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»Tornformiga hus av tegel»
Om skånska transformatorstationer 1907-1937
Av Daniel Melchert
Clemenstorget 12,222 21 Lund

När elkraften byggdes ut i Skåne under 1910-, 20- oeh 30-ialcn fanns det en transformatorstation
i nästan varenda by. Sedan dess har flertalet av dessa anläggningar rivits. Pöljande uppsats be¬
skriver transformatorstationemas arkitektoniska utformning. I landsantikvarie Karin Baumans
regi bedriver undertecknad en inventering och dokumentation av dessa byggnader. De lokala kraft¬
bolagens och energiföreningarnas historia är däremot till stor del fortfarande outforskad.

År 1906 bildades Sydsvenska Kraftaktiebo¬
laget och Hemsjö Kraftaktiebolag för att
bland annat förse dc skånska städerna och
industrierna med elektrisk energi. Under 1910
och 20-talen tillkom för småorternas och
landsbygdens behov en mängd lokala kraft¬
bolag och energiföreningar. Nya byggnadsuppgifter följde med elkraftens expansion;
arkitekterna fick bråda dagar att rita vatten¬
kraftverk och elektricitetsverk, men frågan är
om inte den största byggnadsuppgiften var
uppförandet av transformatorstationer.

Relation form och funktion
Transformatorstationer, och till exempel
vattentorn och brandstationer, hör till de
moderna nyttobyggnader som tillkom vid

Någon speciell arkitektonisk stil
utvecklades inte för dessa byggnader utan
man följde rådande stilströmningar. Det är
snarare formen som är utmärkande: stora,
monumentala, runda torn för vattentorn; små,
rektangulära eller kvadratiska torn för trans¬
formatorstationer; byggnader med stora por¬
taler, för utryckningsekipage, och asymme¬
triskt placerat torn, för upphängning av
slangar, för brandstationer. Att rita och upp¬
föra byggnader med hänsyn till praktiska och
funktionella krav var vid sekelskiftet val ut¬
brett, inte minst då det gällde denna typ av
nyttoarkitektur. Men byggnadsuppgifterna
sekelskiftet,

löstes inte bara som tekniska uppgifter; bygg¬
nadernas läge, betydelse och storlek krävde
olika dekorativa fasadlösningar. Ju enklare
funktion och ju mer undanskymt läge desto
enklare och mer renodlat funktionella blev
byggnaderna; järnvägarnas lokstallar är ett
bra exempel.
Transformatorstationerna var också i allt
väsentligt funktionellt uppbyggda: tomfor¬
men var av säkerhetsmässiga skäl praktiskt
betingad. Driftsäkerheten krävde en byggnad
där apparaterna och transformatorn skydda¬
des mot regn och snö. Att den fick form av ett
litet tom berodde på att inkommande och ut¬
gående ledningar av säkerhetsskäl gick via
höga ledningsstolpar. Av samma skäl gjordes
byggnaderna tämligen slutna med få och små
fönster, ofta försedda med gjutjämsspröjsar,
och dörrarna reglades ibland med en frånskiljare så att apparaturen var tillgänglig en¬
dast i spänningslöst tillstånd. Att säkerhets¬
aspekten var det tyngst vägande skälet för
tornformen syns i de äldsta stationerna, där all
apparatur placerades i cn vid, kvadratisk
byggnad av tegel medan ett högt. avsmal¬
nande torn i trä bar upp ledningarna så att de
var oåtkomliga.
Denna äldre typ undanträngdes snart av en
smalare tvåvåningsbyggnad i tegel där högspänningsinstrumenteringen placerades i det
övre planet och transformator och lågspän-
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ningsinstrumentering i bottenvåningen, vilket
möjliggjorde en mindre plan.1 På så sätt
sparades utrymme och därmed kostnader för
byggnadsmaterial. Med denna tvåvåningsstation var formen också mer renodlat funktio¬
nellt betingad. Tornformen hade alltså inget
med estetiska ambitioner att göra; den var av
säkerhetsmässiga och tekniska skäl rationell.
Denna typ var dominerande i cirka 30 år, och
är väl fortfarande den bild vi har av hur en
transformatorstation skall se ut.
Alla skånska transformatorstationer var
dock inte tomfonnade; de två stora kraft¬
bolagen behövde större byggnader för sina
50000 volts transformatorer, och omformare
där sådana fanns. Vissa av de lokala kraftbo¬
lagen uppförde också en större byggnad för
sin huvudtransformator. Dessa anläggningar
var ändamålsenliga och praktiska, anpassade
till den apparatur de skulle härbärgera. Olta
var det rektangulära tegelbyggnader i två eller
tre våningar, men formen var inte lika given
som för tornstationerna.
I städerna, där luftledningur var opraktiska,
blev jordkablar för eldistribution del van¬
ligaste, och transformatorerna kunde placeras
i mindre kioskbyggnader. Normalt var det
små, enkla byggnader uppförda i plåt eller
tegel. Ibland fick även dessa en mer genom¬
tänkt komposition, som i Landskrona, där
stadsarkitekten Frans Ekelund ritade transformatorkiosker vilka harmonierar med eg¬
nahemsbebyggelsen.2 Men jordkablar och
kioskstationer är väsentligen tillkomna i ett
senare skede. År 1918 fanns sådana anlägg¬
ningar endast i städerna Helsingborg, Eslöv,
Lund, Malmö och Ystad, samt i Lomma mu
nicipalsamhälle.3
Formspråk och stil

Stileklekticismen från 1800-talet följde med
in i det nya seklet; nygoliken var i Skåne
fortfarande den oftast förekommande stilen
för kyrkor, även om entusiasmen svalnade
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ganska kort därefter. Annars uppvisar sekel¬
skiftet byggnader i de flesta historicerande
stilar samt i den kortlivade jugendstilen. Den
mer påkostade och genomtänkta stilarkitekluren var för övrigt cn urban företeelse, med
undantag för kyrkor och slott, och användes
främst för banker, teatrar, hotell samt borger¬
skapets hyreshus. Anspråkslösare byggnader
i städerna, liksom flertalet bostadshus, folk¬
skolor, järnvägsstationer och olika industrier
på den skånska landsbygden uppfördes i en
enklare tegelarkitektur utan direkta historiska
förebilder. Fasaderna dekorerades med mönstermuming, gesimser och utkragade listverk,
åstadkomna genom att man vände och vred
på tegelstenarna; sparsamt förekommer även
olika typer av formtegel, förbländertegel och
glaserat tegel.4 Byggnaderna hade ofta en
symmetrisk komposition som möjliggjorde
utvidgning och tillbyggnad, vilket ställde sig
betydligt svårare för en asymmetrisk jugendbyggnad. Transformatorstationerna hamnar
någonstans mitt emellan den enklare tegel¬
arkitekturen och det stilmedvetna: ibland det
ena, ibland det andra, ibland bådadera.
De större transformatorstationerna ansluter
ganska väl till den historicerande stil som ut¬
vecklats för elverken och kraftstationerna.

Formen och det arkitektoniska formspråket
för tankarna till medeltida sakralbyggnader
och kan påminna om ett långhus. Den kraft¬
fulla romanska stilen var av konstruktiva skäl
passande för byggnadsuppgiften och är den
oftast förekommande. De mindre anlägg¬
ningarna är ofta enklare; för dessa användes
tornbyggnaden som arkitektonisk gestaltning.
De mest utpräglade liknar kyrktorn eller kastaler. Det är den medeltida skånska socken¬
kyrkan som efterliknas, vilket tidsmässigt
sammanfaller med intresset för denna kyrkotyp och det begynnande missnöjet med ny
gotiken.5 Några nygotiska transformatorsta¬
tioner ser man således inte.
Där det var befogat, som i städerna eller i

anslutning till gods, hände det att dessa
anläggningar fick en rikare arkitektonisk
gestaltning. Det arkitektoniska uttrycket ska¬
pades inte bara genom den säregna bygg¬
nadsvolymen utan lika mycket av fasadernas
materialverkan och historicerande formspråk.
Vanliga motiv är rundbågar och trappgavlar,
motiv som förknippas med medeltida bygg¬
nadskonst, men som här är fritt utformade och
sammanfogade på ett för sekelskiftet karak¬
täristiskt vis. Tegelfasader var vanligast,
ibland med inslag av formtegel och olikfärgat
tegel, men natursten förekommer också,
liksom putsade och slammade fasader. På
landsbygden var, som jag tidigare antytt, den
dekorativa stilarkitekturen normalt mer an¬
språkslös, även om liknande motiv går att
återfinna även här.
Dessa medeltidspastischer är de sista utlöpama av den modeströmning, som introdu¬
cerats av Carl Georg Brunius nästan hundra
år tidigare. Från Brunius kyrktorn vid mitten
av 1800-talet till 1910- och 20-talens trans¬
formatorstationer är steget inte särskilt långt.
Man kan således påstå att här finns en viss stilhistorisk eftersläpning, vilket, menar jag, kan
ses som en medveten strategi. Transformato¬
rerna placerades som nämnts i funktionella
byggnader, men det var också byggnader som
anslöt till ett traditionellt tegelbyggande med
ett välbekant formspråk, detta för att de skulle
smälta in i sin omgivning och inte väcka an¬
stöt: elkraften var något nytt och okänt men
introducerades med kända former. I den jubi¬
leumsskrift som elbolaget i Vellinge gav ut
1927 beskrev man transformatorstationema
således: »Transformatorstationema uppför¬
des såsom murade tom av cementhåltegel
med trappgavlar, vitputsade och med tegel¬
tak, och deras exteriörer kan säkerligen anses
passa gott in i landskapet.»6
Situationen hade varit likadan då de första
järnvägarna byggdes, vilket framkommer i
Carroll Meeks bok om stationsarkitektur: brit¬

tiska stationsbyggnader »were disguised as
Tudor villas to make them more acceptable.»
Stationsbyggnaderna skulle, menar Meeks,
med välbekant arkitektur lugna den nervösa
resenären: »This obligation could be fulfilled
by using familiar shapes, often those with
domestic associations.»7 Nya tekniska inno¬
vationer introducerades således med en his¬
toricerande, traditionell arkitektur. Detta an¬
tagande stöds av det faktum att när landsbyg¬
den väl var elektrifierad och industrialiserad
blev transformatorstationema också renskra¬
pade på stilhistoriskt lånegods, men detta
skulle dröja till slutet av 1930-talet. Även om
anläggningarna vid denna tid fick en mer mo¬
dernistisk utformning präglades flera av dem
av 1 920-talets nyklassicism och tegel fortsatte
att vara det dominerande fasadmaterialet. En¬
staka ljusputsade funkisstationer uppfördes
dock av Sydkraft8 efter ritningar daterade
1935. Där inte stationsbyggnaderna ersattes
av stolptransformatorer eller blocklika, slutna
kioskstationer uppfördes under 1940- och 50talen enkla tegelbyggnader - helt utan de äldre
anläggningarnas vertikala resning - med pulpettak och fönster av kepplergias.
Att de estetiska ambitionerna skulle kunna
förklaras med att de gav kraftbolaget eller elföreningen anseende och publicitet, eller att
stationerna skulle fungera som ett specifikt
varumärke, eller vara identitetsskapande, är
inte så troligt även om sådana anledningar inte
går att bortse från. Det är inte omöjligt att de
två största, och konkurrerande, bolagen kan
ha haft sådana ambitioner med sina byggna¬
der, kanske också lokala kraftbolag, som det
iVelli nge. Mot detta talar att fl era närl iggande
kraftbolag/elföreningar ibland uppförde sta¬
tioner av exakt samma typ, som fallet var i
sydvästra Skåne. Andra bolag/föreningar an¬
vände sig överhuvudtaget inte av en enhetlig
stationstyp; utifrån den givna tornformen
kunde anläggningarna varieras på en mängd
olika sätt, som fallet var i exempelvis Bille-
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berga och Svalöv. Således var det närmast
omöjligt att urskilja vilket bolag eller vilken
förening som stod för vilken station. Bygg¬
naderna var snarare tänkta att smälta in i sin
omgivning och miljö än att vara särskiljande
och utmärka sig med en rik arkitektonisk ut¬
formning. För vamproducerande industrier
kunde en ståtlig fabriksbyggnad fungera som
reklam; ett solvent och pålitligt företag med
bra produkter hade också en fin fabriksbygg¬
nad, var det underförstådda budskapet. Men
det är tveksamt om distribution av elkraft kan
likställas med varuproduktion.
Kraftbolagen och elföreningama hade
olika ekonomiska möjligheter då man upp¬
förde transformatorstationema, vilket natur¬
ligt nog avspeglas i byggnaderna. Gemensamt
var dock att anläggningarna i stil och material
harmonierade med omgivande byggnader och
landskap. Sydsvenska Kraftaktiebolaget och
Hemsjö Kraftaktiebolag hade ekonomi som
tillät att man anlitade arkitekter för byggnadsuppgiften. Även de stationer som mer
medvetet ansluter till en, förvisso idealiserad,
regional byggnadsstil - i nationalromantikens
kölvatten - är arkitektritade. Däremot är det
osäkert om arkitekter varit inblandade i upp¬
förandet av det stora flertalet anläggningar,
vars enkla tegel- och putsfasader mycket väl
kan vara tillkomna efter ritningar av någon
byggmästare eller annan ritningskunnig per¬
son. Det går således en skiljelinje mellan de
arkitektritade och de som ritades av någon
byggmästare, liksom mellan de stileklektiska
och de som ansluter till nationalromantiken.

De arkitektritade och stileklektiska
transformatorstationema
Trots olikheterna mellan de två största kraft¬
bolagen finns det bland transformatorstatio¬
nerna flera gemensamma drag: det är normalt
stora byggnader uppförda i en eklektisk stil
med - oftast - medeltida allusioner. Denna ar¬
kitekturstil, som kring 1910 bland de ledande
4

stockhol msarkitektema sedan länge känts an¬
tikverad och passé,9 passade för detta ända¬
måljust därför att den inte var ny och modem.
För denna eklektiska, historicerande fasadutsmyckning användes både formtegel och
natursten, något man knappast finner bland
övriga stationer. En annan egenhet för dessa
större anläggningar är att de övervakades av
en transformatorvakt, som hade sin bostad i
anslutning till stationen, antingen som en ut¬
byggnad av densamma eller som ett separat
hus. Liksom för transformatorstationema var
även dessa arkitektritade.

Sydsvenska Kraftaktiebolaget uppförde
endast ett fåtal stora transformatorstationer i
anslutning till sina huvudlinjer. Man utgick
från en typstation som kunde varieras något
efter behov och förhållande, men som alltid
var baserade på samma eklektiska formspråk.
Likheten med bolagets första kraftverk10 i
Lagan är påfallande, vilket kan förklaras av
att det var samma arkitekter som stod för rit¬
ningarna, nämligen Fredrik Fredriksson och
Hans Thyselius. Byggnaderna kännetecknas
av bastanta murar i rött börringetegel och
asymmetriska fasadkompositioner där mönstermurade, rundbågiga dörr- och fönsteromfattningar, utkragade trappgavlar, profilerade
takgesimser och dekorativa listverk var åter¬
kommande teman. Anläggningar av denna
typ byggdes 1908-10 för Sydsvenska Kraft¬
aktiebolaget i Skäldershus, Åstorp, Mörarp,
Helsingborg, Asmundtorp, Löddeköpinge,
Lomma, Lund, Malmö, Kristineberg och
Trelleborg. En andra transformatorstation för
Lund, Lunds Östra, ritades av Hans Thyselius
1913 och fick en liknande utformning, dock
utan trappgavlar, trots att det ursprungligen
rörde sig om en betydligt mindre anläggning.
Redan sex år senare ansågs den troligen för
liten. Thyselius signerade nämligen ritningar
1919 för en utvidgning, fortfarande hållna i
samma diffust eklektiska stil. Betydligt stra¬
mare var den anläggning för Näsbyholm
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11
Fredrik Fredriksson. Transformatorstation, Möraip, 1908. Fasad mot norr.

Oscar Emil Hägg11 presenterade i en kärvt
nationalromantisk stil 1920.
Sydsvenska Kraftaktiebolagets transfor¬
matorstationer måste ha väckt en del upp¬
märksamhet - främst på landsbygden genom storlek och mängden av elledningar
som här gick samman, men de var uppförda i
ett material som alla kände igen och i en stil
som knappast kan ha upplevts som främ¬
mande. Stilistiskt går flera motiv att härleda
ur 1800-talets historicism men här med en
odogmatisk och friare utformning som går
tillbaka på jugendrörelsens intresse för asym¬
metriska dekorer och fasader. Det var dock
inte bara fråga om ett mode: fasadlösningama
svarade mot funktioner i byggnadernas inre,
de var byggda inifrån och ut.
Även Hemsjö Kraftaktiebolag uppförde
typstationer, men av två olika slag, samt flera
individuellt utformade anläggningar. De första
transformatorstationerna byggdes av bolaget
1907-1908, i Kristianstad, Ivö, Maltesholm
och Sölvesborg, alla baserade på samma rit¬
ning; de i Kristianstad och Sölvesborg skiljer
sig något åt i storlek och detaljutförande. Sta¬
tionerna är uppförda i tegel med tunnvälvt tak

i cement och är liksom Sydsvenska Kraftak¬
tiebolagets transformatorstationer stora bygg¬
nader som för tankarna till sakralarkitektur.
Kännetecknande för dessa anläggningar är det
omamentala våningsband som löper runt
byggnaden och är murat av olikfärgat tegel i
ett textilt mönster, samt tandsnittsfrisen under
takfoten. Vem som är upphovsman till dessa
byggnader vet jag inte men ritningarna är till¬
komna på Svante Svensons ritkontor i Karls¬
hamn och daterade 1907.
Under 1910-talet utvidgade Hemsjö Kraft¬
aktiebolag sitt ledningsnät i östra Skåne och
uppförde transformatorstationer i Åhus,
Hässleholm, Hörby, Tomelilla, Simrishamn
och Ystad. Ingen av dem är uppförda efter de
äldre ritningarna för typstationer utan alla
varierar i storlek och form, gemensamt är det
eklektiska, ofta medeltidsinspirerade, form¬
språket. I Ystad uppfördes en anläggning med
tegelfasader, blinderingar och trappgavlar,
vilken måste ha byggts med de senmedeltida
Brahehuset, Latinskolan och Birgittakapellet
i samma stad som förebilder. Ritningarna är
uppgjorda 1913 och signerade K. S: n. Även
transformatorstationen i Simrishamn försågs
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med trappgavlar men med enklare putsade
fasader. I Hässleholm uppfördes en tomformad station, som trots avsaknad av trappgav¬
lar ändå erinrar om senmedeltida byggnads¬
konst med osmyckade tegelfasader, gavelblinderingar och tandsnittsfris under takfoten.
Små, tätspröjsade fönster förstärker intrycket.
Kanske kunde denna medeltidspastisch i tegel
te sig främmande i Hässleholm, men man
skall minnas att både kyrkan och järnvägs¬
stationen från samma tid är tegelbyggnader i
historicerande stilar. Ritningarna är tillkomna
1917 och signerade A. A-n. Ett år senare hade
O. E. Hägg ritningar (signerade H-g) färdiga
för en transformatorstation i Hörby. Med sitt
brutna sadeltak, symmetriska fasader och kär¬
vare formspråk skiljer sig denna något från de
övriga. Anläggningarna i Åhus och Tomelilla

fick en enklare utformning utan att för den
skull helt sakna stilhistoriska anspelningar.
Även en fantasifullt utformad transformator¬
kiosk, vars tvåfärgade och fältindelade puts¬
fasader troligen skall efterlikna korsvirke,
byggdes av bolaget i Åhus 1912.12
Ytterligare en typstation byggdes av
bolaget, men den behandlar jag under nästa
rubrik. Hemsjö Kraftaktiebolag uppförde så¬
ledes flera varierande transformatorstationer
medan nästan alla med Sydsvenska Kraft¬
aktiebolaget som byggherre baserar sig på
samma typstation. Båda bolagen gjorde dock
samma bedömning av byggnadsmaterial och
passande arkitekturstil: en tegelarkitektur
med historicerande formspråk, som i Skåne
anspelade på tradition och kontinuitet och
därmed skulle kännas bekant och invand. Alla
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Transformatorstation, Hässleholm,
1917. Fasad mot nordväst. Ritningen
signerad A. A-n.

blev väl inte så övertygande utförda som
transformatorstationen i Ystad där arkitekten
närmast kopierat den senmedeltida bebyggel¬
sens formspråk, men med bara något undan¬
tag var det byggnader som i stil och material
harmonierade med omgivningen.
Efter samgåendet av de tre stora, syd¬
svenska kraftbolagen fortsatte Sydkraft under

1920-talet med vissa utbyggnadsarbeten i
Blekinge, annars arbetade man på att moder¬
nisera befintliga linjer samt - viktigast - att
med nydragna ledningar sammanbinda de

olika kraftverken. För ändamålet behövliga
transformatorer och ställverk placerades
utomhus och inte som tidigare i tegelbyggna¬
der. Enstaka anläggningar uppfördes dock
av Sydkraft under 1920-talet - troligen främst
i östra Skåne där man bedrev detaljdistribution-som i Gylsbodapå gränsen till Blekinge,
där O. E. Hägg (ritningarna signerade H-g)
1 925 ritade en transformatorstation för 20 000
volt, vilket var cn vanlig spänning på bygdenälcn medan huvudlinjer var på minst 50000
volt. Hägg fortsatte i den stil han tidigare an¬
vänt i Hörby och Näsbyholm: en kärv och
stram tegelarkitektur inspirerad av national¬
romantiken, men här också med drag av klas¬
sicism. Det var först med den utvidgade de¬
taljdistributionen under 1 930-talet som en del
nya transformatorstationer i Sydkrafts regi
uppfördes. Att man återgick till byggnader för
transformatorerna berodde på att man funnit
underhållskostnaderna för stolptransformatorer höga, au skötseln under vissa väder¬
leksförhållanden var besvärlig och att driftsä¬
kerheten inte motsvarade förväntningarna.14
Under 1 930-talet började Sydkraft med de¬
taljdistribution inom hela sitt område, och
från 1935 också en subventionerad glesbygdseleklrifiering. 15 Vid denna tid arbetade
Sydkraft med att ta fram en ny typslalion för
20 000/3000 volt, alltså för det sekundära
bygdenätet, kanske just för glesbygdselektrifieringen. Ett par olika ritningsalternativ

finns, signerade H-g, B. W. respektive Cn,
samtliga visande tvåvåningsstationer i tegel.
V ertikaliteten är inte lika påtaglig som hos de
äldre stationerna; höjden är begränsad till vad
som var nödvändigt för alt högspänningsledningama skulle komma på föreskriftsenlig
höjd över marken.16 Två av anläggningarna
är utformade med flacka sadeltak och klassi¬
cistiska gavclmotiv samt höga, rektangulära
och spröjsade fönster: knappast nyskapande.
De andra ritningarna uppvisar liknande an¬
läggningar, men sadeltaket är utbytt mot ett
mycket flackt tälttak, nästan helt platt. Den
enda som avviker och som uppvisar klar in¬
spiration från funktionalismen är den signa¬
turen Cn ritade 1935.
Bara undantagsvis uppförde Sydsvenska
Kraftaktiebolaget/Sydkraft och Hemsjö Kraft¬
aktiebolag transformatorstationer som skilde
sig från den eklektiska stil man från starten
anammat och som man vidhöll långt in på
1930-talet. Denna stilhistoriska eftersläpning
kan, som jag tidigare nämnt, tolkas som en
medveten strategi av bolagen. Sydsvenska
Kraftaktiebolaget med huvudkontor i Malmö
tillkallade malmöarkitekterfFredriksson, Thyselius, Hägg) medan Hemsjö Kraftaktiebolag
med sitt hu vudkontori Karlshamn troligen an¬
litade arkitekter verksamma i Blekinge. Inte
en enda gång kontrakterades arkitekter från
huvudstaden, antagligen för att dessa saknade
den lokala förankring man eftersträvade. Man
önskade och fick eklektiska byggnader med
- i jämförelse med andra transformatorstatio¬
ner - rikt artikulerade och historicerande fa¬
sader med inslag av formtegel samt någon
gång cement- och natursten somament.

Nationalromantikens transformatorstationer
När Hemsjö Kraftaktiebolag år 1914 började
leverera ström till Ystad beslöt man även att
elektrifiera landsbygden i östra Skåne. För
detta ändamål uppfördes 15 likadana trans¬
formatorstationer i vissa större samhällen, bo7
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lagets andra typstation.17 Apparaturen varinte
mer omfattande än att den fick plats i en smal
tvåvåningsbyggnad, ett litet torn. Dessa gavs
ett utpräglat regionalt - eller snarare vad man
uppfattade som regionalt - utseende: som ett
diminutivt, vitputsat kyrktorn med trappgav¬
lar. Det var den medeltida, skånska socken¬
kyrkan som stod modell. De utkragade trapp¬
gavlarna och de till rundbågiga fönsternischer
förklädda ventilationsöppningarna är för¬
visso utformade efter medeltida förebilder,
men på ett fritt, egensinnigt och eklektiskt vis.
Även om vissa detaljer andas eklekticism så
har det varit nationalromantikens idiom om
lokala material och byggnadssätt, hantverk
och folklig tradition anpassade till platsens
klimat och natur18 som varit vägledande.
Arkitekten - osäkert vem - anknöt mycket
medvetet till skånsk arkitekturhistoria.
Även på Söderslätt och kring Malmö upp¬
fördes vid samma tid transformatorstationer i
en liknandestil. Malmöstads elektricitetsverk
lät år 1913-1916 anlägga åtta stationer på

8

Theodor Wåhlin (?) Transformatorsta¬
tion, Görslöv. Foto 1996 DMe.

landsbygden utanför staden;19 därefter dök
exakt samma typstation upp runt Vellinge och
på landsbygden utanför Trelleborg. Man
måste på något vis ha haft tillgång till samma
ritningar, möjligen lånades de bolagen emel¬
lan. Till skillnad från anläggningarna på Ös¬
terlen är formspråket dock något sakligare:
inga rundbågar och inga utkragade trapp¬
gavlar. Trappgavlar finns här förvisso, men
reducerade till sju i stället för nio och inte mer
utkragade än listen under takfoten. Till det
sakliga intrycket bidrar även de små, rek¬
tangulära fönstren i liv med den slätputsade
fasaden. Det råder ingen tvekan om att arki¬
tekten också här använt den skånska, medel¬
tida sockenkyrkan som förebild. Det blev så¬
ledes vitputsade tom med trappgavlar och
högrest sadeltak klätt med rött vingtegel. En
arkitekt som arbetade mycket med just
kyrkor, och som framför allt var verksam i
sydvästra Skåne och ofta använde sig av
trappgavlar var domkyrkoarkitekten i Lund,
Theodor Wåhlin. Så använde Wåhlin trapp-

gavlar på de vitputsade järnvägsstationerna
mellan Vellinge och Falsterbo. Dessa båda
ändstationer var desutom prydda med gotiska
blinderingar i gavlarna; samma tema återfinns
också på Falsterbohus, folkskolan i Falsterbo
och brandstationen i Vellinge. Mycket talar
alltså för att Wåhlin på ett eller annat sätt varit
inblandad i tillkomsten av denna typ av trans¬
formatorstation. De av Wåhlin restaurerade
kyrkorna i Sireköpinge och Övraby fick också
trappgavlar och motsvarade så väl uppfatt¬
ningen om hur en gammal kyrka skall se ut
att restaureringarna snart glömdes.20 Inte
konstigt att trappgavlar var så populära: de
ansågs dels som typiskt skånska och var dels
något som upplevdes bekant och invant.
De regionala inslagen är lika uppenbara
som för de två stora bolagens anläggningar,
bara så mycket tydligare. Visst var det ett
utslag av medeltidsromantik att rita transfor¬
matorstationer som små kyrktorn eller kastaler, men i sin övertydliga regionala förankring
uppvisar de samtidigt en påverkan från natio¬
nalromantiken. Samma tendens kunde också
märkas i andra landsändar. De stämde även
med strategin att inte oroa (vem tänkte på att
de pittoreska tomen innehöll livsfarlig elekt¬
risk apparatur?) och väcka anstöt. Så passade
de också förträffligt med den landskapsbild
man hade av Skåne. Att just trappgavelsmotivet sågs som genuint skånskt framkom tyd¬
ligt på Baltiska utställningen i Malmö 1914
där Ferdinand Boberg tog upp temat. Så gör
även Ernst Norlind på den affisch han målade
för utställningen: fyra flygande storkar och
så det vita trappgavelförsedda tornet mot den
blå bakgrunden. Vad kunde år 1914 vara mer
skånskt?
De anonyma transformatorstationerna

I en utredning om elektrifieringen av Mal¬
möhus län år 1919 kan man läsa: »Transformatorstationema hava i allmänhet utförts
såsom små tomformiga hus av tegel.»21

Beskrivningen passar alldeles på den största
gruppen transformatorstationer: de som upp¬
fördes av små och lokala kraftbolag/elföreningar. Sällan eller aldrig arkitektri tade, men
ofta nog med de arkitektritade anläggningarna
som förebilder. Motiv som trappgavlar och
rundbågar förekommer, åtminstone bland de
äldre stationerna. Vanligast är cn enkel tegel¬
arkitektur, präglad av hantverkskunnande och
traditionalism. Här var det regionala bygg¬
nadssättet och materialet inget mode eller ut¬
tryck för någon speciell stil, man byggde helt
enkelt i den tradition man var van vid. Den
eftersträvade regionala anpassningen fick
man således gratis, det stilhistoriska form¬
språket lånade man från de arkitektritade
transformatorstationerna eller från den miljö
- inte sällan ett gods - man hade att anpassa
byggnaden till. Långt ifrån alla var dock
försedda med dekorerade fasader och arki¬
tekturhistoriska anspelningar; uttrycket skapa¬
des oftare av materialverkan där teglet, fogarna
och mumingsförband ger liv åt fasaderna.
Byggnadsentreprenörer från stationssam¬
hällen och småorter arbetade i en tradition de
lärt sig vid kyrkobyggen och järnvägsanlägg¬
ningar, samt vad de läst sig till i tegelbrukens
illustrerade kataloger och priskuranter, lärdo¬
mar de sedan tog med sig tillbaka hem. I dessa
småorter var anspråken dock måttligare och
de dyrare tegelsortema sällsynta, men genom
skicklighet och idérikedom utvecklade bygg¬
mästare och hantverkare - trots enkla medel
- ändå en rik tegelarkitektur.22 Denna kom
också till användning då de fick i uppdrag att
uppföra landsbygdens transformatorstationer,
därav stilistiska likheter mellan dessa anlägg¬
ningar och den omgivande, samtida bebyg¬
gelsen. Byggnadsmaterialens enhetlighet är
också påfallande, vilket förklaras av att det
vanligen var ett lokalt tegelbruk som levere¬
rade det mesta av teglet till en och samma
bygd.23
Paradoxalt nog skulle man kunna påstå att
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dessa transformatorstationer bättre represen¬
terade de arkitekturideal de större kraftbola¬
gen eftersträvade: det är knappast fråga om
några nyskapande byggnader, formspråket är
vagt historicerande. Byggnadsmaterialet är
det för tidsperioden absolut vanligaste i större
delen av Skåne; den regionala eller lokala
byggnadstraditionen var ofta styrande för den
stilistiska utformningen. Bortsett från den
givna tomformen var anläggningarna anpas¬
sade till, eller snarare beroende av, närmiljön
och kan knappast ha väckt några reaktioner.
Att göra några generaliserande beskriv¬
ningar av dessa transformatorstationer, mer
än att det är »tomformiga hus av tegel», är
svårt. I övrigt kan de variera en hel del, men
planen är alltid kvadratisk eller rektangulär
och materialhomogeniteten påfallande: det är
oftast tegel från sockel till taknock Dessutom
nästan alltid rött tegel. Däremot saknas form¬
tegel helt. Rena tegelfasader är vanligast, men
också putsade och slammade fasader före¬
kommer någon gång. En del anläggningar är
utformade så att den nedre delen av byggna¬
den är något vidare än den övre. Avsatsen är
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Transformatorstation, Gissleberga kvarn. Foto 1996 DMe.

framhävd som en avtrappad gesims, ibland
klädd med taktegel eller plåt. Detta för¬
faringssätt med en till omfånget större bot¬
tenvåning går sannolikt tillbaka på de äldsta
anläggningarna där överbyggnaden, som tidi¬
gare nämnts, var i trä. Några funktionella skäl
förelåg inte, som det gjort för de äldsta, var¬
för denna utformning upphörde kring 1920.
Transformatorstationema har normalt en
bastant bräddörr med beslag i smidesjärn.
Plåtdörrar förekommer också, men dessa är
sällan ursprungliga. Dörrkrönet är vanligen
stickbågigt. Fönstren är nästan alltid få, små
och vanligen försedda med trä- eller gjutjämsspröjsar. Enstaka av de äldre stationerna
är utformade med rundbågiga fönster, annars
är stickbågiga eller rätvinkliga vanligare. En
del anläggningar - företrädesvis de yngre saknar fönster helt. Fasaderna är ibland de¬
korerade med profilerade listverk, vanligen
under takfoten, eller med förband av tegel i
avvikande färg. Annars förekommer mönstermuming sparsamt och då främst vid gav-

lama. Olika typer av murningsförband och
fogar har använts, troligen efter byggmäs¬
tarens egna preferenser. Renässansförband
tycks något vanligare än munkförband, ibland
har båda använts. Den vanligaste takkon¬
struktionen är sadeltak, någon gång i kombi¬
nation med trappgavlar, helt egna är de ut¬
svängda, pagodliknande sadeltak som finns
på tre av Södra Färs Energiförening upp¬
förda transformatorstationer.24 Vid Toppe ladugård och Bjersjöholm finns anläggningar
med tälttak. Rött enkupigt vingtegel är det
vanligaste takmaterialet, men falstegel före¬
kommer också, samt ibland papp, plåt eller

eternit.
Genom sin säregna form var de vertikala
anläggningarna specifika och väl skilda från
övrig bebyggelse, men formspråket och bygg¬
nadsmaterialet finner man även på andra håll.
För transformatorstationema, som var upp¬
förda av tegel i fullmur, användes traditionell,
enkel mumingsteknik med valvslagna dörroch fönsterbågar, samt en dekor som var helt
baserad på det vanliga fasadteglet eller av
tegel i brytande färg. Med små och enkla
medel lyckades man ändå skapa en uttrycks¬
full arkitektur, som självklart borde värnas
bättre i dag.
Avslutning
En historicerande arkitektur med regionala
förtecken fann de olika kraftbolagen och
energiföreningarna mest lämpad för transformatorstationerna, vilket kan förklara likheter
i formspråk och materialval. Arkitekturen var
medvetet anpassad till omgivningen för att
inte väcka anstöt. Funktionalismen däremot
hade lika lite regional förankring som den
hade i folks medvetande, varför den egent¬
ligen inte passade alls. Undantaget som be¬
kräftar regeln var den utpräglade funkissta¬
tion som ritades för Sydkraft 1935 och fak¬
tiskt också uppfördes i enstaka antal. Att in¬
troducera nya tekniska innovationer med en

modern arkitektur hörde annars inte till ord¬
ningen. Bättre att ta det säkra för det osäkra.
Transformatorstationerna är cn litet bort¬
glömd byggnadskategori, som historiskt och
stilistiskt kan placeras ganska exakt mellan
nygotik och funktionalem, intressanta inte
för att de är nyskapande, utan snarare tvärtom.
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»Stenkyrkan» - En återfunnen skeppssättning
och central plats i Hallands yngre järnålder
Av Tore Artelius
Institutionen för Arkeologi, Göteborgs universitet

I södra Sverige finns ett fåtal mycket stora och monumentala skeppssättningar. Till dessa räknas
riksbekanta och sägenomspunna anläggningar som Ales stenar vid Kåseberga och den jättelika av
klumpstenar byggda Ranes stenar vid Askeberga i Västergötland där varje stenblock väger 2030 ton. Dessa monument anses utvisa platser som under järnåldern haft viktiga funktioner i vid
social mening som religiösa, ekonomiska, juridiska och därmed också som politiska centralplatser.
Återupptäckten av platsen för en stor skeppssättning vars anläggningstid sannolikt är yngre järn¬
ålder är därför intressant för diskussionen kring centralplatser under järnålder i allmänhet och för
diskussionen av mellersta Hallands yngre järnålder i synnerhet.

Inledning
Förra året gav Statens historiska museum i
Stockholm ut »Nordisk Vikingaguide» som
är en rekommendabel guidebok att ha med
sig på egna resor i de nordiska ländernas
vikingatida historia. Av de åtta färgfoton som
valts för att illustrera Danmarks vikingatid
visar hälften av bilderna skeppssättningar.
Bilderna visar monumenten vid Baekke,
Glavendrup och Lejre. Den fjärde bilden är av
lite annorlunda karaktär och visar en av de
skeppsformade gravarna vid Lindholm Høje.
De fyra bilder som inte visar skeppssättningar
utgörs av Jellings kyrka med Nord- och Syd¬
højen, Ladbyskeppet samt en bild från Fyrkat
resp. Trælleborg (Holmblad 1995, s. 84 ff ).
Kanske är bildurvalet en tillfällig slump, men
jag tror knappast det. Dessa jättelika skepps¬
sättningar har blivit en del av vår nutida myt
och uppfattning om nordisk vikingatid på ett
sätt som nästan saknar motstycke när det gäl¬
ler andra fomlämningstyper. Jo, möjligen in¬
tar runstenar en lika framskjuten roll i nuti¬
dens mytologi kring vikingatiden. Den första
lokal som beskrivs i guideboken är för övrigt
Anundshögsområdet i västmanländska Badelunda. Även i detta fall visas i förgrunden en

av de stora skeppssättningarna. Nästa be¬
skrivna lokal med färgbild är den magnifika
skeppssättningen Ranes stenar vid Tidan i
västgötska Askeberga. »Nordisk Vikinga¬
guide» visar med all tydlighet att det måste
anses motiverat att redovi sa alla fynd som har
med stora skeppssättningar att göra för en bre¬
dare publik. Det är också målsättningen med
denna artikel. Jag vill förevisa återupptäckten
av »Stenkyrkan» i halländska Vinberg, en
mycket stor och av klumpstenar byggd
skeppssättning som varit »försvunnen» i snart
två hundra år. Syftet är dessutom att placera
»Stenkyrkan» i en kulturhistorisk kontext
som bl.a. anknyter till att Halland under slu¬
tet av järnåldern var den nordostligaste delen
av det framväxande tidiga Danmark. Jag vill
också inledningsvis tillägga all inga arkeo¬
logiska undersökningar ännu har gjorts i
skeppssättningen.
S. P. Bexell och den första
dokumentationen av »Stenkyrkan»
En sommardag år 1815 kom den i Halland väl¬
kände prosten S. P. Bexell på besök till Övra
Sannagården, som ligger strax invid Töringe
by i Vinbergs socken. Hit hade han rest från
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den närbelägna småstaden Falkenberg över
Vinbergs Hed. Heden beskrevs dåförtiden
som den »makalösaste trakt och rymd till ut¬
mark» som fanns i Halland (Barchaeus 1924
[1773]). Prostens ärende var som alltid att
nogsamt samla in uppgifter om Hallands his¬
toria, dess fomlämningar och bondenäringar.
Det var en orolig tid i omvärlden, men detta
påverkade på intet vis prostens ivriga doku¬
mentation av fornminnen, bondehemman och
allmogehistoria. Redan 1817-19 kom Bexells
omfattande och innehållsrika verk »Hallands
historia ock beskrifning» ut av trycket.
Att det måste varit sommar när Bexell be¬
söker Sannagård förstår vi utifrån beskriv¬
ningen av de växande grödorna som omger
gården där den ligger i backsluttningen ned
mot Vinån, som är ett ringlande biflöde till
Ätran. Sannagård bestod då, såväl som idag,
av två hemman, Sannagården och den då s.k.
Övra Sannagården. Prosten beskriver sedan
den märkliga syn som mötte honom när han
vandrade upp genom backsluttningen mot åsgärdets krön strax norr om gården. Med egna
ord skriver han: »Vid övra Sannagården stå
ibland åtskilliga ättekullar och gravar flera
bautastenar. Att döma efter de ännu bibe¬
hållna fomlämningar har stället antingen
varit en valplats eller allmänt begravningsställe. Icke långt härifrån är en andaktsvård,
bestående av klumpformiga stenar, vilka for¬
mera en ovalformig krets, som kallas Sten¬
kyrkan» (Bexell 1923 [1817-1819]). Här
uppe på den breda åsryggen kunde Bexell
vända sig om, pusta ut, och njuta av en vid¬
sträckt utsikt över Ätrans ådal. »Andaktsvården Stenkyrkan» var högt placerad i ett
markant och anslående läge i natur- och kul¬
turlandskapet.
Bexell beskriver inte monumentet som en
skeppssättning. Redan på 1640-talet hade

Ole Worm beskrivit skeppssättningama pä
Hjarnø i danska Horsensfjorden, men använ¬
dandet av termen skeppssättning förekom
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knappast (Broholm 1937). Inte heller låter
Bexell oss ta del av någon historiografisk
tolkning kring det jättelika monumentets upp¬
förande. Detta kan synas lite märkligt efter¬
som det tidiga 1800-talets uttolkare av bl.a.
skeppssättningar ansåg att dessa var utmärkta
källor för förståelsen av direkta historiska
händelser. En känd och typisk beskrivning
av det slaget, från samma tid dessutom, är
exempelvis Abraham Ahlqvists något långt¬
gående tolkning av vad som timat invid två
öländska skeppssättningar. Han ansåg det
vara sannolikt att »2ne Skeppshöfdingar ...
slagits i enwig, bägge fallit och besättningarne uprest 2nc like monumenter» (Ahlqvist
1822-27). Bexell var på alla sätt mer åter¬
hållsam i sin bedömning. Han konstaterade
dock att detta måste röra sig om en »andakts¬
vård» och en »valplats». Hans intuitivt för¬
värvade tolkning är att han beträder en plats
av centralt värde från en sedan länge svunnen
tid, en samlingsplats med en i den dåtida byg¬
den religiös och judiciell identitet.
Efter Bexells beskrivning av den ovalformiga stenkretsen försvinner den helt ur käl¬
lorna. Namnet lever dock vidare, ibland be¬
nämnes åkermarken på åsplatån för »Stenkyrkogärdet» och omväxlande också för
»Munkakyrkan» än idag. Några fler beskriv¬
ningar av monumentet har vi alltså inte för¬
utom att ortsbor säger att det skall ha funnits
just en »andaktsvård», »en urgammal kyrka»
eller en »tingsplats» uppe på åsen. Någon
menar också att det spökar rejält här1. Inte
förrän 130 år efter Bexells besök vid Sanna¬
gård omnämnes »Stenkyrkan» återigen. 1 Åke
Ohlmarks avhandling »Gravskeppet» från
1946 kan vi i förteckningen över Hallands
skeppssättningar läsa att det finns uppgifter
om två »särskilt anmärkningsvärda enstaka
skepp» i Halland (Ohlmarks 1946, s. 59). 1
Årstads gärde i Asige socken finns ett »32 steg
långt, av dels bautastenar ...» konstruerat mo¬
nument. Den andra skeppssättningen är just
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Fig. I. Flygfoto över Sannagärd i Vinbergs socken. Strax norr oni gården framträder uppe på den breda krönplatån
avtrycket av »Stenkyrkan», en mycket stor och av klumpslemir konstruerad skeppssättning som första gången
dokumenterades av prosten S. P. Bexell 1815. Den stora skeppssättningen måste ha borlodluls någon gång under 1 800talets första hälft. Den beskrivs inte alls i några senare genomförda fornminnesinventeringar. Det jättelika skeppsmonumentet har hell fallit bort ur det kollektiva bygdeminnel. Kvar finns bara namnet pä åkern och historier om spökerier, tingsuppgörelser och märkliga händelser på åsen. Fotot togs av Statens Vägverk inför ett vägbygge genom områ¬
det. I samband med vägbygget undersökte Riksantikvarieämbetet bl. a. ca 1 70 begravningar frän senare delen av järn¬
åldern i sluttningen ned mot Sannagården (se fig. 2). När undersökningen genomfördes 1989 återstod endast två resta
stenar av alla de »ättekullar», »bautastenar» och »gravar» som Bexell beskrev i sluttningen 170 år tidigare. Av skepps¬
sättningen »Stenkyrkan» syntes heller inga som helst spär (Artelius 1989, 1993, 1995, 1996. Arcini & Arlelius 1993).

»Stenkyrkan» vid Övra Sannagården i Vin¬
berg. Ohlmarks har inga storleksuppgifter,
han säger endast att monumentet varit byggt
av klumpstcnsbiock. Han anger att det rör sig
om en borttagen skeppssättning, definitionen
har skärpts från Bexells angivelse av monu¬
mentet som en stor ovalformig stenkrets.

Däremot kan inte heller Ohlmarks ange den
exakta platsen lor det sedan länge borttagna
monumentet. Bexell skrev endast att skepps¬
sättningen låg »inte långt härifrån» med ut¬
gångspunkt från sin position bland gravania
längre ned i sluttningen invid Övra Sanna¬
gården.
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Förklaringen till namnet »Stenkyrkan» kan

ges flera olika tolkningar. Helt säkert är det
en beteckning från historisk tid. Namnet bör
sannolikt kopplas samman med allmogens
uppfattningar om att detta var en begrav¬
ningsplats från tiden före det att den första
kristna kyrkan uppfördes i bygden. Beteck¬
ningen »Stenkyrkan» sammanför på så vis
befolkningens syn på området som en »helig»
plats från det förflutna med uppfattningen om
att det stora monumentet utgjort en dåtida
motsvarighet till den historiska tidens kyrkor,
d.v.s. en viktig samlingsplats av religiös ka¬
raktär. Namnet anger också att denna kultplats
varit konstruerad av stora stenar. Förleden
»Sten» skall inte kopplas samman med my¬
tologiska personnamn som i Ales eller Ranes
stenar. En annan möjlig tolkning anknyter till
den i Hallands skogsland, och framförallt i
Småland, vanligen förekommande traditio¬
nen att ge större stenblock och stensamlingar
namnet »Kyrkstenen» eller »Jättastenama».
Traditionen förtäljer att dessa stenar kastats
av förgrymmade jättar som velat utplåna de
äldsta kristna kyrkorna. Från Virserums

socken i Kalmar län finns också en historia
om att man kunde besöka de »heliga kyrkstenama» nattetid för att på så vis tillförsäkra sig
en god hälsa. Från Långaryd i Hylte finns en
uppteckning om att resta stenar skulle vara
troll som förstenats då de inte hunnit ta skydd
för solens första morgonstrålar. I Vessige
socken finns skeppssättningen »Själabarken»
som färdades nattetid och samlade in de dödas
själar inför avfärden till dödsriket. Skepps¬
sättningen i Högabergsgravfältet i Grimeton
kallades förr i tiden för »Lyktskeppet» och det
kunde nattetid ses seglande fram och tillbaka
över gravfältsytan.2

ficr över området vid Sannagård. På ett av
dessa framträder avtrycket av den sedan 1 50
år borttagna skeppssättningen på gärdet
bakom de båda gårdarna. Precis som Bexell
angav hade skeppssättningen verkligen inte
legat långt ifrån gravarna i sluttningen. På
krönet av åsen avtecknar sig avtrycket av en
stor skeppssättning som ursprungligen haft en
längdutsträckning i NNO-SSV. Skeppssätt¬
ningen framträder på fotot i form av ett antal
ljusare färgningar i åkern. Vid närmare stu¬
dium framträder minst 1 3 ålskiljbara ljusare
färgningar i förhållande till den omgivande
marken. Dessa tolkas som platsen för de
»klumpstenar» som enligt Bexell ingått i
konstruktionen. Säkerligen har stenarna för¬
ankrats i marken på så vis att de placerats i
nedgrävningar. Lika tydligt är att det också
saknas avtryck av några stenblock som ingått
i den ursprungliga skeppssättningen. Vi kan
lägga märke till att det bl.a. saknas avtryck av
en sten i skeppets mittersta del i var långsida.
Möjligen har en väg gått genom monumentet
i äldre tid. Den nutida gärdesvägen böjer idag
undan vid skeppssättningen och passerar mel¬
lan denna och två stensättningar som ännu
finns kvar på ett litet impediment alldeles
väster om avtrycket av skeppssättningen (se
fig. 2). Exempel finns på att vägar i äldre tid
medvetet lades i direkt anslutning till större
monument (jfr Holmblad s. 85, Glob 1970).
Dessutom kan vi av bilden inte helt klargöra
monumentets nordligabegränsning. Bilden är
tagen i slutet av vintermånaden mars, ingen
gröda har ännu kommit upp, och det som
framträder i form av avtrycken är gropar i
alven där marken omgrävts, kanske vid flera
tillfällen.

Om »Stenkyrkans» ålder och utformning

Återupptäckten
I samband med prospekteringen av en ny
riksväg förbi Vinbergs samhälle tog Statens
Vägverk för knappt 10 år sedan luftfotogra16

Ingen arkeologisk utgrävning av platsen för
skeppssättningen har företagits ännu. Utifrån
planen i fig. 2 där skeppssättn ingens storlek,
och läge i förhållande till den undersökta
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Fig. 2. Plan över gravfältsmiljön vid Sannagård. Skeppssättningen »Stenkyrkans» storlek framträder tydligt, dels
gentemot ladugården, dels gentemot de övriga anläggningarna i gravfaltet. Monumentet har placerats högst uppe på
åsryggen i NNO-SSV :1ig längdriktning. Med en ursprunglig längd på drygt 50 meter och ca 15 meters bredd har detta
varit en av de största skeppssättningar vi känner till i Skandinavien. Som jämförelse kan nämnas att de största svenska
exemplen är Ales stenar, som i sitt nuvarande skick är 67 meter långt, och skeppssättningen Ranes stenar i Askeberga,
55 meter lång. Skeppssättningama i danska Lejre är ca 80 m, Glavendrup ca 60 m och Baekke ca 45 m (Strömberg
1995, Flink 1989, Broholm 1937, Glob 1970). Det kända Blomsholmsskeppet i Bohuslän är som jämförelse »endast»
42 meter långt (Cullberg 1980). Av kartan framgår läget för den undersökta delen av gravfaltet i förhållande till »Sten¬
kyrkan» längst upp på åsen. Gravfältet kan dateras till yngre järnålder med en tyngdpunkt i 700-900-talet e.Kr. Det
mindre treskeppiga långhus som återfinns på planen var inte ett boningshus. I alla stolphålen påträffades små brända
ben av människa. Detta bör innebära att byggnaden haft funktioner i anslutning till begravningarna. Renritning av
A. Andersson.

delen av gravfältsmiljön framträder, kan vi
mäta upp den ofullständiga skeppssättningens
längd till 45 meter. Med tanke på att skepps¬
sättningens nordliga begränsning inte avteck¬
nar sig på bilden kan vi utgå från att monu-

mentets ursprungslängd måste ha varit drygt
50 meter. Bredden har varit ca 14-15 m. Ned-

grävningarnas storlek, såsom de avtecknar sig
på markytan samt på bild, varierar från ca 2
meter i diameter upp till ca 3,5 meter. Av stor¬
17

leken på nedgrävningama framgår att de
»klumpstenar» som format skeppssättningen
säkerligen har varit av ansenliga mått.
Blocken kan mycket väl ha haft en tjocklek
som väl överstigit en meter. Det kan inte hel¬
ler uteslutas att stenarna inte alls har bortsforslats. Betydligt enklare vore att gräva ned
dem på platsen. I den undersökta delen av
gravfältsmiljön fanns ett exempel på hur en
tidigare rest sten välts omkull och grävts ned
under plogdjup på platsen.
Att sluta sig till hur skeppssättningen verk¬
ligen sett ut kan vara svårt utifrån Bexells ändå
ganska knapphändiga uppgifter. Den bestod
enligt prosten av ett antal klumpstenar som
var satta i en »ovalformig krets». Skeppssätt¬
ningen har bestått av glest utlagda, eller ned¬
grävda, rader av klumpstenar i två konvexa
linjer. Alldeles klart är att monumentet inte
varit konstruerat som Blomsholmsskeppet,
Ales stenar, Böckersbodaskeppen eller på
samma vis som den skeppssättning som på¬
träffades och undersöktes inne i Linköpings
stad för några år sedan (Cullberg 1980, Ström¬
berg 1994, Elfstrand 1992, Ullenius 1952,
Helander & Zetterlund 1995). I dessa fall be¬
står monumenten av smalare stenflisor som är
uppresta så att de bildar två ganska täta rader.
Ales stenar består idag av 59 bevarade lång¬
smala stenar (Strömberg 1995). Skeppet i
Linköping hade ursprungligen bestått av
minst 46 resta stenar som varit så tätt ställda
att de båda långsidorna varit närmast helt
täckta (Helander & Zetterlund 1995) och
Blomsholmsskeppet består av 49 resta stenar
(Cullberg 1980). Det innebär att i dessa
skeppssättningar har en större sten rests på
minst varannan meter i skeppens långsidor.
Eftersom många av stenarna har en bredd på
ca en meter blir innebörden att det i stort
endast är en knapp meter mellan stenarna.
1 förhållande till dessa skepp ter sig av¬
trycket av »Stenkyrkan» annorlunda. Av den
ritade planen framgår att avtryck av minst 1 3
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klumpstenar bevarats. Klart är också att åt¬
minstone avtrycket av tre eller kanske rentav
fem stenar saknas i den norra ändan av skepps¬
sättningen. Till detta skall också läggas att det
sannolikt »saknas» ett avtryck ungefär mitt i
var långsida. Vi bör därför kunna föreslå att
»Stenkyrkan» ursprungligen sannolikt bestått
av 18, men också möjligen 20 större klump¬
stenar som parvis placerats i två glesa rader.
Stenarnas storlek är givetvis svår att uppskatta
utan närmare undersökning. Vi kan däremot,
och som redan nämnts, konstatera att de lju¬
sare färgningamas diameter varierar från
dryga 2 meter upp till ca 3,5 meter. Även om
dessa färgningar skulle vara avtrycken av de
gropar som grävts för att avlägsna stenarna
och hela monumentet kan vi förmoda att ste¬
narna som ingått i skeppssättningen haft en
ansenlig storlek. Eftersom Bexell anger att det
är just klumpstenar som monumentet kon¬
struerats av kan vi också förmoda att han avser
naturligt rundade större stenblock. Vi kan inte
heller utesluta att ett större antal mindre ste¬
nar funnits placerade mellan de större klumpstenarna. Så är exempelvis fallet med skepps¬
sättningen vid Baekke på Jylland (Broholm
1937).

Skeppssättningen »Stenkyrkan» har alltså
haft en helt annan utformning än skeppet i
Blomsholm, Ales stenar eller skeppen vid
Böckersboda i västgötska Lyrestad. För kon¬
struktionen av »Stenkyrkan» har naturliga
stenblock utlagts i två rader, sannolikt har de
delvis nedgrävts i markytan. Vi kan förmoda
att dessa stenar haft en avsevärt högre vikt än
de som ingått i Ales stenar. Däremot innebär
bruket av klumpstenar att dessa sannolikt inte
behövts kilas fast som i Ales stenar eller i
Linköpingsexemplet. Utan att göra några
jämförelser när det gäller stenmaterialets stor¬
lek är det ändå så att den närmaste parallellen
till »Stenkyrkan» är Ranes stenar i Aske berga.
Ranes stenar är 55 meter lång och byggd av
24 stycken parvis placerade stenblock som

är 2-3 meter stora i diameter. Vikten har upp¬
skattats till 20-30 ton per block. Gerhard
Flink skriver att »Böckerboda stenskepp har
elegant snipform till skillnad mot Askebergaskeppets monumentala tyngd» (Flink 1989,
s. 166, Ullenius 1952). Klumpstenarna som
ingått i skeppssättningen vid Sannagård har
däremot inte alls haft denna enorma storlek.
Faktum är att de avlägsnats, något som talar
för att monumentaliteten inte alls varit den¬
samma som vid Askeberga. Däremot är det
av intresse att både Ranes stenar och »Sten¬
kyrkan» saknar den eleganta utformning som
präglar Böckersbodaskeppen, Ales stenar och
Blomsholmsskeppet. Snarare anknyter ma¬
terialet som brukats i både Askeberga och
»Stenkyrkan» till det som brukats även för
konstruktionen av stora domarringar. I detta
sammanhang anknyter utformningen av
skeppssättningarna till tolkningen av dess
funktioner som tingsplatser, en tolkning som
direkt gjordes även av Bexell när han 1815
beskrev skeppssättningen vid Sannagård som
en »valplats».
Vad kan vi då säga om skeppssättningens
ålder? Sannolikt är den anlagd under yngre
järnålder och jag skall kort söka argumentera
för varför detta är troligt. I Halland finns ett
begränsat antal större gravfält med blandade
typer av monument som anlagts i romersk
järnålder och sedan brukats fram i vikingatid
(Arbman 1 954. Lindälv 1 980). I många fall är
dessa gravfält byggda kring och invid avse¬
värt äldre gravmiljöer. Exempel på sådana
gravfält är Jättahögen och Nordvära i Värö,
Broåsen och Högaberg i Grimeton samt Korsgatan i Träslöv. I samtliga fall förekommer
skeppssättningar inom gravfälten. Dessa är
avsevärt mindre än »Stenkyrkan» vid Sanna¬
gård. I gravfaltet på Broåsen finns bl.a. en
skeppsformig stensättning som är drygt 16
meter lång och byggd av naturliga större
klumpstenar. I Högabergsgravtältet finns det
redan nämnda s.k. Lyktskeppet. Vid under-
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Fig. 3 »Stenkyrkan» vid Sannagård. På bilden av skeppssättningen, som har rekonstruerats utifrån de synliga nedgrävningama i ikem, har även det ungefärliga läget för
två stenar som avlägsnats i mitten av skeppet markerats
med streckade cirklar. På samma vis har den sannolika
avslutningen av skeppets norra ände markerats. För att få
en storleksuppfattning har även en av tre skeppsformiga

gravar som undersöktes i gravfältet inlagts på bilden.
Teckning av A. Andersson.

sökningar i gravfältet Korsgatan i Träslöv
kunde Holger Arbman konstatera att den
skeppssättning han grävde ut hade anlagts
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under yngre järnålder. 1 skeppssättningen
gjordes bl.a. fynd av en mängd båtnitar
(Arbman 1 952). Undersökta skeppssättningar
i gravfáltsmiljöer i norra Skåne, exempelvis
v id Vättery d, har också daterats till yngre jämålder (Strömberg 1961,Carlie 1994).
Monumentala skeppssättningar har i första
hand kunnat dateras till yngre järnålder
(Müller-Wille 1970). Även i de enstaka fall
då mycket stora skeppssättningar undersökts
på det svenska fastlandet under senare år har
dessa direktdaterats till yngre järnålder
(Elfstrand 1992). »Stenkyrkan» återfinns
också i en gravfältsmiljö med upp till 170 hit¬
intills undersökta begravningar som kunnat
direktdateras till 600-900-talete.Kr. Skepps¬
sättningen har varit mycket stor och helt fri¬
stående i landskapet, något som innebär att
den helt avviker från vad som präglar ut¬
formningen av Hallands äldre skeppssätt¬
ningar. Att »Stenkyrkan» skulle anlagts under
bronsålder förefaller högst osannolikt. Vis¬
serligen undersöktes en hela 17 meter lång
skeppsformig stensättning från yngre brons¬
ålder vid Översättra norr om Stockholm för
några år sedan. Men anläggningen kan knap¬
past anses vara monumental i sin framställ¬
ning, snarare var förhållandet det omvända
(Äijä 1994). Ett typdrag för de halländska
skeppssättningama från bronsåldern är att de
samtliga varit övertäckta av större högar eller
rösen (Hemek 1994, Capelle 1986). De
monumentala skeppssättningama vid Lejre,
Baekke, Tryggevaelde och Glavendrup har
också alla daterats till yngre järnålder
(Müller-Wille 1970, Glob 1970). Utan att i
kvalitativ mening jämföra med dessakan ändå
konstateras att skeppssättningen vid Sanna¬
gård återfinns inom ett område som under
vikingatid kan betraktas som östra delen av
ett tidigt Danmark. Monumentet återfinns i en
gränsbygd där upprätthållandet av politisk
kontroll för att säkra handelsvägar och terri¬
toriella maktanspråk varit mycket viktig.
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Hela miljön vid Sannagård uppvisar också ett
flertal paralleller med kända danska gravfält
från järnålder (jfr Kleiminger 1993). Likheter
framträder i allt från vilka monumenttyper
som konstruerats till gravskickets och grav¬
gömmans utformning och också i de artefaktgrupper som påträffas i gravarna. Sådana
likheter framträder tydligt om vi jämför med
nordjylländska miljöer som vid exempelvis
Lindholm Høje och i Højstrup (Ramskou
1976, Broholm 1937). Med utgångspunkt från
»Stenkyrkans» storlek, dess monumentala
läge, den omgivande gravfältsmiljön samt
andra undersökta sydskandinaviska skepps¬
sättningar och jämförelser med liknande gravfältsmiljöer i Halland och norra Danmark
framstår en datering av monumentets anlägg¬
ningstid till senare delen av järnåldern som
mycket trolig.
Skeppssättningen i järnålderns samhälle
Varför är det då av vikt att klargöra skeppssättningens storlek, monumentalitet, läge i
den dåtida fornlämningsmiljön och i ett
specifikt och utvalt landskapsläge högst uppe
på åsen?
Dessa fåtaliga större skeppssättningar har
associerats till ett flertal olika funktioner av
mycket central art i det sena järnålderssamhällets organisationsstruktur. Min mening är
inte att närmare gå in på alla dessa funktioner
i detta sammanhang, men det är ändå av vikt
att göra några distinktioner som jag anser är
av vikt för förståelsen av dessa stora förhis¬
toriska monument. Man bör alldeles tydligt
göra en åtskillnad i tolkningen av det meningsinnehåll som dessa skeppssättningar
omfattat i skandinavisk järnålder och å andra
sidan de symboliska och mer direkta funktio¬
ner som skeppsmonumenten också innehaft i
det dåtida samhället. Utan att närmare beröra
ämnet bör vi vara klara över att en ständig
dualitet och komplexitet uttryckts i anläggan¬
det av dessa speciella monument. Å ena sidan

förknippades skeppssättningarnas meningsinnehåll alltidmedreligiösaföreställningarav
olika slag. Skeppssymboliken anses av arke¬
ologer och historiker vara ett uttryck för
människans tro på ett efterliv. Skeppet har
därför sedan länge bl.a. tolkats som en sym¬
bol för föreställningsvärldens komposition
och också för överfarten till ett dödsrike (Hil¬
debrand 1874, Broholm 1937, Schjødt 1995,
Crunilin-Pedersen 1995, Artelius 1996 m.fl.).
Å andra sidan är dessa monument också att
betrakta som symboliska uttryck och speg¬
lingar av en specifik social och politisk struk¬
tur och dess maktuttryck. Båten brukades som
ram för kungliga begravningar i Sutton Hoo,
Oseberg och Hedeby. Det verkliga skeppet
var också en av dåtidens absoluta status- och
rikemanssymboler. Traditionen att gravlägga
i skepp och att också bygga jättelika skeppssättningar kan också betraktas som ett sym¬
boliskt uttryck för hur samhället varit organi¬
serat i social, politisk och ekonomisk mening
(jfr Varcnius 1995, Crumlin-Pedersen 1995,
Carver 1995, Müller-Wille 1995). När det
gäller bl.a. de danska skeppssättningama vid
Lejre, Glavendrup och Jelling kan monu¬
menten också direkt kopplas till frågor om hur
kungamakten under 900-talet symboliskt ut¬
tryckts i materiell kultur (Hellmuth-Andersen
1980). Au man låter bruka skeppet som sym¬
bolisk ram för rentav kungliga begravningar
och som monumentalform i kungliga miljöer
är på många vis typiskt. Genom att anlägga
monumentala gravar och monument kanali¬
serades både den politiska och religiösa mak¬
ten till en ledande samhällsklass. Monumen¬
ten blir på så vis i sig själva uttryck för den
ledande samhällsklassens politiska och eko¬
nomiska makt. Den sociala ordningen kan
t.o.m. genom monumentens symbolik anses
vara given i föreställningsvärlden och rättfär¬
digad av gudarna (jfr Trigger 1990, Kristian¬
sen 1990, Barrett 1991).
Vi kan också antaga att dessa stenskepp

även innehaft mer profana funktioner i jämålderssamhället. De har fungerat som grav¬
platser (om det nu kan anses vara en profan
funktion), som tingsplatser, som minnesvår¬
dar och samlings- och marknadsplatser.
Kanske har de också fungerat som astrono¬
miska verktyg. De har definitivt även byggts
som rena minnesmonument över bemärkta
individer. I Tryggevaelde omtalas på en run¬
sten att just en skeppssättning byggts för att
hedra den avlidne (Jansson 1985). I många
artiklar som behandlar skeppssättningar dis¬
kuteras huruvida dessa fungerat antingen som
tings- eller gravplatser. Forskarna har på så
vis velat isolera en funktion som motiv för an¬
läggandet av monumentet. Märta Strömbergs
pågående undersökningar och diskussion
kring de olika funktioner som Ales stenar kan
ha haft är på flera vis mer givande. Istället för
att söka en primärfunktion betonar Strömberg
istället symbolikens och funktionernas kom¬
plexitet och att funktionen sannolikt växlat
över tid. Skeppssättningen vid Kåseberga blir
på så vis placerad i en kontext som avsevärt
ökar förståelsen av alla de människor som
både i förhistorisk och historisk tid brukat den
eller förundrats över den. Ales stenar finns,
till skillnad från »Stenkyrkan», lyckligtvis
kvar än idag och har givetvis en roll även i
den nutida bygden även om denna inte alls är
densamma som då för länge sedan när den
anlades (Strömberg 1994, 1995). Bengt Elfstrand berör i sin presentation av skeppssätt¬
ningen i Linköping, som daterats till 800-talet,
ett forskningsproblem som även det är av stor
vikt för förståelsen av dessa stora monument
i dess dåtidskontext. Han menar bl.a. att
skeppssättningens funktion som tingsplats
kan ha varit av en speciell karaktär.»Det kan
ha varit så att man avhandlat sådana angelä¬
genheter som berört alla götar visavi kungen
på en plats och övriga juridiska spörsmål på
en annan plats» (Elfstrand 1992, s. 16). Inne¬
börden av Elfstrands hypotes är omfattande
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för bedömningen av dessa stora skeppssättningar och för de områden där de påträffats.
Inom socialantropologin beskriver forskarna
hur olika typer av sociala strukturer uttrycks,
inte minst gäller detta när vi talar om sociopolitiska maktuttryck. Man skiljer å ena sidan
ut den sociala ordning som kan sägas vara
naturligt etablerad inom en bygd genom år¬
hundraden och främst uttrycks i vad vi brukar
kalla för ritualiserade traditioner från å andra
sidan den maktstruktur som kan betecknas
som överregional och ofta framträder som
brott i bygdens traditionella ordning. (Parkin
1992).

»Stenkyrkan» och den arkeologiska
centralplatsdiskussionen

Slutligen är min målsättning att söka visa
varför förekomsten av en femtio meter lång
skeppssättning vid Sannagård innebär att
lokalen bör betraktas som en central plats för
de människor som levde i Ätradalens och
mellersta Hallands yngre jämåldersbygd.
Lokalen bör med 90-talets arkeologiska ter¬
minologi betraktas som en s.k. »centralplats».
Begreppet centralplats är inte något som
alldeles lätt låter sig definieras klart och en¬
tydigt. Vad som i allmänhet avses med en
centralplats är sådana lokaler i landskapet där
viktiga kollektiva funktioner av religiös-kultisk, politisk, judiciell eller ekonomisk natur
ombesörjts. I begreppet ryms underförstått att
genomförandet av dessa verksamheter varit
avgörande för de ramar som gestaltat män¬
niskors liv inom en bygd. Centralplatsema
kan därmed också löst definieras som poli¬
tiska och ekonomiska maktcentra inom en
bygd. Sådana platser med viktiga kollektiva
funktioner i en bygd kan ha varit tingsplatsen,
handels- och marknadsplatser, en borg eller
stormansgården som exempel på mer profana
maktcentra. Men centrala platser för bygdens
traditioner och historiska identitet är också
begravningsplatsen, kultplatsen och platser i
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naturen som varit intimt förknippade med en

kollektivt upplevd bygdeidentitet. Ett känne¬
tecken för dessa centralplatser är att även om
de i första hand förknippas med politiska och
juridiska funktioner, så utgår i grunden defi¬
nitionen från det faktum alt religiösa och
kultiska handlingar av viktig karaktär kunnat
beläggas i lokalen. Detta förhållande har
också påvisats i en mängd antropologi ska stu¬
dier. Till de centrala kultplatserna, som
mycket ofta också är centrala begravnings¬
platser, knyts även utövandet av avgörande
politiska maktfunktioner. Centralplatsernas
identitet är också paradoxal i ytterligare en
mening. Religiöst och kultiskt förankrade
centralplatscr spelade indirekt en avgörande
roll för människors möjlighet att bekräfta en
samhällsordning. I kollektiva religiösa ritua¬
ler bekräftades ständigt en befolknings före¬
ställningsvärld och ideologiska världsord¬
ning. I återgivandet av samhällets symboler
och myter skapades inom ritualerna en kol¬
lektivt upplevd och historiskt förankrad
identitet. Platsen för sådana ritualer och för
livsnödvändig identifikation kom naturligt
nog att få en central roll i bygdens historiska
identitet.
Den över hundratals år framväxande gravfältsmiljön är ett uttryck för hur den lokala
och regionala traditionen utvecklar ritualer
som bl.a. kommer till uttryck också i hur den
materiella kulturen utformas. Gravplatsen blir
den naturliga centralplatscn för cn befolk¬
nings identitet. Inom Hallands yngre järnåldersbygd bör det ha funnits parallellt funge¬
rande centralplatskategorier av flera olika
typer under en och samma tid. Å ena sidan
fanns de centralplatser som sprungit ur en be¬
folknings historiska identitet som centrala
gravplatser och samlingsplatser inom en av¬
gränsad bygd. Å andra sidan bör vi räkna med
förekomsten av platser med centrala funktio¬
ner av rent profan karaktär. I ett tredje led bör
vi också räkna med att vi under sen järnålder

A
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Fig. 4. 1 en av de gravar som undersöktes gjordes också fynd av fyra olika mynt. Bl.a. påträffades två s.k. Carolus
efterpräglingar som präglats i Hedeby kring år 825 e.Kr (nr 2 och 3 från vänster på bilden). Myntet till vänster är en
Abbasidisk dirham som präglats mellan 749-815 e.Kr (Lindberger 1992). Fotona visar myntens båda sidor. Foto ATA.

i dessa bygder bör kunna igenkänna en etab¬
lering av »nya» centralplatser av overregio¬
nal karaktär.
På så vis utvecklas parallella sociala-politiska-rituella strukturer utifrån olika tradi¬
tioner inom ett och samma område under en
och samma tid. En naturlig följd är att dessa
parallella traditioner får från varandra avvi¬
kande uttrycksformer även i materiell kultur.
Anläggandet av ett mycket stort skeppsformat
monument kan tolkas som exempel på ett
sådant brott i den historiska tradition som
präglar utformningen av bygdens gravplatser.
Monumentet kan därför var tecknet på att en
ny maktstruktur etablerats i en bygd. Det har
varit av stort politiskt intresse att exponera en
»ny» överregional samhällordnings rättfär¬
dighet i direkt anslutning till de centralplatser
som utgjorde den historiska bygdeidentitetens viktigaste lokaler. Detta gjordes tydligast
genom bruket av monumentalt återgiven
symbolik med övertydligt religiöst innehåll,
exempelvis då i konstruktionen av jättelika
grav- eller andra monument. Jag vill mena att
vi i analyser av jämålderbygdens utveckling

alltid bör räkna med denna ständiga åtskill¬
nad och parallellitet i centralplatsemas art och
funktion.
Utifrån de anmärkningsvärda fynd som
gjorts i den i förhållande till Sannagård när¬
belägna vendel- och vikingatida stormansgårdsmiljön vid Slöinge har Lars Lundqvist
bl.a. presenterat en intressant hypotes över hur
denna bygd söder om Ätran kan ha varit or¬
ganiserad i ett antal centralplatser av varie¬
rande karaktär. Enligt Lundqvists förslag kan
centralområdet i bygden kring Slöingeboplatsen hypotetiskt skönjas i utbredningen av
sakrala ortnamn, i extraordinärt utformade
gravmonument och i fornborgar. I denna
mening utgörs bygden snarare av ett centralt
område med olika funktioner på olika platser
än av en enda central plats med ett antal sam¬
lade viktiga funktioner (Lundqvist et al. 1996
s. 45 ff.). En anledning att ta upp Slöingelokalen även i denna artikel är givetvis det nära
geografiska sambandet mellan två så speci¬
ella uttryck i den yngre järnålderns landskap
som stormannagården i Slöinge och en jätte¬
lik skeppssättning bara två mil längre norrut.
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Vi kan givetvis inte vara helt klara över
skeppssättningens anläggningstid men som vi
sett finns det många argument som talar för
att den, precis som övriga liknande monu¬
ment, säkerligen har byggts under yngre järn¬

ålder.
Ett utmärkande drag för de miljöer som av
arkeologer ansetts vara politiska och ekono¬
miska maktcentra är, som redan framhållits,
att det i dessa lokaler påträffats fynd som klar¬
gjort att här försiggått religiösa och kultiska
handlingar utöver det vanliga. Beläggandet av
centrala religiösa funktioner i anslutning till
bebyggelse anses därmed utvisa centralplat¬
ser varifrån den politiska och ekonomiska
makten utövats över ett område eller en bygd.
I Västsverige kan vi se hur den kollektiva
kulten succesi vt förändras från att under äldre
järnålder ha varit knuten till offermossar och
sjöar. Under senare perioder återfinns ett lik¬
artat rituellt beteende i anslutning till grav¬
platser. Än senare utvecklas en kult som bl.a.
då kan knytas till de gårdar som stormän anses
besitta och från vilka en bygd organiserats och
dominerats. I slutändan av vikingatiden ser vi
hur denna kult knyts till elitära begravningar
(se bl.a. Arbman 1946, 1954, Fabech 1991).

På samma vis som de många guldgubbama
i Slöinge kan anses utvisa ett samhällskikt
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Fig. 5. Exempel på brandlagrens utform¬
ning i sluttningen ned mot ån. I många
fall hade en lerets av stenar lagts runt
brandlagret. I dessa påträffades en stor
mängd omrörda ben av människa, hund,
häst och fågel (Arcini 1996). I tre fall
hade stenkretsen som omgav brandlagret
en skeppsform.

som innehaft kontroll över samhällsord¬
ningen inom en bygd kan vi också antaga att
anläggandet av en jättelik skeppssättning
representerar ett till innehåll delvis likartat
utryck. På så vis kan de i storleksmening pa¬
radoxala fynden av närmast mikroskopiska
guldbleck och »återupptäckten» av en över
femtio meter stor skeppssättning betraktas
som två sidor av samma mynt. Eftersom ett
definierande drag i den arkeologiska central¬
platsens definition är närvaron av religiös
kult, kan vi enligt min mening utgå ifrån att
en jättelik skeppssättning måste ha betraktats
som en mycket central plats i en bygd. En
femtio meter lång skeppssättning kan i denna
mening betraktas som ett hyperutslag av reli¬
giös symbolik och monumentalitet. I samtliga
de fall som dessa stora skeppssättningar dis¬
kuterats har det framhållits att de utvisar plat¬
ser av central dignitet i bygden. Omväxlande
har den judiciella, ekonomiska eller religiösa
aspekten understrukits. Men det finns i alla
studier en övertygelse om att själva exposi¬
tionen av ett jättelikt skepp i sten direkt an¬
knyter till den föreställningsvärld och det
symbolsystem som man levde i under yngre
järnålder. En monumental exposition av en
välkänd sakral symbol i ett noggrannt utvalt
landskapsläge mitt i en centralbygd som Ätra-

dalen har därmed haften storsymbolisk tyngd
som måste ha varit allmänt uppfattad av byg¬
dens befolkning.
Gravfältet vid Sannagård var beläget på den
breda och sandiga åsrygg som sträcker sig
från kusten åt nordost längs med Ätran in i det
idag skogsbevuxna inlandet. Åsryggen utgör

pä så vis Ätradalens norra begränsningslinje
i geografisk mening. Längs med den markanta
åsryggen finns ett flertal miljöer med fram¬
förallt gravar som främst kan dateras till
brons- och äldre järnålder. I den del av grav¬
fältet som undersöktes 1989 påträffades bl.a.
också tre av stridsyxkulturens flatmarksgravar. Dessa är placerade så att möjligheten
finns att de skulle utgöra anläggningar i ett för
stridsyxkulturen typiskt linjegravfält (Arte¬
lius & Thorsberg 1990). Just invid Sannagård
och Vinbergs samhälle finns också en tydlig
förtätning av både större bronsåldershögar
och stensättningsgravfält. Trehundra meter
söder om skeppssättningen finns ett gravfält
med ett tjugotal stensättningar och omedel¬
bart norr om »Stenkyrkan» har rester av helt
nedplöjda gravar från brons- och äldsta järn¬
ålder undersökts så sent som 1987 (Artelius
& Lundqvist 1989). Bara några hundra meter
norr om »Stenkyrkan» återfinns också en
grupp av större bronsåldershögar. Ca 700
meter sydväst om skeppssättningen finns på
åsens absoluta höjdpunkt en mycket stor och
skadad gravanläggning med namnet »Ätte¬
högen». Man kan med rätta påstå att de gra¬
var som påträffats i närområdet både i kvali¬
tativ och kvantitativ mening utpekar området
vid Sannagård som en miljö som i stort sett
alltid måste ha brukats som gravplats. Att vi
därför finner ett större gravfält också från sen
järnålder i miljön kan anses vara närmast na¬
turligt. Området på den i landskapet mycket
markerade åsryggen där Vinbergs samhälle
idag återfinns framstår i jämförelse med om¬
landet som en plats som innehaft en viktig
funktion som begravningsplats under mycket

långa tidsperioder. Det är knappast så att de
ca 1 70 begravningar från sen järnålder som
undersöktes 1989 kan betraktas som ett gårdsgravfält. Snarare är det mer sannolikt att om¬
rådet utgjort en central begravningsplats för
en större omlandsbefolkning och för ett fler¬
tal bcbyggcl scenheter under yngre järnålder.
Vi skall också komma ihåg att gravfältet en¬
dast till delar är undersökt. I området kan utan
tvivel finnas ett stort antal nedplöjda gravar
som inte identifierats (se fig. 2).
1 påståendet att området bör betraktas som
en central begravningsplats för en större be¬
folkning under yngre järnålder ryms också
föreställningen om att just detta markområde
varit en central plats för bevarandet av byg¬
dens regionala identitet och historia. Det fak¬
tum att en jättelik skeppssättning anlagts på
åsen understryker snarare, än utpekar, plat¬
sens redan sedan länge centrala funktion som
kollektiv gravplats och instrument för social
och historisk identifikation för bygdens be¬
folkning. På ingen annan plats i Halland kän¬
ner vi till en så stor och likartad anläggning
från järnålder. Det är högst rimligt att tolka
förhållandet på så sätt att den stora skeppssättningen verkligen representerar ett främ¬
mande inslag i bygdens traditioner.
Vid Sannagård har också påträffats bebyg¬
gelse i form av långhus från både brons- och
äldre järnålder. Alldeles invid gravfältet un¬
dersöktes 1986 bl.a. ett långhus från yngre
romersk järnålder-folkvandringstid (Artelius
& Lundqvist 1989). Däremot har ingen be¬
byggelse från 600-1000-talet e.Kr. påträffats.
Någrakilometer söder om Sannagård återfinns
däremot Faurås. 1 Faurås anlades under tidig
medeltid ett av de få kungaleven i Halland,
Skeppssättningens placering högst uppe på
åsen i Ätradalens nordliga begränsning inne¬
bär också att läget i kommunikativa synvink¬
lar måste anses ha varit högst centralt. Från
åsryggen kunde i stort all trafik genom ådalens
norra delar iakttas, samtidigt som alla passe¬
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rande knappast undgått gravplatsens omfatt¬
ning och det stora stenskeppet. Ätradalen
utgjorde under järnålder ett av de tydligaste
bebyggelseområdena i Halland. Under yngsta
järnålder var Ätradalen en gränsbygd mot
Västergötland och Finnveden. Kontrollen
över denna halländska centralbygd måste ha
varit mycket viktig i både politisk, ekonomisk
och kommunikativ mening. Detta var en av
de viktigaste vattenvägarna in i Västergötland
och dessutom gick den också nära gränsen
mot Finnveden. Av de tre dramatiska runstensinskriptioner från 1000-talet som näm¬
ner Finnveden kan man förstå att även detta
till det tidiga Danmark gränsande »folkland»
var en politiskt sammanhållen bygd med en
mycket tydlig regional identitet.
Skeppssättningen »Stenkyrkan» kan i hög¬
sta grad betraktas som en kultisk anläggning
med ett i grunden givet religiöst meningsinnehåll. Denna harplacerats mitt inne i ett grav¬
område som återkommande brukats sedan
äldre bronsålder. Dessa stora skeppssättningar återfinns också som redan nämnts i
miljöer som bedömts ha mycket central ka¬
raktär i den sena järnålderns politiska land¬
skapsorganisation. Stora skeppssättningar har
t.o.m kunnat sammankopplas med den äldsta
danska kungamaktens etablering. Vi kan där¬
för inte alls utesluta att skeppssättningen med
det idag underligt klingande namnet »Sten¬
kyrkan» anlades uppe på åsen strax norr om
Ätran just som en politisk maktmanifestation
som inte kunnat missuppfattas av någon till
vare sig innehåll eller tyngd.
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