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Lunds Landsarkiv - två arkivmodeller
I. Sveriges första landsarkivbyggnad
Av Mattias Kärrholm
Arkitekt, Lund

Arkiven var en av de många nya byggnadstyper som växte fram i Europa under 1800-talet.
I Sverige uppfördes det första specialbyggda landsarkivet i Lund elter framför allt dansk förebild.
Visserligen kan man spåra likheter med svenska Riksarkivet som uppfördes några år tidigare, men
det är ändå tydligt att det starkaste släktskapet var med tre samtida danska provinsarkiv. Denna
dansk-svenska grupp av landsarkiv utvecklades under en sammanhållen tidsperiod (cirka 18901910) och fick nästan samtliga om- och tillbyggnader under 1960- och 70-talcn. Genom att
placera Lunds Landsarkiv i en kontext kan man alltså spåra två projekleringsmodeller: en för det
gamla sekelskiftesarkivet och en förden om- och tillbyggnad vilken ritades på 1960-talet av Beml
Nyberg. Programmen ger oss en bakgrund och ökad förståelse för den gestalt som Landsarkivet i
Lund har fått.
Denna artikel utgör första delen av två och behandlar landsarkivbyggnadens historia fram
t.o.m. 1950-talet. Andra delen kommer att behandla Bernt Nybergs om- och tillbyggnad samt ge
en sammanfattning av dc båda artiklarna.

Clas T. Odhner och landsarkiven
Under senare hälften av 1800-talet började
man på Riksarkivet fundera över att samla en
del av arkivaliema ute i landet. Dc enskilda
myndigheterna hade fått begynnande plats¬
brist, lokalerna var ofta undermåliga, och det
fanns många historiskt viktiga dokument
vars framtid borde säkras och vars åtkom¬
lighet borde underlättas för forskarna. Riks¬
arkivarie R. M. Bowallius drev i press och
publikationer frågan om särskilda landsortsarkiv och skickade även ut sina medarbetare
på studieresor runt om i Europa för att söka
lämpliga förebilder. 1884 publicerade Bern¬
hard Taube efter en sådan resa det första
konkreta förslaget till en lösning. Taube hade
tittat närmare på olika europeiska exempel,
särskilt de tyska, och fann i Bayerns uppdel¬
ning på åtta kretsarkiv, d.v.s. ett arkiv per
660000 invånare, en lämplig förebild. Han
föreslog en indelning av Sverige i sex be¬
folkningsmässigt ungefär lika stora arkiv¬
distrikt.1

1888 togs frågan upp i Riksdagen och den
nye riksarkivarien Clas T. Odhner uppmana¬
des att lägga fram ett betänkande. Odhner
önskade att arkivalier flyttades från lokala
myndigheter till landsarkiv. Som lokaler
föreslog han slotten i Uppsala, Vadstena och
Kalmar, skolan pä Frösö i norr, samt för de
södra regionerna, Katedralskolan i Lund.
Året innan hade Katedralskolan efter gransk¬
ning utdömts av rektorsämbetet och häl¬
sovårdsnämnden, främst därför att ventila¬
tionen var otjänlig.
1894 kom så Kungl. Majestäts remiss
där Överinlendentämbetet anförde Kalmar,
Vadstena respektive Uppsala slott som pas¬
sande för ändamålet. För att underlätta till¬
gängligheten för forskare samt få tillgång till
litterära hjälpmedel, kunnig personal och
billiga biträden framhöll Odhner dock att
universitetsstäderna Lund och Uppsala borde
komma i första hand, Göteborg i andra.2 Vi¬
dare ansåg han - efter dansk modell - alt det
ideala vore om för ändamålet speciella arkiv1

byggnader uppfördes: »Två arkivbyggnader
af det Köpenhamnska provinsarkivets om¬
fång, eller ännu hellre tre sådana byggnader
af ungefär samma storlek som det i Viborg.»3
Av ekonomiska skäl låg dock slotten när¬
mare till hands. Professorn i historia, Martin
Weibull, motionerade i Lunds stadsfullmäk¬
tige 1896 om att staden gratis skulle tillhan¬
dahålla en tomt om man fick ett landsarkiv i
Lund. Länsstyrelsen ställde sig bakom för¬
slaget och Sommelius lycka i östra Lund
valdes för ändamålet.4
1897 grundlädes landsarkivens organisa¬
tion enligt Odhners förslag och riksdagen be¬
viljade det första anslaget. Sveriges första
landsarkiv invigdes i Vadstena slott 1899.
Uppsala landsarkiv invigdes i Uppsala slotts
södra flygel 1903. Samma år invigdes också
det helt nybyggda landsarkivet i Lund.

Tidigare arkiv
Även om en rad praktiska orsaker gav upp¬
hov till de svenska landsarkiven, kom de
starkaste impulserna från goda europeiska
exempel. I Frankrike hade departemcntsarkiven centraliserats och reglementerats
under 1840- och 50-talen. I tyska stater som
Preussen och Bayern hade processen påbör¬
jats redan under 1 800-talets första decennier.
Vårt unionsland Norge hade sedan 1851 ett
arkiv med landsarkivfunktioner i Trondheim.
Danmark hade uppmärksammat behovet
bara några år före Sverige och låtit bygga tre
landsarkiv 1890-93.5 I slutet av 1800-talet
vaknade också ett nationellt medvetande och
en kulturell patriotism runt om i Europa, inte
minst med anledning av enandet av Italien
och Tyskland. Detta tog sig också formen av
ett historiskt intresse, vilket i Sverige t.ex.
fick ett tydligt uttryck i Nordiska Museet och
Skansen. Landsarkivens tillkomst låg alltså i
tiden. Att föreslå vasarenässansens slott till
arkivlokaler var förstås praktiskt eftersom de
2

delvis stod outnyttjade; samtidigt var de pas¬

sande historiska miljöer for arkiv.
Vilka var då de goda exempel som gene¬
rerade det nybyggda arkivet i Lund, och hur
såg de nordiska arkiven ut? I ecklesiastik¬
departementets skrivelse till Överintendentämbetet 1897 anbefalldes ämbetet att göra ett
plan- och kostnadsförslag för ett landsarkiv i
Uppsala. Detta skulle bestå av ett arkivmaga¬
sin för 5000 hyllmeter knutet till arbets- och
expeditionslokaler med hjälp av en övertäckt
gång. Med skrivelsen till Överintendentämbetet skickades också ett häfte om de danska
provinsarkivens byggnader.6 Dessa hade,
tillsammans med det finska Riksarkivet, re¬
kommenderats av riksarkivarie Odhner som
viktiga studieobjekt. Det råder alltså inget
tvivel om vart man vände sig för vägledning
i de arkitektoniska sammanhangen. Uppsala
landsarkiv byggdes aldrig, men i dess tänkta
likheter med det i Lund ser vi en stark kopp¬
ling till de danska arkiven.
Danmark

Danmark hade med anledning av den nya
arkivlagen 1889 centraliserat arkivväsendet
och fastställt inrättandet av tre provinsarkiv
(fr.o.m. 1907 kallade landsarkiv).7 Dessa tre
arkiv, uppförda under åren 1890-1893, var
de första specialbyggda landsarkiven i Nor¬
den och ritades av tidens ledande danska ar¬
kitekter.8 Arkivens utformning var i grunden
likartade och hade ett gemensamt program.
Varje arkiv låg omgärdat av grönska på en
större tomt. Magasinen hade en egen bygg¬
nad som var förbunden via en övertäckt gång
med en mer villaliknande byggnad, vilken
hyste tjänsterum och läsesal. Magasinen
hade skiffertak, jämluckor, järndörrar och
jämgallergolv mellan våningarna för att
skydda mot brand.
Det första, och kanske vackraste, lands¬
arkivet var det i Viborg. Det ritades av Hack
Kampmann och uppfördes 1890-91. Maga-
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sinet rymmer drygt 5000 hyllmeter och är
symmetriskt uppbyggt med stentrappor i
varje höm samt med en jämtrappa i mitten.
Byggnaden är indelad i två våningar under
nio valv. Fasaderna på magasin och expeditionshus är utförda i rött tegel på granitgrund,
med en del detaljer i kalksten och stadsvapen
i kolorerad fajansdekor.9
Landsarkivet i Köpenhamn ritades av
Martin Nyrop och uppfördes 1891-93 och
rymde 8 000 hyllmeter. Det byggdes i rött
tegel på låg, huggen granitsockel och är ut¬
fört i en medeltidsromantisk stil med torn på
expeditionshuset och strävpelare på magasi¬
nets gavlar samt vid sidändama. På gavlarna
finns ett speciellt fält med kvadersandsten
och förgyllda kronor. Fönstema är smala och
höga, vilket ger arkivet en viss kyrklig prä¬
gel. Magasinet är indelat i tre våningar under
sju tegelvalv och var det enda av de danska
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Situationsplan av provinsarkivet i
Viborg. Arkivet ritades av Hack
Kampmann och uppfördes 1890-91
som Nordens första specialbyggda
landsarkivbyggnad. (Ur De danske
provinsarkivers bygninger, tegninger
og afbildninger, Köpenhamn 1893.)
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arkiven med bokhiss (vattendriven) och
balkong. Själva arkivet är större, men sam¬
tidigt slankare och högre till formen, än de

övriga danska arkiven. Magasinets tegel¬
väggar delar upp planen i nio fack för att
hindra brand från att sprida sig. Detta var ett
något modernare system än vad de övriga
arkiven hade; järndörrarna, som skiljde rum¬
men åt, kom dock inte upp förrän vid om¬
byggnaden 1964-67, varför väggarna länge
var tämligen verkningslösa från brandsyn¬
punkt sett.10
Landsarkivet i Odense slutligen, ritades av
Martin Borch och är tydligt inspirerat av
Kampmanns. Det byggdes 1892-93 och sär¬
skiljer sig planmässigt något från de övriga
två. Expeditionshuset är sammanbundet med
förbindelsegången vid norra änden av maga¬
sinets västfasad i stället för mitt på, och båda
husen ligger utmed varsin gata. Konstruk3

tionsmässigt skiljer det sig också något efter¬
som jämbjälklagen bärs upp av en dubbel rad
murade pelare. Arkivet i Odense var det
minsta av de danska och hade en kapacitet på
3500 hyllmeter. Fasaderna består av skalmur
i kritsten med kalkstensdetaljer, stadsvapen i
målad keramik samt sockel i rött tegel på bas
av granit. Expeditionshuset är helt i rött tegel
på bas av granit med list under fönstema i
kalksten.11
De danska arkiven hade alltså ett program
- med parktomt, åtskilda byggnader och för¬
bindelsegång - gemensamt. Dessa principer
kom förmodligen närmast från Tyskland där
det hade byggts ett flertal liknande arkiv
under ungefär samma tid eller något tidigare.
Här kan t.ex. nämnas Bezirksarchiv i Stutt¬
gart och det mindre Staatsarchiv i Münster,
båda uppförda under åren kring 1890. Wei¬
mars Staatsarchiv, ej uppdelat med förbindclsegång som de båda ovan, men väl med
kraftig brandmur, är ett annat exempel på
föregångare till dc nordiska landsarkiven.
Framför allt interiörmässigt skall detta arkiv
ha influerat Kampmann i Viborg. De danska
arkiven utmärker sig dock som en enhetlig
grupp med en enda magasinsdel av relativt
likartad storlek, sina detaljer och sin gemen¬
samma arkitektoniska stil.
Det är tydligt att man ansåg uppförandet
av de nya arkiven som ett betydelsefullt upp¬
drag i Danmark; såväl Nyrop, Hackmann
som Borch brukar räknas till de viktigare
av de danska nationalromantikerna. Arkiven
står sig också utmärkt som goda monument
över tidens arkitektur. Knud Millech räknar
Kampmanns arkiv som en av de första
danska nationalromantiska byggnaderna,
nära Nyrops rådhus i Köpenhamn i både tid
och betydelse. '2

Finland och Stockholm
Det finska Riksarkivet i Helsingfors som
Odhner också hade rekommenderat ett stu4

dium ritades av Gustaf Nyström 1885 och
byggdes 1886-1890 i en strikt klassicistisk
stil med tydliga anknytningar till Carl Lud¬
wig Engel. De inre principerna - med funk¬
tionsuppdelning, järnkonstruktioner o.s.v. följer förvisso de danska, men stilmässigt har
byggnaderna inte så mycket gemensamt.11
Byggnadsuppgiften var ju av en annan dig¬
nitet i Helsingfors. 1 de påkostade offentliga
utrymmena kan man snarare dra paralleller
till svenska Riksarkivet. Detta var det enda
större arkiv som ritats i Sverige innan lands¬
arkivet i Lund. Riksarkivet hade legat i Sten¬
bockska palatset på Riddarholmen sedan
1865, och 1887 böljade man bygga en ny
huvudbyggnad bredvid detta i rikt dekorerad
rundbågestil. Huset, ritat av Axel F. Ny¬
ström, uppfördes 1887-1890 och var då det
invigdes 1891 Sveriges första arkivbygg¬
nad.14 Arkivet var åtta våningar högt och
uppfördes i rött maskinslaget tegel, så kallad
rohbau. med monumentala bågfönster som
går över flera våningsplan. Stilmässigt var
det alltså mer likt det eklektiska i de danska
arkiven än det finska Riksarkivets klassi¬
cism. Funktionellt och interiört liknade det
emellertid mer det senare. Både brandskydd
och publika utrymmen var också betydligt
mer påkostade.

Projekteringen av Lunds landsarkiv
1897 fick Överintendentämbetet i uppdrag
att projektera de svenska landsarkiven.

Helgo Zettervall, som samma år skulle avgå
som överintendent och ersättas av A. T.
Gellerstedt, verkade inte vara speciellt begeistrad över detta. I sina biografiska anteck¬
ningar skriver han: »Några märkligare embetsmål förekommo icke, åtminstone inga
intressantare. Det var förslag till landsarkiv i
Lund och Upsala/. .. »>5 Förvisso borde intro¬
duktionen av en ny byggnadstyp ha varit en
intressant uppgift även för den erfarne och

kronor. Arkivet hade fått sin tomt på den av
staden Lund skänkta Sommeliuska lyckan.
Komplexet bestod av ett expeditionshus pa¬
rallellt med den nyreglerade Arkivgatan,
med huvudingång från denna, samt ett maga¬
sin parallellt med Dalbyvägen. De båda
byggnaderna var sammanbundna med en
gång i nordsydlig riktning, vilken utgick i rak
vinkel från expeditionshuset. Arbets- och
materialkostnader mötte emellertid en snabb
prisstegring. De beräknade pengarna räckte
inte längre, och man såg sig redan samma år
som anslaget beviljats nödsakad att reda ut
saken. Ansvarig på ämbetet för landsarkivets
uppförande var Emst A. Jacobsson (1839—
1905).16 Han hade även ansvarat för upp¬

till åren komne Zettervall, men införandet av
landsarkiven gavs inte riktigt samma arkitek¬
toniska betydelse här som i Danmark. Endast
Lund påkostades ett nybyggt arkiv, och då
tycks detta snarast ha varit en följd av lokalt
engagemang och brist på lämpliga lokaler.
Lunds landsarkiv fick dock inte någon dålig
utformning, utan uppdraget behandlades av
ett flertal kända arkitekter.
Det blev Herman T. Holmgren (1 842—
1914), mest känd för att ha ritat Uppsala uni¬
versitet 1878-87, som först fick uppgiften att
utreda arkivfrågan. Han gjorde planer och
kostnadsförslag vilka lämnades till riksdagen
i juni 1 897. Dessa låg till grund för ett av
riksdagen 1898 beviljat anslag på 164 563
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Hcrman Holmgrens förslag till Landsarkivet i Lund. (Riksarkivets ämbetsarkiv, Landsarkivet i Lund nr 1.)
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Situationsplan över Carl Möllers forslag. Från osignerad ritning av Henrik Sjöström 1900. (LLA, ämbetsarkivet
1865.)

förandet av Riksarkivet tio år tidigare och var
således en av de svenska arkitekter som hade
bäst insikt i de praktiska frågorna rörande
arkiv. I oktober 1 898 föreslog han att Carl O.
Möller (1857-1933)'7 skulle inkomma med

förenklingar och ändringar av Holmgrens
förslag, »som med bibehållande af hufvuddragen i ritningarna kunna påkallas för att
anslaget ej må behöfva öfverskridas».18
Möller tog sig an uppgiften. 1 februari
1899 meddelade han Jacobsson att den efter¬
strävade besparingen kunde uppnås med
hjälp av ett minskat avstånd mellan hyllorna
samt en sänkning av rumshöjden i samma
proportion. Möller hade, vid sidan av dessa
nedskärningar, även dristat sig till ett mycket
större ingrepp. Han hade ändrat byggnader¬
nas läge så att expeditionshuset nu var flyttat
6

till hörnet av Dalbyvägen och Arkivgatan,
samtidigt som magasinet förskjutits något åt
öster. En eventuell utbyggnad kunde ske
genom att en motsvarande magasinsbyggnad
lades parallellt med Arkivgatan. Hela byggnadskomplexet skulle sålunda bli symmet¬
riskt och få ett slags fjärilsplan.19 Jacobsson
skriver: »Den av ark. Möller föreslagna för¬
ändrade anordningen av byggnaderna i tomt¬
området är synnerligen tilltalande och tUlstyrkes så mycket hellre som denna i arkitek¬
toniskt hänseende väsentliga förbättring kan
genomföras utan tillökning i kostnaden ... »20
Man fick tillstånd för det förändrade läget
på tomten, Möller blev landsarkivets arki¬
tekt, och hans ritningar låg klara i juni 1899.
Jacobsson såg sig av ekonomiska skäl
tvungen att stryka mycket av den sandsten
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Carl Möllers första fasadförstag till expeditionshuset, Landsarkivet i Lund 1899. (ÖIÄ, PL 47: 1.)
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som Möller hade smyckat fasaderna med lik¬
som en planerad kopparbeklädnad av arkiv¬
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Landsarkivet i Lund, expeditionshuset. Från osignerad
ritning av Henrik. Sjöström 1900. (LLA, ämbclsarkivet
1867.)

byggnadens attika.
Henrik Sjöström (1856-1934) hade i
februari 1899 fått uppdraget som kontrollant
för bygget i Lund. Han hade varit ombud för
Helgo Zettervalls arbeten i Lund sedan 1 88 1
och skötte också domkyrkan vilken han
förordnades ansvara för efter Zettervalls pen¬
sionering 190L21 Då Möller tillfälligt var
sysselsatt med utställningsgöromål blev det
också Sjöströms uppgift att upprätta ritningar
och beskrivning inför anbudsauktionen.22
Dessa ritningar skiljer sig i fasad från den
ritning vi har av Möller och går förmodligen
tillbaka på Holmgrens.23
Efter två anbudsauktioner gick uppdraget
slutligen till byggmästare Sw. O. Ljunggren,
och man kunde påbörja det något försenade
byggnadsarbetet i mars 1901.24 I början av

Landsarkivet i Lund. magasinsbyggnaden. Från osig¬
nerad ritning av Henrik Sjöström 1900. (LLA, ämbctsarkivet, C866.)
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1903 kunde Lauritz Weibull tillträda som
landsarkivarie. Den 1 april samma år stod
landsarkivet helt klart.25

Det färdiga landsarkivet
Landsarkivet byggdes vid Lunds östra infart
i det gröna stråk som i dag följer den gamla
stadsvallens sträckning. Tomten ligger i
vägskälet mellan Dalbyvägen och Arkiv¬
gatan, då på gränsen till det öppna landska¬
pet. Det nybyggda landsarkivet består av ett
större magasinshus med antydd H-plan, be¬
läget parallellt med Dalbyvägen, samt ett
expeditionshus med svag T-formad plan, i
hörnet Dalbyvägen-Arkivgatan. Byggna¬
derna var förbundna med varandra via en tio
meter lång förbindelsegång som revs i och
med Bernt Nybergs ombyggnad. Mitt på för¬
bindelsegången var dörrar placerade mot
söder för mottagandet av arkivalier.
Magasinets fasader är uppförda i rött välbränt maskinslaget tegel med granit i sock¬
eln, samt med detaljer och bågar över fönstema i saltglaserat brunsvart tegel. Runt fasa¬
derna går ett kalkstensband och fönsterfallen
är i skiffersten. Tegelgesimsen har i sidorisalitema en fris med kryssmönster i glaserat
tegel. Detta kryssmönster återfinns också i
det järnband som går i de övre fönstema vid
bjälklaget mellan andra och tredje våningen.
Expeditionshuset är medeltidsinspirerat med
trappgavlar och fasaderna är mer mönstrade
än magasinets. En granittrappa leder upp till
huvudingången som har ett litet skärmtak
med konsoler i smidesjärn.
Möllers arkiv är planmässigt mycket likt
Holmgrens. Planerna går att spåra till de
danska, då kanske främst till landsarkivet i
Odense. Holmgrens arkiv låg mycket nära
Borchs Odensearkiv såväl till storlek som
rumslig ordning, men hade till följd av den
oregelbundna tomten en lätt tillvriden variant
av dess byggnadsgruppering. Möllers fjä-
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Landsarkivet i Lund. Detalj av magasinets fasad. (Foto
av författaren 1997.)

rilsplan var en bättre och modernare lösning.
I Möllers fullt utbyggda arkiv skulle det
andra magasinet inte underordnas det första,
utan de båda ligga symmetriskt med läsesa¬
len som byggnadskomplexets hjärta. Vidare
ligger Möllers byggnader utmed gatan, vilket
definierar gaturummet samtidigt som träd¬
gården blir en mer sammanhållen och sluten
plats. Detta gav också effektivare ytor till av¬
lastning av arkivalier. En av de största vins¬
terna var emellertid huvudentréns nya och
klart markerade placering vid Dalbyvägen.
Landsarkivets rika fasadprogram är ett
exempel på arkitektur i gott eklektiskt kynne.
I kretsen av kollegor och vänner, som Isak
Gustaf Clason, Ludvig Peterson och Ferdi¬
nand Boberg, kom Möller att röra sig bort
från stilkopieringen, mot materialäkthet och
mer komplexa planlösningar.
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Arkivhuset är byggt i nyrenässans av
italiensk karaktär med nationalromantiskt
anslag. Den nationalromantiska stilen häm¬
tade delvis sina uttryck från den amerikanska
arkitekturen, inte minst Henry Hobson
Richardson. Detta inflytande blev tydligt i
Sverige under 1890-talet och fördes först
fram av Ferdinand Boberg i t.ex. Gävle
brandstation 1890. Möller hade tagit upp stil¬
dragen i Stockholms Arbetarinstitut vid
Klara Norra Kyrkogata, färdigt 1893 (rivet
1961). Materialbehandlingen återkom också
i Lunds landsarkiv och är synlig i sandstensbandet och i expeditionshusets medeltidsromantiska anspelningar. De första fasadritningarna hade innehållit mer sandstende¬
korering. Expeditionshuset hade då heller
inte haft samma medeltida karaktär, utan mer
av Möllers Arbetarinstitut, med de närmast
Bobergska fönstema för forskarsalen.26
Andra inslag som pekar mot Richardson kan
läsas i murens påtaglighet samt den monu¬
mentalitet som uppnås i de massiva hörnen
och de vertikalt sammangrupperade magasinsvåningama under de gemensamma
fönsterbågarna.
Den färgstarka och precisa murningen var
också tidstypisk. Det röda maskinslagna
fasadteglet, förmodligen från det anrika
Börringe tegelbruk,27 hade blivit modernt
under slutet av 1800-talet och nästan helt sla¬
git ut det gula. Det röda teglet fanns också i
Kampmanns arkiv i Viborg, den byggnad
som stilmässigt och i fasaduttryck ligger när¬
mast Lunds landsarkiv. Det medeltidsromanticerande expeditionshuset anknyter framför
allt till Nyrops landsarkiv i Köpenhamn. Stil¬
mässigt skulle Lunds landsarkiv också kunna
jämföras med det svenska Riksarkivet. De
hade båda rött maskinslaget tegel med inslag
av natursten. Det senare var emellertid be¬
tydligt monumentalare varför parallellerna
till de danska arkiven ligger närmare till
hands.

10

Funktionella aspekter
Säkerhet

År 1900 kom Sveriges första arkivstadga
(SFS 1900: 106). Där förordades i andra pa¬
ragrafen att arkivalier ej fick förvaras i eld¬

farliga eller fuktiga lokaler och i tredje para¬
grafen att arkivet skulle hållas i god ordning.
Den fråga som behandlades mest utförligt
inför byggandet av det nya arkivet var dock
brandsäkerheten. Den dåliga säkerheten hos
småarkiven hade varit en av anledningarna
till landsarkivens uppkomst. Samtidigt var
det ett av argumenten mot; brandens verk¬
ningar kunde bli mycket större om man sam¬
manförde arkivalier i större arkiv.28 Sam
Clason gör i det sista kapitlet av sin Studie
öfver arkivväsendet i utlandet, 1902, några
noteringar om arkivbyggnader. Han betonar
framför allt vikten av fritt läge,29 vilket också
bekräftas av Opfermann i avsnittet om arkiv
i Handhuch der Architectur. Opfermann
skriver att arkiv bör ligga i utkanten av sta¬
den, helst i mitten av en stor grön trädgård
med magasinet skiljt från expeditions- och
boningshus.20 Det fria läget var också lämp¬
ligt eftersom det gav goda möjligheter till
utbyggnad. Vidare tillmättes åskledare, järn¬
luckor, järndörrar och jämbjälklag stor bety¬
delse av både Opfermann och Clason.
Landsarkivet i Lund var också byggt i en¬
lighet med dessa principer. Det låg någor¬
lunda isolerat, uppfört i tegel. Jacobsson
skriver om Holmgrens plan: »Grundtanken i
denna situationsplan har varit att till största
möjliga afstånd aflägsna arkiven från ga¬
torna.»31 Möller minskade avståndet något,
men programmet var annars detsamma. Interiört användes främst icke brännbart mate¬
rial, de två första våningsplanen var i durk¬
plåt burna av jämbalkar, medan källare och
översta våningen hade flacka betongvalv på
I-balkar. Fönsterluckor liksom dörrarna in
till magasinen var också i järn. Två brand-

poster hade installerats i anslutning till arkivet.

Man frågar sig hur pass lämpliga jämbalkama egentligen var vid brand. Järnet utvid¬
gas och slaknar vid upphettning, vilket då
riskerar att riva hela byggnaden. Detta var ett
problem som man började bli allt mer med¬
veten om under 1 890-lalet och vid sekelskif¬
tet. Ändå var jämstomme fortfarande den
tveklöst vanligaste lösningen i både arkiv
och bibliotek. Gustaf Nyström, som ritat
riksarkivet i Helsingfors, ifrågasatte sitt eget
användande av jäm redan 1890, d.v.s. bara
några år efter det att hans arkiv stod klart.
Han menade också att gallergolven vid elds¬
våda hjälper till att ge drag och sprida elden
över samtliga våningar.32 Kanske var det till
följd av detta som Lunds mellanbottnar var i
durkplåt - de danska landsarkiven hade alla
gallergolv. Vid denna tid var det endast ett
fåtal arkiv som enbart hade stenvalv mellan
våningarna, eller mellanväggar i tegel som i
Köpenhamn. Den vanligaste lösningen några
år in på 1 900-talet tycks ha varit att som i
Lund ha bärande jämbalksystem med golv i
jäm (oftast galler) och murade valv endast
över den översta våningen.
Förbindelsegången var också en viktig del
av brandsäkerheten, och i Lunds landsarkiv
låg utrymmena för dagligt arbete, bostad och
värmeapparat i det separata expeditionshuset. Eftersom forskarsalen också låg där
behövde allmänheten aldrig vistas i själva ar¬
kivet. Förutom brand ansåg man också att det
fanns speciella fördelar att ha bostad alldeles
i anslutning till arkivet: »Ju längre en archivarie stannar i sitt archiv, desto mera förtro¬
gen blir han dermed, desto större intresse får
han derför och desto bättre blir arkivet bevakadt.»33 Järndörrar och luckor var förstås
också bra för att skydda mot inbrott. I Lund
stängde man bottenvåningens jämluckor
varje kväll. Detta var emellertid en ganska

omständlig procedur och man upphörde med
del under 1940-talet.

Ljus, värme m.m.

Arkivets väl tilltagna fönster kan idag verka
ganska besynnerliga, och man var förstås
även då medveten om ljusets skadliga effekt
på arkivalierna. Med anledning av brandris¬
ken var det dock inte lämpligt att ha något
artificiellt ljus i arkiven. Gasbelysning var
direkt olämpligt; dels var det brandfarligt,
dels vittrade böckerna närmast ljuskällan och
förstördes. Elektriskt ljus var ännu ganska
ovanligt vid sekelskiftet och installerades i
Lunds landsarkiv 1911. Landsarkivet var
alltså byggt för naturlig belysning, vilket
ställde krav på utformningen. Ett vanligt sätt
att öka ljuset, och samtidigt samla dammet på
nedersta våningsplanet, var att ha genomsiktliga jämgallergolv. En sådan lösning var
emellertid som nämnts inte bra brandtekniskt
sett.
En lösning på ljusproblemet var de för
tidens bibliotek ganska vanliga slitsfasadema
(varje bokhyllegång slutar i ett högt smalt
fönster från golv till tak), vilka väl represen¬
terade inre struktur och samtidigt svarade
mot tidens estetiska krav. Sådana mer regel¬
rätta slitsfasader finns bl.a. i Köpenhamns
och Göteborgs landsarkiv. Man kan tro att
det i Lund fanns en liknande tanke bakom
fönstersättningen; här går andra våningens
fönster upp i tak och ett metallband binder i
hop fasadpelarna mellan andra och tredje
våningen. Studerar man planen visar det sig
emellertid att det står en hyllrad i höjd med
varje öppning och en emellan. Fönsterna
motsvarade alltså inte gångarna. Första vå¬
ningens små bågfönster, liksom tredje vånin¬
gens lågt sittande fönster - även dessa av¬
slutade i en ljusskymmande båge - visar
också att det här snarare var estetiska än
funktionella krav som tillgodosågs. Detta
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kompenserades endast delvis av den tilltagna
fönsterbredden. Weibull såg sig ganska snart
efter inflyttningen föranledd att klaga på det
otillräckliga ljuset på första och tredje vå¬
ningen.ÿ
En nog så viktig orsak till arkivets stora
fönsteröppningar var att uppnå ett bra klimat.
Lunds landsarkiv var uppvärmt till skillnad
från de flesta europeiska arkiv.35 Uppvärm¬
ningen skedde med hjälp av ingenjör Hugo
Theorells patenterade system av varmluftskanaler, vilket användes okompletterat i ma¬
gasinet fram till ombyggnaden på 1960-talet.
Man hade också inbyggda ventilationskanaler;3ö men ventilationen blev något för bra.
varför man fick sätta in dubbelfönster i ma¬
gasinet.
De båda mekaniska bokhissarna var en
modernitet som inte fanns i de danska arki¬
ven. Den mindre togs bort ganska snart, men
den större i västra delen var i funktion fram
till Nybergs ombyggnad (med ett mindre
uppehåll i början på 1960-talet). I del dagliga
arbetet användes bokhissen dock ganska
sällan, den kom mest i bruk vid större
omflyttningar.

Platsbrist
I övrigt var arkivens eviga bekymmer platsbritsen. Det var också en ständigt ökande
mängd arkivalier som utgjorde det största
problemet för arkivarbetet i Lund. Möjlig¬
heten till en ytterligare flygel fanns ju redan
inplanerad och redan ett år efter det att arki¬
vet stod klart tog Weibull upp behovet av en
tillbyggnad. Problemet uppsköts emellertid
då man minskade landsarkivets upptag¬
ningsområde.37 1911 kom utrymmesbristen
åter på tal och efter klagomål från Weibull
genomförde Överi ntendentämbetet en utred¬
ning om eventuell tillbyggnad. Fritz Eckcrt
på ämbetet ansvarade för frågan, och Theo12

dor Wåhlin, domkyrkoarkitekt i Lund sedan
1902, fick i uppdrag att undersöka saken när¬
mare. Wåhlins förslag till nybyggnad följde
Eckerts anmodan att använda de nya princi¬
per som kommit till användning i Göteborgs
landsarkiv. Detta hade ritats av Karl Gustaf
Améen och invigts i slutet av augusti 1911.
Här hade man delat upp arkivsalarna med
murade tvärväggar samt valv mellan våning¬
arna och på så sätt fått ett flertal brandsäkra
fack. Vidare hade man i magasinet endast en
mittgång, i stället för två längs med fönstema, vilket sparade utrymme. Då Möller
fick se Wåhlins förslag ansåg han att det var
för olikt det gamla magasinet. Wåhlin anmo¬
dades göra ett nytt förslag som skulle vara:
»till utseendet fullständigt öfverensstämmandc med den befintliga samt således äfven
beträffande system och konstruktion öfverensstämmande med denna.»38 Till slut löste
man emellertid problemet genom att helt en¬
kelt sälta upp en mängd nya hyllor på lediga
platser i det befintliga magasinet.39
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Otryckta källor
Landsarkivet i Lund (LLA)
Landsarkivet i Lund, ämbetsarkivet. ritningar, C865C907.
Theodor Wåhlin, enskilt arkiv 78, vol. 15.
Ecklesiastik Departementets Registratur 1897, oktober
den 8. 36 (kopia, eg. pä Riksarkivet).

Riksarkivet (RA)
ÖIÄ, huvudarkivet. Fl bb: 28 (cn vol. brev o.a. handl.
1898-1917)

ÖIÄ. PL 47: 1
Riksarkivets ämbetsarkiv. Landsarkivet i Lund nr 1 .

Kristianstad sommaren 1678
Om tvekampen som avgjorde Skånska kriget
Av Leif Mårtensson
Västra Storgatan 67A, III, 291 53 Kristianstad

Mycket har skrivits om Skånska kriget och mer lär komma. De blodiga slagen vid Lund 1676 och
Landskrona 1677 har alltid väckt störst intresse. Båda var viktiga för fortsättningen av kriget, men
ingetdera innebar något avgörande. De konserverade en delning av västra Skåne, där Danmark
främst höll Landskrona resten av kriget. Det slutliga avgörandet nåddes först 1678 väster
Kristianstad och innebar en fullständig svensk seger enligt de klassiska skolorna för krigföring.
Händelserna sommaren 1678 är knapphändigt beskrivna t den svenska litteraturen. Slaget var
inte spektakulärt nog och antalet dödsoffer lågt. Snapphaneromantikema vill helst slippa höra
talas om denna mordbränningens och förnedringens tid. Att utvecklingen 1678 beskrivits ut¬
förligare i dansk litteratur än i svensk beror på att efter denna förlust på slagfältet krävdes en
självrannsakan i Danmark.
Här kommer händelseförloppet att kortfattat rekapituleras och värderas. Den utnyttjade littera¬
turen är enbart dansk1 och författarna är Överens om händelseförloppet i stort avseende fälttåget
till och från Kristianstad sommaren 1678. Däremot är urvalet av vad de redovisar mycket
varierande.

Före slaget

slutseger hade försvagats redan från hösten

Vintem och våren 1678 rustade och övade
Karl XI sin armé, inspekterade nya vapen
och de första karolineruniformema. På denna
nyuppsatta armé. samlad runt det av dans¬
karna erövrade Kristianstad, hängde Sveri¬
ges framtid och den måste användas klokt.
Kungen omgav sig med en erfaren och väl¬
utbildad militär ledning. Hans högste befäl¬
havare var Rutger von Ascheberg vars stab
innehöll kompetenta män som Erik Dahlbergh, Martin Schultz, Niels Bielke, Georg
Lübecker och flera. Huvuddelen av soldatema var väl utbildade, och genom det inled¬
ningsvis lugna läget blev de bättre för varje
dag. Belägringen av Kristianstad var inte be¬
tungande.
Karl Xl:s rådgivare Johan Gyllenstiema
höll samtidigt på med att från byarnas fasta
befolkning skilja bort de snapphanar som
inte begärt pardon i det så kallade cdkrävartåget 1677-78. De återstående snapphanarna
blev mer och mer isolerade. Tron på en dansk

1677.
På danska sidan var det mer bekymmer¬
samt. Bristen på välutbildade generaler var
stor. Högadlig rang värderades fortfarande
som en god merit, alltför högt värderad i
förhållande till graden av erfarenhet. Den
högst ansedde, mecklenburgaren Frederik
von Arensdorff, hade dock lång krigserfaren¬
het och hade tidigare även tjänstgjort hos
Karl X Gustav. Bland rådgivarna kan näm¬
nas nederländaren och legosoldaten Charles
E. de Croy som slutade som rysk befälhavare
i Narva 1700. Den enväldige och därmed
som ofelbar betraktade kungen Christian V
hade som närmaste man en civil rådgivare,
krigssekreteraren m.m. Herman Meyer, som
han litade på mer än generalerna. Framför
allt var emellertid krigsledningen, med
kungen i spetsen, osäker pä den egna för¬
mågan eftersom alla fältslag av betydelse
hade förlorats.2 Framgångarna i landkriget
bestod 1676 främst av erövringarna av
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fästningarna Landskrona, Helsingborg och
Kristianstad, medan den största, Malmö,
hade stått emot. Vid en misslyckad storm¬
ning av Malmö 1677 hade hären vållats stora
förluster av inte minst erfaret folk.
De inhemska, danska soldaterna omfattade
1678 cirka 50% av hären, för övrigt var det
dyra tyska legotrupper. De största kontingen¬
terna kom, med egna generaler som befälha¬
vare, från Hessen med 1 200 soldater och från
Münster med 5000. Vissa inhemska rege¬
menten hade som förstärkning uppblandats
med upp till 35 % lejda tyskar. Utskrivning¬
arna i Danmark hade forcerats efter de stora
förlusterna 1676-77 och utbildningsnivån
var delvis låg. Det var ont om erfarna regementsofficerare och särskilt besvärlig var
bristen på befäl i låga grader, kunniga utbil¬
dare i vapenhantering etc. (Här hade den
svenska krigsledningen inga problem. Den
hade insett det lägre befälets betydelse.)
Christian V och krigsledningen hade ett all¬
mänt svagt förtroende för utskrivna soldater.
De hade sett hur »Terror Panicus», myntat av
fältmarskalken von Goltz, spritt sig redan
under slaget vid Lund när de bättre utbildade
svenska enheterna kom öga mot öga med de
danska regementena.3

Totalt sett disponerade danskama i juli
1678 i Skåne cirka 12 000 man vilket egent¬
ligen inte var tillräckligt för ett fältslag mot
svenska armén.
Christian V hade redan 1676 organiserat
»friskytteenheter», vilka med något undan¬
tag förblev fristående genom att de inte ac¬
cepterade utbildade danska officerare utan
bara sina egna.4 Försöijningen skulle erhål¬
las eller i danskhetens namn tas från civilbe¬
folkningen. Friskyttama (snapphanarna) fick
aldrig någon folkrättslig status, om nu över¬
löpare någonsin i något land skulle kunna få
det. Detta orsakade problem redan från 1676.
Snapphanarna hamnade mellan två herrar
och förstod inte vad de givit sig in på. Alltför
snabbt sjönk deras disciplin, inte minst
genom uppblandningen med fredlösa och
desertörer. Enligt svensk lag blev självklart
alla skåningar landsförrädare om de anslöt
sig till en angripare. Detta var naturligtvis
känt av den danske kungen. Försöket att hålla
friskyttama åtskilda från vad svenskarna
kallade snapphanar misslyckades.
Danskarna gjorde vid förhandlingarna om
fångutbytesbestämmelser i augusti 1677 ett
försök att höja statusen på friskyttama
genom att meddela den svenska krigsled-
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ningen att med »snapphanar» fick svens¬
karna göra som de ville.5
Under våren 1678 hade således en ny
kostsam dansk här samlats i Skåne via
Landskrona under ledning av Christian V.
Första krigsmålet, Helsingborgs fästning,
nåddes enkelt genom att den kunde tas
genom en list.
Kristianstad var det dåliga samvetet. Fäst¬
ningen hade blivit något av en symbol för
dansk motståndskraft. Det uthålliga mot¬
ståndet skulle bli Danmarks olycka. Redan i
juni 1678 var försörjningsläget i fästningen
mycket besvärligt och många var sjuka. Karl
XI förödde inte sin här på stormningar. Det
räckte med blockad och belägring. Svens¬
karna hade sett hur förlustbringande den
misslyckade stormningen av Malmö 1677
blivit för danskarna.
Krigsråd på krigsråd avhölls inom den
danska krigsledningen. Det stod klart att
danmarksentusiasmen var över hos många av
skåningarna. Efter tvekan togs ett beslut om
ett fälttåg mot Kristianstad. Syftet med
framryckningen var något dunkelt. Man var
osäker på den egna förmågan och avsåg inte
att riskera ett slag på öppna fältet om inte ett
gynnsamt tillfälle skulle uppstå. Avsikten var
inledningsvis att försöka stoppa tillförseln av
förnödenheter till den svenska hären och att
få Karl XI att uppge belägringen av Kristian¬
stad.

Slaget
Den danska marschen eller »kavalkaden»
österut gick långsamt. Trossen var svag.
Snapphanama spanade och angrep svenska
furageringspatruller. Förtruppen, under den
erfarne kavalleristen Meerheim, hade den
22 juli nått höjderna ovanför Skepparslöv
och därvid kört bort en svensk vaktstyrka.
Arméns marsch slutade, efter kungliga be¬
tänkligheter, inte förrän samma dag i Ön-
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nestad, endast något mer än en mil väster om
Kristianstad, eftersom ingen försökt stoppa
dem. Läget inne i Kristianstad hade blivit
alltmer förtvivlat allt eftersom tiden gått. Ett

viktigt hinder kvarstod: mellan den danska
undsättningsstyrkan och Kristianstad stod
den fruktade och ungefär jämnstarka och mer
homogena svenska armén.
En dansk landstigning genomfördes den
20-21 juli öster om Kristianstad vid Landön
för att dra till sig uppmärksamheten och om
möjligt undsätta Kristianstad. De landsatta
tvingades emellertid, under stora förluster,
tillbaka till sina fartyg av snabbt insatt
svenskt kavalleri. Det under juli genomförda
danska sjötågets enda framgång blev en
plundring och bränning av Ystad.
Karl XI kände till vad den danska hären
bestod av och dess stridsförmåga liksom
oenigheterna i ledningen - »förtroligheten
emellan dhe danske och de miinsterske icke
synnarligh», hette det.6 Svenskarnas ut¬
gångsläge var starkt. De var redan gruppe¬
rade på slagfältet och hade ingen anledning
att ta initiativet. Kungen kände ingen oro
över att stanna kvar väster om Kristianstad
trots att han fick Helgeå i ryggen.
Dansk lösen om tre kanonskott hördes från
Önnestad och jubel utbröt inne i Kristianstad.
Nu kom befrielsen!
De i området dominerande backarna vid
Skepparslöv, sydöst Önnestad, besöktes
kvällen den 22 juli av hela den danska krigsledningen med kungen i spetsen, skyddad av
kavalleri. Att ta och hålla backarna var avgö¬
rande för ett danskt fortsatt anfall, eftersom
slätten norrut var sank och den enda vägen
för tyngre foror och artilleri gick längs åsen
vid backarnas fot. Kungen och generalerna
kunde på slätten se nästan hela den gruppe¬
rade svenska hären och det gjorde ett starkt
intryck.
Varför utnyttjades inte tillfället för att ta
backarna? Ett krigsråd hölls på platsen. De

närvarande av högre rang måste, som bruk¬
ligt var, uttala sig och allt protokollfördes.7
Meningarna var delade, bristen på furage och
tillgång till vatten framhölls särskilt. Det har
diskuterats vems felet var till oföretagsam¬
heten; det kan bara konstateras att backarna
lämnades utan att ett kungligt beslut fattades
för den fortsatta krigföringen. Den danska
krigsledningen var oenig och verkade inte
mentalt inställd på en offensiv. Ingen vågade
heller opponera sig mot eller komma i onåd
hos kungen. Vid återkomsten till Önnestad
beslöt kungen att nytt krigsråd skulle hållas,
men först nästa morgon.8
Svenskarna, som sett det danska besöket
på backarna, insåg faran och väntade inte.
Inga krigsråd behövdes. Beslut om att ome¬
delbart besätta och befasta backarna kom

efter förslag av von Ascheberg och Erik
Dahlbergh; den sistnämnde red genast själv
dit och markerade var skansarna skulle byg¬
gas. På morgonen den 23 juli var backarna
befästa och försedda med 8 kanoner och be¬
mannade med cirka 1 500 man.9
Just då det danska morgonkrigsrådet av¬
slutats i Önnestad och beslut verkligen fattats
om att ta backarna kom överlöparen Ove
Ramel, som anat oråd, dit i galopp med rap¬
porter om nattens händelser på den svenska
sidan. Kontraorder gavs.
Slaget var därmed i praktiken redan för¬
lorat för danskarna och fortsättningen blev
ett bedrövligt kapitel. De tvingades som
åskådare att vänta på Kristianstads fall.
Danske kungen blev förargad, synda¬
bockar måste fram. Hären demoraliserades
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En av Karl XI:s skansar på Skepparslövs backar. Den inre skyttegraven runt kullen kan fortfarande återfinnas.
Nedanför backen, åt norr, ser vi Skepparslövs kyrka. Den gamla vägen går mellan kyrkan och backens fot. Slätten
utdikades på 1 800-talet och består sedan dess av bördig åkermark. Från skansen kan man se tornen av flera andra
kyrkor bland annat Väs och Önnestads. Ytterligare två välbevarade skansar finns på backarna och en nere på slätten.
(Foto: Författaren 1998.)

19

genom sin overksamhet och brist på under¬
håll, sjukdomar härjade, dag för dag blev det
allt färre stridsdugliga. Nya krigsråd hölls.
Beslut om anfall var för tungt att fatta. Åter¬
tåg skulle ske om Kristianstad föll. Kungen,
som förstod vartåt det lutade, hann avresa till
Köpenhamn före fallet. Han hade då skrift¬
ligt givit tillåtelse till kommendanten i Kri¬
stianstad, von der Osten, att kapitulera om
gott ackord (goda kapitulationsvillkor) er¬
hölls.
Mindre raider utfördes för att hålla igång
armén. Bränning av byar började de sista
dagarna av juli. Alla byar i riktning mot
Kristianstad brändes: Araslöv, Färlöv, Skepparslöv m.fl.
På svenska sidan rådde ingen osäkerhet.
Det geografiska och strategiska läget var för¬
delaktigt. Fältbefästningama blev allt bättre
för varje dag. I det rådande läget var offensiv
inte nödvändig. Segern skulle komma ändå
genom att danskarna svältes ut och de dyra
legotrupperna ruinerade den danska statskas¬
san. Det stod klart att den svenska hären
skulle bli en maktfaktor inför den väntade
freden. Tvekampen blev en mästerlig vinst
utan onödig blodspillan.

Efter slaget
Det trista danska återtåget startade. Grunden
för behandlingen av skåningarna var lagd
redan tidigt under 1678 genom bränning av
gårdar och anfall mot adelsborgar som inte
frivilligt överlämnat förnödenheter.
Före sin hemresa hade den besvikne
Christian V den 29 juli gett skriftlig order om
att bränna Lund, där drygt hälften av staden
eller 163 gårdar brändes ned. samt Laholm,
KnutstOTp, Eriksholm och Rosendal, efter¬
som »när vi går tillbaka med hären låter det
sig icke göras».10 Vid kungens avresa fick
von Arensdorff order om fortsatta avbrän¬
ningar. Köpstäder och herregårdar skulle
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brännas. På dessa senare listor hamnade
Ystad, Trelleborg, Skanör och Simrishamn.
De tre sistnämnda hann inte brännas. Ystad
hade redan tidigare fått sitt. Skåne skulle
»ruineras» all skörd, alla vind- och vattenmöllor skulle brännas för att försvåra för den
svenska härens överlevnad. Röken låg tung
över Skåne. Önnestad, byarna längs återtågsvägen, Möllered, Hovdala samt vidare namn¬
givna ur litteraturen Övedskloster, Hörby,
Häckeberga, Svaneholm, Sövde, Krageholm,
Kviholm, Rönneholm, Hasslebro, Forestad
och Djupedal brändes. Kreatur skulle drivas
till Landskrona och Helsingborg.
De kvarvarande friskyttama och/eller
snapphanama beordrades att hjälpa till och
gjorde detta med stor frenesi. Många förstod
att det skulle bli omöjligt att återvända hem.
Även Christian V insåg detta och gav dem
pass för att komma till fästningarna för skydd
om de i gengäld rövade boskap och tog med
sig. Allt motstånd mot kontributioner skulle
bestraffas. Snapphanama själva blev, redan
tidigt under kriget, rövare i den grad att t.o.m.
danska krigsledningcn försökte sätta stopp
för dem, men det var för sent med discipli¬
nära åtgärder.11 Det blev nödvändigt att till
vintem ge dem en fristad på Själland.
Den svenska bränningen av Örkened var i
jämförelse som en mild västanfläkt; den hade
åtminstone ett syfte för att eliminera en
snapphanebas. Danskarna skulle »fara fram
med ild och sværd» för en »ruinering», inget
annat. Många fler gårdar och byar än här
uppräknade plundrades och brändes, särskilt
i mellersta och västra Skåne längs återtågsvägen mot Helsingborg och Landskrona, om¬
råden som redan härjats svårt av båda sidor
1676-77.
De tyska legotrupperna blev för dyra att
behålla och halva danska hären skickades
efter hand hem. För Karl XI var detta betyd¬
ligt fördelaktigare än att försöka ta död på
dem på slagfältet. Han följde efter den
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danska hären västerut, men undvek slag
eftersom det inte var nödvändigt för slutsegern.
Räfst och rättarting blev nödvändigt i Kö¬
penhamn. Felet var krigsledningens och inte
soldaternas, Vem skulle ställas till svars för
det huvudlösa agerandet? Den enväldige
kungen kunde inte anklagas trots att han
faktiskt varit högste befälhavare ända till den
30 juli. Frederik von Arensdorff utsågs som
syndabock och dömdes till döden av en
särskilt utsedd kunglig kommission. Han
blev dock benådad. Danska hären organise¬
rades om till att bli helt värvad. Det skulle ta
mer än 20 år innan man på nytt vågade sig på
att skriva ut egna soldater.
Härjningstågen fortsatte även 1679. Ove
Ramel fick till exempel i mars 1679 order om
att nedbryta »ännu 70 gårdar».12
Vi kan ana att rykten ont det danska miss¬
lyckandet och agerandet nådde Ludvig XIV.
Möjligheterna för att nå en för Danmark
gynnsam fred hade förlorats.

Summering och slutsatser
Bränningen eller »ruineringen» av Skåne
1678 innebar att hundratals byar, slott och
enskilda gårdar brändes. Agerandet förstörde
för alltid möjligheterna att åter få skåning¬
arna positiva till danskt styre. Ingen ville
längre veta av några snapphanar. En del av
dessa försökte att ta sig till sina hembyar, vil¬
ket innebar livsfara för hela byn. Snapphanama hade vållat svenskarna mycket besvär,
men genom sitt uppträdande också föror¬
sakat ett omfattande lidande för skåningarna
och mest för sina egna hemtrakter. Göinge
hamnade lyckligtvis utanför de danska brän¬
ningarna sommaren 1678, men detta främst
genom sin geografiska belägenhet.
Den svenska krigsledningen agerade före¬
dömligt. Den gamle kinesen Sun Tzu skrev
bland annat att syftet med krig var att

påtvinga fienden sin vilja, att omintetgöra
hans planer, att demoralisera honom så att
han inte vågar fortsätta. Den egna härföraren
skall inte överila sig och riskera sina egna
soldater, inte göra som senast, skall utnyttja
terrängen samt vara först på slagfältet. Han
ska känna sin motståndare som sig själv samt
tvinga fienden till att fatta de riskfyllda be¬
sluten om offensiv.1-1
Detta stämmer in på händelserna vid
Kristianstad 1678. Det blev ett »förintel¬
seslag» med få döda. Man ser därför inte
genast, med de vanliga kriterierna för krig¬
föring som grund, att händelserna sommaren
1678 avgjorde Skånska kriget.

Noter
Samllig anförd litteratur tar på olika sätt upp »ruiner¬
ingen» av Skåne.
N. P. Jensen har kritiserats för vissa slutsatser, men hans
bok är den utförligaste som skrivits om fälttåget. Doku¬
mentationen är utförlig liksom hos Knud Fabrieius och i
Politikens Danska Historia. Flera författare förtiger vik¬
tiga delar av händelserna 1678 eller är kortfattade, som
till exempel Palle Lauring och Adam Fabrieius. Arne
Stevns förtiger helt händelserna 1678.
2 Avser fallslagen vid Fyllebro, Lund och Landskrona
samt den misslyckade stormningen av Skånes viktigaste
fästning, Malmö.
3 Knud Fabrieius, 1 949. Om den danska härens kvalitet
1678. Utskrivningen hade gått dåligt och det hade varit
svårt att få tillräckligt med kvaJitetsmässigt godtagbara
rekryter. Bristen på befäl gjorde saken än värre. Fält¬
marskalken von Goltz anmärkte om soldaternas pålitlig¬
het i strid efter erfarenheterna från 1676-77: »wie ein
Tenor Panicus bey der armee leyder vorhanden...»
D.v.s, om den »oformodede skreck» som tidigare under
kriget fått delar av armén att alltför snabbt vika då de
svenska regementena beslutsamt anföll.
4 Se särskilt Knud Fabrieius, 1952, III kapitel 6-8.
5 Av Politikens historia del 8: 233 framgår att detta
»olyckligt» uttalats av förhandiingsledaren Herman
1

Meyer.
Jöran Sperling, viceguvernören i Malmö, skrev redan
den 14 juli i ett brev till Karl XI att han av överlöpare
hört om att stämningen inte var den bästa i den danska
blandade armen. De tyska enheterna, särskilt de från
Münster, ville inte stå under danskt befäl. (Ur »Terror
(l

Panicus».)
7

N.P. Jensen, 1 900, kapitlet »Operationerna i Skaane»,

s. 370-373.
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N. P Jensen, 1900. s. .372, »Alt kom imidlertid an paa
Kongen, thi del var ham, der skulde treffe Bestemmel¬
sen. Men han var som sædvanlig raadvild. Derfor blev
der ingen Beslutning tagen...»
9 N. P. Jensen s. 375.
10 Se särskilt Jensen s. 388 ff. och K. Fabricius III: 1 70 f.
11 De ständiga disciplinproblemen med snapphanarna
beskrivs bäst i Politiken del 8 s. 232 f. och i K. Fabricius
kapitel om friskyttar och snapphanar.
12 Knud Fabricius, 1952, notkapitlet s. 23. not 8. Knligl
en utgiven order av den 29 mars 1679.
13 Sun Tzu, The art of war. översatt av Samuel B.

8

Griffith, Oxford 1963.
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En senneolitisk huslämning i Lilla Tvären
Av Per Karsten & Bo Knarrström
Riksantikvarieämbetet UV Syd i Lund

Inledning
I början av 1990-talet planerade Ystads kom¬
mun byggandet av en idrottsanläggning i sta¬
dens västra utkant - Lilla Tvären i Hedeskoga socken. År 1995 inleddes arkeologiska
provundersökningar av exploateringsområ¬
det. varvid påträffades resterna efter ett hus
som utifrån fyndmaterialet kunde dateras till
senneolitikum. Husbyggarna hade väl vall
platsen för sin gård. Byggnaden låg på en
sandig platå i en sluttning med en magnifik
utsikt över Ystadbukten. Och där får den
ligga kvar, kommunen beslutade att skydda
fornlämningen och flyttade istället idrotts¬
arenan längre norrut.

kan nämnas Hus 92 på Fosie IV, Malmö,
samt ett långhus med källardel från Raus,

Helsingborg. 1
Senneolitiska grophus tillhör en kategori
byggnadslämningar som brukar kallas för
Myrhøjhus och det finns två tolkningsforslag
kring konstruktioner av detta slag. Det första
förslaget innebär att nedgrävningen endast
utgör en del av ett större långhus.2 Dessa
byggnader har nedsänkt golvnivå, oftast i
den östra delen. Det andra förslaget innebär
ett grophus utan tillbyggnad eller fortsätt¬
ning. Sannolikt tillhör huset på Lilla Tvären
den sistnämnda kategorin, men eftersom en¬
dast smärre ytor avbanades kan inte ytter¬
ligare konstruktionsdetaljer uteslutas.

En senneolitisk gård
Efterhand som provundersökningen fort¬
skred stod det klart att vi träffat på en ovan¬
lig huslämning - ett stort senneolitisk! grop¬
hus, cirka 17 m långt och nära 11 m brett
(fig. 2). Denna närmast rundovala nedgrav¬
ning kantades av stora stenar och omgärda¬
des av ett tunt kulturlager. Vid undersök¬
ningen av huset på Lilla Tvären framkom
längs den sydliga vägglinjen flera stora underliggare samt en mängd mindre slipstenar.
Intrycket är att väggen i det nedsänkta golvet
garnerats med större stenföremål. Insprängt
mellan de större stenarna fanns även löpare
och diverse natursten, och fyllningen i övrigt
var ytterst fyndrik (fig. 3), Senneolitiska
grophuskonstruktioner karakteriseras ofta av
ett stort antal stenartefakter och som exempel
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Fig 1 . Skåne med fyndplatsen markerad.
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Fig. 2. Utgrävningsplan. Förundersökningsschakt samt ungefärlig avgränsning för huset (skrafferat),
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Fyndmaterialet
De få kvadratmeter som undersöktes gav en
riklig mängd föremål bestående av flinta,
malstenar och keramik (fig. 3 och 4). Det
enda organiska materialet utgjordes av en¬
staka brända benbitar som inte har kunnat be¬
stämmas närmare. Kring huslämningen och
på gårdsplanen dokumenterades flera härdar
samt en större kokgrop. Även dessa anlägg¬
ningar innehöll fyndkategorier som krono¬
logiskt kunde kopplas till fynden i huset.
I bondestenålderns absoluta slutskede ses
överlag en kraftig nedgång i de vanligaste
boplatsflintomas kvalitet, samtidigt som ex¬
empelvis dolkar, yxor och skedskrapor når
en teknologisk höjdpunkt. Indirekta tillslagningstekniker kombineras med tryckretu¬
scheringar för att forma utsökta föremål som
har få motsvarigheter i världen, Samtidigt
som ett skrå av mästerflintsmeder är i full
verksamhet visar boplatsmaterialen på bris¬
ter både avseende teknologi och råmaterial.
På Lilla Tvären avspeglas detta tydligt
genom förekomsten av s.k. bipolära kärnor
(fig. 5). Bipolär teknologi innebär att även
mycket små flintbitar kan bearbetas för att få
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Fig. 3. Malsten och löpare från grophusets södra del.

1
Fig. 4. Keramik från
Lilla Tvären. Skala 1:2.

1-2. Vulstornerade
skärvor från större förrådskärl.
3-5. Mynningsbitar.
6. Taggtrådsomerad
bukskärva.
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ut användbara avslag.3 Kärnorna är så små att
de inte kan hållas i handen samtidigt som
knacksten används, utan de måste placeras
på en s.k. städsten. Metoden är tämligen
grov, men medger att all flinta kan utnyttjas
till sista smulan. Detta sätt att producera av¬
slag är således oerhört resurssnålt, och därför
kan förekomsten av bipolära kärnor indikera
en lokal flintbrist,
En rimlig tolkning är att de bipolära kär¬
norna samt de enklare redskapen som skär¬
verktyg, skrapor och tvärpilar representerar
de boendes eget hantverk (fig. 6). Insamling
av flinta samt framställningen av mindre
komplexa föremål har skett på platsen. Där¬

1

emot Finns inga belägg för lokal tillverkning
av vare sig yxor, dolkar eller skäror.
Strax innanför husets södra vägglinje, på¬
träffades en flathuggen skära (fig. 7). Denna
typ av mindre skäror förekommer i över¬
gången mellan stenålder och bronsålder. För
att klargöra skärans funktion genomfördes en
slitspårsanalys, vilket innebar att föremålet
preparerades (rengjordes) för att sedan mik¬
roskoperas under hög förstoring. På flertalet
flintor som använts till att bearbeta material
som skinn, horn, ben och trä syns slitspår
som blankpolerade områden längs eggpartiema. Danska experimentella studier visar att
vissa specifika slitspår direkt kan kopplas till
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Fig. 5. 1-3. Bipolära flintkärnor från Lilla Tvären.

Skala 1:2.
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Fig. 6. Skala 1:2.
1 . Kombinerat skrap- och skärverktyg.
2. Enkel tvärpil tillverkad av ett avslag.

spannmålsskörd.4 Vid en förstoring av 200
gånger identifierades slitspår som avslöjade
att skäran från Lilla Tvären använts vid skörd
av cerealia, dvs. vete eller kom. Funktions¬
analysen anger, tillsammans med den rikliga
förekomsten av malstenar, att spannmålsod¬
ling utgjort en icke oväsentlig del av boplat¬
sens ekonomi.
I sydvästra hörnet av huset, förmodligen
placerad ytligt i väggdelen, påträffades en
praktfull oslipad flintyxa (fig. 8). Eggen är
kraftigt utsvängd och ythuggningen av yxans
bred- och smalsidor vittnar om ett mycket
skickligt hantverk. 1 anslutning till husets
golvlager påträffades ytterligare fragment av
samma typ av yxor, båda med enbart bred¬
sidorna slipade. En teknologisk studie av
flintavslagen från Lilla Tvären visar klart att
yxorna inte har tillverkats på plats. De måste
ha införskaffats i mer eller mindre färdigt
skick från flintrika trakter i sydvästra Skåne.
Den intakta oslipade yxan var förberedd för
slipning, men av någon anledning har detta
aldrig skett. Frånvaron av slitspår på yxeggen visar också att yxan aldrig använts.
Det förefaller rimligt att relativt tunna
yxor med extremt utsvängda eggar inte är
optimala huggredskap. De utstickande egghörnen utsätts för hård belastning och har
inte samma massiva stöd som eggarna på
tunn- eller tjocknackiga yxor. Det råder
sedan länge enighet om att de samtida praktdolkarna i flinta producerats med syfte att
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kopiera bronsdolkarna på kontinenten.5 I
samma anda har troligen yxor med utsvängda
eggar tillverkats som efterapningar av både
koppar- och bronsyxor.6 Perioden har kallats
»flinthuggamas svanesång»,7 och de specia¬
liserade stensmedema vid flintgruvoma i

Skåne och Danmark slogs mot tiden och
överträffade sig själva i en hopplös tävlan
mot metallföremålen. I kampen utnyttjades
tryckstockar vars spetsar paradoxalt nog be¬
stod av koppar, dvs. metallverktyg, för att
framställa flintföremål.

Senneolitiska husoffer
Yxan från Lilla Tvären är ett klassiskt exem¬
pel på ett husoffer. Det är först under den
senneolitiska perioden som dessa börjar upp-

i
i
i
Fig. 7. Rathuggen skära. Markeringarna visar slit¬
spirens utsträckning längs eggen. Skala l: 2.
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Fig. 8. Skala 1 : 2.

1. Tjocknackig yxa med utsvängd egg.
2-3. Fragment av partiellt slipade yxor med utsvängda eggar.

träda i större antal. Åtminstone förefaller re¬
sultaten från de senaste decenniernas bebyg¬
gelsearkeologiska undersökningar antyda
detta.« Det finns dock källkritiska problem
förknippade med detta antagande, eftersom
det bygger på att husoffer generellt sett be¬
står av föremål av icke-organiskt material
placerade i direkt anslutning till något av
bostädernas olika konstruktionselement, ex¬
empelvis takbärande stolpar eller gropar i
golven. Om dessa omständigheter föreligger
är det heller inga problem för arkeologen att
tolka exempelvis en flintdolk i ett stolphål
som ett husoffer. Men från etnografin och
den jämförande religionsvetenskapen vet vi
att även organiska material som trä, ben,
hom, matrester, drycker, spannmål, läder
osv. kan utgöra material till dugliga offer¬
gåvor eller föremål med magisk kraft.9 Vi vet
också att husoffer kan placeras på platser i
byggnader som svårligen kan verifieras arke¬
ologiskt, exempelvis föremål som har varit
upphängda under takbjälkarna.10
Intakta yxor i boplatsmiljö är sällsynta
fynd vid arkeologiska undersökningar och

varje sådant fynd bör erhålla berättigad upp¬
märksamhet. Flintyxan från Lilla Tvären är
därtill en av de praktfullaste som någonsin
hittats på en senneolitisk boplats. En viktig
parallell är eponymboplatsen Myrhøj på
Jylland, där den enda helt intakta flintyxan
påträffades i väggen till ett motsvarande
grophus.1 1 Att vårt yxfynd - och med största
sannolikhet även flintskäran - bör tolkas som
någon form av husoffer torde därmed vara
odiskutabelt. Som tidigare nämnts framkom
yxan i vägglinjen nära grophusets sydväst¬
ligaste höm. Här finns klara paralleller med
samtida husoffer från sydvästra Skåne. 1 senneolitiska huslämningar i Malmöområdet är
det inte ovanligt att just ytterpositioner eller
höm använts som platser av speciell bety¬
delse för placeringen av husoffer, ofta hela
eller fragmentariska dolkar, skäror eller »yxsymboler», tillverkade av moränflinta.12
Vanligtvis är det den sydvästligaste eller
sydöstligaste väggstolpen som markerats,
men det förekommer även sällsynt att en av
de takbärande stolparna använts som markör
för offergömman.
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Slutord
Det är anmärkningsvärt att den bipolära
teknologin på Lilla Tvären förekommer i
kombination med teknologiskt högstående
föremål, exempelvis yxorna och skäran.
Denna uppenbart kvalitativa skillnad i flint¬
materialet bör avspegla en lokal respektive
specialiserad produktion.11 För att få verktyg
till vardagssysslorna har boplatsens invånare
samlat moränflintor som slagits till på
enklaste sätt. Även ett av de införda föremå¬
len, den flathuggna skäran, har utnyttjats i
boplatsekonomin, vilket dock inte gjort skä¬
ran mindre attraktiv som offerföremål. Det är
till och med så att använda föremål regel¬
mässigt utnyttjats som fullvärdiga offergåvor
i neolitiska rituella sammanhang.14
Huset på Lilla Tvären ligger strategiskt
placerat till kustens transportleder och är en
av flera liknande bosättningar i Ystadbygden. Valleberga, Lilla Köpinge, Tingshög
och Piledal är bara några exempel på samtida
boplatser med både långhus och grophusbebyggelse.15 Naturligtvis har dessa gårdar och
hushåll ingått i ett lokalsamhälle med ett vid¬
sträckt kontaktnät där sociala relationer upp¬
rätthållits och varor bytt ägare. Det är genom
dessa uråldriga kanaler som den revolutione¬
rande metallen sakta men säkert hittar sin
väg genom stenålderssamhället. Det skulle
visserligen ta ytterligare hundratals år innan
flintan ersattes, men den första åsynen av en
metallyxa innebar säkerligen att praktföre¬
mål i flinta för alltid förlorat sin status.

Fyndteckningar: Björn Nilsson.
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Fokus på industrisamhällets kulturarv
Det nationella perspektivet
De senaste årens strukturomvandling i när¬
ingslivet har medfört så stora förändringar att
man ibland har talat om det post-industriella
samhället. Hela branscher har försvunnit och
nya har tillkommit. Många företag har lagts
ned, och det har ofta drabbat enskilda männi¬
skor och orter hårt. I spåren av denna utveck¬
ling har även kulturarvsfrågoma aktualise¬
rats. Värdefulla miljöer och dokumentation
har gått förlorade. Det är uppenbart att det
måste till krafttag för att bevara det kulturarv
som växt fram med industrin från slutet av
1 800-talet och under hela 1900-talet.
Inom arkivsektom har vi sedan länge varit
medvetna om att företagsarkiven är dåligt
bevarade. För några år sedan gjordes ett na¬
tionellt upprop där en rad ledande industri¬
ledare, forskare och arkivarier gick samman
under parollen Rädda Företagsarkiven. En
Näringslivets Stödfond inrättades och den
stöder arkivprojekt i olika delar av landet.
Riksarkivets enskilda byrå har en handläg¬
gare som bl.a. arbetar med att få till stånd
regionala arkivdepåer.
Även inom andra kulturarvssektorer har
intresset för industrisamhället i vid bemär¬
kelse ökat, och flera nationella och regionala
initiativ tar sikte på att stödja bevarande av
30
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byggnader och andra delar av miljöer, före¬
mål och dokumentation. Det gäller att handla
innan det är för sent och medan det finns
människor kvar som kan berätta om verk¬
samheten och livet i industriorterna.
Även staten har tagit initiativ. Frågan har
utretts på sedvanligt sätt (SOU 1999: 18), bl.a.
behandlades byggnadsminnenas historia och
frågor om de underrepresenterade branscherna.
Därefter har en särskild delegation för industri¬
samhällets kulturarv tillsatts. Denna medverkar
i fördelningen av särskilda medel som förvaltas
av Riksantikvarieämbetet. Ordförande i dele¬
gationen är Jan Rydh, tidigare landshövding i
ASEA:s hemstad Västerås, och sekreterare är
Lars-Eric Jönsson i Höganäs. På riksplanet har
man vidare bildat ett samarbetsorgan som heter
Industrihistoriskt Forum,
Regionalt har aktiviteten varit störst i
Mälardalsregionen, Bergslagen, Värmland
samt i Västsverige, där det sedan flera år
finns ett regionalt industrihistoriskt forum.
Man har särskilt värnat om skogsbolagen och
järn- och stålindustrin och på senare år även
om verkstadsindustrin.
Situationen i Skåne, Halland och Blekinge

I vår del av landet har också insatser gjorts.
Flera industrimiljöer har räddats och företagsmuseer skapats. Ett gott exempel är
Stockamöllan där bruksmuseet finns i den

ursprungliga miljön invid Rönne å. Bety¬
dande bestånd av företagsarkiv finns bl.a. i
Landsarkivet, Malmö Stadsarkiv och Nord¬
västra Skånes Företagsarkiv i Helsingborg. I
Halland finns ett nystartat företagsarkiv. De
regionala och lokala museerna har också
varit aktiva och värdefull litteratur finns i
bibliotekens lokalsamlingar.
Erfarenheten av dessa insatser är att det
krävs prioriteringar och att effekterna kan bli
större om arkiv, bibliotek och museer samord¬
nar sina resurser. En dokumentationsstrategi
måste ta hänsyn till varje regions särprägel.
Prioriteringar har diskuterats inom ABMSkåne, samarbetsorgan för skånska kulturarvs¬
institutioner. I sin föredragning betonade
landsantikvarien Agne Furingsten den varie¬
rande branschstrukturen inom industrin i
Skåne, Blekinge och Halland jämfört med
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andra delar av landet. Utmärkande är också
lokaliseringen; vid sidan av storindustrin i
Malmö, främst Kockumsvarvet, är den syd¬
svenska industrin påfallande spridd. Furing¬
sten betonade vidare att produkternas bety¬
delse för konsumenter i breda lager måste
tillmätas stor betydelse för prioriteringarna.
Den sydsvenska industrin har i hög grad varit
inriktade på hemmamarknaden och konsu¬
mentledet. Man behöver bara nämna cement¬
industrin och livsmedelsindustrin och företag
som Kockums i Kallinge och textilindustrin i
Malmö med MAB&MYA i spetsen.
Skånska museer har sedan en tid ett in¬
ternt nätverk för industrisamhällets kulturarv
under Malmö Museers ledning, och under
benämningen ISKA samarbetar Malmö Hög¬
skola med en rad institutioner i Malmö och
övriga Skåne. Här är inriktningen Malmö
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Iföverken är mest känt för sin produktion av sanitetsporslin och sin isolatortillverkning, men på Iföverken fanns även
andra tillverkningsgrenar som t.ex. mosaikproduktion. Här på bilden övervakar konstnären Hugo Gehlin arbetet med
ett av hans konstverk i mosaik.
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som industristad, och Kulturen i Lund arbe¬
tar med att dokumentera Billinge och Sjöbo.
Behov finns också av ett bredare nätverk
med plats för hela ABM-området och perso¬
ner utanför institutionerna som vill engagera
sig i industriminnesfrågor.
Bromölla - modellsamhället
ABM-Skåne gav klartecken för en brett upp¬
lagd satsning i och på Bromölla där Iföbolagen och deras efterföljare länge varit domine¬
rande industrier, under senare år tillsammans
med LB-hus och pappersbruket i Nymölla.
I Bromölla finns förutsättningar att kunna
levandegöra olika komponenter i vad som
brukar kallas den svenska modellen och väl¬
färdssamhällets framväxt. Ett redan gott ma¬
terialläge kan kompletteras i samarbete med
livaktiga lokala krafter. Projeket förbereds av
Bromölla kommun. Landsarkivet och Regi¬
onmuseet i Kristianstad, som fått ett anslag
från Statens Kulturråd för att utveckla idén.
Ett pilotprojekt i Bromölla ger också för¬
utsättning för att kunna bevara ett mångsidigt
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material som belyser olika aspekter av lokal¬
samhället. Här finns företaget med dess
ekonomiska utveckling, tekniska lösningar,
design och marknadsföring, företagsledning
och olika grupper av anställda. Här finns
företagens och de anställdas organisationer
och det omgivande samhället med sina spel¬
regler. Och här finns inte minst konsumen¬
terna och hur de påverkat och påverkats.
Förhoppningsvis kan Bromölla-projektet
komma att stimulera intresset på andra orter
och leda till att den samlade dokumentatio¬
nen och kulturmiljöerna från 1900-talets in¬
dustrisamhälle blir mera allsidigt bevarade.
Här kan inte minst enskilda personer med
kännedom om industrierna göra värdefulla
insatser genom uppteckningar och intervjuer,
insamlingsarbete och identifiering av perso¬
ner och andra motiv på alla de fotografier
som saknar dokumentation. Det är detta ma¬
terial som i framtiden skall ligga till grund
för spännande artiklar i Ale och andra fora.

Jan Dahlin
Landsarkivarie

DE SKÅNSKA LANDSKAPENS HISTORISKA OCH ARKEOLOGIS KA
FÖRENING bildades 1866. Föreningen är en samlingspunkt för en historiskt och
arkeologiskt intresserad allmänhet.
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och arkeologiska förening (1874-1880), Skånska samlingar (1894-1897) samt
Historisk tidskrift för Skåneland (1901-1921).
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