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Gravplats, boplats, åker
Ett exempel på kulturlandskapets utnyttjande
kring Köpingebro i sydligaste Skåne

Av Mats Larsson
Lunds Universitets Historiska Museum, Krafts torg 1, 22350 Lund

Goda kontakter mellan olika arkeologer är en förutsättning för att bra resultat inom
forskningen skall kunna uppnås. Föreliggande artikel är ett exempel på ett dylikt sam¬
arbete.

Inledning

Hösten 1985 utförde Riksantikvarieäm¬
betets uppdragsverksamhet i Lund (UV-
syd) arkeologiska undersökningar i trak¬
ten av Köpingebro.1 Undersökningarna
var föranledda av ett militärt vägbygge
från Köpingebro till Kabusa. I samband
härmed borttogs matjorden med grävma¬
skin på en bredd av ca 12 m. Som fallet
oftast är i dessa trakter påträffades en be¬
tydande mängd anläggningar från förhis¬
torisk tid, både i form av direkta bosätt-
ningsspår och gravar. En av de intressan¬
tare boplatserna som påträffades kunde
hänföras till stridsyxekulturen. Dessutom
framkom lämningar från senneolitikum,
bronsålder och järnålder. I dessa sam¬
manhang kommer framför allt den sen-
neolitiska bosättningen att beröras. Det
är i samband med denna boplats, samt
stridsyxeboplatsen, som det ovan berörda
samarbetet kommer in.

På grund av att UV-syd oftast utför re¬
na exploateringsundersökningar med li¬
ten, eller ingen, möjlighet för utvidgning¬
ar av undersökningsytorna gjordes en
överenskommelse med UV att vi skulle
utföra en kompletterande undersökning i

samband med »Ystadsprojektets» utgräv-
ningsplan. Efter vänlig tillåtelse av militä¬
ren i Ystad utfördes en större undersök¬
ning av de ytor av stridsyxeboplatsen som
inte berörts tidigare. Denna undersök¬
ning är kortfattat nämnd i ett arbete som
just berör stenåldersbebyggclsc i Ystads-
området (Larsson & Larsson 1986, s.
61 ff.). Denna intressanta boplats kom¬
mer att publiceras på annat håll och kom¬
mer inte att beröras här. Intresset kom¬
mer istället att fokuseras pä den andra
ovan nämnda boplatsen med lämningar
från bl.a. senneolitikum. (Fig. 1).

Området där undersökningen utfördes
har fastighetsbeteckningen St. Köpinge
21:25 »Nyby». Redan hösten 1985 kunde
ett scnncolitiskt kulturlager beläggas vid
UV’s undersökning. Det stod då helt
klart att detta lager fortsatte mot söder
och med markägarens2 vänliga tillåtelse
kunde en kompletterande undersökning
utföras i maj månad 1986. I föreliggande
artikel knyts intresset framför allt till re¬
sultaten från denna undersökning. När
det gäller UV’s grävning kommer det pri¬
mära intresset att riktas mot en intressant
gravanläggning från senneolitikum med-

1



-:T--
c

--ÍJ

«SiBomf håiiätte

\-?

R
°,*2?fit1 k?feé — kH v • • Q

VV
■

C, .'{*»+»— — .•L•TX" CTf
te«sW -

L. <y<Vr -
1 tiPtrtetW

'ÿ

('• , .- \ 080
~j.JrcJrtkybtri)

ID / .
-í!** -*.‘a, --•"i : vjäjjrpe

■Hsÿ§É&

íf i l '
>,

M 4 s !--H’“t' \. 1 £
: tei k

/ n
U-

; !ÿ '

45— H— r *
>*i

Fig. 1. Karta över Köpinge/Herrestadområdet.
4. Köpinge 19:1
5. Köpinge 7:2
6. Piledal

1. Köpinge 21:25
2. Köpinge 26: 1
3. Tingshög

7. Graven på Herrestad 28:1
■ betecknar större mängder lösfynd daterbara till

senneolitikum.

Undersökningen
Den undersökta boplatsen var belägen på
en markerad, sandig, höjdsträckning som
höjer sig ca 10 m över den omgivande
Köpingeslätten. Den direkta undersök¬
ningen inleddes med att matjordsskiktet
borttogs med hjälp av grävmaskin. Lag¬
ret var relativt tjockt på grund av att så
kallad slamjord från sockerbruket i Kö-
pingebro påförts. Tjockleken uppgick till
ca 40 cm. Matjordslagret var egentligen
delat i två på grund av slamjorden och

an övriga anläggningar endast kort kom¬
mer att beröras. Det dåliga vädret under
förvintern 1985 omöjliggjorde också en
mer detaljerad dokumentation. Den sam¬
manlagda undersökningsytan, som är ak¬
tuell i detta sammanhang, uppgår till ca
1150 kvm. Därav omfattar undersökning¬
en våren 1986 ca 430 kvm. (Fig. 2). Med
andra ord en relativt liten yta men en
större matjordavbaning omöjliggjordes
dels av en granplantering och dels av
landsvägen.
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ST. KÖPINGE 21:25, PROFIL A-B
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Fig. 3. Profil A-B.

åtskiljdes dels av flygsand dels av en äldre
odlingshorisont. Detta framgår tydligt av
profil A-B som omfattar en del av
schaktväggen mellan undersökningarna
1985 och 1986 (Fig. 3). Därunder följer
ett upp till 30 cm tjockt, svart och lerigt
lager med en betydande mängd skör¬
bränd sten. Detta lager innehöll endast
en relativt Uten mängd fynd och bort¬
schaktades därför på den västra delen av
schaktet. Direkt under detta lager följer
ett brunt, sandigt kulturlager som vilar på
den gula bottensanden.

I och under kulturlagren framkom ett
betydande antal anläggningar. Samman¬
lagt påträffades och dokumenterades ett
drygt 100 tal av olika karaktär. Domine¬
rande är dock vad man brukar beteckna
som stolphål, alltså färgningar efter sedan
länge försvunna trästolpar. Inom den av
UV undersökta ytan påträffades ungefär¬

ligen lika många anläggningar.
Det kunde snabbt konstateras att vi ha¬

de att göra med minst två bosättnings-
horisonter; en senneolitisk och en från
yngre bronsålder äldre järnålder.

Den senneolitiska bosättningen
Som nämndes ovan kunde det undre,
brunaktiga kulturlagret hänföras till sen-
neolitikum, det vill säga den period som
utgör slutet av yngre stenålder. Som
framgår av Fig. 2 hade detta en relativt
begränsad omfattning men en hel del an¬
läggningar kunde knytas till detta. Intres¬
santast av dessa var otvivelaktigt en stör¬
re nedgrävning i schaktets västra del, anl.
36. Denna hade observerats redan under
utgrävningen 1985 men denna berörde
endast en mindre del av anläggningen.
Egentligen var det denna som från början
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Fig. 4. Profilerna C-D, E-F och G-H. Teckenförklaring se fig. 3.

väckte intresset för en utvidgad utgräv¬
ning då den i profil A-B (Fig. 3) sågs som
ett svart, sotigt skikt under det brunakti-
ga kulturlagret. Anläggningen tolkades
preliminärt som en del av en senneolitisk
huslämning. Denna tolkning visade sig
vara riktig. Själva nedgrävningen har en
yta av endast ca 10 kvm. Nedgrävningens
maximala djup uppgick till 20 cm (Fig.
4 G-H). Vid undersökningen delades an¬
läggningen egentligen i två mindre. I den
ena påträffades två knackstenar samt en
del flintavslag. Dessutom påträffades en
del stolphål under kulturlagret, eller rät¬
tare golvlagret då det svarta skiktet tolkas
som ett sådant.

Fynden i anläggningen var relativt få

med en del keramik och flinta samt de bå¬
da tidigare nämnda knackstenarna av
bergart. Den övervägande delen av kera¬
miken är svårdaterad med en brun till
brungul färg och med en förhållandevis
grov magring. Daterbara är ett par skärvor
med en så kallad vulst under mynningen
(Fig. 5 a-b). Just sådan keramik dateras
till senneolitikum (Callmer 1972, s. 131
ff.). Dessutom påträffades en något ska¬
dad ythuggen pilspets (Fig. 5 c). Date¬
ringen är alltså otvivelaktigt sen yngre
stenålder, men har man verkligen bott i så
små hus? Det har man knappast utan hu¬
sen från denna period har delvis haft en
något märklig konstruktion. Husen be¬
står av en större eller mindre nedgrävd
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m§/í del stolpfärgningar som troligen ingår i
konstruktionen däribland två kraftiga
stenskodda söder om nedgravningen.
Den troliga vägglinjen framgår av fig. 2.
Den ursprungliga längden på huset är
alltså tyvärr inte möjlig att rekonstruera.

Liknande hustyper, som man kanske
framför allt bäst känner från danskt om¬
råde, har visat sig ha en ansenlig längd.
Hus med en längd av upp till 21 m är un¬
dersökta på Jylland (Boas 1983, s. 90).
Dessa hus är dock daterade till äldre
bronsålder men rent typmässigt tillhör de
samma grupp som det här aktuella. Nå¬
got definitivt säkert kan man inte idag sä¬
ga om husens funktion, framför allt då
den nedgrävda delen. Ovan nämndes att
knackstenar och en hel del avslag och av¬
fall från redskapstil1verkning påträffades
i en del av nedgrävningen. Möjligheten
finns alltså att den nedgrävda delen
åtminstone i vissa fall kan ha tjänat som
en form av verkstad.

Någon eldstad som direkt kan knytas
till huset påträffades inte vid undersök¬
ningen. Härdar finns faktiskt sällan i hus
av denna typ vilket troligen endast inne¬
bär att de är bortodlade under senare tid.
En större härd öster om huset, anl. 61
kan kopplas till den senneolitiska bosätt¬
ningen på grund av daterande krukskär-
vor. De är av samma typ som de som
framkom i själva nedgrävningen. De fles¬
ta andra härdar på boplatsen härrör sä¬
kerligen från senare bosättningsfaser.
Detta kan ibland beläggas rent stratigra-
fiskt men ibland också med daterande
krukskärvor. Själva kulturlagret som
sträcker sig kring huset och framför allt
norr och öster härom är säkert daterat till
samma period som huset på grundval av
keramikfynden men också på grund av
fyndet av ett för perioden karakteristiskt
skifferhänge (Fig. 5 d).

m i / /
k-k

t

p
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■

:> u
4

Fig. 5. Senneolitiska fynd från anläggningar och
kulturlagcr. 1:1.

del samt en del så att säga ovan jord. Det¬
ta är en typ som vi idag känner från ett
flertal platser i Sydskandinavien (Simon¬
sen 1983, s. 86 ff„Strömberg 1976, s. 45,
Callmer 1972, s. 120 ff). Anmärknings¬
värt är dock att det här aktuella husets
nedgrävda del är så liten. I ett flertal dan¬
ska hus uppgår den nedgrävda delen till
så mycket som 100 kmv. (Simonsen 1983,
s. 86). I de hus som är kända är det i regel
den östra delen som är nedgrävd. Tyvärr
är det svårt att följa huset åt väster på
grund av landsvägen men huset har troli¬
gen haft en rad med takbärande stolpar.

En av dessa påträffades i den centrala
delen av nedgrävningen och var 22 cm
djupt. Ytterligare ett större stolphål ingår
sannolikt i den takbärande konstruktio¬
nen (Anl. 50). Detta stolphål var 30 cm
djupt. Sedan är det omöjligt att följa hu¬
sets utsträckning. Vägglinjema i hus av
denna typ har visat sig vara svåra att re¬
konstruera och de ger ofta intryck av en
påfallande oregelbundenhet.1det här ak¬
tuella fallet är problemet likartat. Kring,
och under, nedgrävningen framkom en
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Andra senneolitiska boplatslämningar i
St. Köpinge-området

Den här diskuterade boplatsen är långt¬
ifrån den enda från perioden i trakterna
av St. Köpinge/Herrestad (Fig. 1).

Under de senaste åren har ett betydan¬
de antal senneolitiska boplatser under¬
sökts i området och dessutom är ett antal
kända genom lösfyndskoncentrationer,
Ett mindre antal av dessa fyndplatser är
kända sedan tidigare medan ett relativt
betydande antal har framkommit genom
de intensiva fältrekognosceringar som
bedrivits inom ramen för »Ystadsprojek¬
tet». En tydlig koncentration kan ses i
Köpingeområdet. Detta område ger in¬
tryck av att ha varit relativt tätbefolkat
under den här aktuella perioden.

Hur ser då de undersökta boplatserna
ut? Det intryck vi idag har av bosättning¬
en är små enheter, troligen bestående av
en mindre gård bebodd av en familjenhet
på kanske 5-8 personer. Belägg för att
man under perioden även bott i större en¬
heter med ett flertal hus, och därmed ett
betydligt större antal människor, finns
dock från ett så närbeläget område som
Hagestad där ett 10-tal rektangulära
husgrunder inom fastigheten Hagestad nr
44 har undersökts (Strömberg 1976,
s. 45). Även från Malmö är större by-lik-
nande boplatser kända (Björhem & Säf-
vestad 1983, s. 7 ff). Olika hustyper är
också belagda från perioden. Vi har att
göra med både hus av den i denna artikel
diskuterade typen med en nedsänkt del
samt reguljära långhus. Ett sådant under¬
söktes för några år sedan vid St. Herre¬
stad »Piledal» (Larsson & Larsson 1984,
s. 38; Larsson & Larsson 1986, s. 30 ff.).
Detta var minst 33 m långt och ca 5 m
brett. Liknande hus har också framkom¬
mit på Bornholm, Limensgård (Nielsen
& Nielsen 1985, s. 101 ff.; Nielsen et al.

1985, s. 11 ff.). Om hustyperna har haft
olika funktion eller det beror pä skilda
byggnadstraditioner kan i dagens läge
inte närmare fastställas.

Det intressanta när det gäller bosätt-
ningsmönstret är den markanta koncent¬
ration av boplatser sydost om Köpingeb-
ro (Fig. 1). Sammanlagt fyra boplatser är
kända från området både i form av un¬
dersökningar och lösfynd. Det är alltså
fullt möjligt att ett par gårdar flyttat runt i
trakten. Tyvärr är kunskapen kring kera¬
miken under senneolitikum ännu ganska
begränsad och möjligheten föreligger att
några bosättningar sträcker sig in i nästa
period, äldre bronsålder. Detta framgår
också av några C14-dateringar från Kö¬
pingeområdet som placerar bosättningar i
början av äldre bronsålder (Tesch 1983,
s. 46 ff.).

Att senneolitikum var en expansiv pe¬
riod med omfattande förändringar i
landskapets utseende framgår också tyd¬
ligt av de pollendiagram som föreligger
från Herrestad/Köpingeområdet. Från cn
mosse några kilometer nordväst om St.
Köpinge, Fårarps mosse, visar pollendia¬
grammet tydliga spår av mänsklig aktivi¬
tet i form av ett, jämfört med tidigare,
öppet landskap. Mängden av sädespollen
ökar t.ex. kraftigt (vete och kom) (Hjclm-
roos 1985, s. 49). Senneolitikum är alltså
en period där människan ger intryck av
att göra relativt stora ingrepp i den natur¬
liga miljön, landskapet har alltså blivit
ljusare och öppnare. Det är egentligen
först under denna tidsperiod som jord¬
bruk och boskapsskötsel troligen får cn
större betydelse för ekonomin.

Gravar

Vid undersökningen 1985 framkom för¬
utom ett senneolitiskt kulturlager även en
gravanläggning. Graven, som är en s.k.
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ST. KÖPINGE 21:25, ANL. 597

PLAN OCH PROFIL

i
a

O* b
Fig. 7. Gravgåvor a. Skära, b. Skifferhänge 2:3.

“ 0'
Tyvärr var det på grund av den otjänli¬

ga väderleken under undersökningen inte
möjligt att observera några skelettrester.
Gravgodset är också litet med en skära
och ett litet skifferhänge (Fig. 7). Intres¬
sant är dock att det i norra delen av gra¬
ven framkom två nedgrävningar, ungefär
10-15 cm djupa. Den kraftiga nedschakt-
ningen av området medför dock att de ur¬
sprungligen bör ha varit djupare. I an¬
läggningarna framkom ett mindre flint¬
borr (Anl. 594) och rester av tre större
kärl (Anl. 598). Ett av dessa kärl förelig¬
ger i relativt stora fragment vilket möjlig¬
gör en rekonstruktion. Kärlet har varit
den under perioden rakväggiga typen
med en kraftig vulst under mynningen.
Kärlet har en dekor bestående av vertika¬
la och horisontella band med så kallad
»taggtrådsornamentik» (Fig. 8). Ett av de
båda andra kärlen har en kraftigt profile¬
rad vulst under mynningen med taggtråds-
omamentik på kanten. (Fig. 9).

Ur dateringssynpunkt är kärlet med
»taggtrådsornamentik» intressantast. Den¬
na typ av dekor dateras vanligen till en
tidig del av senneolitikum och uppvisar
betydande likheter med den sena strids-
yxekulturen (Lomborg 1973, s. 137). Kärl
med likartad ornamentik har även påträf¬
fats i de nyligen undersökta senneolitiska
långhusen på Bornholm (Nielsen & Niel-

/')

<300°
O'-o

V

cO
03

A B
SMph*.

aflo

O' <2

Fig 6. Senneolitisk gravanläggning.

flatmarksgrav utan någon idag synlig
markering ovan jord, är belägen endast
ett tiotal meter från huslämningen (Fig.
3). Anläggningen är ca 4 meter lång och
ca 2,25 meter bred med ett största djup
av ungefär 0,6 meter (Fig. 6). Graven ut-
göres av en ram bestående av i genom¬
snitt 20-30 cm stora stenar, tätt packade.
Bottnen på graven utgjordes av ett delvis
bevarat lager av små, tätt lagda stenar.
Orienteringen på graven är ungefär nord¬
väst-sydväst.
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Hagestad inte stort. I området var tidi¬
gare endast fyra kända, därav två pri¬
märgravar i bronsåldershögar (Tesch
1983, s. 38). Varje nytt gravfynd är därför
av intresse. Här ska därför endast kort yt¬
terligare ett nytt gravfynd omnämnas.

Under provundersökningar hösten
1986 vid St. Herrestad 28: 1 (Fig. 1) i akt
och mening att finna spår av idag helt för¬
svunna dösar, d.v.s. stenkammargravar
från yngre stenålder, påträffades istället
en flatmarksgrav från senneolitikum. Gra¬
ven var 2,3 m lång och 0,8 m bred med
ett djup av 0,4 m. Anläggningen var täckt
av flera lager av tätt packade stenar.
Kring själva graven kunde dock en tyd¬
lig ram iakttagas (Fig. 10). Efter det att
en betydande mängd sten borttagits fram¬
kom gravens botten med gravgodset en
flintdolk som var placerad ungefär i mit¬
ten av graven (Fig. 11). Tyvärr kunde
endast mycket obetydliga spår av skelet¬
tet dokumenteras. Troligt är dock att
dolken legat vid den dödes höft, den har
förmodligen varit fastsatt i bältet. För¬
utom dolken påträffades endast ett mindre
antal flintavslag. I fyllningen till graven
framkom dessutom ett litet fragment av
en slipad flintyxa samt några skärvor av
obestämbar keramik.

Dateringen av graven får bygga helt på
dolken. Typmässigt tillhör den typ 2 allt-

V-- . t'i’rr*rm>t4 •' *ÿ

f

■rr*ttt 1 1

•'Xc'r rr- v

U-Vi v ■/:

Fig. 8. Krukskärvor från samma kärl påträffade i
anl. 598. 2:3.

sen 1985, s. 111). En grav från Löderup i
Sydostskåne med keramik som starkt på¬
minner om den från Köpingebro är C14-
daterad till 1910±60f.Kr. (Strömberg
1975, s. 44).

De båda groparna kan tolkas som en
form av offeranläggningar. Dylika kän¬
ner vi från t.ex. gravfältet vid Ingelstorp
(Strömberg 1982, s. 101). I vilket förhål¬
lande står då graven till själva boplatsen?
Några skärvor med »taggtrådsornamen-
tik» påträffades inte i huset eller kultur¬
lagret, men då keramikmaterialet är litet
är detta inte något klart belägg för att
graven skulle vara äldre. Någon större
tidsdifferens mellan grav och boplats kan
inte anses föreligga. Att man under sen¬
neolitikum ofta anlade gravarna i relativt
nära anslutning till boplatserna har också
belagts av Märta Strömberg i hennes om¬
fattande undersökningar i Sydostskåne
(Strömberg 1982, s. 107 ff.). Antalet sen-
neolitiska gravar inom Herrestad/Kö-
pinge-området är jämfört med Löderup/

- - \ fl

X • • t*•v.

Fig. 9. Mynningsskärvor från två kärl påträffade i
anl. 598. 1:2.
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så en tidig del av senneolitikum (Lom- lagda i området. Inom ett område endast
ett hundratal meter sydöst om graven har

Boplatser som kan vara samtidiga med ett betydande antal senneolitiska flint¬
graven är genom framför allt lösfynd be- och stenartefakter påträffats, både dol¬

kar, skafthålsyxor, pilspetsar och håleg-
gade flintyxor. Dolkama är huvudsakli¬
gen av typ III vilket medför att grav och
boplats i detta fall kan vara i stort sett
samtidiga. Värt att nämna är också den
intressanta senneolitiska huslämningen
på backen vid Piledal inte långt från gra¬
ven (Larsson & Larsson 1984, s. 38 ff. )

borg 1973, s. 44 ).

i
I

?ÿ

Årderspår

Efter att ha behandlat gravar och den
senneolitiska bosättningen har tiden nu
kommit för de spår av odling som upp¬
täcktes under utgrävningen. Vid fram-
rensningen av den västra delen av utgräv-

Fig. ll.
Dolk
från graven.
1:2.
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Fig. 12. Årderspår. Lägg märke till hur dessa skär över den senneolitiska nedgravningen (Huset) i bildens
centrala del. Några av de takbärande stolphålen till äldre jämåldershuset framträder tydligt i bildens övre
del. Markerade med ★.

störd långdös vid Skogsdala, inte långt
från den här behandlade boplatsen, på¬
träffades ett ca 100 kvm stort område
med årderspår (Jacobsson 1986, s. 106 f.).
Någon datering av årderspåren är i detta
fall inte möjlig. Det vanliga är, precis
som vid Skogsdala, att årderspåren fram¬
kommer under gravhögar och endast
undantagsvis i samband med boplatser
(Thrane 1982, s. 20). Vid enstaka bo¬
platsundersökningar har dock spår fram¬
kommit t.ex. vid Fragtrup på Jylland
(Draiby 1985, s. 168 ). Vid denna bo¬
plats har man föreställt sig att bosätt¬
ningen vandrat och då uppkommer följ¬
aktligen ett mönster där åkrar och bo¬
sättning skiftar (Draiby 1985, s. 169 f.).

ningsområdet kunde på ett flertal ställen
spår av ett årder iakttagas (Fig. 12 ). Ett
årder är en primitiv plog som inte vänder
jorden. Ett mönster med korsande spår
är karakteristiskt. Dateringen av dessa
spår är inte helt klar. De får dock anses
som varande yngre än den senneolitiska
bosättningen då de överkorsar husläm¬
ningen (Fig. 2 ). Tydligt är också att spå¬
ren är äldre än det hus som har legat tvärs
över undersökningsytan då de kraftiga
takbärande stolparna till detta är grävda
genom årdermärkena. En datering till nå¬
gonstans under äldre bronsålder kan där¬
för anses som trolig.

Årderspår hör inte till vanligheterna i
Skåne. Vid undersökningen av en för-
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2,5 cm lång och har ett 1,2 cm långt spröt.
En svag ornamentik är synlig och består
av punktlinjer (Fig. 13 ). En datering till
övergången mellan period III och IV är
den mest troliga (Strömberg 1975, s.
184). Dubbelknappen från Köpinge har
inte ett så långt spröt som Montelius Min¬
nen 1128 och 1129 som dateras till period
IV. Dubbelknappen påträffades inte i
kulturlagret utan i en anläggning, 68, i yt¬
terområdet av den undersökta ytan. I
samma anläggning framkom också en
större skärva av den för yngre bronsålder
så karakteristiska »rabbiga» keramiken. I
anslutning till anläggningen fanns också
en större stenhäll och det är möjligt att
det är fråga om en starkt skadad urnegrav.
Några brända ben påträffades dock inte.

Det är nu dags att behandla det i rubri¬
ken nämnda huset. Stolpfärgningarna till
ett större hus framträdde redan på ett ti¬
digt stadium av undersökningen och ef¬
terhand som kulturlagret i den östra de¬
len av ytan borttogs fick vi en relativt klar
bild av huset (Fig. 14). Längden, räknat
från de takbärande stolpfärgningarna,
upgår till 13,5 m och bredden mellan
dessa är ca 2 m. Avståndet mellan stol¬
parna är 2 m i den västra delen, 3 m i den
centrala delen och i öster endast 0,5 m.

Den övervägande delen av stolparna
har haft en packning bestående av lera
och sten. Av färgningarna framgår att
stolparna varit av ansenliga dimensioner.
Djupet varierar mellan 35 och 50 cm.
Diametern på stolphålen är mellan 30 och
45 cm.

Vilka anläggningar som kan ha tillhört
huset är svårt att säga något definitivt
om. Det är dock möjligt att den stora här¬
den, anl. 53, i västdelcn ingått liksom anl.
113 som var en större kokgrop. Övriga
anläggningar är antingen äldre eller yngre
än huset.

Fig. 13. Dubbelknapp från anl. 68. 2: 1.

Ett järnåldershus
Vid undersökningen stod det snart klart
för oss att det svartbruna, övre kulturlag¬
ret som sträckte sig över hela undersök-
ningsytan skulle dateras till yngre brons¬
ålder. Fynden är relativt få, men kerami¬
ken pekar entydigt på en datering till mit¬
ten av yngre bronsålder (Period IV ). Nå¬
gra senare karakteristiska drag som t.ex.
lister med intryck på övergången mellan
hals och buk påträffades inte. Keramiken
från kulturlagret är av den mer allmänna
yngre bronsålderstypen, ofta »rabbig»,
d.v.s. slammad och relativt grov. Det fö¬
religger dock några enstaka mynnings-
skärvor av en annan typ. Dessa är svarta
och glättade samt betydligt tunnare i god¬
set än den övriga keramiken. Tyvärr är
den övervägande delen av keramiken
mycket fragmentarisk vilket omöjliggör
en rekonstruktion av kärlformer. Ett un¬
dantag finns dock. I anl. 46 a påträffades
en del av cn botten till en öppen skål. Dy¬
lika är dock mycket svåra att kronolo¬
giskt placera (Stjernquist 1969, s. 57, 58
abb. 16).

Bronsföremål är, som vanligt får man
säga, få på bronsåldersbopatser. På den
här aktuella boplatsen påträffades endast
en dubbelknapp av brons. Knappen är

12
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Fig. 14. Utsnitt ur anläggningsplancn med det äldre järnåldershusets stolphål markerade med svart.

het att utöka ytan. Åt väst kunde vi troli¬
gen begränsa huset men åt öst var detta
inte möjligt. En datering av huset på rent
typologiska grunder till förromersk järn¬
ålder, alltså tiden kring 600-0 f.Kr., är
däremot möjlig. Paralleller till huset har
undersökts vid L. Köpinge (Tesch 1983,
s. 48). Huset från L. Köpinge var 18 m
långt och avståndet mellan de takbärande
stolparna uppgick till 2 m. Detta stäm¬
mer väl med det här diskuterade huset
från Nyby.

Dateringen av huset är inte helt klar.
Ovan nämndes att keramiken kan dateras
till mellersta delen av yngre bronsålder
och att dubbelknappen från anl. 68 kunde
dateras till övergången period III och IV
men husets utseende motsäger en sådan
datering.

Den vanligaste typen av yngre bronsål-
dershus i Sydskandinavien har, precis
som det här diskuterade huset, två rader
med takbärande stolpar. Längden vari¬
erar, men 15-20 m verkar vara normalt.
Bredden mellan de takbärande stolparna
är i genomsnitt ca 4 m. I de fall husens
väggar kan rekonstrueras verkar framför
allt två saker vara karakteristiska; indrag¬
na dörröppningar samt rundade gavlar
(Lomborg 1977, s. 126). Då endast ett
mindre parti av vägglinjen kunde iaktta¬
gas vid Nyby är det svårt att säga något
om utseende. Antydan till en indragen
dörröppning kan dock ses i husets syd¬
östra del (Fig. 14).

Det här aktulla huset skiljer sig tydligt
från den vanligast förekommande yngre
bronsålderstypen; framförallt beträf¬
fande bredden mellan de takbärande stol¬
parna. Längden på huset är svår att klart
bestämma. På grund av förutsättningarna
vid undersökningen hade vi inte möjlig-

Sammanfattning
I artikeln har redogjorts för ett ganska
komplicerat förlopp på en mindre under-
sökningsyta vilket också visar att en om¬
sorgsfull dokumentation i fält möjliggör
en relativt ingående diskussion kring bo-
sättningsförhållanden.

Vid Nyby har fyra, möjligen fem, olika
horisonter kunnat hcläggas:
1. Grav, troligen kombinerad med bo¬

sättning under senneolitisk tid.
2. Årderspår, äldre bronsålder?
3. Bosättning under mellersta delen av

yngre bronsålder (Period IV). Har
också belagts genom RAÄ UV-syds
undersökningar i området.
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4. Bosättning, långhus, förromersk järn¬
ålder.

5. Trolig bosättning under yngre järn¬
ålder. Detta kan beläggas genom de
stratigrafiskt yngre anläggningar som
framkom i övre delen av kulturlagret
som t.cx. anl. 90 (Ugn) och anl. 77
(Stensatt anläggning).

Undersökningen kan därför sägas ha läm¬
nat ett viktigt bidrag till vår kunskap
kring kulturlandskapets utnyttjande un¬
der förhistorisk tid i Köpingeområdet.

Ett varmt tack till följande som på olika sätt varit
behjälpliga vid undersökningen:

Per Karsten och Eva Warelius, gravningsassistenter
Ann-Louise Nilsson, renritning av planer samt före¬

mål
Inger Kristensson, fotoarbete
Lasse Wallin. UV-syd, för värdefull information

kring undersökningen 1985.

Noter
Stort tack till antikvarie Lasse Wallin, UV-syd,

för tillåtelse att behandla delar av fyndmaterialet
från 1985.
2 Ett varmt tack till lantbrukare Sten Stenson,
Köpingebro.
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Christoph Heers og Gottfried Hoffmanns kortserier
over de skånske fæstninger fra 1650’erne

Af Bjørn Westerbeek Dahl
Haraidsgade 35, 2.tv,, 2200 København N.

I denna artikel utredes tillkomsten av olika, till viss del hittills okända serier av fästnings-
kartor från slutet av dc skånska landskapens dansktid.

Í den tyske militæringeniør Christoph
Heers Monumentum-håndskrift fra ca.
1660 på Det Kongelige Bibliotek i Køben¬
havn findes 22 planer af det danske riges
fæstninger, herunder 8 kort fra de tidli¬
gere besiddelser øst for Øresund. Fra
Skåne er Kristianstad, Helsingborg,
Landskrona og Malmö taget med, fra
Halland Halmstad, Laholm og Varberg
og fra Blekinge Kristianopel.

Heers kort fra »Monumentum» er det
bedst bevarede sæt fæstningsplaner fra
1600-tallets Danmark, og det der derfor
vigtigt at kunne afdække de nærmere om¬
stændigheder omkring tegningen af dem.

Undersøgelser af Heers planer har ført
til opdagelsen af et sæt fæstningskort af
lignende type samt fragmenter af endnu
en kortsene.

De tre sæt, der alle må betragtes som
kopier af ældre kort, kan tilsammen af¬
sløre ejermanden til de originale kort,
som i de fleste tilfælde også er den, der
oprindeligt har foretaget de opmålinger,
der ligger til grund for kortene. For de
skånske landskabers vedkommende anty¬
des dermed en rig opmålingsvirksomhed i
dansketidens seneste år.

Heers Monumentum-håndskrift
Christoph Heers planer’ er indbundet i et
meget slidt rødt fløjlsbind og indeholder
som omtalt 22 tegnede planer, der sam¬
men med et titelblad er indklæbet i første
halvdel af bindet. Resten er ubenyttet,
bortset fra at Heer bagest i bindet har
indsat et ark med en gentagelse af måle¬
stokken fra titelsiden.

Titelbladet er delt i to halvdele og be¬
står af en triumfbue med en lang latinsk
indskrift til Frederik den 3. Den lyder i
oversættelse:

Til den ophøjede og mægtige Herre Fre¬
derik den 3., Konge af Danmark, De
Venders og Dc Gothcrs etc., den Uover¬
vindelige, Fædrelandets Fader, From,
Lykkelig, Berømt.
Herunder findes en underdanig dedika¬
tion:
Disse her indføjede kort over fæstninger
og kasteller, der er fremstillet i ét og sam¬
me måleforhold og i henhold til den her
gengivne målestok i rodemål, overdrager
i al underdanighed Christoph Heer.

Kartouchen nederst på titelbladet inde-
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Fig. 1. Halmstad. Fra Christoph Heers Monumentum i Det kongelige Bibliotek, København.

tidens nederlandske kortudgivelser.2
Heers omhu ved tegningen af kortene

viser sig også på en højst særpræget måde:
I stedet for at skrive byernes navne i
kartoucherne med hånden på sædvanlig
vis, har han valgt at samle typer i et
håndstempel også trykke texten på papiret.

Monumentum kan ikke spores længere
tilbage end til sent i 1700-tallet, da det
nævnes i et håndskrevet katalog over Det
Kongelige biblioteks manuskripter fra
1784,3 men dets tilstedeværelse på biblio¬
teket gør det overvejende sandsynligt, at
det har befundet sig i bibliotekets sam¬
linger lige fra Frederik den 3.s tid, og at
kongen altså -som anført på titelbladet -
faktisk modtog det af Heer.

holder den omtalte målestok, der viser,
at kortene er i ca. 1:6.877.

De vigtigste lokaliteter af betydning for
fortifikationen i det danske monarki er
repræsenteret: Foruden de nævnte er det
København, Kronborg, Køge, Korsør,
Nyborg, Nakskov, Hammershus, Frede¬
ricia, Båhus, Akershus, Sønderborg,
Glückstadt, Pinneberg og Rendsburg.

Kortene er koloreret i meget smukke
klare farver i overenstemmelse med det
faste farvevalg, man benyttede ved udar¬
bejdelsen af fæstningsplaner i 1600-tallet,
og i det hele taget har Heer kælet for kor¬
tenes ydre. Til hvert kort har han omhyg¬
geligt tegnet en kartouche i gråtoner efter
forlæg fra samtidens førende nederlanske
kortværker, udgivet af Ortelius- og
Blaeu-familierne. Det har dog ikke været
muligt at finde frem til forlæggene for
kartoucherne til Halmstad- og Laholm-
planerne, men de hører rimeligvis også til

Korttegneren
Et af de spørgsmål, der rejser sig ved un¬
dersøgelsen af Heers kort, er hvornår han
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har foretaget sin kopiering:
Det fremgår jo direkte af titelbladets

oplysninger, at kortene er tegnet i én om¬
gang. De er dermed kopier og vanskelige
at datere. Selvom der er kommet kort
med fra de områder øst for Øresund og
Kattegat, der gik tabt ved Roskildefreden
i 1658, må kopieringen være sket engang
efter maj-juni 1660, da man fra dansk
side igen kunne foretage en inspektion af
fæstningerne efter Karl-Gustav-Krigenes
afslutning. For på kortene over Kronborg
og Køge er de svenske befæstningsar¬
bejder fra 2. Karl-Gustav-Krig (august
1658-maj 1660) tegnet med. Til gengæld
kan de ikke være yngre end sommeren
1661, da Køge blev sløjfet, og der skete
store ændringer i planerne for Køben¬
havns fortifikation.

Denne datering passer fint ind i, hvad
vi iøvrigt ved om Heers ophold i Dan¬
mark: Han var i landet fra ca. 1658 til
sommeren 1669 og havde ganske nær til¬
knytning til sine to fætre Georg og Gott-1
fried Hoffmann. De har en vis betydning
for de kort, der skal behandles i denne ar¬
tikel, og derfor skal der her redegøres for
deres forhold.

Georg Hoffmann var født i Lauban i
Schlesien omkring 1612 og var kommet i
dansk tjeneste som ingeniør under Tor-
stensonsskrigen (1643-45). I 1649 blev
han betroet opførelsen af Fredericia og
arbejdede dér et par år. I 1655 udarbej¬
dede han en rapport om Danmarks fæst¬
ningsforsvar, der fik betydning for plan¬
lægningen af Danmarks faste forsvar i
årene op til Karl-Gustav-Krigene.

Under 1. Karl-Gustav-Krig ledede han
som oberstløjtnant et infanterikompagni i
Kristian Friis regiment i Skåne, men fra
foråret 1658 var han i København, hvor
han en tid under belejringen fungerede
som kommandant. Han døde i 1666.

WARBERÜ

Fig. 2. Varberg. Fra Christoph Heers Monumentum
i Det kongelige Bibliotek, København.

I marts 1648 var hans broder Gottfried
Hoffmann kommet til landet og han var
under broderens instruktion til 1651.
Herpå fortsatte han selv udbygningen af
Fredericia, indtil han i 1653 blev udnævnt
til ingeniør og forflyttet til Helsingborg,
hvor han til 1657 arbejdede med opførel¬
sen af den ny befæstning omkring byen.

Også Gottfried Hoffmann deltog i 1.
Karl-Gustav-Krig i Skåne og blev sendt
til København efter Roskildefreden i fe¬
bruar 1658. Her arbejdede han som
ingeniør til slutningen af 1661. Fra som¬
meren 1661 havde han desuden opsynet
med udbygningen af de fæstningsværker
omkring Kronborg, som svenskerne un¬
der ledelse af Erik Dahlberg havde ar¬
bejdet på fra 1659, men som de havde
efterladt ufærdige ved krigsafslutningen.

Endvidere deltog han i planlægningen
af det faste forsvar, og rejste således i
begyndelsen af 1661 med Krigskollegiets
magtfulde præsident Hans Schack på in¬
spektion rundt i landet.

1 1662 blev han forflyttet til Fredericia,
der skulle genopføres efter krigens øde¬
læggelser.

Christoph Heer, der som sine to fætre
var født i Lauban, kom sandsynligvis til
København mellem de to Karl-Gustav-
Krige og var i ca. 2 år under Georg Hoff¬
manns instruktion; men da Gottfried
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Fig. 3. Kristianstad og Kristianopel. Nationalmuseet, Købennhavn.

Hoffmann i 1662 blev udnævnt til inge¬
niør i Fredercia, foreslog man ham at
lade Heer følge med for at lære praktisk
fæstningsbyggeri. Heer kom med til Fre¬
dericia, men en lovet forfremmelse til
konduktør kom aldrig, og Heer levede til
1669 som Hoffmanns private medhjælp i
Fredericia.

I foråret 1669 rejste Heer derfor ud af
landet og blev i slutningen af året ud¬
nævnt til ingeniør i Strassburg. Dermed
forsvinder han helt ud af den danske mili¬
tærhistorie. Han døde i Dresden i 1701
efter en noget omtumlet tilværelse.

Intetsteds i Danmark sættes han i det
skriftlige kildemateriale i forbindelse
med nogen form for kortarbejder, og
udover Monumcntum har han tilsyne¬
ladende ikke efterladt sig noget skriftligt.

Nationalmuseets kort planer
1 Nationalmuseets 2. Afdeling findes 18
kortplaner, der i indhold og form står
Heers fæstningsplaner ganske nær.

Sættet er altså ikke komplet i forhold
til Heers 22 Monumcntumplaner, idet
der mangler kort over København, Kor¬
sør, Nakskov og Fredericia, men til gen¬
gæld er der ingen kort på Nationalmu¬
seet, der ikke også findes i Monumen-
lum. De 8 kort fra de skånske landsdele
er derfor alle repræsenteret i dette sæt
med genparter.

Det mangler helt det kunstneriske ud¬
styr med typetryk og sirlige kartoucher,
men de har et indbyrdes fællespræg, der
viser at de må være blevet kopieret i en
omgang af samme korttegner. Oveni-
købet er flere af kortene oprindeligt ble-
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vet tegnet på samme ark, der senere er
blevet klippet fra hinanden.

Halmstad og Laholm var tegnet på ét
ark, således at en del af Nissan er tegnet
ind på Laholmdelen af papiret, og derfor
nu optræder som en uforklarlig blå plet
på dette kort. Varbergkortet var tegnet
sammen med planen over Båhus, mens
Kristianopel, der er placeret i nederste
venstre hjørne af arket med Kristianstad,
ikke har kunnet klippes fra dette kort.

Monumentumplanerne og National¬
museets sæt er i samme måleforhold, og
alene den omstændighed viser deres
indbyrdes samhørighed.

Også kortenes indhold viser dette, idet
kun kortene over Landskrona, Helsing¬
borg og Laholm udviser nævneværdige
forskelle: Nationalmuseets Landskrona-
kort mangler gadeplan og Laholmkortet
omfatter kun midterpartiet med selve by¬
området af Heers tilsvarende kort.’’
Størst forskel viser Helsingborgkortene,
der fremstiller byen i idealskikkclscn
efter projekterne fra 1650erne. Monu-
mentum viser den planlagte gadeplan øst
for Kærnetårnet, men Nationalmuseets
plan i modsætning til Monumcntum inde¬
holder tre forværker i voldanlæggets
nordlige del.

Kortene over Halmstad, Varberg,
Malmö, Kristianstad og Kristianopel er
til detajlniveau overenstemmende i de to
sæt.

Hoffmann.
Hoffmanns kortproduktion er hyppigt

nævnt i det skriftlige kildemateriale, men
er svær at grave frem, idet han ikke har
signeret ret mange af sine kort. Der fin¬
des dog en lang række kort, der med
meget stor sandsynlighed kan tilskrives
ham-som oftest støttet af arkivalske be¬
læg. En foreløbig opgørelse over hans
kortproduktion viser, at han mindst har
tegnet 250 kort, hvoraf en del dog er gået
tabt.

På mange kort genkendes han karakte¬
ristiske håndskrift, der findes i utallige
breve, rapporter og regnskaber fra hans
lange embedsperiode fra 1648 til hans
død i 1687.

Et signeret kort over det vestlige Skåne
fra 1657 er for nylig blevet kædet sammen
med tre detajlkort fra krigsskuepladsen
under 1. Karl-Gustav-Krig i Skåne.6 Til¬
sammen understøtter de fire kort for¬
modningen om, at også Nationalmuseets
kortscrie er tegnet af Gottfried Hoff¬
mann, idet håndskriften på kortene er så
overensstemmende, at det må anses for
usandsynligt, at andre end han kan have
tegnet dem.

Proveniensen for Nationalmuseets
kortserie styrker da også denne anta¬
gelse. Kortene kan nemlig spores tilbage
til Det Kongelige Bibliotek, hvor et kata¬
log over den Nyere Kobbersamling fra
1788 nævner samtlige planer. Det frem¬
går ydermere af sammenhængen, at de
hører til Lambert van Havens tegnings¬
samling, der i 1696 blev købt af biblio¬
teket.7

Kortenes proveniens fra van Havens
samling er ikke uinteressant, idet van
Haven som civil generalbygmester i
1670erne og 1680erne havde netop den
daværende generalkvartermestcr Gott¬
fried Hoffmann som militær kollega.

Generelt kan det dog siges, at Natio¬
nalmuseets kort virker noget ufærdige, og
på de fleste af kortene er f. ex. byernes
voldanlæg kun lige antydet, men ikke
gennemtegnet på den omhyggelige vis,
som Heers planer.

Det ville være oplagt også at tilskrive
Heer disse kort, hvis der ikke havde
været gode indicier for at kortene faktisk
ikke er tegnet af ham, men af Gottfried
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* Fig. 4. Laholm. Nationalmuseet,
København.

Ovenikøbet kan det dokumenteres, at de
i flere tilfælde har arbejdet sammen om
konkrete byggeopgaver.

Det er derfor ikke overraskende at
finde Gottfried Hoffmanns fæstningspla¬
ner i van Havens samling, men hvornår
og under hvilke omstændigheder, han har
fået dem overdraget, vides ikke.

hold af de to omtalte kortserier (d.v.s. ca.
1:13.735), men indholdsmæssigt meget
lig de to sæt.

Heisingborgplanen rummer oplysninger
fra begge de to nævnte kort over byen og
viser byplanen som Monumentum og
fæstningsværkerne stort set i den skik¬
kelse, Gottfried Hoffmann gav dem på
Nationalmuseets plan. En ravelin foran
Ängelholmsporten, der er udeladt på Na¬
tionalmuseets kort, er dog med både hos
Heer og på kortet på Helsingborgs
Museum.

Det 3. sæt

På Helsingborgs Museum findes et kort¬
blad med 2 planer over Helsingborg og
Landskrona. De er i det halve målefor-
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'

..t HT :

Landskronaplanen indeholder som
Monumentum en byplan, der jo ikke er
med på Nationalmuseets kort.

Kortbladet med de to byer er i en tem¬
melig miserabel tilstand, slidt og bieget
og med en række karakteristiske lang¬
strakte rifter i papirets overflade.

De to kort er adskilt af en tredobbelt
lodret streg, som korttegneren har brugt
som nord-syd-axe til sin kompasrose.

Kortbladet ligner stærkt et Malmö-kort
i Det kongelige Bibliotekt Kortsamling.8

Bortset fra at det indeholder en by¬
plan, der hverken optræder på National¬
museets eller Heers planer, og viser
byens omgivelser i et større udsnit, er
kortets oplysninger identiske med de tid¬
ligere omtalte kortserier.

Kortet er forsynet med en målestok,
der viser, at det er i samme måleforhold
som Helsingborg- og Landskronakortene.

Det bærer også præg af slid og overfla¬
den har de samme karakteriske skrifter
som kortarket på Helsingborgs Museum.

f
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Fig. 6. Malmö. Det kongelige Biblioteks Kortsamling, København.

21



Der kan da heller ikke herske nogen
tvivl om, at de tre kort har nær tilknyt¬
ning til hinanden: Langs Malmökortets
overkant, der er meget uregelmæssigt af¬
skåret, ses tydeligt en tredobbelt vandret
streg og fragmenterne af en tredobbelt
lodret streg (som på Helsingborg/Lands-
kronakortet). Malmökortet er altså
oprindeligt blevet tegnet på et ark sam¬
men med mindst to andre kort.

Desværre passer afskæringen af Hel¬
singborg- og Landskronakortene ikke
med den tilsvarende afskæring af Malmö¬
kortet, så kortene kunne sættes sammen
som brikker i et puslespil, men at de to
kortblade er blevet tegnet af den samme
person på det samme tidspunkt er ube¬
tvivleligt, og bevises indirekte af en 1700-
tals kopi af det oprindelige - hele og ube¬
skårne-kortark, der opbevares i Tøjhus¬
museets Tegningsarkiv. Her ses Malmö¬
kortet gengivet nederst på arket adskilt
fra de to andre kort med en vandret streg.
Øverste halvdel af kortbladet indeholder
så Heisingborgplanen til venstre og
Landskronakortet tilhøjre.9

Det originale kort må altså være blevet
skåret over på et ret sent tidspunkt, og de
to dele derefter være splittet ad, således
at Helsingborg og Landskrona-delen med
planernes fælles kompasrose er endt på
Helsingborgs Museum og Malmödelen
med målestokken på Det Kongelige
Bibliotek.

De tre korts åbenlyse lighed med
Heers og Hoffmanns kortscrier gør det ri¬
meligt at betragte dem som fragmenter af
en større kortscrie af lignende art, mulig¬
vis omfattende samtlige 22 planer.

Men er det Heer eller Hoffmann, der
har tegnet disse kort? Skriftrullen med
målestokken på Malmökortet genkendes
fra et stort kort over Nørrejylland, der
for nylig er blevet tilskrevet Gottfried

Hoffmann, og kompasrosen på Helsing-
borg/Landskronakortet ses på Hoff¬
manns kort over det nordvestlige Skåne
fra 1657 samt på hans kort over Frederi¬
cia fra 1665.10

Det er derfor mest sandsynligt, at
Gottfried Hoffmann også har tegnet kor¬
tene i denne 3. serie. De håndskrevne
stednavne tyder da også på dette.

Kilderne
Der er intet der tyder på, at der har exi-
steret et nu forsvundet 4. sæt, et »moder¬
sæt». Snarere tværtimod: Hver kortserie
indeholder jo oplysninger, der ikke fin¬
des i de to andre serier. Det må derfor
anses for sandsynligt, at Christoph Heer
og Gottfried Hoffmann begge har haft
adgang til den samme gruppe af forske-
ligtartedc landkort.

Heers bemærkninger på Monumen-
tums titelside, om at han har omsat pla¬
nerne til ét og samme måleforhold, kan
jo kun tydes i den retning, for det betyder
jo omvendt, at han som udgangspunkt
har haft en broget, usammenhængende
gruppe af kort som forlæg.

De tre sæt er rimeligvis kopieret på
samme tidspunkt, d.v.s. som tidligere an¬
ført i 1660 eller 1661.

Hvis man undersøger kortenes indhold
med henblik på en bestemmelse af origi¬
nalernes datering viser mangfoldigheder¬
ne sig da også tydeligt, og det gælder ikke
mindst for det skånske materiale: Uhel¬
digvis hæmmes mulighederne for en ud¬
tømmende datering af en mangelfuld
forskning i de skånske landskabers fæst¬
ningsforhold i 1600-tallets første halvdel.

Et yderligere usikkerhedsmoment er
naturligvis den omstændighed, at der på
flere af fæstningerne tilsyneladende ikke
blev foretaget anlægsarbejder i flere tiår,
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det gælder f.ex. Laholm og Kristianstad.
Forlæggene for Halmstad og Varberg

må være ældst: Halmstadkortet mangler
et udenværk øst for byen langs Nissan,
der blev opført ca. 1643-44, mens planen
over Varberg viser bastionen den Grå
Munks udvidelse, der pågik 1641-44.
Forlæggene må dog være fra før freden i
Brømsebro i 1645, da Danmark mistede
Halland.

Forlægget for kortet over Kristianopel
må være tegnet efter ombygningen af
fæstningens nordfront i 1643 og den sam¬
tidige opførelse af Landporten. Kortet
over Malmö kan dateres til efter 1644-45,
da udenværket vest for byen blev opført.
Landskronas plan er fra efter opførelsen
af forværket mellem Slottet og Skibbro¬
en, opført 1652/53 og før anlægget af ra¬
velinen ved Østerport i 1656."

Helsingborgkortet er noget vanskelige¬
re at datere, idet vi ikke exakt kender de
forskellige byggefaser for anlægget af
fæstningen i perioden 1653-1657.

Under alle omstændigheder må forlæg¬
gene for de skånske landskabers fæst¬
ninger være tegnet før overdragelsen til
Sverige i 1658,

Det er tidligere nævnt, at Christoph
Heers kort over Laholm i høj grad min¬
der om et kort over byen i Det kongelige
Biblioteks Kortsamling. Dette kort er for
nylig blevet tilskrevet Gottfried Hoff¬
mann, og er rimeligvis Heers umiddelba¬
re forlæg;12 det er i så fald det eneste af
Heers forlæg, der nærmere kan bestem¬
mes. Også dette kort må bygge på ældre
kortmateriale fra før 1645, og kan således
ikke være en original opmåling af Hoff¬
mann, der først kom til Danmark i 1648.
Efter al sandsynlighed har han kopieret
et kort i dansk besiddelse. Også i andre
tilfælde ses han som en flittig kopist af
andres kort. I løbet af 1650erne foretog

han således kopieringer af den danske
kartograf Johannes Mejers kort over det
danske rige. Et af disse arbejder, et kort
over Nørrejylland, er blevet nævnt i det
foregående. Af større interesse for de
skånske landskaber er to omhyggeligt
tegnede generalkort over Skåne og et ge¬
neralkort over Blekinge med udgangs¬
punkt i Johannes Mejers detajlkort over
landsdelene fra 1650ernes slutning.13

Hoffmann har imidlertid i flere tilfælde
selv leveret forlæggene og kendes som en
meget dygtig kartograf med dokumente¬
rede selvstændige opmålinger:

Hans opmålingsarbejder i 1650erne,
som må være det tidsrum, der i denne for¬
bindelse er af størst interesse, kan spores
i et brev fra 1661, hvor det nævnes, at han
før krigen foretog »mange og vidtløftige
rejser i alle provinser» for at »opmåle de
fleste fæstninger». At han opmålte i de
skånske landskaber må være oplagt, da
han jo i denne periode var tilknyttet Hel¬
singborgs fortifikation. Vi ved således, at
han allerede i 1653 tegnede et fremragen¬
de kort over Bornholm.14

Også senere ses han benyttet som kar¬
tograf, og i 1671 fik han ligefrem en be¬
stalling som militærkartograf med vidtgå¬
ende forpligtigelse til at vedligeholde en
kortsamling, der primært skulle indehol¬
de kort af betydning for fortifikationen,
men Hoffmanns arbejdsopgaver omfatte¬
de også optagelsen af rene topografiske
kort.15

Som kartograf rejste han også rundt i
1650erne og skabte herved grundlaget for
sin store og vigtige kortsamling, der
glimtvis optræder i kilderne.

Den tilfaldt efter hans død i 1687 søn¬
nen Christoph, hvorfra kortene må være
kommet til Det Kongelige Bibliotek,
hvor en påfaldende stor mængde af hans
kort er bevaret. Desværre findes der in-
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fried Hoffmanns betydelige og omfatten¬
de kortsamling og hans egne kartografi¬
ske opmålinger i årene op til 1658.

gen inventarer eller accessionslister over
hans samling, som den, der blev udarbej¬
det, da man købte Lambert van Havens
kort- og tegningssamling, og derfor kan
karakteren af hans samling ikke nøjere
bestemmes. Det er dog det sandsynligste,
at han har haft en del originale kort eller
kopier heraf. Dc er så igen blevet kopie¬
ret af ham selv (Nationalmuseets planer
og det 3. sæt) og Christoph Heer (Monu-
mentums kort).

.

Noter
Det Kongelige Bibliotek. Håndskriftafdelingen.

Gammel Kongelig Samling 716-2".
2 Se de udførlige beskrivelser af kortene i bilaget.

Catalogus manuscriptorum Bibliotheca; Regi* in
folio. Scriptus ct ordinatus a" 1784, Tom: 2.
4 Bjørn Westerbeek Dahl: Gottfried Hoffmann -
ingeniør, administrator og militærkartograf, ea.
1628-1687 (i: Krigshistorisk tidsskrift, 23. årg., nr.
1, april 1987, s. 10-22), og samme: Christoph Heers
kort over Kastellet i København (i: Krigshistorisk
tidsskrift, 20. arg., nr. 1, maj 1984, s. 35-39).

El kort over Laholm i Det Kongelige Biblioteks
Kortsamling er en mulig variant af delte kort. -

Gengivet hos Bjørn Westerbeek Dahl: Gottfried
Hoffmanns kortlægninger under krigen i Skåne i
1657 (i: Ale, 1986, nr. 2, s. 23).
6 Som note 5).
7 Nationalmuseet. 2. Afdeling. Fortegnelse over
Boger, Kort, Tegninger og Archivalier. der crc an¬
skaffede eller forærede til det Kgl anlit|uarisk-topo-
graphiske Archiv, nr. 538. - Catalogus over den ny¬
ere Kobber=Samling og nogle Tegninger i det Kon¬
gelige Store Bibliotheque. (MS i Den Kongelige
Kobberstiksamling, jf. Jørgen Sthyr: Et Inventar
over Lambert van Havens Samling, i: Kunstmuseets
Aarsskrift, 1939, s. 149).
8 Det Kongelige Bibliotek. Kortsamlingen. Inge¬
niørkorpsets kortaflcvering, XVIII, 4, I, Malmö c.
v Tøjmuseet. Tegningsarkivet. U-402.
Ift Nørrejylland: Del Kongelige Bibliotek. Hånd¬
skriftafdelingen. Ny Kgl. Saml. 409d-2”, 2, jf.
BjørnWesterbcck Dahl: Ophavsmanden til Dania-
Norvegia-koitcl i Det Kongelige Biblioteks Kort¬
samling (i: Fund og forskning, 26, 1982-83, s. 37). -
Fredericia: Det Kongelige Bibliotek. Kortsamling-

1
s

5

De tre kortserier, der altså kan være teg¬
net efter materiale i Hoffmanns kortsam¬
ling, har en bemærkelsesværdig parallel i
Erik Dahlbergs fæstningsplaner fra 1648,
som han tilegnede den svenske general
Lennart Torstenson.

De blev til på et tidspunkt, hvor Dahl¬
berg var konduktør hos kommandanten i
Demnin Conrad von Mardefeld, der var
overinspektør over de svenske fæstnings¬
værker syd for Østersøen.

Der hersker ingen tvivl om, at Dahl¬
berg har anvendt overinspektørarkivets
kort og tegninger, der dels var tegnet af
Mardefeld og hans stab, og dels erobrede
fra kejserlige arkiver og danskerne under
krigene i 1600-tallets første halvdel. For
et enkelt af kortene kan det dokumente¬
res, at Mardefeld selv har tegnet origina¬
len, i andre tilfælde, at kortene er tegnet
på grundlag af kort fra danske samling¬
er.16 Parallellen til Heers Monumcn-
tumplaner og Hoffmanns kortsamling er
således ganske tydelig.

5

1

en.
11 Halmstud: Bengt Bengtsson: Halmstad som fäst¬
ning (i: Föreningen Gamla Halmstads årsbok 1941,
18. årg., s. 146). -Varberg: Albert Sandkleff: Var-
bergs Slott och lastning. Stockholm 1966, s. 37-39.
- Malmö: Nils Gösta Sandblad: Malmö (i: I Grenzen
(red.): Christian I Vs Hyanlægog andre Bybygnings¬
arbejder. København 1937, s. 184). - Landskrona:
K. C. Rockstroh: Knud Ulfeldt til Svenstrup (i:
Historisk Tidsskrift, 8. Række. 1. Bind, 1907-1908,
s. 434).

Lakunerne i kildematerialet fra 1640erne
og 1650erne sætter naturlige grænser for
en mere indgående udredning af omstæn¬
dighederne bag kortplanernc.

Det er dog rimeligt at antage, at dc 8
kortplaner over fæstningerne i de skånske
landskaber både har tilknytning til Gott-
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,ä Se note 5),
Det ene Skånekort i: Nationalmuseet 2. Afde¬

ling, Det har samme proveniens som Nationalmuse¬
ets genparter af Heers Monumeittumplaner, - Del
andel Skånekort i: Det Kongelige Bibliotek. Kort¬
samlingen (signaturen: Kortskab). - Blekingekortet
sammesteds (1113, 116-0-1650/1), jf. Bjørn Wes-
terbeek Dahl: Gottfried Hoffmanns kort over Kri-

Orientering(smidler): Nordnordvestvendt.
Titel: CHRISTIANSTAD.
Bemærkninger: Typetrykt antikva: Højde: 5 mm.

Landskrona
Tormat: Højde: 310 mm, bredde: 406 mm.
Papir og vandmærker: 1 ark, opklæbet.
Teknik: Koloreret tegning med typetryk.

(vandet), grønt (voldskråninger), brunt (vold¬
kroner), rødt (bebyggelse), gråt (kartouchen,
skibene).

Udsmykning: Kartouehe fra Blaeu-kortet over det
sydlige Holland fra 1631: ZUYDHOLLANDIA
strictc sumta, jf. C. Koeman: Atlantes Necrlan-
dici. 1. bind. Amsterdam [1967], s. 77.

Målestok og måleforhold: Som resten af sættet: ca.
I : 6.877,

Orientering(smidler): Nordvendt.
Titel: LANDSCROON.
Ilemærkninger: Typetrykt antikva: Højde: 5 mm.

Blåtstianopel. Karlshamn og Blekinge fra 1650erne og
1670erne (i: Blekingeboken 1987. s. 122-124), heri
gengivelse.

Rigsarkivet. Landetaten. Krigskollegiet, ind¬
komne breve 1661. Hoffman 21.1.1661. Born-
holmskortct: Bjørn Westcrbeek Dahl: To kort over
Bornholm fra 1650erne (i: Bornholmske samlinger
1984, s. 125-134).
11 Rigsarkivet. Landetaten. Krigskollegiet. Gene-
ralkrigskommissærcn. 1671. Reskripter til Otto
Pogwisch 1671. 28.1.1671.
'* Krigsarkivet. Stockholm. Handritade kartverk
21. - Den Letlcrstedtske Forenings Danske Afdeling
takkes på det hjerteligste for økonomisk rejseun-
dcrstøttelse for bl.a. at registrere de danske fæst¬
ningsplaner i dette håndskrift. - E. Ericsson og E.
Vennberg: Erik Dahlbergh. Uppsala 1925, s. 36 og
noten s. 156.

Helsingborg
Hormat: Højde: 310 mm, bredde: 406 mm.
Papir og vandmærker: 1 ark, opklæbet.
Teknik: Koloreret tegning med typetryk. - Blåt

(vandet), rødt (bebyggelse, dannebrogsflag).
grønt (skråninger og voldskråninger), brunt
(landeveje og voldkronen), gulrødt (den plan¬
lagte bebyggelse i Østbyen), gråt (kartouchen,
skibene).

Udsmykning: Kartouehe fra Blaeu-kortet over
kysten ved Genova fra 1640: RÍVIERA DI GE¬
NOVA Dl LEVAN TE, jf, C. Koeman: Atlan¬
tes Neerlandici. 1. bind. Amsterdam [1967], s.
[1601-

Målestok og måleforhold: Som resten af sættet: ea.
1:6.877.

Orientering(smidler) : Østvendt.
Titel: HEI.SINGBVRG.
Bemærkninger: Typetrykt antikva: Højde: 5 mm.

Bilag: Teknisk beskrivelse

CHRISTOPH HEERS MONUMENTUM

Lokalisering: Det kongelige Bibliotek. Håndskrift-
afdelingen. Gammel kongelig samling 716-2".

Måleforhold: Efter målestok på titelblad og bag-
perm: 210 rhinlandske roder a 3,766242 m=ca.
1 :6.877.

Kristianstad
Format: Højde: 393 mm, bredde: 301 mm
Papir og vandmærker: I ark. - Vandmærke ses ik¬

ke, opklæbet.
Teknik: Koloreret tegning med typelryk. - Blåt

(vandet), grønt (voldskråninger), brunt (lande¬
veje og vold kroner), rødt (bebyggelse), gråt
(kartouchen).

Udsmykning: Kartouehe fra Ortelius-kort over det
historiske Middelhavsområdes vestlige del fra
1624: LVMEN HISTORIARVM per Occiden¬
tem. jf. C. Koeman: Atlantes Neerlandici. 3.
bind. Amsterdam [1969], s. 70.

Målestok og måleforhold: Som resten af sættet: ca.
1 : 6.877.

Malmö

Format: Højde: 311 mm, bredde: 408 mm.
Papir og vandmærker: 1 ark, opklæbet.
Teknik: Koloreret tegning med typetryk. Blåt

(vandet), rødt (murværk, bygninger), grønt
(voldskråninger), brunt (voldkroner), gråt (ski¬
bene, kartouchen).

Udsmykning: Kartouehe fra Blaeu-kortet over
Bispedømmet Münster fra 1630: MONASTE-
RIENSIS EPISCOPATUS, jf. C. Koeman: At-

25



lantcs Neerlandici. 1. bind. Amsterdam 11967],
s. 74.

Målestok og måleforhold: Som resten af sættet: ca.
1:6.877.

Orientering(smidler) : Sydvendt.
Titel: MALMOE.
Bemærkninger: Typetrykt antikva: Højde: 5 mm.

Orientering(smidler): Vestvendt .
Titel: VVARBERG.
Bemærkninger: Typetrykt antikva: Højde: 5 mm.

Kristianopel
Format: Højde: 200 mm, bredde: 304 mm.
Papir og vandmærker: 1 ark, opklæbet.
Teknik: Koloreret tegning med typetryk. - Blåt

(vandet), rødt (bygninger), gråt (kartouchen).
Udsmykning: Kartouche fra Blaeu-kortet over her¬

tugdømmet Braunschweig m.v. fra 1640:
DVCATVS BRVNSVICENSIS Fereq
LVNÆBVRGENSIS, cum adjecentibus Episco-
patibus, Comit. Domin. etc. DESCRIPTIO
GEOGRAPHICA, jf. C. Koeman: Atlantcs
Neerlandici. I. bind. Amsterdam [1967], s.
[11*]-

Målestok og måleforhold: Som resten af sættet: ca.
1:6.877.

Orientering(srnidler): Nordøstvendt.
Titel: CHRISTIANOPEL.
Bemærkninger: Typetrykt antikva: Højde: S mm.

Halmstad (Afbildet s. 16)

Format: Højde: 200 mm, bredde: 313 mm.
Papir og vandmærker: 1 ark, opklæbet.
Teknik: Koloreret tegning med typetryk. - Blåt

(vandet), rødt (murværk), grønt (skråningerne,
voldskråningerne), brunt (voldkronen), gråt
(kartouchen).

Udsmykning: Kartouchc fra uidentificeret, formo¬
dentligt nederlandsk kort fra første halvdel af
1600-tallel.

Målestok og måleforhold: Som resten af sættet: ca.
1 : 6.877.

Orientering(smidler): Nordvendt .
Titel: HALMSTAD.
Bemærkninger: Typetrykt antikva: Højde: 5 mm.

NATIONALMUSEETS KORTPLANER
Laholm

Formal: Højde: 312 mm, bredde: 406 mm.
Papir og vandmærker: 1 ark, opklæbet.
Teknik: Koloreret tegning med typetryk. - Blåt

(vandet), rødt (huse, murværk), grønt (skrå¬
ninger, kirken), gråt (kartouche).

Udsmykning: Kartouchc fra uidentificeret, formo¬
dentligt nederlandsk kort fra første halvdel af
1600-tallot.

Målestok og måleforhold: Som resten af sættet: ca.
1:6.877.

Orienrering(smidler): Nordvendt.
Titel: LAAHOLM.
Bemærkninger: Typetrykt antikva: Højde: 5 mm.

Lokalisering : Nationalmuseets 2. Afdeling, Køben¬
havn.

Inventarnummer: 538s.
Proveniens: Modtaget 28.1.1864 fra Den kongelige

Kobberstiksamling; nævnt i 1788 i kataloget
»Nyere Kobber =Samling (MS i Den kongelige
Kobberstiksamling), og kan rimeligvis føres til¬
bage til arkitekten Lambert van Havens kort¬
samling, jf. Jørgen Sihyr: Et Inventar over Lam¬
bert van Havens Samling (i: Kunstmuseets Aars-
skrift, 1939, s. 149).

Kristianstad (Afbildet s. 18)

Format: Højde: 302 mm, bredde: 411 mm.
Papir og vandmærker: 1 ark, opklædet på karton.
Orientering(smidler): Nordnordvestvendt.
Teknik: Koloreret tegning med brunt blæk. - Blåt

(vandet).
Målestok og måleforhold: Som resten af sættet: ca.

1:6.877.
Onentering(smidler): Nordnordvestvendt .
Titel: CHRISTIANSTAD.
Påskrifter: [Med sort blæk): 538s. - [Med stempel]:

ANT. TOPOGR. ARCHIV. - Bagsiden: [Med
blyant]: 1:6.290.

Bemærkninger: På samme blad: C1IRISTIANO-
POL1S.

Varherg (Afbildet s. 17)
Format: Højde: 197 mm, bredde: 312 mm.
Papir og vandmærker: 1 ark, opklæbet.
Teknik: Koloreret tegning med typetryk. - Rødt

(murværk), brunt (voldkronen), gråt (kartou¬
chen).

Udsmykning: Kartouche fra Blaeu-kortet over Ned-
re-Schlesien fra 1642: SILESIA INFERIOR jf.
C. Koeman: Atlantes Neerlandici. 1. bind.
Amsterdam [1967], s. 137.

Målestok og måleforhold: Som resten af sættet: ca.
1 :6.877.
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ANT. TOPOGR. ARCHIV. - Bagsiden: [Med
blyant]: Efterfor. 61645.

Bemærkninger: Kortet har oprindeligt været tegnet
sammen med el tilsvarende kort over Laholm,
men er engang efter 1788 og før 1864 klippet fra
dette.

Helsingborg

Format: Højde: 204 mm, bredde: 320 mm.
Papir og vandmærker: 1 ark, opklæbet på karton.
Teknik: Koloreret tegning med brunt blæk. - Blåt

(vandet), grønt (skråninger).
Målestok og måleforhold: Som resten af sættet: ca.

1:6.877.
Orientering(smidler): Mod syd.
Titel: HELSINGBURG.
Påskrifter: [Med sort blæk]: 538 s; [Med stempel]:

ANT. TOPOGR. ARCHIV. - Bagsiden: [Med
blyant]: Efterfotogr. Neg, 50664 (13X18).

Laholm (Afbildet s. 20)

Formal: Højde: 318 mm, bredde: 218 mm.
Papir og vandmærker: 1 ark, opklæbet på karton.
Teknik: Koloreret tegning med brun pen. - Blåt

(vandet), grønt (skråningerne).
Målestok og måleforhold: Som resten af sættet: ca.

1:6.877.
Orientering(smidler): Sydvendt.
Titel: LAVEHOLM.
Påskrifter: [Med sort blæk]: 538s ; [med stempel]:

ANT. TOPOGR. ARCHIV. - Bagsiden: [Med
blyant): affot 1985/08743 (9X12).

Bemærkninger: Kortet har oprindeligt været tegnet
sammen med det tilsvarende kort over Halm¬
stad, men er engang efter 1788 og før 1864 klip¬
pet fra dette.

Landskrona
Format: Højde: 286 mm, bredde: 414 mm.
Papir og vandmærker: 1 ark, opklæbet på karton.
Teknik: Koloreret tegning med brunt blæk. - Blåt

(vandet).
Målestok og måleforhold: Målestok: 10:

10+100:10+100 roder=210 roder=115 mm=
ca. 1:6.877.

Orientering(smidler) : Nordvendt .
Titel: LANDSKRONE.
Text: 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90 ; 100 ; 200

; Ruten.
Påskrifter. [Med sort blæk): 538 s. [Med stempel!:

ANT TOPOGR. ARCHIV. - Bagsiden: [Med
blyant]: Efterfot 61256.

Vurberg
Format: Højde: 155 mm. bredde: 196 mm.
Papir og vandmærker: 1 ark, opklæbet på karton.
Teknik: Koloreret tegning med brunt blæk. - Rødt

(murværk).
Målestok og måleforhold: Som resten af sættet: ca.

1:6.877.
Orientering(smidler): Vestvendt.
Titel: WARBLERG.
Påskrifter: [Med sort blæk]: 538s ; [med stempel]:

ANT. TOPOGR ARCHIV.
Bemærkninger: Kortet har oprindeligt været tegnet

sammen med det tilsvarende kort over Båhus,
men er engang efter 1788 og før 1864 klippet fra
dette.

Malmö

Format: Højde: 308 mm, bredde: 416 mm.
Papir og vandmærker: 1 ark, opklæbet på karton.
Teknik: Koloreret tegning med brunt blæk. - Blåt

(vandet).
Målestok og måleforhold: Som resten af sættet: ca

1:6,877.
Orientering(smidler): Sydvendt.
Titel: MALMÖ.
Påskrifter: [Med sort blæk]: 538 s. [Med stempel|:

ANT. TOPOGR ARCHIV. Kristianopel (Afbildet s. 18)

Format: Højde: 166 mm, bredde: 202 mm.
Papir og vandmærker: Se Kristianstad.
Teknik: Koloreret tegning med brunt blæk. - Blåt

(vandet).
Målestok og måleforhold: Som resten af sættet: ca.

1 :6.877.
Orientering(smidler): Nordøstvendt.
Titel: CHR1STIANOPOLIS.
Påskrifter: Se Kristianstad.
Bemærkninger: På samme blad: CHRISTIAN-

STAD.

Halmslad

Format: Højde: 199 mm, bredde: 318 mm.
Papir og vandmærker: 1 ark, opklæbet.
Teknik: Koloreret tegning med brunt blæk, - Blåt

(vandet), grønt (skråningerne).
Målestok og måleforhold: Som resten af sættet: ca.

1:6.877.
Orientering(smidler): Nordvest vendt.
Titel: HELMSTED.
Påskrifter: [Med sort blæk]: 538s ; [med stempel]:
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DET 3. SÆT Inventarnummer: 1911, Nr, 1421.
Format: Højde: 158 mm, bredde: 385 mm.
Papir og vandmærker. 2 ark papir. - Med fragment

af vandmærke: Fransk lilje, herunder WR (me¬
get utydeligt).

Teknik. Koloreret håndtegning. - Blåt (vandet),
rødt (bebyggelsen), gulligt (landeveje og volde),
lilla (skriftrulle), sort pen (målestokken), brun
pen (skrift).

Udsmykning: Målestok i delvis oprullet skriftrulle.
Målestok og måleforhold: Målestok: 10+100:

2+200 roder=85 mm= 1:13.735.
Orientering: Sydvendt.
Titel: MALMØ.
Text: 50 ; 100 ; 200 ; 300 ; Rut:
Påskrifter: |Med sort pen]: 3. -Bagsiden: [Med sort

blæk]. Plan / von / 4. der Stadt und Festung /
Malmöe ; [med stempel]: KONGL INGENIEUR
CORPS [C7] ; BIBLIOTHECA REGIA HAF-
NIENSIS ; [med blyant]: 1911 Nr. 1421.;
XVIII-4-1 Malmø c ; dia 68.

Bemærkninger: Kortet har været falset. - Det er
lappet på bagsiden.-Kortet er skåret fra mindst
to andre kort, således af dets øverste kant viser
den fælles ramme; ca. 240 mm fra kortets højre
kant kan det ses, at de to kort har haft en fælles
lodret indramning. - Bagsiden af dette Malmø-
kort har en besynderlig blå tone.

Helsingborg/Landskrona (Afbildet s. 21)

Lokalisering: Helsingborg Museum
Inventarnummer: HM 899—11
Proveniens: Erhvervet 1941 fra advokat John Pape,

tidligere hos kaptajn Malmberg
Format: Højde: 209 mm, bredde: 493 mm.
Papir og vandmærker: 2 ark papir. - Med fragment

af vandmærke: Toppen af et våbenskjold med
lilje.

Teknik: Koloreret tegning. - Blåt (vandet), rødt
(bebyggelsen), mørkegrønt (voldanlæggene),
gråbrunt (skibene), desuden Dannebrogsflag og
Svenske flag.

Målestok og måleforhold: Ca. 1:13.700.
Orientering: Med kompasrose. Nordvendt.
Titel: HELSENBURG ; LANDSKRON.
Påskrifter: På bagsiden: [Med brun pen på påkli¬

stret lap]: I convolut N° 11.
Bemærkninger: Kortet er monteret på papir med

passepartout. - Arket har tidligere været falset
til formatet: ca. 145 mmXl30 mm.

Malmø (Afbildet s, 21 1
Lokalisering: Det kongelige Bibliotek. Kortsam¬

lingen. Ingeniørkorpsets kortaflevering. XVIII,
4, 1, Malmö c.
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Vem vet vad minnesmärket menar? II
Fortsättning på diskussionen om »Ales stenar»

En geometrisk utmaning
I årets först häfte av denna tidskrift (sid.
27-32) finns två debattinlägg av redaktör
Åke Sundström och arkeologiprofessor
Märta Strömberg om behovet av en un¬
dersökning av Ales stenar. Eftersom
båda författarna refererar till en artikel
av mig i Forskning och Framsteg (nr 5,
1979) om en möjlig astronomisk funktion
hos denna fornlämning, vill jag gärna här
framföra mina synpunkter på behovet av
en undersökning.

Först vill jag deklarera som min per¬
sonliga åsikt att finns det en bred allmän
opinion som här tolkad av Åke Sund¬
ström för en vetenskaplig undersökning,
borde det vara en självklarhet för forsk¬
ningens företrädare att visa sitt intresse
och engagemang. Det är mycket olyckligt
när forskningens mål som i detta fall
tycks hamna på kollisionskurs med all¬
mänhetens önskemål.

Vidare vill jag hålla med Åke Sund¬
ström att monumentaliteten hos Ales ste¬
nar i såväl storlek som läge borde vara
skäl nog för en undersökning. Ales stenar
står i absolut särklass. Det av Märta
Strömberg nämnda Lejreskeppet är inte
alls 80 meter långt utan tvärtom några
meter kortare än Ales stenar. Och ligger
Ales stenar högt, så ligger Lejreskeppet
tvärtemot i en dalsänka. Vad vore det
inte värt att få veta mer om omständig¬
heterna som frambringat mästerverket på
Kåsehuvud?

Men främst noterar jag som astronom
och förespråkare för en astronomisk tolk¬
ning av Ales stenar att Märta Strömberg
anför rent vetenskapliga skäl för en un¬

dersökning med hänvisning till arkeo-
astronomiska synpunkter. Jag håller full¬
ständigt med henne men vill framhålla att
man behöver faktiskt inte gå så långt som
till en möjlig astronomisk funktion för att
motivera en undersökning. Redan den av
mig i Forskning och Framsteg påvisade
geometrin hos Ales stenar borde utgöra
en fordrande utmaning för forskningen.

Visst kan jag förstå arkeologernas bris¬
tande intresse för Ales stenar om den en¬
bart vore en typisk skeppssättning om än
av monumentalformat. Vad nytt kunde
den då tillföra forskningen? Men Ales
stenar har bara ett drag gemensamt med
en skeppssättning: Den är långsmal. En
utmärkande egenskap hos de bortåt 150
skeppssättningar jag mätt upp i Skandi¬
navien är att sidoborden utgörs av obrut¬
na väldefinierade cirkelbågar. Så icke hos
Ales stenar. Den ansluter sig i stället till
två motställda parabler som möts mitt på
sidorna med ett karakteristiskt brott i
linjeforingen. Ingen annan skeppssätt¬
ning uppvisar mig veterligt denna form.
Ales stenar är unik. Det är alltså inte
»trots den välbekanta formen» som
Märta Strömberg skriver i sitt inlägg som
Ales stenar är värd att undersökas. Det
är den avvikande formen som gör den så
intressant. Enligt min mening passar Ales
stenar mycket bättre in bland stenmonu-
menten med säregna geometriska egen¬
skaper från s.k. megalittid i Bretagne och
på de brittiska öarna än bland vikingati¬
dens skeppssättningar. Och vad kan inte
detta leda till?

Låt oss först se vad som utmärker en
parabel. Så kallas en kurva där varje
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punkt ligger lika långt från en given ort,
brännpunkten, som från en given linje,
styrlinjen. Formen och storleken på para¬
beln bestäms entydigt av en parameter
vars längd är dubbla avståndet mellan
brännpunkten och styrlinjen. Parabeln
tillhör en familj av kurvor som tillsam¬
mans med cirkeln, ellipsen och hyperbeln
kallas kägelsnitt. I likhet med alla kägel¬
snitt kan den ges ett enkelt och elegant
matematiskt uttryck. Kägelsnittens geo¬
metriska egenskaper har varit bekanta se¬
dan tredje århundradet före vår tideräk¬
ning.

Låt oss därefter se hur välgrundat på¬
ståendet om parabelformcn är. Enligt
mina mätningar med prccisionstcodolit
kopplad med infraröd avståndsmätare
ligger stenarnas mittpunkter i sidorna av
sydöstra hälften av Ales stenar utefter en
parabel med parametern 2,284±0,005
meter med medelavvikelser på enbart

23 cm. Som ytterligare stöd för parabel-
teorin kan nämnas att stenarnas avstånd
från styrlinjen växer frän en sten till nästa
med 2,29±0,08 meter eller samma mått
som längden på parametern. Dessutom
står en mindre sten av marmorliknandc
material, den s.k. roderstenen, med sitt
centrum bara 20±7 cm från parabelns
brännpunkt. Det finns bara en sten vars
placering inte kan förklaras av parabel¬
formen och det är den mäktiga stävste¬
nen. Dessutom fattas två stenar på var¬
dera sidan om roderstenen för att para¬
beln skall bli fullständig. Se figur 1.

Överensstämmelsen med en parabel är
inte fullt så god för den nordvästra delen
främst till följd av en intryckning av norra
sidan. Däremot står stävstenen här
mycket nära brännpunkten. Men det har
den gjort bara sedan restaureringen 1916.
På en bild i Mats Hörléns bok »Gamla
seder och bruk från södra delen av Ingcl-
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label). Stenar som lämnats orörda vid restaure¬
ringen 1916 enligt min analys av fotografier tagna
dessförinnan och enligt en kartskiss över av Brogren
resta stenar. Stenarnas numrering hänför sig till kar¬
tan i figur 1.

stads härad» utgiven 1914 framgår att
stävstenen måste ha flyttats någon meter
bakåt innan den rests från marken.

Därmed är vi inne på frågan i vad mån
den nuvarande parabelformen är ur¬
sprunglig eller om den också tillkommit
vid restaureringen. Arbetet var omfat¬
tande, Bara omkring 16 av dc 59 stora
stenar som nu ingår i anläggningen stod
upprätt. Resningen av stenarna leddes av
en byggmästare Brogren, och i början på
seklet visste byggmästarna en hel del om
geometri. Man kan därför inte helt ute¬
sluta att den slutliga formen åtminstone
omedvetet påverkats av restauratorens
uppfattning om hur ett ståtligt forntids-
monument som Ales stenar rätteligen
borde se ut.

Men en hel del tyder ändock på att re¬
staureringen skett med varsam hand.
Man brydde sig inte om att räta upp ste¬
nar som lutade, och den norra sidan kor¬
rigerades inte heller till en symmetrisk
båge. Om parabelformen vore ett verk av
Brogren, borde den ha genomförts fullt
ut tycker man.

Kunde det bara fastslås att roderstenen
fanns där före restaureringen, vore den
ett starkt stöd för att parabelformen var
ursprunglig. På Oscar Montelius kartskiss
över Ales stenar (sid. 43, Skrifter utgifna
av Ystads fornminnesförening. 1, 1917)
har stenen markerats som befintlig före
restaureringen. Men Montelius har i
övriga anläggningen bevisligen kastat om
beteckningarna för stående och kullfallna
stenar. Trots att han i inledningen till sin
artikel skriver att anläggningen några är
före restaureringen gjort ett »oförgätligt
intryck» på honom, kommer han likväl
inte ihåg att det var den norra stävstenen
och inte den södra som var kullvält. Mon¬
telius felaktiga beteckningar fick som
olycklig följd att två tidigare orörda ste-
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nar - fast vi vet inte vilka - tillfälligtvis
lyftes bort för att få in en grävmaskin i an¬
läggningen vid den nya restaureringen
hösten 1956.

På en karta av okänd hand på Skånes
hembygdsförbund i Lund över stenar som
rests av Brogren har roderstenen också
markerats som orörd. Denna karta stäm¬
mer bättre med Hörléns foto och ett an¬
nat tidigt fotografi som nu finns på Sim¬
rishamns museum. Men inte heller denna
karta är tillförlitlig. Några stenar som an¬
ges som resta kan man i dag konstatera
stå exakt som på Mats Hörléns bild! Mot¬
satsen ser man också exempel på. Se
tabellen.

Kännedom om vad som gjorts och inte
gjorts vid restaureringarna är således
både bristfällig och felaktig. Finns det fler
fotografier på museer, i arkiv eller i pri¬
vat ägo tagna före 1916 än de två som jag
känner till och som kan hjälpa oss till
bättre kunskap? Finns det kvar något
material om den första restaureringen
hos släkten Kemner som bekostade arbe¬
tet eller hos Brogrens och vad har hänt
med Ystads fornminnesförenings akter i
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dessa frågor? Och finns det verkligen in¬
gen dokumentation över den senaste re¬
staureringen?

Det finns många viktiga uppgifter som
bara en arkeologisk undersökning med
georadar, fotogrammetri, kemisk analys
och andra moderna hjälpmedel förhopp¬
ningsvis kan lösa. Parabelteorin bör
exempelvis mycket väl kunna testas med
arkeologiska arbetsmetoder. Man skulle
förslagsvis kunna försöka belägga före¬
komsten av stolphål utefter styrlinjen
som använts för parabelns konstruktion,
om nu inte marken skadats genom plöj¬
ning i jordbruksarbetet eller schaktning
vid den senaste restaureringen. Kan den
kullerstensläggning som enligt Berta
Stjernquist (sid. 236. Skånes natur. Årg
47, 1960) påträffades vid den senaste
restaureringen utanför anläggningens
sydända utgöra rester av stenskoningar
till stenar som en gång fullbordat den nu
stympade parabeln. Man skulle kunna

leta efter stolphål i groparna som belägg
för att anläggningen stakats ut efter en
bestämd plan. Och man skulle kunna leta
efter daterbart material i stenskoningar
till orörda stenar för att utröna om ro¬
derstenen, stävstenen och stenarna i
bordssidorna tillkommit samtidigt. Med
all respekt för arkeologernas tveksamhet
inför en grävning i och kring Ales stenar
är jag ändock övertygad att sådana be¬
gränsade grävningar kunde leda till in¬
tressanta resultat.

Trots den vackra inramningen och sitt
välansade yttre har Ales stenar farit illa.
Den har försummats, förringats och miss¬
handlats från vetenskapens sida. Det är
min förhoppning att en framtida under¬
sökning av ett forskarlag hängivet sin
uppgift kan rätta till detta.

Curt Roslund
Astronomiska avdelningen
Chalmers tekniska högskola
412% Göteborg
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Fig. 2. Restaureringen 1956 ser ut att ha gått ganska hårdhänt fram. Genom jämförelse med roderstenen till
höger kan man se att marken utanför anläggningens sydända schaktats bort till ett djup av minst två deci¬
meter under nuvarande nivå. Bild: Scandia Photopress.
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DF SKÅNSKA LANDSKAPENS HISTORISKA OCH ARKEOLOGISKA
FÖRENING bildades 1866. Föreningen är en samlingspunkt för en historiskt
och arkeologiskt intresserad allmänhet.

Föreningen är utgivare av ALF. Historisk tidskrift för Skåneland, som utkom¬
mer med fyra häften årligen. Tidskriften utges med bidrag från Tlumanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). Brev och manus till redak
tionen adresseras till docent Sten Skansjö. Historiska institutionen. Magie
Lilla Kyrkogata 9 A, 223 51 Lund.

Medlem i föreningen erhåller tidskriften kostnadsfritt.
Årsavgiften, 50 kronor, kan insättas på postgirokonto nr 24 68 31-2. De
skånska landskapens historiska och arkeologiska förening.
Adress till föreningens skattmästare, Allan Persson: Karhögstorg 4 A, 223 55
Lund.

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

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

Föreningens styrelse:

Länsantikvaric Carin Bunte. Malmö.ordf., landsarkivaric Anna-Christina Ultsparre.
Fund, v.ordf.. arkivarie Anders Persson. S. Sandby, sekr.. professor Lars Larsson.
V. Nöbbelöv, v.xekr., fil. kand. Allan Persson, Lund. skattmästare samt professor
Nilx-Arvid Bringéus, Lund, professor Frik Cinthio, Lund, professor Bertil Ejder.
Lund, museichef Torkel Friksson, Helsingborg, docent Sicerun Fernlund. Asmund-
torp. överstelöjtn. Sven Hedin, Förslöv, fil. lic. Lars-Göran Kindström, Helsing¬
borg, museichef Anders W. Mårtensson. Lund, professor Birgitta Oden. Lund.
länsmuseichef Bengt-Arne Person. Varberg. professor Göran Rystad, Lund.
docent Sten Skansjö. I.und. läroverksadjunkt Curt Widenborg. Ronneby, intendent
Gustaf Åhcrg. Simrishamn. Hedersledamot: professor Jörgen Weibull. Göteborg.
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