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Nordvästskånes kust i belysning av ortnamnen

Slaget vid Svolder

Av Bertil Ejder
Pedellgatan 14E, 22360 Lund

Efter en presentation av Nordvästskånes kustbygd med dess intressanta ortnamnsbestånd
lanseras här ett nytt förslag till lokalisering av det omdiskuterade slaget vid Svolder.

vetenskapligt inriktade funderingar, som
författaren tidigare hade haft. Dessa och
andra med anknytning till särskilt viking¬
arnas färder och färdvägar diskuteras i
det följande. Det hela förankras i den ve¬
tenskapliga diskussion, som tidigare har
förts kring cn del av dessa ting. Komplex¬
et är inte så litet. Somliga detaljer däri är
hittills föga beaktade, och flera problem
är alltjämt inte lösta. Jag vill försöka
framlägga mina tankar utan att låta fram¬
ställningen alltför mycket tyngas av lärda
utredningar.

Uppsatsen tillägnas minnet av mina
föräldrar, med tack för min barndoms
lyckliga somrar vid nordvästskånska
stränder.

1.

Den 9 augusti 1982 gjorde adjunkt Gösta
Paulbring och författaren en färd i båt
utefter en del av Bjäre härads kust längs
Skälderviken. Vädret var inte det allra
bästa: Kullaberg vid västhorisonten, vars
profil det hade varit vår avsikt att stude¬
ra, försvann nästan genast i de slöjor av
moln och regn, som cn törstig natur hade
väntat på i fem heta och torra veckor och
som kom nu. Sjögängen var kraftig. Det
skulle ha varit platt omöjligt att ta några
foton från den kringdansande lilla båten,
vilket annars från början hade varit me¬
ningen. Medan saltvattnet sprutade oss i
ansiktet och rann på både yttersidan och
innersidan av våra glasögon, utbytte vi i
stället synpunkter pä vikingatidens fartyg
och deras sjöduglighet. Vi fängslades av
tankar på seglatser till det fjärran Island,
ja till Grönland och som allra längst Vin¬
land, i en forntid då inga väderleksförut-
sägelser bestods. Man var för sin plane¬
ring hänvisad till studier av molnforma¬
tioner, sjöfåglarnas flykt, den uppsträck¬
ta fuktade tummen och liknande natur-
givna hjälpmedel.

Emellertid gav turen också, trots dc
mindre gynnsamma yttre omständighe¬
terna, stöd åt en del historiskt och namn-

2.

Dc mest markanta dragen i det yttersta
nordvästskånska landskapets natur är -
tagna frän norr - Hallands Väderö och
sundet mellan denna och fastlandet; detta
fastlands (»Bjärelandcts») ryggrad av
höjder, vilka ännu så långt ute vid spet¬
sen som Knösen uppe i norr når 153 me¬
ter över havet; den stora från nordväst in¬
trängande havsviken Skälderviken;
slutligen den klippiga halvön Kullaberg
på vikens sydvästsida. Alldeles intill Knö-
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sen stupar de turistiskt rcnommcrade
Hovs hallar brant i havet. Många av nam¬
nen på de bebyggelser detta landskap
uppbär är av högt intresse i sammanhang¬
et, även om dessa delproblem inte här
kan tagas upp till utförlig diskussion.

För ortnamnsbeståndet i dessa bygder
bör vikingatidens sjötrafik från landska¬
pen norröver, t.ex. kring Oslofjorden, till
och genom Öresund och tillbaka igen, ha
varit av stor betydelse. Jag har under
gångna år undan för undan redovisat en
del tankar 1 om de olika inslagen i denna
färgrika bildvävnad och har nu ytterligare
bidrag att leverera.

De forntida förbiseglande krigarfölje-
na måste ha känt namn på eller kanske
själva ha givit sådana på topografiska de¬
taljer i det land de under sådana färder
passerade. Ibland gjorde de också strand¬
hugg där. Somliga av dessa namn existe¬
rar ännu i nutiden och är oss egentligen
väl bekanta. Vi känner till och med be¬
stämda enstaka krigshändelser som in¬
träffade på eller vid denna kust. Den är
ju i nutiden svensk men lydde närmast
dessförinnan under danska kronan.

En sådan händelse är slaget vid myn¬
ningen av Nissan år 1060 mellan den
norske konungen Harald Hårdråde och
den danske Sven Estridsson. Ett par
anekdoter från detta tillfälle berättas i
den norröna fornlitteraturen.

En annan händelse, som dock tilldrog
sig något längre österut, är det berömda
sjöslaget år 1025 eller möjligen 1026
utanför mynningen av Helge å. De käm¬
pande var å ena sidan Knut den store av
Danmark, å andra sidan Olav Haraldsson
(»den helige») av Norge och Anund Ja¬
kob av Sverige.

På en runsten från Ny Karsker på
Bornholm omtalas en man kallad kobu-
suain (suain=Sven; kobu är en bestäm¬

ning till detta namn, av osäker innebörd).
Hans ändalykt tilldrog sig under krigiska
omständigheter, i det att Sven säges ha
blivit dräpt i en strid utkämpad
at :ut: la(nk)iu ’vid Utlängan’, östligast i
Blekinge. Inskriften är från vikingatiden,
men närmare datering än så är inte möj¬
lig.2

En fjärde, senare krigisk affär är knu¬
ten till den nordhalländska Båtafjorden,
som pekar västerifrån in mot Värö kyrka
i Himle härad, omkring två mil norr om
Varberg. Fjorden har i nutiden ett namn,
som beror på en senare omtolkning men
som egentligen är av forntida ursprung.
Det fornvästnordiska namnet var Barda-
fjgrdr, omtalat ett par gånger i Håkonar
saga Håkonarsonar.3

Bjärelandets strand mot Skäldcrvikens
vatten, i trakterna frän och med Torekov,
som vetter utåt Kattegatt, in till mynning¬
en av Rönneå, har av namnbeståndet att
döma inte i historisk tid burit någon mer
intensiv fast bebyggelse. (Till förhållan¬
den i förhistorisk tid, omvittnade av bl.a.
talrika forngravar, kan här ingen hänsyn
tagas, hur lockande uppgiften än vore.)
De blivande kyrkbyarna däremot, längre
in från vattnet, måste här som annorstä¬
des i Sydskandinavicn ha existerat vid
kristendomens segertåg på 900-1000-ta-
len. Ty kyrkorna förlädes till da existe¬
rande bebyggelscccntra och inte till öde¬
bygder. De nutida kyrkbyarna har däri¬
genom en viss garanterad minimiålder.
Hur gamla dessa bebyggelser var, då de
första kyrkorna restes, är en obesvarad
fråga, eller rättare många frågor.

Senaste tiders rön i dessa materier går
ut på att odlingens och bebyggelsens in-
tensitetsmaxima under tidernas lopp inte
har legat stilla utan förskjutit sig.4

På sedvanligt vis tänker man vid dessa
försök till kronologisering i första hand
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Fig. I. Nordvästligaste Skåne enligt Gerhard von Buhrmann 1684. Något förminskat. Original i Krigsarkivet
i Stockholm.
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på bebyggelserna och de därtill knutna
namnen. På likaledes vanligt vis nödgas
man konstatera, att traktens nutida na¬
turnamn i regel inte uppvisar några om¬
ständigheter, som tillåter tidfästning av
materialet. Hur gammalt t.cx. namnet på
Hallands Väderö ( Väderön) utanför To¬
rekov är kan man inte bevisa något om.
Ett med Väderö(n) språkligt identiskt
namn Vejrø finns i nutiden bl.a. på Samsø
mitt ute i Kattegatt. Det senare namnet
har på sin tid identifierats med (Hallands)
Väderö,6 Vejrø är emellertid först på
1500-talet säkert styrkt i källmaterialet.
Enligt den danske historikern och
ortnamnsforskaren Svend Aakjær avses
med ett ställe i den s.k. Konung Valde¬
mars jordebok från 1200-talet,6 som
också har åberopats vid behandlingen av
Vejrø, långt hellre värt skånska Väderön.
Det nämncs sålunda i den åldriga texten
mellan å ena sidan Amager, Saltholm,
(H)ven, alla i Öresund, och å andra sidan
Ivö bom i östra Skåne. Ett språng till
Vejrø ute i Kattegatt verkar mindre moti¬
verat. Det finns för övrigt ingenstans spår
av något annat namn på Hallands Väde¬
rö, som kunde vara äldre än detta. De
gamle, bofasta liksom sjöfarare, hade gi¬
vetvis ett lika stort behov av en språklig
beteckning på den som Torekov på fast¬
landet mitt emot, ett namn som har vörd¬
nadsvärda anor. Detta även om de sjöfa¬
rande hellre har sökt lä vid stranden vid
Torekov än vid den stenkransade och
vindomsusade Väderön, där vraken av
förlista fartyg står lätt på havets botten.
En karta som Statens Sjöhistoriska muse¬
um i Stockholm har ställt till mitt förfo¬
gande bär syn för sägen: trots att man in¬
te har kunnat konstatera förekomsten av
skeppsvrak förrän från relativt sen tid,
trängs markeringarna för dylika på kar¬
tan. Medeltida och vikingatida sjöolyckor

på platsen, som också måste ha ägt rum,
har inte efterlämnat spår som kan skönjas
i dag. Det är vidare under alla omständig¬
heter klart, att Väderön betyder ’vindön,
den blåsiga ön\ i sjöfarares vokabulär an¬
givande en mindre fördelaktig egenskap
hos detta ställe på färden. I samlingarna
av hithöriga namnbclägg i Dialekt- och
ortnamnsarkivet i Lund kommer som det
äldsta ett som ibland dateras till 1027.
Tidfäst enligt vanliga kritiska principer
hör det emellertid till 1200-1300-talen.
Det är nämligen hämtat ur texten i Snor¬
re Sturlusons Heimskringla, där det på
stället i fråga berättas hur den frejdade
norske hövdingen Hårek av þjótta (sena¬
re Tjøttøen) vid ett visst tillfälle seglade
»norðr um Veðrey» på sin väg från Öster¬
sjön hem till Norge. Snorre dog 1241, och
de äldsta handskrifterna av Heimskringla
hör i tiden hemma efter detta år. Något
original är inte bevarat. Därnäst i ålder
kommer det ställe i Valdemars jordebok,
som diskuterades ovan. Uttrycket Hal¬
lands Väderö förekommer i ett brev av
1423 7 och var kanske etablerat redan dä.
En del belägg frän 1500-1600-talen har
besynnerliga former på S-: Svederne o.d.
Detta ger oss emellertid inget nytt upp¬
slag utan återspeglar äldre holländska
kartografers felaktiga analys, dä de skulle
återge ordforbindelsen »Hallands Vä-
derö». På Buhrmanns svenska karta av
1684 står Hallands Weeröö (om denna
karta se vidare nedan).

Kanske är det motiverat att här påmin¬
na om ett språkligt närstående vikinga-
namn på en plats mycket långt härifrån.
Pä sydöstra Irland ligger staden Water¬
ford, i nutiden särskilt känd för produk¬
tion av glittrande kristallglas, örten är
gammal. Namnet svarar mot ett Veöra-
f jorör i sagorna, egentligen ’Vindfjorden’
eller varför inte ’Väderfjorden’. Man ser
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Fig. 2. Öresund med Skänes västkust efter Braun och Hogenberg 1588 (utsnitt).

med de två synonymerna väder och vind.
Faktiskt finns det i Bohuslän en plats,
som kallas Väderholmarna eller Vindhol¬
men,9 Klara Wijkanders behandling av
det skånska namnet Vinga skär, vilken
väl är den enda hittills, räknar inte med
någon av dessa möjligheter.10

Vi drar oss nu längs kusten åt sydöst, åt
Skäldcrvikshållet.

Vad beträffar namnet Ska(-)udd på en
helt liten udde i havet fyra kilometer sö¬
der om Torekov, så innehåller det nog
ordet skada ’skada, fördärv’, böjd form
av fornspråkets skadi, skadhi eller skathi.
I ord av denna byggnad skall d-ljudet i
dessa mål falla bort. Det heter i nutiden
spae ’spade’ osv. Ett ursprungligt *Ska-
tha-udd bör träda fram i senare tiders tra¬
dition just som Ska-udd. Till skada för
kustsjöfarten kunde denna udde för visso
vara, men namnets ålder kan inte fast¬
slås.

för sin inre blick drakskepp sträva i den
ostadiga vinden på det fjärran landets
trånga klippvikar.

Huruvida namnet på den lilla klippön
Vinga skär i sundet mellan Skånes fast¬
land och Hallands Väderö är en självstän¬
dig skapelse eller beror på uppkallelse ef¬
ter det mer kända Vinga utanför Göte¬
borg är ovisst. Det senare är identiskt
med ett äldre Hvinga och utgår därför
språkligt säkert från hving-, med /r-.8
Detta hving- föreligger också i några från
dialekterna och från fornnordisk littera¬
tur kända fall av ett ord hvinga ’rasa, lar¬
ma’ o.d. I brist på verkligt gamla belägg
på det nordvästskånska Vinga skär kan
det inte säkert avgöras, om vi där har att
göra med en bildning till samma hving-
som nyss nämndes eller helt enkelt med
en bildning till ordet vind ’blåst’, vilket i
målet uttalas ving. I det senare fallet skul¬
le vi här intill varandra ha två lokaler. Vä¬
derön och Vinga skär, karakteriserade Namnen på de båda Gryteskären, Yttre
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och Inre , även kallade Grytan, är likale¬
des intressanta men svårdaterbara. De
ligger utanför stranden vid fiskeläget Ler¬
vik, Förslövs socken. Möjligen, enligt
min mening troligen, innehåller namnet
Gryteskär ordet gryt, motsvarande forn-
västnordiskt grjót ’sten’. För fornsven-
skan återges ordet gryt med ’sten, kollek¬
tivt, småsten, grus’,11 för nysvenskan
översättes det ’lösa stenar, rullstenar,
mark som till övervägande delen består
av lösa stenar’.12 Eller möjligtvis rör det
sig i fallet Gryteskären , som någon också
har antagit, om ett namn Gryta, använt
om en sänka i havsbottnen. Även ordet
gryta är redan fornspråkligt. Dock före¬
faller det senare alternativet mindre san¬
nolikt; det beror snarast på en association
med det nu allmänna men sekundära gry¬
ta i betydelsen ’visst slags kokkärl’. - Frå¬
gan är, när man på allvar började segla
här eller över huvud vem som kan ha haft
behov av namn pä dessa skär och därför
skapat sådana. Skären bör i alla tidcT ha
utgjort svåra seglingshinder. Vill man i lik¬
het med mig räkna med vikingatida sjö¬
fart här, hindrar alls ingenting att namnet
Gryteskär är just från vikingatiden. Stats¬
geolog Erik Mohrén upplyser mig, att
höjdförhållandena inte har ändrat sig
nämnvärt på de senaste tusen åren och att
denna kust därför såg ungefär likadan ut
på vikingatiden som nu.13- Men det finns
naturligtvis rikligt utrymme för andra
åsikter angående detta namns ålder.

git till rangen av kyrkbyar. Om deras
namn och sannolika ålder har jag redan
yttrat mig.14 Det må därför bara helt kort
upprepas, att Jonstorp innehåller det ti-
digkristna mansnamnet Jon, utvecklat ur
Johannes. Jon är i gammal tid särskilt
vanligt i Norge och på Island. Från namn-
historisk synpunkt är därför en datering
till 1000-talet eller möjligtvis 900-talet
tänkbar. Kan det på något sätt visas, att
bebyggelsen på platsen är äldre än så, får
man räkna med ett tidigt namnbyte, så ti¬
digt att det inte finns spår av något äldre
tillstånd. - Farhult är utvecklat ur ett äld¬
re Fagerhult , där fager enligt min mening
bör ha den gamla germanska betydelsen
’nyttig’ o.d. Namnet som helhet kan syfta
på äldre tillgång på gott timmer. Om det¬
ta sedan utnyttjades genom att förvandlas
till hus eller till fartyg eller kanske till nå¬
got annat får kanske bäst lämnas därhän.
Båda namnen, Jonstorp och Farhult, har
en doft av vikingatid och vikingakultur.
Än äldre är nog Görsltiv en obetydlig bit
in i land, vid den så kallade Görslövsån.
Väldiga lager av fosfat i jorden, ännu
större än vid Jonstorp, betygar här en ti¬
dig och intensiv bebyggelse. Vilket kan
det historiska sambandet vara mellan
Jonstorp och Görslöv?

4.

Om de båda intressanta namnen Skätder-
viken och Kullen finns en lång uppsats av
K. G. Ljunggren.13 Resultatet i denna är
att senare tiders Kullaberg en gång har
haft ett annat namn, i normaliserad forn-
västnordisk stavning skjqldr ’sköld’ (obe¬
stämd form som brukligt är i gamla
namn).

Kvar står från Ljunggrens tid alltjämt,
trots mycket sökande frän min sida, att
den svenske kartografen Gerhard von
Buhrmanns belägg på namnet Skäldervi-

3.

Den sydvästra stranden av Skälderviken
företer - i stort sett - lika litet någon rik¬
tigt gammal, fortfarande identifierbar
och namngiven bebyggelse som den nord¬
östra. Viktiga reservationer måste göras
för Jonstorp och Farhult, som har uppsti-
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Fig. 3. Kullaberg sett över Skälderviken från Magnarp. Avståndet fågelvägen är cirka 15 km. Efter färgfoto
av författaren 1984.

ken på hans berömda Skåne-karta av
1684 är det äldsta hittills kända. Och nå¬
got avsevärt äldre synes knappast vara att
påräkna. Möjligen hade man vågat hop¬
pas något av medeltida tyska källor. Men
de publicerade medeltida breven från Lü¬
beck, Hamburg och Bremen skänker
ingenting, och mina förfrågningar i dessa
städers arkiv har givit negativt resultat.16
Det är fortfarande okänt, varifrån Buhr-
mann har fått sitt plötsligt uppdykande
Skellderwijk. På en karta över Skåne av
1656-59, som går tillbaka på den beröm¬
de danske kartografen Johannes Meijer,
står EngelHolms Wijk. Möjligen skulle
det kunna vara av någon betydelse att
den sistnämnda kartlegenden står på den
inre delen av viken, räjongen närmast
utloppet av Rönneå med (sedan början
av 1500-talet) Ängelholm. Och högst
eventuellt skulle den yttre delen, i närma¬
re anslutning till Kattegatt, åtminstone ti¬
digare ha hetat något annat.

Namnet Skälderviken.s plötsliga upp¬

dykande hos Buhrmann är kanske ett re¬
sultat av dennes egna, noggranna rekog¬
nosceringar. (På B. beror dock inte de tä¬
ta och noggranna uppgifterna om vat¬
tendjupet i viken; motsvarande siffror
finns redan hos de närmaste föregångar¬
na inom kartografien). I denna form har
namnet då ännu förelegat i muntlig tradi¬
tion vid slutet av 1600-talet. Senare tryck¬
ta källor går alla ytterst tillbaka på den
tradition, som i Sverige inledes av Buhr¬
mann.

Ljunggrens tidigare berörda rön har inte
framkallat många kommentarer under de
fyrtio år som har gått sedan det publicera¬
des. Det som mig veterligt har sagts i frå¬
gan härrör från professorerna Sigurd
Fries och Pörhallur Vilmundarson.

Fries undrar så stilla 17 men givetvis
med rätta, om r-ljudet i genitiv Skialdar
av Kullabergs förutsatta gamla namn
*Skiolder, *Skialder ’sköld’ skall stå kvar
framför en senare sammansättningsled
som börjar på v- som i vik. Borde det inte
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Kanske har professor Pórhallur inte
själv sett Skäldcrviken. Har man det,
framstår översättningen »viken Sköld,
den sköldliknande viken» såsom mycket
litet sannolik. Rventuellt skulle man från
ett flygplan på ansenlig höjd kunna upp¬
fatta omständigheterna på det sättet, men
det vore ju ett paradexempel på en ana¬
kronism. Dessutom finge man ändå öva
våld på fantasien. Viken har nämligen in¬
galunda den form sköldar mestadels hade
vid den troliga tiden för namngivningen.
Det som i gammal tid framför allt måste
ha ådragit sig uppmärksamhet är i stället
det ståtliga Kullaberg, som sticker ut vid
vikens mynning och som med sina 188
meter brant ur havet saknar topografiskt
motstycke i hela Sydskandinavien. Det är
mer än de högsta höjderna i hela det nu¬
varande Danmark, Yding Skovhøj och
Ejer Bavnehøj, vilka f.ö. ligger långt inne
i land. De högsta punkterna längs hela
Sveriges västkust är i övrigt sydänden av
Nyårsåsen, på landsidan om Halmstad,
knappt 100 meter; nära Eftra kyrka något
norr om föregående, omkring 125 meter;
vidare Lejdeberget söder om Gullmaren i
Bohuslän, c. 155 meter - alltså så mycket
som Knösen nära Torekov (se ovan s. 1 )
- samt ett ställe på Sotenäs, innanför
Hunnebostrand, 100 meter. Slutligen må
i sammanhanget nämnas ett par punkter
vid den norska Singlcfjorden invid leden
in mot Halden, 110-120 meter. Ingenting
av Kullaberg skymmes av andra forma¬
tioner, då man ser det från vattnet. På si¬
na ställen reser sig klippväggar tiotals me¬
ter rakt upp ur vattnet. »Mäktigt» är ett
ord som tränger sig på en vid anblicken.
Det är bara det att ingenting av detta syn¬
intryck framgår av en konturkarta.

Också har Kullaberg i senare tid ut¬
gjort ett omtyckt utflyktsmål för danskar
och nordtyskar, vilka alla i sina hemtrak¬
ter saknar något som liknar denna natur.

V

4-

1-
1

Fig. 4. Svenska västkusten med följande orter mar¬
kerade: 1) Kullen, 2) Hallands Väderö, 3) Halm¬
stad, 4) Orust och 5) Halden.

ha fallit bort, framkallande i första hand
en namnform *Skäldvik e.d ? Tidigare
gjorda rön synes nämligen motivera upp¬
fattningen, att en sådan ändelse kvarstår
endast om efterleden börjar pä vokalljud.
Annars borde ändeisen i fråga försvinna,
och det skulle som sagt heta Skäldvik,
Skällvik. Just detta namn finns f.ö. i Ös¬
tergötland.'8

Þórhallur Vilmundarson ,y har i första
hand tagit sig till uppgift att tolka det is¬
ländska bergnamnet Skjaldbreid och an¬
ser därvid att det betyder »sköldbred»,
dvs. »(berget som är) brett som en
sköld.» Han stöder sig därvid på en upp¬
fattning att det skånska namnet Skälder-
viken, vilket anföres som parallell, har in¬
nebörden »viken (som kallas) Skiold,
Skiald (dvs. sköld)», syftande på vikens
form. Framställningen åtföljes av en en¬
kel kartskiss, avsedd att illustrera vikens
sköldlikhet.2"

8



berget på kartorna i överdriven storlek.
Det är a priori ganska klart, att det är
synintrycket, som har dikterat namngtv-
ningen. Jag menar därför, att man måste
fasthålla vid en uppfattning som bygger
på detta faktum. Denna skall utvecklas
längre fram i denna uppsats.

Innan resonemanget går vidare bör det
för fullständighctens skull nämnas, att
namnet Skäldervik(en) utom i nordvästra
Skåne finns på ett ställe till, nämligen i
Havnelev socken, Stevns härad i Præstø
amt på sydöstra Själland: Skeldervig. Det
lär emellertid inte spela någon roll i de
sammanhang där vi nu rör oss.21 Troligen
är den själländska lokalen uppkallad ef¬
ter den skånska. Båda vetteråt Öresund.

Vi återvänder till Sigurd Fries. Hans
kritiska fråga angående förledens form i
sammansättningar med ordet sköld är,
noga besett, betydligt viktigare än den se¬
nare refererade åsikten. Den kan i själva
verket komma Ljunggrens tolkning av
namnet Skälderviken att helt vackla. Frå¬
gan är nu, om det förhåller sig så som
Fries i stället så försiktigt menar, att Skal¬
der- kunde ha att göra med ett (åtmins¬
tone numera endast sydskånskt) verb
skallra ’skälla’, om hund, eller med det li¬
kaledes ljudhärmande skallra. I så fall
skulle man slippa ett undantag från en ti¬
digare uppställd regel angående behand¬
ling av ett ändelse-r (se ovan). Naturligt¬
vis dånar havet i storm mot Kullabergs
klippsidor, det inses utan lokalkänne¬
dom. Men detta är enligt min mening inte
namngivningsgrunden. Berget självt er¬
bjöd förr inga lockelser, någon bebyggel¬
se förekom pä de flesta ställen inte, och
vanlig försiktighet bjöd långfärdsseglare
att hålla sig på betryggande avstånd där¬
ifrån. Sjön bryter för övrigt på många
ställen, även ute till havs, längs den på
kartan så släta och oskyldiga nordväst¬
skånska kusten. Däremot är det oveder¬
sägligt, att berget syns avteckna sig mot
himlen miltals därifrån i båda riktningar¬
na, och det måste ha gjort ett djupt in¬
tryck pä forntidens färdemän. För övrigt
kan det antecknas, att sedan 1600-talets
kartografer väl upptäckt konfiguratio¬
nens verkliga beskaffenhet, avbildas

5.

Till namnen på Skalder- hör - om man
anlägger den kronologiska aspekten -
först och främst ett par fall från de forna
vikingabygderna i England. Dessa kolo¬
niserades redan på 800-900-talen från
Norden. Knut den stores rike i början av
1000-talet sträckte sig runt Nordsjön.
Norra och delar av östra England ingick
däri och hade därefter länge ett språk
med starka nordiska inslag, f.ö. i någon
mån skönjbara än i dag. Sagda namn har
hittills inte tillbörligen beaktats i diskus¬
sionen om det nordiska Skälderviken
m.m., men ett par av dem synes vara av
betydelse för denna. Namn på Skelder-
har sålunda ett par gånger registrerats i
sådana engelska bebyggelsenamn, som
torde vara av nordiskt ursprung.

En knapp halv svensk mil in i land väs¬
ter om hamn- och fiskestaden Whitby på
Englands Nordsjökust ligger i North Ri¬
ding of Yorkshire en gård West Skelder
Farm. Namnet är väl att förstå som ’går¬
den vid cl. på (West)Skelder'\ om West
hör till Skelder eller till Farm är nog inte
gott att säga. Det är känt först från sen
tid.22 Pä First Ordnance Survey 1849
(tryckt 1853), svarande mot den äldsta
svenska generaIstabskartan, står Skelder
Plantation. Detta tyder på ett terräng¬
namn Skelder. Platsen är starkt kuperad.
Ett litet vattendrag kallat East Row Beck,
som mynnar i Nordsjön något norr om
Whitby, flyter närmare gärden fram på
en höjd av 150-175 fot över havet. Obser-
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vera f.ö. leden Beck i vattendragsnam-
net, som röjer det gamla nordiska språk¬
inflytandet i trakten! West Skelder Farm
självt en dryg kilometer därifrån ligger på
mellan 575 och 600 fot. Nära kartans
gårdstecken löper en höjdkurva för så
mycket som 625 fot i en liten cirkel. Här
finns alltså ett parti i terrängen än högre
än de förstnämnda siffrorna anger. Huru¬
vida formationen är synlig ända från ha¬
vet känner jag inte genom egen erfaren¬
het, men det har på direkt fråga upplysts
mig, att så verkligen är förhållandet.31

Det finns ytterligare en förekomst av
ordet eller ordformen Skelder, än mer ta¬
lande. I samma North Riding of Yorkshi¬
re finns en bebyggelse med det nutida
namnet Skelderskew. Detta förklaras av
professor A. H. Smith innehålla en efter-
led identisk med det fornvästnordiska
skógr ’skog’. Att det nordiska skog i
nordengelska dialekter motsvaras eller
har motsvarats av nutida skew kan göras
troligt. Jag finner ett intyg om detta för¬
hållande i ortnamnet Skewsby, uttalat

skjuzbi, i samma del av England. Detta
skrevs Scoxebi 1086,24 vilket motsvarar
ett nutida svenskt Skogsby.

Förleden i Skelderskew anses av Smith
vara genitiv Skialdar
SkiQldr, identiskt med det vanliga ordet
för »sköld», vilket läsaren redan känner i
denna dess egenskap. Utseendet av det
terrängparti, efter vilket stället uppenbart
är namngivet, framgår av kartan fig. 5 och
av bild 6 sid. 11. Kort sagt utgöres det av
en betydande välvd formation, försedd
med en »knopp», mellan två djupt ner¬
skurna bäckdalar. Skillnaden i nivå mel¬
lan kartans »knopp» på berget och när¬
mast liggande by är omkring 100 fot. All¬
deles intill ligger sedan Danby ’danernas
by’. Det här förbiskymtande Danby om¬
talas redan i den berömda Domesday
Book av 1086 som Danebi, Daneby; det
finns i samma landsända ytterligare ett
par Danby. Namnen är givetvis ännu nå¬
got äldre än de äldsta beläggen. Danskt
ursprung också för bergets namn är alltså
utomordentligt näraliggande.

av mansnamnet
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berget från vissa andra platser, infinner
sig helt osökt tanken på en vikingatida
sköld, liggande på ett plant underlag och
med mittbucklan uppåt. Just så ler sig
berget från Bjärelandet alltifrån trakten
av Torekov-Våderön ända in i det nordli¬
gare av vikens båda innersta hörn, vid ut¬
loppet av Rönncå. Sedd från de yttre de¬
larna av Bjärehalvön störes bilden endast
av det förhållandet, att den del av berget,
som ligger utanför, dvs. väster om högsta
toppen är ett stycke längre än den inre,
östligare delen. Ser man åter berget från
Rjärestrandens inre, östra del är likheten
utan inskränkningar. Det hela är som in¬
ses en fråga om hur noggrann överens¬
stämmelse man kräver, för att en jämfö¬
relse skall anses vara motiverad och ha
fått språkligt uttryck. Det är kanske
också eller i stället en fråga om var den
eller de första namngivarna har befunnit
sig. Från observationspunkter något åt
sydöst, mitt på Bjärehalvöns kust eller på
vattnet därutanför, företer berget som
sagt en helt symmetrisk form, med top¬
pen-sköldbucklan perfekt centralt place¬
rad.

En viktig fråga är nu, hur förleden i
namnet Skelderskew skall analyseras.
Smith räknar som sagt med ett person¬
namn Skiqldr ’Sköld’. Det har verkligen
funnits ett sådant personnamn. Men det
är svagt styrkt. Såväl i fornvästnordiska
som i forndanska och fornsvenska bäres
det i äldsta tid övervägande av mytologis¬
ka gestalter eller inlägges av nutidens lär¬
da, på osäkra grunder, i ortnamn. En
härledning av förleden i Skelderskew ur
personnamnet Skiqldr är följaktligen inte
särskilt övertygande. Som tillnamn upp¬
träder Skiqldr, Sköld osv. visserligen ett
mindre antal gånger i forndanskan, men
först sent, efter c. 1400, och antalet
namnbärare är inte stort.25 Man tror vida
hellre på en härledning ur substantivet
sköld,2*' grundad pä en jämförelse.27

6.

Efter denna utflykt i vikingarnas spår i
västerled återvänder vi till Skälderviken i
Skåne. Ljunggrens i denna framställning
citerade behandling av detta namn beled¬
sagas av ett foto visande Kullaberg från
en punkt i havet ungefär rakt utanför
bergets spets. Detta foto företer bilden av
en hopträngd »pudding», med branta si¬
dor och en jämn svag välvning upptill.
Jag är inte övertygad om att det är denna
anblick som har framkallat benämningen
Skälderviken. Men om man i stället ser

För att bredda undersökningen av för¬
leden i Skälderviken har jag riktat blicken
mot namnstoff från ytterligare en del
häll. Geografiskt näraliggande är därvid i
första hand ett antal skånska lokaler med
namn på Sjoll-, möjligen något namn där¬
utöver.28
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Jag har vidare konsulterat sådant mate¬
rial från Bohuslän, som är lätt tillgängligt
i publikationsserien Ortnamnen i Göte¬
borgs och Bohus län (OGB). Skörden re¬
dovisas i notapparaten. Den som upp¬
märksamt studerar denna och ev. origi-
nalställcna finner nog ett tätt trevande
drag över framställningarna.29

Materialet från Skåne och från Bohus¬
län och resonemangen kring det ger här
anledning till följande sammanfattande
uttalanden.

1) Namnen på Skäll(er)- är ursprungli¬
gen knutna till naturbildningar, inte till
bebyggelser.

2) Inga av namnen är belagda från
fornspråklig tid, även om ett tidigare ur¬
sprung än beläggen visar är både möjligt
och troligt. Redan på 1500-talet har kän¬
da språkförändringar inträtt, som radi¬
kalt minskar våra möjligheter att analyse¬
ra namnen i botten.

3) I de flesta tillfällen anses som möjli¬
ga både tolkning ur ordet för »sköld» och
ur verbet »skälla». Något avgörande har
man inte kunnat träffa. Personnamnet
Sköld figurerar ibland men förblir en ren
och klar gissning.

4) Få av tolkningarna vilar pä grundli¬
ga terrängstudier. 1 de flesta tillfällen rör
man sig endast med teoretiska språkliga
argument.

5) Dc lokaler det handlar om i Bohuslän
är inte genomgående belägna vid kusten.
Ett par gånger rör det sig om inlandsloka¬
ler med namn pä -ås, ett par gånger kan¬
ske om smärre vattendrag. Det går ibland
helt enkelt inte att avgöra, vad som är
den ursprungliga namnbäraren.

sverige, Danmark och Sydnorge. Jag har
till icke ringa del gjort det. Huvudresulta¬
ten från ovan består: naturnamnen, som
det i hög grad gäller, är alltför lite repre¬
senterade, den allra största delen av det
relevanta språkliga materialet är för ungt
för att vara vittnesgillt, tillräckligt nog¬
granna terrängstudier här inte gjorts.

F.n sammanfattning av vad man kan ve¬
ta om namnet Skälderviken ter sig nu som
följer.

1) Namnet Skälderviken kan doku¬
mentariskt följas tillbaka till slutet av
1600-talet, inte längre.

2) Namnet låter sig sakligt och ordför-
rådsmässigt förena med ett antal andra
namn på områden med gammalt nordiskt
tungomål.

3) Ser man enbart till Skandinavien,
sätter traditionen för det samlade »sköld¬
materialet» in först på 1500-1600-talen.
Det frän länderna väster om Nordsjön
avspeglar vikingatida språktillstånd.

4) Den skiftande vokalen, Sjoll-,
Skäll- m.m., beror på vad som kallas ut¬
jämning inom böjningsmönstret. Man
har, här som i ordförrådet i övrigt, helt
enkelt inte klarat av att iakttaga den forn-
äldriga krångliga växlingen utan har ge¬
nomfört en av vokalerna (jfr not 17). Ut¬
fallet varierar. Fenomenet är väl känt
också från annat ordmaterial.

5) Formellt överensstämmer namnfor¬
men med mcilanstavelsen -er- med 1000-
talsmalcrialet. Under den stora kronolo¬
giska luckan mellan detta och det från
1500-talet har i de nordiska språken ett
ganska allmänt bortfall r i slutljud inträf¬
fat, som gör att man inte genast tro på en
obruten tradition. Det borde med över¬
vägande sannolikhet ha hetat Skäll(e)-
viken eller dylikt.

6) Då det likväl heter Skälderviken ,

Det är möjligt att på motsvarande sätt
gå igenom namnmaterialet från hela det i
nutid och forntid nordisktalande områ¬
det. I synnerhet hade varit av intresse de
återstående västliga delarna därav i Väst-
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med -er-, är det tänkbart, att -er- är ett in¬
skott, som har inställt sig före den nu
kända traditionens begynnelse. I brist på
material kan tiden inte fastställas. Även i
övrigt är omständigheterna dunkla. En
osäker gissning är att inflytande kan ha
övats av namnen Väderön och - än osäk¬
rare - Luntertun, vilka bör ha ingått i be-
greppskomplexet. Men också uppkomst
av en dylik stavelse är väl känd, som är
att bedöma som spontan.10

7) Namnet Skälderviken, okänt i nuti¬
da genuin dialekt, synes ha genomlöpt
några »mörka århundraden», hur mänga
vet vi inte bestämt. Några punkter är föl¬
jande.

Den ifrågasatta böjningsformen Skäl-
der- bör ha haft naturliga överlevnads-
möjligheter till minst omkring 125U. Den
uttömmande genomgång av det fornnor-
ska språkmaterialet fram till detta år,
som redovisas av Anne Holtsmark,11 vi¬
sar att genitivens ändelse kvarstår ogra¬
verad, oberoende av ljudomgivningen,
minst så länge. Det heter sålunda bœiar-
maår ’stadsbo’ (eg. 'byman’), festar-
kona, -madr ’fästmö, fästman’ osv. När
den utveckling inleddes, som efter hand
ledde till dess förlust, är inte i detalj ut¬
rett.

har efter hand vid vikingatidens upphö¬
rande blivit isolerad och tills vidare levat
kvar endast i talat språk och endast i den¬
na för dansk tunga okända, stelnade
form.

8) En omständighet speciell för detta
namn är att relativt få sentida sjöfarare
intresserade sig för Skälderviken. Undan¬
tag borde bildas av de tyska sjöfarande
köpmän, som har haft intresse av den
nyss nämnda, nu försvunna lilla staden
Luntertun. Mer avlägsna men ekono¬
miskt mer intressanta mål lockade än
bondbyarna utefter viken innanför Kulla-
berg. Eaktiskl upptages det nästan inte
alls något namn på viken på de danska
och holländska kartorna frän tiden före
Buhrmanns närmaste föregångare.

7.

Frestelsen är stor att låta denna framställ¬
ning följas av betraktelser över namnet
på det frejdade fornnordiska Svolder och
lokaliseringen därav. Detta trots att hi¬
storieforskningen efter hand har kommit
att anse problemet om denna orts belä¬
genhet som olösligt. Själva namnet har
man mycket litet sysslat med. Det kan sä¬
gas, att med den historiska vetenskapens
numera dominerande inriktningar sådana
frågor är skäligen oviktiga. Men Svolder
är ju platsen för den nordiska forntidens
mest berömda sjöslag, traditionsenligt ut¬
kämpat år 1000, och problemet behåller
därför trots allt ett visst intresse. De age¬
rande var som bekant på den ena sidan
den norske konungen Olav Tryggvason,
på den andra sidan de förbundna konung¬
arna Sven Tveskägg av Danmark och
Olof Skötkonung av Sverige samt den
norske Eirik Jarl.

Låt oss höra, vad Snorre Sturluson i
Heimskringla har att berätta om den ska¬
kande tilldragelsen. Framställningen är

På 1200-talet börjar det uppträda be¬
lägg på bergets namn i det bevarade
danska källmaterialet. Det lyder där
Kollæ, Collæn o.d. 1 konkurrensen mel¬
lan det sydliga (danska) Kullen och det
nordliga (norska) »Skölden» dukar det
senare tidigt under - hur tidigt vet vi inte.
Den gamla sammansättningen Skiatdur-
vik har västnordiskt ursprung liksom t .ex.
namnet pä Kullabcrgs högsta topp Hå-
kull. (Fler ex. finns i den not I anförda
litteraturen.) Något adjektiv lui ’hög’ är
inte känt från danska, väl däremot från
fornvästnordiska. hä(r), och från norska
dialekter. Den fjärranväga benämningen
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var cn mycket stor och präktigt förgylld
drake.

Medan hövdingarna samtalade om det¬
ta, som nu är berättat, fingo de se tre
mycket stora skepp komma seglande och
bakefter dem ett fjärde; det var Ormen
långe . . . När de sågu Ormen länge, då
förstodo alla och ingen sade däremot, att
där kom helt visst Olav Tryggvesson. De
gingo nu till skeppen och gjorde sig färdi¬
ga till angrepp. Det var avtalat mellan
hövdingarna, konung Sven och konung
Olav och Erik jarl, att dc skulle ha en
tredjedel av Norge vardera, om de kunde
fälla konung Olav Tryggvesson; men den
av dem som först äntrade Ormen, skulle
fä allt det byte som vanns där . . .

Då konungen seglade fram emot hol¬
men, rodde hela fiendehären ut i sundet
framför honom. Men då konungens män
sågo detta, hade dc honom segla sin väg
och icke inlåta sig i strid med en sä stor
styrka. Konungen svarade högt, där han
stod uppe i lyftingen: »Tagen ned seglet!
Ieke skola mina män tänka på flykt! Ald¬
rig har jag flytt i strid. Gud råde för mitt
liv, men aldrig skall jag laga till flykten.»

bred: i Emil Olsons översättning fyller
den bortåt tjugo sidor. Därför återges in
extenso blott vissa viktiga och karakteris¬
tiska utdrag, medan annat endast refere¬
ras. Visserligen har om Snorres tämligen
sena relation avgetts följande omdöme:
»Berättelsen är från historisk synpunkt li¬
ka värdelös som litterärt betydelsefull;
den utgör otvivelaktigt cn höjdpunkt in¬
om den isländska historiska sagodiktning¬
en» (Sture Bolin). Men den har spelat en
utomordentlig roll för eftervärldens upp¬
fattning av dessa ting.

Vi ger ordet till Snorre.
[Olav Tryggvason seglade norrut från

Vendland och fick förstärkning till sin
flotta av jomsvikingahövdingen Sigvalde
jarl.]

»Den danske konungen Sven och svea¬
konungen Olav och F.rik jarl lågo där
med hela sin här . . . Alla hövdingarna
gingo nu med sina följen upp på holmen
och sågo, att en mängd skepp seglade till¬
sammans ute på havet. De fingo se ett
stort och praktfullt skepp komma seglan¬
de. Då sade båda konungarna: ’Detta är
ett stort och övermåttan vackert fartyg;
det mätte vara Ormen långe.' Erik jarl
svarade: 'Icke är detta Ormen långe' . . .

En liten stund därefter sågo dc ett annat
skepp komma seglande, mycket större än
det förra ... Då sade Erik jarl: 'Icke är
detta konungens skepp . . . Jag känner
detta skeppet, och seglet, ty seglet är ran¬
digt; detta är Erling Skjalgsson . . .’ Där¬
på fingo de se tre skepp komma seglande,
och ett av dem var mycket stort. Då bad
konung Sven dem gå till sina skepp; han
sade, att där kom Ormen långe. Erik jarl
svarade: ’De ha många andra stora och
präktiga skepp än Ormen långe; lätom
oss vänta ännu en stund!*... Då de hade
talat om detta en stund, fingo dc sc fyra
skepp komma seglande, och ett av dem

Därefter berättas sakkunnigt, hur man
på ömse håll gjorde klart skepp, och an¬
förarna uttalade sig respektfullt förkle¬
nande om varandra. Kampen bröt lös i all
sin fornnordiska förskräcklighet. Det
gick så att alla Olav Tryggvasons skepp
blev »avröjda» utom Ormen långe. Här
är inflikade detaljer om den jättelike
hågskytten Einar kallad Tambaskälvc,
’han som får bågsträngen att skälva',
kung Olavs främsta stöd. Efter flera änl-
ringsförsök strömmade Eirik jarls käm¬
par ombord på Ormen långe. Då situatio¬
nen blev förtvivlad, störtade sig kung
Olav och cn av hans närmaste män över
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bord pä ömse sidor av skeppet, och de
följdes av alla dem av kung Olavs folk.
som ännu var vid liv. Därmed var striden
slut. Heimskringla antyder, att vad som
återstod av flottorna skingrades och redo¬
gör därefter för hur de omstridda nordis¬
ka provinserna fördelades mellan seger¬
herrarna och deras folk.

Men detta är som sagt en sen och för¬
visso i allehanda avseenden tillrättalagd,
därtill konstnärligt färglagd version av
händelser, om vilka nog ingen sann kun¬
skap längre stär att vinna.

Den splittrade traditionen om denna
drabbning, dess förhistoria och förutsätt¬
ningar, är ytterligt invecklad. Detta fram¬
går t.ex. av Lauritz Weibulls framställ¬
ning i Kritiska undersökningar i Nordens
historia omkring är 1 000 och av Curt
Weibulls Slaget i Öresund.'’ Den senare
förlägger helt sonika detta slag till Hel¬
singborg, medan - alltjämt enligt Curt
Wcibull - cn följande tids politiska viljor
har flyttat skådeplatsen »frän Öresund till
Svolder i Venden», till Östersjöns syd¬
kust.

Frågan om belägenheten av Svolder
har dryftats lidelsefullt. Men den har hit¬
tills inte angripits med filologiens meto¬
der, vilket vi nu vill pröva.

Det gåtfulla namnet avser sannolikt
land. inte vatten. För detta talar uttrycket
vit) Svoldr och, än kraftigare, al eyiimi
Svoldr 'vid ön Svolder’ (stavningarna
normaliserade). Finnur Jönsson, vars
namn har möti i det föregående, tar upp
ordet i sitt standardverk Lexicon poeti-
cum, 10.31. Han redovisar handskrifter¬
nas sinsemellan nägot varierande former
och skriver »udenfor Svolders munding
(bugten av samme navn som øen).» Vo-
kalljudet i ordet anses »snarare» vara ø
än o. alltså Svølder, ieke Svolder.

Namnet Svolder möter i fornlitteratu-
ren, och detta är viktigt, endast i just det¬

ta sammanhang. Vi saknar alltsa det stöd,
som ett större och mångsidigare material
skulle ha skänkt. Beläggmaterialets kvan¬
titativa obetydlighet lämnar rum för miss¬
tanken, att något slag av fel i traderingen
skulle kunna föreligga. Misstanken får
näring av det förhållandet, att det ligger
tvåhundra å trehundra år mellan tidpunk¬
ten för slaget och de skriftliga relationer¬
na därav. Att i detalj söka utreda enbart
den sena skriftliga traditionen skulle föra
mycket långt och kommer inte i fråga
hår. Men i fråga oin värt speciella pro¬
blem mäste följande omständigheter po¬
ängteras.

Svolder omtalas inte i någon existeran¬
de eller känd handskrift äldre än senare
hälften av 1 200-talet . Det synes vidare in¬
te förekomma i något annat sammanhang
än just detta, vilket som sagt förefaller
misstänkt. Namnet har än och väl oftast
s.k. fast -(e)r. Svold(e)r, an (i ett antal
handskrifter) enstavig form pä enbart -Id,
Svald. Ordets genus framgår ofta inte,
men man lägger märke till genitivformen
Suoldrar i den isländska handskriften
Flatöboken, som dock är först frän sena¬
re hälften av 1300-talet; detta kunde möj¬
ligtvis hänga samman med att öars namn
tenderar mot att ha just feminint genus.
Lokalitetens namn står i texten efter pro¬
positionerna al och vid, som båda i prin¬
cip kräver dativ, men någon form med
dativändelse (*Svoldre, eller *Svoldri) är
inte känd.

Ordstammen Svolti- tycks inte ha några
som helst motsvarigheter i det nordiska
topografiska ordförrådet. Svold- som i
Svolder trotsar över huvud alla den ety-
mologiska vetenskapens ansträngningar.
Professor Hubert Görnowiez i Gdansk
har på min förfrågan meddelat, att man
pa polskt historiskt häll hittills har räknat
med att Svolder har legat »an den däni¬
schen Ufern», utan att man likväl liar lo¬
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Fig. 7. Vikingatidens snabbseglande krigsfartyg. Teckning av A.-M. Thagaard.

platsen åter under tidernas lopp fått ett
helt nytt namn eller ett starkt modifie¬
rad sådant, är vi för lösning hänvisade till
gissningar. En sådan på sakliga men icke
språkliga grunder har vi i Lauritz Wei-
bulls förläggande av händelsen till far¬
vattnen vid (H)ven. Uppslaget är tillta¬
lande. Någon som helst antydan att
(H)ven eller någon del därav förr skulle
ha kallats Svolder eller något liknande
finns emellertid inte. Och namnet (H)ven
självt är verkligen inte nylagat, tvärtom
säkert av utomordentligt hög ålder.34

Det är här jag vågar mena, att man
med en rätt enkel konjektur kanske kan
lösa den språkliga sidan av problemet.
Möjligtvis står sålunda Svold(e)r för
Skiold(e)r, alltså Svo- för Skio-, eller än¬
nu mer formelartat: -v- för -ki-. Gissning¬
en ger upphov till paleografiska övervä¬
ganden. Särskilt hade det varit av intresse
att veta mer om huruvida det i något ti¬
digt traditionsled kan ha nyttjats det an-
gelsaxiska p-liknande v-tecknet. En för¬
växling av detta och ett &-tecken ligger in-

kaliserat platsen. Själv uppställer han
subsidiärt en slavisk etymologi, ganska
invecklad och hypotetisk. Som han själv
därefter skriver: »Natürlich ist das meine
Arbeitsetymologie. Der Name Svolder
kann auch wohl skandinavisch erklert
werden.»33 Vilket inte har gjorts.

Om namnet Svolder verkligen kan vi¬
sas ha slaviskt påbrå, vilket dock förefal¬
ler högst tveksamt, vore från den nordis¬
ka forskningens sida det enda riktiga att
ge upp tolkningsförsöken. Ty då är möj¬
ligheter tillstädes för ljudsubstitutioner
och omtolkningar av en art, som vi på
forskningens nuvarande ståndpunkt inte
kan ha någon grundad mening om. Det
bör tillmätas en viss vikt, att platsen för
det stora slaget i den traditionsgren, som
ovan representeras av Snorre, inte omta¬
las med något annat namn än just
Svold(e)r o.d., och inga upplysningar
lämnas om omgivningarna. Talet om »ön
Svolder» i den utförligaste sagan om Olav
Tryggvason från omkring 1400 är inte
övertygande, och det av flera skäl. Har
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Fig. 8. Koggen, hansatidens lastfartyg. Teckning av A.-M. Thagaard.

om möjligheternas gräns. - Huruvida
(dessutom?) namnet på den nordnorska
ön Svolvær i Lofoten kan ha lekt en skri¬
vare utan egen sakkunskap i hågen lär det
vara omöjligt att utröna något om.

Man måste också se saken från en an¬
nan sida och fråga sig följande. Skulle en
namnform Skiold , ev. Skiolder e.d., ha
haft utsikter att ofördärvad traderas
muntligt genom minst ett par århundra¬
den och slutligen på ett korrekt sätt fästas
på pergament på 1200-talet? Vi erinrar
oss, att Skälderviken numera inte synes
vara något folkligt namn hos strandboar-
na; det torde en gång vara skapat av de
förbiseglande krigarna av annan stam,
och numera är det glömt, märk väl i äkta
folkligt språk. Den viktiga och iögonen¬
fallande platsen vid segelleden från Nor¬
ge mot Danmark och vidare mot Öster¬
sjön var förstås synnerligen välbekant,
men något vikingatida namn på den tycks
- eventuellt utanför det nyss dryftade
textstället - inte ha räddats åt eftervärl¬
den.

Namnet Kullen, betygat sedan 1200-ta-
let, är de fast bosattas benämning på
berget, ett »gårdens namn», i motsats till
ett »vägens namn», för att tala med en
stor auktoritet på området. Eftersom se¬
gelleden här gör en distinkt krök, vore
detta ställe för anläggande av ett bakhåll
ingalunda svårt att finna, tvärtom strate¬
giskt synnerligen välvalt. I vikingarnas
tankevärld bör berget ha intagit en fram¬
trädande plats och ha värderats utifrån
deras syften. Här slutade definitivt leden
från Norge, och här tog danernas herra¬
välde vid.

Traditionen angående slaget vid Svol-
der är, som framhållits, mycket sparsam
och säkert inte i allo tillförlitlig. Det finns
nog däri bl.a. spår av episk gestaltning el¬
ler omgestaltning av stoffet. De förbund¬
na motståndarna till Olav Tryggvason är
tre till antalet. I skildringen av de fram-
seglande fartygen spelar tretalet en fram¬
trädande roll. Och än vidare: vi möter i
stridsskildringen inte de enkla kämparna
i ledet, om aldrig så tappra. Det är nästan
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namn av denna beskaffenhet är okänt.
4. Det är rimligt, att en ålderdomlig

nordisk (norsk) böjning av ordstoftet i
vissa ortnamn har förekommit i andra de¬
lar av Skandinavien än i hemlandet Nor¬
ge. nämligen sådana där norskt inflytan¬
de har varit starkt. Parallella företeelser
finns i Danelagen i England. Den myste-
riösa andra stavelsen i namnet Skäldervi-
ken kan därför ha utomskänska fornäldri-
ga förutsättningar, även om den möjligt¬
vis, ehuru enligt min åsikt mindre troligt,
kan ha andra språkliga betingelser (jfr
ovan s. 9).

5. Det fornnordiska ordet för »sköld»
applicerades på visst slag av höjdforma-
tioner på ett vidsträckt geografiskt områ¬
de inom och utom Norden, som mycket
tidigt var hemvist för eller besöktes av
nordiska vikingar.

bara hövdingarna. Vid sidan av Olav
Tryggvason träder Einarr Earn barskelfir.
Detta är ett stiliserande och heroiserande
drag. Men själva händelsen har rört en
eftervärlds hjärtan, särskilt i en senare
tid, som har förståti att uppskatta den hi-
stra dramatiken. Namnet Svolder har
knutits framför allt till den lysande kri-
garkonungen Olav Tryggvasons namn,
vilken nog i tidens perspektiv har blivit än
mer lysande än han frän början var.
Själva platsen för hans undergång har i
jämförelse därmed varit av ringare bety¬
delse.

Enligt den här föreslagna uppfattning¬
en kan en från början ringa onöjaktighet i
traderingen ha gjort en viktig detalj i tav¬
lan till ett mysterium, nämligen skåde¬
platsens belägenhet. De lärdaste histor¬
iker har forebragt lösningar som kanske
är sakligt tilltalande men som inte är för¬
enliga med de föreliggande språkliga vitt¬
nesbörden.

i

Längre vill man helst inte gå. Det är
nog inte möjligt att med framgång hävda
någon mer bestämd uppfattning rörande
den plats där de förbundnas flottor hade
lagts eller var dessas chefer, som sagan
berättar, från stranden avvaktade händel¬
sernas utgång.

Det brant stupande Kullaberg, som här
försöksvis har ansetts som platsen för sla¬
get vid »Svolder», har inte gott oni ställen
lämpade som observationspunkter. Kan¬
ske kan någon klipphylla ej långt frän den
nuvarande fyrens plats ha gjort tjänst.
Erån mänga ställen vid den länga »hals»,
vid vilken Helsingborg och Helsingør är
belägna, ser man Kullaberg resa sig. Kan
denna omständighet månne ha haft bety¬
delse vid skapande av sagans Svolder? -
Kanske ändå, när allt kommer omkring.
trakten ytterst pä Bjärelandct, vid Väder¬
ön, allra bäst tillfredsställer kraven. Här
har man en ö. och härifrån ser man fartyg
komma svängande söderifrån runt en
udde.

Sammanfattningsvis kan man om Svot-
i/e/--problemet säga följande.

1. De enda källor som till oss förmedlar
ett namn Svold(e)(r) är sagorna oni Olav
Tryggvason.

2. Traditionens faktiska svaghet visar,
att Svolder har varit beläget långt frän
den norska hembygd, där sagan har kom¬
mit till. I än högre grad gäller omdömet
isländska relationer. Den här förutsatta
förvanskningen av det otillräckligt kända
namnet har skett antingen under loppet
av den länga, av stridiga politiska viljor
influerade muntliga traditionen, från
händelsen själv till den äldsta nedleck-
ningens tillkomst, eller i närmare sam¬
band med den sistnämnda.

3. Om Svokler skulle vara nordmän¬
nens sätt alt återge ett för oss helt okänt
slaviskt namn, lönar en internt nordisk
diskussion knappast mödan. Ett nordiskt
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Med vilken som helst av dessa lokalise¬
ringar flyttas Svolder ut ur det mystiska
tomrum, i vilket det annars har svävat,
till en trakt som bevisligen var besökt av-
nordbor vid tiden i fråga. Förlagt till
dessa nejder kan »Svolder» komponeras
in i ett långt större och fastare samman¬
hang än tidigare.

Nordvästra Skåne har av allt att döma
varit ytterligt viktigt som skärnings- och
brytningspunkt inom det forntida Nor¬
den. En kraftutstrålning har riktat sig
mot utomnordiska länder och folk, något
som i hög grad är känt och studerat. Men
även inom Norden har inflytelser, spän¬
ningar gjort sig gällande, av vilka än i dag
språkliga spår kan skönjas.

Noter
K Hwynggæ 14% Diplomatarium Norvcgiciim

13:361. H-ljudct i förbindelsen hv var hörbart till
rätt längt fram i tiden. - De svenska militära karto¬
graferna frän 1600-talets slut stavar det skånska
namnet Winntisker, Winasker o.d.. när dc inie drar
till med Wangeskier. Det är högst osäkert, om något
kan byggas på detta material.

“ Ivar Modéer i Namn och bygd 20 (I93I ) s. 143 f.
Klara Wijkander, Ortnamn på Hallands Vä-

derö (1963; även i Sydsv. ortnamnssällskts årsskrift
detta år), s. 27.

11 Söderwall, Ordbok över svenska medeltids¬
språket.

11 Svenska akademiens ordbok.
15 I brev till förf.
" Se litteratur anförd i not I ovan.
I? Namn och bygd 31 (1943) s. 150 ff.
'* Meddelanden från Staatsarchiv der freien und

Hansestadt Hamburg den 10 september 1985 genom
dr. Coehanski och lYån Staatsarchiv Bremen den 13
september genom dr. Röpcke.

17 Namn och bygd 49 (1961) s. 104 ff.
Den invecklade fornnordiska böjningen av ordet

för »sköld» ser enligt grammatikerna ut sa:

Singularis
skiqtd(e)r
skialdar
skildi
skiyhl

1 Art. Torekov i Sv. Uppslagsbok 2 uppl. bd 29
(1953) sp, 643 f; Kolbjörn och Knllenbergstorp,
Sydsv. ortnamnssällsk:s årsskrift 1955 s. 3 ff, 18 ff:
Fngerhuli och andra nordiska ortnamn på Fager-,
Festgabe für Otto Hofier zum 75. Geburtstag (1976)
s, 182 If; Studier i norra l.uggude härads bebyg¬
gelsehistoria, Sydsv. ortnamnssällsk;s årsskrift 1981
s. 54 ff. Namnet Helsingborg - forntidssaga och nu
tidssanning. Kring Kärnan, årsbok för Helsingborgs
museiförening 1984 s. 9 ff. Se äv. not 3 slutet.

■ Danmarks runemindesma-rker nr 380.
1 Utg. av Marina Mundi 1977 (Norsk historisk

kjcldeskrift-institut. Norrøne texter, nr 2). - Om
detta namn se förf. i Nordiska nainnstudier. Fest¬
skrift till Harry Stähl 22 september 1985 s. 190 ff.

* Sten Skansjö, Söderslätt genom 600 är. Bebyg¬
gelse och odling under äldre historisk tid (Skänsk
senmedeltid och renässans II) I.iuul 1983. särsk.
s. 61-147. Inom en och samma bygd, lät oss säga
motsvarande en nutida kyrksocken, lag i forntiden
människornas odlingar och bostäder under somliga
tider här, under andra t itio r där. beroende på skif¬
tande försörjningsomständigheter. Gynnsam be¬
skaffenhet hos jord eller betes- eller jaktmark gjor¬
de helt naturligt att den drog till sig bebyggelse.
Men vid ändrade förhallanden i sådana avseenden
kunde man flytta och slä sig ner pä nya, bättre stäl¬
len. Kronologin i dessa händelseförlopp bereder
dock alltjämt vissa svårigheter. Det har hittills inte
lyckats att pä ett helt övertygande sätt tränga in ut¬
vecklingens faser inom särskilt snäva tidsgränser.

Danmarks Stednavne I. Samsøs Stednavne
( 1922) s. 30.

" I kommentaren nit utgåvan av jordeboken.
»Ihcl skip som lian var ui.i'd j I lallandz Valder¬

øy». Dipi. Novvegieum 3: 482. i elt brev utställt i
Stala pa Orust. Bohuslän. Jfr H Pamp, Skånes
ortnamn ser. A 3: 161 .

Pluralis
skildir
skialda
skitfhhun
sk iyldn

Nominativ
Genitiv
Dativ
Aekusutiv

De varierande vokalerna, iy-, -in-, -i-, är alla
uppkomna ur -e-. Formerna har emellertid i slor ut¬
sträckning påverkal varandra, sä att det faktiskt be¬
tygade i synnerhet något senare skicket blir rätt bro¬
kigt och oberäkneligt.

Det kan anmärkas, att vokaltecknel o (»o med
hake») återger ett (kanske något d-aktigt) «-ljud.
Stavning med o förekommer ganska tidigt. - 1 geni-
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tiv skialdar overgår ljudgruppen ia efter hand till iä,
skrivet så eller jä eller te (je). - Framför r i nomina¬
tiv singularis uppstår i forndanska och fornsvenska
efter hand en så kallad hjälpvokal. så att slutet av
dylika ord kommer alt lyda och skrivas -er; stav¬
ningar (ev. också uttal) som -ær, -ir, -ar förekom¬
mer här också. Isländska får har i stället -ur, ett
skick som i detta språk är bevarat till nutiden.

IK I!lammarkinds härad i Östergötland finns det
en ort som just heter Skällvik (skyjcldowieli 1287).
Om detta sc G. Franzén, Ortnamnen i Östergöt¬
lands län 11 s. 147 f. samt densamme. Ortnamn i
Östergötland (1*>82) s. 24 f.

19 Grimnir. Rit um nafnfræði. 1 (Reykjavik
1980) s. 128 f.

311 Bcrgnamnct Skjaldbreid finns f. ö. också i
Norge, se t.ex. Norske Gaardnavnc 11 s. 75.

21 Det är frän språklig synpunkt behandlat av Lis
Weise i Danmarks Stednavne 16 s. 84, där del fram¬
går att namnet är skriftligen belagt först frän vår
egen tid. Det ges ingen självständig tolkning därav,
utan det hänvisas till de häda av det skånska exemp¬
laret som är gjorda av Ljunggren och Fries. Dä den
själländska viken är synnerligen obetydlig, förefal¬
ler länken på uppkallclsc efter det nordvästskånska
Skälderviken synnerligen motiverad. Jag bortser
därför i fortsättningen frän Skeldervig. Vilka hän¬
delser och tankat som ligger bakom uppkallelsen
undandrar sig alldeles vår kunskap.

English Place-Name Society 5: 149.
21 Upplysning av lokalhistoriker» och arkeolo¬

gen Mr. J. H. Hayes, IIuUon-lc-Hole, YNR, vid
sammanträffande sommaren 1983.

'J I not 22 a. st.
27 Se E. If, Linds fornväslnordiska och G.

Knudsen-M. Kristensens forndanska personnamns-
ordhöeker.

2,1 Jag tackar hår fil. mag Boel .lepson, som har
gjort mig uppmärksam pä motsvarigheter i den ang-
losachsiska intmiivärlden. Sålunda räknar Wallen¬
berg, 'lhe Place-Names of Kent s 212, 29.1. 375 f.
med alt en rad engelska ortnamn på Shield- innehål¬
ler just ordet för ’sköld'. Tidigare har man uteslu¬
tande ansett, att denna namnled är nära besläktad
med shelter 'skydd'.

27 Här är jag delvis av annan mening än dr Gilli¬
an Fellows Jensen i København Hon har behandlat
Skelderskew i sin hok Scandinavian Personal Names
in Lincolnshire and Yorkshire (1968) s, 250 Í. Hon
belraktar där förra leden som i första hand genitiv
skiuldar av substantivet skioldr 'sköld’. Ordet fun¬
gerar emellertid enligt henne som ett persorihi-
namn, och hon hänvisar till ordböckerna. 1 dessa
befinnes det. alt Lind anser ett sådant namn vara

någorlunda gängse i fsv. Fnligt meddelande frän
Svensk personnamnsordboks redaktion känner man
emellertid där lill endast fyra sådana namnbärare
och del först frän 14(X)-talet och ännu senare. Och
namnet hars endast av mycket få danskar. De inte
helt få beläggen rör sig kring just detta fåtal perso¬
ner, se Knudsen-Kristensen. Alt härifrån sluta till
alt namnet skulle ha varit mer eller mindre vanligt
på vikingatiden är ganska djärvt. (Jfr not 25.)

2* Hit hör Sjölien, grund i Öresunds sydligare del
mellan Malmö och Saltholm. Vattendjupet är här
endast e. 2,5 meter, oeh bottnen är tydligt synlig
från ytan (upplysning frän Malmö lotsstation).

Sjölien är i 1500-lalskällan Paltoboketi namn pä
flera jordägor i det agrara landskapet i Skåne. De
kan i modern tid inte längre spåras.

Delta är emellertid fallet med en lokalitet pä om¬
rådet för det nuvarande Helsingborg, vars namn
möjligtvis hör hit. Vad som i dag kallas Skölden-
borgsinslilulct. tidigare Ytmföreansudten (i folkligt
språk Vanföran), representeras i äldre handlingar
av platser med namn, som har en viss likhet med de
här diskuterade. Om har inte föreligger ett person¬
namn Sköldenborg, kan det röra sigom ett terräng¬
namn. som vore besläktat med de här diskuterade
orden.

De mänga Sjölien och ev. Sköldenborg. det sena¬
re oeksä med -o- eller o. synes återspegla ett oeh
sammaord. möjligtvis i olika böjningsformer. Detta
ord kan vi nu kanske länka oss satt i förbindelse
med sköld och med Skälderviken. Trols ett visst
tyskt (hanseatiskt) inflytande pä namngivningen vid
Sydskandinavicns kuster rör det sig nämligen san¬
nolikt inte om reflexer av del tyska ordet Scholle
jordtorva'. I synnerhet talar de faslländska fallen

av Sjölien mot den sistnämnda möjligheten, i det att
ett tyskt inflytande pä genuint, dialektalt namnbe-
ständ på skånska landsbygden knappast är att räkna
med i en så tidig källa som Palleboken.

29 Skäl(l)snäs, Naverstads sn. Bullarens hd. skri¬
vet Siälsnäs 1673. Riand tolkningsforslagen märkes
»verbet skälla, åsyftande vågornas läte när de slå
mot den bergiga udden», och fvn. skjaldar. till nom.
skjqhlr sköld' eller utgörande mansnamnet Skjoldr.
- ÜGB 18: 180 f.

Skälleräs, numera SkäUeråsberget, Have och
Forshälla s:nar. Lane hd. Namnet uppges numera
syfta pä eko. I sä fall är Skäller utvecklat ur Skälla¬
re-, till skälla ge starkt ljud’ Formellt kan det vara
ett fornspråkligt ” Skjaldaräss 'sköldås". »Den gamla
gcnitivändelscn -r (som i ordet för 'sköld'|bevaras
nämligen i bygdens mål mellan vokaler.»
12: 1:299.

Skälläs, torp i Hjärtums sn. Inlands Torpc hd.

t

OGB
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skrivet Siall åhs m.m. 1706, Anses innehålla gen. sg.
eller pi. av det fornnordiska ordet för »sköldo, an-
vant om bergsformation eller möjligen som person¬
namn; möjligtvis i stället stammen i skälla, om t.cx.
eko eller rävskall. - OGB 10:20.

Skälltorp, by i Backa sn, V. Hisings hd, vid mit¬
ten av 1600-talet skrivet Schieltorp o.d. Skäll- ete.
tolkas som i Skälläs ovan. Skulle det ljudhärmande
skäll- föreligga, föreslås del knutet till en bäck,
Skälltorp.s häck. - OGB 4; 1 1.

Skällared , Landvetters sn. Sävcdals hd. Skälla-
ridtt o.d. sen. hälften av 1500-talet. Tolkas analogt
med de ovan anförda namnen, med något företräde
för ljudhärmande skäll-, - OGB 1:75 f,

De topografiska vittnesbörden, som tillkom¬
mer undan för undan men som inte alltid är lättol-
kade, pekar inte alltid fogligt i samma riktning som
den äldre grammatikens strikt formulerade abstrak¬
ta regler. I>ct förefaller någon gång, som om förle¬
den har kunnat behålla sin ändelse. I ett föredrag
inför en nordisk nanmforskarkongress i Oslo på
1950-talet framlade professor Kristian Hald från

København rön, som visade gamla språkliga förbin¬
delser mellan Sydnorge och Jylland. Bl,a. gällde det
namnet Lunderskov, Anst hd, Ribe arnt. Detta
skrevs 1496 (i) I.wnderskoff (Repertoriel 2:8262).
Det skulle enligt Hald ursprungligen innehålla den
regelråtta genitivformen lundar av lund m. Tolk¬
ningen upprepas av Bent Jørgensen i Dansk sted¬
navneleksikon 3:87. Säkert är fallet förstås inte,
som visas av det närkiska bebyggelsenamnet Sköl-
lersia, J. Sahlgren i Namn och bygd 15 (1927) s. 72. Í

detta är -er- bevisligen ett inskott. Hos T. Lundahl,
Kalbygdens by- och gårdnamn (1927) s. 93, 96, 111
redovisas några namn som synes bete sig olika i det¬
ta avseende.

■!l Ordforrådet i de ældste norske håndskrifter til
ca. 1250. Oslo 1955.

12 I: Curt Weibull, Sverige och dess nordiska
grnnnmaktcr under tidig medeltid (1927).
" T brev till förf.
4 Förf. i Kring Kärnan. Helsingborgs museiför¬

enings publikation. 13 (1980) s. 13 ff.
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Håkan Gyllenbielkes testamente och Kvidinge
hospital - en tillflykt för fattiga och sjuka
»ur alla klasser»

Av Gunnel Dahlberg
Kapellgatan 14 B. Kristianstad

Det s.k. Gyllcnbielkska hospitalet i Kvidinge tillkom under förra hälften av 1700-lalel. 1
artikeln belyses den tidiga verksamheten vid denna vårdinstitution, som företrädesvis be¬
tjänade s.k. lägre ståndspersoner.

;

KONGI-. MA ITS.
TROTJÄNARE ÖFVERSTE LIEUTNANT OCI I COMMENDEUR FÖR NORRA SKÅNSKA
REGEMENTET TIL HÄST DEN FORDOM WÄLBORNE HERREN HERR HAKAN
GYI.I .FNBIF.I .KF HAR IGENOM GUDSFRUKTAN. FÖRSTÅND, TROHET. FEIT OCH
MANDOM IFRÅN DHT NEDERSTA OPS I IGI I TIL MÅNGA ÄHRONES OCH l.YCKONES
FÖRMONER INTTL DES IIAN ÅHR 1719 d. 28 NOV. PÅ SI lTöll Ål .DERS ÅHR HETER FN
BÅDE VÄLDIG OCH LÅNGSAM SJUKDOM BEFALT SIN SJÄL I GUDS HAND TIL ÄFVIC.
FRÖJD OCH SÄLLHET: FÖRÄRT SINA ÄGODELAR ÄT DE FATTIGA AF Cl I RISTELIG
KÄRLEK TIL ÅMINNELSE OCH LÄMNATSIN DÖDA KROPP UTI DETTA ROMMETTIL
AT I IVILAS OCH OPSTÅ I SINOM DEL: HVARFÖRK INGEN RÖK K HANS BEN.

LIKTEXT: SAP. Ill v.2,3.5.

Denna inskrift finner man pä en svart
granithäll i yttermuren till kyrkan i Kvi¬
dinge. en liten ort i S. Åsbo härad i n.v.
Skäne inte langt fran Tommarps Kungs¬
gård, som vid tiden för Gyllenbielkes död
var överslclöjtnanlshoställc vid ovan
nämnda regemente, senare överstebo¬
ställe. Under golvet till den medeltida
kyrka, som då ännu fanns, fick den gamle
karolinen sitt gravställe, och man får väl
hoppas, att den något hotfulla maningen
respekterades, när den gamla kyrkan
byggdes om.

Ingen anledning finns att betvivla att
Håkan Gyllenbielke var en dugande
man, som ovan antydes, som väl tjänade

konung och fosterland. För detta blev
han också belönad med adelskap år
1705.' Men om han nu överhuvudtaget är
ihågkommen av eftervärlden, sä beror
det inte på några krigiska bedrifter utan
pä den försörjningsinrättning för gamla
och sjuka, vartill han donerade sin för¬
mögenhet. Hans »Hospital» kom att upp¬
föras här vid Kvidingc kyrka, fungerade i
drygt 200 år, och den laga stilfulla bygg¬
naden med brant takresning finns ännu
kvar, men nu med andra funktioner.

»Det finns inga pålitliga siffror om fat¬
tigdomen i Sverige efter Stora nordiska
kriget, men allt talar för att den varit
skrämmande. De offentliga värdanstal-
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terna forslog inte, nödläget vädjade till
den enskilda filantropin». Orden ar Gus¬
tav Näsströms i »Forna dagars Sverige»,
där också cn beskrivning finns av hospita¬
let i Kvidinge. Han uttrycker därvid en
förmodan att Gyllcnbielke blivit inspire¬
rad till sin donation av Anna Brahes hos¬
pital i Gårdstånga, skapat redan år 1619,
det enda av detta slag i Skåne.

Hittills har Gyllcnbielkska hospitalets
arkivalier endast sparsamt utnyttjats av
forskningen. Namnet, vanligen då Kvi¬
dinge hospital, påträffas ibland i genealo¬
gisk litteratur, vanligen matriklar, herda¬
minnen o.d. Sammanhangen har gjort att
man fått ett intryck av en anläggning med
viss pauvres honteux-karaktär, belägen¬
heten i det lilla Kvidinge har väckt en viss
undran.

Gillberg2 kände förstås till anläggning¬
en och ger en beskrivning av byggnaden
och verksamheten i avsnittet om S. Åsbo
härad.

W. Karlsson har en uppsats om Gyllen-
bielkes testamente i sin »Kungligt, adligt,
lärt och lekt», men gär inte närmre in pä
hospitalets verksamhet.

Näsström har som nämnts haft känne¬
dom om hospitalet.

Skälet till att anläggningen annars är
föga känd numera, är väl i första hand att
den socialhistoriska forskningen är av
sent datum. Närheten till Tommarps borg
kan rent av ha medverkat till en förväx¬
ling med del tidigmedeltida spelälskehos-
pitalct 3 vid Tommarp pä Österlen.

Om orsakerna till Gyllenbielkes dona¬
tion kan man ju spekulera. Det är möjligt
att Viderups hospital i Gårdstånga varit
känt av Gyllcnbielke. men man kan inte
bortse från att denne karolinske officer
som mänga andra kan ha varit gripen av
de pietistiska strömningar, som spred en
verklig hotgöraranda inom den karolin¬
ska hären efter nederlaget vid Poltava.4

Kanske han rent av på ort och ställe sett
någon av de hernhutiska barmhärtighets¬
inrättningarna i Tyskland, vilka var
kännetecknande för denna fromhetsrikt-
ning. Tonen i hans testamente talar för en
stark religiös påverkan.

Dessutom fanns hos donatorn en ön¬
skan att bli ihågkommen av eftervärlden;
han skriver i samband med frågan om
uppsättande av något epitaphium: »Den
som uti lifstiden har beflitat sig om ähra
och dygd, bör efter döden, så väl till des
egen wälförtjänta heder, som androm til
upmuntrande Exempel uti ährewördning
hällas».

I Skåne var hjälpbehovet dessutom tro¬
ligen större än på andra håll. Provinsen
hade knappt repat sig efter den eko¬
nomiska misär, som följt övergången till
Sverige, när nya krig med ständiga »durch-
marschcr» oeh inkvarteringar följde. Si¬
tuationen blev inte bättre, när spillrorna
av den karolinska hären återvände och
skulle samsas om boställena med de sven¬
ska regementen, som hela 1710-talet var
förlagda till Skåne av fruktan för nya dan¬
ska anfall.5

Håkan Wenberg Gyllcnbielke

Gyllenbielke var som vi sett av minnes-
inskriptionen en man av enkelt ursprung
»opstigen från det nedersta», född någon¬
stans i Småland c:a 1660.

Om hans person före militärtiden vet
man just ingenting och någon primär¬
forskning om honom har inte företagits i
samband med denna uppsats. Hos Le-
wenhaupt kan vi följa hans militära kar¬
riär; enrollerad vid Gyllensticrnas rege¬
mente år 1676, senare kallat Norra Skån¬
ska Cavalieri Regementet, där han slutli¬
gen får överstelöjtnants grad år 1709 och
därefter residerar på Tommarp.

När översten Gustav Horn blir fången
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Fig. 1. Porträtt av Håkan Gyllenbielke, skänkt av honom till hospitalet och ännu förvarat på hospitalets
museala avdelning.

vid Poltava utnämns Gyllenbielke till in-
terimschef för regementet.6

Han har hos sig »en gammal syster
Magdalena Ericksdotter Wenberg», som
ägnas mycken omtanke i hans testamen¬
te. Vidare bor på Tommarp regements-
skrivaren »Monsieur» Petter Nordbeck,
prästson från det närbelägna Gråmans-

hospitalet tillkom, studera dess grundan¬
de och tidigare verksamhet. Som anlägg¬
ningens funktion till alla delar bestämts i
donators testamente blir detta en naturlig
och nödvändig utgångspunkt.

När Gyllenbielke år 1718 beslöt skriva
sitt testamente säger han sig »esomoftast
vara incommoderad av någon opasslighet
och dessutom commenderad i Hans Ma-
its. tjänst» och ha skäl att betänka sin
dödlighet. Det var ju Karl XII:s sista krig
det gällde.

Men den gamle karolinen kom åter till

torp.
För dessa båda bereds plats i det bli¬

vande hospitalet
Föreliggande uppsats önskar belysa de

förhållanden under vilka Gyllenbielkska
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Tommarp, där han gör några smärre änd¬
ringar och tillägg till sitt testamente under
hösten 1719.

Sent på hösten drabbas Ciyllenbiclkc
av en svår sjukdom. Inför döden tillkallar
han sina tjänare som »uppvackta vid bor¬
det», kvartermästaren Karl Knagg, Mag¬
nus Cedergren, Jacob Sell och »lilla gos¬
sen Carl Gustav Silverswerd», och utde¬
lar till dem sina kläder »att behedras
med». Dessutom skall dc »straxt hafva att
ännu undfä en häst hwardera med sadel
och därtill hörande remtyg och läder
Echabraque».

ner ger en bild av en godsägarklass på
fallrepet. Men även blygsammare lån re¬
dovisas, sä t.ex.:
Ryttmästaren Henrik Hammarberg, me¬
ra känd som »Stenbocks kurir» i Snoils-
kys kända dikt, har jämte brodern över¬
jägmästare Samuel Hammarberg, år 1713
lånat 400 Dir.

Att affärer från brydsamma situationer
i fält ingalunda blev bortglömda omvittnar
följande: »För Lieutnanten, numera capi-
tainen H. Peter Bergudd för min häst, ef¬
ter obligation af d. 21 sept. 1710, som ly¬
der på 30 Dukater, än mera är bemalte
Capitainc mig skyldig efter dess förskrif-
ning af d. 25 sept. 200 Dir. Hvarpå fram-
ledne Herr Ryttmästaren Hårdh låtit be¬
tala sedan 26, der äro afräknade på de 40.
der som capitainen innehållit för sadel-
makaren i Jönköping 80 Dir., och alltså
blir igän 120 Dir».

Ovanstående visar den blandning av
stort och smått, som är karaktäristiskt för
testamentet.

Härefter följer några förordnanden,
som gäller Gyllenbielkes begravning.

Ett säreget testamente

Efter en inledande betraktelse över livet
och döden, lämnar testamentet en full¬
ständig redogörelse för Gyllenbielkes
ekonomiska ställning.

I motsats till många yrkesbröder av
högre stånd, tycks Gyllenbielke alltid ha
varit stadd vid kassa och redo till ett
handlån. Med utomordentlig noggrann¬
het har han sett till att skulderna återbe¬
talats. Efter en process vid »den Grips-
waldiska» hovrätten är han i besittning av
ett stort gods i Pommern, som bildar
grunden till hans förmögenhet, som han
skickligt och ganska skrupelfritt placerar i
lån till den godsägande adeln i Skåne, all¬
tid med säkerhet i gods och gårdar.

Den långa raden av gäldenärer upptar
sju sidor av testamentet, här skall endast
ges ett par exempel:
»Baroncssan Christina Leyonschöld och
hennes son, löjtnanten Adam Gustav
Boye», för vilken fordran sätesgården
Skillinge var pantsatt.
»Christian och Göran Biides arfvingar»,
med halva Dybeck samt Simonstorp i
pant.

Listan över invecklade godstransaktio-

Gyllenbielkska hospitalsdonationen

»Elljest är min willja och förnämsta avse¬
ende att efter min död skall min ägendom
till ett Hospitals inrättande och til däruti
intagna Lemmars underhåld användas».
Ordet »hjon» användes inte i testamen¬
tet, Gyllenbielke säger t.o.m. Christi
Lemmar. Han drömde helt visst om en le¬
vande kristlig gemenskap på »sitt» hospi¬
tal, en stark kontrast till hans krassa af¬
färssinne.

Den gamle officeren var van att lösa
vardagens praktiska problem. Som kvar¬
termästare under tidigare år här han haft
ansvar för kvarter och proviant, foder till
hästarna. Driften av hospitalet måste
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lång tid ha upptagit hans tankar. Allt är
bestämt i detalj.

Hospitalet bör ligga på landet, där
»brenneveden» är billig, luften frisk och
friskt vatten finns att tillgå, »till de fattiga
Lemmars bättre warma och skjötsel»,
och »som jag nystledit år köpt Skillinge
gods, så är den orten mycket beqwämlig
till Hospitals inrättande». Han tillägger,
att även Ericksholm skulle vara lämpligt
eller annars något gott bondehemman.
Skillinge gick förlorat, hospitalet kom i
stället att byggas i Kvidinge by.

gjorde man ibland avsteg frän donalors
önskan, men i vissa fall ser man, att det
formellt ordnats sä, att den blivande hos¬
pitalslemmen bott någon tid i Kvidingc.8

Förordningar
rörande hospitalets ledning

En föreståndare, boende på hospitalet,
skulle ha ansvar för den direkta ledning¬
en. Hans arvode skulle vara 100 Dir. årli¬
gen samt tvenne »portioner» för sitt un¬
derhåll samt ved för uppvärmning och
matlagning.

En hospitalspräst skulle anställas,
också bo på hospitalet, och förutom guds¬
tjänst på helgdagar hålla dagliga morgon-
och aftonböner, givetvis med obligatorisk
närvaro för samtliga på hospitalet. Präs¬
ten skulle arvoderas som föreståndaren.
År 1779 anges enligt husförhörslängdcn
komminister Per Savarin tJ bo på hospita¬
let. Senare har sysslan övertagits av kyr¬
koherden i Kvidingc. Arrangemanget
blev troligen för kirstsamt.

Bokhållare för räkenskaperna fick an¬
ställas endast vid de årliga revisionerna;
arvodet skulle vara 10 Dir.

Vid hospitalet skulle vidare anställas
två sysslopigor och cn vedhuggare.

Tre prästmän från de berörda härader¬
na skulle utväljas för tillsyn av hospitalet,
tillsätta föreståndare, övervaka räkenska¬
perna och utvälja lemmarna. För den för¬
sta tiden nämnde Gyllenbielke själv pas¬
torerna Pehr Ouiding, Kvidinge, Swen
Hansson, Riscberga och Knut Thulin,
Karup. Åtminstone pastor Ouiding hade
flyttat från pastoratet, när hospitalet var
klart. Dess präster skulle tillsättas genom
val bland häradernas prästmän, och Gyl-
lenbiclkc ansåg att ingen »skulle vilja ne¬
ka att medverka i ett så Christeligt
Werk». Han förefaller att ha haft rätt
härvidlag.

Förordnanden
angående hospitalslemmarna

Gyllenbielke fortsätter med bestämmel¬
ser angående dem som skall antagas till
inrättningen. Han understryker: »I Hos¬
pitalet skall intagas endast så många
Lemmar», som avkastningen av kapitalet
kan försörja. »Inga andra skall intagas än
de som äro Gudfruktiga, utgamla och ut¬
fattiga eller förlamade krymplingar, som
pä intet annat sätt hafva förråd eller ut¬
väg att förtjäna sig näring och uppehäl¬
le». Han fortsätter: »fyra eller högst sex
föräldralösa barn på 4 å 6 år» kan intagas.
»Barnen gies 2/3 portion men till den 3dje
delen användes till dess kläder och nödi¬
ge böcker». Vid 12 eller 14 år skulle dc ta
tjänst hos »godt folk». Omhändertagande
av föräldralösa barn förekom i realiteten
inte, däremot av svårt sjuka ungdomar,
som i enstaka fall fick en fristad för livet.
Utblottade nyblivna änkor medförde
ibland en hel barnskara, åtminstone för
kortare tid. En del »skolegossar» erhöll
bidrag ur hospitalsfonden.7

Lemmarna skulle antagas från N. Ås¬
bo, Bjäre och Luggude härader.

1 bestämmelserna säges det vidare:
»Alla Lemmar skola intagas af landsbyg¬
den och intet af städerna». Härvidlag
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Fig. 2. Lantmätaren Johannes Loffmans förslag frän 1728 till hospitalets placering på prästgårdsjorden i
Kvidinge. Originalkarta i S. Åsbo häradsrätts arkiv, Lunds landsarkiv.

I syneförrättningsprotokoll i S. Åsbo
härads dombok, kan man i stort sett följa
händelserna. Senast år 1728 var en hand¬
lande Arvid Winberg" från Landskrona
föreståndare för Gyllenbielkska fonden.
Det blev därefter på honom som det
praktiska arbetet vilade. Fogad till nämn¬
da protokoll finner man den första kartan
över hospitalsområdet med lantmätarens
anteckning, att han blivit anmodad av in¬
spector Winberg att utse platsen för ett
hospital på prästens åkerjord. (Fig. 2.)

År 1728 har man även slutgiltigt bestämt
byggnadens läge. Förmodligen har ett
samråd skett mellan donationens styres¬
män och landshövdingen von Hylteri.
Kyrkoherden i Kvidinge har också varit
hörd. Från landshövdingen finner vi näm¬
ligen ett brev, daterat i Kristianstad d. 21
febr. 1728,12 till curatorerna för fonden,

Hospitalets verksamhet ställdes under
Lunds Domkapitel, att övervakas av en
curator. Gyllenbielke utbad sig dessutom
om Kungl. Maj:ts beskydd för sin inrätt¬
ning.

Förberedelser till hospitalet i Kvidinge
Många problem hade Gyllenbielkes tes¬
tamentsexekutörer att lösa frånsett pro¬
cessen om Skillinge. Barfod 10 påstår att
det var landshövdingen von Hyltén som
själv ville komma över godset. Godset
kom också i familjen Hylténs ägo; det fö¬
refaller som om man kommit fram till en
förlikning redan före Gyllenbielkes död.

Det är inte förvånande att hospitalet i
Kvidinge först vid 1730-talets mitt var
klart att ta emot sina första lemmar och
inte förrän ett tiotal år senare fungerade i
sin helhet.
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Hallenborg och Bildstein med anmodan
att tillsamman med häradshövdingen Lin-
nerhjelm, kronobefallningsman Stare och
kyrkoherde Trägård i Kvidinge »utse och
utstaka byggningsplanen för ett hospital
samt påsättja prästagårdens årliga jords¬
kyld för den bortmista åkern».

Den 13 juli finns protokoll från förrätt¬
ningen,12 som skett sedan »Höglärde Hr.
Mag. Erasmus Trägård samtyckt att av
prästgårdens i Qwidinge by och sockens
ägor» utstaka nämnda tomt.

Häradshövdingen tycks emellertid ha
varit ängslig att stöta sig med vördiga
domkapitlet i Lund, ty d. 28 juli samma
år skickar han till biskopen och konsisto¬
riet ett brev,13 vari han meddelar:
»Kungl. Hovrätten och Landshövdingen
v. Hylten har inte funnit något lägligare
ställe för hospitalet än några kappeland
på prästagårdens åker i Kvidinge, dock
under Ven: Consistorii bifall, så fodrar
min skyldighet.»

Hantverkarna har valts bland väl kunniga
män, visst inte de närmast boende. Mur¬
mästaren var Johan Barý från Landskro¬
na, timmermän Trulls Bengtsson och Jo¬
nas Hessclgrcn, Calmaremöllan, snickare
Magnus Borg Engelholm och I. Hessel-
gren. För smidesarbetena svarade den
kände knivsmeden Carl Brandt. Helsing¬
borg och glasmästaren David Siebolt gla-
sade 41 par fönster.

Anläggningen var emellertid inte klar
förrän ett par år senare, då »hemlighus»,
brygg- och bagarstuga samt visthusbod
med plats för alla lemmarnas förnöden¬
heter uppfördes. Först då blev byggnaden
synad och syneprotokoll utfärdat.

Utdrag ur syneprotokoll
från S. Åsbo härads dombok ,

inneliggande handlingar

»År 1732 d. 22 nov. inställte sig inspekto¬
ren och hospitalsföreståndaren Winberg
och Carl Gustaf Dancwardt m. tillkallade
synsmän fr. S. Åsbo Härad at uti noga
ögnasikte taga den nybyggnad, som in-
spectoren sedan senast år 1733 låtit an¬
vända på Gyllenbielkska hospitalet, hvar-
vid närvarande voro Herrar Curatorer,
assessor Billingschöld och överjägmästa¬
ren Niclas Silvcrschöld: då framlevere-
radt blev en förteckning, med sina tillhö¬
riga verifikationer, öfver den byggning
som nu sedermera af åren 1736 och 1737
på detta hospital gjordet och använt bli¬
vit.»

Hospitalet blir verklighet
År 1728 på hösten lär föreståndaren Win¬
berg ha varit ifärd med att inhandla bygg¬
nadsmaterial, av senare företedda räk¬
ningar att döma. Leverantörerna var
storhandlare i dc närbelägna städerna,
främst Landskrona. Kvittenserna samla¬
des och finns bundna i ett brunt skinn¬
band bland hospitalets handlingar i
Lunds domkyrkas arkiv i landsarkivet i
Lund.

Madame Elisabeth Butner har levererat
gråsten till 177 fot ifrån Helsingborg.
Handelsmannen Peter Cöster har för
»spyk bekommit 225 Dir.».
100 lester gotländsk kalk är levererat av
Emanuel Lesle i Landskrona.
Inspektor Tullberg och regementsskriva-
ren Bleckman har levererat plankor till
»staquctwärket».

»Herrar Syningsmän och herrar Cura-
torerna förfogade sig till rummen, hvilka
uti denna byggning gjorts, dem sålunda
blifvit som här nedan, nämligen: 2ne sah-
lar eller stora rummen på södra och norra
flyglarna av denna bygning, finnas vara
inuti både med sängkammare uti vartdera
delen, och trenne rum på hvarje sida,
med skilljeväggar af utskurne plankor,
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som med olljefärger övcrstrukne äro,
dörrar med lyckta låsar och dubbla
hängslor försedda. Uti sahlen näst den
södra, är uti en gjord avdelning, inrättadt
et stort slaguhr, mycket starckt. 1 tornet
ofvan taket en god klocka finnes, som gif-
ver ett starckt ljud ifrån sig, och utifrån
hvarje dörr i denna afdelning är försedd
med hängslor och lås samt försedd med
oljefärg. För fönstren på hela byggning-
ens sidor och gaflarna 40tio dubbla föns¬
terluckor gjorda av furu till conservation
för starckt väder.» o.s.v. »Mitt för denna
byggning finnes en bild uti fullkomlig
mansgestalt ståndande med en sohlvisare
i ena handen och med olljefärg anstru-
ken», samt på väggen, »af sten infällt af
uthuggning Sahl. Öfverste Lieutnanten
Gyllenbiclkes Wappen.»

»Och som så icke mera nybyggning på
själva hospitalet var till att se och skär¬
skåda, så förfogade sig synsmännen och
andra vederbörande till den för hospitals-
lemmarna upbyggda nya kyrkan, som fin¬
nes vara gjord med en utbyggning på
Qwidinge kyrka.»

Härpå följer en beskrivning av denna
tillbyggnad, som oekså bekostats av hos¬
pitalsfonden. Om någon dylik tillbyggnad
sägs ingenting i Gyllenbielkes testamen-

myckct en ko mjölkade vid denna tid.
Också beträffande surmjölken gavs före¬
skrifter.

Liknande bestämmelser fanns för upp¬
handling av spannmål, som lemmarna
skulle övertaga för samma pris till buk¬
ning och bryggning; också skulle bröd säl¬
jas till dem för 1/3 öre, »godt, mjukt råg¬
bröd, dagligen bakat» och »ett stop gott
öl efter svenskt mått, för en half öre
Smt., men enär trenne tunnor öl tages ef¬
ter 7 k jaggar malt då det blir godt sk jups
dricka, då uplåtes et stop öhl emot 2/3 öre
Smt».

Kålgård med rovor och andra jorde-
frukter måste anläggas, gryn och andra
viktualievaror uppköpas och överlåtas på
lemmarna.

För föreståndaren kom också plikten
att föra kontinuerliga räkenskaper, vartill
domkapitlet senare sände ett särskilt for¬
mulär, som dock inte förefaller ha an¬
vänts, och dessutom »som cn trogen fos¬
terfader» bistå och handräcka hospitals-
lemmarna.

En gång ärligen skulle föreståndaren
inför de församlade lemmarna uppläsa
donators testamente och sköldebrev, som
tillsammans med hans porträtt förvarades
i hospitalet och ännu finns i en av salarna,
»lemmarna till efterrättelse, i anledning
hwaraf de icke allenast den dagen, utan
ock alla dagar förnemligast och allenast
skola tacka, lofva och prisa den store Gu¬
den, som bevekt någon av sina Christmil-
da barn att gjöra en sådan Disposition till
deras underhåld».

Inspectoren Winbergs efterträdare
Morian hade, enligt brev från dåvaran¬
de curatorn Hallenborg, »haft klagomål
på sig för det han inte i tid lämnat lem¬
marnas deras portioner och även åren 1747
och 48 lämnat en dålig redovisning».14

Förmodligen kan den nya instruktion
för föreståndare, som år 1751 utarbeta-

te.
Vilka överväganden och beslut, som

fattats av donationens styresmän i detta
sammanhang har inte undersökts.

Föreståndurens åtaganden

Lemmarna skulle enligt testamentsför-
ordningen slå sig ihop i matlag och hospi¬
talet borde så vitt möjligt vara ett stort
självhushåll. Föreståndaren borde hålla
några kor och »upläta lemmarna et stop
söt mjölk efter svenskt mått beräknad»,
eller också skulle fyra lemmar använda
mjölken efter en ko, vilket säger oss hur
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Fig. 3. Gyllenbielkska hospitalets stilrena sydgavel. Kvidinge kyrka och kyrkogård t.h. i bilden. Fotot taget
efter renoveringen 1958. (Skånes Hembygdsförbund, Kristianstad.)

des vid domkapitlet, »och efter hwilken
han har sig vederbörligen att rätta», sät¬
tas i samband med dessa klagomål. Här
påpekas också att föreståndaren skall
vara bosatt på hospitalet åtminstone tid¬
vis. Tydligen hade det syndats härvidlag.
Vidare förordas att »tvenne rum skall ord¬
ningställas för föreståndaren i den södra
brygghuslängan».15

Är 1752 är en ny föreståndare, Böök 16

utsedd. Denne beviljas från år 1752 såväl

som hospitalsprästen dubbel vedranson.
Vedbranden var annars ett problem, som
nära nog fört institutionen till ruin enligt
Kyrkoherde Heurlins P.M. angående
hospitalet från 1874. I 1772 års redovis¬
ning över vedförbrukningen påpekas att
»41 fambnar är thet högsta som åhrligen
får uptagas på räkningen».17

År 1751 kom också en ny instruktion 17

för »sysslopigor» och vedhuggare. Studiet
av denna skulle förmodligen ge inblickar i
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del sociala livel på hospitalet.
År 1763 begär Book »att få sina in¬

komster något ökade. Han är kvar som
föreståndare till 1771, dä han d. 27 febr.
efter 20 ärs tjänst begär sitt avsked. Ifl

Han eftertrades av kommissarien Conrad
Kallenberg, som av räkenskaperna att
döma har skött åtminstone denna del av
tjänsten oklanderligt. Han bodde med sin
andra hustru Charlotta Stenhoff enligt
huslörhörslängderna tidvis på hospitalet
under en period av 36 är, efterträddes
slutligen är 1807 fram till 1813 av sin son.

Denne tycks ha varit mindre lämpad
för sysslan, ty sedan prosten 1lans Krook,
Kvidinge, tagit över, visade det sig enligt
visitationsprotokoll av 1813, »att konsi¬
storiet hos Kungl. Mayt. anmält, att hos¬
pitalsfonden endast utgjorde 9lJ38 Rd. 34
Sk. och att inrättningen hotade att gå un¬
der». I $ 3 upplyses dessutom att inga
handlingar rörande hospitalet fanns.17 På
Kungl. Maits. anmodan företogs en ut¬
redning,1'’ och trots allt lyckades man fä
hospitalet på fötter.

vardera könet. Visserligen förekommer
detta antal på hospitalets längder över
understödstagare, men endast ungefär
halva antalet bodde också pä hospitalet,
att döma av församlingens husförhörs-
längder. Den exakta beläggningen är svår
alt fastställa, då föreståndarnas annota-
tionsböcker troligen ej bevarats. Inpå
1800-talet, när fondens ekonomi försäm¬
rats, användes troligen inte den södra sa¬
len. Det gick t.o.m. så långt att en av
elektorerna, pastor Wenncrberg i Förslöv
i ett brev till domkapitlet år 1813 säger:
»Det vore visst önskligt det nådigt Till¬
stånd gåfves, at indraga Hospitalshuset
och en del av Staten, annars fruktar jag
att hela denna vackra stiftelse under¬
minerar sig själv». Han tillägger att
många av understödstagarna i hans sock¬
en lider nöd; de väntar ännu på föregåen¬
de ärs portion, som ej utbetalats.

Det är tydligt att 1810-talet betecknar
cn kris. Efter 1816 säger emellertid cura¬
tor Seth, att det genom biskopens ingri¬
pande och pastor Krooks uppoffring
kommit till en lycklig vändning och lem¬
marnas antal ökar åter något.

Bland hospitalslemmarna kan man tyd¬
ligt urskilja två eller möjligen tre sociala
skikt. Under den tid som studerats, 1700-
talct och 1800-talets första årtionden, var
gruppen allmoge och därmed jämställda
den mindre delen, mest sjuklingar av alla
åldrar. Dessa lemmar anvisades plats i
den stora s.k. mellansalcn, som delades
med tjänstefolket.

Enligt domkapitlets förordning skulle
karlar och kvinnspersoner hållas var för
sig. Man skulle hålla sig på den plats man
anvisats, inget byte eller flyttande fick fö¬
rekomma.

Den större gruppen hospitalslcmmar
kom huvudsakligen från vad som med ti¬
dens terminologi kallades lägre stånds¬
personer. Flertalet av dessa lemmar bod-

Hospitahlemmamu

Redan i testamentet nämnde Gyllenbiel-
kc två personer, för vilka plats skulle re¬
serveras i Hospitalet, hans syster Magda¬
lena och »Monsieur Petter Nordbeck». I
övrigt skulle ju lemmarna väljas av de tre
prästmän han kallar »clcctorerna». Har
Gyllenbielke genom dessa dispositioner i
viss mån styrt urvalet? På grund av det
ekonomiska betryck, som vid tiden rådde
inom alla samhällsskikt blev det i realite¬
ten så, att den som stått i något förhållan¬
de till donator eller »hans» regemente el¬
ler till clcctorerna fick företräde. Att cn
stor del av lemmarna kom att bestå av mi¬
litär- och prästänkor är inte att förvåna.

Av Gillbcrg framhålles att det fanns
plats lör 40 personer på hospitalet, 20 av
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de i norra och södra salarna, där tre av¬
balkade kamrar fanns längs långsidorna,
som vi hörde av syneprotokollet, alltså
inalles 12 kamrar.

tillerkändes hela tre portioner. När han
dog år 1752, beslöts använda två av hans
portioner som understöd till fattiga stude¬
rande ynglingar.

Palmsöndagen 1736 begrovs i Kvidingc
en »Jacob Frost från Hospitalet».10 Av en
händelse går det att identifiera honom.
Son till pastorn Lars Frostius i Häslvcda,
nämns han i Carlquists Herdaminne i
samband med brodern Johan Frost, kom¬
minister i Malmö, som svårt »fallande-
sjuk», och om vilken det endast var känt
att han levde vid faderns död. Vi ser att
han funnit en fristad i Kvidinge.

Electorerna valde nu en ersättare efter
den avlidne, och vanligen var rutinen den
att dessa meddelade curatorn sitt val,
som befordrades till domkapitlet, i detta
fall lydande:» Efter avlidne Jacob Frost i
Gyllenbielkska Hospitalet hafver Herrar
Electorer valt Corporalen Jacob Björk,
som hela sista ryska Kriget undfått många
Blesscurcr, änteligcn blifvit fången i Rus¬
land och afskedats för några år sedan».20

Ett tragiskt exempel på tidens hätska
motsättningar i religiösa frågor uppvisar
fallet Joachim Willborn, präst och rektor
vid Landskrona skola, ett offer för det
s.k. konventikclplakatct.21

Denna hade redan 1708, två år efter sin
prästvigning, förbjudits att predika, där¬
efter i olika omgångar avsatts, tills han
1730 rent av blev dömd till döden, vilken
dom visserligen ändrades till livstids fäst¬
ning. Pä 1740-talet vistades han och hust¬
run på hospitalet, där hon dog år 1746.
Enligt Sjöström, Skånska Nationen i
Lund, skall Willborn själv ha återvänt till
Bohus fästning.

1738 intogs avskedade löjtnanten Peter
Barý (son till den förut nämnde murmäs¬
taren Barý) och hans hustru,22 om vilken
det 1764 står i Kvidinge dödbok: »Änke-
löjtnantskan Maria Elisabet Barý död på
Hospitalet i W-sjukan». ett öde hon nog

Ordningsregler för lemmarna

Den utopi av fridfull kristlig gemenskap,
som Gyllenbielke synes ha utmålat för sig
vid sin donation, var kanske inte så lätt
att förverkliga. Ampra matronor och
trätlystna gubbar, som rent av tog sig en
tår på tand och hade svårt för de många
bönestunderna - var det så verkligheten
såg ut?

Något låg det väl bakom den »Instruk¬
tion för ledamöterna vid Gyllenbielkska
Hospitalet»,18 som d. 28 nov. 1743 avfat¬
tades av dåvarande biskopen i Lund,
Henrik Benzelius, till lemmarnas varning
för mistande av underhållet vid olika för¬
seelser. Dessa anvisningar preciserades i
sju punkter. (Se bilaga.)

Den instruktion, som 175218 gavs till
föreståndare, påpekar att endast lemmar¬
na får njuta husrum i Hospitalet. För¬
modligen kan man därav dra slutsatsen
att anhöriga stundom härbärgerades nat¬
tetid. Å andra sidan skall de som erhållit
en plats verkligen bo på hospitalet, om de
ej fått tillstånd att vistas på annan ort.

Fattiga jungfrur, änkeprostinnor
och åldriga militärer

Vi ska här bekanta oss med några av de
antagna lemmarna.

Det är inte troligt att Gyllenbielkes
»gamla» syster fick något rum på hospita¬
let, ty kan det vara någon annan »Mad.
Magdalena Wenberg», som år 1720 d.
5/10 »copulerades med Herr Corneten
Rosengren» enligt Kvidinge vigselbok?

»Monsieur Nordbeck» fick däremot en
kammare, enligt donators önskan, och
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delade med åtskilliga militärhustrur den
tiden.

Bland de krigsänkor, som fick en plats i
en av de små kamrarna i »Norra Sahlen»
var Margareta Nordbeck,2' brorsdotter
till regementsskrivaren Nordbeck, Gyl-
lenbielkes skyddsling. Hon var änka efter
trumpetaren Carl Wilhelm Lameé, som
avlidit i Pommern 1758, och hon och hen¬
nes döttrar är ett exempel på vad kontak¬
ten med regementet betydde, även långt
efter Gyllenbiclkcs död. Änkan Lameé
dog på hospitalet år 1803, äldsta dottern,
Rebecka Regina, änka efter en fältväbel
Löfgren, fick övertaga moderns plats och
dog år 1829. Den yngre dottern Beata
Charlotta dog på Hospitalet år 1831.24

Att »hospitalsfolket» inte haft alltför
låg status bland befolkningen i Kvidinge,
visas därav att electorerna enligt brev till
domkapitlet år 1749 framförde en ön¬
skan, att de i stället för lön ville ha en för¬
säkran att deras änkor och omyndiga
barn, vid behov, skulle »få första lediga
Hospitalsportion, som vacant blifver».

Mot seklets mitt tycks ekonomin på
nytt ha blivit ett problem, ty dåvarande
kyrkoherden och föreståndaren för Hos¬
pitalet Sam Hcurlin, som år 1874 skrev
ett P.M. över hospitalets verksamhet, av¬
slutar med följande: »Huru högeligen,
synnerligen betydande reparationer å
Hospitalets byggnader äro af nöden på¬
kallade, kan synas av den skrivelse, som
bifogats årets räkning.»

Detta är fanns på hospitalet 11 perso¬
ner,26 med ett årligt underhåll av 30 Rdr.,
5 personer boende utom hospitalet erhöll
samma belopp.

År 1870 testamenterade ryttmästaren
Karl Krook till hospitalet en summa på
15.000 Rdr.; förhoppningsvis räckte detta
till de behövliga reparationerna.26

Ännu fanns det livskraft kvar i det
gamla Hospitalet, trots att decennier, ja
sekler hade timat.

Hospitalets nedläggning

År 1949, när Hospitalet nästan oföränd¬
rat bestått i över 200 år, var det emeller¬
tid klart att den Gyllenbielkska inrätt¬
ningen hade spelat ut sin roll. Endast två
pensionärer fanns kvar, föreståndarinnan
hade sagt upp sin tjänst. I maj månad er¬
höll landsantikvarien i Lund, Dr. Harald
Olsson, ett brev från kyrkoherde Stenow
i Kvidinge, där denne meddelar att hospi¬
talet skall läggas ner och att Kvidinge för¬
samling önskar förvärva byggnaden för
att där inrätta ett församlingshem. Dr.
Olsson, intresserad av att den kulturhi¬
storiskt intressanta och värdefulla bygg¬
naden bevaras, understöder detta.27 Re¬
sultatet blir att en del, den norra salen
med tillhörande kök, vid en kommande
renovering bevaras som museum, bygg¬
naden i övrigt blir föreläsningssal och
samkvämsrum.

Förslag till renovering uppgjordes av

Förhållandena på hospitalet efter 1800

Sedan den nämnda ekonomiska krisen
övervunnits, har man säkert varit mer
sparsam med donationens resurser. Un¬
der åren mottog hospitalet en del mindre
donationer,2:1 byggnaderna genomgick
behövliga reparationer, ett par nödlidan¬
de lemmar kunde tilldelas dubbla portio¬
ner. Av 1803 års husförhörslängd fram¬
går, att bortemot hälften av de intagna
hade någon liten pension. Kanske kunde
de tlcsta själva bidraga till sin försörj¬
ning, det pekuniära bidraget var blyg¬
samt.

I början av 1800-talet inrättades i Kvi¬
dinge socken en fattigstuga, men del in¬
nebar ingen förändring för hospitalets
del.
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arkitekterna Blanck och Tallberg i Mal¬
mö år 1952. Det dröjer emellertid några
år innan man skrider till verket, då under
ledning av arkitekten Arne Lindström.
År 1959 var renoveringen klar och Barb¬
ro Åstrand vid Kulturhistoriska museet i
Lund fick i uppdrag att under sommaren
ordna museiavdelningen,27 varvid Hospi¬
talets ålderdomliga prägel på ett pietets¬
fullt sätt bevarats.

Gyllenbielkska fonden lever emellertid
kvar som en understödsfond för behövan¬
de inom de tre förutnämnda häraderna.
Den administreras för närvarande av kyr¬
koherden i Kvidinge.28

Kuriöst nog tycks Hospitalets nedlägg¬
ning och den artikel som landsantikvarie
Noreen i Kristianstad införde i Sydsven¬

ska Dagbladet d. 31 januari år 1959, i
samband med biskop Bolanders invigning
av församlingshemmet, äntligen ha gjort
anläggningen mera känd, både för all¬
mänheten och vetenskapliga institutio¬
ner. År 1974 den 10 maj erhöll således
landsantikvarien E. Gustavsson i Lund
från Armemuseum en förfrågan om det
funnits ett krigsmanshus i Kvidinge. Sa¬
ken hade aktualiserats med anledning av
en utställning i Frankrike under våren.2g

Hembygdsmuséet i Kvidinge Hem¬
bygdsförenings värd, har nu blivit ett
uppskattat utflyktsmål för medlemmar i
bl.a. Skånes Hembygdsförbund, att dö¬
ma av uppskattande notiser i förbundets
årsbok.

Bilaga 1: Instruktion
för hospitalsledamöterna, avtryckt efter
Gyllenb. fondens arkiv, Kvidinge

Straff för kif trätor och bannande

3. Om någon förövar svärjande och dundran¬
de eller med kifvande och trätande angriper
någon af dc andra Lemmarna med skjalds el¬
ler smädeord så bör den samma plickta första
gången med en månads förlust af sin portion.
andra gången med fyra månader och tredje
gången med förlust af hela sin portion.

Instruktion för ledamöterna
Uti gyllenbielkska hospitalet författadt af
Byskopen herr doctor Hinrich Benzelius
såsom dåvarande curator och herrar elec-
torerna d) nov. år 1743 Straff för Brännevins salu

4. Om någon befinnes antingen af Hospitals-
Icmmarnc eller desse som för tiden njuta fri
portion sällja Brännevin till någon then må
vara inom eller utom I lospitalet thensamma
skall utom den varning som them båda nu och
ofta tillförne blifvit tydl. till stäld mista sin
portion och hvad förmän han annars wid Hos¬
pitalet kunnat halva.

Om Gudstjänst och Bönestunderna försummas

I. The af Hospitalslemmarna som utom hin¬
der eller af sjukdom eljest utan at med tilstånd
wara pä några dagar bortresta, försumma Bö¬
nestunderna eller den allmänna Gudstjänsten
åtvarnas först 3ne gångermen i fall sådant ej
vill hjelpa straffas den brotslige med 24 S srmt
eller en veckas förlust af sin portion.

Om fylleri

5. Befinnes oek någon af hospitalslemmarna
hvad kjön det vara må hafva överlastat sig
med starka drycker then samma bör vid första
gången mista 3ne månaders portion, 2dra
gängen ett helt ähr och 3dje gängen alldeles
förvisas från Hospitalet.

Om oljud under Bönestunderna

2. Om någon af 1 lospitalslemmarna under Bö¬
nestunden giör oljud och därmed förargar el¬
ler förhindrar dc andra i sin andakt påkommer
den samma at plickta med en veckas förlust af
sin portion.
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Om brott döljes då det efterfrågas

6. Qm någon vid del tillfället att man pä Em-
helsvägnur efterfrågar hvad oskickligi sig i
I lospitalet tilldragit, vägrar att vid handen gif-
va hvad honom uti ett eller annat mål kan vara
kunnigt och sedan blir av någon annan öfver-
tygad at han uti det som efterfrågats ägt kun¬
skap, then samme bör mista 2ne veckors por¬
tion eller 1 Dr 16 S Srmt.

Bilaga 2: Utdrag ur Kvidinge församlings
katekismilängd för 1780:

Clyllenbielkska Hospitalet.

Norra Salen:
ålder

Hnkefru M. Droscher
Enkefru M. I.ameé
Enkefru Catar, Ekberg
Enkan Ingrid Möller
Enkan Maija Brandt
Jungfru M. Willemnth
Jungfru Caisa Sommar

74
67
73
50
58Om någon af Eleetorema

bemötas med ohöflighet

7. Om någon på ohöfligt eller oanständigt sätt
skulle bemöta den ene eller den andre af Her¬
rar Eleetorema Then samme skall vara lörlus-
tig al fjorton dagars portion.

52
69

Södra Salen:

H. Reg.väbel Niclas Gihl
H. Trägårdh
II. M. J., Kiellberg
H . Mäster Eric Beckman

hustru Ellina
Enkan An. Cath. Haeg-c
Eldre Jungfru Sommar
Jungfr. Helena Hagelbeck
Enkan Ingrid Dahl

69

69Thenna Instruktion kommer nu straxt för
Hospitalslemmarna (ill deras efterrättelse at
kungiöras och lemnas sedan till Pastor I.oci at
den samma till alla delar behörigen handhafva
I följe hvaraf lnspectoren har at verkställa
livad någon av Herrar Electorerne gifva ho¬
nom vid handen.

80
54
75
77
68

Mellansalen :

Enkan An. Cath. Sjöberg
Enkan Kierstena Svens
Enkan Anna Borgström

sonen Marius
Vedhuggaren Mårten Ljungström
Sysslopigan Bengta

d:o Lina

Rätteligen utdragit af Protocollet å förenämn¬
da dag uti Quidinge betyga 88

73
Carl Hallenborg

Curator

26
22
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Bilaga 3: Utdrag ur Kvidinge församlings husförhörslängd för 1803:

Gyllenbielska Hospitalet:

Norra Salen . årfödelseort

Wedby *
Malmö

1756 pension
1755 „
1735 „

Jungfru Beata Lameé
Jungfru Ulr. Christina Munck
Enkan Madame Möller
Fru Kiöping
Fröken E. Rosentwist
d:o Fröken Johanna Rosentwist

Gråmanstorp 1755 „
1758 ,,

Mellansalen:

dr. Påhl
dr. Marcus Borgström
Sysslopigan Bengta Persdotter

dotter Hanna
Dräng Per Ingemansson
Gamle dräng Olof Ingemansson

Quid. 1750
1769
1744
1780

Wram
Staby

1774
1738 „

1780Pigan Elna
Pigan Kiersti
Sysslopigan Inger

Rörum
Össiö 1779

Södra Salen:

Änkan Elna Beckman
Jungfru Catharina Hörman
Jungfru Bödtker
Jungfr A. G. Lindquist
Hustru Rebecka Regina Löfgren
Jungfru Johanna Höjer
Systern Jungfru Beata Höjer

1726 ,,
1744 „

Karup
Kristianstad
Östra Ljungby
Malmö
Wedby (Stoby)
Söndraby

1744
1732
1741 „
1748
1744

Vidare upptogs vedhuggaren Anders Svensson f. i Söndraby med hustru Ellina samt Herr
Comiss. Conrad Kallenberg, f. i Malmö med hustru Fru Stenhof och dotter Botilla f. i Sönnars-
löf år 1784.

* (fel, skall vara Stoby, förf, anm.).
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Bilaga 4: Utdrag ur Kvidinge församlings husförhörslängd för 1823 :

Gyllenbielkska Hospitalet:
Norra Salen:

Fröken Eleonora Roscntwist
Jungru Beata Lamec
Madame Löfgren
Mamsel Ulr. Flor. Rosenstråle
Mamscl An. Oath. Scharps von Felt
Pigan Elna
Enkan Sisla

ärfödd

Gråmanstorp
Stoby

1755
1752 11/11
1741

Calmar
Häslöf
S. Rörum
Quidinge

1780 14/4
1757 4/4
1780
1752

Mellansalcn.

Dr. Ola Svensson
F.nkl, M. l undgren

Quidinge
Ramsåsa

1760
1745 17/3

Avsk. Husar Gottfr. Glaser
H. Anna

Sysslopigan Lovisa

Björnekulla
Quidinge
Stödhaf

1756
1777
1794

Anm, Vi ser vid en jämförelse med 1803 års längd, att fyra av de nio intagna redan fanns med
dä. Man har sedan varit försiktig med att antaga nya lemmar. Husaren Glaser var, som vi ser av
1829 års längd, anställd som vedhuggare.

Bilaga 5: Gyllenbielkska hospitalet enligt 1829 års längd:

född år födelseort

Gråmanstorp
Stoby
Calmar
Annerstad
Bi Hinge
Barsebäck
Ausäs
Färingtofta
Össiö

N. Salen:

Fröken F.. Ch. Rosentwist
Jungfru Beata Lamcé
Fröken Ulrika Rosenstråle
Jungfru Britt Mari Gadd
Mamsel H. Droscher
Madame Gustava Boman
Jungfru Gustava Boman
Mamsel Elisab. Wilhelm. Pihl
Jungfru Anna Eleonora Pommer
Sysslopigan Lovisa.

1755
1752 11/11
1780
1774 27/1
1781
1775
1813 30/10
1778
1783 18/1

Mellansalcn.
Enkl. Magnus Lundgren
Hnk. Kjersti Rundvall
Pig. Maria
Pig. Kjersti
Pig. Bolilla

Ramsåsa
Quidinge

1755 12/3
1753

Quidinge
Ausås1794

Vedhuggaren Gottfrid Glaser
h. Anna

Sysslopigan Maria

37



Noter
14 Gyllenbj. tlosp. liandi. Domkap. arkiv LLA,
17 Gyllenbj. Fondens Handlingar. Kvidingc pastors
expeditions arkiv.
16 Gyllenbj. Hosp. handl. Domkap. arkiv LLA.
17 Gyllenbj. Fondens handlingar, Kvidinge pastors
expeditions arkiv.
IB Gyllenbj. fondens handlingar, Kvidinge pastors
expeditions arkiv.
,g Kvidinge församl. död- och begravningsbok.
211 Gyllenbj. Hosp. handl.. Domkap arkiv. LLA.
21 Sjöström. Skånska Nationen, biografiska notiser
om W. och hustrun A. M. Weschou.
~ Gyllenbj. Hosp. handl., Domkap. arkiv LLA.
22 Carlquist, Herdaminne; om henne och farbro¬
dern, se Lars Nordbcck Kh. i Torrlösa.
24 Kvidinge församlings död- och begravningsbok.

Kh. Sam. Heurlins P.M., Gyllenbj. Fondens
hand!. Kvid. past.exp. arkiv.
2fl Kh. Sam. Heurlins P.M., Gyllenbj. Fondens
handl. Kvid. past.exp. arkiv.
-7 Skånes Hembygdsförbunds arkiv, Kristianstad.
2K Uppgift från Kh. J. I. Eländer, Kvidinge.

' Elgenstierna. G., Den intr. adelns ättartavlor.
2 Gillberg. Historisk beskrifning öfver Christian-
stad län, sid. 294.
•' Svensk Uppslagsbok, se Ö. Tomtnarp, band 30
sid. 1074.
4 Pleijel, H.. Svenska kyrkans historia, del V, sid.
209-226.

Stille, A., Kriget i Skåne.
h Karolinska förb. årsbok 1920, Svenska arméns re¬
gementen, 1700-1718. sid. 65.
7 Brev till konsistoriet d. 4 nov. 1752, Hospitalets
handl,, Domkap. arkiv 1.1.A.
s Kvidinge församlings husförhörslängder.
11 Enl. Kvid. dödbok avled på Hospitalet tvä små
barn till komminister Savarin.
111 Barfod, Märkvärdigheter rörande den skånska
adeln, sid. 97.
" Edlund, B., Olrälse stud. i Lund, o. Sjöström,
Skånska nat. se sonen Carl W.
17 Bifogat nämnda syncprotokoll. S. Åsbo hd.
Dombok.
L’ Gyllenbj. Hosp. handl. Domkap. arkiv LLA.
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FÖRENINGSMEDDELANDEN

Årsmöte 1986

Härmed kallas till ordinarie årsmöte med De skånska landskapens historiska och
arkeologiska förening söndagen den 25 maj kl. 18.00 på Historiska institutionen vid
Lunds universitet, Magie Stora Kyrkogata 12 A, sal 3. Efter årsmötesfrtrhandlingarna
talar professor Nils-Arvid Bringéus över ämnet: Eva Wigström som folksagouppteck-
nare i Skåne.

Därefter erbjudes föreningens medlemmar en måltid till pris 65:-. Deltagande i den¬
na (namn. antal deltagande personer och telefonnummer) meddelas föreningens sek¬
reterare senast torsdagen den 22 maj under adress: Anders Persson, Mossavägen 10,
240 17 Södra Sandby.

Adressregister
Vid utsändandet av detta och kommande häften av Ale använder sig föreningen av ett
nyupplagt adressregister. Därigenom blir tidskriftens utsändande billigare. Felaktighe¬
ter kan förekomma, varför föreningens kassör tacksamt mottager rättelser under ad¬
ress: Allan Person, Karhögstorg 4 C, 22355 Lund.

25-års jubileum för Ale
Vi vill uppmärksamma medlemmarna på att tidskriften Ale med 1986 års årgång blir
ett kvartssekel gammal. Samtidigt kan vi konstatera att föreningen har varit verksam i
120 år. Detta manar till extra aktiviteter, och vid årsmötet hoppas styrelsen kunna re¬
dovisa hur planerna skall övergå till handling.

Styrelsen
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DK SKÄNSKA LANDSKAPENS HISTORISKA OCH ARKEOLOGISKA
FÖRENING bildades 1866. Föreningen är en samlingspunkt för en historiskt
och arkeologiskt intresserad allmänhet.

Föreningen är utgivare av AT.E. Historisk tidskrift för Skåneland, som utkom¬
mer med fyra häften årligen. Tidskriften utges med bidrag från Humanistisk-
samhällsvelenskupliga forskningsrådet (USER). Brev och manus till redak¬
tionen adresseras till fil. dr Sten Skansjö, Historiska institutionen. Magic Lilla
Kyrkogata d A, 223 31 Lund.

Medlem i föreningen erhåller tidskriften kostnadsfritt.
Årsavgiften. 4b kronor, kan insättas på postgirokonto nr 24 68 31-2. De
skånska landskapens historiska och arkeologiska förening.
Adress till föreningens skattmästare. Allan Persson: Karliögstorg 4 A, 223 53
Lund.

Aldre häften av tidigare utgivna tidskrifter kan beställas hos föreningens
sekreterare, arkivarie Anders Persson, Landsarkivet i I .und, Box 2016, 220 02
Lund eller hos skattmästaren.

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

Föreningens styrelse:

Eänsantikvarie Carin Bunte. Malmö, ordf . museichef Torkel Eriksson. Helsingborg,
v.ordf., arkivarie Anders Persson, S. Sandby, sekr , professor Lars Larsson. V. Nöb-
helöv, v.sekr . til. kaml Allan Persson, Lund, skattmästare samt professor Nils-
Arvid Bringéus, Lund. professor Erik Cinthio, Lund, professor Bertil Ejder. Lund.
överstelöjtn. Sven Hedin, Fnrslöv, fil. lic. l.ars Göran Kindström. Helsingborg.
museichef Anders W. Mårtensson, Lund. professor Birgitta Oden, Lund, länsmusei¬
chef Bengl-Arne Person, Varberg. professor Göran Rystad, Lund, fil. dr Sten
Skansjö, Lund, landsarkivarie Anna-Chnstina Ulfsparre-Meurling, Lund, läroverks¬
adjunkt Curt Widcnhorg, Ronneby, intendent Gustaf Åberg, Simrishamn. Heders¬
ledamot: professor Jörgen Wcihull, Göteborg.
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