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Vikingatida vagnskorgsgravar

Av Lars Larsson
l.mkk Uimcrsitds lIis(orisk;i Museum. Krafts Tor« I. 223 50 I .und

ristning pa en av hällarna i Kiviksgraven. 1

I Danmark forekommer under tidig järn¬
ålder belägg för atl vagnar ingått i gravar.'1
Eftersom det rör sig om brandgravar så
har vagnen som sådan blivit lågornas rov
men beslag och andra detaljer i brons har
däremot blivit bevarade. Frän det konti¬
nentala Europa finns från samma tid ett
flertal exempel på att fyrhjnliga vagnar
har ingätt i gravgodset tillhörande perso¬
ner med en hög social status/’ Av fynden
framgår att det i dessa fall rör sig om
smäckra och ofta rikt utsmyckade vagnar
som knappast varit avsedda för vardagligt
utnyttjande utan använts vid högtidliga
tillfällen. Det är doek sällsynt att den grav¬
lagde placerats i vagnen varför dessa sna¬
rare ha avselts att vara ägaren till nytta i
det kommande livet än att användas som
transport till detta. Den form av lätta vag¬
nar som använts i Mellaneuropa kan be¬
läggas här uppe genom de fåtaliga gravar¬
na samt genom mossoffer, där de båda
vagnarna från Dejbjerg pä Jylland fram¬
står som utsökta prov på hantverksskick¬
lighet.7 Kanske det i dessa fall rör sig om
importföremäl som i nedmonlerat skick
förts upp till Norden.

Lika gammal som tron på ett liv efter det
jordiska är, torde föreställningarna om
hur man tog sig till denna nya värld vara.
Under en stor del av förhistorien ger gra¬
varna inte någon antydan om hur denna
förflyttning anses ha gått till. Först under
bronsåldern uppträder de första skepps-
sättningarna som bör förklaras med att
man genom de resta stenarna som bildade
skeppet, i detta transportmedel föreställ¬
de sig ett sätt att förflytta sig till cn annan
värld.1 Under hela järnåldern finns denna
föreställning kvar även om den under de¬
lar av äldre järnålder bokstavligt talat går
under jorden dels såsom skeppsformade
gravkistor men också som i Slusegärds-
gravfältcl pä Bornholm i form av länga
stockbålar med pålagda bordsplank.2

Bristen på goda landförbindelser har
naturligtvis medfört att skeppets roll som
transportmedel har varit av stor betydel¬
se. Men i många fall och dä inte minst i
samband med kortare transporter har
dessa utförts landvägen. Vagnen introdu¬
cerades under yngre stenålder dä vi har
fynd av hjul som framställts genom att cn
skiva sågades ur en trädstam .1Som draga-
re användes oxen i de flesta fall dä hästen
sannolikt inte infördes i landet förrän i
övergången till bronsålder. Därtill var
hästtypen i de flesta fall alldeles för klen
för att orka med att dra tunga vagnslass.
För persontransport i lätta vagnar kunde
hästen däremot användas och de äldsta
beläggen för delta finner vi i form av en

En vikingatida vagn

Fynd av hjul och andra vagnsdelar anger
klart att del parallellt med de elegantare
vagnarna också förekommit kraftiga och
ändamålsenliga fraktkärror. Här kan man
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Fij;. I. Vagnen fran Osebcrgsgravcn. Fflcr Müller-Wille I V7fi.

länka sig olika former heroende pä olika
funktionsområden. Dock är informatio¬
nen om vagnens utformning under brons¬
ålder och järnålder mycket knapphändig.
Mot slutet av järnåldern blir informations¬
flödet dock något större och detta har vi
främst gravfynden från kvinnograven i
Oseberg i södra Norge att tacka för. Un¬
der en stor hög belägen invid Oslofjorden
framgrävdes 1904 ett stort skepp i vilket
en kvinna gravsatts tillsammans med ett
stort antal gravgävor.H Bland dessa fanns
också en fyrhjulig vagn. Det är en rustik
konstruktion som egentligen bestårav två
separata delar. (Fig. 1). Den ena delen ut-
göres av underredet med kraftiga hjul
med ett väl tilltaget nav, korta ekrar och
en bred fälg. Underredet hålles ihop ge¬
nom en mittaxel som delas upp på två de¬
lar till vilka det bakre hjulparet är Tastal.
Få denna axel vilar två bockar placerade
mellan respektive hjulpar. Dessa bockar
är konkavt utformade och de utdragna
sneda ändarna avslutas med utskurna
skäggförsedda manshuvud. Pä de båda
bockarna haren vagnskorgplacerats. Den
har en trägformad bottenutformning och
består av sammanlagt nio plank som med
tappar har fixerats vid de båda gavlarna
som försetts med inskuren ornamentik i
fornt av sammanflätade djur- och männi¬

skokroppar. Utformningen av Ornamenti¬
ken tyder pä att det inte var en konststil
som snidaren var förtrogen med utan att
han på bästa sätt försökt att kopiera en
äldre framställning kanske på en likaledes
äldre vagn.9 Sniderierna till trots så får
man knappast ett intryck av att vagnsty-
pen endast har brukats vid högtidliga till¬
fällen. Den kraftiga konstruktionen anty¬
der snarare att vagnen var väl lämpad för
olika transporter i det dagliga livet.

Den kanske intressantaste detaljen vad
avser vagnen från Oseberg är att underre¬
det och vagnskorgen har varit två åtskilj-
bara delar varför korgen vid transporter
har varit bunden till underredet och där¬
vidhar de utskjutande ändarna på bockar¬
na kommit väl till pass för att förenkla
surrningen. Delta arrangemangkan synas
märkligt men dess fördelar framträder
klarare om man gör en liten jämförelse
med dagens fraktsyslcm. Lösenordet för
dagens och morgondagens frakttranspor¬
ter är containertrafik. Godset lastas hos
avsändaren i en specialkonstruerad låda
formad så att den passar på såväl lastbils¬
flak. järnvägsvagnar som i fartygens last¬
däck. Samma tanke har sannolikt legat
bakom utformningen av vagnen från Ose¬
berg. Vagnskorgen kunde lastas och se¬
dan transporteras pä vagn, släde och
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Fig. 2. OrnUislniiig a\ vagn¬
skorg. Efter Vikingen IW>7.

utförande som avvek från dc övrigas vad
beträffar utformningen av den kista i vil¬
ken den döda begravts. Vidframgrävning-
en konstaterades ett stort antal nitar och
spik. Dessa var inte jämnt spridda i graven
utan låg i rader på bestämda djup i graven.
Högst upp markerades kistans långsidor
med vardera en rad med nitar medan spi¬
kar utmärkte kortsidorna (Fig. 3 och 4). 1
hörnen fanns sönderrostade fragment av
vinkeljärn och vid mitten av respektive
långsida låg ett järnbleck med en fastsit-
tandc järnring. Pä lägre nivåer i graven
samt längre in mot mitten fanns ytterligare
rader med nitar. Dessa rader kunde också
dokumenteras under de mycket upplösta
resterna av den gravlagda. Undantaget

skepp till destinationsorten utan att god¬
set behövde utsättas för de påfrestningar
som en omlastning innebar (Fig. 2). Med
avsikt att kunna stuva lasten så stabilt som
möjligt var vagnskorgen i Oseberg för¬
sedd med ringar i de fyra hörnen genom
vilka rep kunde dragas.

Vagnskorgen som gravkista

Nedan skall dock en annorlunda funktion
för dessa vagnskorgar behandlas. Under
vintern 1969-1970 undersöktes vid Önsva-
la, ett par kilometer söder om Staffans-
lorp, ett gravfält med flera fyndrika kvin¬
norgravar från tiden 400 c.Kr. till omkring
1000 e.Kr.1'1 En av dessa gravar hade ett
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Fig. 3, Vagnskorgsgravar från Önsvala (ovan) och Stävie 4:1 (nedan).

i (

den översta nitramen registrerades minst dessa rester har analyserats och samtliga
fyra nitrader. På lagre nivå påträffades yt- består av ek. Från början tänkte man sig
terligare spik i de båda gavlarna men här att nitarna hållit samman en plankkista
fanns inte samma tendens till att de låg med raka sidor och plan botten - en kist-
närmare mitten ju djupare de framkom. form som är ganska vanlig under vikinga-
Att nitarna använts till att sammanfoga tiden.11 Läget för nitarna anger däremot
plank kunde tydligt konstateras då det på att kistan helt från kanten och ned haft en i
ett flertal fanns rester efter trä. Flera av det närmaste halvrund bottenutformning.
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Fig. 4. Fotografi från framtagningen av vagnskorgsgraven i Önsvala. Järnringarna på långsidornas mitt liksom
de förrostade nitarna kan urskiljas.

ge. I mitten av graven framkom fragmen¬
ten av ett litet, ovalt och skålformat spän¬
ne av bronsbleck. På ovansidan bestod
Ornamentiken av fyrkantiga fält inotn en
rund kantmarkering. På den bevarade
halvdelen bildade dessa fält ett kors och

Beläggen för vinkeljärn och järnringar
passade inte heller in i utformningen av
den mera konventionella kistformen.

Som ovan anförts var skelettresterna
helt upplösta men färgningen av dessa an¬
tyder att den döda legat i utsträckt rygglä-
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antydningar finns av ännu ett, motställt
kors på den andra halvdelen (Fig. 5).
Spännet har varit färgat så att den ena
halvan varit blå och den andra röd. För¬
utom spännet framkom en pärla av orange
glasfluss samt fragmenten av en järnkniv.
På denna fanns delar av skaftet bevarat
och detta har närmast bladet varit tätt om¬
virat med silvertråd. Strax norr om gra¬
vens mittparti påträffades också fragment
av textilier som varit försedda med appli¬
kationer där man använt sig av guldtråd.
Fynden antyder att det liksom för flertalet
gravar rör sig om en gravlagd kvinna och
att hon torde ha tillhört det vikingatida
samhällets överklass.

Under 1970-talet har flera gravar av lik¬
nande utförande redovisats från Danmark
och Nordtyskland.12 Gemensamt för
dessa är att den gravlagda har placerats i
en träkista som varit ungefär 2 m lång och
1 m bred. Kistan som har haft en höjd av
ungefär 0.4 m har varit försedd med en
halvcirkelformad botten. I dessa gravar
förekommer flera rader med nitar i gra¬
vens längdriktning. Oftast förekommer
det vinkelbeslag överst i de fyra hörnen
men i några fall finns dessa beslag fördela¬
de till flera punkter ned och runt gavelsi¬
dan. Vanligt är också järnöglor mitt på
långsidorna men på några har ringar på¬
träffats på flera punkter utmed både lång¬
sidorna och gavlarna medan det också fö¬
religger exempel där såväl öglor som vin¬
kelbeslag saknas. Genom att såväl nitar
som spik och beslag delvis rostat har oxi¬
den fungerat som ett konserveringsmedel
på träet i anslutning till järnet. Genom att
analysera träets struktur har man kunnat
fastställa att det verkligen rör sig om kistor
med hela gavlar och med rundad botten
såsom fyndläget indicerar.1'' Dessa kistor
har därför parallelliserats med vagnskor¬
gen från Oseberg. Ganska nyligen har

* &
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Fig. 5. Fragmentariskt spänne från vagnskorgsgra-
ven vid Önsvala. 5:3.

denna kistform beskrivits från Oldenburg
i ett slaviskt gravfält medan ett gravfält vid
Bienebek i närheten av vikingastaden He¬
deby rymde sammanlagt tre vagnskorgs-
gravar som placerats i timrade gravkam¬
mare. Från Sønder Onsild och Fyrkat på
östra Jylland har denna kistform belagts.
På det senare gravfältet, som kan knytas
till en borgliknande konstruktion med en
cirkelrund försvarsvall, föreligger två gra¬
var.

Sedan kistformen identifierades som
vagnskorg har en genomgång av äldre
gravfynd medfört att ytterligare sju vagns-
korgsgravar kunnat beläggas.14 Dessa är
samtliga belägna inom Jylland. Graven
från Önsvala kommer därvid att geogra¬
fiskt urskilja sig från mängden (Fig. 6).
Men att gravformen för övrigt har använts
i Skåne ger ett gravfynd från Stävie, också
detta i västra Skåne, ett tydligt belägg för.
Under åren 1973-78 undersöktes i flera
etapper ett stort område på fastigheten
Stävie 4:1.15 Här påträffades bl.a. sam¬
manlagt 69 gravar. Fyra av dessa kan date¬
ras till yngre romersk järnålder medan de
resterande sannolikt tillhör yngre järnål¬
der. Gravgåvorna är oftast fåtaliga med en
järnkniv som vanligaste tillbehöret men
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av de I O-tal gravar som närmare kan date¬
ras tillhör samtliga vikingatiden. I en av
gravarna - grav 35 •• påträffades färgning-
arna efter en 2 m lang. 1 m bred och 0.4 m
hög kista (Fig. 3). På mitten av långsidor¬
na fanns järnringar. Förutom nitar och
spik som bildade den övre ramen sä fram¬
kom ytterligare langsgående nitrader. En
detalj som skiljer denna grav frän övriga
vagnskorgsgravar var tvä parallella rader
av nitar som löper ut frän mitten pä ena
gavelsidan. Här har suttit ett 0,2x0.2 m
stort trästycke. 1 graven fanns ett lerkärl,
en järnkniv, en sländtrissa. resterna efter
en träskäl med järnbeslag och lextilfrag-
ment. Gravgåvorna antyder att graven
rymt en kvinna. I en annan del av samma
undersökningsområde framkom en grav
vilken kraftigt skadats vid sehaktningen
varvid endast den understa delen befanns
vara intakt. Här registrerades träfärgning
samt nitar i tvä urskil jbara och langsgåen¬
de rader. lh Gravgåvorna bestod av en
kniv. ett skifferhänge samt en järnyxa.
Denna grav kan möjligen också ha rymt
en vagnskorg.

delar bortschaktade graven i Slavic sorn
vagnskorgsgrav är något osäker sä finns
det dock exempel pä att även män be¬
gravts i denna kistform.

Användandet av vagnskistor kan ha
hafc en viss betydelse i den vikingatida fö¬
reställningsvärlden liksom da man gravisi¬

de i verkliga skepp eller i skeppssättning-
ar. Vagnskorgen liksom skeppssättningen
symboliserar viktiga transportmedel som
kunde föra den döda över till en ny värld.
Torshammare men ocksä kors i form av
utsmyckning finns representerade bland
vagnskorgsgravarna vilket visar att grav¬
seden tillhör ett skede då kristendomen
ersätter asatron. De äldsta vagnskorgsgra¬
varna kan tillhöra 900-talets första hälft
medan huvuddelen sannolikt är nägot
yngre. Den typ av skålformigt spänne som
förekommer i Önsvalagraven finns belagt
i det äldsta l und dvs. perioden 1020-
1050.

Det kan tyckas som att denna typ av-
gravar med en vagnskorg som kista endast
är ett exempel på den variation av gravse¬
den som förekommer under vikingatiden.
Men nya undersökningar som framlagts
om det vikingatida samhället antyder att
just vagnskorgsgravarna kan ge ett icke
obetydligt bidrag till studiet av den dätida
överklassen. Den danske arkeologen
Klavs Randsborg har med utgångspunkt
från hl.a. runstenarna och gravarna för¬
sökt att belysa var och pä vilket sätt det
danska centralriket uppstod. IX Han för
denna process tillbaka pä den s.k. Jelling-
dynastin i mellersta delen av östra Jylland
vid mitten av 900-talet. Do kungar som
tillhör denna dynasti och som här är aktu¬
ella börjar med Gorm den gamle och av¬
slutas med Knut den store. Deras möjlig¬
het att utöva makten var avhängig av and¬
ra stormäns lojalitet, vilken bäst hölls vid
liv genom möjligheter till jordförvärv och

Vagnskorgsgravarnas samhällsroll

Vagnskorgsgravarna är oftast rikt utrusta¬
de med såväl vardagliga föremal såsom
kniv, brynslen och sländtrissa som med
exempelvis smycken i silver och heslag till
dryckeshorn. Kärl eller skrin av trä med
beslag förekommer i flera gravar. I flera
av gravarna finns ocksä textilrester beva¬
rade och dessa visar på dräktfragment av
mycket hög kvalitet där det ingått trädar
av guld och silver. Med ett undantag inne¬
håller de danska och nordtyska gravarna
gravgåvor som visar att dc varit nedlagda
till en kvinna. Undantaget är en grav på
Als med typiskt manliga gravgävor.17
Även om bedömningen av den till stora

7
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Fig. 6. Sydskandinavien med markering av vagnskorgsgravarna (stjärnor) och runstenarna frän slutet av 900-
talctoch tidigt l(MM)-tal (punkter).

då helst i form av jordegendomar med
ärftlig status. En markering av dessa jord¬
förvärv skulle enligt Randsborg återfinnas
i runstenstexterna. Här finns nämligen
ofta släktskapsförhållandet angivet mel¬
lan den som lät resa stenen och den avlid¬
ne över vilken stenen rests. Avsikten kan
därför ha varit att den som reste stenen ge¬
nom runtexten markerade sin rätt till den
avlidnes jordegendomar. En annan dansk
arkeolog - Leif Nielsen - är också han av
den uppfattning att runstensresandet skall
ses som en del i kampen om jorden. Han
anser däremot att denna kamp stått mel¬
lan en lägre överklass som försökt att häv¬
da sig gentemot ett jordhungrigt toppskikt
av överklassen. |l)

Om man ser till runstenarna under 900-
talets andra hälft och fram till omkring år
1000 så återfinns dessa på Jylland och
främst där inom den nordöstra delen samt
i två koncentrationer i Skåne nämligen i
södra och i västra Skåne (Fig. 6). Däremot
är antalet runstenar i nuvarande Östdan-
mark mycket litet. Av någon anledning
skulle man på nordöstra Jylland och i två
skånska områden haft ett stort behov av
att manifestera sina jordförvärv.

Ser man till utbredningen för vagns-
korgsgravar i Danmark så har dessa en
tydlig anhopning till de områden där det
förekommer runstenar från mitten av 900-
talet och ungefär ett halvt århundrade
framöver. Lika ovanliga som runstenarna

8



är i Östdanmark lika ovanliga är begrav¬
ning i vagnskorgar. Spridningsbilden för
gravar med vagnskorgar stämmer också
väl överens med mansgravar som innehål¬
ler en järnyxa. Randsborg anser att dessa
gravar representerar just det skikt av vi¬
kingatidens överklass som stod i beroen¬
deförhållande till Jellingdynastin. Det är

därför knappast någon slump att vagns-
korgsgravarna i Önsvala och Stävie är be¬
lägna inom det område som omfattar den
västskånska
Förutom runstensristandet så har den
västskånska överklassen också anammat
det gravskick som praktiserades inom det
västdanska området.

runstenskonccntrationcn .
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1978. Slusegårdsgravpladsen II. Jysk Arkatologisk
Selskabs Skrifter XIV, 2, s. 237.
' Rostholm. H. 1978. Ncolitiskc skivehjul fra Kidc-
ris og Bjcrrcgårdc i Midtjylland. Kumt 1977, s. 199
ff
4 Althin, C.- A. . 1945. Studien zu den bronzezeillich-
en Felsezeichnuiigen von Skåne. I. Lund. s. 611ff.
* Klindt-Jenscn, O. 1949. foreign Influences in
Denmark’s Early Iron Age. Acta Archaeotogica.
Vol. XX. København, s. 100 ff. ; Depåfynd med
vagnsdclar av brons finns redan under yngre bronsål¬
der: Jacoh-Lricscn, G. 1969. Skjcrnc und Egemose.
Acta Arciweologica. Vol. XL. København, s. 122 ff.
h Drack, W. 1958, Wagengräber und Wagenbe¬
standteile aus Hallstattgrabhügeln derSchweiz. Zeit¬
schrift für Schweizerische Archäologie und Kunstge¬
schichte 18. Basel; Fischer. F. 1979. Hallslaltzeilli-
clre Fürstengräber in Siidwestdeutschland. Bausteine
zur geschichtlichen t .andesktmde von Baden-Würt¬
temberg. Stuttgart, s. 56 ff.
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Brøgger & Falk & Sehetelig 1920. Op.cit. s. 46.
Pettersson. J. 1970. Rapport frän Önsvala. Ale

1970:1. Lund. s. 45 ff.
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Båtsmannen som rymde

Försvarsmaktens arkivmaterial som källor för socialhistorisk
forskning om 1800-talet

Av Anders Persson
Landsarkivet. Box 2016. 220 02 l.uml

m.fl., vilken i sig innehöll många förutsätt¬
ningar för konflikter. Hela indelningsver¬
kets idé byggde på oföränderlighet medan
tidsskeendena ingalunda erbjöd stabila för¬
hållanden. Särskilt 1800-talet med sin snab¬
ba folkökning, proletarisering, emigration
och industrialisering var ett förändringarnas
sekel.3 Det är givet att en undersökning av
hur ett stabilt system som indelningsverket
fungerade under sådana förändringsproces¬
ser inte bara ger uppgifter om det militära
systemet som sådant utan också lämnar in¬
formation om samtidens sociala förhållan¬
den. Var tjänst i den indelta armén ett alter¬
nativ till emigration? Från vilka sociala
skikt rekryterades knektarna m.fl. under
olika perioder under seklet? Hur uppfyllde
rotama och rusthållama sina förpliktelser
gentemot båtsmännen m.fl.? Knapphet på
tillgångar kunde tänkas medföra att roten
respektive rusthållama underlät att reparera
knektens etc:s torp, lämna tillräcklig eller
brukningsbar jord m.m. Nyssnämnda före¬
teelser skulle kunna påvisas genom ökande
klagomål från de indelta soldaterna etc.,

rymningar från tjänsten, ökande fylleri i
tjänsten m.m. Det fantastiska är att upp¬
gifter av ovanstående art går att erhålla för
en mycket stor grupp av 1 800-talets indelta
regementen och båtsmunskompanier.

Avsikten med denna uppsats är att utifrån
ett enstaka exempel, båtsmannen nr 99
Oskar Emanuel Knall Skärström i Södra
Hallands båtsmanskompani, peka på mate-

Inledning

Många förknippar kanske militärhistorisk
forskning och undersökningar rörande kri¬
gens epoker med ämnen som slaget vid
Lützen 1632, Karl XII:s dödsskjutning 1718
och Gustav V:s abdikationshot t juni 1941
i samband med de tyska kraven på fri
transitering av tyska trupper från Norge
till Finland över Malmfälten. Det är givet
att sådana enstaka händelser — events —
haft betydelse för historiska skeenden och
enskilda människors liv. Man får emellertid
inte övervärdera deras roll i historiska for¬
andringsprocesser, som kanske ändå skulle
följa såsom resultat av obevekliga krafters
spel-. Inom ämnesområdet har man också
kommit att mera ägna sig åt undersökningar,
som med stöd av större mängder av upp¬
gifter belyst t.ex. krigens inverkan på för¬
sörjning och lokalbefolkning, propagandan
under krig samt militärens roll i samband
med svenska statsvälvningar.1

Det militära källmaterialet som sådant
är dessutom mycket väl ägnat för social¬
historisk forskning.2 Systemet bygger på
ordning och reda, vilket återspeglas i arkiv¬
materialet. Soldaterna bokstavligen mättes
och vägdes och informationen om dem är
rikhaltig, särskilt för 1800-talets vidkom¬
mande. Genom det yngre indelningsverkets
utformning — mera om detta i nästa av¬
snitt — fanns också en inte okomplicerad
t nppelrelat ion befäl— rotebönder— båtsmän
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rialets enorma möjligheter. Förhoppningsvis
kan den också fungera som en hjälpreda för
dc lokalhistoriskt intresserade personer, som
genom egna undersökningar vill få veta mer
om halländska båtsmän och båtsmanstorp4
under 1800-talet. I nästa avsnitt följer emel¬
lertid först en summarisk översikt över in¬
delningsverk, och då närmast med avseende
på bätsmansrekryteringen i Skåneland¬
skapen.

formerna förekom för att tillgodose behovet
av båtsmän i Skånelandskapen.

Vid ständig rotering slöts ett kontrakt
mellan kronan och befolkningen i häradet
eller landskapet om att ett visst antal sol¬
dater eller båtsmän skulle presteras. Efter
speciella principer utsågs ett antal gårdar,
sotn skulle anskaffa och underhålla knekten
eller båtsmannen, I den ständiga roteringen
kopplades således roteböndema intimt sam¬
man med sin knekt eller båtsman i ett när¬
mast privaträttsligt förhållande, som visser¬
ligen kom att regleras av statsmakten. Den
största gården i denna rote benämndes stam-
rote eller huvudrote.

Vid rustning för ränta utsågs gårdar, van¬
ligtvis skatte- och kronohemman, till s.k.
rusthåll. Rusthållaren fick skattefriheter mot
att han satte upp och härbärgerade en båts¬
man eller ryttare,8 vilka brukade tilldelas
torp på rusthållarens ägor. Rusthållet kunde
som stöd erhålla andra kronans räntor.
Denna indelning var således en omfördel¬
ning av räntan, medan den ständiga rote-
ringen kan sägas vara en skatteökning som
ersättning för den personliga krigstjänsten
genom utskrivning.

Under Skånska kriget 1676— 1679 hade
det blivit uppenbart att den svenska flottan
behövde en ny stationeringsort, som tidigt
erbjöd isfria vatten.9 Valet föll på Karls¬
krona och en båtsmansorganisation för flot¬
tans behov fick byggas upp i de tidigare
danska landskapen. I Karlskronas omland
behövdes många båtsmän. Samtliga krono-
och skattehemman i Blekinge och Södra
Möre härad i Småland indelades därför i
bätsmansrusthåll. I Halland tillgreps ständig
rotering slutligen 1739 efter det att olika
system dessförinnan prövats med mindre
lyckade resultat.10 Också i Skånelandska¬
pens städer fanns roterade båtsmän, men
fr.o.m. 1748 betalades vakansavgifter för
dessas tjänster, d.v.s. skyldigheten att upp-

Båtsmanssystemet i Skåne, Hulland
och Blekinge 5

Det svenska stormaktsväldets militära enga¬
gemang på de europeiska slagfälten under
1600-talets första hälft hade som förutsätt¬
ning en brandskattning av den värbara man¬
liga delen av Sveriges folk. Genom utskriv¬
ningar uttogs knektar6 och båtsmän medan
rytteriet i detta så kallade äldre indelnings¬
verk rekryterades på frivillighetens väg. Vid
utskrivningarna indelades de vapenföra i
mindre grupper, rotar, varur knektarna
respektive båtsmännen utvaldes efter det att
rotarna mönstrats på utskrivningsmöten.
När systemet infördes var ett vanligt antal
personer i roten 6— 10 st. Senare förekom
även roteindelning efter gårdetal varvid
roten genom inbördes avtal utsåg en karl,
som skulle godkännas av mönsterherrar och
utskrivningskommissarier.

Detta system, som förutsatte återkom¬
mande utskrivningar, bar i sig självt frö till
det nya militärväsende, det yngre indel¬
ningsverket, som kom att utvecklas och per¬
manentas under 1680- och 1690-talen. Strä¬
vanden att få militärtjänstgöringen fastlåst
över tid hade också förekommit före Skåns¬
ka kriget 1676— 1679.7 Det yngre indel¬
ningsverket, om man undantar adelsfanan,
hade två huvudtyper för militär indelning:
ständig rotering och rustning för ränta. Båda

12
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sätta båtsmän ersattes med en avgift. De
utsockne frälsehemmanen i Halland be¬
talade t.ex. i såväl krig som fred en ständig
båtsmansvakansavgift.

Dessa båda system för anskaffande av
båtsmän bestod fram över sekelskiftet 1900.
Efter vissa lättnader 1872 och 1885 medgav
Kunglig Maj:t, efter riksdagens medgivan¬
de, i en kungörelse den 13 juli 1887 att
vakanta rotar eller rusthåll, i stället för att
uppsätta nya båtsmän, kunde få erlägga
vakansavgifter. År 1901 beslöts slutligen att
hela indelningsverket fr.o.m. år 1904 sna¬
rast möjligt skulle upphöra. Försvaret skulle
i framtiden helt11 baseras på allmän värn¬
plikt.

Båtsmannen Oskar Emanuel Knall Skär¬
ström 1882— 1887 — ett exempel
på arkivmaterialens möjligheter

Den 28 mars 1882 avfördes ur Södra Hal¬
lands båtsmanskompani och 4:de korpral-
skapet båtsmannen nr 99 Carl Magnus
Johansson Skärström efter tjänstgöring i ett

år och nio månader.12 Roten, med huvud-
rote i Enslövs socken i Tönnersjö härad,
måste se sig om efter en ny båtsman. Under
fem års tid får vi följa denne båtsman.
Huvudkällor för skildringen är Norra Hal¬
lands båtsmanskompanis vid Karlskrona sta¬
tion arkiv13 samt handlingar i Hallands
länsstyrelses arkiv.14 Genomgången av des-
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sa handlingar i Krigsarkivet i Stockholm
respektiver Landsarkivet i Lund avslöjade ett
socialhistoriskt forskningsmaterial av rang.
Detta framgår dels av texten nedan dels
av notsystemet, där kompletterande upplys¬
ningar redovisas. Samtidigt som texten blir
en »arkivguide» ger den en bild av vad
fem års tjänstgöring som båtsman under
1880-talet innebar. Begränsningen ligger
givetvis i att framställningen rör en enstaka
människa. Som sådan får den ses och som
ett komplement till den tabellariska fram¬
ställning, som eftersträvar att fånga det ge¬
nerella i förhållande till den unika.

Hösten 1881 arbetade den sextonårige
ynglingen Oskar Emanuel Knall i Halm¬
stads Stenhuggeri. Oskar Emanuel var född
1865 i Stockholm och bodde hos sina för¬
äldrar, arbetaren Anders Josef Knall och
hans hustru Sofia Albertina Forselius, i nr
35 Erikslund i Halmstad. Det nya året 1882
bestämde sig Oskar Emanuel för att byta
det dammiga stenhuggeriet mot det öppna
havet. Den 27 januari erhöll han sin fars
skriftliga tillstånd »att ingå i Kronans tjenst»
och samma dag besöktes Halmstads stads-
församlings pastorsexpedition för erhållande
av prästbetyg. Påföljande dag gick Oskar
Emanuel till provinsialläkaren P. O. Sjö¬
strand i Halmstad. Besiktningen gick bra
och Sjöstrand fann den unge mannen »i alla
afseenden frisk och färdig samt således antag¬
lig till båtsman». Runt månadsskiftet mars/
april yppade sig tillfälle att få tjänst som
båtsman. Den 20 mars erhöll Oskar Ema¬
nuel Knall tjänstgöringsintyg från arbets¬
föreståndaren vid Halmstads Stenhuggeri ut¬
visande att han »uppfört sig nycktert och
ordentligt under den tid han här har vistas»
och i april underskrev han ett båtsmans-
kontrakt. Oskar Emanuel Knall hade åtagit
sig att som båtsmannen nr 99 Skärström
mot viss ersättning (se illustration sid. 15)

tjäna vid Södra Hallands båtsmanskompani.

Den 21 juni 1882 underskrev de 25 rote-
böndema, Oskar Emanuels arbetsgivare, i
sin tur kontraktet och den I juli antog
kompanichefen den nya båtsmannen.15

Av stenhuggeriarbetaren Oskar Emanuel
Knall, 5 fot 8 tum lång, blå ögon, ljust hår
med normalt färgsinne, skulle bli båtsman¬
nen av 3:dje klassen 99 Skärström. Under
hösten påbörjades utbildningen. Denna star¬
tade med 7 månaders 28 dagars, frän den
16 september 1882 t.o.m, den 1 1 maj 1883,
exercisskola till lands. Stenhuggeriyng-
lingen drillades i läsning, skrivning, räk¬
ning, manskapets allmänna militära skyldig¬
heter, sjömansskap, artilleri, gymnastik, in¬
fanteriexercis, artilleriexercis, sabelhugg-
ning, sjömaning (splitsning av tåg m.m.)
och målskjutning ined gevär. Omedelbart
efter denna undervisning vidtog utbild¬
ningen till sjöss. Den 12 maj mönstrade för-
märsgasten nr 99 Skärström på Korvetten
Norrköping för 4 månaders och 6 dagars
undervisning i praktiskt sjömansskap: exer¬
cis med segel och rundhult (mast och
stänger), rorgång (styrning), lodhyvning
(handlodning från låringsbåt) samt rodd och
båtscgling. I mitten av september anlöpte
Norrköping Karlskrona och den 15 septem¬
ber steg nr 99 Skärström, nu båtsman av
3:dje klassen, iland för tre dagars tjänst¬
göring vid Karlskrona station. Det skulle nu
dröja två år innan kronan åter krävde nr 99
Skärströms tjänster. Från den 7 oktober
1885 till den 24 mars 1886, med avbrott
för 10 dagars tjänstgöring över jul och nyår
som officersuppassare på Kungsholmen, var
Skärström i tjänst vid Karlskrona station.16

Men därmed slutar Oskar Emanuel Knall
Skärströms tjänstgöringslista. i rulloma no¬
teras han »afford såsom rymmare» den 26
september 1887.17 Orsaken eller orsakerna
kan vara flera. 1885 erhöll han åtta dagars
vaktarrest för olovligt undanhållande, vilket
kan tyda på missnöje med tjänstgöringen.

14
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Fig. 3. Utdrag ur båtsmanskontraktet med »ynglingen» Oskar Emanuel Knall, vilket de 25 rotebönderna
underskrev i Vreninge den 21 juni 1882. (Originalet i Krigsarkivet i Sthlm. Foto: Författaren.)

Det hus och jord båtsmannen nr 99 Skär¬
ström skulle erhålla av roten kom honom
tydligen aldrig till del. Under hela sin tjänst¬
göringstid 1882— 1887 är han skriven med
sina föräldrar i Halmstad. I Halmstads för¬
samlings husförhörslängd 1882— 1897 note¬
ras han under nr 35 Erikslund. En marginal¬
anteckning upplyser om att han »vistas i
Australien 1896».18 Emigrationen kunde så¬
ledes vara ett lockande alternativ till fortsatt
båtsmanstjänst.

Hallands län hörde också till de län som

drabbades av de största folkförlustema
p.g.a. 1800-talets emigration. Åren 1880—
1910 var, relativt sett, emigrationen till
Amerika störst i Hallands län.19 Förhållan¬
det föranledde en f.d. halländsk riksdags¬
man att, med blicken fäst på en skolklass
under examen, yttra: »Detta är Amerika-
mat.» samt förtydligat sig: »Vi bekosta de¬
ras uppfostran och Amerika skördar frukter¬
na däraf. »20

Även båtsmän avvek till det stora landet
i väster. Båtsmannen nr 123 Hurtig besöktes
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bibliotek.)
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Befolkningsutveckling och hemmansklyvningsprocess i Hallands lan 1805/1810— 1900

Folkmängd vid årets slut: Folkmängd vid årets slut:
Utan städernas folkmängd Endast städernas folkmängd

Antal

Hemman och hemmans-
delar med mantal

AntalÅr Index Index Antal Index

68.8831805 100 4.612 100
7.834
9.382

1 1 .539

1810(13) 100
1201840

1 15.925
120.149
114.968

10.158
15.182
26.720

147 168 2201865
174 3291880

13.552 173 167 5791900

Källor: Emigrationsutredningen Bilaga XII: Jordstyckningen, 1911, tabellbilaga I) sid. 183 och Bilaga V:
Bygdeslatistik, 1910, tabell 76, sid. 316.

c Halmstad, Laholm, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.

ställningstid m.m. under 1800-talets senare
hälft. Den under 1800-talet fortgående hem-
mansklyvningsprocessen och befolknings¬
utvecklingen måste ha påverkat båtsmän¬
nens situation vad det gäller försörjnings-
läge och förhållande till roteböndema. Ut¬
vecklingstendenserna för Hallands lån redo¬
visas i ovanstående tabell. Om man från-
räknar städernas befolkning skulle antalet
personer per i mantal satt hemman eller
hemmansdel 1805— 1810 vara ca åtta nio
personer. 1865 skulle motsvarande siffra
vara ca 10 personer, Brukningsenhetema
bestod också 1865 överlag av mindre man-
talsenheter än vad som var fallet 1810 och
1840. Vi kunde t.ex. ovan notera att det var
så många som 25 personer, som 1882 slöt
båtsmanskontraktet med den då sjuttonåriga
Oskar Emanuel Knall. Det framstår som
självklart att båtsmännen under en tid då
kampen om brödet för dagen hårdnade ham¬
nade i allt annat än ett önskeläge. Att
tränga djupare ner i dessa och andra fråge¬
ställningar måste vara en angelägen forsk¬
ningsuppgift.23 Materialet synes inte lägga
några hinder i vägen utan närmast, oavsett
ambitionsnivå, erbjuda cn motorväg förden
hågade forskaren.

sålunda våren 1882 av sin kollega nr 106
Kullberg i Hallands södra kompani. 1 ett
brev till kompanichefen meddelar denne att
Hurtig »ej warit hemma sedan den 27 mars
och hans hustru sade att han är rest till
America». Kullberg fick följande persedlar
med sig: »Säck med foder 1, Runtröjja I,
Byxsor blå 1 par, Byxsor av bramduck 2,
Bosaron 1 , Halsduck svart I , yllegrå (dito)
1 , ylle kjorta 1 , Kjorta vit med blå Krage,
Strompor 1 , Mössa med band 1, så att der
fatades Kavaj, Skor, Sticktröjja och flancls-
lif»,21 vilka kunde vara nog så bra att ha
i det förlovade landet västerut. Det gripande
brevet ger således också en bild av den
halländske båtsmannens klädespersedlar.

Sammanfattning

Vid de två till fjärran länder avvikna båts¬
männen får denna undersökning göra halt.
Uppsatsen har också som målsättning att
endast peka på källmaterialets möjligheter
att belysa båtsmannens sociala bakgrund,
levnadsförhållanden: lön, bostad22 etc., an-
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Noter håll i Västsverige åren 1700— 1739. Lund 1963
(otryckt licentialsavhandling vid Lunds universitets
historiska institution) samt densammes. Det halländska
båtsmanshållcts tillkomst. Ale 1971:3.
11 Den svenska krigsmakten utgjordes inte enbart av
indelade trupper. I försvarsmakten ingick även en vär¬
vad del samt fr.o.m. 1812 den så kallade bevaringen,
den allmänna värnpliktens föregångare. Är 1880 om¬
fattade den indelta armén 30 000 man, den värvade
knappt 7 000 samt bevaringen 30 000. De värvade
regementena utgjorde oftast städernas garnisonstrup¬
per. (Krigsarkivet, broschyr 1978, AB Fälths Tryckeri,
Värnamo.)
12 Avgångs- och rekryteringsrulla 1875— 1905, Karls¬
krona station: Södra Hallands båtsmanskompani volym
E VH: I, Krigsarkivet (Kr A) i Stockholm. Av denna
rulla, som är förd efter avgångstid med rekryterings-
anleckningar på högra uppslaget, anges bl.a. de av¬
gångna båtsmännens ålder och tjänstgöringstid respek¬
tive de nyrekryterades ålder och födelsedata.
13 Följande båtsinanskompaniers etc:s arkiv ingår i
Karlskrona stations arkiv i Kr A:
Blekinge I. båtsmanskompani
Blekinge 2. båtsmanskompani
Blekinge 3. båtsmanskompani
Blekinge 4. båtsmanskompani
Blekinge 5. båtsmanskompani
Blekinge 6. båtsmanskompani
Södra Möre 1, båtsmanskompani
Södra More 2. båtsmanskompani
Södra Möre 3. båtsmanskompani
Tjusts båtsmanskompani
Smålands båtsmanskompani
Östergötlands båtsmanskompani
Ölands I. båtsmanskompani
Ölands 2. båtsmanskompani
Gotlands 1. båtsmanskompani
Gotlands 2. båtsmanskompani
Bohus I . båtsmanskompani
Norra Hallands båtsmanskompani
Södra Hallands båtsmanskompani
Båtsmansrekrytkompaniet
Chefsexpeditionen för uppfordrade
bätsmanskompanierna

I fortsättningen anges Karlskrona station: Södra Hal
lands båtsmanskompani: Karlskr. Stat: S H Bk.
14 I denna uppsats har använts följande serie i Hal¬
lands länsstyrelses landskontor:

Mönstringsrullor. Båtsmanskompanicl G I cb (1721-
1900).
Följande serier i landskontoret bor också nämnas vad
det gäller båtsmanssystemet:

1 Se t.ex Berndt Fredriksson: Försvarets finansiering
— svensk krigsekonomi under Skånska kriget 1675—
1676, 1976. densammes Krig och Bönder: Hur drab¬
bades skåningarna av kriget 1675— 1679? i Bördor
bönder, börd i 1600-talets Sverige (Festskrift till Sven
A. Nilsson), 1979, sid. 163— 213, Jan Lindegren; Ut¬
skrivning och utsugning: Produktion och reproduktion
i Bygdeå 1620— 1640, 1980, Göran Rystad, Kricgs-
nachrichten und Propaganda während des dreissig-
jährigen Krieges, skrifter utgivna av Vetenskapssocie-
teten i Lund I960 samt Gunnar Arteus, Krigsmakt och
samhälle i frihetstidens Sverige, utkommer våren 1982.
Rörande politiska flygskrifter från 1600-talet se också
Anders Persson, Svedalabygden från svensktidens bör¬
jan till skiftena (1658— ca 1800) sid. 193, i Svedala
genom tiderna. 1981.
2 Materialets unika möjligheter har uppmärksammats
av forskningen. Vid Göteborgs Universitets historiska
institution sammanställes för närvarande en avhandling
»Samhället och den värvade soldaten i Sverige 1697—
1809» av amanuensen Thomas Magnusson.
3 För avhandlingar i dessa ämnesområden se exempel¬
vis: Christer Winberg. Folkökning och proleturisering.
2:a tippl. 1977, Agnes Wircn, Uppbrott från Örtagård:
Utvandringen från Blekinge t.o.m. år 1870, 1975,
(Rcc,: Eva Österberg, Historisk Tidskrift 1976, sid.
359— 367), samt Ears Olsson, Då bam var lönsamma:
Om arbetsfördelning, barnarbete och teknologiska för¬
ändringar i några svenska industrier under 1800- och
början av 1900-talet. 1980.
4 Se not 22 nedan.
5 Texten bygger om inget annat angives på Fredrik
Uagcrroth, Indelnings- och grundskatteväsendets av¬
veckling, Fjärde kapitlet: Försvarsbesvär, 1927, sid.
1 33— 175. För övrigt kan hänvisas till handboksverket,
Svenska flottans historia: I — 3 (1521— 1679, 1680—
1814, 1815—1945) 1942—1945.
6 För utskrivningsförfarandet se Jan Lindegren a.a.
1980, sid. 144 ff.
7 Se Sven Ågren. Karl XI:s indelningsverk för armén:
Bidrag till dess histofia åren 1679— 1697, 1922. sid.
104 ff. Danmark förklarade redan hösten 1675 krig
mot Sverige men först i juni 1676 kom Skåne att direkt
beröras av kriget.
8 Rörande uppsättandet av ryttarregementen i Skåne
under 1600-talets senare hälft se Anders Persson, a.a.
1981, sid 185 följande och där anförd litteratur.
9 Gustaf Cleniensson, Flottans förläggning till Karls¬
krona: En studie i flottstationsfrågan före år 1683,
1938, sid. 36 f. och sid 90 ff.
HJ Lennart Hennel: Båtsmansrekrytering och båtsmans-

(I).

(2),
(3),
(4),
(5),
(6),
(7),
(8).
(9),

(10).
öl),
(12),
(13).
(14),
(15),
(16),
(17),
(18),
(19),

(20) och

(21).
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Rote rings- utb utskrivningslangder: G t aa. 1 1 volym
10. rullor 1734—1822).

Handlingar rörande båtsmansindelningen i Halland: G 1
ac (1721 -1821).
Protokoll och handlingar riirande extra roteringen i
Halland: G 1 ad (votym 4—5, 1812—1813, och volym
9, 1838).

Rakenskaper rorande bålsmanshållet: G 1 ae (1733—
1854).
Bätsmanskontrakt: (i I af (1731— 1850) Se även
serie G 1 eb. (Jämför not 17 nedan).
Mrinstringsrullor: Båtsmanskoinpanier; G I cb (1721

I W0).
Instruktioner och förordningar rörande utskrivningar
av bålsmanshållet: G I eg (1662— 1826).
Handlingar rörande rustning, rotering och båtsmans-
håll: G 1 ci (1848— 1917).

Annat källmaterial riirande båtsmanssy.stemet i Halland
kommer att redovisas i den i not 22 annonserade upp¬
satsen.
15 Rotchandlingar 1800-talet, Karlskr. Stat: S H Bk
volym F II: 1. Handlingarna utgöres av dossiéer, som
upplagts över båtsmän från 1800-talets senare hälft.
Dossiésystemet synes ej vara samtida utan utfört i
efterhand. Jmf Stockholms station: Roslags 4 båts-
manskompani för nr 100 Öberg, vars dnssié, nr 100
saknas bland rotehandlingarna. Handlingarna rörande
nr 100 Öberg ligger emellertid kvar i hans rulla innan¬
för pärmen. (Stockholms station: Roslags 4 båtsmans-
kompani, Båtsmansrullor (vol. D VI:4) och Bätsmans¬
kontrakt (vol. E II: 1), (Kr A).

Kunskapsrulla 1859 -1895: uppslag för nr 99 Skär¬
ström (flera personer), Båtsmansrulla för nr 99 Skär¬
ström: (Öskar Emanuel Knall 1882— 1887) och Kom-
panirulla 1875— 1888: uppslag för ar 99 Skärströin
(flera personer). Karlskr. Stat: S H Bk volymerna
E IV: 2, E IX:4 och E LI: I . För termer och utbildning
vid Flottans stationer vid denna tid se: Ledning för
undervisningen uti sjömansskap i exercisskolan, 1871,

och Undervisning för manskapet vid Flottan, 1— 3,
1881 — 1882.

17 Gcncralmönsterrullnr 1884 och 1889 för Södra Hal¬
lands Båtsmanskompani, Hallands länsstyrelses lands¬
kontor volymerna G 1 cb:7 -8. Landsarkivet i Lund
(LLA). Det bör observeras att generalmönsterrulloma
för Hallands Södra och Nona bätsmanskompanier i
landskontoret vid denna tid upprättades vart femte är.
Rullorna har i landskontoret använts som liggare och
påteckningar har gjorts. Vidare har man -aktualiserat
rullorna genom att bilägga nytillkomna båtsmäns kon¬
trakt vid framsidespärmama. Enligt författning 1841
skulle generalmönsterherren senast en månad efter
mönstringen »tillställa Förvaltningen av Sjöärendena
(Amiralitetskollegicts efterträdare) ett exemplar av
Mönster-Rulloma, ett annat exemplar lemnas till Be-
fälhafvaren å Stationen och det tredje till Compagni-
Chefen: hvar föruthan då mönstring skett med Båls-
manshållet, Landshöfdingen i orten undfår ett exemplar
af Rullorna, alt i Lands-Contoret förvaras».
(S. VV. Gynther, Författningssamling för Kongl. Maj:ts
flotta: IV, 1854, sid. 33).
10 Husförhörslängd 1882— 1897 för Halmstads stads-
församling, volym A 1:46 sid. 1192, Landsarkivel i
Lund.
v> Kmigrationsutredningen, Bilaga V: Bygdestalislik
(av Gustav Sundbärg), 1910 sid. 114 följande.
70 Enugrationsutred ningen, Bilaga XVII: Utdrag ur in¬
komna utlåtanden, 1909, sid. 158 f. (Inkommen skri¬
velse [908-07-15 från Årstads pastorat).
21 Brev 1882-04-05 från nr 106 Kullberg till kompani¬
chefen. Ankomna handlingar. Karlskr. Stat: S H Bk
volym F 1:2, (Kr A).
22 En uppsats: Att inventera bålsmanstorp (1800-lalets
senare hälft): Antikvariska källor och problem, avses
att publiceras av författaren i nummer av Ale 1982.
27 Vid Linköpings Universitets historiska institution
undersöker Göran Göransson den sociala strukturen
m.m. i ett indelt kompani i Östergötland vid tidpunkten
för värnpliktens införande vid 1900-talets hörjan. Det
är med spänning man ser fram mot resultaten av en
undersökning baserad på det angivna materialet.
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Bruksbåtar i Skåne

Av Peter Skanse & Bertil Andersson
Kulturen. Box 1(145. 221 04 1.und

i Ale nr l odi 4/19SÜ presenterades sft dokumentationsprojekt av bruksbåtar i Skåne och
Blekinge, vars preliminära resultat redovisas i denna rapport

sökningar3 av varierande omfattning och
kvalité.

Inledningsvis kan alltså konstateras att
någon samlad bild av det skånska bruks-
båtsbeståndet ej finnes, varken vad gäller
nutid eller historisk tid.

Under hösten 1980 har författaren pä upp¬
drag av Kulturen i Lund företagit invente¬
ring och uppmätning av traditionellt bygg¬
da bruksbåtar i Skåne. Arbetet föregicks
av en mindre provundersökning i Kulla-
bygden våren 1979. Med traditionellt
byggda bruksbåtar menas här på hant¬
verksmässig grund framställda, klink-
byggda träbåtar avsedda att brukas inom
någon huvud- eller binäring. Avsikten
med artikeln är atl lämna en kort redogö¬
relse för projektets bakgrund, målsätt¬
ning, arbetsmodell, fältarbete och resul-

Målsätlning

Det skånska kustnära fisket och insjöfis¬
ket har under efterkrigstiden genomgått,
och genomgår fortfarande, mycket kraft¬
iga förändringar, vilket inte minst avspeg¬
lar sig i bätbeståndet. Motorerna har till
exempel under denna period blivit så
kraftiga att de gamla skrovformerna ej
längre ansetts lämpliga. Detta är särskilt
märkbart vad gäller ekorna på Österlen,
vilka i mycket stor utsträckning ersatts av
snipor och rundgattingar. Nya byggnads¬
material som plast och stål har gjort sitt in¬
tåg och dessa tillåter helt andra former och
problemlösningar. Själva fiskets teknik
har dessutom förändrats pä ett sådant sätt
att det ger återverkningar även på båtbe¬
ståndet. Särskilt gäller detta ålfisket, dår
övergången frän pålade bottengarn till
flytbottengarn medför att de för sydkus¬
ten så typiska pålkranarna i stort spelat ut
sin roll. Den kraftiga utbyggnaden av fis¬
kehamnarna under tiden före det andra
världskriget medförde dessutom att de för
den långgrunda kusten så karaktäristiska

tat.

Bakgrund

Det skånska båtbeståndet är, liksom vad
gäller de flesta övriga svenska landskaps,
mycket ofullständigt undersökt och doku¬
menterat. Endast en större sammanhäng¬
ande fältundersökning har gjorts tidigare,
under ledning av Ernst Klein. 1 Denna un¬
dersökning var dock i huvudsak inriktad
på själva fisket och omfattade dessutom
endast kuststräckan öster om Trelleborg.
De uppmätningar som utfördes var av
mycket ofullständig karaktär. Sammanta¬
get gör detta att båtmaterialet är fragmen¬
tariskt och svårtolkat. Utöver detta finns
en allmän uppsats av Albert Eskeröd,2 vil¬
ken dock till stor del bygger på Kleins ma¬
terial, samt en del lokal- och spccialundcr-
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Pig. I. Blckingscku byggd pii IKW-talct av Österlund vid Sandhamnen. Uppmätning i Nordiska Museets arkiv.

landgängspråmarna blivit överflödiga.
Listan skulle kunna göras avsevärt längre.

Från Kulturens sida formulerades mål¬
sättningen för arbetet så »att det skånska
bruksbåtsbeståndet skulle kartläggas och
att ett lämpligt urval skulle i ritningsform
dokumenteras». Behovet av uppmätning¬
ar för att helt täcka landskapet uppskatta¬
des till mellan 20 och 30 stycken.

Den geografiska aspekten ansågs viktig
då dc naturliga förutsättningar vad gäller
de olika farvattnen och kuststräckorna va¬
rit av stor betydelse. Som exempel kan här
nämnas Öresunds krabba sjö och den in¬
verkan detta haft pä förskeppskonstruk-
tionen.

Den tidsmässiga aspekten var viktig då
det är den som lämnar grundvalen för be¬
dömningen av förändringar under under¬
sökningsperioden. Stor vikt fästes vid för¬
söken att finna exemplar byggda innan, al¬
ternativt opåverkade av, motorns införan-

Arbetsmodell

Projektet började med att en arbetsmo¬
dell diskuterades fram. Denna skulle tjä¬
na som grund vid valet av uppmätningsob-
jekt. Modellen gick ut på att materialet
kunde delas in utifrån tre olika aspekter:
de geografiska, den tidmässiga och den
funktionella. Ett lämpligt val av objekt
skulle da givetvis kunna belysa materialet
ur alla aspekterna.

de.
Den funktionella aspekten var viktig

framför allt för att visa hur delar av båtbe¬
ståndet anpassats till speciella uppgifter.
vanligen då fångsttekniken.

Samtliga dokumenterade objekt har
valts med ledning av denna i förväg utar¬
betade modell.
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tillhörande textuppgifter ur intervjumate¬
rialet. Ett preliminärt försök till utvärde¬
ring av materialet utfördes också. För att
kunna få sin slutgiltiga form bör materi¬
alet kompletteras med arkivundersök¬
ningar.

If

Resultat\
Inventeringen visar att det skånska båt¬
materialet är mycket komplext samman¬
satt. Från öster har blekingsekan med sin
akterspegelskonstruktion trängt in i lands¬
kapet. Detta har troligen till en början
skett genom köp av ekor från Blekinge
och senare, under 1800-talets andra del,

Ú
t.. 'Z

\ I

även genom lokal produktion. Det västli¬
gaste belägget för byggnation av denna
båttyp har Revhusen öster om Ystad visat
sig vara.

Från väster har den nordvästeuropeiska
rundgattingen påverkat det inhemska ma¬
terialet och man kan med visst fog säga att
den skånska snipan utgör ett mellanting
mellan kontinentens rundgattingar och
den nordiska snipan. Olikheterna mellan
väst- och sydkustens tvestävade båtar är
till mycket stor del betingade av farvatt¬
nens olika karaktär, krabb respektive lång
sjö.

■

-sä«-

m
Fig. 2. Pålpråm tillhörig bröderna Nillson och an¬

vänd vid deras ålfiske i Lilla Beddinge på sydkusten.
Pålpråmen byggd av fiskelaget själva.

Fältarbetet

Själv fältarbetet bedrevs i koncentrerad
form under en dryg månads tid, hösten
1980, förutom vad avser förundersökning¬
arna i Kullabygden. Samtliga fiskelägen i
landskapet besöktes. Det befintliga båt¬
beståndet fotograferades både översikt¬
ligt och enskilt. Lokalt kända personer
vidtalades och ett preliminärt val av
objekt gjordes. Ganska snart började de
båtar som var aktuellt för uppmätning att
utkristallisera sig. Fältarbetet avslutades
med själva uppmätningsdelen, vilken tog i
genomsnitt en dag per objekt. Under re¬
sten av hösten utfördesså själva utritandet
av uppmätningarna. Fotografierna kopie¬
rades och monterades, samt försågs med

Den på många ställen långrunda kusten
har givetvis också satt sin prägel på båtbe¬
ståndet. Dels har man, som tidigare
nämnts, behövt flatbottnade båtar för
transport av folk och redskap ut och in
från de på svaj liggande större fiskebåtar¬
na och de vid den öppna kusten lossande
och lastande skutorna. Dels har man be¬
hövt dem för att kunna utnyttja vissa spe¬
ciella fiskevatten, till exempel de grunda
bukterna på Öresundskusten. Även när
det gäller insjömaterialet är detta av olika
anledningar, såsom de lägre kraven på bä¬
righet och sjöduglighet, ofta flatbottnade.
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Fig. 3. 19-fots motorsnipa byggd 1958 i Öster Jär av Malte Göransson. Tillhör bröderna Nilsson i Lilla
Beddinge och användes vid samma ålfiske som pålkranen på bild 2. Uppmätning 1980.

Ålfisket med stora pålade bottengarn, omkring senaste sekelskiftet. Då man un¬
som tidigare varit så typiskt för sydkusten, der de senaste åren allt mer börjat övergå
skiljer sig markant från övriga fiskesätt, till flytbottengam överges det dyrbara, vä-
vilket även satt sina klara spår i båtbestån- derberoende och tungarbetande pålandet
det. De stora redskapens hanterande krä- och därmed blir även båtarna överflödiga.
ver pråmar av olika slag, pålkranar och På Österlen har de gamla hommebåtarna
garnpråmar. Tekniken infördes i Skåne en specialiserad form av blekingsekan, le-
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Fig. 4. Hommebåtar från Ha¬
väng norrom Vitemölla. Typ¬
mässigt blekingsekor. men
med den för homme¬
båtar så typiskt »flata» bott¬
nen.

ms-
■

23



denna kuststräcka. Endast ett fätal finns
idag kvar.

De danskbyggda rundgaltingarna har
frän Själland gjort sitt intåg i det sydskan-
ska fisket, möjligen som ett komplement
till den egna produktionen, vilken redan
under 1950-talet torde varit väl låg.

val kvar ända upp till dags dato. Detta
som en trolig följd av att redskapen liar,
bland annat på grund av bottnens beskaf¬
fenhet. ej antagit samma enorma dimen
sioner som pä sydkusten.

De något större klinkbyggda. däckade
rundgaltingarna avsedda för framförallt
sillfisket finnes i tre typer, vilka lämpligen
kan benämnas, sunds-, sydkust- och blc-
kingetypen. Formen är i huvudsak styrd
av de farvatten båten är avsedd för. Samt¬
liga typer utvecklade under tiden strax fö¬
re sekelskiftet och verkligen snabbt sprid¬
da i ochmcd att motorn började användas
i fisket vid början av 1900-talet. Inom vis¬
sa mindre områden lyckades den rundgat-
tade däcksbaten av olika orsaker aldrig fa
någon dominerande ställning. Detta gäl¬
ler till exempel Kullabygdcn, där de små
öppna sniporna kvarlevde i större omfatt¬
ning ån i övriga områden. Under arbetets
gäng har dessutom ell antal bruksbätar av
främmande ursprung registrerats längs
den skånska kusten. Det gäller bland an¬
nat giggar, norska snipor och danskbygg¬
da öppna rundgattingar.

Ciiggen stöter man pä i de olika delar av
Sverige där det bedrivits mindre handels-
sjöfart av någon omfattning. Det rör sig
här helt enkelt om sekundärt använda
skeppsbätar.

Den norska snipan förekommer i äldre
uppteckningar och berättelser fran Kulla-
bygden, vilka i mänga fall kan styrkas ge¬
nom fotografier frän småhamnarna pä

Noter

Sammanfattning

Bätbeständet längs den skånska kusten
och i de skånska insjöarna är fortfarande
ganska rikt och väldifferenticrat framför
allt vid syd- och ostkusten. Pä grund av fis¬
kets förändrade teknik och struktur är
dock många av båttyperna idag direkt pa
väg att försvinna. I en del fall, till exnipel
vad gäller de sydkustbvggda däcksbåtarna
och de norskbyggda sniporna i Kullabyg¬
den, är det tveksamt om man överhuvud¬
taget kan finna något exemplar i sådant
skick att det låter sig dokumenteras eller
bevaras.

Nyproduktionen av traditionella bruks¬
bätar i Skåne är också i det närmaste helt
borta, vilket i sin tur ytterligare kommer
att påskynda forandringsprocessen.

Genomsnittsåldern i det skånska bål-
materialet är betydligt lägre än motsvar¬
ande i landskap som Bohuslän. Blekinge
och inte minst i Småland. Detta som ett
troligt resultat av det hårdare trycket vad
gäller båtplatser och liknande i de skånska
hamnarna,

Mattsson. Eric: Fiskeläget Oster J:ir. I: Det gamla
Trelleborgs årsskrift 1967.
Nilsson. Nils; Hackade hatar. 1: Kulturen 1 07S.
Sjösledl. I.. C.: Barsebäcks fiskeläge. 1951.
Skanse. Peter; Härhyggaren Lars Andersson i Vitc-
tnölla. I: Träbiten nr 14, 197b.
Skanse. Peter: Snipan i Kullabygden. I: t räbilen nr
2b, 1979.
Zacke. Alvar: Allmogebätar. 1975.

1 Manuskript i Lunds Universitets Folklivsarkiv.
: Kskerod. Albert: Skånckustcns båtar. I: Skånes
hembygdsförbunds årsbok I94S.

Ilomnierberg. Claes: Falslerhohätens miljö. I:
Sjöhistorisk årsbok 1951-52.
I.öfström, Hans: Öslskunskt fiskeläge vid millen av
förra seklet. I: Skäncs hembygdsförbunds Årsbok
1957.
I .ölström. f rans: Hiirostpä, 1952.
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Tegelugn i Malmö dokumenteras. Dessa resultat är väsentli¬
ga för förståelsen om ett medeltida rand-

Under sommaren och hösten har Malmö områdes bebyggelseutveckling. Något
Museum bedrivit utgrävningar i kvarteret som också måste ha haft stor betydelse för
Tranan. Detta område låg i den medeltida denna stadsdelen undermedeltiden är den
stadens sydvästra utkant. Bebyggelseres- tegeltillverkning som enligt de skriftliga
ter i form av hus, rännor och gropar från källorna kan lokaliseras till området. Det
perioden sent 1200-1500 tal har kunnat tydliga beviset på att så varit fallet visade
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Fas I och 2 av tegelugnen synliga. Foto Ronny Johannesson.

25



sej då en tegelugn framkom i den centrala
delen av kvarteret.

Storleken på själva ugnskonstruktionen
år 8x9 meter med arbetsplattformen in¬
räknad blir måtten 8x18 meter. Ugnen år
byggd med de fyra fyröppningarna åt väs¬
ter. Den har blivit ombyggd och påbyggd
vid i varje fall fem olika tillfällen. Vid
dessa påbyggnader har i stort sett samma
yttermur använts vilket gör att dessa är be¬
varade till en höjd av cirka 1—1.5 meter.
Vid fyröppningarna har stora ombyggna¬
der gjorts, bl.a. har ugnen förlängts åt väs¬
ter under den senaste användningsperio-
den. De tjocka kalklagren i profilen ge¬
nom arbetsplattformen visar att kalkbrän¬
ning har förekommit under samtliga fem
ugnsfaser. Tegelkross och felbränt tegel
förekommer däremot mera sparsamt.

Några klart daterande föremål förelig¬
ger ännu ej. Enligt de skriftliga källorna
har Heligandshuset varit i behov av tegel
under slutet av 1400-talet. Efter denna
bränningsperiod övertar staden tegelug¬
nen i början av 1500-talet. Ugnen är i drift
vid ytterligare ett par tillfällen fram till
1580-talet.

Skånes bibliografi

Intresset för och sökandet efter kunskap
om hembygden är mycket stort. Det har vi
märkt i vår dagliga gärning på biblioteken,
där efterfrågan på litteratur om hemtrak¬
ten ständigt ökar.

Glädjande nog har man nu i många
kommuner börjat bevaka vad som skrives
om den egna trakten och lagt grunden till
lokalsamlingar. Att finna äldre litteratur
har dock visat sig mycket svårt, då det sak¬
nas en övergripande Skånebibliografi.

För att avhjälpa denna brist bildades
1978 föreningen Skånes Bibliografiska
Sällskap. Sällskapets målsättning är att ut¬
giva en skriftserie kallad SKÅNES BIB¬
LIOGRAFI. Den skall utkomma härads-
vis och städerna kommer att ingå i det här¬
ad som de geografiskt gränsar till. Utgiv¬
ningen bekostas av landstingsmedel.

Bibliografiskt arbete är synnerligen
tidskrävande, men trots detta kan Sällska¬
pet nu - knappt tre år efter bildandet -
presentera första delen i serien. Området
den omfattar är Luggude härad och Höga¬
nässtad och består av över 2.000 nummer.

Boken kan erhållas genom insättning av
48: - på postgiro nr 32 31 26-3. Adress:Ingmar Billberg

m
Rödgodsfyndet från Köpmansgatan i
Halmstad.
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7Skånes Bibliografisk;! Sällskap, 230 40
BARA.

Nästa del i serien omfattar Ingelstads
härad oeh beräknas utkomma våren 1082.

DANMARK O
V<7

SVERIGE
1

'16

Arne Ribnell

8 tn6 10 _

&3rKeramikfynd i Halmstad °o a
Underförstå halvåret 1979 utfördes en ar¬
keologisk undersökning av Köpmansga-
tan i Halmstad. Gatan löper parallellt med
Nissan ungefär mitt emellan ån oeh plat¬
sen för stadens medeltida gräns. Vid ut¬
grävningen påträffades huvudsakligen
lämningar från 1500-talet. En av dessa var
en ca 5 m bred källare i vars stenlagda golv
en trätunna var nedgrävd. Tunnan inne¬
höll huvudsakligen sand med här fanns
också nedsatt en stor kruka (största vidd
31 em) av yngre rödgods oeh svart invän-
dig glasyr med dekorativa rinningarpä ut¬
sidan. Del märkliga med krukan var ett li¬
tet tapphäl ( I em diameter) i kärlväggen
1,3 em över bottnen. Kärlet bör ha an-

1 Sfculitevig, 2 Roskilde, 3 Dragör, 4 Hallands
Viiderö. 5 t Iclsingborg. 6 Malmö. 7 Skanör. K Fals¬
terbo. 9 Trelleborg. Ht Ystad. Il Simrishamn, 12
Ahus, 13,Ronneby I I Avaskiir, Is Kyrkhamn, 16
Sikavarp. 17 Bornholm. IS Hov . 19 Lunlertun.

Bornholm

I 1980 ars utgåva av Bornholms museums
årsskrift presenterar museumsinspektor
Henrik Vensild resultaten frän en rad un¬
dersökningar som genomfördes pa ön
mellanåren 1884—93. Utgrävningslcdaren
J, A. Jorgensen konstaterar i sin rapport
att »det forskellige steder her på øen, men
altid nede ved stranden, findes der en hel
del forunderlige fordybninger, omgivne
av lave jordvakle». De mättangivelser
som görs för dessa, förstärker intrycket av
att det rör sig om lerbottnar. Utmed kust¬
remsan finns även en delmedeltida kyrkor
och kapell, som kan sällas i samband med
det medeltida sillfisket.

vänts till att separera vätskor med eller för
att avskilja ett sediment.

Erik Rosengren

Rottenskrap

Sedan min artikel »I.erbottnar till belys¬
ning» infördes i Ale 1981:2 har jag upp¬
märksammats pä ett par lerbottenslokaler
som inte kommit med i min sammanställ¬
ning. De nya uppgifterna förändrar visser¬
ligen inte det förda resonemanget, men
jag vill ändå ta tillfället i akt att göra föl¬
jande komplettering.

Bjärehalvön, Sjötorp.
Hovs socken

1939 besiktigade landsantikvarie Harald
Olsson en allmänning nordost om gården
Sjötorp i Hovs socken, Skåne. Här kunde
man iakttaga grunda svackor i terrängen.
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Anläggningar var 30-40 cm djupa och
mätte c:a 3 m i diameter. Av det tiotal an¬
läggningar av denna typ som Olsson regi¬
strerade fanns ett par som skadats av en
grustakt. Ikanten på grustaget dokumen¬
terades en profil genom en av anläggning¬
arna. Av denna framgår det alt groparna
var klädda med ett c:a 5 cm tjockt lerskikt.
Inga fynd gjordes vid undersökningen av
de skadade anläggningarna men ortstradi-
tionen förlägger Lübeckarnas handels¬
plats till just denna allmänning, varför
Olsson drar slutsatsen att de bör härröra
från medeltiden.

bl.a. kraftiga murrester, som tolkades
som resterna från ett kapell som uppförts i
fiskesamhället Lunlertun vid 1200-talets
mitt.

Vid en vägbreddning år 1049, strax
söder om det förmodade kapellet, påträf¬
fade Lars-Göran Kindström några lerbot
tensliknandc anläggningar. Dessa var
nergrävdaiden sterila sanden utmed Rön-
ncåns sirand. Gr undformen uppges ha va¬
rit cirkulär och diametern har varierat
mellan 2 oeh 3 meter. Inga daterade fynd
kan knytas till anläggningarna.

Litteratur

I untertun AnglcrK M.: 1981. B:isl:id och Lunlerlun. C-upp-
SiltS.

W nsild. H.: 1980. Nyl fm Bornholms Museum.
Under senare delen av 1920-talet genom¬
förde Olle Källström en rad undersök¬
ningar i Luntertun. Härvid påträffades Leifit Stenholm
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DE SKÅNSKA LANDSKAPENS HISTORISKA OCH ARKEOLOGISKA
FÖRENING bildades 1866. Föreningen är en samlingspunkt för en histo¬
riskt och arkeologiskt intresserad allmänhet.

Föreningen är utgivare av ALE, historisk tidskrift för Skåneland, som
utkommer med fyra häften årligen. Tidskriften utges med bidrag från
statens humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsråd. Brev och manus
till redaktionen adresseras till landsantikvarie Dag Widholm, Winstrups-
gatan 10, 222 22 LUND.

Medlem i föreningen erhåller tidskriften kostnadsfritt.
Årsavgiften, 35:- kr, kan insättas på postgirokonto nr 24 68 31-2, De
skånska landskapens historiska och arkeologiska förening.
Adress till föreningens skattmästare, Allan Persson: Karhögstorg 4 A,
223 55 LUND.

Äldre häften av tidigare utgivna tidskrifter kan beställas hos föreningens
sekreterare, fil. mag. Sten Skansjö, Skolrådsvägen 3, 223 67 Lund eller
hos skattmästaren.

EFTERTRYCK, helt eller delvis medgives endast efter redaktionens sär¬
skilda tillstånd.

Föreningens styrelse

Fil. dr Bengt Bengtsson, l.und, ordf., länsantikvarie Carin Bunte, Malmö, v.ordf..
fil. mag. Sten Skansjö, Lund, sekr., fil. kand. Allan Persson, l.und, skattmästare
samt professor Nils-Arvid Bringéus, Lund, professor Erik Cinthio, Lund, professor
Bertil Ejder, Lund, museichef Torkel Eriksson. Helsingborg, byråchef Evald Gustafs¬
son, Sthlm. överstelöjtn. Sven Hedin, Ystad, fil. lic. Lars-Göran Kindslröm, Hel¬
singborg, antikvarie Nils Nilsson, Lund, professor Birgitta Odén, Lund, länsmusei¬
chef Bengt-Ame Person, Varberg, professor Göran Rystad, Lund. soc.dir. C. G.
Stenkula, Lund, greve Hans Wachtmeister, Johannishus, läroverksadjunkt Curt
Widenborg, Ronneby, landsantikvarie Dag Widholm, Lund, intendent Gustaf Åberg,
Simrishamn. Hedersledamöter: disponent Birger Persson, Ystad samt professor Jörgen
Weibull, Goleborg.
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