finns ett 0,60

m tjockt lager av gyttja, med i stort sett
samma innehåll som fyllnadslagret. Över
gyttjan följer ett c:a 0,20 m tjockt kultur¬
lager med inslag av lera. Lagret var fynd¬
förande och innehöll såväl stengods som
yngre keramikmaterial samt jämföremå]
och djur- och fiskben.
Kulturlagret överlagrades av grå och vit
sjösand med flisor av tegelsten. Detta
fyllnadslager har anlagts för att få en jämn
yta och att skapa goda förutsättningar för
dränering under och i anslutning till det
hus som hade stått på platsen ända fram
till sommaren 1976. Sandlagret liksom
huset (Lustigs hus) härrörde från 1700talet. I höjd med nuvarande gångbana (c:a
2,25 möh) vidtog modema raseringslager,
som bitvis gick under gångbanans beläggning.
Lagren utmed Liregatan (profil B-B1)
hade på flera ställen utsatts för sentida störningar. De äldsta lagrens sammansättning
och även lagerföljden var desamma som
utmed Hamngatan (profil A-A1). Den
senare lagerföljden (profil B-B') vittnar
dock om flera bebyggelseskikt ocii flera
fyllnads- och raseringslager än utmed
Hamngatan. Fyndmaterialets sammansätt¬
ning var dock trots den till synes komplicerade lagerföljden i stort sett homogen.
Den bestod av enstaka skärvor av stengods
och yngre keramikmaterial, huvudsakligen
från 1400- 1600-tal.
På c:a 1,40 möh, knappt 0,40 m över
grundvattennivån, påträffades en gatu- eller
gårdsplansbeläggning av jämnstora klapperstenar. Beläggningens ursprungliga utbredning gick inte att fastställa på grund av
sentida störningar.

Tomtmarken
Den tredje profilen (profi C-C1) upptogs
c:a 4 m söder om Liregatan, parallell med
9

profilen B-B1. I denna profil var lager¬
följden mera ostörd än i profil A-A1 res¬
pektive B-B1.
Det äldsta lagret utgjordes av ett svämlager som vilade direkt på sjösand i höjd
med 1976 års grundvattennivå. Knappt
0,20 m över grundvattennivån (0,90 möh)
påträffades en stenbeläggning som bestod
av klapperstenar och kalkstensflis inbäddad
i sand. Stenläggningen begränsades i öster
av ett schakt för avlopp och i väster av
en modem nedgravning för fundament.
Stenbeläggningens ursprungliga funktion är
svår att avgöra, men troligen utgjorde den
rester av en gårdsplan. Ovanför stenbeläggningen vidtog ett 0,80 m tjockt fyllnadslager av lera, tegelflis, sten och en¬
staka kolfragment. Fyllnadslagret över¬
lagrades av en stenbeläggning, som hade
en utbredning av minst 15 m. Stenbeläggningen var belägen c:a 2 möh och har
beskurits både från öster och väster av
modema nedgrävningar. Den var på två
ställen täckt av ett tunt kol- och sotlager,
som med största sannolikhet härrörde från
samma brandhärd. Stenbeläggningen och
kol- och sotlagret överlagrades av ett
modernt raseringslager.

Konstruktioner och fynd
Som redan nämnts, var man tvungen att
begränsa undersökningen till en yta av ett
par hundra m2 och till det äldsta bebyg¬
gelseskiktet, som var beläget c:a 2 möh.
Innan man under medeltiden har kunnat
ta området i anspråk har man dock varit
tvungen att fylla ut det med avfall av alla
de slag, som den växande staden kunde
erbjuda. Efter en tid har marken blivit
så torr att enkla byggnadskonstruktioner
kunde uppföras. De underliggande gyttjeoch svämlagren gav dock ringa stöd åt
de bärande stolparna. Dessutom var mark10

fuktigheten så hög att träet redan efter
en kort tid blev utsatt för rötangrepp,
vilket i sin tur medförde att de enkla
träkonstruktionerna blev kortlivade och fick
ersättas med nya byggnader. Den äldsta
byggnadskonstruktionen i kvarteret här¬
rörde från omkring 1400 när staden står på
toppen av sin utveckling och handeln
blomstrar.
Vi vet inte om den äldsta bebyggelsen
som uppfördes i kvarteret hyste folk eller
fä, men delar av en huskonstruktion, som
påträffades inom undersökningsområdet
och hade ett golv av hårdpackad lera, tyder
snarare på att huset beboddes av folk. Av
själva konstruktionen återstod utom det
ovannämnda golvlagret inte mer än stolphålen utmed den norra gaveln och västra
långväggen. I några av stolphålen fanns
enstaka stumpar av trästolpama kvar. I de
flesta av stolphålen kunde man påvisa pack¬
ning av sten och i vissa fall tegelflis eller
bådadera. Några indikationer såsom härd
eller avfall av sådan art, som direkt kunde
knytas till mänsklig boendemiljö, fanns inte
heller i den del av anläggningen som
kunde undersökas.
Snett genom anläggningens nordvästra
höm skar en 0,30 m bred och några centi¬
meter djup ränna med en flätverkskonstruktion i mitten. Av flätkonstruktionen
fanns pinnarna i rännans djupare delar,
samt tunna grenar som hade ingått i kon¬
struktionen kvar. Rännan började under
Hamngatan. Den var c:a 16 m lång, och
den sträckte sig i nord— sydlig riktning
under c:a 10 m innan den svängde mot
nordost och försvann under Liregatan.
Rännans ringa bredd och djup liksom
flätverkskonstruktionen gör att den knap¬
past kunnat fungera som dräneringsränna.
Snarare utgör den rester av en inhägnad.
Fragment av de pinnar som ingick i flät¬
verket, var välbevarade tack vare den
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Fig. 2. Översikt över det undersökta området utmed Hamngatan Liregatan. De runda, mörka fläckarna på
bildens mittparti utgjorde rester av väggstolpar tillhörande en huskonstruktion från 1400-talet. Foto: förf.

fuktiga marken. Några grävda stolphål eller
packning av sten eller annat material fanns
inte, utan pinnarna har drivits ner direkt
i marken.
Det äldsta bebyggelseskiftet underlag¬
rades av gyttja och därunder vidtog svämlager, som i sin tur underlagrades av vit
sjösand.
Fyndmaterialet från undersökningsom¬
rådet dominerades helt av djurben. Benen
härrörde från tamdjur och fisk. Fiskben
påträffades i begränsad omfattning, vilket
i första hand berodde på att de är mycket
svåra att upptäcka. Djurbenen vägde c:a

59 kg och utgjordes av flera hundra frag¬
ment. I hela materialet fanns endast ett
ben som visade spår efter bearbetning,
vilket troligen var skenbenet från en häst.
Benet var genomborrat i den ena ändan.
Det hade dessutom tre fåror som låg på
jämna avstånd från varandra.
De andra fyndgruppema utgjordes av
keramik, jämföremål och tegel av olika
slag. Bland fynden fanns även ett mynt,
som dock var så anfrätt och oxiderat att
det inte gick att sortera in under någon
myntkategori.
Ur dateringssynpunkt har vi endast kera11

mikmaterialet som underlag. Stengods fore¬
kommer i Skåne redan under 1300-talet,
men stengodsets karaktär från kv Qvirites
tyder närmast på 1400-tal och framåt.
Keramikmaterialet i övrigt utgjordes före¬
trädesvis av skärvor från trefotsgrytor med
glasyr på endera sidan men ibland på båda
sidoma. Ett antal handtag som härrörde
från trefotsgrytor kan dateras till 1 500
1600-tal. Dessutom påträffades ett antal
fragment av kakelugnskakel med kompli¬
cerat reliefornament som hade 1500-1600talskaraktär. Sammanfattningsvis kan sägas
att kvarteret har stått under vatten eller

12

åtminstone var fuktigt så sent som på
1200- 1300-talet men någon gång under
det efterföljande århundradet har man
börjat uppföra huskonstruktioner av enkla
slag på platsen. Iakttagelserna överensstäm¬
mer i stort med k v Stenkil.

Litteratur
S. Kraft, Ystads historia. Den danska tiden. Ystad
1956.
K. Andersson, Begynnande stadsarkeologi i Ystad.
De Ystadio 1972.

Kalkmålningama i Falsterbo kyrka
Av Lars Dufberg
Falsterbonäsets Museiförening, Tjuravägen 25, 230 11 Falsterbo

Restaurering och underhåll av kyrkor skall ske under antikvarisk kontroll: Kyrkorna är
i de flesta delar av landet de enda medeltida byggnader, som bevarats. Genom att följa
putsnedtagning vid restaurering får man möjlighet att dels studera den enskilda kyrkans
byggnadshistoria, dels att göra komparativa studier över medeltidens byggnadsskick och
kulturhistoria. 1 denna och följande artikel redovisas några av de rön, som under senare
år gjorts i Falsterbo kyrka.

Falsterbo kyrka, omgiven av två hav och
höga kullar av flygsand inrymde förr en
förnämlig samling helgonbilder. Några av
dessa har på olika sätt försvunnit, andra
åter har länge varit dolda för den besökan¬
des blickar men åter framtagits. Till de
om vars
senare hör de kaikmålningar
existens man länge var totalt okunnig —
som hittats vid restaureringar och ombygg¬
nader i kyrkan.

—

De första målningarna hittas
Vid 1953 års restaurering gjordes det första
fyndet när elledningar till de då mycket

omdiskuterade nya jämlampettema skulle
huggas in i putsen på ett av norra lång¬
väggens väggfält. Här hittades då mycket
vaga rester av en kalkmålning där man i
de suddiga konturerna trodde sig se en
riddares jämklädda ben. Om det var en
bild av S:t Göran vet man inte med säker¬
het, men mycket ansågs tala för teorin.
Då resterna av den ytterst otydliga mål¬
ningen skadats svårt vid inhuggningen av

elledningen gavs tillstånd till overkalkning,
dock tyvärr utan att någon fotografering
först gjordes för dokumentering av fyndet.
Betydligt bättre bevarade är de kalkmål¬
ningar man under samma restaureringsperiod fann vid den västra orgelläktaren i
kyrkorummets nordvästra höm. Här syns
på västra väggen mot vilken tomet mura¬
des på 1500-talet - en bild av den Helige
Mårten, biskop av Tours. Den ungersk¬
födde franske biskopen avbildas sittande
till häst och på sedvanligt vis delande sin
mantel. Tyvärr har hästen mist sitt huvud
då västväggen försågs med ett litet gotiskt
förmodligen vid tor¬
fönster som senare
åter igenmurats.
nets tillkomst
Bredvid Mårten Biskop kan skönjas de
ytterst svaga konturerna av S:t Kristofer,
bärande Kristusbarnet på sina skuldror och
med den enligt legenden blomstrande sta¬
ven i sin hand. Kristoferbilden omges av
en inramning som betydligt bättre än mål¬
ningen i sin helhet har motstått de århund¬
raden som gått sedan arbetet utfördes.
Även denna bild har vid senare arbeten i

—
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Fig. 1 2. Kal k målningar pålråffade 1953. Till vänster Mårten Biskop till häst samt konturerna av S:t Kristofer.
Till höger korsnedtagelsen.

kyrkan stympats, här har vid valvslag¬
ningen på 1400-talet det övre högra hörnet
kommit att skäras av en valvbåge.
Båda de ovan beskrivna målningarna är
utförda på kyrkans västvägg medan den
tredje samtidigt upptäckta
liksom den
förmodade S:t Göransbildcn - återfinns på
norrväggen. Denna tredje bild i kyrkans
nordvästra höm visar Korsnedtagelsen som
tyvärr
liksom Kristoferbilden - skurits
av en valvbåge. Av den ursprungliga bilden
återstår nu vad som förmodligen bara är
ca 3/4.
Att de båda yttre kalkmålningama före¬
ställande Mårten Biskop och Korsnedtagel¬
sen är samtida kan nog anses klart.
Färger, utförande, proportioner och bak¬
grundsdekorationer med rankor av klarroda
blommor är så lika att i vart fall ingen

—

14

längre tid kan ha förflutit mellan de badas
tillkomst. Kristoferbilden däremot avviker
klart från de andra både i fråga om storlek
och utförande och visar inga större släkt¬
drag med dessa. Storleken är nästan den
dubbla, färgerna är betydligt blekare och
bilden omges — till skillnad från de andra
av en inramande girland. En ungefärlig
åldersbestämning gjordes vid framtagandet.
Denna pekar dock på en gemensam till¬
komsttid för samtliga, mot slutet av 1300talet eller början av seklet därpå.
Av de tre helgonbilderna har de två,
S:t Kristofer och S:t Göran (om den över¬
kalkade bilden tolkades rätt), förekommit
även i andra sammanhang i Falsterbo kyr¬
ka. S:t Kristofer återfinns fortfarande i
koret, först och främst som skulptur i nära
nog full storlek, stående i ett skåp av ek.
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Fig. 3. Den nyupptäckta S:ta Gertrud med kyrkomodellen i sin famn.

Dessutom kan hans tillfångatagande och
avrättning beskådas, målade på skåpdör¬
rarnas insida i färger som trots sin ålder
behållit mycket av sin klarhet. Såväl
skåpets målningar som helgonskulpturen
anses härröra från Meister Bertrams verk¬
stad i Minden, även om han kanske inte
själv har utfört vare sig skulpturen eller
målningarna. Med den datering som gjorts
av verket till ca 1390 bör således ålders¬
skillnaden mellan Kristoferskåpet och kalk¬
målningen vara obetydlig.
Då Linné år 1749 besökte Falsterbo
fanns i koret även en skulpturgrupp före¬
ställande S:t Görans strid med draken och
tillskriven Henning Roleves verkstad samt
daterad till tiden mellan åren 1509 och
1522. Gruppen omnämns ej av Brunius
och får väl därför antagas redan vara borta
då hans »Skånes Konsthistoria för medel¬
tiden» skrevs vid mitten av 1800-talet. Av

denna S:t Göransgrupp finns i dag bara
prinsessan bevarad och även hon har varit
på väg att försvinna. Vid ett inbrott i kyr¬
kan sommaren 1975 stals tre andra sen¬
de två värdeful¬
medeltida skulpturer
laste av dem återfanns senare oskadda i
Lödde å medan den tredje, en sittande
törnekrönt Kristusfigur, ännu ej kommit
till rätta. S:t Görans prinsessa bars däremot
vid inbrottet bara ner från sin plats bredvid
altaret till kortrappan där hon lämnades
av tjuvarna. Kanske var den fullrunda ek¬
skulpturen för tung, kanske blev tjuvarna
skrämda.
I Husie kyrka i Malmö hänger sedan
omkring år 1630 en kyrkklocka, gjuten i
Köpenhamn år 1519 av klockgjutaren
Michel Stigeman. Ursprungligen tillverka¬
des klockan för Falsterbo kyrka där den
också hängde till dess Husie kyrka efter
en brand år 1624 skulle finna en ersättare
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Fig. 4. S:t ICristoferskåpet i Falsterbo.

till sin fördärvade klocka. På den gamla
falsterboklockan återfinner vi förutom de
båda tidigare omtalade helgonen S:t Kristo¬
fer och S:t Göran även falsterbokyrkans
skyddshelgon S:ta Gertrud. Brunius anger
visserligen att kyrkan i Falsterbo är hel¬
gad åt Jungfru Maria, men den uppgiften
16

strider mot Nils Henrich Lovéns i hans
avhandling »Di Territorio Skyttiano» från
1778. 1 Han anger således att »Kyrkan var
i första hand helgad åt S. Gertrud (Wessman Skånska Handl. sid. 71), men det
fanns även en annan kyrka i Falsterbo,
helgad åt den Heliga Jungfrun enligt ett

brev från ärkebiskop Jacob i Lund, daterat
dagen före den helige Franciscus’ dag år

1400.»
Ännu en kalkmålning hittas

Ända fram till för tre år sedan var avbild¬
ningen på kyrkklockan i Husie den enda
kända bilden av S:ta Gertrud i hennes egen
kyrka i Falsterbo. 1 Skanörs kyrka finns
hon avbildad på antemensalet från 1500talets början - där även S:t Göran före¬
kommer samman med Skanörs kyrkas
skyddshelgon S:t Olof - men i Falsterbo
kyrka var endast hennes namn bevarat.
Då den västra orgelläktaren år 1976 skul¬
le rivas för ombyggnad, återupptäcktes
emellertid S:ta Gertrud av lycklig slump.
Under rivningsarbetena lossnade nämligen
ett kalksjok från väggen och blottade en
tidigare okänd kalkmålning. Expertis till¬
kallades omedelbart och en målning före¬
ställande två kvinnogestalter kunde försik¬
tigt tagas fram. Släktskapen med de tidi¬
gare upptäckta målningarna av S:t Martin
och Korsnedtagelsen synes genom färger,
format och utförande vara klar. Men inte
nog därmed, en släktskap med målningen
av S:t Kristofer kan också ses genom den
tydliga likheten mellan inramningen av de
båda målningarna. Även den nyupptäckta
målningen har tyvärr stympats vid valv¬
slagningen, den högra kantens ramdel har
byggts för.
Att den vänstra av de båda kvinnogestal¬
terna skall föreställa S:ta Gertrud av Nivelles råder ingen tvekan om. Oftast avbildas
S:ta Gertrud bärande en kyrkomodell,
bredvid sig kan hon ibland också ha en
spinnrock och råttor eller möss. Konstnären
har här valt att avslöja hennes identitet
genom enbart kyrkomodellen, vilken hon
som ett tecken på sin iver att bygga
bär i sin famn. På samma sätt
kyrkor

—

—

avbildas hon både på kyrkklockan i Husie
och på Skanörsentemensalet. på alla de tre
kända avbildningama av henne i syskonförsamlingarnas kyrkor är hon således utan
de andra brukliga attributen. Men om den
vänstra gestalten är S:ta Gertrud, vem är då
den högra? Här möter vi inte Jungfru Maria
och inte heller Marias moder Anna som
de första lokala teorierna löd. Av allt att
döma ser vi i stället här en bild av S:ta
Dorothea, ett i Falsterbo och Skanörs kyr¬
kor ej tidigare förekommande helgon. S:ta
Dorothea blev martyr genom halshuggning,
hon avrättades under kejsar Diokletianus
i Caesarea omkring år 304. Inför avrätt¬
ningen hånade den kejserlige advokaten
Theophilus henne och sade att hon från
det himmelska paradis, som hon talat så
mycket om, skulle sända honom en korg
med frukter och rosor. Enligt legenden
skall - just då hon knäböjt för det dödande
svärdshugget - Jesusbarnet ha visat sig
iklädd en purpurfärgad mantel och bärande
den av Theophilus begärda korgen som
trots att det var mitt i vintem innehöll
rosor och tre äpplen. På Dorotheas önskan
lämnade Jesusbarnet korgen till Theo¬
philus.
S:ta Dorothea framställs oftast som en
ung kvinna med en krans av rosor eller
en krona på huvudet. Hennes attribut är
det svärd med vilket hon avrättades, en
korg med rosor och äpplen, en rosenkvist
och ibland även Jesusbarnet som då står
vid hennes sida.
På den nyupptäckta kalkmålningen står
hon med en korg med frukt och blommor
i den högra handen och en kvist med
blommor i den vänstra. Någon klart ut¬
bildad krans eller krona synes hon inte
bära om inte den mörkare färgtonen runt
både hennes och S:ta Gertruds huvuden
skall vara konstnärens förenklade sätt att
framställa den krona de ibland båda av17

bildas med. Inte heller visas det svärd som
hon ofta ses bära, men trots dessa brister
- inte heller S:ta Gertruds attribut är ju
fullständigt redovisade - torde det inte
råda något tvivel om hennes identitet.
Med den nya kalkmålning som på detta
vis av en slump kom i dagen för fyra år
sedan har äntligen S:ta Gertrud åter inträtt
i sin kyrka efter mer än 300 års bortavaro.
Men inte bara det, i hennes sällskap har
ännu ett kvinnligt helgon trätt fram i sina
medeltida färger för våra blickar. Efter
denna nya upptäckt ställer man sig gärna
frågan: finns ännu fler medeltida kalk¬
målningar dolda av seklers kalk i Falsterbo
kyrka?

I

Not
Enl. översättn. från latin av fil. lic. Josef Redforss
för Skytts Härads Hembygdsförening I960.
1
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S:ta Gertruds murar
Av Kama Jönsson
Skånes Hembygdsförbund, Winstrupsgatan 10, 222 22 Lund

Kyrkan i Falsterbo, som är stadens erida
bevarade byggnad från medeltiden, är hel¬
gad åt S:ta Gertrud. S:ta Gertrudspatrocinier blir i Norden vanliga först på 1300talet och var oftast belägna intill större
kommunikationsleder. Helgonet ses som de
resandes och de sjukas beskyddarinna.1
Kyrkan i Falsterbo består av tom, lång¬
hus och kor och är uppförd i tegel, som
i efterhand putsat. Det närmast kvadra¬
tiska tomet är fyra våningar högt. Ljudöppningarna på fjärde våningen är spets¬
bågiga. På andra och tredje våningen finns
ljusgluggar. Portalen i väster har en svagt
rundbågig välvning. Gavelröstema är trappstegsformade med blinderingar.
Det till planen mycket långa långhuset
har på norra och södra sidan fem sträv¬
pelare. Fönster och portalomfattningar är
spetsbågiga. På långhusets norra och västra
sida finns de ursprungliga portalomfattningama kvar. På södra sidan kan man se
den igensatta sydportalens yttre omfattning.
Långhuset har på denna sida fem fönsteromfattningar. Den andra omfattningen från
väster är igensatt. Fönstret intill sydpor¬
talen är mindre än de övriga. Också på
norra sidan finns en igensatt fönsteromfatt¬
ning. Uppe på långhusvinden syns lång¬
husets ursprungliga fönstervalv ovanför
valvens gördelbågar, vilket tyder på att nu¬
varande valvsystem i denna del av kyrkan
är sekundärt. Vidare kan här iakttagas att

mittpartiet av långhusets västra gavelröste
rivits när tornet byggdes och att långhusets
östmur raserats när koret uppförts.
Koret ligger något förskjutet åt norr i för¬
hållande till långhuset och har fem sidor.
Varje sida begränsas av strävpelare. Kor¬
fönstren har flacka spetsbågiga valv och
två fönsterposter av rundad formtegel. Från
insidan av koret syns att det på södra
sidan funnits en hög, rundbågig portal.
Tidigare sammanställningar av kyrkans
byggnadshistorik har gjorts av främst C. G.
Brunius 1850, Göran von Essen 1939 och
Lars Dufberg. Göran von Essen har i sam¬
band med värmeinstallationen 1935 utfört
en arkeologisk undersökning då rester efter
vapenhusets grundmur påträffades utanför
långhusets södra sida, mitt för sydportalen.
Vapenhuset kunde konstateras vara sekun¬
därt i förhållande till långhuset. Samma
år lades också nytt golv i långhus och kor
och vid sållningen av fyndmassoma under
golven framkom flera mynt. I långhuset
var det tidigast daterade myntet en pfen¬
nig från Mecklenburg 1335-1375. I öv¬
rigt fanns här ytterligare ett sent 1300talsmynt och sex 1400-talsmynt. I koret på¬
träffades tre mynt präglade under 1400talets förra hälft. På grundval av bl.a.
myntfynden har långhuset av Göran von
Essen daterats till 1200-talets slut eller
1300-talets början och koret till 1400-talets
början. Tornet har daterats till början av

1500-talet.2
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Fig. 1. Långhusets södra fasad.

C. G. Brunius daterar inte kyrkans till¬
komsttid men skriver att långhuset är kyr¬
kans äldsta del och att detta från början
haft platt trätak. Vidare redovisar han att
det på långhusets södra sida funnits ett
tornliknande vapenhus, som rivits under
tidigt 1800-tal. Två strävpelare, en på var¬
dera sidan om vapenhuset, blev då också
bortbrutna. På korets södra sida finns vid
tillfället för Brunius besök en liten dörr
och utanför denna omtalar Brunius att det
funnits en sakristia av kritsten, som rivits
samtidigt med vapenhuset. I tornet fanns
då en spiraltrappa upp till andra våningen.3
Hösten 1979 gjordes en fasadrenovering
av kyrkan. Alla lösa putspartier knackades
ned och det ursprungliga murverket blev
åter synligt. Många av de tidigare gjorda
observationerna kunde bekräftas vid mur-
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verksdokumentationen 1979. Det framgick
tydligt att långhuset hade byggts först.
Korets och tornets murverk låg inte i för¬
band med långhuset. Valvsystemets sekun¬
dära tillkomst i långhuset kunde även iakt¬
tagas från utsidan. Strävpelama här var
alla, utom en på vardera sidan om sydportalen, uppförda i förband med lång¬
husets murar men är inte planerade i rela¬
tion till nuvarande valv. Vidare har på
långhusets södra sida det ursprungliga
andra fönstret i väster delvis satts igen
i samband med att den invändiga valvpilastern placerats så att den skymt västra
delen av fönstret. Den för ljus fria delen
har utnyttjats till att göra ett litet fönster.
På korets södra sida blottades den stora
rundbågiga korportalen. Runt koret löper
en 5 skift bred bård av gult tegel under

större befolkningsunderlag än vad man kan
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Fig. 2. Korportal på korets södra sida.

den droppstensformade listen. Det gula
tegelfästet och droppstenslisten omskriver
portalen i en rektangel. Portalens övre del
har satts igen och en mindre dörromfatt¬
ning har murats i öppningens nedre del.
Det är denna dörröppning Brunius om¬

nämner.
Tomets sydvästra höm är ilagt med
nyare tegel, möjligen till följd av att muren
varit försvagad med anledning av trappan
upp till andra våningen.
I samband med en arkeologisk undersök¬
ning 1978 i stadsparken, strax sydväst om
S:ta Gertruds kyrka, kunde konstateras att
detta område varit bebyggt under 1200talets slut eller 1300-tal. Denna bebyggelse
liknade troligen mer en vanlig by än ett
samhälle av stadskaraktär.4
Kyrkans tidigaste del, långhuset, torde
med dåtidens mått mätt ej betraktas som en
landsortskyrka utan har troligtvis haft ett

antaga att det funnits i Falsterbo redan
under 1200-talet. Under andra delen av
1300-talet och 1400-talet kommer sillfisket
att få en avgörande roll för Falsterbos fort¬
satta utveckling. Utländska Hansastäder
skaffar sig förläningar, s.k. fiter, och det
är möjligt att detta förmedlat de arkitek¬
toniska förebilderna till S:ta Gertrud. Kyr¬
kan bör troligen dateras till denna tid.
Dopfunten som är det äldsta inventariet
har daterats till 1300-talet och myntfynden
som gjordes i långhuset motsäger inte hel¬
ler detta.
I relation till ovan nämnda finns inget
som talar för att kyrkan skulle uppförts
redan under 1 200-talet utan snarare får
man nog anta att långhuset, d.v.s. den
äldsta delen av kyrkan, uppförts under
mitten eller andra hälften av 1300-talet.
Innan långhuset blev färdigbyggt måste
emellertid något ha hänt som har föränd¬
rat den ursprungliga byggnadsplanen. Det
valvsystem, som i början planerats i rela¬
tion till strävpelama på långhusets södra
och norra sidor blev troligen inte uppfört
utan i stället nödgades man lägga ett platt
trätak. Kanske hade man också från början
planer på att i öster uppföra ett kor. Kan
denna förändring möjligen förknippas med
de bebyggelseförändringar i den profana
bebyggelsen, som spårats vid arkeologiska
grävningar 5 och har i så fall det nuvarande
koret tillkommit efter denna förändring?
Tornet har tidigare daterats till 1500-talet
men det kronologiska förhållandet till koret
kunde inte klarläggas i samband med mur¬
verkets dokumentation. Kanske tornet
t.o.m. kan vara äldre än koret.
Under 1980 kommer en dräneringsledning att läggas runt kyrkan och i samband
med denna kommer det att finnas möjlig¬
heter att kanske ytterligare komplettera
bilden av kyrkans byggnadshistoria.
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Plan över Falsterbo kyrka, upprättad av Theodor Wåhlin 1899, med markering av de i texten omnämnda
murpartiema.

1 Igenmurad torntrappa
2 Igensatt fönster
3 Sydportal

!

4 Platsen för rivet vapenhus

5 Skarv mellan långhus och kor
6 Igensatt korporlal

■

7 Igensatt fönster
8 Platsen för riven sakristia
9 Igensatt fönster
10 Igensatt nordportal
1 1 Igensatt fönster

Noter
1

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, del V,
S:ta Gertrud.
2 Scanias kulturhistoriska samlingar nr 2, S:ta Gert¬
ruds kyrka i Falsterbo, Göran von Essen, Mö 1939.
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3

Skånes konsthistoria för medeltiden, C. G. Brunius,
Lund 1850.
4
Ale 1978:4. Det medeltida Falsterbo, aktuella
problem och undersökningar. Lars Ersgård.
* Som ovan.

Ett renhomsredskap från mellersta Skåne
Av Lars Larsson
Lunds universitets historiska museum, Krafts torg 1, 223 50 Lund

Under de senaste åren har kunskapen om
människans agerande i Sydskandinavien
under den senaste istidens avsmältningsfas
utökats betydligt. Vi vet nu, inte minst
genom nyare undersökningar på Själland,
en hel del om bosättningsmönster och bo¬
platsval under denna tid.1 Ett mycket van¬
ligt boplatsläge är en förhöjning av sand
eller sandhaltig jord i anslutning till en
större sjö. Det har därvid visat sig att
lägerplatsen i första hand förlädes till
ett inlopp eller till ett utlopp ur sjön men
låga sandkullar utmed sjöstranden har ock¬
så valts som lägerplats. Valet av läger¬
plats är sannolikt betingat av att flera
önskemål därvid kunde uppfyllas. Förutom
att dricksvatten fanns lätt tillgängligt har
också närheten till sötvatten medfört att en
näringsgren - fisket - kunde förläggas
till boplatsens närhet. Det måste påpekas
att vår kunskap om fisket under och
omedelbart efter isavsmältningen får anses
som nästan obefintlig, speciellt som inga
säkra belägg för fisket i form av måltidsrester har bevarats. Men större sötvattensbassänger som genom ett vattensystem
hade kontakt med saltvatten bör under den¬
na tid ha innehållit rikligt med exempelvis
lax. Att laxfiske kan ha utgjort en mycket
viktig del av näringsintaget finns det goda
exempel på runt om i världen; i Japan och
på den nordamerikanska västkusten har det
till ganska nyligen funnits jägar- och fiskar¬

befolkning vars stapelföda utgjordes av just

laxen.2
Att placera sin boplats invid ett vatten¬
drag i kontakt med en större vattenyta
torde också haft en viss betydelse för den
jakt som bedrevs. Under denna tid har
renjakten tidigare ansetts vara helt domi¬
nerande. Nya rön beträffande senglacial
tid tyder på att landskapet inte varit så
öppet och inbjudande för renen som man
tidigare trott.3 Jaktvilt som exempelvis älg
och kronhjort kan också ha förekommit
ganska talrikt. Oberoende av vilket djur
som jagades så kan en placering av bo¬
platsen vid ett inflöde eller ett utflöde i
anslutning till en större vattenbassäng ha
påverkat jaktens utformning. Genom drev¬
jakt kunde viltet fås att förflyttas utmed ett
vattendrag och ned mot den öppna vatten¬
ytan. Väl nere vid sjön hade de möjliga
flyktvägarna för viltet reducerats. Kanske
drevs djuren ut i vattnet där de var ett lätt
byte för jägaren utrustad med pil och båge
eller med lätta kastspjut.
Oberoende av vilka faktorer som bidragit
till att boplatserna förlädes till sandiga för¬
höjningar vid sjöstranden så har de med¬
fört att det material vi har bevarat ger en
fragmentarisk bild av hur livet gestaltade
sig för dessa Nordens tidiga invandrare.
Självdränerande mark som sand är natur¬
ligtvis att föredra vid valet av lägerplats.
Men vad som var bra för den senglaciale
23

jägaren har visat sig problematiskt för dem
som idag är på jakt efter kunskap om
honom. Ett torrt boplatsläge medför att
lämningar av organiskt material såsom ben,
hom och trä snabbt brytes ned. Eftersom
boplatserna låg i anslutning till öppet vatten
kom troligen en del föremål att hamna på
sjöbottnen och var där skyddade från ned¬
brytande organismer. Någon längre tid kom
de dock inte att bevaras då tiden efter isavsmältningen karaktäriseras av en påtaglig
nivåsänkning för alla större vattenbassänger. De fyndförande bottenlager som
eventuellt hade bildats kom därvid i kon¬
takt med luftens syre och resultatet blev att
lämningar av hom, ben och trä snabbt
förstördes. Detta är anledningen till att vi
har ett obetydligt eller oftast obefintligt
organiskt fyndmaterial. Några få ben an¬
tyder jakt på ren, kronhjort, järv och bäver.
Även om det ursprungligen förelegat ben
från såväl fåglar som fiskar har deras sköra
konsistens medfört att de helt har brutits
ned. Redskap av ben och hom saknas
också från boplatserna. Vad som finns be¬
varat är redskapen av flinta och avfallet
vid tillverkningen av dessa. Trots detta
kan vi få en viss inblick i vilka ben- och
hornredskap som användes genom de lös¬
funna föremål som framkommit i mossar
och sjöar. Vissa kan ha slängts ut från
idag helt förstörda strandboplatser medan
flertalet av en tillfällighet tycks ha hamnat
på sjöbottnen. Dessa föremål kan nästan
samtliga indelas i två olika föremålsformer,
nämligen hackan av renhorn och harpunen
av ben.
Hackan av renhorn består av ett skaft¬
parti av homstam och en gren som är vink¬
lad mot denna. Den senare har oftast en
trubbig eller spetsig avslutning som gör
den lämpad som huggredskap men det finns
också exemplar med en fördjupning i änden
i vilken en spets av flinta kunnat sättas in
24

och som sannolikt utgör prototypen till de
första flinty xoma.
Den andra redskapsformen är de grovtandade harpunema vilka formats ur ett
kraftigt rörben som i de flesta fall härrör
från älg. I baspartiet är de antingen förtjockade eller försedda med en mothak.
Avsikten med denna utformning tros
vara att de löst fästes i ett träskaft vilket
föll bort då harpunen träffade offret.
Genom en lina fäst vid baspartiet kunde
sedan det träffade djuret dragas in. Ett
sådant jaktredskap har varit lämpat för jakt
på säl vilket likheten med flertusenårigt
yngre harpuner ger belägg för.4 Men att
denna form påträffas i sötvattenavlagringar
tyder på att den även kan ha haft andra
användningsområden som exempelvis vid
laxfiske.
Genom pollenanalyser av omgivande
lager har såväl renhomshackoma som har¬
punema daterats till den senaste delen av
senglacial tid.5 Harpunema synes också
förekomma något längre fram i tiden d.v.s.
i äldsta delen av mesolitikum.6 Utöver
dessa båda former finns endast några få
fynd av bearbetat renhorn varav ett har
tolkats som homkniv.7
Till denna förhållandevis torftiga upp¬
sättning av renjägarens hom- och benred¬
skap torde ett »nygammalt» fynd kunna
inlemmas.8 Det består av ett genomborrat
hornstycke (Fig. 1). Föremålet påträffades
år 1943 vid nedläggningen av en rörledning
från Kävlingeån och upp mot Harlösa
mejeri. Enligt upphittaren, skulle det ha
framkommit vid ett av de första tagen med
grävskopan i åslänten. Homstycket låg på
ett djup av mellan I och 1,5 m i bottendyn.
Några vidare undersökningar med anled¬
ning av fyndet företogs inte.
Föremålet har bestämts som härrörande
från toppdelen av ett renhorn.9 Det är
23,6 cm långt, 8,1 cm brett och 2,5 cm
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Fig. 1. Renhomsredskap med genomborming från Harlösa. Skala 1.
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tjockt. Det uppvisar ett kortare parti av
homstammen samt två tomtaggar. Av den
ena återstår inte mer än ett kortare parti
i vars ände det finns några märken som
kan ha åstadkommits vid bearbetning. Den
längre homtaggen har en fragmentarisk
ände där tydliga snittspår förekommer.
Sannolikt har änden haft en ganska tvär
avslutning. Några säkra spår i homstam¬
men efter bearbetning kan inte konstateras.
I anslutning till övergång mellan homstam
och homtaggar har föremålet försetts med
en genomborming som har en rundoval
utformning med största måttet av 2,2 cm.
På föremålet finns också rispor som sanno¬
likt uppkom i samband med att det fram¬
grävdes.
För att kunna få en säkrare datering av
föremålet uttogs jordprov, från en liten för¬
djupning i homet, för en pollenanalys.
Tyvärr utgjordes huvuddelen av provet av
sandigt material som knappast innehöll
några pollenkorn. Endast några få delvis
fragmentariska tallpollen kunde identi¬
fieras . 10 Det som antyder att föremålet
tillhör senglacial tid är materialet - ren¬
horn
och delvis också uppgiften om att
det låg i bottenmaterialet. Denna uppgift
synes bekräftas av att jordprovet från hor¬
net bestod av minerogent material. Botten¬
dyn torde därvid ha bestått av en ler- eller
kalkgyttja och detta är vanligtvis den äldsta
bildningen i en gyttje- eller torvserie.
Från skånskt område saknas inte paral¬
leller till föremålet men deras ålder är dis¬
kutabla. Från Skateholm i sydligaste delen
av landskapet härrör en eggförsedd horn-

—

yxa där materialet med viss tvekan be¬
stämts som renhorn.11 Yxan som är försedd
med genomborming har vissa likheter med
en grupp älghomsyxor från en tidig del av
mesolitisk tid. Den andra parallellen finner
vi i ett rikt omerat renhomsföremål som
påträffats vid undersökningen av en meso¬
26

litisk boplats vid kanten av Ageröds mos¬
se.12 Till sin form har de vissa likheter
med ett brett övre parti, ett borrat hål samt
en avsmalnande spets. Skillnaden ligger i
bearbetningen där Agerödsexemplaret är
försett med såväl plastisk som ristad orna¬
mentik. Tre alternativa förslag för tillverkni ngstiden för fyndet från Ageröd har fram¬
förts då det påträffades i lager som bil¬
dades minst ett par tusen år efter det att
renen försvunnit från Skåne. Föremålet kan
ha tillverkats under senglacial tid, slängts
bort och sedan tagits tillvara som en kurio¬
sitet av en mesolitisk jägare. Ett gammalt
renhorn kan också ha tagits tillvara och
sedan formats och omerats men detta alter¬
nativ synes vara mindre troligt då homet
efter så lång tid i marken skulle vara
alltför sprött för bearbetning. Däremot
finns det vissa indicier för att det utgör
en importprodukt från ett område, exempel¬
vis de sydnorska fjälltrakterna, där renen
förekom under mesolitikum. Någon entydig
datering av föremålet kan som synes inte
redovisas men det sista alternativet har
dock ansetts som det sannolikaste.
Från danskt område finns endast ett fynd
med vissa likheter. Det utgöres av ett något
vinklat stamparti av kronhjortshom från
östra Jylland som försetts med en genom¬
borming. Båda ändarna uppvisar tydliga
bearbetningsspår. Föremålet är lösfunnet
men låg i lager som sannolikt är av senglacial ålder. 13
Om liknande föremål är ytterst fåtaliga
i Skandinavien så finns det däremot ett
betydande antal liknande redskap på konti¬
nenten.14 I boplatser från den yngsta kul¬
turfasen under paleolitikum benämnd Magdalenien förekommer hompartier med
genomborming som i form helt motsvarar
exemplaret från Harlösa. Dessa genombor¬
rade homstycken är inte så sällan försedda
med ornamentik i form av inristade djur-
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Fig. 2. Genom att använda en skaf trä lare i kombination med uppvärmning kunde krokiga grenar rätas ut till
användbara pil- och spjutskaft.

figurer. Typen som sådan förekommer inte
längre norrut än till mellersta Tyskland
och de nordligaste fynden av Magdalenien
förekommer i norra Tyskland men en kul¬
turyttring nära besläktad med denna, den
s.k. Federmessergruppen, har sannolikt
förekommit i Danmark.15 Därmed synes
kontaktpunkterna knappast vara så avlägsna
att inte dessa genomborrade homstycken
kan ha varit spridda över hela Nordeuropa.
Funktionen för detta redskap är omdisku¬
terad. I äldre litteratur förekommer ofta be¬
nämningen kommandostav varvid avses att
föremålet skulle fungerat som ett attribut
för ledarskap. Denna tolkning baseras på
att man ofta lagt ned ett omsorgsfullt arbete
vid framställning av redskapet i form av
bearbetning och dekoration. Numera anses
däremot typen ha haft en mera trivial men
väl så betydelsefull funktion, nämligen som
remstrigel eller snarare som skafträtare.
Genom att dra läderremmar snett genom
hålet och mot dess kanter kunde remmarna
mjukas upp. I ett senglacialt landskap med

buskvegetation och småträd har bristen på
långa och raka grenar för pil- och spjutskaft
varit uppenbar. Genom att dra en gren ge¬
nom hålet på homstycket och bända åt mot¬
satt håll i förhållande till grenens krökning
kunde man åstadkomma raka skaft även ur
ganska krokiga grenar (Fig. 2). Mycket
tyder på att homstycket från Harlösa haft
just denna funktion. Dels är det genom¬
borrade hålet rundovalt till formen vilket
underlättar då man skall böja till en cirkel¬
rund gren. Därtill finns tydliga slitspår vid
kanten som mycket väl kan ha uppstått
då trästycket för att rätas ut tryckts hårt
mot hålets sidor. Borrhålets något asym¬
metriska placering talar mer för denna
funktion än för att det varit skaftat som en
form av homhacka.
Några av de genomborrade homföremål som tillhör mesolitikum har av vissa
forskare ansetts vara just pilskafts- eller
spjutskaftsrätare, så redskapstypen tycks ha
kvarlevat under flera årtusenden. 16
Trots parallellerna på kontinenten så
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kvarstår likväl problemet med dateringen.
Federmesser-gruppen som har vissa likheter
med Magdalenien anses tillhöra den s.k.
Allerödinterstadialen, vilken var en var¬
mare period under isavsmältningen för mel¬
lan 12.000 och 11.000 år sedan. Förutom
de likheter som finns mellan Magdalenien
och Federmesser-gruppen vad avser flint¬
redskapen är det mycket troligt att samma
förhållande också gällde för ben- och hornredskapen. Det är också under denna var¬
mare fas som vi har de flesta lämningarna
efter den senglaciala tidens jägare.
Vad avser belägg för mänsklig aktivitet
från senglacial tid i området runt fynd¬
platsen för det genomborrade homstycket
så behöver vi inte avlägsna oss särskilt
långt från fyndplatsen. Vid efterundersök!

ningama för en älghomshacka som på¬
träffats i en mosse på fastigheten Harlösa
41, vilken ligger på andra sidan ån och
cirka 400 m från fyndplatsen för det
aktuella homredskapet, tillvaratogs några
flintföremål från mosskanten.17 Bland des¬
sa finns en s.k. tångespets som har stora
likheter med dem som användes under senglacial tid. För övrigt ligger såväl det
genomborrade homstycket som flintföre¬
målen inom ett område med sandmark och
endast ett par kilometer från en stor vatten¬
bassäng, nämligen Vombsjön. Detta land¬
skap torde ha varit speciellt attraktivt för
de senglaciala människorna enligt vad vi,
som framförts tidigare, idag känner till
om deras boplatsval.
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Bevaringsprogram för Ängelholms
innerstad

Att Ängelholm hör till de medeltida stadsbildningama glömmer man lätt. Gatunätet
är faktiskt förvånansvärt väl bevarat i den
stad Christian II lät anlägga 1516 som
efterföljare till Luntertun. Självfallet har
bebyggelsen oavlåtligt ändrat skepnad. Den
omvandlingen har gått betydligt snabbare
i Ängelholm än i många andra sydsvenska
stadskärnor. Framför allt var det elden,
som tunnade ut det äldre fastighetsbestån¬
det. Idag finns det bara ett tiotal bygg¬
nader kvar från (iden före 1802. De ligger
utefter södra delen av Storgatan eller vid
torget.
Med industrialismen strök Ängelholm ett
streck över den agrara köpstaden. Vad
inte hamnplanerna hade förverkligat, det
gjorde möjligen järnvägen. Linjen Helsing¬
invigdes
borg - Ängelholm - Halmstad
1885. Strax efter sekelskiftet fick man
också förbindelse med Östra Ljungby
(1904), senare kompletterad mot Klippan.
Kvartersnamn som Sockerbruket, Saft¬
stationen, Betvågen och Tegelbruket be¬
rättar om de anläggningar, som växte upp.
Av företagen från den tidiga industrialis¬
men lever den Grönvallska läderfabriken

kvar på sin ursprungliga plats, även om
byggnadsbeståndet förnyats. Den startade
i rent hantverksmässig skala år 1858.
Storgatan är Ängelholms livsnerv. Under
1800-talets senare hälft försköts stadens
centrum något mot norr. Den småskaliga
bebyggelsen utefter Storgatans södra del
övergick mot norr i tidstypiska två- eller
trevåningsbyggnader för att sedan klinga
av. Bebyggelsens skiftande skala, fasadbehandling och färgsättning ger den varia¬
tionsrikedom, som speglar stadens kynne
under drygt tvåhundra år. Hårdhänta in¬
grepp har inte saknats varken under 60eller 70-talet. Ändå har stadskärnan kvali¬
teter, som det är viktigt att slå vakt om.
Redan i början av 70-talet inleddes en
inventering av bebyggelsen i Ängelholms
kommun. Men inventera är inte detsamma
som att bevara även om inventeringsmate¬
rialet ger det nödvändiga underlaget. I
slutet av 1977 tillsatte kommunfullmäktige
en arbetsgrupp med uppdrag att ge förslag
till riktlinjer för bevarandemålet när det
gäller kulturhistoriskt intressant bebyggelse
och miljö i innerstaden. I gruppen ingick
förutom politiker bl.a. också stadsarkitek¬
ten, chefen för fastighetskontoret och
landsantikvarien.
Den s.k. Kulturmiljögruppens förslag
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presenterades redan efter ett år. Som vid
all annan bevarandeplanering har man klas¬
sificerat byggnader och miljöer. »Omist¬
liga» är enligt gruppens värdering vissa
fastigheter utefter Storgatans södra del,
flertalet från 1700-talet eller tidigt 1800tal. Till samma grupp för man några bygg¬
nader vid Stadsparken. Ett par är uppförda
i holländsk renässans under 1870-talet och

i

i

i

har ett betydande arkitektoniskt egenvärde.
»Sockerbruks husen» växte upp vid Östra
Kyrkogatan under 1890-talet. Dessa ar¬
betar- och tjänstemannabostäder i gult tegel
har en enhetlig karaktär, som är unik för
Ängelholm. Samtidigt kan dc berätta om
det tidiga industrialiseringsskedet. Att det
f.d. rådhuset från 1775 anses som omistligt
är inte förvånande. Lika litet som att man
vill slå vakt om det f.d. kronohäktct, upp¬
fört som stadshäkte omkring 1780. Där¬
emot noterar man med intresse att även
sentida byggnadsmiljöer möter uppskatt¬
ning och förståelse. Det gäller både enstaka
funkisbyggnader, hyresfastigheter från
tiden efter andra världskriget och 20-talets
villabebyggelse (klass 2 och 3). Att miljö
inte är detsamma som enskilda byggnader
utan samspelet mellan olika byggnader,
gaturummet och vegetationen påpekar
arbetsgruppen indirekt i ett särskilt avsnitt
med tillhörande utvärdering.
En medveten bevarandeplanering måste
naturligtvis ha sin utgångspunkt i en för¬
ändring av stadsplanerna. Först därigenom
skapar politikerna en förutsättning för att
bebyggelsen skall kunna leva vidare. 20eller 30-talets byggnadsrätt har ingen för¬
ankring i nutida synsätt när det gäller stads¬
bildens utformning. Här behövs både an¬
passning och spärr. Att Ängelholmspolitikema upplevt detta som en springande
punkt framgår redan av att man utfärdat
rivningsförbud i ett par kvarter i avvaktan
på översyn av gällande stadsplan.
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Ändå, bevarandeplanering är inte bara
detsamma som styrmedel utan i lika hög
grad en fråga om att skapa förståelse och
ge konkret hjälp. Kulturmiljögruppen har
mot denna bakgrund rekommenderat full¬
mäktige att avsätta särskilda medel. Av för¬
slagsvis 200.000 kr år 1980 skall en mindre
del gå till allmän information. Särskilt ut¬
värderade byggnader ägnas ett större be¬
lopp. Detta skall också kunna användas till
konsulthjälp. Av speciellt intresse är det
särskilda stadsbildsanslaget. Fullmäktige
bör anslå 75.000 kr till särskilda kostnader
där fastighetsägare inte kan få hjälp genom
statliga lån, eventuellt i förening med för¬
höjt låneunderlag. 1 samma anda läggs ett
förslag där man vill ge kommunen rätt
att teckna särskild borgen åt enskild. Att
fullmäktige anslutit sig till Kulturmiljögruppens principiella inställning är redan
klart. Även i konkret handling har man
visat sitt intresse. Kulturpriset för 1979 till¬
delades en fastighetsägare som uppmuntran
för föredömlig restaurering.

Åke Werdenfels

Vrams Gunnarstorp
Herrgården Vrams Gunnarstorp är belägen
i nordvästra Skåne, vid Söderåsens fot.
Slottets fyra längor har fått sin enhetliga
karaktär, i Christian IV-stil, vid en restau¬
rering på 1850-talet. Tre av flyglama är
uppförda under perioden 1633—43, medan
den norra byggnaden förmodligen är 50100 år äldre.
Vid en byggnadsundersÖkning februari
1980 företogs i portflygelns norra hälft
(tig. 1) framtagning och dokumentering
av rummets ursprungliga muröppningar.
Den lätt igenkänneliga, ursprungliga putsningen har konstaterats utmed alla fyra
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Fig. 1 . Plan av bottenvåningen
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väggarna, och det finns intet spår efter
någon murad spis; rummet har alltså sanno¬
likt inte haft någon värmekälla. Mur B’s
mycket markanta höjd, motsvarande den
södra portmurens, antyder att portflygelns
mittersta fronton åt väster är ursprunglig.
1 mur A konstaterades två dörrar och två
fönster (fig. 2). Muren mitt emot har haft
två stora, symmetriskt placerade fönster,
medan de båda murarna B och D tycks
ha varit utan öppningar.
För att förklara ett rum utan uppvärm¬
ning, sannolikt utan öppningar i långmurama, med två tättsittande dörröpp-
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Fig. 3. Plan, rekonstruktionstorslag

ningar i östmuren (mur A), och utan ljus¬
källor (fönster) i denna murs mitt, gives här
ett förslag till ursprunglig funktion, näm¬
ligen ett slottskapell (fig. 3). Ingången
(dörr 1) för prästen är bakom altartavlan,
och dörr II från borggården är för folket.
Av de (för undertecknad kända) nio kapell,
från ungefärligen samma tid, som finns i
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Fig. 2. Rekonstruktion av mur A
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Fig. 4. Rekonstruktion av mur E
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skånska herrgårdar, uppvisar de i Bjersjöholm, Kulla Gunnarstorp och Krageholm
drag, som ganska nära ansluter sig till det

här föreslagna kapellet. De har någorlunda
samma storlek, är belägna i bottenvåningen
och har ingång från borggården eller por¬
ten. Det bör dock betonas att inga ytter¬
ligare spår styrker denna tolkning, som
enbart har sitt ursprung i ovannämnda för¬
hållanden och undertecknads fantasi.
Där mur E och D stöter samman (fig. 1
och 3), har på mur E konstaterats putsning, som löper bakom mur D, som här
aldrig har varit putsad. Mur E, och dänned
slottets norra flygel, är således äldre än
portflygeln från 1635 (1643?), För ytter¬
ligare tidsbestämning av denna byggnad
kan nämnas, att en kalkntålad dekoration
i ett rum i andra våningens östra del. har
(med förbehåll) daterats till 1500-talets
andra hälft. De nedre bågarna i mur E
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(fig. 4) står fortfarande öppna, men fram¬
träder som nischer in emot mur D. De
övre öppningarna är sekundärt igenmurade
med en stens tjocklek in emot mur D.
Spår efter sannolikt motsvarande öppningar
har konstaterats i nordflygelns östra del på
samma plats. Dessa stora öppningars funk¬
tion före längorna från 1633 43 är onek¬
ligen en intressant fråga. De förutsätter
antingen en »invändig yttermur» i norra
huset, eller byggnader samtida med nord¬
flygeln, där portflygeln och östflygeln är
belägna.
Henrik Jacobsen
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