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»Hjulryttare» och »Kamrater»
Den moderna idrottsrörelsens framväxt i Lund 1900-1910
Av Lars Niléhn
Universitetsbiblioteket. Hclgonahacken. Box 3, 22100 Lunvl

Idrottsrörelsens framväxt i Sverige karakteriserades delvis av en smärtsam frigörelse frän
linggymnastiken. [nom idrotten kan vidare ett brott ses mellan en tidig, »turistisk«,
motionsutövnmg och lävlingsidrott. Här synes också sociala förhållanden ha spelat in.
Utvecklingen i Lund visar både typiska drag och en intressant särprägel.

I en översikt över idrottsrörelsen i Sveri¬
ge har det talats om tiden 1930-50 som
idrottens stora expansionstid i Sverige. i
Kvantitativt stämmer det, men i själva
verket måste det betraktas som den andra
framväxtvågen. Man har också ofta talat
om de Olympiska Spelen i Stockholm
1912 som en stor inspirationskälla för
svensk idrott. Det förefaller emellertid
som om de snarare vore kulmen på en ut¬
veckling, vilken kanske inte kunde
vidareföras genom de stundande krigså¬
ren. Idrottens verkliga etableringsperiod,
både beträffande föreningsgrundande och
medlemsutveckling, kom i stället några är
efter grundandet av Riksidrottsförbundet
1903 och var i allt väsentligt avslutad
1910. 2 1 höggrad var det en stadsföreteelse och kanske kan man tala om den verk¬
liga spridningen efter 1920 i det att då
också landsbygden koin att omfattas.
Vid sekelskiftet hade dock idrott i mo¬
dern mening redan fått ett starkt fotfäste i
landet efter kraftigt motstånd från företrä¬
darna för den lingianska gymnastiken.
Mot de senares dogmatiska och strikta dis¬
ciplinerade uppfattning stod en friare

syn, vari tävlingsmomentet var ett viktigt
led. Skillnaden var ideologisk; den faktiskt utövade gymnastiken byggde i båda
lägren på de lingska metoderna. t
Det kan ha stort intresse att se hur det¬
ta log sig uttryck i en mindre stad. Stor¬

staden Göteborg har undersökts, men er¬
bjöd speciella förhållanden. Det gör vis¬
serligen också den ort som kommer att
granskas här, Lund, men på ett sådant
sätt att det som framstår som det typiska i
skeendet faktiskt accentueras. Lund var
en stad där det fanns många ungdomar
genom att det var ett utbildningscentrum.
Universitetet var en central faktor, men
för idrottens framväxt var det också vä¬
sentligt att det fanns två stora läroverk
med rätt att förrätta studentexamen: Ka¬
tedralskolan och Privata Elementarsko¬
lan (ännu vid denna tid ofta benämnd un¬
der sitt tidigare namn Realskolan), dvs
fler än i andra städer av motsvarande stor¬
lek.
Från Lund hade också en av de häfti¬
gaste lingianska framstötarna skett. En
av riktningens främsta talesmän, C. A.
H. Norlander, var universitetets fäktmäs-
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Fig. 1. Cykeltävling på Lunds Idrottsplats 1893. (Efter originalkliché i Lunds Stadsarkiv)

tare. Han var en ledande kraft när ett tju¬
gotal professorer och andra ledande per¬
sonligheter från Lund kraftfullt proteste¬
rade mot den stora gymnastikfesten i
Stockholm 1891. En av de mest berömda
medicinprofessorerna, Seved Ribbing,

stod också bakom protesten. Men man
var inte enig vid lärosätet. Så stod den i
samtiden lika kände fysiologen Magnus
Blix, senare rector magnificus, på andra

sidan.4
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Fig. 2. Spjutkastning på Lunds Idrottsplats senast 1897. Måltavlorna har inte med denna gren att göra. Ut¬
sikt över Trollebergsvägen. Här är sedan 1918 en sittplatsläktare. 1 bakgrunden skymtar den 1902 rivna
»Jydamöllan» i hörnet av Möllegatan och Rådmansgatan. (Efter originalkliché i Lunds Stadsarkiv)
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Fig. 3. Logotype från 1890-talet för samorganisationen »Lunds Idrottsföreningar», visande Bicycleklubbens
och Skridskoklubbens emblem samt vyer över Lunds Idrottsplats. Okänt användningsområde. (Lunds
Stadsarkiv)

Lunds Idrottsplats

Sådan var situationen när Lunds Idrotts¬
plats invigdes 1893. I de skånska tidning¬
arna blossade denna debatt upp på nytt
eftersom detta otvetydigt var ett uttryck
för en nyare idrottssyn. Idrottsplatsen har
ofta ansetts vara den äldsta i modern me¬
ning i landet, även om flera mer primitiva
anläggningar fanns.5 I Lund fanns en cy¬
kelbana i grus med utrymme i mitten för
tennis, bollspel och hopp samt utanför en
parkanläggning och en kägelbana.6
Bakom idrottsplatsens tillkomst låg en
av idrottsrörelsens verkligt stora entusias¬
ter under pionjäråren, grosshandlaren
och försäkringsmannen W. HedemannGade. Han hade tidigt tagit initiativ till
bildande av Lunds Skridskoklubb (1886)
och Lunds Bicycleklubb (1887) och hade
lyckats skaffa fram den ansenliga sum-

man 10.000 kronor som anläggningen
kostade och senare ytterligare 3.500 kro¬
nor till kägelhuset. Han var också initia¬
tivtagare till det 1888 grundade Svenska
Hjulförbundet och var dess ordförande
intill dess det 1900 gick upp i Svenska Tu¬

ristföreningen.7
Den öppna kraftmätningen mellan
lingianism och idrott synes emellertid inte
ha fortsatt i Lund. Även om Norlander
fortsatte verka länge än och även upp¬
märksammades internationellt (så sent
som 1910 besökte en rysk överste honom
för att studera metodik) så var positioner¬
na inte mer låsta än att exempelvis Seved
Ribbing senare kunde ingå i ledningen
för Lunds Idrottsplats.
De äldre föreningarna
Vid sekelskiftet dominerades Lunds
idrottsliv av de föreningar som styrdes av

3

Hedemann-Gade. Lunds Bicycleklubb
hade under de första åren efter 1893 be¬
drivit en livlig tävlingsverksamhet med
andra föreningar och även internationella
gäster, men omkring 1900 synes man ute¬
slutande syssla med utfärder.8 Däremot
anordnade Skridskoklubben flitigt täv¬
lingar intill den milda vintern 1902, som
synes för gott, stoppade detta. I dess ar¬
kiv finns dock ett koncept till inbjudan till
en större skandinavisk tävling i januari
1903, vilken ej kom att anordnas.9 Man
sysslade både med konståkning och hastighetsåkning.
Dessa klubbar synes ha levat i någon
form av symbios. Tillsamman bildade de

överorganisationen »Lunds Idrottsfören¬
ingar» (ibland »Lunds Idrottsklubb») vil¬
ken administrerade idrottsplatsen. Det
synes ha tillgått så att Bicycleklubbens
styrelse under sommarhalvåret skötte
idrottsplatsen och så, efter att vederbör¬
lig ansvarsfrihet beviljats, lämnade över
till Skridskoklubben. Detta var sannolikt
tämligen problemfritt då en rad styrelse¬
ledamöter med Hedemann-Gade i spet¬
sen var gemensamma.
Vid sidan av dessa föreningar fanns yt¬
terligare två cykelklubbar, Lunds Hjul¬
sällskap, och Klubben Cyclisten. Hjul¬
sällskapet bildades efter en utbrytning ur

Bicycleklubben.10 Även de bedrev utfärdsverksamhet och »Lunds Idrottsför¬
eningar» anslog 1901 medel till dem ge¬
mensamt för den av ansvariga lantbruka¬
re försummade väghållningen till stadens
populära badort Bjerred. Några senare
belägg för deras existens finns inte. Sta¬
den hade också en kägelklubb (bildad
1893), vars verksamhet hindrades av att
kägelbanan intill 1903 förefaller ha varit
dåligt underhållen.
Källmaterialet för hela denna under¬
sökning är mycket litet. Huvudsakligen
4

består det av notiser i Lunds Dagblad
(LD) med de felkällor som finns häri, be¬
roende som det är av tidningarnas intres¬
se att publicera idrottsmaterial och fören¬
ingarnas egen aktivitet.11 Under Hedcmann-Gades tid synes detta betydligt
bättre än senare. Det är, helt i linje med
vad Jan Lindroth rent allmänt konstate¬
rat, främst ortens konservativa tidning,
alltså LD, som följde idrotten.
Bicycleklubben har lämnat protokoll,
en god medlemsförteckning och spridda
handlingar, »Lunds Idrottsföreningar»
blott ett fåtal dokument medan Skrid¬
skoklubben lämnat några protokoll och
en medlemsförteckning. En liten proto¬
kollsbok finns också från Kägelklub¬
ben.12 Med detta underlag är en allmän
överblick över stadens idrottsliv möjlig
att utföra och ett tentativt resonemang
kan föras kring exempelvis sociala förhål¬
landen.
Medlemskap i Skridskoklubben före¬
faller ha utgjort en förutsättning för års¬
kort till idrottsplatsens isbana. Därför ger
dess medlemsförteckning ej någon egent¬
lig uppfattning om intresset för förenings¬
verksamheten som sådan. Förhållandet
är annorlunda i Bicycleklubben, där en
fullständig förteckning finns 1894-1902.
För vissa år finns dessutom medlemmar¬
nas yrkesverksamhet angiven och för
andra år kan den uppgiften rekonstrueras
ur Svenska Hjulförbundets årsskrift (där
Hedemann-Gade ju var ordförande).13
Brytningen inom Bicycleklubben sked¬
de 1896, dä följande årsmötesprotokoll
inleddes med ett anförande av Hede¬
mann-Gade, vari det skedda beklaga¬
des.14 Dessutom förekom 1897 många
nya namn i medlemsförteckningen, me¬
dan många tidigare försvann. Men antalet
medlemmar l.o.m. ökade och sjönk inte
förrän år 1900. Samma år upplöstes Hjul-

Medlemmarna i Lunds Bicydeklubb, Göteborgs Velodpedklubb och Malmö Velocipedklubb.
Social fördelning under vissa år.

Handlande etc.
Hantverkare
Akademiker
Ämbetsmän
Bokhållare etc.
Ospecificerade
Övriga
Kvinnliga
Studerande

N=

...

...
....

Malmö
1894
%

Göteborg
1895
%

Lund
1895
%

Lund
1898
%

Göteborg

23,1
7,4

37,4

19,4
4,2

12,2

30,0
1,7

3,2

6,3

9,7

28,4

37,0
10,6
2,7

46,6

33,3

0,9

5,4

1900
%

10,0

14,9
1,4

33,7

32,4
5,4

16,6
6,1

0,5

2,4
0,5
1,5

15,3

4,4

19,4
1,4
4,2
8,3

99,8

100,0

99,9

99.9

100,0

206

72

74

410

216

0,5
1,4

Anmärkning: Blott ett fätal av de studerande i Lund tillhörde universitetet. För Göteborg och Malmö är
det inte möjligt att skilja akademiker och ämbetsmän,

Källor: Lunds Bicydeklubb: medlemsförteckning i Lunds Stadsarkiv samt Svenska Hjulförbundets års¬
böcker, Göteborgs och Malmö Velocipedklubbar: B. Janzon, Manschettyrken, idrott och hälsa,
Göteborg 1978 s 232, 236,

förbundet och tre år senare finns det inte
längre livstecken från de tre turistcykelklubbarna. Möteskallelser och verksamhetsnotiser upphörde att publiceras i LD.
I samband med brytningen skedde en
intressant förändring t Bicyclcklubbens
sociala struktur. Dittills hade mönstret
stämt väl med velocipedklubbarna i Gö¬
teborg och Malmö.15 De två domineran¬
de grupperna var handlande (egna småfö¬
retagare) och bokhållare (eller kamrerer
etc.). I Lund fanns dock - föga förvånan¬
de - fler akademiker. Från 1897 blev den
senare gruppen dominerande i Lunds Bicycleklubb, 30-40 % och i absoluta tal.
Även antalet kvinnliga medlemmar steg
kraftigt. Så skedde även i Göteborg, men
ej så markant. Något förvånande var an¬
talet universitetsstuderande hela tiden
lågt i lundaklubben.

»

Lunds Idrottsföreningar» upplöses

1903 skedde något i svensk idrottshistoria
ganska anmärkningsvärt. De tre i staden
idrottsorganisationerna
dominerande
upplöstes formellt; de självdog inte som
normalt var fallet. Upprinnelsen var ett
styrelsemöte mellan Bicycle- och Skrid¬
skoklubbarna i april. Då dryftades dels
idrottsplatsens angelägenheter, dels
framfördes klagomål på att den icke när¬
varande Hcdemann-Gade ej redovisat
vissa medel, dels föreslogs det att idrotts¬
platsen skulle styras genom cn grupp hu¬
vudmän. Det uppdrogs till bl.a. dåvaran¬
de löjtnanten och gymnastikläraren vid
Katedralskolan J. G. Thulin att utreda
nya former att driva idrottsplatsen.16
På hösten upplöstes klubbarna samt
»Lunds Idrottsföreningar» vid ett gemen¬
samt sammanträde. I stället bildades För-
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Fig. 4. Den tidiga idrottsrörelsens starke man i
Lund. W. Hedemann-Gade, står här till vänster.
Hans huvudintressen var »hjulsport» och skridsko¬
åkning, varför bilden, som antagligen härrör från
mitten av 1890-talet, får anses typisk. Vid denna tid
var »höghjulingarna» redan passé. Möjligen är den
andre »hjulryttaren» landskroniten Lorens Hel¬
mers, ordförande i därvarande Velocipedklubb och
sekreterare i Svenska Hjulförbundet, där Hede¬
mann-Gade var ordförande. (Foto: Kulturen)

eningen Lunds Idrottsplats där 20-28 hu¬
vudmän representerade universitet, sko¬
la, handel och industri, regelbundet
kooptativt valda, administrerade anlägg¬
ningen. 14 av de första huvudmännen till¬
hörde stadsfullmäktige. Förste ordföran¬
de blev Hedemann-Gade som dock av¬
gick efter ett år.17
b

Därmed var i princip Hedemann-Gades roll i lundensiskt idrousliv slut. Hans
helt dominerande position hade antag¬
ligen gjort att han ganska självsvådligt
hade handskats med föreningarna och de¬
ras kassa utan att någon anmärkt därpå.
Att det nu skedde kan tyda på att nya
krafter tillkommit eller att man helt enkelt
önskade komma åt Hedemann-Gade.
Hans fortsatta insats var att ytterligare nå¬
gon gång liksom tidigare i stadsfullmäktige
motionera om ett anslag på 5(X) kronor
till lekmaterial för framför allt folkskolebarn på idrottsplatsen. I april 1904 fick
han en »av artisten Jöns Mårtensson
konstnärligt textad» hyllningsadress och
med sin familj ständigt frikort till idrotts¬
platsen. Som ett kuriosum kan nämnas att
Hedemann-Gade också komponerat flera
idrottsmelodier varav en (»Ut i det fria») i
januari 1900 framfördes vid en kunglig
idrottsbankett i Stockholm.
Det motionerna till stadsfullmäktige
rörde sig om, var ett tvisteämne. Folkskolebarnen hade länge fri entré till
skridskobanan och idrottsplatsen under
vissa begränsade tider. Det påtalades
dock, bl.a. av folkskoleinspektören, att
dessa tider var snålt tilltagna och ej alltid
hölls. 1910 hade det lösts genom att 300400 fribiljetter till isbanan skulle utdelas
till folkskolcbarnen; som det synes ej allt¬
för många under en god vinter.

Löjtnant Thulin och Lunds
Gymnastikförening

I november 1900 bildades Lunds Gym¬
nastikförening (GF) av ett 30-tal intresse¬
rade och efter ett par månader hade man
75 medlemmar. Från början sysslade man
blott med gymnastik som leddes av J. G.
Thulin. Föreningen önskade emellertid
vidga verksamhetsfältet och två månader
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Fig. 5. Den finska konståkerskan fru Nadja Frank pä Lunds Idrottsplats 7 mars 1900. Hennes uppvisning gav
upphov till något i tiden så sällsynt som ett lyriskt kåseri i Lunds Dagblad (av sign. »Vix»). (Foto: Lina Jonn,
Lunds Universitetsbibliotek)

senare finner man i LD ett upprop, riktat
till båda könen, där verksamheten säges
vara gymnastik, motion, fäktning och
hockey (dvs. bandy). Endast gymnastik
och hockey kan beläggas och tävlings¬
verksamhet synes inte ha förekommit.
Redan efter sommarsäsongen 1901
framträdde föreningen splittrad i två:
Lunds Manliga resp. Kvinnliga GF. Thu¬
lin var ledare i båda. Den kvinnliga för¬
eningen hade gymnastik hela decenniet
och existerar ännu på 1980-talet medan
den manliga föreningen som blott fanns
några år även synes ha haft viss intern
verksamhet på idrottsplatsen under som¬
maren.

Inte någon av föreningarna ingick i
Svenska Gymnastik- och Idrottsförening¬
arnas Riksförbund (Riksidrottsförbundet, RF) under denna tid och deras verk¬
samhet är inte helt gripbar. Uppenbarli¬
gen var ambitionerna längre gående än
det som förverkligades.
Under några år var J. G. Thulin, i före¬
kommande fall med sin hustru Emy, sta¬
dens främsta idrottsprofil; han hade varit
styrelsemedlem i någon av de »gamla»
klubbarna, han skulle under några år
vara verkställande direktör i Lunds
Idrottsplats, han ledde den i dåtiden för
idrottsrörelsen viktiga skolungdomen och
han deltog entusiastiskt i skyttesamman7

hang, allt på ledande poster. Senare blev
han ledare på riksplanet, i Svenska Gym¬
nastikförbundet och i RF:s överstyrelse.
När han och hans hustru 1908 efter visst
besvär fick Sydsvenska Gymnastikinstitu¬
tet i utbildningsverksamhet var han dock
inte längre aktiv i föreningar med undan¬
taget fäktning.

Akademiker och läroverksungdom
Under seklets tidigaste år kan inte någon
verksamhet i idrottsgrenar som fri idrott,
fotboll eller tennis märkas i Lund. Likväl
framgår det av notiser om aktiviteten på
idrottsplatsen att sådan måste ha före¬
kommit, delvis möjligen anordnad av
Lunds Manliga GF. Ungdomen vid sta¬
dens båda gymnasier svarade av allt att
döma också för en del. Redan 1898 hade
eleverna vid Privata Elementarskolan bil¬
dat Lunds första krets av Idrottsförening¬
en Kamraterna (IFK, en riksomfattande
organisation, dock medlem i RF), vilken
självdog året därpå. I första hand syssla¬
de man med fri idrott, men också med

fotboll.18
Som den första moderna idrottsfören¬
ingen i Lund måste man se Lunds Akade¬
miska Fotbollsklubb. vilken redan 1904
ingick i RF (blott detta är) som första för¬
ening från staden.19 Då kunde också spe¬
lare ur klubben medverka i en skänekombinatien mot köpenhamnsklubben B 93 i
Malmö. Hösten 1903 hade klubben till¬
skrivit »Lunds Idrottsföreningar» för att
för sina 32 medlemmar få nedsatt avgift
vid idrottsplatsen.20 Livstecken finns i LD
1906 och fortfarande 1909 fanns klubben i
Studentkatalogen men då hade ledande
styrelseledamöter lämnat Lund. De mest
aktiva ledarna och spelarna kom från den
i Skåne mycket aktade Wäsby Fotbolls¬
klubb (distriktsmästare) och fortsatte
8

uppenbarligen att spela där under lunda-

tiden.21
Tennistävlingar hade i ett par år anord¬
nats på idrottsplatsen när Akademiska
Tennisklubben (cj i RF) 1906 framträdde
som arrangör för en större årlig tävling
omfattande flera klasser, även för damer,
i maj. Fotbollsklubbcns styrelse bestod
helt av studenter, men tennisklubben var,
även om också den var en s.k. erkänd stu¬
dentförening, sammansatt av både stu¬
denter och äldre akademiker med den
kände professorn i latin Claes Lindskog
som ordförande. Deltagarlistorna tar
också upp personer sannolikt utan akade¬
misk bakgrund. Det måste dock framhål¬
las att tennis vid denna tid verkligen gjor¬
de skäl för ryktet om social särställning.
Det är osäkert om dessa tävlingar var
öppna för spelare från andra orter.
Trots att en viktig del av den tidiga
idrotten i Lund utgick från studenter och
akademiker torde en mer utbredd inställ¬
ning i dessa kretsar framgå av en attrak¬
tion vid studenternas karneval 1908: en
av flera karnevalsfilmer handlade om
»Den kvinnliga akademiska fotbollsklubben Virginia».22 Sannolikt ville man dra
ett löjets skimmer över en rad företeelser
såsom kvinnliga akademiker, kvinnliga
idrottsutövare, idrottsrörelsen i allmän¬
het och då inte minst den akademiska
idrotten samt, givetvis. Lunds Akademis¬

ka Fotbollsklubb.
Idrottsintresse fanns vid båda lärover¬
ken, men det förefaller som om framför
allt »Realskolans» IF utvecklade stor ak¬
tivitet. Där spelade Gunnar Frostell en
viktig roll; han blev senare läkare och
känd idrottsdebattör i Stockholm. 1906
blev Lunds Privata Elementarskolas
Idrottsförening (IF) med 50 medlemmar
andra förening i staden som sökte sig till
RF. Verksamheten angavs omfatta all-
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f ig. 6. Diskuskastning av (troligen) lärovcrksungdom pá funds Idrottsplats. Bilden är svårdaterad, men en
fyrkantig (!) ring användes för diskus i Sverige 1899 1903/04. Samma tid användes en sädan också för sl ägg¬
kastning, medan den för kulstötning bibehölls till 1909. Frågan är hur noga man följde regel utvecklingen i
Lund. I bakgrunden syns den 1917 rivna kägelbanan. (Foto: Kulturen)

män (fri) idrott, fotboll, vinteridrott och

tennis.23 Åtminstone dc två första grenar¬
na finns dokumenterade.
Skolans rektor Johannes Strömberg
som har sagts vara upphovet till dess folk¬
liga benämning »Spyken» och med säker¬
het dess nuvarande namn (Strömbergskolan) tillhörde visserligen huvudmän¬
nen för Lunds Idrottsplats, men synes ha
haft en något reserverad inställning till
idrott, vilket framgår av den fras som år
efter år återkom i samband med idrotts¬
föreningen i skolans verksamhetsberät¬
telse: »På samma gång som skolan upp¬
muntrar idrotten, då den håller sig inom
normala gränser, vill den söka motarbeta
allt sportfåneri».
1906 framträdde en mycket livaktig
förening benämnd Lunds Bollklubb, där
medlemmarna kom från båda lärovcr-

ken.24 Då »Realskolans» IF fortfarande
var aktiv, även i fotboll, visar det denna
skolas försteg inom idrotten. Bollklubben
spelade en rad matcher mot andra fören¬
ingar och mot läroverk. I Lund fick man
oavgjort mot Wäsby Fotbollsklubb. Slut¬
ligen mötte en kombination spelare ur
Bollklubben och Akademiska Fotbollsklubbcn den danska storklubben Österbro i Lund och förlorade med 0-10. Boll¬
klubben hade minst tre lag i verksamhet.
Dessa fyra föreningar var början till en
mer varaktig modern tävlingsinriktning
inom det lundensiska idrottslivet. Deras
ursprung är föga förvånande med tanke
på stadens karaktär av utbildningscent¬
rum.
Lund fick 1905 en svensk mästare i tre¬
stegshopp och längdhopp (samt även tvåa
på 100 m): Henrik Palmborg som repre9
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Fig. 7. Henrik Palmborg. Lunds förste svenske mäs¬
tare i fri idrott, vid mästerskapen i Helsingborg
1905. Dräkten visar en »IFK-stjäma» och torde här¬
röra från den 1899 avsomnade IFK-förening som ut¬
gick från Lunds Privata Elementarskola, vars
idrottsförening Palmborg representerade. (Bild ur
tidskriften Nordiskt Idrottslif)

senterade »Realskolans» IF. Varken i LD
eller skolans årsredogörelse nämndes
detta, trots att det rimligen vore förtjänt
av uppmärksamhet. Palmborg omtalades
i facktidskriften Nordiskt Idrottslif som
mycket lovande men var på allvar blott
aktiv detta år.
Idrottsplatsen flyttasi

Det synes inte som om kontinuerligt un¬
derhållsarbete skedde på idrottsplatsen
bortsett från det ekonomiskt viktiga
iståndsättandet av vinterverksamheten,
10

främst isbanan och den populära kälkbacken. Kägelbanan renoverades således
först 1903 efter en längre tids problem.
Mot slutet av 1904 beslöt man ta bort cy¬
kelbanan, vilken av allt att döma inte på
länge använts till sitt egentliga ändamål
och som tydligen var i mycket dåligt
skick. Intet hände och ett år senare beslu¬
tade man att i stället ställa den i ordning.
Några räkenskaper finns inte bevarade
från idrottsplatsen, men det förefaller
som om dess ekonomi var mycket bero¬
ende av vinterverksamheten. Ett par dåli¬
ga vintrar som 1902 och 1903 kan då ha
ställt till problem. Möjligheten finns att
detta låg bakom omorganisationen 1903.
Men, å andra sidan, detta hade inte di¬
rekt något samband med Bicycle- och
Skridskoklubbarna vilka ju upplöstes.
Här får andra orsaker sökas, exempelvis
vikande medlemsunderlag.
Det är inte troligt att den omtalade
upprustningen kom till stånd och på hös¬
ten 1907 framträdde ett missnöje med he¬
la anläggningen. Ordföranden i Fören¬
ingen Lunds Idrottsplats, vice häradshöv¬
ding Albert Broomé, motionerade då i
stadsfullmäktige om att det efter den
stora lundautställningen på sommaren
lämnade området skulle göras till en stor
och modern idrottsanläggning. Detta
väckte häftig debatt i LD, där det gamla
lingianska motståndet mot modern idrott
med resultatjakt och tävlingshets kraft¬
fullt hävdades. Mot det stod en argumen¬
tation där lekens betydelse framhävdes.
Det hela slutade med att en kommitté till¬
sattes för att utreda frågan. Någon ny
idrottsplats blev det inte och den gamla
byggdes om först 1917-19. Utställningsområdet gjordes 1910 om till den nuvar¬
ande Stadsparken.
Broomé hade 1904 efterträtt Hedemann-Gade som föreningens ordförande.
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Fig. 8. Ett lag ur den kortlivade Lunds Bollklubb, som 1907 tillsamman med Lunds Privata Elementarskolas
IF bildade stadens andra IFK-krets. 1906 blev LBK skånska skolmästare i fotboll och bilden härrör troligen
från detta tillfälle. Medlemmarna hämtades frän Katedralskolan (K) och Privata Elementarskolan (P). Skol¬
katalogerna ger dateringen. Övre raden fr. v.: Carl Rydbeck (K/P), Oskar »Pista» Persson (K). Gustaf
Holmstedt (K) samt 2 oidentifierade. Mellersta raden fr. v.: oidentifierad. Gösta Sahlin (P), Axel Pälsson
(P). Nedre raden fr.v.: Walter Runeberg (K), Erik Eriksson (K). Erik Palme (K). (Foto: Rahmn, hos förf.)

1908 avgick han och då nyvaldes den kän¬
de professorn i juridik, sedermera stats¬
rådet, Johan Thyrén. Verkställande di¬
rektör var 1904-08 J. G. Thulin och han
fick som efterföljare kamrer Gottfrid Bo¬
ström. Den senare var aktiv i flera fören¬
ingar, bl.a. som ledare för gymnastik, och
synes, om än mer i skymundan än denne,
ha övertagit Thulins plats i flera samman¬
slutningar.
Den kände idrottsmannen och ledaren
Carl-Enock »Nocke» Svensson var själv
aktiv på idrottsplatsen före den 1917 på-

började ombyggnaden. Han kan förklara
de problem som skymtar bakom resone¬
mangen redan 10 år tidigare:
- Idrottsplatsen var i mycket dåligt skick
och ibland kunde den inte alls användas.
Det var också tydligt att Hedemann-Gade bara hade varit intresserad av cykelåk¬
ning. Kurvorna var nämligen så hårt do¬
serade (lutade) att banan inte var lämplig
för löpning. Kägelbanan, som revs 1918,
användes bara som omklädningsrum trots
att dusch saknades.
- I banans mitt fanns fyra tennisplaner
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och en fotbollsplan. En av tennisbanorna
låg mitt på bollplancn. De övriga låg så
nära att de som spelade fotboll fick akta
sig på ena långsidan. Kom de bara utan¬
för planen så fick de ganska elakartade
skrubbsår på tennisbanorna.25

IFK Lund - för andra gången
Åren 1907 och 1908 synes vara avgörande
för den moderna idrottsrörelsens upp¬
komst i Lund. I juni 1907 anordnades på
Lunds idrottsplats de första distriktsmäs¬
terskapen i fri idrott i Skåne-Blekinge ef¬
ter inbjudan av Privata Elementarskolans
IF och idrottsplatsförcningcn genom re¬
spektive Gunnar Frostell och J. G. Thu¬
lin. Det var i anslutning till den stora ut¬
ställningen, vilken f.ö. också omfattade
en sport- och turistdel som tidigare varit i
Berlin och som man senare talade om att
sända till London.
Oscar Lemming, bror till landets
främste idrottsman Erik L., och själv del¬
tagare i de Olympiska Spelen 1908 och
1912, gick 1907 på Privata Elementarsko¬
lan. Som dess representant vann han det
mesta i distriktsmästerskapen 1907 (där
han också ingick i organisationskommit¬
tén) och utsågs till bästa idrottsman. I
större sammanhang representerade han
dock sin moderklubb »Lyckans Soldater»
från Göteborg.
I september 1907 bildades så stadens
andra IFK-krets genom en sammanslag¬
ning av Lunds Bollklubb och »Realsko¬
lans» IF. Under hösten spelade IFK ett
flertal fotbollsmatcher och året därpå
anordnade man flera tävlingar i fri
idrott.26 Man anslöt sig omgående till RF.
Medlemsantalet uppgavs till 68 och man
ingick i sektionerna för gymnastik, fäkt¬
ning, fri idrott, skridsko, fotboll och
lawntennis.27 Förste ordförande var un-
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derlöjtnant Edmund Kragh som 1908 ef¬
terträddes av Gunnar Frostell. Liksom
fallet var med IFK-föreningarna i allmän¬
het utgick lundaklubben från läroverken ,
vilket också framgick av att dessas egna
idrottsföreningar försvann.28 IFK Lund
tillhörde de föreningar som i juni 1908
grundade Skånes Idrottsförbund inom
RF.
Så småningom skulle IFK Lund ändra
karaktär, också det i linje med vad som
hände på riksplanet. Delvis genom att en
del av dess medlemmar övergick till uni¬
versitetsstudier, delvis genom att andra
studenter tillkom, försvann läroverkskarakatären. Av tillgängliga styrelsesam¬
mansättningar och förteckningar över av¬
lagda idrottsmärken framgår att det var
universitetsstuderande och yngre office¬
rare som dominerade IFK. Då återupp¬
stod läroverksföreningarna: 1909 vid Pri¬
vata Elementarskolan och 1910 vid Ka¬
tedralskolan. Ett år efter bildandet in¬
trädde respektive förening i RF.29
IFK Lund hade 1908 66 medlemmar,
1909 95, 1910 61. 30 Verksamheten var
1908-09 samma som tidigare, men 1910
tillhörde man endast RF:s sektion för fri
idrott. Detta till trots spelades så sent
som 1910 en rad fotbollsmatcher av flera
olika lag tillhörande föreningen. Om¬
kring 1912 synes IFK ha självdött och
man försökte tre år senare utan resultat
att återuppliva den.31 Först 1919 lyckades
en ny generation idrottsmän få igång en
livskraftig och blomstrande IFK-krets.
Lunds GIF

Knappt ett år efter att IFK hade bildats
skedde något som synes ha inträffat på en
rad orter, bl.a. i Gävle.32 En förening med
likartad verksamhet som IFK, men med
annan medlemsrekrytering, bildades:

Lunds Gymnastik- och Idrottsförening
(LGIF). Om IFK hade rekryterats ur läroverksungdom och senare, universitets¬
studerande, så kom, att döma av de fåta¬
liga källbelägg som finns, LGIF:s med¬

lemmar ur andra grupper. Man påträffar
ungdomar som inte gick i läroverken och
i styrelsen satt bl. a. en sedermera social¬
demokratisk stadsfullmäktige (en konto¬
rist) och en frisör.33 Dessutom, vilket
möjligen kan ha spelat in, var de beva¬
rade resultaten i fri idrott sämre än de
IFK:arna presterade.
Verksamheten var, vad beträffar an¬
slutningen till RF:s sektioner, identisk
med IFK:s, men medlemsantalet lägre,
omkring 30. Liksom för IFK var det för¬
sta idrottsliga livstecknet ett par fotbolls¬
matcher, så kom på vintern gymnastik
och inomhustävlingar i hopp och på som¬
maren 1909 tävlingar i fri idrott. Bortsett
från sektionstillhörigheten i RF, finns in¬
te några tecken på att fotboll bedrevs ef¬
ter 1908.
Första livstecknet från LGIF var en
tävling i fri idrott 4.7 1908 utan angiven
arrangör. Två veckor senare skrev LD
om AIK:s (Allmänna Idrottsklubbens)
tävlingar i fri idrott. I dessa deltog ett
flertal blivande LGIF: are. Så konstitu¬
erades LGIF 14.9 och i LD finns en redo¬
visning över till AIK donerade medel, to¬
talt 41 kronor, vilka överlämnats till
LGIF. Föreningen bildades på universite¬
tets gymnastiksal (Palaestra) och dit hade
medlemmarna i AIK och Lunds Manliga
GF kallats.
Senare har det berättats att AIK sökt
inträde i RF, som ej godkände namnet
därför att det i Stockholm fanns en för¬
ening med samma namn.34 Om detta gäll¬
de den på sommaren bildade klubben eller
den senare sammanslagningen är obe¬
kant. Men det är intressant att RF synes

ha värnat om den klassiska stockholmsklubben trots att benämningar som GIF,
IF etc. redan var gängse.35
Om bildandet av en konkurrentför¬
ening var orsak eller ej är oklart, men i
slutet av september 1908 anordnade IFK
cn stor tävling i fri idrott med deltagare

från hela södra Sverige och Danmark. Ett
danskt rekord i släggkastning kunde no¬
teras av M. Rasmussen. Året därpå ar¬
rangerades också cn liknande tävling.36

1910 besökte den berömde svensk¬
amerikanske tränaren Ernie Hjertberg,
mannen bakom de svenska framgångarna
vid olympiaden i Stockholm 1912, Lund
och berömde särskilt sprintern och häck¬
löparen J. Beck-Friis för dennes teknik.
Detta år hade IFK f.ö. flera obesegrade
stafettlag. På 10X100 m slog man nor¬
diskt rekord (1.56,8).
Intresserade herrar och damer inbjöds
i januari 1909 att bilda en fäktklubb vil¬
ken så konstituerades på Sydsvenska
Gymnastikinstitutet. Ledande kraft före¬
faller J. G. Thulin ha varit. Man bedrev
en livlig verksamhet och inträdde 1911 i
RF.37 Lunds Fäktklubb hade då 35 med¬
lemmar, att döma av styrelsesammansätt¬
ning och resultatlistor huvudsakligen aka¬
demiker och yngre militärer. Den mest
framgångsrika medlemmen var fröken
Ingrid Lundgren som 1910 blev trea i en
internationell tävling i Stockholm.
En andra förening med namnet Lunds
Bollklubb spelade ett antal fotbollsmat¬
cher 1910. Sannolikt rörde det sig om den
1913 i RF upptagna Lunds Boll- och
Idrottsklubb, trots att denna anges bildad
först 1911. Man vet inte mycket mer om
denna än att de aktiva synes ha varit ung¬
domar men hantverks- och köpmanna¬
bakgrund. 1916 skulle den gå upp i

LGIF.38
Så hade idrotten i Lund genomgått en
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påtaglig förändring under 1900-talets för¬
sta decennium. Vid dess inledning var
idrott synonymt med ett antal föreningar
som bedrev närmast turistisk verksamhet
av nöjeskaraktär. Dess medlemmar var
akademiker, köpmän och bokhållare,
alltså manschettarbetare eller härrörande
ur de högre samhällsskikten. Efter några
års uppehåll framträdde ett annat slags
idrott. Den var tävlingsinriktad, sysslade
med andra idrottsgrenar och bedrevs för¬
modligen av något yngre människor. Le¬
dande i denna utveckling var studerande
grupper, föga märkligt i lärdomsstaden
Lund. Så småningom kom dock andra so¬
ciala skikt med i bilden. Gymnastik be¬
drevs dock hela tiden, men ej i tävlings¬
form.

Skyttegillena
Vid denna tid stod skytterörelsen vid
sidan av idrotten, men det torde vara
ofullgånget att helt förbigå den. Lunds
Skyttegille var gammalt och år 1900 bil¬
dades inte mindre än tre nya föreningar:
Studenternas Skyttegille och de båda lä¬
roverkens. Senare tillkom Folkskoleseminariet medan studentföreningen synes
ha upphört omkring 1907. Lunds Skytte¬
gille hade en mycket bred social profil
med såväl borgare ur de övre skikten som
arbetare t både styrelse och tävlingar. De
övriga föreningarna hade ju en hårt styrd
rekrytering. Skytteverksamheten var
mycket livlig i Lund, inte minst vid läro¬
verken, vars föreningar vardera flera år
kunde notera omkring 200 medlemmar
eller fler.
Man sysslade huvudsakligen med
banskjutning, men 1905 samlades man i
Lunds Skyltekrets, där J. G. Thulin blev
förste ordförande. Denna bedrev fält¬
skjutning.
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Professionell idrott

Mycket publikdragande synes de profes¬
sionella kraftsportarrangemangen ha va¬
rit. Däremot finns inte något tecken på
att amatörer bedrev kraftsport i Lund.
Varje år kunde staden under längre pe¬
rioder få besök av olika cirkusar och näs¬
tan årligen hade någon av dem i flera
dagar brottning på programmet. Detta var
av två slag: antingen tävling mellan cirku¬
sens egna brottare eller så fanns ett inslag
av ulmaningskaraktär. Sä matchades vid
ett par tillfällen, uppenbarligen utan
framgång, lundabon Lars (Emil) Anders¬
son mot utlänningar, bland dem världs¬
mästaren dansken Bech-Olsen. I anslut¬
ning till utställningen 1907 förekom en
stor tävling om »svenska mästerskapet»
mellan W. Gullberg (115 kg) och Axel
Kroon (108 kg), till vilken även allmän¬
heten ägde rätt att anmäla sig.
1910 kom det enda boxningsarrangemanget: »Svart mot hvit». Här ställdes
svenske mästaren Hervin Hervinsson mot
den mörkhyade Charles Blackwell från
Amerika, »kusin till världsmästaren Jack
Johnson», samt en tysk från Coburg. I
LD avslöjades emellertid den senare som
en lrisör från Malmö. »Tävlingen» före¬
faller ha gått ut på att Hervinsson skulle
segra mot »utlänningarna».

Lund: karakteristiskt eller speciellt?
Om lundaidrottens framväxt under denna
avgörande period jämföres med utveck¬
lingen i landet finner man en rad överens¬
stämmelser men också vissa skillnader.
Med tanke på idrottsplatsens blotta exi¬
stens var utvecklingen mot tävlingsidrott
relativt sen, även om den inföll under den
period då idrottsrörelsens första stora ex¬
pansion kom. Det kan ha berott på att
lingianismen var stark i staden. Däremot

var den turistiska sportsutövningen tidigt
framträdande, sannolikt till stor del bero¬

ende på Hcdemann-Gades insatser. En
sådan dualism mellan »turism» och tävlingsidrott fanns också på andra ställen,
exempelvis i Göteborg. Även där kan en
liknande svängning iakttas. w Men brottet
torde knappast någonstans ha varit så på¬
tagligt som i Lund, beroende på att de tu¬
ristiskt inriktade föreningarna formellt
upplöstes ett par år innan de »moderna¬
re» tillkom. Det sagda till trots var
idrottsplatsen en utomordentligt betydel¬
sefull faktor.
Med tanke på att en förhållandevis stor
del av befolkningen var ung hade Lund
alltså en tämligen beskedlig utveckling av
idrottsrörelsen, vilket accentuerar det ty¬
piska i skeendet. Detta hade förmodligen
samband med att det inte fanns någon
draghjälp i form av en framgångsrik för¬
ening eller någon över en längre tid verk¬
sam god idrottsman; i detta avseende var
Henrik Palmborg, som ej ens uppmärk¬
sammades i lokalpressen, eller Oscar
Lemming blott kortvarigt lysande stjär¬
nor.

Man kan också spekulera i varför Lund
inte fick någon stabil foreningsstruktur,
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20
»Lunds Idrottsföreningars» arkiv. LStA.
21
Nordiskt Idrottslif 1904 s 252, 1905 s 91. 257,
1906 s 23.
22
Karnevalsfilm och affisch i Akademiska För¬
eningens arkiv. Lund.
25 RF:s årsbok 1906.
24
Nordiskt Idrottslif 1906 s 65.
2?
C. H. Svensson, f. 1895, student vid Katedralsko¬
lan 1913, studerade vid Lunds Universitet, anställd
vid kronouppbördsmyndigheten i Lund 1919. där
han senare blev kronokamrer. Mångårig ordföran¬
de i IFK Lund. Aktiv idrottsman i fri idrott från
1913, deltog i Olympiska Spelen i Antwerpen 1920 i
femkamp (fri idrott). Intervjuer med författaren i
juli 1985.
y'
Fotbollsverksamheten synes ha varit livlig då
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Holmbergs herrekipering hela sommaren 1908 varje
vecka annonserade i LD om »bästa handsydda fot¬
bollar».
27
RF:s årsbok 1908.
3
Lindroth 1974 s 108 ff.
24

Rl-is årsböcker 1910, 1911.
RF:s årsböcker för resp. år.
11
»Målet». L.G.t.F.:s medlemsblad julen 1918.
Lund 1918, s 4.
32
J. Lindroth , Social sammansättning bland gym¬
nastik- och idrottsföreningar i Stockholm med liera
släder ca 1880-1912. Manuskript u.ä.
33 »Målet» s 3 f. Lunds GIF finns ännu. men under
benämningen Lunds Boll- och Idrottssällskap:
namnändringen företogs i samband med en föreningsfusion 1971, dä tvä föreningar gick upp i
LGIF.
34
»Målet» s 3.
35
Det förekom även i andra fall, såsom i Landskro¬
na 1911, men dä gällde det ett egennamn (»Diana»)
i stället för verksamhetsbeteckningcn AIK, Æ Jöns¬
son, Ett fotbollslags historia, Landskrona 1975,
s 11 f.
3,1
Inbjudan bland okatalogiserat srnåtryck. Lunds
Universitetsbibliotek. Resultat i I.D.
37 RF:s årsbok 1911.
38
RF:s årsbok 1913, »Målet» s 4.
39
B. Janzon 1978 s 184-202. Janzon menar att det i
Göteborg på 1890-calct synes ha förelegat ett sam¬
band mellan kroppsarbetaridrottens och den ut¬
präglade tävlingsidrottens framväxt. Det kan inte
iakttas i Lund.
4,1
Om Landskrona, sc A. Jönsson 1975 passim, id.
Idrott genom 100 är, Landskrona 1982 passim, id.,
Att ro med åror, Landskrona 1983 passim.
Anmärkning: Bildmaterialet representerar i stort
sett allt bevarat och reproducerbart rörande lundaidrotten under den granskade perioden. Pä orter
där en mer stabil föreningsslruktur funnits (t.ex.
Landskrona) existerar också ett avsevärt rikhalti¬
gare urval av bilder.
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Ett nytt skånskt krumsvärd
Av Bengt Jacobsson
Riksantikvarieämbetet, UV-Syd,

Åkergränden 8, 222 39 Lund

Krumsvärden tillhör den äldre bronsålderns mest märkliga vapentyper. De fä exemplar
som hittills påträffats har alla legat i eller i anslutning till mossar, och sannolikt har de en
gång nedlagts som offergåvor. I maj 1981 bringades ytterligare elt av dessa sällsynta svärd
i dagen.

Den 12 maj 1981 var Bo Bengtsson, son
till lantbrukare Sture Bengtsson på
Ågård i Lilla Slågarps socken i Skåne, i
färd med att harva hemma på gården. En
bit skrot som under arbetets gång fastnat
i harven tog han med hem till sin av gam¬
malt och fornt starkt intresserade fader.
»Skrotet» kunde konstateras vara något
så unikt som ett krumsvärd! (Fig. 1).
Fyndet gjordes på Haglösa 18:1, ett
mindre åkerstycke som åt nordost grän¬
sar till ett mossområde, kallat Åmossarna
(fig. 2). Omedelbart nordost om fynd¬
platsen ligger en vattenhåla som i Riksan¬
fornlämningsregister
tikvarieämbetets
omtalas som en före detta torvmosse där
man bland annat på 1800-talet har funnit
ett 50-tal flinteggsspjut från mesolitisk
tid. Platsen är upptagen som fomlämning
nummer 13 i Lilla Slågarps socken. Norr
om denna vattenhåla ligger fomlämning
nummer 3 i Stora Slågarps socken, bestå¬
ende av en boplats från senromersk järn¬
ålder. I väster ligger en serie stora grav¬
högar från äldre bronsålder.
Bo Bengtsson hade vid fyndtillfället
kört flera varv runt åkerns yttre gräns.
Inget annat kan sägas om fyndomständig¬
heterna än att svärdet måste ha legat i
ploglagrct någonstans i åkerns ytterområ¬
den. Av allt att döma har svärdet legat i

sekundärt läge och troligt är väl att det
kan ha hamnat i ploglagret i samband
med torvgrävning i den intilliggande mos¬

sen.
På den fastighet där fyndet av krumsvärdet gjordes ligger enligt markägaren
också boplatslämningar bestående av sla¬
gen flinta och sotiga stenar vilka observe¬
rats i samband med jordbruksarbeten.
Det finns också uppgifter om att man i
Åmossarna funnit flera bronsföremål,
bland annat en bronslur samt en glasögonformad fibula. Dessa uppgifter har
dock ej kunnat bekräftas.1
Krumsvärdet utgör en av de mest gåt¬
fulla artefaktema från den äldre bronsål¬
dern. Svärdstypen kan närmast liknas vid
ett sabelliknande huggvapen. Det är eneggat och spetsen är kraftigt tillbakarullad. Det nu påträffade svärdet är det sjät¬
te hittills kända. Två av de tidigare
krumsvärden har upphittats på svenskt
område. Det första fyndet gjordes redan
år 1879 vid Norre i Hede socken i Öster¬
götland,2 det andra kom i dagen år 1935
vid Knutstorps gård i Södra Åby socken i
Skåne (fig. 3a och 3b).3 Dessa bägge
svärd skiljer sig åt främst genom Norresvärdets jämnt böjda klinga, samt avsak¬
naden av upphängningsögla. Svärdet från
Södra Åby har istället en rak klinga som
17
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Fig. 1. Krumsvärdet
från Ågård, Lilla Slågarps sn, Skåne. Teck¬
ning Monica Centerwall.

böjer av först vid övergången till den
krumböjda spetsen.

De övriga tre krumsvärden är alla fun¬
na i Danmark. Två stycken har påträffats
nära Rørby på Själland,4 och dessa är i
det närmaste identiska med Åbysvärdct
(fig. 3c och 4). Slutligen finns ett svärd
bestående av svärdsgrepp och endast
fragmentarisk klinga, från Viby utanför
Köpenhamn.5 Detta svärd tillhör dock en
yngre och annorlunda variant av krum-

svärd.
Bo Gräslund är den som senast be¬
handlat bronsålderns krumsvärd och frå¬
18

gan om dess ursprung. Bland annat redo¬
gör han för de tankar och argument som
leder fram till uppfattningen att svärdstypen är tillverkad inom nordiskt område.6
Av särskild betydelse för den diskussio¬
nen har de två Rørbysvården samt svär¬
det från Södra Åby varit. Dessa tre svärd
har vid analys visat sig vara helt identis¬
ka, frånsett små variationer som upp¬
kommit vid efterbehandlingen av svär¬
den, då gjutsömmarna slipats bort. Slutli¬
gen har svärden försetts med en orna¬
mentik och denna har fått en något varie¬
rande utformning på de tre svärden.

Dc överensstämmande måtten och lik¬
heterna i detalj , gör att Gräslund menar
att krumsvärden måste har tillverkats i en
och samma form.7 Han vänder sig då mot
Therkel Mathiassen som velat se svärden
som gjutna enligt den äkta å cire perduemetoden, där en ny form har gjorts till
varje svärd.8
Gräslund tar också upp frågan om
svärdstypens utseende och funktion. Lik¬
som flera andra forskare har han fastsla¬
git att vapnets klumpighet motsäger tan¬
kar om att det kommit till praktiskt bruk.
Det får snarare betraktas som ett prakt¬
vapen för ceremoniella eller religiösa än¬
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Likaså argumenterar Gräslund på ett
övertygande sätt för tolkningen att svär¬
det återger bilden av ett kortsvärd sittan¬
de i en skida med krumböjd doppsko. Fö¬

rebilden söker han i den hettitiska kon¬
sten och formgivningen, där avbildningar

av manliga gestalter ses utrustade med så¬
dana vapen.10
De två knappformiga förhöjningarna
på vardera sidan av klingan vid övergång¬
en till den krumböjda spetsen skulle såle¬
des kunna förklaras som efterlikningar av
nitar vars ursprungliga uppgift varit att
fästa den krumböjda doppskon vid ski¬
dan (fig. 5).11
Av de hittills kända krumsvärden är
det framförallt Rørby- och Åbysvärden
som är av intresse i jämförelse med det
nyfunna svärdet från Slågarp. Tyvärr är
detta svärd inte bevarat i sin helhet. Den
bevarade delen mäter 40,8 cm och utgörs
av den krumböjda spetsen och större de¬
len av klingan. Sannolikt har svärdet bru¬
tits av i sen tid, möjligen i samband med
torvtäkt eller också när det släpats runt i
ploggången på åkern. Tecken som tyder
på detta är att den patina som täcker
svärdsytan tycks ha krackelerat på ena

sg-p

i
«. i

Fig. 2. Fyndet gjordes på Haglösa 18: 1 i Lilla Slågarps sn.

bredsidan närmast brottytan. Denna
krackelering bör ses som ett direkt resul¬
tat av att svärdet brutits av. Eftersom
svärdet fått sin patina först efter en längre
tid i jorden kan man alltså antaga att
brottet uppkommit i sen tid.
Förutom den släta patina som täcker
större delen av svärdet, är vissa delar av
ytan vittrad och anfrätt. Sentida åverkan,
orsakad av moderna jordbruksredskap,
kan också ses på flera ställen av klingan.
Ytan har dock inte tagit annan skada än
att patinan på vissa ställen skavts av så att
den gula metallen lyser igenom.
På grund av svärdets fragmentariska
tillstånd går det inte att till alla delar jäm¬
föra med de tidigare svärdsfynden. Både
likheter och olikheter kan dock konstate¬
ras. En påtaglig skillnad består i att Slågarpssvärdet till skillnad från de tre andra
svärden helt saknar ornering. Rørby- och
19
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Fig. 3a-c.
3a Krumsvärd från Nørre,
Hcda sn, Östergötland,
längd 59,7 cm (efter Fors¬
sander 1935).
3b Krumsvärd frän Knuts¬
torps gård, S. Åby sn,
Skåne, längd fi0,5 cm (ef¬
ter Forssander 1935).
3c Krumsvärd nr 1 från Rør¬
by på Själland, Danmark,
längd 60,7 cm (efter Mathiasson 1953).

Åbysvärden är försedda med en rik orne¬
ring bestående av inpunsade linjer, punk¬
ter, trekanter och zig-zag-band. På det
ena Rørbysvårdet förekommer dessutom
en skeppsbild. Visserligen är Slågarpssvärdet inte konserverat, men under den
tunna släta patina som täcker svärdsytan
skulle en ornamentik ändå ha kunnat spå¬
ras om den funnits.
En annan tydlig skillnad mellan svär¬
den består i antalet nitskallar vid över¬
gången till den krumböjda spetsen. De
två nitparen är på Slågarpssvärdet ofull¬
ständiga så tillvida att svärdets ena bred¬
sida endast uppvisar en nitskalle, medan
det på den andra sidan finns två nitskal¬
lar. Pendangen till den övre nitskallen
saknas och det framgår klart att denna in¬
te slagits av i sen tid eftersom patinan här
20

inte uppvisar någon skada utan täcker
även den yta där niten borde ha suttit.
Denna skillnad kan synas förbryllande.
Såväl Rørbysvarden som Åbysvärdet har
två kompletta nitpar. Den saknade niten
kan dock ha en naturlig förklaring.
Krumsvärdens klingor uppvisar en svag
välvning så att de är 1—1,5 mm tjockare
på mitten.12 Detta kan tydligt märkas
även på Slågarpssvärdet, utom just på det
ställe där den saknade nitskallen borde
ha suttit.
Här övergår den svaga välvningen istäl¬
let i ett knappt märkbart planare parti.
Den saknade nitskallen är förmodligen
ett resultat av »olycksfall i arbetet». Vid
gjutning av ett så stort föremål måste det
har varit lätt att vissa gjutfel uppstod. Om
detta vittnar bland annat de små gropar
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Fig. 5. Principförslag till krumskida med instucket
tveeggat kortsvärd (efter Ciräslund 1964).
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Fig. 4. Krumsvärd nr 2 från Rørby på Själland,

:

Danmark, längd 60,7 cm (cflcr Gräslund 1964).
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som förekommer i metallen och som upp¬
kommit genom att luftblåsor kvarstannat
i formen vid gjutningen. Dessa små gro¬
par har observerats även på de andra
krumsvärden. Ett dylikt gjutfel kan ha
uppkommit på den nu saknade nitskallen
och orsakat att man efter tillverkningen
hellre filat bort nitskallen än behållit ett
gjutfel på ett av svärdets dekorationsele¬

I

i

;

f,

ment.

I övrigt överensstämmer Slågarpssvärdet i allt väsentligt med de två Rørbysvar¬

den och Åbysvärdet. Den krumböjda
spetsens utseende, de grova listerna ut¬
med klingans rygg och vid den krumböj¬
da spetsen, liksom nitarnas placering och
storlek är identiska på alla fyra svärden.

í’

Fig. 6. Slågarpssvärdet. Detalj utvisande nitskallar¬
nas inbördes förskjutning. Teckning Monica Cen¬
terwall.
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På Slågarpssvärdet är klingans största
bredd 5,2 cm, vilket exakt överensstäm¬
mer med Rörbysvärden, medan Åbysvärdet är 5,25 cm brett, en skillnad som kan
ha uppkommit vid efterbearbetningen.
Det slutliga argumentet för att även
Slågarpssvärdet har stöpts i samma form
som de övriga tre svärden utgör dock nit¬
skallarnas inbördes placering. På de and¬
ra tre svärden kan observeras en inbördes
förskjutning mellan nitskallarna i de två
nitparen. Ena sidans nitskallar sitter här

1-2 mm högre upp än andra sidans.13
Detta »fel» kan även ses på Slågarpssvärdets nedre nitskallar vilket tveklöst måste
leda till slutsatsen att även detta svärd
stöpts i samma form som de övriga tre
krumsvärden (fig. 6).
Krumsvärdens antal har i och med det
nya fyndet utökats med ytterligare ett ex¬
emplar. Mellan de två senaste fyndtillfäl¬
lena hann det gå 24 år. Framtiden får nu
utvisa hur länge det dröjer innan nästa
svärd hittas.
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Om parter, puner, kretensare och malmöbor
Av Gösta Johannesson
Nämndemansvägen 1 B, 24100 Eslöv

Malmöbornas rykte i det senmedeltida Norden förefaller måhända en och annan något
överraskande.

Vissa folk råkade redan under antiken ut
för att bli betecknade som mera lögnakti¬
ga än andra. Deras dåliga rykte levde
kvar så länge som man i Europa läste de
klassiska auktorerna. Sålunda berättade
Olaus Magnus i sin »Historia om de nor¬
diska folken» (Historia de gentibus septentrionalibus, kap. 36) att den danske
historieskrivaren Saxo hade medgivit att
»hans danskar icke räkna det för skam el¬
ler synd att ljuga och bedraga, såsom ju
ock fallet är med parterna».
Om parterna hade både Saxo och
Olaus Magnus kunnat läsa hos den ro¬
merske historikern Justinus, som på 200talet e.Kr. sammanställde utdrag ur ett
betydande verk av Pompejus Trogus, be¬
titlat »Historiac Philippicae». Pompejus

Trogus levde på kejsar Augustus tid.
Hans historiska arbete har gått förlorat så
när som på de utdrag Justinus gjort. Par¬
terna var under lång tid romarväldets far¬
ligaste fiender. Om dem skrev Pompejus
Trogus: »De håller varken ord eller löf¬
ten, utom i den mån de själva har nytta av
det» (fides died promissique nulla, nisi
quatenus expedit. Justinus XLI:3,10).
De romerska skalderna anförde ibland
parterna som exempel på lögnaktiga
människor. Det mest kända textstället
torde vara den versifierade epistel till kej¬
sar Augustus, där poeten Horatius kon¬
staterar att om han själv ville påstå att

han inte skrev vers, skulle han »befinnas
vara mera lögnaktig än parterna» (invenior Parthis mendacior), sanningen var ju
att han redan före soluppgången brukade
befalla fram sina skrivdon (Epist. II: 1 v.
111-113).
Romarnas svårbesegrade fiender under
de tre puniska krigen, kartagerna, fram¬
ställdes gärna som trolösa och lögnaktiga.
»Punica fides», punemas pålitlighet, an¬
sågs inte vara annat än sin raka motsats,
dvs. list och opålitlighet. Välkänt är det
porträtt som historieskrivaren Livius
tecknade av kartagernas främste härfö¬
rare under det andra puniska kriget,
Hannibal. Han påstods ha varit »trolös
utöver vad man kunde vänta sig av en
kartager, intet sant, intet heligt var i ho¬
nom» (perifidia plus quam Punica, nihil
veri, nihil saneti. XXI: 4, 9).
Kretensarna råkade värre ut än både
parter och puner. Redan på 600-talet
f.Kr. påstods skalden och filosofen Epimenides från Knossos ha stämplat sina
landsmän som notoriska lögnare. Den
skrift där han skulle ha gjort detta be¬
nämndes av romarna »Liber oraeulorum»
men den är för länge sedan försvunnen.
Bevarad är däremot en hymn av Kalli-

machos från Kyrene, skriven i början av
200-talet f.Kr., där han uttalar tvivel på
uppgifterna om att guden Zevs skulle
vara född på berget Ida på Kreta, därför
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Fig. 1. Den flamländske kartografen Franz Hogenberg vistades 1588 i Köpenhamn och tecknade då några
skånska stadsvyer, bl. a. denna över Malmö. Som medarbetare hade han Simon Novellanus (Simon van den
Neuwel). Georg Braun, kanik i Köln, utgav under åren 1572- 1618 i sex delar sitt stora verk »Civitates orbis
Terrarum», också känt under namnet »Theatrum urbium». HogenbergsMalmöbild ingår i fjärde bandet, som
utkom 1589.

att »kreterna ljuger alltid». Verbet »khräti’zein», att vara kretensare eller bete sig
som en sådan, blev likbetydande med att
ljuga. Mer än någon annan bidrog apos¬
teln Paulus till eftervärldens hårda dom
över kretensarna och deras brist på san¬
ningskärlek. I sitt brev till Titus lät han en
kretensare säga om sina landsmän: »Kre¬
terna lögnare jämt, äro odjur, glupska
och lata» (Tit. 1:12. 1917 års sv. bibel¬
övers.).
I 1500-talets Danmark var dessa text¬
ställen kända för de flesta teologer och
humanistiskt bildade författare. Därför
är det på intet sätt förvånande att anspel¬
ningar på dem dyker upp i ett par strids¬
skrifter från grevefejdens slutskede och

24

tiden strax därefter. De tillhör den skån¬
ska adelns agitation mot sina motstånda¬
re under fejden.
Efter Fredrik I:s död 1533 hade det
danska riksrådet uppskjutit valet av ny
kung och i stället själv tagit makten i ri¬
ket. I Skåne styrde den katolske utvalde
ärkebiskopen Torbern Bille och de
världsliga riksråd som var bosatta i pro¬
vinsen. Häri såg Malmös borgerskap ett
farligt hot mot det kyrkliga reformations¬
verk i luthersk anda som hade inletts i
staden 1527. Där hade grundats en
evangelisk friförsamling, en luthersk hög¬
skola för utbildning av präster hade orga¬
niserats och stadens myndigheter med
borgmästaren och kunglige myntmästa-
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Fig. 2. »Jörgen Möntir», Jörgen Kock,
kunglig myntmästare
och borgmästare i
Malmö. Porträtt i
olja, utfört 1531 av
okänd konstnär.
Kockska huset, Malmö.

ren Jörgen Kock i spetsen hade lagt be¬
slag på den katolska kyrkans egendomar i
staden. Allt detta kunde raseras, om är¬
kebiskopen och hans katolska trosfränder
inom högadeln fick behålla makten. Till¬
sammans med stadsstyrelsen i Lybeck
planerade därför Jörgen Kock en väpnad
aktion för att åter sätta Kristian II på den
danska tronen. Före sin avsättning 1523
hade han framstått som borgarnas och
böndernas vän och under sin landsflykt
hade han övergått till den evangeliska
tron. Med greve Kristoffer av Oldenburg

avtalades att greven med värvade lands¬
knektar skulle angripa den danska syd¬
gränsen, samtidigt som en lybsk flotta
löpte in i Öresund. I maj 1534 slog man
lös och grevefejden hade börjat.
Inbördeskriget rasade i över två år och
präglades av många omkastningar. Bl.a.
bytte den skånska aristokratien sida två
gånger. Striderna slutade med total seger
för Fredrik I:s son Kristian III. Till den
förlorande sidan hörde inte bara malmö¬
borna utan också rikets ärkebiskop och
övriga biskopar. De tillfångatogs på Kris25

tian III:s order och förklarades avsatta
vid en herredag som hölls i Köpenhamn i
oktober 1536. De gammaltroende riksrå¬
den fördes efter hand åt sidan och yngre
män, lojala mot den nye, lutherske kung¬
en tog vid.
På våren 1537 utkom en latinsk strids¬
skrift »Om resningarna i Danmark» (Seditionum Danie liber. Tryckt i Scriptorcs
rerum Danicarum VIII: 515 ff.). I företa¬
let, daterat den 15 mars 1537, säger sig
skriften vara första delen av ett längre ar¬
bete. Denna första del skildrar dc politi¬
ska och militära händelserna under greve¬
fejden. En senare andra del skulle be¬
handla »det andliga upproret», dvs. det
evangeliska kätteriet, och utkomma se¬
dan detta kätteri slagits i stoftet. Så blev
emellertid inte fallet. På herredagen i
Köpenhamn 1536 raserades den gamla
katolska kyrkoorganisationen. Kungen
kunde utse nya, evangeliska stiftschefer
och låta utarbeta en luthersk kyrkoord¬
ning. Själv blev han den danska national¬
kyrkans högste styresman. Följaktligen
blev stridsskriftens andra del inte skriven.
»Om resningarna i Danmark» präglas
av den katolske ärkebiskopens och den
skånska aristokratiens politiska och reli¬
giösa grundsyn. Författaren behärskade
den klassiska litteraturen. Hans språk vi¬
sar tydliga reminiscenser från de romer¬
ska författarna. Han försöker också mot¬
svara humanismens krav på en färgstark
och elegant latinsk prosa. Författaren är
inte närmare känd men han bör otvivel¬
aktigt sökas bland personer som stått är¬
kebiskopen och/eller den skånska aristo¬
kratien nära och som haft något slags an¬
knytning till domkapitlet i Lund.
I stridsskriften angripes först och
främst borgerskapet i Malmö och dess
borgmästare Jörgen Kock. Om honom
sägs att han ägde »ett falskt hjärta, en
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rävs skaplynne och ett sinne tjänligt för
all slags list» (subdolum cor, vulpinum ingenium, animum ad omne vaframentum
versatilem). Helt i konsekvens med den¬
na syn på malmöborgarna konkluderar
författaren: »uttrycket ’Malmös man’ var
så känt att om man inte vet vad orden
’kretensare’ eller ’bete sig som en kretensarc’ betyder, kan man nyttja det nämnda
ordstävet och det räcker» (’Malmogiensis
vir adeo noverunt, ut si ignotum est,
quid ’eretensis vir vel ’cretisare' significet,
utatur praedicto adagio et sufficiat). Ut¬
trycket »Malmös man», malmöbo, var så¬
lunda ett talesätt med betydelsen »lögn¬
aktig, opålitlig person».
På hösten 1535, medan grevefejden än¬
nu pågick, utsändes från samma kretsar
en annan stridsskrift, dikten »Jörgen
Möntirs Krönicke» (tryckt i Samlingar till
Skånes historia, fornkunskap och beskrifning, 1871), Dess text är tyvärr bevarad i
ett mycket otillfredsställande skick. Från
början till slut är dikten ett hänsynslöst

angrepp på Jörgen Kock och den politik
han företrädde. »Jörgen möntmakir, den
erlos mand, Tend argiste forredir dher
fiendis kand» hade bl.a. svikit den
trohetsed som han 1533 efter Fredrik I:s
död hade svurit riksrådet. Detta hade han
gjort som en »Malmöös manndt». Här
möter sålunda återigen samma beteck¬
ning för en opålitlig och lögnaktig person.
Att sådana ordalag nyttjats i ett par
stridsskrifter från grevefejdens tid, utsän¬
da av Malmö borgerskaps fiender, är gan¬
ska lätt att förstå. Men det märkliga är,
att samma uttryck använts i samma bety¬
delse redan 1501 av en svensk, nämligen
prelaten Hemming Gadh.

Under åren 1479-1500 hade Hemming
Gadh varit verksam vid påvehovet i Rom
som Sten Sture d.ä.:s juridiska ombud.
Till Sverige återkom han på hösten 1500

och deltog i organiserandet av den sven¬
ska upprorsrörelse som utbröt 1501 och
ledde till att kung Hans av Danmark som sedan 1497 också hade regerat över
Sverige - förlorade makten i detta rike. I
stället återtog Sten Sture d.ä. styrelsen
som riksföreståndare. Under del intrigfyllda året 1501 blev Hemming Gadh och
marsken Svante Nilsson förtroliga vän¬
ner. Åtskilliga brev mellan dem är beva¬
rade. Hemming Gadhs brev är ofta humo¬
ristiska och hans språk gärna bildrikt och
drastiskt.
På Svante Nilssons fäste Stäkcborg vis¬
tades en ung flicka, Karin Alfsdotter,
som Hemming Gadh ibland omtalar på
ett lekfullt och gäcksamt sätt som »min
herre och husbonde». Han låtsas vara
hennes hängivne beundrare. 1 ett brev,
ställt 1501 till Svante Nilsson, ber han om
en skämtsam hälsning till Karin Alfsdotler om att han svikit henne och funnit
andra flickor åt sig i Linköping: »och hål¬
ler den ädla jungfrun, min herre och hus¬
bonde, ej mera tro än en Malmös man».
Förutsättningen för att Karin Alfsdotter
skulle förstå hälsningen, var ju att hon
visste vadsom menades med en »Malmös
man». Innebörden av detta uttryck har
sälunda varit känd i svenska adclskretsar
omkr. år 1500.
Var Hemming Gadh lärt sig uttrycket
är omöjligt att fastställa. I detta samman¬
hang kan vi helt lämna å sido det »Tal
mot danskarna» (Oratio contra Danos)
som länge gått under hans namn och som
är fyllt av invektiv mot grannfolket. Det
har nämligen visats vara ett falsifikat.

Men under sin vistelse i Rom saknade
han inte anledningar och tillfällen att fälla
nedsättande omdömen om danskarna,
när han som Sten Stures prokurator upp¬
trädde mot dem som motpart i de proces¬
ser som fördes vid kurian mellan den
svenske riksföreståndaren och kung
Hans. Vid ett tillfälle hade han en mal¬
möbo som motpart. Åren 1497-1498 var
han nämligen juridiskt ombud för priorn i
Helgeandsklostret i Köpenhamn i en pro¬
cess som denne anlade inför helgeandsordens stormästare i Rom mot priorn i sys¬
terklostret i Malmö. Det är ju möjligt att
han i dessa sammanhang snappat upp det
för malmöborna nedsättande talesättet,
men detta är en lös förmodan.
Källmässigt är de båda skånska strids¬
skrifterna från 1530-talet helt oberoende
av Hemming Gadhs förtroliga brev 1501
till Svante Nilsson. Källäget säkerställer
alltså att uttrycket »Malmös man» i bety¬
delsen »en opålitlig, lögnaktig person»
brukats i skrift i Sverige omkr. år 1500
och i Danmark tre decennier senare. När
man börjat nyttja uttrycket i svenskt och i
danskt talspråk och när det senare kom¬
mit ur bruk, är omöjligt att fastställa.
Anm. Rörande de båda si ridsskrifternas datering
och proveniens, se G. Johannesson, Den
skånska kyrkan och reformationen (Skånsk
Senmedeltid och Renässans, skriftserie utg.
av Vctenskaps-Societcten i Lund, I. Lund
1947) s. 348 ff. Om Hemming Gadhs år i
Rom och om hans brevväxling med Svante
Nilsson, se G. Carlsson, Hemming Gadh. En
statsman och prelat från Sturetiden (Uppsala
1915) s. 21 ff.. 328 f.
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Konservering av gamla kartor
Av Ulf Pauli
Länsstyrelsen, lanlmälerienheten, 20515 Malmö

Intresset för det unika beståndet av lantmäterikartor från 1600-, 1700- och 1800-lalcn har
ökat på senare är. Därmed har emellertid även förslitningen av kartorna tilltagit på ett
oroväckande sätt, och frågor kring lagning, konservering och bevarande av det äldre

j

kartmaterialet är just nu mycket aktuella.

Vid en internationell jämförelse torde
man kunna påstå att de svenska lantmäteriarkiven med sina omkring två miljoner
handritade kartor intar en unik ställning.
Våra gamla lantmätcriakter ger forsk¬
ningen en mycket detaljerad dokumenta¬
tion över den agrarhistoriska och bebyg¬
gelsehistoriska utvecklingen från 1600- ta¬
let, en dokumentation som knappast har
sitt motstycke i något annat land. Ett stu¬
dium av tyska kartarkiv belyser detta på¬
stående. I Tyskland började man fram¬
ställa geometriska detalj kartor först mot
slutet av 1700-talet, dock med ett par un¬
dantag. I Pommern arbetade en svensk
lantmäterikommission 1691-1705, som
kartlade hela det till Sverige hörande om¬
rådet i skalorna 1 : 4000 och 1 : 8000.
Kommissionens lantmätare arbetade
också i Wismar och Neukloster. Arbetet
resulterade i mer än 1500 kartor, som
idag till största delen förvaras i Staatsar¬
chiv i Greifswald, DDR. Det här pom¬
merska lantmäteriarkivet är helt unikt i
Tyskland och tyska forskare framhåller
gärna dess stora värde, inte minst på
grund av den förnämliga dokumentatio¬
nen av fornminnen och bebyggelsen. :
Under 1680-talet kartlades de baltiska
provinserna och därefter följde arbetet
med de gamla danska landskapen, som
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geometriskt uppmättes under slutet av
1600-talet och fram till dess verksamhe¬
ten med storskiftet inleddes på 1760-talet. Några kartor över områden i Skåne
hade dock tidigare framställts med svensk
lantmäteriteknik. Under Gustaf Horns
krig i Skåne 1644 utförde fortifikationsof¬
ficeren Örnehufvud en del rekognosce¬
ringar och mätningsarbeten, vilka ledde
till framställandet av en karta över Skå¬
ne. Strax efter Skånes övergång till det
svenska riket upprättade lantmätaren
Erik Njurés geometriska kartor över by¬
arna i Oxie och Skytts härader 16601661. De här kartorna gjordes förmodli¬
gen på direkt uppdrag av generalguver¬
nörens kansli.
De svenska lantmäteriarkiven är prak¬
tiskt taget helt kompletta även beträffan¬
de den äldsta tiden. En omständighet
som bidragit till detta förhållande är att
materialet fram till början av 1900-talet
finns i dubbel uppsättning. Lantmätarna
hade nämligen skyldighet att göra en re¬
novation (renritning) av sin konceptkar¬
ta. En annan omständighet är att man re¬
dan på 1640-talet utfärdade bestämmel¬
ser om arkivering och vård av lantmätar¬
nas insända arbeten. Från början förva¬
rades både konceptkartorna och renova¬
tionerna i lantmäterikontoret i Stock-

holm, men 1725 års lantmäteriinstruktion
stadgade inrättandet av provinslantmäterikontor där konceptkartorna skulle för¬
varas. Idag är förhållandet det att kon¬
ceptkartorna finns i lantmäterienheternas
arkiv på länsstyrelserna och renovatio¬
nerna i Lantmäteriverkets arkiv i Gävle.
De svenska lantmäteriarkivens oskatt¬
bara värde gör frågan om kartornas kon¬
servering till en mycket viktig arkivfråga
värd att uppmärksammas. Dessa arkiv är
aktiva eftersom kartorna och beskriv¬
ningarna till dem utgör grund för fastig¬
hetsbildningar och därmed används näs¬
tan dagligen. Enskifteskartorna och sena¬
re kartor används mycket frekvent, men
även storskifteskartor måste ofta använ¬
das för utredningar om t.ex. samfällighetsförhållanden. Förslitningen av mate¬
rialet har under de senaste decennierna
ökat på ett oroande sätt. En orsak till det¬
ta är det i och för sig glädjande stora in¬
tresset för lantmäterikartor som källma¬
terial för flera olika forskningsgrenar,
som t.ex. arkeologi, agrarhistoria, kultur¬
geografi, paleobotanik men också hem¬
bygds- och släktforskning. Personella och
ekonomiska resurser för ett effektivt lag¬
nings- och konserveringsarbete har i stort
sett saknats. Det lagningsarbete som har
förekommit har nästan alltid utförts med
felaktiga metoder och av otillräckligt ut¬
bildad personal. Traditionerna på detta
område är mycket gamla inom lantmäteriet. Redan 1690 anställdes en »kontors¬
dräng» som bl. a. hade i uppgift att »underklistra chartor medh lärft». Ett regle¬
mente med bestämmelser om detta till¬
kom året därpå. Tyvärr måste man kon¬
statera att den här metoden orsakat en
hel del svåra skador. Eftersom tyg och
papper uppför sig på helt olika sätt har
rörelser och spänningar uppstått i pappe¬
ret med bristningar som följd. Under

långa perioder har man också använt klis¬
tertyper som inte varit vattenlösliga, vil¬
ket gör det svårt att avlägsna gamla felak¬
tiga lagningar. Först under senare år har
man börjat använda mer lämpliga lag¬
nings- och konserveringstekniker, bl. a.
har man kunnat dra nytta av de erfaren¬
heter av papperskonservering som vanns
under de enorma restaureringsproblem
man hade i Italien efter översvämningskatastrofen i Florens för en del år sedan.
Kartskador
Kartskador kan vara av flera olika slag
och ha olika orsaker. Ovan har olämpliga
lagningsmetoder berörts. Lagning med
olika sorts tyger är helt förkastligt liksom
att använda tejp. En starkt bidragande
orsak till mänga bristningsskador är förvaringssättet. Fram till 1922 förvarades
kartorna i huvudsak rullade. Mycket star¬
ka spänningar har därvid uppstått i pap¬
peret och de flesta rullade kartor uppvi¬
sar en stor mängd bristningar och revor.
Arkivklimatet är en tredje faktor som
orsakat skador. Det rör sig då om fukt¬
skador, mögelskador eller uttorkning.
Problemet med för torr luft är särskilt
stort beträffande kartmaterial från slutet
av 1800-talet, då starkt trähaltigt papper
användes.
Framställningssättet har också bidragit
till uppkomsten av mer eller mindre svår¬
artade skador på gamla kartor. Till tex¬
ter, ramar och gränslinjer användes un¬
der lång tid ett sepiabrunt bläck (från
1712 använde man tusch) som visat sig
vara starkt frätande. Bläcket och även tu¬
schet har ofta »ätit» sig igenom papperet
med stora ytskador som följd. Under mo¬
dern tid har det helt förkastliga systemet
med stämplar använts. Kartorna har, ofta
mitt inne i kartbilden, försetts med
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stämplar med uppgift om arkivtillhörig¬
het. Stämpelfärgen har den egenskapen
att den sakta tränger igenom papperet
och orsakar sönderfrätning.
Lantmäterienheternas konceptkartor
har till mycket stor del mängder av s.k.
brottan visningar, som ofta ger upphov till
bristningar och ibland »utstansning» av
hela stycken. Den sistnämnda skadan har
uppkommit genom att lantmätarna ritsade in syftlinjema vid dioptermätningen
med hjälp av nålar. Uppritandet av kart¬
bilden skedde sedan också med hjälp av
nålar.
Inte bara rullning av kartor har orsakat
skador utan också vikning, genom vilken
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Fig. 1. Ett exempel på en totalkonserverad karta. Kartan ritades i slu¬
tet på 1700-talet och är en renritning
av en äldre karta.

fibrerna töjs på yttersidan av vecket med
senare bristningar som följd. Handhavandet av kartorna är slutligen också en bi¬
dragande orsak till uppkomsten av ska¬
dor. Vid användandet blir resultatet ofta
bortnötning av ytlimmet, vilket leder till
att kartbilden skadas och riskerar att på
många ställen helt slitas bort.
Många av de äldre geometriska kartor¬
na och skifteskartorna uppvisar exempel
på nästan samtliga typer av ovannämnda
skador. I sådana fall är en total konserve¬
ring av kartorna enda lösningen. Tidigare
nöjde man sig oftast med att laga nya ska¬
dor och låta de gamla lagningarna vara.
Lantmäteriets äldre kartor kan därför
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Fig. 2. Bilden visar en karta från 1700-talet som är i mycket dålig kondition. Hela stycken av kartan har fallit
bort och felaktiga lagningar har förvärrat skadorna.

uppvisa en hel provkarta på äldre lagningsmetoder.
Konservering av kartor

Under senare år har det svenska lantmä¬
teriet satsat en del resurser på att öka
kompetensen i kartlagning och kartkon¬
servering. Vid Lantmäteriverket har kon¬
servering bedrivits under ganska många
år medan det varit sämre beställt med
förhållandena ute på landets lantmäterienheter. Men sedan konservatorn vid
Carolyn Hortons institut i New York, Eli¬
sabeth Penn flyttat hem till Sverige och
fått anställning på länsstyrelsen i Göte-

borg har en omfattande utbildningsverk¬
samhet under Elisabeth Penns ledning
kommit till stånd. För något år sedan
startades dessutom en kartkonserveringscentral i Ånge, också den med personal
utbildad av Penn. De personella resurser¬
na har därmed förstärkts avsevärt.
Den metod för konservering av kartor
(och naturligtvis även andra jämförbara
arkivalier) som anammats av det svenska
lantmäteriet är i huvudsak den som ut¬
provats vid Carolyn Horton Institute och
i Florens och kan i korthet beskrivas på
följande sätt, applicerat på våra lant¬
mäterikartor.
Det första momentet innebär att pH-
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ket gör att man alltid kan göra om en lag¬
ning utan att förvärra skadan. Vid mer
omfattande skador, där hela kartan håller
på att falla isär i flera beståndsdelar sedan
de gamla lagningarna tagits bort, fixeras
först skadorna med ett mycket tunt ja¬
panpapper. Sedan dessa fixeringar torkat
kan varje skada för sig lagas tills kartan är
hopsatt till ett enda stycke. Överflödiga
bitar av det tunna japanpapperet tas dä
bort och större skador lagas med lag¬
ningspapper.
Till sist klistras kartan upp på ett ja¬
panpapper (foder) av varierande tjock¬
lek. Är kartan gjord på ett relativt tjockt
papper tas ett något tjockare papper till
foder och är den gjord på ett ganska tunt
papper tas ett tunnare foder. Hela tiden
gäller dock regeln att alla lagningar och
foder ska vara svagare än det ursprungli¬
ga papperet. Detta minskar risken för
uppkomsten av nya skador. Sedan fodret
torkat pressas kartan i en särskild kart¬
press.
Hittills vunna erfarenheter av den ovan
i korthet beskrivna metoden är mycket
positiva. Tekniken för en bra konserve¬
ring av våra lantmäterikartor finns och li¬
kaså kompetensen. Viktigt är dä att till¬
räckliga ekonomiska resurser ställs till
förfogande för den räddningsaktion som
är i gång för att rädda detta unika svenska
arkivmaterial,

i

värdet hos papperet bestäms för att bedö¬
ma behovet av avsyrning. Alla värden un¬
der sju innebär behov av avsyrning, vilket
kan ske antingen genom våt metod (bariumhydroxid löst i vatten) eller genom
torr metod (kalciumoxid). Här bör man
observera att innan arkivhandlingar läggs
i lösningar av olika slag görs en färgprov¬
ning för att man ska veta hur olika på¬
skrifter eller färger beter sig vid olika lös¬
ningar. Anclin stämpelfärg sprider sig
t.ex. okontrollerbart när den blir blöt.
Påskrifter med rött bläck och en del fär¬
ger är också mycket känsliga för blötning.
Detta problem löses med hjälp av fix¬
ering, vilket kan göras med bivax.
Efter avsyrningen avlägsnas alla gamla
lagningar, vilket sker medan kartan är
blöt och med hjälp av en skarp skalpell.
Eftersom de gamla lantmäterikartorna
ofta gjordes på pappersbitar som var
hopklistrade till ett större stycke papper
måste alla vassa kanter mellan de olika
bitarna »skärpas». Skärpningen sker med
hjälp av skalpellen och innebär att kan¬
terna tunnas ut för att minska risken för
bristningar i materialet. Därefter vidtar
lagning av hål och revor. Detta sker med
hjälp av små remsor av ett särskilt fram¬
taget lagningspapper. Sedan lagningarna
torkat ordentligt rivs kanterna av och be¬
arbetas med ett falsben. Samtliga lag¬
ningar görs med vattenlösligt klister, vil¬

Noter
1
Artikelförfattaren hur presenterat det pommerska
lantmäteriarkivet i cn uppsats i Karolinska Förbun¬
dets Årsbok 10K4: Den geometriska uppmätningen
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av Pommern. Hn pionjärinsats av svenska lantmäta¬
re under karolinsk tid.
Dessa kartor är arkiverade i lantmäteri enlie te ns
arkiv under Oxie tk Skytts härad nr 9 och 10.
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