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En nattmans öden under 1700-talet — ett exempel
på hur landskansliets diarier kan användas
för personsökning

Av Käthe Balint
Landsarkivet, Box 2016, 220 02 Lund

Nattmän, rackare, kältringar och tattare var gångna
tiders benämningar på samhällets lägre sociala skikt. Även
om dessa människor levde innanför lagens råmärken
ansågs deras sysslor vanhedrande och ställde dem utanför
samhällsgemenskapen. Denna artikel visar hur arkivforskning
kan ge social bakgrund till sådana människoöden.

Vinjettbilden är hämtad ur H. P. Hansen, Natmændsfolk
og kjæltringer.

.•>•1... V. ri&
officiella synen på dessa människor i sam¬
hällets utkanter. I ett traditionellt kyrko-
boksmaterial kan dessa personer ev. iden¬
tifieras men inte följas. Jag ska här för¬
söka visa en alternativ källa till kyrkoboks-
materialet och som exempel följa en natt¬
mans öden under 1700-talet.

Allt emellanåt har jag under mitt arbete
på landsarkivet i Lund träffat på släkt¬
namnet Bollvig i olika sammanhang. Till
yrket var männen alltid nattmän. Släktens
kvinnor gifte alltid in sig i nattmanssläkter.
1 flera generationer i senare delen av 1700-
talet bodde familjen vid Dalby avrättnings¬
plats, i Östra Mölla. Huset kallas ibland
Galjehuset. Det ovanliga släktnamnet och
att samtliga släktens medlemmar var natt¬
män fascinerade mig.

Nattmannen var den skånska och danska

1 socialhistoriska undersökningar är kyrko-
arkivalier såsom födelse-, vigsel- och död¬
böcker samt flyttningslängder ett ofta an¬
vänt material. Socialhistorisk forskning är
i stor utsträckning baserad på källor av
denna typ. Tyvärr fångar vi inte in en del
människor med detta grovmaskiga nät.
Personer som flyttar ofta eller byter namn
d.v.s. som har en socialt sett mera tvivel¬
aktig levnad, blir naturligtvis därför också
ofta omöjliga att följa i längderna och tap¬
pas lätt bort även av den mest rutinerade
forskare. Detta är beklagligt, ty genom att
dessa personer ständigt kommer i konflikt
med samhällets lagar, finns det förhållande¬
vis mycket detaljerat material om deras
göranden och låtanden. Detta rikhaltiga
material ger ofta en gripande bild av mar¬
ginella existensers öden och samtidigt den

1



'h ■-mwhIA,

fe

v v ’*•* •~C£*• ‘* '•
X. nrr x

■7-"-'*35ÿ#v K■ y.
visür-yr/A.

i5?B js

isir r'jxf
Fig. I. Nattmansfolk på vand¬
ring. Ur H. P. Hansen, Nat-
mændsfolk og kjæltringer,
Köpenhamn 1921.
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benämningen på Uppsveriges vallackare.
Den mest kände litteräre företrädaren för
denna befolkningsgmpp är »Vallaekaren»
i Frithiof Nilsson Piratens böcker om
Bombi Bitt. Hans sysslor bestod i, för¬
utom att gälla hästar, att slakta hästar och
att skära ner självspillingar. Dessutom
skulle han vara bödeln behjälplig vid av¬
rättningar med att skära ner den hängde,
att utföra stegling samt att begrava avrät¬
tade och självspillingar. Dessa hade inte
rätt till en kyrklig begravning utan grävdes
ner i ett tremarkaskäl d.v.s. där tre byar
eller socknar möts. Ibland var nattmannen
tillika sötare.1 Alla dessa sysslor ansågs
vanhedrande och nattmannen levde därför
utanför samhällets gemenskap.2

Varifrån rekryterades då vallackama? 1
Skåne var benämningen synonym med tat¬

tare enligt Brita Egardt. Enligt deras egen
tradition härstammade de från tolv bussar
som Karl XII medförde tillbaka till Sverige
från Turkiet.3

Som en utgångspunkt för det fortsatta
sökandet ställde jag samman en släkttavla
över släkten Bollvig med hjälp av Dalby
församlings födelse-, vigsel- och död¬
böcker, de första husförhörslängderna samt
flyttningsattester.

Bollvig Pettersson dog i Dalby 1775
54 år gammal. Han hade sönerna Mårten
född omkring 1758 i Danmark, Johannes
född omkring 1770 i Dalby (ej införd i
födelseboken) och Daniel född den 25/2
1770 i Dalby.4 En dotter Ingeborg dog den
19/12 1768 i Dalby I 1/2 år gammal. Hon
var inte född i Dalby. Familjen torde alltså
ha inkommit till Dalby strax före dotterns
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I:mo tøatfmamieit Friedrich Bóllvig pe.
teríon , (jrotlft’ii, fáfom bomb art Síifft fócmiútf,
Dd) reían roar uti Yftad, art ti(i TyíkUnd
dfroerfóraS, bar fábt titlfáBe, att jámrefiii í>u-ftru Anna Chriftina Jacobs ©ot&er fig pá fløj¬
ten pra&icera.

2.do Studenten Ola íngftedt, fem afeii íLandscrona falltapen Æarf, Peter Jonsfon
BrincKberg benáinb, blifroít aiujirroeti brlatj-
tia uti uðare faÜiTe !£an|?e Banco* feNaré ut-
ðtfroanbrs 3Baraube5 bemalte Ingftedt beiTi tfireu,
fóbb 2;iie mibl på bemia libati Stockholm uti
en bo Torpa beiiåmb broavejt baut* ftater (Fall
»arit ianéman; Ingftedt bar rór iitøcu tit |V-
baii rottfatg i HufleiSd af Billinge éorfn p(fc
terta £ábtt od) tå roarítftátt nti en blå iurcouc
met roå|t af famma fårq, qtona bófor, famr 411-
la Piiappar uft unterfliterne, blå fprdf/iga ?o-
mulls jirumpor, ocb (Poor; år låna txh fmel til rot¬
ten, bar frøart Port bår od) lifa åaonbroner, upo-
fåfi batt od) till utfeentet (Talt roara nAgra ed>kiuao åbr øammal.

epulle fóvenámte QJerfoner årtappaS, båra tbe
unter fåPert forroar till fåftmnøen barftåtee iman-

Fig. 2. Landskansliets efterlys- l , i\la[mÖ gOllblj-Cancdlie b. 21. OdobeT l?6%.
ning efter nattmannen Fried- w
rich Bollvig Peterson. Ur läns¬
styrelser tryckta kungörelser
1765-69.

ADLERFELT
EBBE JOH. SOMMAÄ.

död. Därtill uppträdde som gudmödrar och jag en tryckt efterlysning »Nattmannen
faddrar i Dalby nattmansänkan L. M. Boll- Friedrich Bollvig Petersson, Hwilken, så-
vig, nattmansdottem Johanna (eller Anna) som dömd att Riket förvisas, och redan
Maria Bollvig samt Dorotea Bollvig. war uti Ystad, att till Tyskland öfwerföras,

Släkttavlan ger uttryck för mycket litet har fådt tillfälle, att jämte sin hustru Anna
dramatik. Den ger endast vissa hållpunkter Christina Jacobs Dother sig på flyckten
och lämnar många frågetecken. Vi får inte practicera.» Efterlysningen var daterad den
veta något om Bollvigs tidigare liv. Det 21 oktober i landskansliet i Malmö.5
syns inte möjligt att komma längre tillbaka Istället för att finna familjen inflyttad

detta år finner vi den alltså förvisad ur
landet. Hur kunde de rymma? Hur kunde
de bosätta sig i Dalby senare samma år
utan påföljd?

med hjälp av kyrkoboksmaterialet.
Först ett annat material leder oss vidare.

Vid en genomgång av kungörelser och
efterlysningar i ett annat ärende påträffar
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I Malmöhus läns landskanslis diarium
över inkomna handlingar 1768 finns ett
brev från Ystads magistrat angående flyk¬
ten.6 Däri berättas, att landsförvisade natt¬
mannen Friedrich Bollvig Petersson och
hans hustru, som med bevakning förts om¬
bord på ett fartyg i Ystad hamn destinerat
till Stralsund, lyckats hoppa överbord och
simmande försvinna. Landshövdingens åt¬
gärd finns antecknad bredvid; »Efterlys¬
ning». Inget vidare finns antecknat om
familjen i landskansliets diarier under se¬
nare delen av 1768.

Källorna hade alltså hittills gett svar på
hur de flytt men inte på de övriga frågorna.

En vidare undersökning av landskansliets
diarier över avgångna handlingar »öppna
ordres och fångpass» ger vid handen, att
Bollvig blivit landsförvisad av Landskrona
kämnärsrätt den 30 augusti 1768 och er¬
hållit fångpass till Stralsund.7

Målet och domen återfinns i Landskrona
kämnärsrätts arkiv. Den 29 augusti på kväl¬
len hade nattmannen Bollvig Pettersson in¬
förts drucken till häktet efter att han hade
misshandlat sin hustru. Målet togs upp
på morgonen följande dag. Bollvig lör ut
i eder mot rätten. Han dömdes till böter,
risslitning »som en landsförvisad miss-
dådare» samt verkställd landsförvisning
p.g.a. att han tidigare blivit dömd till detta
straff av kämnärsrätten i Helsingborg den
27 februari samma år.8

Frågorna om varför han blivit landsför¬
visad kvarstår och ytterligare en fråga till¬
kommer. Hur kunde kämnärsrätten, som
var en lägre underrätt, döma till lands¬
förvisning?

Någon dom den 27 februari finns inte in¬
förd i Helsingborgs kämnärsrätts protokoll
men däremot en rättegång mot Helsing¬
borgs nattman Friedrich Bollvig den 8— 1 1
februari. Ett flertal personer hade anmält
stölder av bl.a. en bagge, timmer, dörrstol¬

par och en spegel för rätten. Misstankarna
riktades snart mot Bollvig och två tyska
soldater. Vid rannsakningen framkom, att
soldaterna blivit bekanta med Bollvig då de
sålt begagnade kläder till honom samt köpt
salva mot utslag. Han hade då trakterat
dem med brännvin. Rätten påpekade, att
soldaterna borde förstått vem de umgicks
med av skylten ovanför husets dörr samt
av den mängd hästben som låg utanför
nattmanshuset.10

Bollvig berättade inför rätten, att sol¬
daterna kommit till honom då han låg i
sängen och tyckt att det var kallt, varpå de
gått ut och hämtat dörrstolpar från grannar¬
nas hus att använda som bränsle i kakel¬
ugnen. Bollvig hade då erbjudit dem plats i
sängen och trakterat dem med brännvin om
morgonen. Hustrun hade lämnat honom tre
veckor tidigare efter att han hade slagit
henne. Rätten frågade vad för tier personer
som besökte honom. Han svarade: »Ingen».
Om de övriga stulna sakerna nekade han
kännedom.

Nu inkom för rätten en fältväbel och
berättade att han igenkänt Bollvig. Dennes
rätta namn var Lehman och han hade varit
soldat vid Sprengtportens regemente i Kris¬
tianstad. Där hade han för bl.a. misshandel
vant dömd till slaveri i några år.

Bollvig erkände att detta stämde både
vad angick namnet och slaveriet, men att
han varit dömd inte för stöld utan för att
han, då några småpojkar retat honom på
gatan i Kristianstad, hade slagit ut fön-
sterna i huset där pojkarna tagit sin tillflykt.
Därpå hade kämnärsrätten dömt honom till
slaveri. Efter ytterligare förhör uppsköts
målet till en annan dag men återkommer
inte i domboken. Något domslut finns inte
infört den 27 februari.

Kan domen finnas i den renoverade (ren-
skrivna) domboken i Göta hovrätt? Tyvärr
saknas domslutet även där.
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Fig. 3. Landskrona fästning. Xylografi från mitten av 1800-talet, då fästningen fortfarande användes som
fängelse.

Enligt det saknade domslutet skulle Boll-
vig vara dömd till landsförvisning av Hel¬
singborgs kämnärsrätt. Kämnärsrätten var
en lägre underrätt i städerna. Den kunde
döma till landsförvisning endast i ett par
fall. Det gällde enligt 1748 års förordning
»tartarer och zieguener» . Om dessa dömts
tidigare till risslitning eller allmänt arbete
och återigen gripits kunde de föras till
kämnärsrätten och skulle där dömas att
föras ur länet. Kunglig befallningshavande
skulle underrättas. Här gällde det dock
snarast att förhindra landsstrykande. Idkade
dessa personer en för dem lovlig näring
fick de stanna.12

Häri kan svaret finnas på hur Bollvig
några månader efter sin landsförvisning och
fram till sin död kunde vara bosatt och ha
anställning som nattman i Dalby. Genom
att inneha ett lovligt hantverk och att inte
vara i klammeri med rättvisan erhöll han
rätt att stanna i landet.

Finns det några möjligheter att följa

honom vidare tillbaka till tiden som soldat
vid namn Lehman i Kristianstad?

Husförhörslängder för Helsingborg finns
inte bevarade för denna tid men i vigsel¬
boken för staden finns infört att nattmannen
och sotaren Friedrick Bollvik Pettersson
vigdes vid kvinnspersonen Anna Christina
Jacobsdotter den 10 april 1767. Några barn
till dem föddes inte i staden.

Varken på krigsarkivet eller landsarkivet
finns rullor bevarade för Sprengtportens
regemente för denna tid. Kristianstad
fängelsearkiv är först bevarat från 1800-
talet. Kristanstad kämnärsrätts protokoll
finns bevarade, men omfattar en diger vo¬
lym för varje år, och vi vet endast att Leh¬
man var dömd före 1768. Enda möjligheten
torde vara att fortsätta gå igenom lands-
kansliets diariers »fångpass» och »efter-
lysningar».

Först 1 1 år tidigare, den 26 april 1757
återfinns ett fångpass för Johan Friedrich
Lehman att föras till Kristianstad.13 Sam-
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rat sig, tagit två danska desertörer med sig
till den svenska sidan, men av rädsla för
att bli bestraffad om han återvände till sitt
regemente i Kristianstad, låtit värva sig och
erhållit värvningspengar vid Posseska rege¬
mentet i Malmö. Landshövdingen ber, att
Lehman skall bli befriad från straff, då
han hade skaffat regementet två rekryter.21

År 1753 var Lehman efterlyst igen.22
Denna gång hade han avvikit från fäst¬
ningen i Landskrona, där han var satt i
arbete i smedjan. Vid försvinnandet be¬
skrevs han »varande medelmåttig till väx¬
ten, mager och vitlagd i ansiktet, varit
klädd uti en blå vadmalsväst, utslitna
svarta skinnbyxor, vita ullstrumpor, runda
läderskor med trenne spännen uti samt en
blå ullgamsnattmössa på huvudet.

Något fångpass finns inte utfärdat för
honom de följande åren, så vi får inte veta
något om infångandet.

Ytterligare en gång tidigare, år 1751,
hade Lehman rymt från fängelset i Lands¬
krona. Även vid detta tillfälle hade han
tagit sig till Danmark, men denna gång
först efter att ha förövat ett inbrott i Vikens
kapell. Sedan han hade brutit upp fattig¬
bössan, stal han mässhaken. I Helsingör
sålde han galonema från mässhaken och
värvade sig i den danska armén. Han ar¬
resterades i Helsingör. Utlämningen till
Sverige efterlämnade en omfattande korre¬
spondens bl.a. med Kungl. Maj:t, innan
Lehman kunde återföras till fästningen i
Landskrona.23

I Maj 1751 hade Lehman anlänt till
Landskrona fästning, dömd i Kristianstad
till tre års fängelse, nio gånger gatulopp
genom 300 man och två söndagars uppen¬
bar kyrkoplikt, för att han hade deserterat
ur armén.24 Lehman anklagades, för att
han, under löfte om äktenskap och genom
att säga att han hade permission, hade
lockat en spinnerska vid yllefabriken att ge

tidigt avsändes en beskrivning av infångan¬
det till landshövdingen i Kristianstad.14 I
brevet uppgavs, att Lehman, som var dömd
till livstids fängelse i Kristianstad fästning
men hade rymt, hade gripits i Helsingborg
den 8 april enligt meddelande från magi¬
straten där.15 Lehman hade kvällen tidigare
kommit till stadens sötare men blivit an¬
given och tagen i fängsligt förvar.16

Han hade inte varit på fri fot länge.
Efterlysningen var utfärdad den 8 februari
samma år.17 I efterlysningen finns följande
signalement: »arbetsfången från Kristian¬
stad Friedrich Lehman beskrives av medel¬
måttig växt, svartlagd i ansiktet, med svart
krusigt hår, klädd uti blå rock med gul
väst och grå byxor, samt har bult om ena
foten.»

Efterlysningen var föregången av en be¬
gäran om efterlysning från landshövdingen
i Kristianstad län.18

Landshövdingen i Kristianstad borde i
sin tur genom ett inkommande brev från
garnisonen erhållit vetskap om rymningen,
men något sådant brev har inte påträffats.
Möjligen har rapporteringen skett muntligt.

Handlingarna ger även glimtar från det
hårda livet i fängelset, då medeltilldelning
m.m. gick över landshövdingen. Vintem
1756 rapporterar kommendanten på fäst¬
ningen att fångarna »så tillsägandes helt
nakna äro» och därför inte kan brukas i
kronans tjänst om de inte får nödtorftiga
kläder. Bultar och kedjor att fästa fångarna
med rekvireras också.19

Året tidigare finns Lehman upptagen på
fånglistan i Kristianstad med ytterligare ett
namn »alias Nommer».20

Samma år återfinns han i frihet igen.
Denna gång hade han tagit sig till Helsing¬
ör, och där låtit värva sig i den danska ar¬
mén. Enligt brev från landshövding Stael
von Holstein i Malmö till kollegan Bame-
kow i Kristianstad hade Lehman sedan ång-
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sig av med honom tran tastningen i Kris¬
tianstad tillsammans med sju tyska soldater.
Samtliga hade, efter ett omfattande spa-
ningspådrag, gripits och återförts till Kris¬
tianstad. Soldaterna ställdes inför krigsrätt
och spinnerskan inför rådhusrätten. Leh¬
man uppgav inför rätten, att han redan var
gift i Dolvitz på landet Ruen d.v.s. tro¬
ligen på Rügen.25

Detta är sista gången vi möter honom
i landskansliets material.26 Troligtvis hade
han en kort tid dessförinnan låtit värva sig
till den svenska armén, som var i starkt
behov av rekryter.

Om vi sammanfattar detta öde som vi
kunnat följa det, är en rimlig tolkning att
Lehman, som av vissa tecken att döma
varit av zigenskt ursprung, efter att han
varit i kontakt med rättvisan vid upprepade
tillfällen, tagit nattmansyrket för att få
hemortsrätt i landet.

Slutligen kan, om Johan Friedrich Leh¬
mans alias Nommcrs alias Bollvigs fort¬
satta öden tilläggas, alt han efter sina
många och länga fängelsevistelser, i sitt

fortsatta yrke som nattman i själva verket
utgör ett exempel på social återanpassning.

I Dalby lyckades han samla sin stora
familj, som bestod — förutom hustrun —
av några barn i ett tidigare äktenskap (bl.a.
en son född i Danmark) och här föddes
ytterligare två barn. Han tycks ha levt ett
stilla liv utan att ha varit i kontakt med
rättvisan och dog här av värk 1775.28

Som vi ser, företer naturligtvis materialet
många luckor, men ger andå en förvånans¬
värt fyllig bild av en av de personer, som
i senare tiders husförhörslängder på ett
tidigt stadium av sitt liv skulle överförts
till kategorin »personer utan känd hem¬
vist» och därmed varit mycket svår att
spåra i k yrkoboksmaterialet. För tiden före
husförhörslängdema är möjligheterna att
följa dessa kategorier av människor obe¬
fintliga.

Därför utgör landskansliets ämnesord-
nade diarier, även om bearbetningen är
tidsödande och ger vissa luckor, ett unikt
material.

Noter

8 Landskrona: Kämnärsrättens arkiv A I a:21.
9 Helsingborg: Kämnärsrättens arkiv A 1:33.
10 Om avståndstagandet från nattmannen se Egardt,
a.a. s. 218 ff.
11 Enligt brevväxlingen i samband med utvisningen
till Stralsund var domslutet bilagt efterlysningen. Ev.
har originaldomen bilagts utan att avskrift har gjorts
i domboken.
12 Kungliga förordningar, den 24 mars 1748.
13 Varje gång en fånge skulle förflyttas, antingen
detta gällde till fängelset, till rättegångsorten eller
mellan två fängelser, utfärdades ett fångpass. I
Malmöhus läns landskanslis diarier återfinns fång¬
passen under en särskild rubrik, i diariema för Kris¬
tianstad län ingår passen bland de utgående hand¬
lingarna till befallningsmännen.

Malmöhus läns landskansli B III a:32, fångpass.
14 Dito B III a:32, Bamekow,
15 Malmöhus läns landskansli B III a:32, Matem.

1 Egardt, Brita: Hästslakt och rackarskam, 1962, s.
198 ff.
2 Egardt. Brita: a.a. s. 218 ff.
3 Egardt, Brita: a.a. s. 195.
4 Att dessa verkligen var bröder framgår av Mårten
Bollvigs bouppteckning i Toma härads arkiv F II a:34
nr 88.
5 Malmöhus läns kungörelser 1765-1769.
6 Malmöhus läns landskansli B I a:44, D III a:79
s. 3835. Diariema är ämnesordnade efter avsändare
(inkommande brev) eller mottagare (utgående brev).
Därtill finns rubriker som »öppna ordres och fång¬
pass- och »efterlysningar- bland de utgående hand¬
lingarna. De inkommande diariema (B I a) hänvisar
vidare till inkommande handlingar (ex. D III a,
skrivelser från lokala ämbetsmän) och de utgående
diariema har hänvisningar till koncept till dc utgående
skrivelserna (A I a).
7 Malmöhus läns landskansli B III a:43.
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25 Kristianstad: Rådhusrättens och magistratens arkiv
A I a:44, 14/11 1750 § 3 och följande. Med landet
Ruen avses ev. Landriigen, den största av Rügens
öar. Här finns en ort Boldewitz (jfr. Bollvig!).

Kristianstads läns landskansli D I a:65.
26 De föregående årens diarier för Malmöhus och
Kristianstad län har genomgåtts för titlarna fångpass,
efterlysningar, Matem commisarie på Landskrona
fästning och landshövding Bamekow (Malmöhus län)
samt i Kristianstad län commendantskapets och gar¬
nisonens brev, herrar landshövdingars brev och befall-
ningsmännens brev.
27 Om Lehman lät värva sig till den svenska armén
för att erhålla hemortsrätt i landet i en svår tid har
inte kunnat avgöras utifrån materialet. Om värvandet
av zigenare till den svenska armén se Olle Helander
i Malmö stads historia del 2, 1977 s. 533.
26 Dalby kyrkoarkiv C:L Han återkommer inte i
landskontorets diarier.

16 Helsingborg: Kämnärsrätten A I a:62.
17 Malmöhus läns landskansli B III a:32, efterlys¬
ningar.
18 Malmöhus läns landskansli B I a:33, Barnekow.
19 Kristianstad läns landskansli B 1:23, från cominen-

danskapet, dito D 1:73, från commendantskapet.
20 Kristianstad läns landskansli D 1:73, från commen¬
dantskapet 23/4 1755.
21 Malmöhus läns landskansli B III a:30, Bamekow,

Dito A 1:32, s. 230.
22 Malmöhus läns landskansli B III a:28, efterlys¬
ningar.
23 Malmöhus läns landskansli B I a: 28, legations¬
sekreterare Faxell, kommissarie Krüger.

Dito B 111 a:27, löjtnant Hagman.
24 Malmöhus läns landskansli D III a:45 nr 5—7.
I utdragen av rulloma som är bilagda kallas han
Micha Fr. Lehman, men i övriga handlingar Johan
Friedrich.
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Glimtar ur Landskronas medeltid

Av Bengt Jakobsson
Riksantikvarieämbetet, Box 1517, 221 01 Lund

Landskronas tillkomst i början av 1400-
talet har ansetts vara ett direkt led i cen¬
tralmaktens handelspolitiska strävan. När
Erik av Pommern omkr. 1410 lät grunda
staden vid den ort som hette Södra Säby
utfärdade han snart rättigheter för engelska
och holländska köpmän att »ligga i Lands¬
krona» . Stadens tillkomst skulle alltså vara
ett led i Kungens strävan att skapa en
motvikt till Hansans starka ställning i de
äldre medeltida städerna. Denna strävan
kom emellertid snart på skam. Det dröjde
inte länge förrän hanseatema slagit sig ned
även i Landskrona.

Staden kom dock under de efterföljande
århundraden att få stor betydelse på det
utrikespolitiska planet. Med sitt strategiska
läge utmed Öresund kom Landskrona att
utgöra en spelbricka i de olika krigen mel¬
lan Danmark och Sverige, vilket bl.a. visar
sig i de stora befästningsarbetena som kom
i gång redan på 1540-talet.

Stadens sydgräns gick under medeltiden
ungefär utmed den nuvarande Norra Lång¬
gatans sträckning (fig. 1). Den dåvarande
strandlinjen gick strax söder därom. Enligt
gammalt kartmaterial skulle staden vid den¬
na tidpunkt varit omgiven av vallgrav och
vallar med murade portar (fig. 2). Den
äldsta kända kartan, upprättad av Anders
Sorensen Vedel omkr. 1580, är en hastigt
nedtecknad skiss försedd med text (fig. 3).
Man kan i denna läsa att den del av

stadsgränsen som varit belägen mellan
Mölleporten och kastellets södra höm, be¬
nämnes »muren». Åt de andra hållen var
staden omgiven av en vall. Väster om
Mölleporten låg en annan strandport som
kallades S:t Gertruds port och från denna
ledde stadens hamnbrygga ut till den djup-
ränna som utnyttjades av sjöfarten. Intill
Strandstraedet som från S:t Gertruds port
ledde in mot stadens centrum, låg S:t
Gertruds kapell, en av stadens medeltida
kyrkor.

Vid gatuschaktningar i nov.— dec. 1979
kom flera av dessa medeltida konstruk¬
tioner att beröras. Dessa schakt omfattade
delar av Selma Lagerlöfs väg, Norra Lång¬
gatan och Kungsgatan, alltså den medeltida
stadens södra gränsområde (fig. 4). Befäst¬
ningsarbeten under 1600-talet och stora ut¬
fyllnader under 1700-talet 2 har medfört
att dagens marknivå ligger ca: 3 m. över
den medeltida nivån. Dessa fyllnadsmassor
ligger utmed Selma Lagerlöfs väg och
Norra Långgatan direkt på den medeltida
stranden vilket visar sig i förekomsten av
tjocka tånglager som sköljts upp av havet.
Några kulturlager påträffades alltså inte i
dessa gatusträckningar, men jämväl några
konstruktioner som här närmare skall be¬
röras.
Genom liknande undersökningar 1954 3

visste man att den medeltida hamnbryggan
korsade Selma Lagerlöfs väg strax utanför
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Fig. 1. Utdrag ur Landskrona
stadsplan med den medeltida sta¬
dens gräns markerad med streckad
linje. 1979 ärs undersökning ut¬
med Selma Lagerlöfs väg, Norra
Långgatan och Kungsgatan mar¬
kerad med svart.
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nuvarande Hotell Öresund. Den stenkista
som då påträffades kom även nu att beröras
av schaktningar. Stenkistan som utgör ett
av landfästena för hamnbryggan ingår i en
trolig serie av stenkistor som burit upp
bryggan hela vägen ut i havet. Den marke¬
rades nu endast av en stor stenhög med en¬
staka uppstickande ekpålar. Någon upp¬
skattning om stenkistans ursprungliga Stor¬
lek gick ej att göra eftersom schaktet en¬
dast berörde en del av den omfattande
stenhögen. Åt söder påträffades dock år
1954 delar av en fyrkantig träram bevarad
in situ, vilket antyder att kistan kan ha
utgjorts av ett fyrkantigt timrat träkar som
fyllts med sten. I övrigt påträffades an¬
märkningsvärt lite trä från konstruktionen.
Troligen har stenkistan raserats i samband
med utfyllnaderna på 1700-talet, varvid
det värdefulla ektimret tagits tillvara för
andra ändamål.

På två ställen påträffades både vallgrav

och stadsmur. Dels vid korsningen till
Kungsgatan och dels längre österut längs
Norra Långgatan. Stadsmuren som fortsatte
åt öster snett under Norra Långgatan, mar¬
kerades även den av löst liggande stora
stenar mellan vilka nedslagna pålar stack
upp. På Vedels kartskiss från 1580-talet
kan som redan tidigare nämnts ut¬
läsas att denna del av stadsgränsen varit
försedd med en mur till skillnad från övriga
delar av staden som omgivits av en vall.
Här måste alltså förelegat en synlig skill¬
nad i stadsbefästningens utseende. Hur
denna mur varit utformad har tidigare inte
kunnat fastställas och några helt säkra slut¬
satser torde väl inte heller nu kunna dras,
men vissa iakttagelser gör det ändå möjligt
att framkasta ett förslag till dess uppbygg¬
nad. Det kunde klart konstateras att de
påträffade stenarna låg direkt ovanpå den
gamla stranden och att muren således inte
varit grundgrävd, vilket förövrigt skulle
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Fig. 2. Landskrona på 1580-talet. Vedels karta, restituerad i enlighet med kartan 1644.

varit förenat med stora svårigheter eftersom
den gamla stranden här endast ligger några
decimeter över havsytan och varje hål som
grävts följaktligen snabbt skulle fyllts med
vatten. Läget av de pålar som påträffades
mellan stenarna antyder att dessa varit ord¬
nade i två parallella rader i murens längd¬
riktning. Spår av vidjeflätning mellan pålar¬
na kunde också konstateras. Troligen har
man byggt upp muren på så sätt att man
längs pålrademas utsidor lagt upp jordvallar
som haft sina högsta punkter närmast pål-
radema. Vidjeflätningen har då haft till
uppgift att hindra jorden att även fylla ut
den »korridor» som bildats mellan pål-

radema. I denna »korridor» har sedan de
stenar vräkts ned som fått utgöra grunden
till dagmuren. På detta sätt har man fått
en stabil grund med omgivande jordvallar
som stöd. Fynd av hela och fragmentariska
tegelstenar med kvarsittande rester av kalk¬
bruk tyder på att hela konstruktionen sedan
försetts med en dagmur där tegel åt¬
minstone delvis ingått. Stengrundens bredd
kunde uppskattas till c:a 2 m. Avståndet
från stengrunden till den c:a 6 m breda
vallgraven var omkr. 3,5 m, vilket be¬
gränsar den yttre jordvallens bredd i basen
till detta mått. Om man utgår från att
jordvallen även på murens insida haft

11



*or w i' í'* -*>Jé
.rD )

,lT— - .. ; 1 i

rf
% rx -'v.: i *

\viÍ 5 '1
* v;

r--Ri ;7V .

Vi J

;\i viV; ! \i
iritUvr***' .f i <yi~ sJdST"-'-'--’F \ft- 1Li r4 ! H5, 'ÿ-4 4 1 rT!i

j: TT*ÿ r* ;%i\
i4'- ;• fk- .

~rX/i'1 i
; ilr / <n\

$ \ I \
®> .../;■i \ 41 i.kVt Mf ■ X

I -ÿ:

fl\: r
**ÿ

; ;\4 i\ 'iI li«
;. !f

/ i,1■ -i*i
\ y /r1x i/i N 4L) Vr-<YX

1 if io\i
i 4i #

\ - .)
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samma mått skulle muren och de om¬
givande jordmassorna i basen få en sam¬
manlagd bredd av omkr. 9 m. (fig 5).
Hur dagmuren varit utformad kommer vi
aldrig att kunna få reda på eftersom hela
konstruktionen är raserad ned till sina

grundvalar. Möjligen kan den på insidan
ha varit försedd med någon form av

strävor för att få ökad stabilitet och säker¬
ligen har den upptill haft ett bröstvärn.
En sådan befastningsmur var naturligtvis
inte ämnad att kunna stå emot något
kraftigare bombardemang. 15- och 1600-
talens alltmer utvecklade artilleri leder följ¬
aktligen fram till att muren med tiden
förses med kraftiga bastioner och utanverk.

flated «loket

__
yqllgrav_

Fig. 5. Rekonstruktionsforslag till uppbyggnaden av stadsmurens grund.
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Fig. 6. Tvärprofil i Kungsgatan. Längst ned syns de vidjeflätade staketstolparna som begränsar den äldsta
vägen ned mot stranden. På nivån mellan 1— 1,5 m.ö.h. finns två kullerstensatta nivåer varav den översta
med säkerhet utgör en gata (Strandstraedet) med samma riktning som den äldsta vägen.

NNO-SSV och gränsade åt öster till den
tomt som under medeltiden hyste S:t Gert¬
ruds kapell. Kapellet som omnämnes första
gången 1469 och som med säkerhet varit
raserat 1560, finns bl.a. omnämnt i en
tomtupplåtelseförteckning från 1551.4 Här
angives att dess kyrkogård ligger med sitt
sydvästra höm vid Strandstraedet, onnkr.
14 m från vallens insida. Redan 1961

Den del av Kungsgatan som berördes av
schaktningama låg i sin helhet innanför
stadsmuren. Delar av det tidigare omtalade
Strandstraedet påträffades vid två olika stäl¬
len utmed gatan. Denna äldre kullerstens¬
gata som var belägen c:a 1,60 m under
nuvarande gatuplan hade bitvis helt grävts
bort vid tidigare schaktningsarbeten. Den
löpte snett under Kungsgatan i riktning
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konstaterades också en grundmur på det
stället där kapellet borde ligga.5 Inga fynd
gjordes emellertid då som styrkte bygg¬
nadens kyrkliga karaktär och några säkra
belägg för att det rörde sig om Sit Gertruds
kapell framkom inte. 1979 kom schakt-
ningsarbetama åter i kontakt med den delen
av grundmuren som blottlädes redan 1961
och i samband härmed vidgades schaktet
något åt öster. Muren utgjordes av kraftiga
stenar lagda utan bindemedel och dess
längd uppgick till 6 m. Snett över muren
hade man under 1600-talet uppfört en
annan grundmur som täcktes av ett kraftigt
raseringslager bestående av tegelbrockor
och taktegel. Norr om murarna påträffades
sex skelettgravar orienterade i Ö-V-lig
riktning. Det råder knappast någon tvekan
om att den lägst belägna grundmuren verk¬
ligen hör till S:t Gertruds kapell och där
utgör västgaveln. De påträffade gravarna
ställer detta utom all tvivel. Vad som
däremot kan synas något egendomligt är
att inga gravar kunnat konstateras söder
om kapellet trots att grävningsarbetena be¬
rört kyrkogården i ett schakt från dess
södra gräns till dess norra. Lagerföljden
vid detta parti visar emellertid att den
medeltida markytan söder om kapellet
endast legat c:a 0,40 — 0,50 möh, medan
själva kapellet och området norr därom
vilar på utfyllnader vilka höjt markytan
till c:a 1,5 möh. Avsaknaden av gravar
söder om kapellet får alltså en naturlig
förklaring. Att gravsätta folk här måste
ha bedömts som omöjligt eftersom grund¬
vattnet redan på 0,5 m djup trängt in i grav¬
schaktet. Det är t.o.m. möjligt att utfyll¬
naderna varit en förutsättning för att kapel¬
let med sin kyrkogård skulle kunna an¬
läggas här.

Kapellet har alltså vilat på utfyllnader,
främst bestående av sand och grästorvor.
Då det bevisligen har existerat redan 1469

måste dessa utfyllnader ägt rum under ett
tidigt skede av stadens historia. Eftersom
det intilliggande Strandstraedet vilar på
samma utfyllnader har också denna kuller¬
stensgata tillkommit efter 1469. Troligen
har Strandstraedet fungerat som gata fram
till 1700-talets mitt då en ny stadsplan
upprättades, medan kapellet däremot endast
fick stå i c:a 100 år. När har då dessa
utfyllnader ägt rum? Att de tillhör ett tidigt
skede av stadens historia är alltså fullt
klart, men knappast det allra tidigaste.
Längst upp utmed Kungsgatan, nära kors¬
ningen till Slottsgatan, påträffades kultur-
lager och spridda raseringsmassor från en
tegelbyggnad, vilka täcktes av fyllnads¬
massorna. Dessutom fanns under det sten¬
satta Strandstraedet en äldre väg med
samma riktning som denna, också ledande
ned till hamnbryggan. Denna väg, som
hade en bredd av c:a 3 m, begränsades av
upprätstående staketpålar med flätade vid-
jor emellan. Detta är den äldsta bevarade
vägen och den har kanske tillkommit vid
stadens grundande omkr, 1410. Redan
1469 vet vi alltså att denna väg spelat ut
sin roll och då täckts av de fyllnadsmassor
som även S:t Gertruds kapell vilar på. På
ett begränsat parti påträffades också res¬
terna av en stenläggning som var belägen
på nivån mellan den äldsta vägen och det
stensatta Strandstraedet. Denna stenlägg¬
ning låg något förskjuten åt väster och
kan utgöra ännu en stensatt väg som exis¬
terat under mellanperioden (fig. 6). Det
kan naturligtvis inte uteslutas att den äldsta
vägen fanns på platsen redan då Erik av
Pommern beslöt att grunda Landskrona,
och att den utgör en gammal strandväg
som haft förbindelse med byn Södra Säby.
Andra frågor som inte heller säkert kan
besvaras är den exakta tidpunkten då hamn-
bryggan uppfördes och när stadsmur och
vall tillkom. I samband med undersök-
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ningen tillvaratogs flera ekstockar från in för dendrokronologisk analys, vilket
träkonstruktionerna i hamnbryggan och förhoppningsvis kommer att kasta ljus även
stadsmuren samt från staketen som begrän- över dessa frågor.
sade den äldsta vägen. Prover har lämnats

Noter
3 Dokumentationsmaterialet förvaras på Landskrona
museum.
4 Wåhlin H. Landskrona forna kyrka och dess min¬
nesmärken. Staden, sid. 12, not 8.
s Dokumentationsmaterialet förvaras på Landskrona
museum.

1 Landskrona stads äldre bebyggelse samt fomläm-
ningar. sid. 9.
2 År 1749 upprättades en ny stadsplan som innebar
att stranden och delar av havsbottnen söder om den
medeltida staden fylldes ut. se Landskrona stads äldre
bebyggelse samt fomlämningar. sid. 15.
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Skånelandslitteratur 1979
Historisk-antikvarisk bibliografi i urval

Sammanställd av Sven G Sjöberg
Universitetsbiblioteket, Box 1010, 221 03 Lund I

Resttitlar frän 1978 har i regel endast medtagits
i den mån dc kompletterar redan föreliggande
regionala förteckningar.

Titelupptagningen har anpassats till de
svenska katalogreglema (KR 76).

text: Inger Andersson ; kartor, planer och
teckningar: Hugo Gilniet. - Lund, 1978.
- 141 s.

Andersson, Per, Malmö-litteratur : bibliogra¬
fiska noteringar tor år 1977 med tillägg från
foregående år. — Elbogen, 8(1978): 4,
86-109.

— . Malmö-litteratur : bibliografiska noteringar
för år 1978 med tillägg från foregående år. -
Elbogen, 9(1979): 4, 129-150.

Andersson, Arne, Dendrokronologisk under¬
sökning av fartygsfynd från Östra hamn¬
bassängen, Halmstad. — Halland, 62(1979),
56-58.

Andersson Bror A., Allerumsbygden under
dansk tid. - Kullabygd, 52(1979), 63—83.

Andersson, Thorsten, Vägvisare till 50 kyrkor
i Kristianstadsbygden / text: Thorsten
Andersson, Gunnar Lindblom ; bild: Bo
Ingvar Jönsson, Erik Karlsson ; Turistnämn¬
den i Kristianstad. - Kristianstad, 1979. -
68 s.: litt.

Andersson, Chatarina, mellan Snoporppe- och
Tiufvegabsstredena.
13-17.

Malmöya, 1979: 1,

Andersson, Eva S. /.. , Bidrag till en Ystad-
bibliografi : litteratur om Ystad i Ystads
bibliotek : ett andra komplement. - Borås,
1979. - 27 bl. - (Specialarbete / Biblioteks¬
högskolan ; 1979: 15)

Arkeologi och samhälle / red.: Åke Werden¬
fels ; Skånes hembygdsförbund. - Kristian¬
stad, 1980. — 224 s. — (Årsbok / Skånes
Hembygdsförbund ; 1979) — Innehåll: Ar¬
keologi och samhälle / Erik Cinthio (s.
7—17). Ej må någon skada fast fomlämning :
om lagen om fornminnen / Carin Bunte
(s. 25—28). Arkeologi som samhällsveten¬
skap / Berta Stjemquist (s. 36-52). Ar¬
keologi på uppdrag / Dag Widholm (s.
59-70). Malmö museum gräver / Ingeborg
Roth, Sven Rosbom, Thomas Romberg och
Bengt Salomonsson (s. 79-93). Kulturen
och medeltidsarkeologin / Anders W.
Mårtensson (s. 100-126).

- , Bidrag till en Ystadbibliografi : litteratur om
Ystad i Ystads bibliotek : komplement till
bidragen i YF:s årsskrifter 1962 och 1970. —
Ystadiana, 1979, 111-129.

Andersson Inger, Industriminnen i Lomma
kommun, Malmöhus län : en inventering
utförd 1978-79 av Skånes hembygdsförbund
/ Inger Andersson, Nita Lorimer, Anette
Stenlundh. — Lund, 1979. — 103 s.

Augustsson, Karin, Folkvandringstida braktea-
Halland, 62(1979),— , Industriminnen i Svalövs kommun : inven¬

tering 1978 av Skånes hembygdsförbund /
ter från Halland,
68-74.
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6[1979] : s. 18-33)
indelning i Halland.

Äldre territoriellBager, Einar, Jörgen Kocks gård och dess
Elbogen, 9(1979): 4, 7-42. -ägare.

Jörgen Kocks gård i Malmö.
Björkman, Andreas, Kyrkorna i Åhus försam¬

ling / [text och teckningar: Andreas Björk¬
man ; utgivare; Åhus kyrkoråd],
[1979]. - 15, (1) s.

Bager, Else, Föredrag vid Bunkeflo nya kyrkas
80-årsjubileum.
2—9. — Bl.a. om Bunkeflo medeltidskyrka.

Åhus,Elbogen, 9(1979): 3,

Banning, Knud, Man skriver vers i Skåne :
om Biblia pauperum-vers i skånske kalk¬
malerier. — Ico. Iconographisk post, 10
(1979): 1, 3-11.

Blomkvist, Bo, International i miniatyr : studier
i skånsk arbetarrörelse före 1880 och dess
internationella kontakter. Lund : Liber
Läromedel/ Gleerup, 1979. - 184 s. : tab,

— (Bibliotheca Historica Lundensis ; 43
[i.e. 44])Barnekow, Claus C. von, Nogle synspunkter

på militærhistorisk forskning : et historio¬
grafisk bidrag til Den skånske Krig (1675-
1679) og til dansk militærhistorisk forskning.
—København : Det Kongelige garnisons-
bibliotek, 1979. - (6), 123 s.

En bok om Tjömarp / [red.: Åke Werdenfels] ;
Höör, 1979, -Tjömarps sockengille.

210 s. — Ur innehållet: Ur Tjömarps sockens
äldsta historia / Magnus Lindhagen (s. 10-
18). Ortnamnen berättar / Göran Hallberg
(s. 20—38). Det medeltida Tjömarp / Åke
Werdenfels (s. 39-46). Skatter och jord¬
natur / Åke Werdenfels (s. 47-69).

Barnekow, Hans, Gumlösa kyrka / H. Bame-
kow. — Hässleholm, 1978. — [14] s.

Baudou, Evert, se: Synpunkter på medeltids-
arkeologi. Boström, Nils, Beskrivning av S:t Olofs kyrka /

Nils Boström, Thure Helm. — [14:e— 20:e
tusendet.] — Simrishamn, 1978.
- Omslag: S;t Olofs kyrka.

Barup, Kerstin, Bondrum Eljaröd Fågeltofta :
[inventering av bebyggelse och miljö / av

Kerstin Barup och Mats Edström] ; Kultur¬
nämnden i Tomelilla kommun. - Tomelilla,
[1979], - 44 s.

24 s.

Branje, Gustav, Sören Norby och Blekinge :
om myntprägling i Ronneby. - Blekinge-
boken, 57(1979), 96-100.— , Brösarp : [inventering av bebyggelse och

miljö / av Kerstin Barup och Mats Edström] ;
Kulturnämnden i Tomelilla kommun. —
Tomelilla, [1979], - 37 s.

Bromölla : samhälle och industri vid Ivösjöns
strand / TBV-avdelningen i Bromölla. —

[Bromölla, 1979]. — 208 s.

— , Ramsåsa : [inventering av bebyggelse och
miljö / av Kerstin Barup och Mats Edström] ;
Kulturnämnden i Tomelilla kommun. -
Tomelilla, [1979], - 34 s.

Bunte, Carin, se: Arkeologi och samhälle.

Byggnadsinventering i Sverige under åren
1974-1977 / Riksantikvarieämbetet och

Stockholm,Statens Historiska Museer.
1978. - 108 s.

Billberg, Ingmar, Grävskopor i medeltida in¬
dustriområde. — Malmöya, 1979: 1, 23—26.
- Stadsarkeologisk utgrävning i kv. Tranan,
Malmö. Carlquist, Sven, Budet om Bornholms befrielse

år 1658. - Ystadiana, 24(1979), 71-86. -
Berör även Ystads historia.-, Tegelgårdar i Malmö under medeltiden, -

Malmöya, 1979: 1, 30-32.
Carlsson, Agne, Register till Handlingar an¬

gående Villands härad 1937-1970. - Borås,
1979. — 26 bl. — (Specialarbete / Biblioteks¬
högskolan ; 1979: 96)

Bjurling, Oskar, Hafnema i Halland. — (Skrif¬
ter / utg. av Institutet för rättshistorisk forsk¬
ning. Serien 2. Rättshistoriska studier ;
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Ejder, Bertil, Namnvetenskapliga strövtåg i
Kristianstadsbygdens vattenområde. - Kring
Helge å, 1977-1978, 3-9.

Carter, James T., Stenålderskalendrar i Sverige
/ av James T. Carter, H. Malmström. —
Forskning och framsteg, 1979:5, 1—4. —
Ale stenar, Kåseberga.

, Om en medeltida häradsgräns i sydöstra
Skåne. — Årsbok I Tomelilla hembygdskrets,
1979, 18-33.

Charlesen, Janne, Silfvitsborgs Porcellains bruk
/ Janne Charlesen, Harriet Hallberg. — Karls¬
krona, 1979. - 31 s.

Christofferson, Kerstin, Fomlämning 10,
medeltida borganläggning : Kungsbacken,
Lemmeströ, Börringe sn Skåne : arkeologisk
undersökning 1972. — Stockholm, 1979. -
27 s. : kart. — (Rapport / Riksantikvarie¬
ämbetet och Statens Historiska Museer, Upp¬
dragsverksamheten ; 1979: 14)

— , Om Luggude härad och om Golvfyllan och
Fyllebing.
skapets årsskrift, 1979, 57-67. - Studier
kring Luggude och en grupp ägonamn.

Sydsvenska Ortnamnssäll-

, Ryd och rad. — Lund : Gleerupska universi-
tetsbokhandeln, 1979. — 445, (3) s. -
(Skrifter / utg. genom Dialekt- och lands-
målsarkivet i Lund ; 2) — Talrika sydsvenska
ortnamn på -ryd etc.

Cinthio, Erik, se: Arkeologi och samhälle.

— , se: Kring Lund.

Ek, Sven B., Stadens födelse. — 3. uppl. -
Eslöv, 1978.
museums skriftserie : 3) — Om Eslöv.

— , se: Synpunkter på medeltidsarkeologi.
66, (1) s. (Eslövs

Dußerg, Lars, S:t Olofs kyrka i Skanör.
Skanör [1979], - 15 s.

Ekbom, Carl Axel, Ledung och tidig jord-
taxering i Danmark : studier i Nordens äldsta
administrativa indelning. — Stockholm : Nor¬
diska bokh. (distr.), 1979. - viii. 223, (1)
s. : tab. — (Skrifter / utg. av Institutet för
rättshistorisk forskning . . . Serien 1. Rätts-
historiskt bibliotek ; 28) — Berör bl .a. Lunds
stift och Halland.

Duffy, Christopher, Siege warfare : the fortress
in the early modem world 1494-1660. —
London and Henley : Routledge and Kegan
Paul, 1979. — xii, 289 s. — Ur innehållet:
The Baltic empires (s. 163—190). Bl.a. om
fästningsanläggningar i Skåne och Blekinge.

Edlund, Barbro, Album Academiae Carolinae :
Lunds universitets matrikel 1732-1830 /
utg. av Barbro Edlund. — Lund : CWK
Gleerup, 1979. — 339 s.

Elmevik, Lennart, Om förlederna i några ort¬
namn på -lev, -löv. — Sydsvenska Ortnamn¬
sällskapets årsskrift, 1979, 68—84.

Ericsson, Acke, Litteratur om Skåne 1978. —
Malmö : Stadsbiblioteket, 1979.
121 s. — (Bibliografiska skrifter / Föreningen
Malmö Stadsbiblioteks Vänner ; 5)

Edvardsson, Vigo, Om forna tiders gästgivare-
gårdar och vägar i Västra Göinge. - Västra
Cöinge hembygdsförenings skriftserie,
27(1979), 69-82.

(2),

Esping-Bodén, Anita, Boplatslämningar från
järnålder : Ättekulla gård, Raus sn Skåne :
arkeologiska undersökningar 1974. - Stock¬
holm, 1978. - 29 s. : kart. — (Rapport /
Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska
Museer, Uppdragsverksamheten ; 1978: 5)

Eftraboken . . . / Eftra Hembygdsförening. —[Slöinge].
[1], - 1971.
2 : den andra boken om Eftra socken i mel¬
lersta Halland / sammanställd av Lennart
Nilsson ; Eftra Hembygdsförening. - [Slö¬
inge], 1979. — 415 s. : 1 pl. — Ur inne:
hållet: Fomlämningar och fomfynd i Eftra
socken / Lennart Lundborg (s. 8-24). Be¬
byggelsen och befolkningen / Lennart Nils¬
son (s. 25-64).

Boplatslämningar sten-, brons- och järnålder
: Assartorp, Lyngby sn Skåne : arkeologisk
undersökning 1973. - Stockholm, 1978. -
19 s. : kart. — (Rapport / Riksantikvarie-
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ämbetet och Statens Historiska Museer, Upp¬
dragsverksamheten ; 1978: 1)

Gilmet, Hugo, Industriminnen i Eslövs kom¬
mun, Malmöhus län / av Hugo Gilmet och
Torkel Eriksson ; utg. av Länsstyrelsen i
Malmöhus län, Skånes Hembygdsförbund ;
distr.: Kulturnämnden i Eslöv.
1979. - 74 s.

— , Husrester, senmedeltid Gullarp 5: 7 m fl,
Trollenäs sn Skåne : arkeologisk under¬
sökning. — Stockholm, 1979.
(Rapport l Riksantikvarieämbetet och Statens
Historiska Museer, Uppdragsverksamheten ;
1979: 3)

Lund,
9 s.

Grandien, Bo, Drömmen om renässansen :
Fredrik Wilhelm Scholander som arkitekt och
mångfrestare. — Stockholm, 1979. - 513 s.
- (Nordiska museets handlingar ; 93) -
Berör bl.a. restaureringen av Lunds domkyrka
(s. 372-380).

Fagerlund, Edvard, Beskrifning om Lösens och
Augrums socknar i Blekinge / af Edv. F. -
Karlskrona, 1978. — 125 s. — Faksimile av
första uppl. Karlskrona, 1865.

Granlund, John, Kulturhistoriskt lexikon för
nordisk medeltid. — Rig, 62(1979), 17-21.
- Historisk återblick.

-, Beskrifning om Nettraby socken i Blekinge
/ av Edv. F. — Karlskrona, 1979. — iv,
96 s. — Faksimile av utg. Karlskrona, 1861.

Graebe, Eiler, Lund cathedral : a guide for
visitors. - [Ny uppl.J - Lund, 1979. -
64 s.

Folkeson, Hans, Åhus stadsområde : bevarande
av den äldre bebyggelsen och miljön : ett
försök att beskriva stadsområdets historia,
miljöns framväxt samt att lämna råd och
anvisningar för vården av bebyggelsen och
miljön : examensarbete i stadsbyggnad b
vid Lunds Tekniska Högskola, sektionen för
arkitektur. — Lund, 1979. — 54 bl. : karta.

Gustavsson. Ingvar, Jämjö kyrkor före och efter
1824. — Karlskrona, 1978. — 64 s. -
(Skrift / Östra Blekinge hembygdsföre¬
ning ; 2)

Görfeldt, Oskar, Vanstad socken : den för¬
historiska tiden från istiden t.o.m. vikinga¬
tiden. - [Skåne Tranås, 1978], - 130 s.

Folkesson, Mats, Bebyggelseinventering. —
Vår bygd, 62(1979), 23-38. - Nordhalland.

Frykman, Jonas, Tjurkö — en stenhuggarö. —
Karlskrona, 1979. — 36 s. — Omslag: Hugga
i sten : Tjurkö — en stenhuggarö. — Om¬
tryck ur Blekingeboken, 1969.

Förslag till byggnadsminnen i Hässleholms
kommun / Byggnadskommittén, Maj 1979.
- Hässleholm, 1979. - 46, (1) s.

Genvand, Nils, Innehållsförteckning över
Kullabygd 1928-1978. - Höganäs, 1979.
- 32 s. - Omslag : Kullabygd : inne¬
hållsförteckning och forfattarregister.

Hallberg, Göran, Oderljunga och Ijunga-
namnen i Skåne. — Västra Göinge hem¬
bygdsförenings skriftserie, 27(1979),
99-106.

Harjagers härad och Eslövs stad. Lund :
Gleerupska universitetsbokhandeln, 1979. -
182. (1) s. — (Skånes ortnamn. Serie A.
Bebyggelsenamn ; 7)

— , Är namnet Malmö acceptabelt förklarat?
GenmäleElbogen, 9(1979): 3, 16-19.

av Thomas Munk af Rosenschöld (s. 20-
Gierow, Krister, Studier kring Malmø-bogen.— Malmö : Allhems förlag, 1979. - 123,

(1) s. - Kommentar till: Peder Laurentsen,
Malmø-bogen : facsimile. - Malmö : All¬
hems förlag, 1979. - 107 bl. - Den s.k.
Malmø-bogen trycktes 1530 i Malmö av
stadens förste boktryckare, Oluf Ulriksen.
Det enda bevarade exemplaret i Lunds uni¬
versitetsbibliotek.

23).

— , se: En bok om Tjömarp.

Hansson, Helen, Klagshamns utveckling från
agrarområde till industriort. - Limhamniana,
1979, 51-55, 57-75.

Helsingborgs historia ' ! under red. av
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[1—2:] L. M. Båäth, [3—:] Gösta Johannes¬
son ; Helsingborgs kommun. - Helsingborg.
Bd 1-4. - 1925-1969.

Håkansson. - 1978. — 62 s.
kyrkbyn, socknen och kyrkan.

Bl.a. om

Holmberg, Rikard, byggnadsundersökningen
av Jörgen Kocks gård. — Elbogen, 9(1979):
4, 67—88. — Jörgen Kocks gård i Malmö.

1979. 398 s. - Helsing-Bd 5: 1.
borgslandskapet belyst av dess markhistoria /
Mårten Sjöbäck (s. 13—48). Den slumrande
idyllen / Alf Åberg (s. 49-109). Frihets¬
tiden och Gustavianska tiden (1718—1809) :
näringslivet / Gösta Johannesson (s. 113—
398).

— , Jörgen Kocks gårds arkitektoniska ut¬
smyckning.
120.

Elbogen, 9(1979): 4, 103-

Holmgren, Lars, Register till Byahomet :
Skånsk revy 1942-1952. - Borås, 1978.— 48 bl. (Specialarbete / Bibiotekshögskolan
; 1978: 128)

Bd 5: 2. - 1979. - 465 s. - Frihets¬
tiden och Gustavianska tiden (1718-1809) :
styrelse och förvaltning / Gösta Johannesson
(s. 7 — 302). Ståndstidens slutskede (1809—
1862) : näringslivet / Gösta Johannesson
(s. 303-465).

Holmquist, Manfred, S:t Pauli kyrka.
Malmö, [1978]. - 8 s.

Bd 5: 3, - 1979. - 362 s. - Stånds¬
tidens slutskede (1809—1862) : styrelse och
förvaltning / Gösta Johannesson (s. 9-260).
Helsingborgs hamn 1658-1862 / Torsten
Mårtensson (s. 261-340). Register till
Bd 5: 1-3.

Hägge, Erik, Boken om Halmstad. — Stock¬
holm : Natur och Kultur, 1979. — 257,
(2) s.

— , Drottning Kristinas besök i Halmstad. -
Föreningen Gamla Halmstads årsbok, 56
(1979), 17-18.

Bd 6: 1. - 1979. - 570 s. - Ämbets- och
tjänstemän 1720—1862 : Borgerskapets
äldste och andra förtroendemän m. fl.
1666- 1862 : personhistoriska anteckningar /
Margit Rooth.

Ingers, Ingemar, Kyrkor i Lund och Lunda-
trakten / av Ingemar Ingers ; Lunds Turist-
trafikförening. - Lund, 1979. — 12 s.

, Ortnamnen i Malmö : Västra Klagstorps
socken. - Elbogen, 8(1978): 4, 9-20.Hilfeling, Carl Gustaf G., Journal förd vid

antikvitetstecknaren C. G. Hilfelings antikva¬
riska resa i sydöstra Skåne sommaren 1777 /
utgiven och försedd med kommentar av Curt
Wallin. — Årsbok / Tomelilla hembygdskrets,
1979, 34-45. — Forts, från föregående års¬
bok.

Jacobsson, Bengt. Boplatslämningar, järnålder :
Kvärlöv, Saxtorps sn Skåne : arkeologisk
undersökning 1975. — Stockholm, 1978. -
24 s. : kart. — (Rapport / Riksantikvarie¬
ämbetet och Statens Historiska Museer, Upp¬
dragsverksamheten ; 1978: 7)

Hillbom, Rune, Karlskrona 300 år : en åter¬
blick i ord och bild 1679-1862 / av Rune
Hillbom under medverkan av Erik Lange¬
mark ; Föreningen Gamla Carlscrona. -

Karlskrona, 1979. - xiii, 175 s.

, Boplatslämningar, mesoliticum, vendeltid-
vikingatid Lindholmen 1: 15, Svedala
Skåne : arkeologisk undersökning 1975. -
Stockholm, 1978.
(Rapport / Riksantikvarieämbetet och Statens
Historiska Museer, Uppdragsverksamheten ;
1978: 9)

54 s. kart.

Hillåker, Cecilia, Löddeköpinge socken. -
Kävlingebygden nu och då, 2(1979), 7— 24.

— , Boplatslämningar, stenålder : Hässleberga,
Lyngby sn Skåne : arkeologisk undersökning
197r.

Hjärsås sockens hembygdsbok / utgiven av
Hjärsås sockens Hembygdsförening. —
Hjärsås.
D. 1 : Från mina 98 år i Hjärsås / Julius

Stockhlom, 1978. — 24 s. : kart.
(Rapport / Riksantikvarieämbetet och
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Statens Historiska Museer, Uppdragsverk¬
samheten ; 1978: 2)

Johansson, Nils, Utvandrarna från Huaröds
socken : utvandrare enl. sum. redogörelser
å Statistiska Centralbyrån Stockholm 1861—
1920. - Gärds härads hembygdsförenings
årsbok, 44(1979), 88-92.

, Det forntida gravtåltet vid Alback. - Års¬
skrift / Det gamla Trelleborg, 1978, 7—28.

— , Kvarteret Jungfrun, tomt nr I Simrishamn
Skåne : stadsarkeologisk undersökning 1973.— Stockholm, 1979. — 7 s, — (Rapport /
Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska
Museer, Uppdragsverksamheten ; 1979: 16)

Jonsäter, Mats, Fomlämning 25 och 26, grav-
falt med underliggande boplats och ensam¬
liggande röse : äldre bronsålder
vandringstid : Hjälm 3: 1,4: 1, 5: 1, Fjärsås
sn, Halland : arkeologisk undersökning
1973-74. — Stockholm, 1979.

folk-

85 s.
- (Rapport / Riksantikvarieämbetet och
Statens Historiska Museer, Uppdragsverk¬
samheten ; 1979: 8)

— , Mandelgren i tiden. — Jämten, 71(1978),
35-44.

, Medeltida boplatslämningar, Maglarp,
Maglarps sn Skåne : arkeologisk undersök¬
ning 1974. - Stockholm, 1979. — 16 s. -
(Rapport / Riksantikvarieämbetet och Statens
Historiska Museer, Uppdragsverksamheten ;
1979: 15)

Jordrevisionsprotokollen / tolkade av Gunnar
Wallin. - Årsbok / Osby hembygdsförening,
20(1979), 53-57. - Forts, från föregående
årsböcker.

Jul i Simrishamn // / [utgivare: Sarpens stöd¬
förening, ideella föreningen »Vår skuta»,
Simrishamn.] - Simrishamn, 1(1979)-.

, Medeltida kulturlager St Markie, Anders-
lövs sn Skåne : arkeologisk undersökning
1975. - Stockholm, 1979. 15 s.
(Rapport / Riksantikvarieämbetet och Statens
Historiska Museer, Uppdragsverksamheten ;
1979: 12)

Jönsson, Karna, Risekatslösa kyrka. - Års¬
skrift i Billesholmstraktens Hembygdsföre¬
ning, 1979, 40-43.

Jennbert Spång, Kristina, Från jägare till
bonde : en utställning om miljö- och levnads¬
förhållande hos fångstsamhälle och bonde¬
samhälle. — Lund : Historiska Museet, 1979.— (2), 21 s. : pl. — (Report series / Institute
of archaeology, University of Lund ; 8)

Jørgensen, Bent, Stednavne og samfaerdsels-
historie. - København, 1979. - 172, (I) s.
(Navnestudier / udg. af Institut for Navne¬
forskning ; 18) — Bl.a. namn från Öresund.

Karlson, Torsten, Farstorps kyrka : historisk
vägledning / av Torsten Karlson ; utg. av
Farstorps kyrkoråd. - Ny rev. uppl. -
Farstorp, [1979]. - 14 s.

Jeppson, Thom, Om kungens Örken : en kaval¬
kad över Örkened / text: Thom Jeppson ;
illustrationer: Gert Kaffe ; Sparbanken
Göinge. — Göinge, 1978. — [18] s. — , Finja kyrka : historik och vägledning / av

Finja,Torsten Karlson ; Finja kyrkoråd.
1979. - 17. (1) s.Johannesson, Gösta, se: Helsingborgs historia.

— , Ignaberga gamla kyrka : vägledning för
besökare / av Torsten Karlson ; orgelbeskriv¬
ning av Bengt Cimbrelius. - 2. rev. uppl. -
Tyringe, 1979. — 23 s.

Johansson, Gun, Rasmus Kieldsons gård (nr.
27 i kvarteret 4 S:1 Gertrud) / Gun Johans¬
son, Thomas Romberg. — Kring Malmöhus,
1978, 62-73.

, Norra Mellby kyrka. - Hässleholm, 1979.
- 28 s.

Johansson. Ivar, Stenbockstiden belyst av akter
och tradition från Göinge. — Västra Göinge
hembygdsförenings skriftserie, 27(1979),
9-29. , Stoby kyrka. — Stoby, 1979. 24 s.
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— , Trollakistan : en dös i mellersta Skåne.
— Fornvännen, 1979, 10-21.

Kindström, Lars-Göran, Kärnan. — Helsing¬
borg, 1979.
museum ; 1)

(Booklet / Helsingborgs

Larsson, Feter, Katslösa kyrka och dess histo¬
ria. — Våra härader, 1979, 14-17.Kollberg, Ludvig, Bonnagårds källa och sjö-

Föreningen Gamlaslaget vid Nissan.
Halmstads Årsbok, 56(1979), 13—16. —
Slaget mellan Harald Hårdråde och Sven
Estridsen 1062.

Larsson, Sten, Kring tiden för storskiftet i
Ströby. - Onsjöbygden, 20(1978/79), 7-26.

Leander, Erik, Skånska dragonregementets
historia efter år 1800.
hembygdsförening, 20(1979), 7 — 24.

Kring Lund : en bok om Lund, Tom, Dalby,
Södra Sandby, Genarp och Veberöd — Lunds

i nuet och det förflutna /

,rsbok / Osby

storkommun
redigerad av Tomas Löfström ; teckningar:
Yngve Lundquist. — Lund : Liber Läro¬
medel, 1979. —151, (1) s. — Ur innehållet:

Leander, Sigfrid, Gamla Carlscrona i nytt ljus /
Sigfrid Leander ; Föreningen Gamla Carls¬
crona. — Karlskrona, 1978. — 30 s.

Lewan, Nils, se: Kring Lund.

Liebe, P. L, Dansk krigshistorie i det sekstende
århundrede litteraturfortegnelse / P. I.
Liebe, E. Borgström. — København, 1979.

(Litteraturfortegnelser / Det
Kongelige Gamisonsbibliotek ; 3 D)

»Ett Kanaans land- : kulturlandskapets för¬
vandling / Nils Lewan (s. 24—39). Tusen
år i Lund : historiskt fågelperspektiv / Lars-
Ame Norborg (s. 42-55). Från klass-sam-
arbete till klasskamp : arbetarrörelsens början
/ Ingrid Millboum (s. 70-79). »Den som icke
vill arbeta skall icke heller äta» : från fattig¬
vård till socialvård / Carl Gustaf Stenkula
(s. 84—93). Den växande stadsbilden : tät¬
orternas byggnadshistoria / Hjördis Kristen¬
son (s. 94—117). Kyrkorum och före¬
ställningsvärld : lundakyrkoma som tids¬
speglar / Erik Cinthio (s. 118-129). Vägen
till Storlund : hur tjugo kommuner blev en /
Sverker Oredsson (s. 130-141).

52 s.

Lilliehöök, Christer, Utflyktsmål i Halland /
utarbetad under medverkan av turist- och
hembygdsrörelse i Hallands län av Christer
Lilliehöök. Laholm : Bokförlaget Spektra
AB, 1979.
av antikvariskt-historiskt intresse.

137 s. - Åtskilliga notiser

Lindberg, Frans, »Den gamla tiden är mig
kär» / Frans Lindberg ; förord: Nils-Arvid
Bringéus. — Lund : Bokförlaget Signum,
1979. Ills.

Kring Malmöhus : Malmö museums årsbok
1978. - Malmö, 1979. - 124 s.

Kristenson, Hjördis, se: Kring Lund.
Lindgren, Mereth, Värö och Stråvalla kyrkor,

Viske härad, Halland / Mereth Lindgren ;
utg. av Riksantikvarieämbetet, konsthisto¬
riskt inventarium. — Stockholm : Almqvist
& Wiksell International, 1978.

Larsson, Bernt, Fulltofta kyrka : kort beskriv¬
ning. - Hörby, 1978. - 15 s.

-, Äspinge kyrka : kort beskrivning. - Hörby,
1979. - 15 s.

118 s.

Lindhagen, Magnus, se: En bok om Tjömarp.
Larsson, Lars, Några inblickar i Skånes äldre

stenålder. - Årsskrift / Osby hembygds¬
förening, 20(1979), 89-95.

Lund, Nils, Krigare och stadsbyggare. — Ystad-
iana, 1979, 35-69.
de Cicignon.

Om John Gaspard

Lundberg, Torsten, Mickel Pedersen Gyding
och Svend Povlsen Gynge : två Göinge-
hjältar från foma ofredstider.
1978. - 70, (I) s.
Kristianstad, 1929.

— , Problemställning och metod för under¬
sökningen av mossboplatsen Ageröd V. —
Lund, 1979. - 11 s. : pl. - (Report series /
Institute of archaeology. University of Lund ;

Tyringe,
Omtryck av utgåvan

6)
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hundraårigt perspektiv.
tidning, 64(1979), 1 — 13. Även i: Lunda-
forskare föreläser, 11(1979), 4—13.

Svensk jurist-Lundborg, Lennart, Ett medeltida skeppsvrak
i Nissans delta utanför Halmstad : från en
marinarkeologisk undersökning 1966. —
Halland, 62(1979), 39-55.
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gåvan Lund, 1828.

Åkesson, Åke, Något om Kvärlövs bysamhälle.
- Onsjöbygden, 20(1978/79), 30-34. -
Bl a. om arkeologisk undersökning av bo¬
platslämningar från järnåldern.
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Medeltidsstäder i Halland Riksbanksfonden sedan några år drivit pro¬
jektet »Den tidiga urbaniseringsprocessens
konsekvenser för nutida planering» för¬
kortat »Medeltidsstaden». Projektet gör en
systematisk genomgång av samtliga de
orter, som under medeltiden var städer
inom nutida svenskt område. Avsikten är
att ge en översikt över karaktären på dessa
städer, sammanställa vilket arkeologiskt
material, som redan i dag finns från dem
samt försöka undersöka i vilken grad sen¬
tida ingrepp har berört äldre kulturlager.
Dessutom har projektet i uppdrag att föra
en diskussion om vilka frågeställningar,
som kan vara viktiga för det fortsatta ar¬
betet. Resultatet presenteras i tryckta rap¬
porter med kartor, tabeller och text så
upplagda att de ska kunna vara användbara
för planerare, arkeologer, forskare och in¬
tresserad allmänhet.

Hittills har projektet behandlat städerna
i Mälardalen och Västsverige. Detta inne¬
fattar alltså också skånelandskapet Halland
med sina nio medeltidsstäder.

Halland har ur urbaniseringshistorisk
synpunkt sitt särskilda intresse genom den
instabilitet som kännetecknar stadsbild-
ningama. Det är fråga om stadsförflytt-
ningar, stadsrättsindragningar, konkurrens-
Stadsbildningar och syskonstäder. Detta

Lämningar efter gamla städer
fall städer från medeltid och tiden dessför¬
innan, är att betrakta som historiskt käll¬
material och skyddas av fomminneslagen
på samma sätt som t.ex. en bronsålders¬
hög eller en boplats från stenåldern. Detta
skapar en del huvudvärk både för stads¬
planerare och för antikvariskt ansvariga,
eftersom de lämningar det är fråga om —
kulturlager, fynd och diverse konstruk¬
tioner — till största delen ligger under
mark och inte i allmänhet kan urskiljas i
en nutida gatubild. Hur ska man kunna
fatta beslut om planeringsingrepp och ar¬
keologiska utgrävningar, när man inte
känner till omfattningen och karaktären på
den fomlämning, som berörs? Problemen
underlättas inte av att nutida stadsarkeo-
logiska grävningar, dessa dagar av riks-
gropar och lundaarkeologiska exempel,
kan vara långvariga och kostsamma histo¬
rier
som eftersträvar vettig planering och sund
ekonomi.

För att möta detta problem har Riks¬
antikvarieämbetet och Statens Historiska
Museer med stöd av Humanistisk-Sam-
hällsvetenskapliga forskningsrådet och

i vatje

en faktor att ta hänsyn till för den

30



hänger givetvis samman med landskapets
karaktär av politiskt gränsområde och eko¬
nomiskt marginalbygd. De rapporter om
hallandsstäder, som projektet Medeltids¬
staden hittills producerat präglas givetvis av
denna problematik. Förhoppningsvis kan
de bidra till att aktualisera diskussionen om
Hallands utveckling och roll under perioden
för det svenska rikets expansion under
1600-talet.

Av rapporter om hal landsstäder är ännu
endast Halmstad— Óvraby publicerad. Vis¬
sa av de övriga — Gåsekil, Kungsbacka,
Ny-Varberg och Getakärr — är under tryck¬
ning medan resterande — Gamla och Nya
Falkenberg samt Laholm befinner sig på
manuskriptstadiet.

Rapporterna ges ut av Riksantikvarie¬
ämbetet och kan av intresserade rekvireras.

Fr.o.m. hösten 1980 inleds rapport¬
arbetet med städer i Malmöhus län. Genom
samarbete med Kulturen har tjuvstart gjorts
vad beträffar Lund, som är klar i manu¬
skript och trycks någon gång under hösten.

Lars Redin
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Flateka i Kristianopels hamn
sommaren 1980.

kulturens »tillstånd». I fallet motorn rör det
sig om en innovation som upptages i ett
stabilt och fungerande näringsmöster, me¬
dan det i fallet nya material sker samtidigt
med en kraftig strukturell förändring av
hela kustkulturen. Effekten blir alltså denna
gång troligen en i det närmaste total ut¬
plåning av de traditionellt byggda bruks-
båtama i yrkesmässig användning. Dessa
båtar har under århundraden formats av
våra förfäder för att möjliggöra deras ut¬
komst i en ofta mycket hård och särpräglad
miljö. De specifika naturförutsättningama,
de olika fångstobjekten, de totalt skilda
fångstmetoderna, samt den långa tidsrym¬
den under vilken utvecklingsprocessen skett
har givit oss en rik flora av typer och
varianter.

Uppmätning av bruksbåtar i Blekinge

Två gånger under 1900-talet har vi kunnat
observera mycket kraftiga förändringar i
bruksbåtarnas konstruktion och byggnads¬
sätt. Första tillfället var vid seklets början
då motorn gjorde sitt intåg i fisket och det
andra var under 1960- och 70-talen då nya
material såsom plast och stål på allvar bör¬
jade användas. Konsekvenserna av den se¬
nare förändringen torde visa sig betydligt
snabbare och mera långtgående för det tra¬
ditionellt byggda bruksbåtsbeståndet än den
förra gjorde.

Det finns åtminstone en fundamental or¬
sak till att förändringarna emottages så
olika och den står att finna i själva kust-

För att vi åt framtiden skall kunna bevara
något av all den kunskap som ligger ned-

31



Wsissij**:--V

'- ..
■-

><:.1 Ii X

L--
-----~'í

Uppmätningsritning. Flateka byggd av Edgar Sünden i Kristianopel under våren 1980.

ärvd i detta material, samt bereda möjlig¬
heter för framtida fördjupade studier av
detta kustkulturens viktigaste objekt, måste
ett referens- och studiematerial insamlas.
Detta kan och bör ske i två former: dels
genom musealt tillvaratagande av enskilda
objekt och dels bevarande genom uppmät¬
ningar. Viktigt är också att man ser till att
materialet får god täckning, både ur geo¬
grafisk, funktionell och tidsmässig aspekt.

dium från Blekinge Läns landsting gav oss
de ekonomiska resurserna och arbetet star¬
tade i juni innevarande år. Totalt har sedan
dess ytterligare fem objekt undersökts och
dokumenterats. Materialet består i sin slut¬
liga form av uppmätningsritning, fotodoku¬
mentation och utskrivna intervjuer och iakt¬
tagelser.

Under förutsättning att den vidare finan¬
sieringen kan ordnas räknar vi med att full¬
följa arbetet under nästkommande år. Mål¬
sättningen är sedan att så snart som möjligt
kunna presentera materialet så att det blir
tillgängligt både för vidare studier och en
bredare allmänhet.

Många frågor har redan formulerats i lit¬
teraturen och otaliga är de som framkastats
av gemene man. Det kan gälla båtarnas
anpassning till olika naturbetingelser, yttre
kulturell påverkan antingen från kringlig¬
gande områden eller från den skolade kul¬
turen vid skeppsvarven eller funktionell
anpassning till ny teknologi inom fisket.
Alla frågekomplex där kännedom om båt¬
materialet är av avgörande betydelse.

Efter långvariga fält- och litteraturstudier
kom vi fram till att det för Blekinges del
skulle behövas minst ett trettiotal objekt.
Detta för att nå en godtagbar täckning en¬
ligt ovanstående modell. Vid en kontroll
av vad som redan fanns gjort på uppmät-
ningsområdet (Hasslöf/Magnusson/Nilsson/
Abrahamsson/Andersson) visade sig detta
svara mot en dryg tredjedel av det skis¬
serade behovet. Detta trots att Blekinge
anses som ett av våra bäst undersökta kust¬
landskap. Föreningen Allmogebåtar beslöt
därför att sätta igång en serie uppmätningar
vilka helt koncentrerade sig på att komplet¬
tera det äldre materialet. Ett kulturstipen-

Peter Skanse/Bertil Andersson
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