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Torkel Eriksson in memoriam

Den 1 8 oktober 2002 avled konstvetaren och
museimannen Torkel Eriksson, 69 år gam¬
mal. Den sydskandinaviska medeltidsforsk¬
ningen har därmed förlorat en insiktsfull
företrädare och De skånska landskapens
historiska och arkeologiska förening en syn¬
nerligen uppskattad föreläsare och skribent.
Efter licentiatexamen 1964 var Torkel
Eriksson under slutet av 1960-talet och större
delen av 1970-talet verksam som akademisk
lärare och forskare vid Lunds universitet.
Han var 1977-1988 chef för Helsingborgs
museer och verkade därefter fram till pensio¬
neringen 1998 som museiråd i Helsingborg.
Torkels författarskap blev mångsidigt och
inkluderar förutom ett stort antal artiklar i
tidskrifter och årsböcker bl.a. monografin
Konsten i Sverige. Medeltiden (1977) samt
skrifter om Kärnan, Helsingborgs rådhus och
Mariakyrkan. Tragiskt nog hann han aldrig
fullborda det stora vetenskapliga arbete om
Kärnan som vid hans bortgång var långt
framskridet i manusform.
Inom De skånska landskapens historiska
och arkeologiska förening har Torkel haft
flera viktiga funktioner genom åren, inte bara
som återkommande sakkunnig guide under
höstutflyktema. Han var medlem av styrel¬
sen 1976-1991, vice ordförande 1982-1986,
han tillhörde redaktionskommittén 19881990 och var redaktör för tidskriften 1 989—
1990. Som skribent har han lämnat flera bi¬
drag som tillhör de högst ansedda artiklarna i
Ale. Han debuterade i Ales spalter 1968: 3
och 1969: 1 med en artikel i två delar, där den
berömda Trydedopfuntens gåtfulla bildpro¬
gram nytolkades och förklarades. Ale 1 976: 3
var ett specialnummer om Västra Sallerups
kyrka, där Torkel fungerade som introduktör

till häftet och även som författare till en arti¬
kel om kyrkans vägg- och valvmålningar
från 1400-talet. I en större artikel i Ale

1982:2 presenterade han de delvis unika
medeltidsmålningar i Brönnestads kyrka som
togs fram 1980-1981 efter att ha varit överkalkade sedan 1700-talet. I Ale 1995: 2 pub¬
licerade Torkel en artikel om Erik Menveds
Kärnan; anläggningen av den välkända
medeltidsborgen har länge daterats till 1400talets förra del och förklarats som cn del av
Erik av Poimnems handelspolitik, men på

dendrokronologisk grund kunde anlägg¬
ningen nu omdateras till 1310-talet och sättas
i samband med Erik Menveds inrikespolitik.
Torkel var en humanist med djup och
bredd i sin lärdom men med en tilltalande
lätthet i förmedlingen av sitt vetande till
läsare och åhörare. Vi är flera som känt oss
sväva mellan himmel och helvete när Torkel
med engagemang och övertygelse förklarat
kalkmålningamas mysterier och medeltids¬
människans tankevärld.
Många har också omvittnat hur lätt och an¬
genämt det var att samarbeta med Torkel. För
egen del minns jag med stor glädje de läro¬
rika och trivsamma förexkursioner som vi
gjorde inför kommande höstutflykter med
föreningen, liksom ett antal stimulerande
borg- och kyrkoexkursioner inte bara i Skåne
utan även på de danska öama, där Torkel
verkligen var väl hemmastadd såsom högt
kvalificerad företrädare för den kulturella
och historiska gemenskapen över Öresund.
Inom föreningen är saknaden stor efter vår
gode vän Torkel; tomheten känns påtaglig i
seminarierum och föreläsningssalar, vid sty¬
relsemöten och kulturhistoriska exkursioner.

Sten Skansjö
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Landsarkivet i Lund 100 år
-

dess äldsta handlingar 900 år!

Av Elisabeth Reuterswärd
1 :e arkivarie. Landsarkivet i Lund

Den 2 maj 1903 öppnades torskarsalens portar för första gången för allmänheten.
Skånes, Hallands och Blekinges lokala och regionala arkiv hade efler flera decenniers
utredande fått en trygg och permanent hemvist där allmänheten fick tillgång till de
samlade handlingarna. 1 Riksdagen hade 1897 beslutat att landsarkiv, efter nordisk och
övrig europeisk modell, skulle inrättas i Vadstena, Uppsala och Lund. Valet av Upp¬
sala och Lund motiverades med närheten till universitet, medan Vadstena valdes med
hänvisning till billiga lokaler i den gamla Vasaborgen.2
Det dröjde i praktiken mer än 14 dagar innan den förste forskaren, Arthur Stille,
gjorde sin entré den 19 maj. Någon högtidlig invigning ägde aldrig rum, utan den ena
funktionen efter den andra hade tagits i bruk under vårmånadema. Desto mer grundligt
firades 100-årsjubilcet den 24 april 2003 av en stor mängd tillresta gäster, kolleger, f.d.
anställda och hela den nuvarande personalen. För att belysa Landsarkivets mång¬

skiftande verksamhet publicerades i samband med jubileet boken Landsarkivet i Lund
1903-2003 med Anna Christina Ulfsparre som redaktör.3
Den blygsamma starten 1903 har inte varit typisk för det som sedan följde. Idag
pågår en sjudande verksamhet inom Landsarkivets väggar. Lokalerna har utökats med
en ny stor depå, Arkivcentrum Syd. Numera tar Landsarkivet emot mer än 10 000
skriftliga förfrågningar om året. Många rör folkbokföring, bouppteckningar, fastighetsarenden och skatteärenden, men också avskrifter av förkomna skolbetyg, bevis på
genomgångna kurser vid arbetsmarknadsutbildningar, skepparexamen m.m. Persona¬
len har Ökat från tre anställda 1903 till närmare 50 personer. Forskarsalen är normalt
fullbelagd varje dag. 100-åringen frodas.

Sambandet mellan Landsarkivet i
Lund och De skånska landskapens
historiska och arkeologiska förening
De Skånska landskapens historiska och ar¬
keologiska förening och dess tidskrift A le har
nära koppling till Landsarkivet i Lund och
hela dess historia. Det var inte förrän i mitten
av 1800-talet som intresset för hembygdens
och regionens historia blev starkt och började
bedrivas även på akademisk nivå. Föreningar
bildades för att främja detta intresse, och en
av de mest inflytelserika var De Skånska
landskapens historiska och arkeologiska för¬
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ening grundad 1866. Dess sekreterare och
styrelseledamot var den unge historikern och
senare professorn Martin Weibull. För att
kunna forska i den lokala historien krävdes
tillgång till källmaterial, det vill säga arkiv.
Det var ingen självklarhet under 1800-talet
då handlingarna låg kvar hos de lokala och
regionala myndigheterna, ofta undanstoppade i källare och på vindar eftersom de inte
längre behövdes för den löpande verksam¬
heten. Där var de utsatta för fukt, mögel, eldfara och skadedjur. År 1869 togs beslut om
att arkiven från domstolar på landsbygden
fram till år 1736 skulle levereras till Riks-

arkivet. Åtgärden hade drivits fram av tings¬
rättemas brist på utrymme för arkiv de inte
längre själva hade nytta av. Arkiven rädda¬
des men hade hamnat utom räckhåll för den
som inte hade tid och råd att resa till Stock¬
holm.4
Riksdagens beslut om inrättande av lands¬
arkiv 1897 hälsades därför med stor tillfreds¬
ställelse av forskarsamhället - inte minst av
medlemmarna av De Skånska landskapens
historiska och arkeologiska förening. Det var
knappast en slump att Landsarkivets distrikt
kom att omfatta samma område som för¬
eningens - nämligen de gamla danska land¬
skapen. Det var också söner till Martin
Weibull som blev landsarkivarier, först
Lauritz Weibull (1903-1919) och därefter
Carl Gustaf Weibull (1919-1946), båda
aktiva i föreningen. Landsarkivet har alltid
varit representerat i föreningens styrelse.

Insamlandet av arkiven
Statliga myndigheter har fram till och med
1990 varit tvingade att leverera de äldre
delarna av sina arkiv till respektive arkiv¬
institution. Arkivlagen (SFS 1990: 782) har

numera givit myndigheterna möjlighet att
själva sörja för den långsiktiga förvaringen
under förutsättning att den sker på de villkor
som stadgas i lagen och dess följdförfattningar. De flesta har valt att fortsätta att leve¬

rera handlingar de inte längre själva behöver
till Landsarkivet även om de numera måste
betala för det. Idag förvarar Landsarkivet
cirka 40000 hyllmeter arkiv. Bland dessa
kan särskilt nämnas de fyra stora länsstyrel¬
serna, kronofogdemyndigheterna, häradsrät¬
terna, rådhusrätterna och magistraterna, kyr¬
koarkiven, läroverken, polismyndigheterna,
sjömanshusen, fängelserna, lots- och tull¬
myndigheterna.
Landsarkivet har även i uppdrag i den mån
det är ekonomiskt möjligt att trygga fram-

tiden för arkiv som tillhört företag, för¬
eningar, gods och gårdar, släkter och privat¬
personer. Leveranser från den enskilda
sektorn är emellertid helt frivilliga och
Landsarkivet bedömer från fall till fall om
det kan ta emot sådana handlingar. På så sätt
har cirka fyrtio av de skånska godsens arkiv
placerats hos Landsarkivet. Där finns även
stora företag som Skånska Cement, Iföverken och Sockerbolaget samt små företag
som lokala tröskföreningar, brännerier, me¬
jerier, sjukkassor, nykterhetsföreningar och
många, många andra. Den som vill få en
överblick av vad som nu finns hos Lands¬
arkivet har tre möjligheter: man kan göra ett
personligt besök och slå i förteckningarna
över arkiven som finns tillgängliga i.forskarsalsexpeditionema; man kan söka på Inter¬
net, www.nad.se; eller man kan köpa cd-skivan av Nationella Arkivdatabasen där det är
lättare att göra sammanställningar av arkiv
man är intresserad av än via Internet. Cd:n
beställs via SVAR i Ramsele, Box 160,
88040 Ramsele.

De äldsta handlingarna
Landsarkivets äldsta dokument är daterat
1156. I det beviljar ärkebiskop Eskil de
kaniker som tillhör S:t Laurentii all tionde
från deras prebender, kyrkolän och bostäder.
Originalet finns inte längre bevarat utan en¬
dast en avskrift, införd 1671 i jordrevningskommissionens dokumentbok i Skånska
generalguvemementskontorets och landsbokhålleriets arkiv, vol. G III c:11, fol. 139.
Det existerade alltså som original 1671 men
har gått förlorat långt före Landsarkivets in¬
rättande.
Den äldsta bevarade originalhandlingen är
ett pergamentbrev vari kung Erik ger invå¬
narna i Vä rätt att begagna handkvarnar i sina
hus. Brevet är odaterat och flera kungar vid
namn Erik regerade under 1200- och 1300-
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talet. Det kan därför tidigast ha skrivits 1241
och senast 1319. Brevet tillhör Kristianstads
rådhusrätts arkiv dit borgarna i Vä förde sitt
arkiv när staden förlorade sina privilegier till
förmån för Kristianstad. Det är typiskt att
handlingarna från medeltiden består av
spridda dokument, ofta rörande privilegier
och rättigheter av olika slag. Sammanhäng¬
ande arkiv, där hela händelseförlopp och pro¬
cesser kan följas i en obruten kedja, har i
regel bevarats först från och med 1600-talet.

Forskarna och arkiven
Arthur Stille, Landsarkivets förste forskare,
beställde fram handlingar ur Skånska guvernementets arkiv. Hans arbete med källmate¬
rialet resulterade bl. a. i studier rörande
Kriget i Skåne 1709-1710 (utkom 1903).
Skånska generalguvemementets och dess
efterträdare, det Skånska guvernementets
arkiv, hade levererats våren 1903 och då en¬
dast nödtorftigt hunnit ordnas och förtecknas
så pass att det var möjligt att med viss möda
orientera sig i dess innehåll. Dessa arkiv,
som rör övergången från danskt till svenskt
styre 1658-1718, utnyttjades flitigt under det
första decenniet, bl. a. av Knud Fabricius, för¬

fattaren till Skaanes overgang fra Danmark
til Sverige, del I—IV. Landsarkivets personal
har av och till under det gångna seklet lagt
ner ytterligare arbete på dessa arkiv för att
underlätta forskningen i dem. Det gäller
också de länsstyrelser som tog vid efter
guvemementsperiodema och som nu utgör
de största av alla de arkiv som förvaras hos
Landsarkivet i Lund. Dessa utnyttjas av såväl
akademiker som släktforskare. I dem kan
man bland annat se hur regeringens politik
har utfallit på lokal och regional nivå, i vilken
utsträckning skatter kunnat drivas in, hur
krig och fred påverkat invånarna i städer och
på landsbygd, vad myndigheter gjort för att
upprätta ordning och spåra brottslingar.
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En annan flitigt utnyttjad källa har varit
och är fortfarande domstolarnas arkiv. I
dessa söker forskare både civil- och brottmål,
men också lagfarter, bouppteckningar, syneprotokoll, val av riksdagsmän m.m.
Inga arkiv har utnyttjats lika mycket som
kyrkoarkiven vars födelse-, vigsel-, flytt¬
nings- och dödböcker samt husförhörslängder utgör den främsta källan för genealogisk
forskning. Släktforskare har befolkat forskarsalen ända sedan starten. I början var de
yrkesforskare, men sedan mitten av 1900talet har släktforskning utvecklats till en
folkrörelse. För att öka tillgången till dessa
arkiv (och skona originalen) har kyrkoböck¬
erna mikrofilmats. Landsarkivet har även
satsat stora resurser på att göra dem tillgäng¬
liga i en databas via Internet (www.ddss.nu).
Denna databas är än så länge inte komplett
men tillförs fortlöpande uppgifter.
Till de stora arkiven hör även Lunds dom¬
kapitel, inrättat år 1060, med handlingar från
medeltiden och framåt. I likhet med många
andra arkiv har intresset för detta växlat
under de 100 åren. Det är emellertid rikt på
information inte endast rörande trosfrågor
och kyrkliga angelägenheter utan även om
invånarnas sociala och ekonomiska villkor i
Skåne och Blekinge under flera hundra år.

Landsarkivets ämbetsarkiv
Arkiven hos Landsarkivet är kvarlevor av
processer i samhället och ger inblickar i
historien ur många olika perspektiv. En och
samma handling kan användas för att tolka
flera skilda skeenden. Även Landsarkivets
eget ämbetsarkiv kan användas som en källa.
Alla skriftliga förfrågningar som inkommit
under de 100 åren har bland annat bevarats.5
Släktforskare som inte själva kan komma
skriver. Många förfrågningar kommer även
från statliga och kommunala myndigheter.
Allmän folkpension infördes 1913 och där-

med inleddes en lång period då Pensions¬
styrelsen och dess efterföljare sökt uppgifter
som styrkt blivande pensionärers ålder och
rätt till pension. Fattigvårdsstyrelsema i
kommunerna behövde likartade uppgifter för
att fastställa nödställda människors rätt till
understöd. Sådana förfrågningar var mycket
vanliga på 1930-talet och under den djupa
lågkonjunkturen. Statens pensionsverk har
sedan länge begärt utdrag ur matriklar som
bevis för att blivande pensionärer under
någon period i livet arbetat för någon statlig
myndighet inom Landsarkivets distrikt. Det
har t.ex. gällt tvätterskor som arbetat vid de
stora statliga tvätteriema i Karlskrona, Lund
m.fl. orter, sömmerskor vid Centrala Beklädnadsverkstaden i Karlskrona eller personal
vid läroverk och gymnasier.
En särskild grupp av förfrågningar under
åren 1933-1945 rörde de så kallade arierbevisen. När nazisterna kom till makten i Tysk¬
land stiftades lagar 1933 och 1935 »till skydd
för det tyska blodet och den tyska äran». Alla
sexuella förbindelser, äktenskapliga och
utomäktenskapliga, förbjöds mellan judar
och så kallade riksborgare. Arisk härkomst
var ett krav för att i Tyskland få rätt till ut¬
bildning, statliga tjänster m.m. Denna politik
fick Landsarkivet i Lund känna av då alla
svenskar som levde och arbetade i Tyskland
måste redogöra för sin härkomst. Det gällde
även ättlingar till svenskar som flyttat till
Tyskland under 1800-talet. Många kom från
södra Sverige.
När svenskar dör utomlands utan bröst¬
arvingar eller testamente får Utrikesdeparte¬
mentet i uppgift att söka arvsberättigade

släktingar i Sverige. Utvandringen till Ame¬
rika under slutet av 1800-talet och i böqan av
1900-talet har resulterat i en mycket stor
mängd sådana fall som Landsarkivet utrett på
uppdrag av Utrikesdepartementet.
Den stora omläggningen av fastighetsregistren i början av 1900-talet ledde till många
utredningar för lantmäteristyrelsens räkning.
Den gamla mantalsindelningen avskaffades
1908 och i samband med det behövde lantmäteristyrelsen kontrollera äldre lagfarter
och resolutioner i fastighetsärenden. Om¬
läggningen av hela landets fastighetsregister
avslutades inte förrän 1931.1 början av 1970talet begärde lantmätare på nytt en mängd
utredningar av Landsarkivet. Nya fastighets¬
register skulle upprättas och det gällde att
klarlägga vad som blivit av delar som av¬
styckats från hela mantal under 1800-talets
lopp. Arkivarier ställdes inför ett tidskrä¬
vande och komplicerat uppdrag.

Noter
i Undanlag gjordes för Malmö stad som även är arkiv¬
depå för statliga myndigheter vars distrikt är begränsat

till kommunen.
Jan Dahlin, Landsarkivel under den weibullska eran,
Landsarkivet i Lund 1903-2003, red. Anna Christina
Ulfsparre, Lund 2003, s. 8-10.
5 Landsarkivet i Lund 1903-2003, red. Anna Christina
Ulfsparre. Landsarkivets i Lund skriftserie 10. Lund
2

2003.
4 Jan Dahlin, Landsarkivet under den weibullska eran,
Landsarkivet i Lund 1903-2003, red. Anna Christina
Ulfsparre, Lund 2003. s. 6-16.
5 Elisabeth Reuterswärd, Bland expeditionsvakter,
amanuenser, kanslister, assistenter, renskriverskor och
bokbindare i Landsarkivet i Lund 1903-2003, red. Anna
Christina Ulfsparre, Lund 2003, s. 135-139.
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Här skall det bli andra bullar
-

en studie av facklig verksamhet inom svensk bagerinäring

Av Ulf Pettersson
Fil.mag., Kristianstad

Föreliggande artikel är en komprimerad version av den D-uppsats i historia som jag
skrev 1998 vid Högskolan i Kristianstad. I min uppsats studerar jag den fackliga
mobiliseringen inom bageribranschen på central förbundsnivå, men även med fokus på
det lokala avdelningsarbetet. Frågor som ställs är t.ex.: Kan man tala om en gemensam
och likformig facklig bageriarbetarekultur eller är bilden mer komplex? Måste vi
kanske laborera med olika historiska bilder av den organiserade bagaren?
Tidsperioden fór min undersökning är åren från de fackliga avdelningarnas start på
1880-talet fram till 1922, då Svenska Bageriarbetareförbundet gick upp i Svenska
Livsmedelsarbetareförbundet .

Inledning
Jag valde att studera fyra geografiskt åtskilda
avdelningar inom Svenska Bageriarbetare¬
förbundet. Hade de samma förutsättningar
och problem vid konstituerandet av sina av¬
delningar? Hur gick de tillväga vid genom¬

förandet av reformer? Förekom olikheter
respektive likheter i avdelningarnas arbets¬
former? Engagerade man sig på ett likartat
sätt i olika frågor och problem? Dessa avdel¬
ningar arbetade inom samma föTbund och
hade samma ramar att rätta sig efter och
borde således ha arbetat på ett likartat sätt min teori var att det ändå skulle finnas olik¬
heter när det gällde hur de grundats och hur
de bedrev sitt arbete.
De orter som valdes ut var Malmö, Stock¬
holm, Kristianstad och Karlskrona. De val¬
des efter följande kriterier: Malmö var den
äldsta avdelningen inom förbundet. Stock¬
holm den största, medan Kristianstad och
Karlskrona representerade avdelningar som
var verksamma på mindre orter.
Följande punkter har analyserats i min
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undersökning: Starten för avdelningarna,
kost- och logisystemets borttagande (detta
system innebar att bagarna bodde och fick
mat hos mästarna; nu ville bagarna i stället ha
hela lönen i kontanter - en mycket viktig
social och ekonomisk reform för bageriar¬
betarna), kongressaktivitet, kritik mot för¬
bundet, medlemsvärvning och passiva med¬
lemmar samt upplösning och sammanslag¬
ningar.

Starten samt kost- och logi systemets
avskaffande
Malmö
Den 21 mars 1886 bildades Malmö Bagerigesällförening. Föreningen hade till uppgift
att verka för medlemmarnas nöje, nytta och
inbördes hjälp. Något egentligt klassprogram
låg inte till grund för föreningens arbete.
I mars 1888 ventilerades för första gången
tankarna om att bilda en fackförening. Man
beslöt att tillsätta en kommitté som skulle
rådfråga personer som var med i fackför-

eningar hur man skulle förhålla sig i denna
fråga. Kommittén fick även till uppgift att till
nästa möte inbjuda någon som kunde berätta
om hur en facklig organisation fungerade.
Detta tänkta informationsmöte blev dock
aldrig av. Föreningen fick nämligen under
sommaren stora inre problem, då dels ord¬
föranden och vice ordföranden avgick, dels
föreningens möten hade få besökare. Tanken
på en fackförening var emellertid inte glömd
och under hösten togs frågan åter upp. Man
stod inför två alternativ. Det ena var att för¬
eningen skulle sluta sig till en redan funge¬
rande fackförening, det andra att man skulle
upplösa sin gesällförening och själv bilda en
fackförening. Ännu en gång tillsattes en
kommitté som skulle utreda frågan. Även
denna gång rann dock förslaget ut i sanden,
mycket beroende på att intresset för för¬
eningen minskat så att den 1889 bestod av
endast sju medlemmar.
Ett tredje försök blev mer framgångsrikt,
och den 1 juni 1890 ombildades gesällför¬
eningen till att bli Malmö Bageriarbetares
fackförening, vilken nu blev öppen för alla
bageriarbetare. Ett hundratal gesäller deltog
på mötet, man valde en styrelse och god¬
kände stadgar. Kravet att avskaffa kost- och
logisystemet var inte fackföreningens första
krav, utan man ville främst minska arbets¬
tiden till 12 timmar per dag. Därför tillsattes
en kommitté för att utarbeta ett förslag till ar¬
betstidsförkortning inom bagerierna i staden.
I januari 1891 lade den fram ett färdigt för¬
slag, och en ny kommitté valdes för att un¬
derhandla med bagarmästarna om de krav
man hade utarbetat. Föreningen bjöd in mäs¬
tarna, men det var bara två som kom, och de
var inte intresserade av att förhandla när de
övriga mästarna inte infann sig. De lovade
emellertid att anordna ett möte med de andra
mästarna för att behandla arbetarnas krav.
Den 5 april fick föreningen äntligen svar från
mästarna som avslog framställningen om

arbetstidsförkortning. Man beslöt då att
bordlägga frågan tills vidare.
Ett år senare hade kost- och logifrågan
blivit en huvudfråga för föreningen. I sep¬
tember 1892 ansåg man »att kost och logi¬
systemets avskaffande var den viktigaste
frågan inom vår fackförening». Trots detta
uttalande dröjde det mer än 16 månader
innan saken togs upp. Den 7 januari 1894
väcktes frågan »om avskaffande af kost och
logisystemet hos mästarna». Det blev en liv¬
lig diskussion. De som hade erfarenhet sade
att det var praktiskt både ekonomiskt och
sanitärt att avskaffa detta system, som dess¬
utom var uråldrig. Frågan bordlädes till nästa
möte, och sekreteraren fick i uppdrag att sätta
samman en skrivelse som skulle spridas till
samtliga bagerier i staden. I denna uppmana¬
des alla att infinna sig till mötet då saken åter
skulle diskuteras.
Även på detta möte blev det livlig diskus¬
sion. Flertalet av deltagarna rekommende¬
rade det nya systemet, men det fanns även de
som ansåg att de mindre bagerierna skulle
kunna bli lidande. Vid den följande öppna
voteringen visade det sig att »alla var eniga
om kost och logisystemets afskaffande». En
kommitté tillsattes för att utarbeta en resolu¬
tion som skulle lämnas till mästarna.
Den 1 april lämnade en styrelsemedlem
följande upplysning på ett möte: »Han hade
samtalat med några mästare för att erhålla ett
officiellt svar på vår fordran om kost och
logisystemets afskaffande». Muntligt hade
de då »lofvat att efterkomma vår begäran».
Den direkta följden av detta uttalande följde
den 6 maj 1894, då man på ett fackmöte med¬
delade att »kost och logisystemet avskaffats
inom finbageriema (sedan 1 maj) blivit be¬
viljat utan nämnvärd motvilja, med undantag
från några mindre mästare». Den enda efter¬
giften föreningen fick göra var att man erhöll
sex kronor i kostpengar i stället för i resolu¬
tionen begärda åtta.
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Stockholm

Avskaffandet av kost- och logisystemet och
organiserandet av en avdelning i Stockholm
hängde starkt samman. Redan vid första för¬
söket att bilda fackförening där tog man upp
avskaffandet av detta system som ett argu¬
ment att sluta sig samman. I ett bevarat
mötesprotokoll från den 1 december 1895
kan man läsa om avdelningens mål med sin
framtida verksamhet. Meningen var inte att
krossa arbetsgivaren, utan man skulle utbilda
sig och höja sitt människovärde så att man
inte stod andra arbetare efter. Förbundet
borde även utgå från Stockholm och inte från
någon småstad. Verksamheten behövde inte
ovillkorligen bli socialistisk utan det var en
framtidsfråga. Man uttalade att i Malmö och
på andra skånska orter där avdelningar fanns
hade man lyckats avskaffa kost- och logi¬
systemet; dessutom höll man på i Norr¬
köping.
Detta första försök att bilda en avdelning i
Stockholm misslyckades. Gesällföreningens
motstånd mot en sådan var kompakt, men ett
nytt försök gjordes sedan Svenska Bageriarbetareförbundet hade bildats vid en kon¬
gress i Göteborg 1896. Då hade kost- och
logisystemets avskaffande fått ännu högre
prioritet. Den 6 september, mindre än en
månad efter grundandet av förbundet, kon¬
staterade man att man måste »få till stånd den
afdelning i Svenska Bageriarbetareförbundet
... första målet är att verka för kost och logi
systemets avskaffande». På detta möte beslöt
man att återupptaga sin fackliga förenings¬
verksamhet.
Att kost- och logisystemets avskaffande
var främsta målet betonades även vid av¬
delningens styrelseval den 1 november 1896.
En talare ansåg att tiden sedan bagerigesällemas i Stockholm strejkförlust 1890 endast
varit en vapenvila. Dessutom hade de flesta
yrkena brutit sig loss, men bagama stod kvar
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på samma ställe. Nu var tiden inne att av¬
skaffa skråsystemet och att få en samman¬
hängande arbetstid. Man beslöt att göra sin
inbetalning till förbundet och att ansluta sig
till arbetarepartiet så att man skulle kunna
räkna med solidaritet både utom och inom de
egna leden vid en eventuell konflikt i kam¬
pen för sina frågor. De gesäller som varit
strejkbrytare 1890 fick amnesti om de gick
med i avdelningen. Motståndet från gesäll¬
föreningen var nu brutet och de flesta av dess
medlemmar började successivt gå över till
den fackliga organisationen.
Under november och december utarbetade
styrelsen ett förslag. Detta godkändes av av¬
delningen den 3 januari 1897 och innehöll
följande: Arbetstiden skall vara samman¬
hängande på 10 timmar om dagen eller 12
timmar med matrasterna inräknade. Det är
arbetsgivarna som bestämmer när arbetet
startar, dock inte före kl. 4 på morgonen.
Man skall ha 40 öre i timmen för övertidsar¬
bete. Sedan skall kost- och logisystemet bort,
i stället skall man ha betalt efter en fast pris¬
lista som reglerar lönerna per vecka.
Svaret från bageriidkama kom den 7 mars.
Man kunde »icke bifalla arbetarnas krav på
kost och logi systemets avskaffande». All¬
mänheten krävde färskt morgonbröd. En
sammanhängande arbetstid med övertids¬
ersättning fungerade inte på grund av att
jästens beskaffenhet varierade och att vissa
bagerier inte hade ugnar så det var möjligt.
Man ansåg att ingen punkt var berättigad.
Avdelningen beslöt efter detta svar att fort¬
sätta att driva frågan. Man tillsatte en för¬
handlingskommitté som fick handlingsfrihet
men ej rätt att fatta några definitiva beslut
utan styrelsens hörande.
Den 2 maj redogjorde man i avdelningen
för förhandlingarna med mästarna. Dessa
hade sagt att de inte hade brist på god vilja,
utan ansåg att de inte klarade sig ekonomiskt
med en arbetstid på 10 timmar, varav hälften

på dagen och hälften på natten. Arbetarsidan
ansåg att den sammanhängande arbetstiden
var det viktiga, inte om man arbetade på
dagen eller på natten. Arbetsgivaren hade då
förklarat att arbetarna blev alldeles för trötta
av att arbeta så länge i ett sträck.
Övertidsersättning kunde man inte heller
godtaga. Ingen skulle ha betalt för att vara
långsam eller - som man hade varit med om
- när bagare var berusade då baken tog
mycket längre tid. När det gällde kost och
logi försvarade man det med att de ogifta
kom att locka varandra i fördärvet med
mycket kortspelande och supande. Dessutom
skulle många komma att få svårt att ordna
bostad åt sig. Arbetsgivarna betonade flera
gånger att viljan fanns hos dem, men att det
blev för mycket nytt på en gång.
På mötet den 2 maj kom man sedan fram
till fyra alternativ att välja emellan. Det
första var att avbryta förhandlingarna helt,
det andra att omedelbart proklamera strejk,
det tredje att enbart begära att kost- och logi¬
systemet skulle bort, det fjärde att fortsätta
att underhandla i två veckor, till den 16 maj,
och att sedan besluta om strejk. Man fann
förslag nummer fyra med övervägande ja
besvarad.
Den 16 maj hölls ett extra avdelningsmöte.
Mästarna vägrade att underhandla, men det
fanns flera mästare som var för att ta bort
kost- och logisystemet. De kunde gå med på
uppgörelsen om man inte lade ner arbetet på
de övriga ställena. Avdelningen trodde att
detta var en »fint» för att man inte skulle
lägga ner arbetet. När omröstningen var sum¬
merad fann man att 474 röstat för en strejk,

49 emot medan 4 avstod från att rösta. Avdelningen beslöt därmed att strejka för sin
sak.
Det blev en kort konflikt. Redan den 20
maj hade man ett nytt förslag att ta ställning
till. Detta innehöll följande: Anställning
gäller per vecka och det skall finnas en öm-

sesidig uppsägningstid av 8 dagar. Arbetaren
skall infinna sig vid de tider som bageriidkama bestämmer. Man skall arbeta 12 tim¬
mar om dygnet med två timmar matpauser
inräknade. Infinner sig inte arbetaren vid rätt
tid skall han böta 1 krona. Arbetaren får bara
arbeta på bageriet och inte röka, äta eller
tvätta sig där och inte heller tillägna sig något
av arbetsgivarens varor. Lönerna betalas ut
efter en fast prislista och per vecka.
Den 21 maj höll avdelningen ett extra
möte. Man tyckte sig »ej gjort stora eftergif¬
ter» och samtidigt fanns det de som varnade
för en obehaglig strejk. Mötet beslöt att man
skulle godtaga förslaget och att det skulle
börja gälla från och med den 1 juli 1 897.
Arbetsgivarna var fortfarande lite oense
och det fanns de som länge vägrade att
underteckna avtalet. Den 6 juni var det sex
stycken som vägrade. Avdelningen beslöt att
inte tillgripa en partiell strejk utan att avvakta
den 1 juli då avtalet skulle börja gälla. När
detta skedde var det fortfarande fyra mästare
som inte skrivit under. Avdelningen vände
sig då till förbundet som skulle göra påtryck¬
ningar. Tydligen hjälpte detta och de sista
mästarna gav med sig. Den 1 augusti ansåg
man att läget var så lugnt att man upplöste
strejkkommittén och satte upp ett nytt mål
för sin verksamhet, nämligen att »skydda
medlemmarna och vara dem behjälpliga för
att upprätthålla det som vunnits».

Kristianstad
Efter centrala direktiv startade Kristianstads
Bageriarbetares Förening sin verksamhet den
3 oktober 1896. Protokollen från tiden då
Kristianstadsföreningen stadgades samt för¬
handlade bort kost- och logisystemet är för¬
svunna. Fakta från denna period kommer
därför i huvudsak från en som blev medlem
1907, Yngve Nilsson. Han i sin tur träffade
dem som först varit aktiva inom föreningen,
och deras berättelser ligger till grund för en
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minnesskrift som författades till föreningens
femtioårsjubileum. Denna långa kedja gör att
det brister i informationen om starten liksom
om kost- och logisystemets borttagande och
att uppgifterna har relativt lågt bevisvärde och kanske borde de ha strukits helt från upp¬
satsen. Men jag tar ändå upp de fakta jag har,
för det finns vissa tendenser här som kan
berätta en del om reformen.
I minnesskriften kan man utläsa att under
föreningens andra år, 1897, lyckades man
förhandla bort kost- och logisystemet så att
man fick hela lönen i kontanter. Efter detta
och fram till sekelskiftet blev det en hård
kamp. »Under ständiga konfrontationer för¬
sökte fackföreningen få till stånd ett avtal,
dock utan att lyckas. Motståndet från arbets¬
givaren var hårt. Många av medlemmarna
fick gå ifrån sina jobb för att de organiserat
sig». Arbetsgivarnas handlingssätt tyder på
att det var föreningsrätten de var motståndare
till, och de ville få bort organiserade bagare.
Dock verkar mästama inte direkt ha varit
motståndare till kost- och logisystemets bort¬
tagande.

Karlskrona
Redan 1891 gjorde man ett försök att starta
en fackförening i Karlskrona och var re¬
presenterad när det första försöket att bilda
förbund gjordes. Men avdelningen var
mycket löst sammansatt precis inför konfe¬
rensen i Stockholm 1891. När det inte blev
någon sammanhållning och ett landsomfat¬
tande bageriarbetareförbund, upplöstes av¬
delningen. Man gjorde sedan ett nytt försök
efter det att Svenska Bageriarbetareförbun¬
det grundats 1896. Den 10 oktober 1896
valde man styrelse och godkände stadgarna.
När det gällde om man skulle tillhöra det
nystartade Bageriarbetareförbundet beslöt
man sig för att bordlägga frågan. Året efter,
1897, togs saken upp på nytt, och nu blev det
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bestämt att man skulle begära inträde i för¬
bundet. Man fortsatte ändå att kalla sig
Karlskronas Bageriarbetares Förening, och
detta namn behölls ända fram till april 1900
då man började kalla sig för en avdelning
inom Svenska Bageriarbetareförbundet.
Kost- och logisystemet avskaffades inte
lika fort i Karlskrona som i vissa andra
städer. Man väntade till 1898. Efter reformen
fanns det mästare som var mycket illa till
mods och som klagade hos avdelningen över
att vissa fortfarande lät sina anställda bo och
äta hos sig. De klagande tyckte att det var
föreningens sak att se till att alla, även
mästama, följde avtalet. När ingenting hände
hotade näringsidkarna med att anmäla avdel¬
ningen till Svenska Bageriarbetareförbundet
för avtalsbrott mot kost- och logisystemets
borttagande. Enligt protokollen visste avdel¬
ningen vilka som fortfarande åt och bodde
hos sina arbetsgivare, och man hade upp¬
manat dem att flytta flera gånger. Under
hotet att bli anmälda till förbundet beordrade
man nu arbetsgivarna att kasta ut de innebo¬
ende. Om detta inte skedde, skulle man vid¬
taga åtgärder. Några sådana åtgärder finns
inte noterade, varför det är troligt att de be¬
rörda bageriarbetarna och idkarna följde
uppmaningen.

Kongressarbete
Malmö
Malmöavdelningen var representerad vid
samtliga kongresser och hade under hela den
berörda perioden en representant med i för¬
bundsstyrelsen. Till samtliga kongresser som
jag har studerat hade Malmös avdelning
också lämnat in motioner, och majoriteten av
dem blev med vissa justeringar godkända.
Under åren utarbetades en regelbunden
arbetsordning inför kongresserna. Jag har
valt att här redovisa arbetet inför kongressen

14-17 februari 1906. Ett halvår innan utsågs
en motionskommitté som skulle ta emot och
förbereda motionerna. Denna kommitté re¬
dovisade några månader före kongressen de
inkomna förslagen för avdelningen, som fick
ta ställning till dem. Inför kongressen 1906
tog motionskommittén emot följande motio¬
ner: Man skall höja reseunderstödet för
arbetslösa, ta bort åldersgränsen för lärlingar
som vill ingå i förbundet, sätta ned de arbets¬
lösas kontingent, stoppa anställningen av för
många lärlingar i bagerierna, ha hårdare
kontroll av sjukkassan samt se till att kon¬
gressprotokollen trycks och sänds ut till med¬
lemmar som vill köpa dem. Alla dessa för¬
slag godkände avdelningen som motioner till
kongressen.
Av dessa sex motioner blev de fem första
med vissa små justeringar antagna av kon¬
gressen. Efteråt lämnade ombuden en kort
redogörelse av vad som timat, och det fanns
möjligheter för medlemmarna att ställa frå¬
gor och att diskutera de fattade besluten.
1906 var det ett beslut som vissa medlemmar
inte var nöjda med, nämligen att kongressen
skulle välja förbundsstyrelse. Man tyckte att
det skulle medlemmarna ute i landets avdel¬
ningar göra.

månaden, man skulle införa en olycksfalls¬
försäkring och ingen som hade fast arbete
hade rätt att kräva understöd.
Vidare diskuterade avdelningen följande:
Ett förslag att medlemmar under 18 år inte
skulle få rösta om prislistan avslogs med mo¬
tivering att man inte fick vara för konserva¬
tiv. Dessutom stoppades förslaget att inga
utomstående fick blanda sig i de enskilda
avdelningarnas förhandlingar och att man
skulle påkalla blockad av arbetsplatser där
medlemmar blivit avskedade på grund av sitt
arbete för förbundet - sistnämnda paragraf
fanns nämligen redan. Avslag blev det även
för förslaget att strejkbrytare skulle plikta vid
återinträde, för att avdelningarna - inte kon¬
gressen - borde välja förtroendeman samt för
att avdelningar med mindre än 30 medlem¬
mar inte skulle få sända ombud till kongres¬
sen utan skulle gå samman och ha gemen¬
samt ombud. Detta sista förslag avslogs med
motiveringen att alla borde få sända ett
ombud, det fanns risk att man misstänkte att
makten låg i Stockholm.
Till kongressen framförde man sju motio¬
ner, ändå hade man redan inom avdelningen
avslagit minst lika många. Av de sju motio¬
ner man lade fram blev samtliga antagna.

Stockholm
Stockholms avdelning deltog likaså i samt¬
liga kongresser och var alltid representerad i
förbundsstyrelsen Avdelningen var mycket
aktiv i motionsarbetet inför kongresserna.
Här följer ett exempel från 1903.
Inför denna kongress diskuterades ett
flertal motioner i Stockholmsavdelningen.
Följande godkändes: Avdelningarna skulle
rapportera in hur många lärlingar man hade,
man måste hålla nattarbetsfrågan vid liv (här
fick man ej pruta), det var inte bra att ha
stadgarna i medlemsboken, värnpliktiga
skulle vara fria från medlemsavgift, arbets¬
lösa skulle få sänkt kontingent till 50 öre i

Kristianstad
Den första kongress som Kristianstads av¬
delning deltog i var förbundets andra i ord¬
ningen, 1897. Avdelningen hade under den
period jag studerat aldrig någon representant
ä förbundsstyrelsen. Man sände ombud till
kongresserna, men några motioner lämnades
inte in. Inför kongressen 1906 förklarade
arbetsgruppen att de inte hade några förslag
som var rörelsen till gagn. Inte heller hade
man någon större debatt om andra motioner
som skulle behandlas på kongressen. Efter
kongresserna förekom bara en kort informa¬
tion om vad som beslutats, oftast utan längre
debatt.
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Karlskrona

Eftersom primärmaterialet har slarvats bort
är det svårt att fastställa hur avdelningen ar¬
betat med kongresser och motioner. I jubile¬
umsskrifter och protokoll från andra avdel¬
ningar finns inga bevis för att det inkommit
motioner från Karlskrona. Man deltog dock
vid kongresserna, och särskilt uppseende¬
väckande var förfarandet vid kongressen år
1900. Avdelningen beslöt då att kongressre¬
presentanten skulle ha ett traktamente om 6
kronor per dag. Det visade sig emellertid att
kassören inte förfogade över denna summa
när övriga ekonomiska åtaganden var be¬
talda. Under ett extra möte den 23 januari
1900 frågade därför ordföranden om det
fanns någon medlem som kunde låna avdel¬
ningen 20 kronor så att man kunde skicka
iväg sin representant, och det fanns det. Detta

visar att man ansåg att deltagandet vid kon¬
gresserna var viktigt, och trots att ekonomin
var hårt ansatt skickade man dit en delegat.

Kritik mot förbundet
Malmö
Avdelningen

ställde sig

genomgående

bakom de beslut som förbundet tagit på kon¬
gresserna. Vissa beslut var inte populära,
men någon stor opposition med hot om
utträde eller sprängningsförsök förekom inte.
Trots detta fanns det under perioden ändå
meningsskillnader mellan förbundsstyrelsen
och avdelningen i Malmö, främst vid för¬
handlingar om nya löneavtal. Första gången
det visade sig var vid avtalsförhandlingar
1901. Vid en konflikt förhandlade förbundets
förtroendeman (eller ordförande) Anders
Sjöstedt fram ett avtal med Bageriidkamas
ombudsman, vilket avdelningen i Malmö
tyckte var för dåligt, och de visade starkt
missnöje med denna uppgörelse. Anders
Sjöstedt hänvisade till besluten under 1901
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års kongress: Konflikter skulle avgöras
genom skiljedom, och godkände inte bageriidkama detta hade förtroendemannen och
förbundsstyrelsen full handlingsfrihet att
vidtaga de åtgärder som ansågs nödvändiga
för konfliktens snara lösning.
Efter storstrejken 1909 trotsade av¬
delningen i Malmö uppgörelsen mellan
Bageriarbetareförbundet och Bageriidkareföreningen. De sade upp sitt avtal trots att det
inte var tillåtet och fortsatte att strejka. Det
kom en uppgörelse till stånd, vilken med¬
förde vissa löneökningar, men arbetstagar¬
sidan var ändå inte nöjd. Anders Sjöstedt fick
personligen åka till Malmö och uppmana
bageriarbetarna att återgå till arbetet, vilket
skedde sedan strejkbrytama avlägsnats.
1916 uppstod en konflikt hos det koopera¬
tiva bageriet Solidar för vissa löneförbätt¬
ringar. Denna strejk var inte godkänd av
förbundet och får anses vara en vild strejk.
Avdelningen i Malmö fick en ordentlig till¬
sägelse genom tidningen Bageriarbetaren av
förtroendemannen Anders Sjöstedt. Detta
verkar inte ha berört avdelningen, för redan
nästa år utbröt ännu en vild strejk. Avdel¬
ningen krävde en begränsning av nattarbetet
och åtta timmars arbetsdag. 250 man var in¬
blandade och strejken varade i fem dagar.
Resultatet blev att idkama accepterade arbe¬
tarnas krav. Arbetet skulle förläggas mellan
kl. 05.00 och 20.000. Arbetsdagen skulle
vara åtta timmar per dag och uttagas i en
följd. Avdelningen blev därmed först med att
avskaffa nattarbetet för samtliga medlem¬
mar. Men något tillstånd från förbundet fick
man aldrig.
Stockholm
Under den tid som förbundet var förlagt till
Göteborg förekom en kraftig kritik mot detta
från avdelningen i Stockholm. På kongressen
i juli 1897 blev det en häftig debatt som
nästan urartade. De fyra representanterna

från Stockholm ansåg att det var »kränkande
mot Stockholms bageriarbetare» att man åter
lade förbundsstyrelsen i Göteborg. Vid ett
avdelningsmöte i Stockholm den 3 oktober
1897 kom frågan angående förbundsstyrel¬
sens placering åter upp. Enligt avdelningen i
Malmö var det vid detta tillfälle meningen att
Stockholmsavdelningen skulle utträda ur
förbundet på grund av de beslut som fattats
under den senaste kongressen. Malmö sände
då ett telegram till Stockholm i vilket man
uppmanade avdelningen att inte ta detta steg.
Förtroendemannen Sjöstedt som var när¬
varande vid mötet försvarade kongressbeslu¬
tet. Han påpekade att förslaget från Stock¬
holm hade blivit avslaget med siffrorna 12-3
i kongressen. Under mötet kom hotet om
utträde ur förbundet upp, men mötet beslöt
att avslå frågan.
Vid kongressen året efter, 1898, föreslog
Stockholmsavdelningen ånyo att man skulle
flytta förbundsstyrelsen till huvudstaden.
Vid detta tillfälle segrade förslaget och
förbundet flyttade. Detta beslut gjorde att
Stockholmsavdelningen fick en mycket nära
och intensiv kontakt med förbundet. Förtro¬
endemannen Sjöstedt var medlem i avdel¬
ningen och närvarande på de flesta avdelningsmötena. Dessutom hade styrelsen sina
möten på förbundets expedition, vilket var
lika med Sjöstedts bostad.
Även mot det nya treåriga avtal som man
träffade 1902 blev det omedelbar opposition.
Avtalet innebar att arbetstiden blev den¬
samma, men man fick en viss löneökning. På
avdelningsmötet, då man diskuterade och
fattade beslutet om att avtalet skulle gälla för
tre år, uppstod en skarp debatt med många
hårda ord. Sjöstedt var närvarande och för¬
svarade avtalet. Ett treårigt avtal skulle
stärka förbundet och man skulle komma
bättre förberedd nästa gång. Under mötet
hotade agitationskommittén att avgå, men
Sjöstedt uppmanade medlemmarna att stanna

Anders Sjöstedt, förbundets ordförande 1896-1922, kal¬
lad »Bageriarbetarnas general». Sjöstedt hade även stort
inflytande i LO.

kvar och frågan bordlädes till nästa möte.
Under mötet avgick avdelningens ord¬
förande. När Sjöstedt uppmanade honom att
stanna kvar, sade han att han kunde »ej arbeta
mot sin övertygelse». Dessutom visade det
sig att man hade svårt att få en ny ordförande,
och Sjöstedt fick tillfälligtvis överta ord¬
förandeposten. Eftersom man var helt oense
beslöts att ordförandevalet skulle uppskjutas.
En medlem påstod att förbundet efter de
senaste konflikterna och avtalen gick mot sin
upplösning. Sjöstedt manade till lugn. Han
trodde att det skulle finnas en »elitgrupp som
skulle hålla arbetet uppe».
Sjöstedt sade även att om alla fullgjorde
sina skyldigheter var det lättare att få pris¬
listor genomförda, och var man inte nöjd
kunde man välja andra män. »Vi borde inte
splittra oss utan stå eniga till nästa stund.»
Sjöstedt bad att medlemmarna skulle komma
till nästa möte med bättre lugn, och då valdes
en ny ordförande och en ny agitationskommitté. Den gamla kommittén kallade avtalet
som förhandlats fram ett »storstadsfiasko».
Andra frågor som vållade hård kritik mot
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förbundet var 1903 års höjning av medlems¬
avgiften samt det höjda arvodet till för¬
troendemannen från 1.600 kr till 1.700 lö¬
per år. Medlemsavgiften höjdes från 25 öre
till kr 1,50 och inträdesavgiften från 10 till
50 öre. Om detta blev en het debatt som för¬
des på ett extra avdelningsmöte i Stockholm,
där Sjöstedt var närvarande. Där förklarades
att man inte var nöjd med den höjda kontin¬
genten och inte heller med förtroendeman¬
nens höjda arvode. Man sade att det var
landsorten som röstat för en höjning av lönen
och trodde att ett ökat antal medlemmar
skulle innebära en lägre avgift, men där hade
man tydligen misstagit sig. Det var inte över¬
ensstämmande med den sociala jämlikheten
att Sjöstedt fick fyra kronor i ökning medan
en arbetare fick en krona. Nu fick arbetar¬
rörelsen bara föda nya tjänstemän. Man hade
nu samlat sig kring en protestlista och 233
personer hade redan skrivit under den.
Sjöstedt försvarade sig med att efter Göte¬
borgskonflikten 1902 måste man ha pengar,
och han undrade om de visste vad det innebar
för kostnader att föra en strid. Sjöstedt sade
även att han blivit erbjuden »Förnämligare
platser inom arbetarrörelsen» än den han
hade och att han arbetade mer än någon
annan. Dessutom hade inga andra förtroen¬
demän mindre betalt. Han vamade också för
följderna av detta försök att splittra organisa¬
tionen, det var lätt att återfalla till det gamla.
Man fick inte blanda ihop socialpolitik och
förbundsangelägenheter, för alla arbetade för
lika rättigheter. Detta beslut om höjning
skulle komma att »Bära frukt i framtiden för
sparsamhet leder till större utgifter». Man
måste stå enig för att samla in en strejkkassa.
Dessutom betalade landsorten även till för¬
bundet och där klagade man inte, Sjöstedt
beklagade djupt oppositionen mot hans lön.
Tydligen hjälpte dessa försvarsargument,
för avdelningen förklarade att det inte var
frågan om ett sprängningsförsök och svarade
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med övervägande ja till kongressens beslut.
Man gav även bakläxa åt dem som proteste¬
rat genom denna omdömeslösa aktion, att gå

runt med en protestlista. Man ville också an¬
teckna namnen på de oppositionella åt efter¬
världen »som en ful skylt». Förslaget avslogs
med motiveringen att många skrivit på utan
att förstå vad de gjort för att sedan se att det
var mycket oklokt.
Redan inför kongressen 1903 ville Stock¬
holmsavdelningen motionera om att inga
utomstående fick blanda sig i andra av¬
delningars förhandlingar, vilket avslogs.
Men vid kongressen 1909 kom åter frågan
om centralisering och decentralisering upp.
Representanter från Stockholm uttalade var¬
ningar för att det skulle komma att bli en cen¬
surmakt som lades i förbundets händer. För¬
bundsstyrelsen sade att det »inte gick an att
låta envar avdelning handla efter gottfinnande, ty en avdelnings göranden och
låtanden kunde lätt leda till, att andra avdel¬
ningar blev på ett för dem ofördelaktigt sätt
berörda därav». Denna fråga blev genom
åren en stor tvistefråga inom förbundet, även
långt fram på 1980-talet.
Kristianstad

Avdelningen i Kristianstad var mycket spar¬
sam i sin kritik mot förbundet. Den skarpaste
kritiken kom under en löneförhandling som
startade i december 1918. Under den period
då det s.k. dyrtidstillägget var det stora
tvisteämnet ville de kvinnliga bageriarbe¬
tarna ha samma dyrtidstillägg som de man¬
liga. Männen ställde sig solidariska med
kvinnorna i denna fråga. Beskedet från för¬
bundsstyrelsen sade att man inte fick ställa
till med en strejk i frågan. På ett extra möte
den 4 januari 1919 beslöt man att följa upp¬
maningen från förbundet och gå med på
löneförslaget från arbetsgivaren. Men man
beslöt att sända en skarp protestskrivelse till
förbundet för dess agerande.

Karlskrona
Anders Sjöstedt och förbundet hade ett gott
anseende i Karlskrona under de första åren
och någon större opposition förekom inte.
Men 1917 ändrades detta till ett missnöje
som skulle hålla i sig under många år framåt.
Bakgrunden var bråk om dyrtiden under
första världskriget och nattarbetets avskaf¬
fande. Vid flera tillfällen hade det varit småbråk och ibland hade avdelningen hotat med
konflikt, men oftast varden kompromissvän¬
lig. Men i maj 1917 tyckte man att man varit
snäll länge nog. Det sändes ut en kravlista till
bageriidkama och man krävde omedelbart
svar. Fick man inte sina krav tillgodosedda
lade man ner arbetet redan nästa morgon.
Svaret blev inte som avdelningen ville, och
den 25 maj var strejken ett faktum. Under
detta skede meddelade förbundet att man inte
skulle betala ut något strejkunderstöd. Detta
utlöste mycken ilska, och avdelningen beslöt
under ett strejkmöte att skriva brev till de
större avdelningarna i landet och även till
grannländernas förbund och berätta om det
svenska förbundets hållning i frågan. Efter
ivrigt förhandlande återgick man till arbetet
efter en vecka. Förbundet hade då slutit ett
avtal med Bageriidkareföreningen som var
gällande för alla avdelningarna. Eftersom
nattarbetet inte försvann betraktades strejken
i Karlskrona som ett mycket stort fiasko.
Skulden för detta fiasko fick förbundets för¬
troendeman Anders Sjöstedt ta på sig.

Medlemsvärvning och passiva
medlemmar
Malmö
Under de år föreningen var en gesällförening
förekom ingen egentlig medlemsvärvning,
men åren efter det att den ombildats till fack¬
förening böljade frågan om hur man skulle få
fler att intressera sig för organisationen att

diskuteras. Någon fast strategi kan vi inte se
att man arbetade enligt under de sista åren på
1800-talet, utan man prövade på olika alter¬
nativ. 1890 konstaterade man att det var
lönlöst »att annonsera och införa vackra
upprop» i tidningar. I stället var det bättre att
skicka personliga brev till bagarna i staden
för att få dem att infinna sig till ett möte. Till
detta möte skaffade man även en talare som
kunde redogöra för vad en fackförening stod
för. Styrelsen uppmanade 1892 medlem¬
marna att prata med sina arbetskamrater för
»att så mycket som möjligt förtälja dem om
nyttan och nödvändigheten att följa med sin
tid och vara med och besöka mötena». 1894
diskuterade man åter anslutningsfrågan.
Flera talare tyckte att en stor liknöjdhet rådde
i föreningen och att något måste göras. Re¬
sultatet av denna diskussion blev att man
skulle ordna ett stormöte för att övertyga
dem som stod utanför organisationen. 1896
utsågs en person på varje bageri som skulle
agitera bland sina arbetskamrater.
Under 1900-talet infördes en fastare struk¬
tur i värvningsarbetet. Man tillsatte en s.k.
agitationskommitté på minst fyra man.
Denna hade som uppgift att värva medlem¬
mar, men även att söka upp de medlemmar
som inte betalat sina avgifter och som var
passiva. Agitationskommittén lämnade
sedan vid varje avdelningsmöte rapport om
var man varit samt om hur arbetet framskred.
Fram till 1905 fick denna kommitté ersätt¬
ning för sina utgifter i samband med resor.
Därefter beviljades även arvoden till dem
som arbetade inom den. Det fanns tillfällen
då det vid sidan av den fasta agitationskom¬
mittén tillsattes extra värvningskommittéer.
Ett sådant tillfälle var när man skulle agitera
bland kvinnorna och hembageriema. Dessa
senare kommittéer tillkom efter uppmaning
från förbundsstyrelsen.
Studerar man agitationskommitténs rap¬
porter ser man att en mycket stor del av dess
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arbete gick åt till att få passiva medlemmar
att betala sina månadsavgifter. I rapporten
för juli månad 1905 berättade kommittén att
man besökt inte mindre än 23 personer som
var i skuld till avdelningen. Då får vi betänka
att kommittén inte tycktes besöka medlem¬
marna förrän de resterade för mer än tre må¬
nader. Det fanns medlemmar som resterade
för lång tid, en låg t.ex. efter med betalningen
för inte mindre än 16 månader. Någon riktig
rätsida på problemet fick man inte trots att
man prövade flera olika alternativ och blev
allt strängare med åren. Man uppmanade
medlemmarna att inte umgås eller arbeta
med passiva medlemmar, läste upp namnen
på de passiva medlemmarna på avdelningsmötena, publicerade deras namn i Bageri¬
arbetaren och Arbetet samt hotade arbets¬
givare med blockad. Det vanligaste argu¬
mentet för att inte betala var att man hade
blivit arbetslös eller helt enkelt inte hade råd,
Många gånger lovade man att komma till
nästa möte för att bli kvitt sin skuld, men det
var ytterst sällan som detta löfte hölls.
Stockholm
Frågan om medlemsvärvning och passiva
medlemmars agerande hade inte någon större
plats på dagordningen inom Stockholmsav¬
delningen. Dessa frågor berörs ytterst sällan i
mötes- och styrelsemötesprotokollen. När
gesällföreningens motstånd mot en fackför¬
ening var brutet, fick avdelningen en kraftig
tillströmning av medlemmar från den. I maj
1897, när man var inblandad i en konflikt,
hade man över 500 medlemmar i föreningen.
Av protokollen kan man utläsa att avdel¬
ningen hade en agitationskommitté. Hur den
arbetade och vilka arbetsuppgifter den hade
framgår inte. Mötesprotokollen från tiden
mellan den 5 november 1 899 och den 20 juli
1902 saknas. Det är därför troligt att kom¬
mittén grundades under denna period. Vid
några tillfällen lämnade den dock rapporter.
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Man konstaterade då att det fanns medlem¬
mar som var skyldiga föreningen pengar för
tre, ja, upp till fyra års avgifter.
Det kan även konstateras att det oftast var
äldre personer som uppvisade brist på betal¬
ningsförmåga. Vid ett tillfälle kom kom¬
mittén med förslaget att de som resterade för
flera år bara skulle betala för ett år samt dess¬
utom ny inträdesavgift. Detta avslogs med
motiveringen att då kunde man ju sätta sig i
stor skuld och slippa betala den. Efterskänkning av medlemsavgifter skulle bedömas in¬
dividuellt och mycket restriktivt. Några bevis
för hur man gick tillväga för att få rätsida på
problemen anges inte i källorna.

Kristianstad
Eftersom protokollen från starten 1896 fram
till nystarten hösten 1902 är försvunna, är det
svårt att redovisa hur medlemsvärvningen ut¬
formades under denna period. Efter nystarten
bedrev föreningen ett aktivt värvningsprogram och under perioden 1902-1905 till¬
sattes 14 värvningskommittéer. Dessa var in¬
riktade på alla nivåer men verkade under en
relativt kort tid och mot ett bestämt mål.
Ibland uppsöktes enbart enskilda personer,
medan inriktningen andra gånger var på
värvning inom branscher - främst kex¬
industrin - konditorier och hembagerier.
Kommittéer som skulle rekrytera medlem¬
mar inom dessa branscher tillsattes efter
direktiv från förbundet. Det fanns även kom¬
mittéer som arbetade utanför Kristianstads
stadsgräns. Ur protokollsböckerna kan man
utläsa att nya medlemmar främst var manliga
bagare. Bland konditorierna och hembageriema var framgången inte lika stor. En av de
orter man bearbetat var Sölvesborg, som an¬
slöt sig till avdelningen i Kristianstad.
Under perioden från 1906 och fram till
storstrejken 1909 fortsatte man att tillsätta
värvningskommittéer, totalt 11 stycken.
Dessa arbetade enligt tidigare mönster, dvs.

en kort tid mot ett bestämt mål. En viss för¬
ändring kan dock skymtas. Nu var det inte så
mycket punktinsatser riktade mot enskilda
personer som gällde, utan nu vände man sig
ofta till olika branscher, främst kvinnorna
på kexfabriken och konditorerna. Och nu
höll man sig enbart till medlemsvärvning i
Kristianstad och omgivande trakt. Flertalet
av dessa värvningskampanjer satte i gång
under periodens första del och var starkt
sammankopplade med framförhandlandet av
en ny prislista i böijan av 1 907.
Även i Kristianstad var det många med¬
lemmar som inte betalade sina avgifter och
som blev passiva. Under nystartsperioden
1902-1905 tillsattes inte mindre än 37 kom¬
mittéer som skulle söka upp medlemmar och
få dem att betala sina skulder. Det visade sig
att t.o.m. medlemmar av styrelsen slarvat
med betalningen och de avsattes därför.
Vilken taktik man tillgrep mot problemen
varierade. Från början var det kommittéer
som sökte upp de berörda personerna, men
till slut efter rådfrågning hos förbundet valde man en hårdare linje, och efter person¬
liga påtryckningar stämplades de berörda i
tidningarna Bageriarbetaren och Arbetet.
Genom åren prövades också andra meto¬
der. Man gjorde påtryckningar hos de passi¬
vas arbetsgivare och ville att de skulle hota
att säga upp arbetare som resterade till för¬
eningen, annars hotade man att blockera
bageriet. Det hände faktiskt att arbetsgivare
betalade medlemsavgiften för sina anställda
för att slippa dessa blockader. Trots alla för¬
sök fick man ingen riktig rätsida på proble¬
met, och bristande betalning går som en röd
tråd genom föreningens historia.

gick problemen med att få medlemmarna att
betala sina avgifter och att besöka mötena.
»Avdelningen fick ägna mycket tid åt att
driva in pengar från sina medlemmar ... och
för många var utgifterna för medlemskapet
betungande» står det att läsa i en minneskrönika. Ett särskilt problem för avdelningen
i Karlskrona var det s.k. Kronobageriet.
Detta bageri försåg militären i staden med
bröd, och dess bagare var statsanställda och
fick inte vara organiserade. Detta retade av¬
delningens medlemmar, speciellt som det var
vanligt att kronobagama jobbade extra på sin
fritid hos andra mästare i staden. För att få
bukt med detta problem fick avdelningen
hota med blockad av de berörda mästarna.

Karlskrona
Enligt intervjuer och studier i minnesskrifter
var medlemsvärvning en av de viktigaste
uppgifterna för avdelningen i Karlskrona.
Hand i hand med denna medlemsvärvning

Stockholm
Stockholmsavdelningens verksamhet funge¬
rade utan uppehåll under den aktuella tidspe¬
rioden. Man bildade inga underavdelningar,
utan de avdelningar som fanns i trakten, t.ex.

-

Upplösning och sammanslagningar
Malmö

Bageriarbetarnas fackförening i Malmö
varken upplöstes eller splittrades under den
aktuella perioden. Emellertid förekom sam¬
manslagningar med andra avdelningar. Vid
dessa tillfällen var det de andra avdelning¬
arna som lade ner sin verksamhet och gick
upp i avdelning 5, den avdelning jag studerat.
Under strejkåret 1909 var påfrestningarna
stora på fackföreningarna i Malmö. Därför
beslöt sig först konditorernas avdelning och
några månader senare hembageriarbetamas
avdelning för att upphöra med sin verksam¬
het och ansluta sig till bageriarbetarna.
Lunds bageriarbetare bildade 1894 en ba¬
gerifackförening som fram till 1897 verkade
som en underavdelning till den i Malmö.
Därpå antog de egna stadgar och bildade en
egen fristående avdelning.
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i Sundbyberg, verkade som fristående avdel¬
ningar.

Kristianstad
Under den behandlade perioden låg Kristianstadbagamas fackföreningsverksamhet nere
vid två tillfällen. Första gången var från
slutet av år 1900 till november 1902, den s.k.
Kristianstadlockouten. Organiserade bagare
på de fyra största bagerierna i staden blev då
uppsagda och tvingades lämna sina arbeten,
vilket ledde till en långdragen storkonflikt.
Under konflikten lämnade avdelningens
medlemmar föreningen och blev blockadbrytare. Dessutom var det många som läm¬
nade staden för att söka arbeten på annan ort.
Resultatet blev att föreningen upphörde med
sin verksamhet. Det var Svenska Bageriarbe¬
tareförbundets förtroendeman Sjöstedt som såg
till att avdelningen startade upp sin verksamhet
igen; under ett möte i Folkets hus i november
fick han bagarna att åter organisera sig.
Nästa avbrott i föreningens verksamhet
inträffade vid storstrejkens utbrott i augusti
1909 och pågick fram till september 1910.
Från nystarten 1902 och fram till 1907 hade
föreningen haft en positiv medlemsutveck¬
ling. I januari 1907 fanns det 37 manliga
medlemmar, men sedan minskade antalet
successivt. 1 böijan av 1908 var det bara 29
stycken kvar och i början av år 1909 var
endast 20 manliga medlemmar aktiva. Under
1909 kom föreningen att upphöra med sin
verksamhet. Det sist skrivna protokollet var
beslutet att man skulle deltaga i storstrejken.
Flera skrifter påstår att det var storstrejken
som orsakade avdelningens upplösning. Jag
är inte beredd att ansluta mig fullt ut till
denna teori. Avdelningen hade stadigt tappat
medlemmar, och studerar man kontingentböckerna för år 1 909 så var det elva medlem¬
mar som lämnade avdelningen. Vid en ana¬
lys av tidpunkten för avhoppen ser man att
det var hela åtta stycken som lämnade för-
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eningen innan strejken startade och bara tre
under själva strejken. De flesta hade lämnat
under maj, juni och juli. Det sista egentliga
avdelningsmötet höll avdelningen den 16
maj. Den 22 maj fick man besök av för¬
bundsstyrelsemedlemmen Jöns Jönsson som
sade att »avdelningen borde rycka upp sig»
och att de flesta medlemmarna var passiva.
Därefter hade man inga möten under juni
eller juli. I augusti kom så det korta möte där
man fattade beslut att deltaga i storstrejken,
och det var inget ordinarie möte. Jöns Jöns¬
son sade även vid sitt nästa besök 1911, när
avdelningen åter startat upp sin verksamhet,
att »förra gången hade han rest hem i stort
missmod, men nu var han av annan uppfatt¬
ning». Jag tycker därför att man kan säga att
avdelningen visade tydliga upplösningstendenser redan innan storstrejken bröt ut, men
att denna blev en faktor som påskyndade pro¬
cessen. Efter nystarten 1910 fortsatte avdel¬
ningen att arbeta enligt den struktur som varit
rådande före splittringen.
Några sammanslagningar med andra av¬
delningar förekom inte. Bageriarbetarna i
Sölvesborg var medlemmar i avdelningen
och kan inte räknas som underavdelning.

Karlskrona
Avdelningen i Karlskrona drabbades av ett
uppehåll i sin verksamhet. 1891 gjorde man
ett försök att starta fackförening, men det
grusades av att det inte blev något svenskt
bageriarbetareförbund. Sedan man åter star¬
tat 1 896 förekom inga avbrott i den fackliga
aktiviteten, ej heller några större organisationssammanslagningar. Avdelningen fick
en sektion, nämligen Karlshamn.

Sammanfattning
Av de fyra avdelningar jag studerat har samt¬
liga haft olika sätt att starta sin verksamhet
på. Malmöavdelningen hade sina rötter i en

gesällförening, vilken senare ombildades till
en fackförening. 1 Stockholm bildades avdel¬
ningen fristående vid sidan om en gesällför¬
ening som var motståndare till facklig verk¬
samhet. Detta ledde till att fackföreningen
där misslyckades med sina startförsök vid ett
flertal tillfällen. När Svenska Bageriarbetare¬
förbundet fått igång sin verksamhet och fack¬
föreningen åter gjorde ett försök, bröts till
slut gesällföreningens motstånd och dess
medlemmar gick över till fackföreningen.
Karlskrona försökte tidigt bilda avdelning,
men det grusades när första försöket att få till
stånd ett förbund misslyckades. När Bageri¬
arbetareförbundet lyckades få igång och fort¬
leva med sin verksamhet, gjorde man ett nytt
försök som lyckades. 1 Kristianstad startade
man sin verksamhet när det stod klart att ett
förbund hade bildats. Av dessa fyra orter var
det alltså bara Malmö som lyckades bilda
avdelning innan Svenska Bageriarbetare¬
förbundet kommit igång 1896. De tre övriga
har det gemensamt att de startade upp sin
fackliga avdelningsverksamhet först sedan
Svenska Bageriarbetareförbundet bildats.
Störst likheter när det gällde att ta bort
kost- och logisystemet är det mellan Malmö
och Kristianstad. Visserligen genomförde
Malmö reformen tre år tidigare och dessutom
innan Svenska Bageriarbetareförbundet stad¬
gats, men på båda orterna skedde det utan
konflikter. I Stockholm fick avdelningen ta
till strejk för att få bort systemet. Mest av¬
viker Karlskrona, där man slopade systemet
senare än i de andra städerna. Visserligen
fanns det arbetsgivare som visade missnöje,
men i Karlskrona var det av andra orsaker man var irriterad på fackföreningen därför att
den inte såg till att avtalet hölls. Föreningen
var passiv och tillät sina medlemmar att äta
och bo hos vissa mästare, varför man fick
hota med att anmäla avdelningen till förbun¬
det för avtalsbrott för att helt kunna driva
igenom reformen.

Både Malmö och Stockholm bedrev ett
aktivt kongressarbete. Man hade alltid repre¬
sentanter i förbundsstyrelsen, deltog vid
samtliga kongresser och var framför allt
mycket aktiv med att framföra motioner till
kongressen, vilka aktivt bearbetats i förväg.
Vi ser även att majoriteten av de motioner
som man framför får ett godkännande vid
omröstningarna. Karlskrona och Kristianstad
deltog i kongresserna, men här var man mer
passiv vid arbetet med motionerna. Det var
sällan man tog ställning till andra avdelning¬
ars motioner, utan det vanliga var att man
fick en kort information efter kongressen om
de beslut som tagits.
Även när det gällde kritik mot Svenska
Bageriarbetareförbundet var Stockholm och
Malmö mest aktiva. Men man kritiserade
olika faktorer. Stockholm kritiserade fliti¬
gare förbundets organisationsformer - var
förbundet skulle ha sin förbundsstyrelse,
vilka medlemsavgifter och löner som skulle
gälla inom förbundet. Frågan centralisering
eller decentralisering hade också stort ut¬
rymme i Stockholms kritik, som var hård och
där hot om utträde och protestlistor förekom.
Malmös kritik bestod oftast av missnöje vid
avtalsförhandlingar, vilket ibland ledde till
vilda strejker, men man hotade aldrig att
lämna förbundet. Kristianstad och Karls¬
krona var mindre kritiska och kritiken där
liknade mer den i Malmö än i Stockholm.
När man kände sig orättvist behandlad i avtalsfrågor visade man sitt missnöje.
Inom samtliga avdelningar arbetade man
för att värva nya medlemmar och för att få
tveksamma yrkesmän med i avdelningen.
Stockholm verkar vara den avdelning som
lade ner minst kraft i denna fråga, medan den
hade stor prioritet hos de övriga tre. Men stu¬
dien visar att man hade olika sätt att arbeta
vid denna rekrytering. I Kristianstad tillsatte
man kommittéer som arbetade under en kort
tid och mot bestämda mål, som kunde vara
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enskilda personer, men också bagerier eller
yrkesgrupper. Malmö arbetade med en fast
agitationskommitté på minst fyra man som
sökte upp oorganiserade. Denna kommitté
fick även reseersättning och ett visst arvode
för sina arbetsuppgifter. En gemensam näm¬
nare för samtliga avdelningar var att agitatio¬
nen bland kvinnor och konditorer oftast
skedde efter direktiv från Svenska Bageri¬
arbetareförbundet. Avdelningarna i Malmö,
Karlskrona och Kristianstad arbetade även
med värvningar utanför stadsgränsen.
Karlskrona fick således en sektion i Karls¬
hamn, Malmö en i Lund, vilken senare blev
självständig, och Kristianstad fick medlem¬
mar som arbetade i Sölvesborg. Någon sådan
aktivitet har jag inte funnit i Stockholm.
Samtliga avdelningar hade stora problem
med att medlemmar inte betalade sina av¬
gifter och var passiva. Även i denna sak lade
Stockholm ner minst energi, medan de tre
övriga avdelningarna arbetade hårt för att
driva in medlemsavgifterna. Liksom vid
medlemsvärvningen tillsattes i Kristianstad
tillfälliga kommittéer som besökte bestämda
passiva medlemmar, medan det i Malmö var
agitationskommittén som även hade denna
fråga om hand. Trots att samtliga avdel¬
ningar arbetade med frågan lyckades man
aldrig få ordning på passiviteten, och det
hjälpte inte att man efterhand attackerade
hårdare och hotade med personlig utfrysning,
uteslutning och stämplingar i tidningen.
Jag tycker att min studie visar upp en
komplex och varierande bild av bagarnas an¬
slutning till fackföreningsrörelsen och av hur
man bedrev arbetet i föreningarna. Förvisso
finns det likheter mellan avdelningarna, men
min teori håller till stora delar: Det fanns
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olika sätt att bli organiserade och formerade,
men även sätten att planera, prioritera, hålla
ihop och bedriva fackligt arbete skiljer sig åt.
För att förstå den fackliga mobiliseringen
inom bageribranschen måste man arbeta med
ett flertal olika komponenter. Ett tvärveten¬
skapligt arbetssätt rekommenderas där man
tar hänsyn till historiska rötter, städers geo¬
grafiska, sociala och ekonomiska struktur
samt till den tekniska utvecklingen inom
bageribranschen.
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Tosterup
- ett

heraldiskt tolkningsproblem från tiden kring sekelskiftet 1500

Av Jan Raneke
Fil. dr, heraldiker. Lomma

Denna studie utgör en del av en 60-poängsuppsats ventilerad vid Lunds universitets
konstvetenskapliga institution.

Heraldisk dekor i kyrkliga
sammanhang
Det heraldiska vapnet utgör en icke oväsent¬
lig utsmyckningsdetalj i våra kyrkor. I äldsta
tid var det vanligtvis enbart skölden, som
härvid kom till användning. Vi ser den
strykjämsformad, ibland snedställd, kanske
huggen i sten på ett gravminne eller målad
med kalkfärg på kyrkväggen. Mot medel¬
tidens slut avbildar man merendels det kom¬
pletta vapnet, dvs. skölden med hjälm,
hjälmtäcke och hjälmprydnad. Tillägg av
ytterligare vapenattribut som rangkronor,
sköldhållare samt ett eller flera stamvapen
sammansatta i en gemensam sköld blir van¬
ligt först från och med 1600-talets mitt. Vap¬
nets användning i kyrkodekoren kulminerade
under barockepoken för att sedan under
1800-talet så gott som helt försvinna. I våra
dagar ser man endast i sällsynta fall familje¬
vapen komma till användning i kyrkliga sam¬
manhang. Vapnet har med orätt kommit att
betraktas som ett slags förlegad status¬
symbol, intimt förknippad med bourgeoisie,
feodalväsende och ståndshögfärd. Denna
allmänhetens inställning är till stor del självförvållad av de vapenförande adelsätterna,
som under vår stormaktstid under måttlös
självhävdelse tenderade att dominera kyrko¬
rummet med heraldisk ståt. Gångna tiders
överdrifter har således lett till att vapenbilden

- som symbol för släkten och för individen i våra dagar nästan helt lyser med sin från¬
varo inom sepulkralkonsten, där den dock
om den användes med måtta, smak och om¬
döme har en genealogisk och inte minst de¬
korativ uppgift att fylla.
I stort sett finns det tre anledningar till
heraldisk dekor i kyrkliga sammanhang. Det
är först och främst vapnet som minnesmärke
på gravstenar, kistor, epitafier eller uppsatt
på stänger som bars i procession och efter begravningsceremoniema sattes upp på kyrk¬
väggen. Vapenbilden kan även förekomma i
egenskap av givarmärke på kommunionsilver, glasfönster, altarskåp och altaruppsatser samt på textilier av skilda slag. Den
finns också som genealogiskt kännemärke på
porträtt, bänkgavlar, kalkmålningar osv.
Vapenbilden i sig själv har alltid något att
säga betraktaren, men den utgör även ett
viktigt hjälpmedel när det gäller att tids¬
bestämma det smyckade föremålet och klar¬
lägga dess proveniens. Möjligheten till en in¬
gående genetisk analys ökar om monumentet
innehåller flera vapen. De är då alltid place¬
rade i ett visst inbördes förhållande till var¬
andra, ett förhållande som i allmänhet är av
genealogisk natur. Förekommer mer än två
vapen betyder detta ofta, särskilt efter cirka
1550, att det rör sig om en eller två personers
fäderne- och mödemevapen. Redan mot
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slutet av medeltiden förelåg på arvslagar
grundade självklara regler för sådana vapens
placering och inbördes ordning efter en viss
värdeskala. Morfaderns vapen ansågs exem¬
pelvis förmer än farmoderns vapen och
skulle följaktligen placeras högre upp på
anvapenräckan.
Men ingen regel utan undantag, och denna
sats gäller även här. Annan inbördes placer¬
ing kan förekomma liksom omkastningar
tillkomna genom slarv och okunnighet. Bris¬
tande kunskap om vapnens rätta utseende
kan även påvisas. Här måste dock bestämt
varnas för förhastade slutsatser om felaktiga
vapen. Inom ätterna förelåg under medel¬
tiden ibland behov av vapendifferentiering.
Utan att förändra vapnets allmänna karaktär
gjorde man mindre förändringar i skölden.
Detta kunde ske genom färgväxling eller
genom att lägga till bitecken. Man kunde
även förändra hjälmprydnaden. Detta förhål¬
lande har hittills inte tillräckligt beaktats
inom svensk antikvarisk forskning, vilket
vållat en del missförstånd. Beläggen för
sådan vapendifferentiering är knapphändiga
och ofta tvetydiga, men då och då inträffar
fynd som berikar vårt vetande om denna
företeelse.

En kalkmålad vapendekoration
i Tosterup
Tosterups kyrka i Ingelstads härad, Skåne
genomgick åren 1954-1959 en genomgri¬
pande renovering och restaurering, varvid
kyrkan kom att tillföras betydande skön¬
hetsvärden. Man blottläde därvid även en
kalkmålningsdekoration, som kan hänföras
till den s.k. Vittskövlegruppen och som där¬
med bör tidfästas till 1400-talets senare
hälft, i

Ej mindre intresse tilldrager sig en serie
målade vapensköldar, som påträffades på
norra långhusmurens försänkta väggfält, där
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dock en senare valvslagning tyvärr kommit
att dölja en del av sköldarna. Vi kan räkna
sammanlagt 1 8 sköldar helt eller delvis syn¬
liga; av dem har 16 vapenbilden så väl be¬
varad att den har kunnat tolkas. Mellan
sköldarna vindlar inskriptionsband med frag¬
mentariskt bevarade textpartier i frakturstil,
varav en del har kunnat tydas.
En flyktig granskning av vapendekoratio¬
nen kan ge föreställningen att det här är fråga
om ett stamträd med parvis ställda sköldar,
på traditionellt sätt uppdelade i tvenne
huvudgrenar fäderne och möderne samt
därifrån utgående sidogrenar. Så är dock icke
fallet. Sköldarnas inbördes placering är icke
grundad på strängt iakttagen familjesamhörighet. Om man valt att följa den sed¬
vanliga principen med parvis ställda anor vi¬
sande mannens och hans hustrus vapen
skulle Brahe-skölden ha ingått i det stora
flertalet av dessa vapenpar. Liksom dekora¬
tionens övriga ättevapen har detta endast
återgivits en gång. Ej heller tycks det vara ett
annat ledmotiv bakom dessa till synes på
måfå utspridda sköldar. För att finna idén
bakom dekorationen är det nödvändigt att
söka komma underfund med vem som är
dess upphovsman.
Samtliga sköldar utom nr 14 är vända eller
lutade mot altaret i heraldisk courtoisie.2
Någon spegelvändning av rena häroldsbilder
förekommer ej men tillämpas med andra
sköldar. Jämför sköld nr 9, 11 och 12. An¬
märkningsvärt är också att vapnen i målningssvitens nedre hälft enbart utgörs av
sköldar, medan de övre vapnen synes vara
fullständiga och bestå av sköld med hjälm,
hjälmtäcke och hjälmprydnad. En första
analys av vapenstilen pekar mot 1400-talets
senare hälft utom i ett fall (nr 13a) där kon¬
turen av en 1300-talssköld skymtar igenom
tillhörande ett äldre målningslager.
Vi vet att Tosterup från mitten av 1400talet samt under hela 1500-talet innehades av
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Tosterup. Norra långhusväggens försänkta väggfält med kalkmålade vapenbilder. Foto: Gert Jeppsson.

Brahe-ätten, varför denna rimligen på något
sätt bör vara utgångspunkt för det kompositionsschema som utgjort underlag för upp-

målningen.
Ett speciellt problem erbjuder namnen
som placerats i inskriptionsbanden. I de
flesta fall ger nämligen inskriptionerna en¬
dast en korrumperad läsart. Även om den till
inskriptionsbandet hörande skölden identifi¬
erats och möjlighet föreligger att någorlunda
exakt beräkna antalet utplånade eller osäkra
bokstäver, kan olika alternativ stå till buds.
Utan hänsynstagande till alla för handen
varande omständigheter kan sålunda inskrip¬
tionen i t.ex. band E tolkas antingen som
Stig/Olufsen/Krognos, Axel/Olufsen/Skanke
eller Tyge/Axelsen/Brahe. Man har därför att
utifrån de fall där såväl sköldemärke som
inskription är fastställda söka klarlägga av¬
sikten med skriftbanden. Har de till uppgift
att förklara det avbildade vapnet, att minna

om personer vilkas sköldar på grund av
murytans begränsade omfattning ej fått plats,
att ange den kvinnliga vapenbärarens giftoman3, fränder4 eller annat?
Vapensköldarna5’ 6- 7- 8
Sköld nr 1: På ljust fält syns en rödaktig
vinge. Skölden bör rimligen tillhöra ätten
Krognos, vars sköld dock normalt visar en
svart vinge på gult fält.

Sköld nr 2: I svart fält en vit stolpe. Ätten
Brahes vapensköld.
Sköld nr 3: Fältet styckat i rött och blått vari
en i svart och vitt tvåradigt schackrutad balk.
Skölden är omgiven av hjälmtäcke och för¬
sedd med en sinistervänd9 hjälm med hjälm¬
prydnad bestående av två hom, delade - det
från åskådarens sida sett vänstra av rött och
fragment av schackrutor, det högra har övre
hälften blått. Detta är ätten Rosenkrantz’
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Rekonstruktion av det ursprungliga väggfältet med beteckningar för sköldar och skriftband.

vapen i dess ursprungliga form. År 1527
började man inom ätten övergå till den
kvadrerade10 skölden. Det dröjde dock innan
denna helt slagit igenom. Så sent som 1549
sigillerade en ättemedlem i Lund med den
gamla vapenbilden, medan man i Skåne har
det tidigaste belägget med kvadrerad sköld
hos Axel Clausen Rosenkrantz till Tågerup i
hans sigill från 1539.
Sköld nr 4: Bilden visar en blåsvart hjort¬
krona på ljust fält. Den enda sköld som kan
komma ifråga är den som tillhör ätten Salten¬
see af Tystofte. Ätten förde dock normalt
hjortkronan gul på blå botten, med fältet
stundom bestrött med kulor.
Sköld nr 5: Fältet är kvadrerat i sepiabrunt
och ljust. Rött och gult är ätten Thotts tink¬
turer.11 Det ljusa fältet kan ursprungligen ha
varit vitt och skulle i så fall utgjort en tidigare
ej känd brisyr12 av vapnet. Mest sannolikt är
dock att fältet varit gult men att färgen blekts.
Att det är Thott-vapnet, därom råder ingen
tvekan.
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Sköld nr 6: 1 ett sepiabrunt sköldfäll kan ur¬
skiljas två (skall vara tre) vita (gula) liljor
satta i trepass. Detta är ätten Lunges vapen,
vars sköld har fältet rött med tre gula liljor i
trepass. Delar av hjälmtäcket och hjälmens
kontur avtecknar sig mot putsen.
Sköld nr 7: Endast delar av sköldens kontur¬
linjer är bevarade. Lagningarna i skarven
efter ett igenmurat fönster har förstört vapen¬
bilden, varför inget kan sägas om vilket
vapen som här varit målat.
Sköld nr 8: Skölden är kluven i grönt och
ljust vari tre fallande ekblad (2, 1) av mot¬
satta tinkturer. Detta är ätten Kymings
vapenbild. Bilden i Danmarks Adels Aarbog
(DAA ) visar skölden i vitt och grönt vari tre
fallande sjöblad (2, 1 ) av motsatta tinkturer.
Bladtypen har varierat inom ätten liksom
tinkturema. Skölden har även varit kluven av
grönt och gult.

Sköld nr 9: I blått fält ett vitt fyrfotadjur
(varg). Skölden tillhör ätten Knob.

Sköld nr 10: På grund av lagningar i putsen
går det ej att med säkerhet bestämma sköld¬
innehållet. Sköldens konturlinjer framträder
dock tydligt.
Sköld nr 11: 1 blått fält tre i ginbalk ställda
musselskal. Då skölden står i courtoisieförhållande är sköldinnehållet spegelvänt. Nor¬
malt skall därför musselskalen vara ställda i
balk. Skölden tillhör ätten Gøye.

Sköld nr 12: 1 ljust fält en svart öm vänd som
föregående sköld. Detta kan inte vara något
annat än Due-vapnet, som enligt DAA har
fältet rött. Det är troligt att vi här för första
gången ser den skånska grenens vapenfärger
som ej tidigare varit kända. Med gult fält?

Sköld nr 13 a: Endast delar av sköldens kant¬
linje kan iakttagas. Denna mindre sköld har en
form som var bruklig vid 1300-talets början
och tillhör ett tidigare målningslager.
Sköld nr 13 b: Fältet är två gånger styckat av
sepiabrunt (rött), vitt och blått. Detta innebär
att vi här har Kabel af Tostrups vapen. (Obs.
Tostrup, nuvarande Christianssæde på Lol¬
land.)

Sköld nr 14: Skölden, som är till hälften dold
av valvkappan, innehåller bilden av ett
ganska obestämbart klövbärande fyrfotadjur
i sepiabrun (röd) färg, Sköldfiguren kan
tolkas som ett vildsvin. De släkter som då
kan komma i fråga är Grubbe (Dyre) af Særs¬
lev, Galt 1 och Paa samt även Griis af Slette,
som på 1500-talet förde ett svart vildsvin på
vitt fält. I de tre första fallen är vapenfärgema
ej kända. Bilden kan också föreställa en tjur
eller oxe, och då faller tanken närmast på
släkten Oxe som förde en röd oxe på vitt fält.
Sköld nr 15: Sköldfältet förefaller vid första
påseendet vara tomt. Granskar man det där¬
emot ingående kan man finna spår av ett
brunaktigt färgpigment på sköldytans undre
hälft. Med litet fantasi tycker man sig se fäl¬
tet styckat i ett ljusare och ett mörkare parti.

Den vitt utgrenade ätten Banner hade sin
vapensköld styckad i vitt och rött. Samma
vapen förde även den mera obetydliga
släkten Ucken från Sydjylland, i vilken
landsända det fanns ytterligare två släkter,
Urne II och Jul, med samma sköldstyckning
men utan kända tinkturer.

Sköld nr 16: 1 blått fält ett vitt musselskal. De
vapen som kan komma ifråga är Jernskæg
från Själland och Steen från Nordjylland,
som båda förde ett vitt musselskal i blått fält.
Två andra släkter, Griis af Slette och Munk af
Spettrup, förde också ett musselskal, men
tinkturema är okända.

Sköld nr 17: Skölden är kluven och två
gånger delad i vitt och brunt (rött). Vapen¬
bilden tyder på att den tillhör någon medlem
ur släkterna Taa eller Skytte V, men tinktu¬
rema var här vitt och blått respektive blått
och vitt. Däremot stämmer tinkturema - om
än inte deras fördelning - med Bille-ätten,
vars kluvna sköld dock normalt var tre
gånger delad i rött och vitt. Varianter med
fyra och fem gånger delad är tidigare kända,
men ej i något fall som här tvådelad. Är detta
ett Bille-vapen föreligger troligen en felteck¬
ning och ej en brisyr.
Sköld nr 18: På ett något mörkare (blått?) fält
syns två i ginbalk ställda figurer av samma
utseende som figuren i sköld nr 16, alltså
musselskal. Det är därför lätt att identifiera
sköldemärket som Gøyarnas, alltså lika med
sköld nr 11. En dubblering av en släkts vapen
strider emellertid mot den för hela vapen¬
kompositionen grundläggande principen,
som är att endast återge ett släktvapen en
gång. Då sköldens övre kant döljes av valv¬
kappan och sköldfältet är otydligt, kan det
tredje musselskalet ej skönjas. Det kan såle¬
des vara tre ginbalkvis ställda musselskal,
men möjligheten finns även att de kan vara
ställda 2 och 1 . 1 sistnämnda fall kan skölden
identifieras som ätten Rotfelds. Ätten förde
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en röd sköld med tre vita musselskal 2 och 1
ställda.
På det ursprungliga väggfältet har sannolikt
funnits ytterligare två eller tre sköldar, even¬
tuellt fullständiga vapen. Vilka som döljer
sig bak valvkappan kommer den följande ut¬
redningen att söka bevisa.
Inskriptionsbanden
De i vapendekorationen ingående inskrip¬
tionsbanden, som någorlunda kan skönjas,
betecknas här A-M. Därtill kommer inskrip¬
tioner (N), som placerats i det horisontala

bårdomamentet vid dekorationens bas. Vid
tolkningen placeras utplånade, säkra bok¬
stäver inom snedstreck, medan utplånade,
osäkra bokstäver betecknas med punkter.
Band A: he/r/:h... (obekant antal bokstäver).
Eftersom inskriptionsbandet placerats i an¬
slutning till Krognos-skölden och denna har
anknytning till hjortkronsskölden, synes in¬
skriptionen syfta på riddaren Holger Greger¬
sen Krognos, död omkring 1382. Inskriften
bör tolkas som her: holger: gregerssön och
anger honom som giftoman för sin dotter
Holgerd Holgersdatter Krognos.

Band B: axel... (obekant antal bokstäver).
Bandets placering intill Brahe-skölden (nr 2)
och dennas anknytning till sköldarna nr 1 och
nr 4 gör det sannolikt att den som åsyftas till¬
hör Brahe-ätten. Inskriptionen tolkas sålunda
som axel:/pederssön/. Det finns två personer
med detta namn som kan komma ifråga:
Axel Pedersen (d.ä.) omnämnd 1398 och
dennes sonson (d.y.) som dog 1487. Då
namnet ej föregås av her (Herr) bör inskrip¬
tionen åsyfta Axel Pedersen (d.ä.), som
ingenstädes i källorna nämns som riddare.
Denna titel innehade däremot hans sonson
och namne.

Band C: ...:/pe/der:nielssen Många av 1400talets adelsmän bar namnet Peder Nielsen.
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Bandets placering intill Brahe-skölden aktu¬
aliserar riddaren Peder Nielsen Ulfeld till
Broholm, vilken före 1445 ingick gifte med
Johanne Axelsdatter Brahe. Hon hade tidi¬
gare varit gift med Lasse Due.

Band D: bonde:iepssön:... Anknytningen till
Thottamas vapensköld (nr 5) aktualiserar
Bonde Jepsen Thott till Krageholm. Det är
emellertid svårt att avgöra om vänstra stapeln
i efternamnets tredje bokstav går ned under
»linjen». Bokstaven verkar snarare vara ett n
än ett p. I så fall skulle det vara fråga om
Bonde Jensen Due, en kusin till Bonde
Jepsen Thott. Bonde Jensen Due var riddare,
men ej Bonde Jepsen Thott. Namnet föregås
ej av riddartiteln, varför den sistnämnde
främst bör komma ifråga.
Band E: he/r/:.
Isen Förnamnet synes ha
bestått av fyra bokstäver. Konturerna av bok¬
stäverna nr 2 och 3 kan tydas som ti eller xe.
De möjliggör olika tolkningar, t.ex. Stig och
Axel, men även Tyge och Oluf består av fyra
bokstäver, varför Tyge Ovesen (Lunge) och
Tyge Axelsen (Brahe) också framstår som
tänkbara namn liksom Oluf Stigsen (Krog¬
nos). Riddaren Tyge Ovesen Lunge på Lol¬
land omnämnes 1446 men var död 1460. Han
var gift med Anne Nielsdatter (Kabel af
Tostrup). Denne Tyge var giftoman för sin
dotter Maren när hon gifte sig med Axel
(Pedersen) Brahe (d.y.). Tyge Axelsen
(Brahe), den föregåendes son, kan också
tänkas i detta sammanhang liksom Oluf Stig¬
sen (Krognos), Tyge Axelsens svärfar. Ban¬
dets placering i kompositionen och bevarade
bokstavsfragment gör det troligt att det syftar
på Tyge Axelsen, Sophie Ruds framlidne

make.
Band F: Tomt.
Band G: Tomt.
Band H: he/r/:foller/t/:fol .. (obekant antal
bokstäver). Bandets anknytning till Knob-

vapnet och det ovanliga namnet gör att
inskriptionen med säkerhet avser riddaren
Folmer (Foliert) Folmersen Knob (död 1452)
till Gyllebo.

Band I: Tomt.
Band J: ... (obekant antal bokstäver)
:lav/ge/se/ön/ Detta patronymikon kan tolkas

som Lagesen, Laurensen eller Lauridsen.
Anne Pedersdatter (Brahe), syster till Axel
Pedersen (d.y.), var gift med Eskild Lau¬
ridsen Gjedde. Hon var död tidigast 1507.
Bandets placering synes ej nödvändigtvis ha
anknytning till någon av sköldarna. Anne
Lagesdatter Brok (död 1524) blev gift med
Axel Axelsen Brahe (död 1551) till Krageholm. Äktenskapet har ingåtts något av åren
mellan 1500 och 1507. Hennes far Lage
Esgesen Brok dog omkring 1503, och av
hennes helbröder dog Esge 1501 och Jens
1502 medan Knud nämns sista gången 1496.
Av halvbrödema var Lage Lagesen död
1508, och han hade dött som ung, medan
Niels Lagesen dog först 1534. Det skulle där¬
för kunna tänkas ha stått niels lavgessön, och
att denne kan ha varit sin halvsysters gifto¬
man.

Band K: Tomt.
Band L: hJer/:anders:/nieäse/en/ Inskrip¬
tionsbandets anknytning till Jemskægvapnet (nr 6) gör tolkningen säker. Riddaren
Anders Nielsen (Jernskæg) har som giftoman
för sin syster Cecilie fått sitt namn infört på
bandet bredvid hennes vapensköld.
Band M: Tomt.
Band N: sten:pede/rssön/:... Namnets pla¬
cering under Gøye-vapnet visar att här avses
Sten Pedersen Gøye till Ingelstad, omnämnd
1436-1487. Han var första gången gift med
Karen Jörgensdatter Rud och andra gången
med Anne Pedersdatter Bille och nämns in¬
genstädes som riddare.

Under sköld nr 17 finns även en inskription,
vilken kan tolkas som axel:pederssön. Det
kan vara Axel Pedersen Bille till Lyngbygaard, nuvarande Trolle Ljungby, vilken var
äldre broder till Anne Pedersdatter och
hennes giftoman. Denna marginalinskrift
kan liksom flertalet av bandinskriptionema
ha minst en alternativ tolkning. Det kan även
tänkas vara Axel Pedersen (Brahe, d.ä.)
såsom skall framgå av det följande.
Inskriptionerna blottar även en språkhistoriskt intressant företeelse i olika patronymikaändelser. Skåningar synes genomgående
ha ändeisen -sön, medan folk från det övriga
Danmark har -sen.
Utöver de här redovisade banden kan man
skönja ytterligare bandfragment eller be¬
räkna att sådana funnits.

De första Braharna på Tosterup
År 1452 skiftade riddaren Axel Pedersen
Brahe (d.y.) gods med sin broder Niels och
sina båda halvbröder Otto och Laurids Knob.
Han var den förste av ätten som skrev sig till
Tosterup. Man vet att han år 1461 gifte sig
med Maren Lunge, dotter till riddaren Tyge
Lunge och Anne Nielsdatter Kabel. Med
henne hade han tio barn. Av dessa övertog
äldste sonen Tyge Axelsen Tosterup efter
fadem, som dog i december 1487. Tyge gifte
sig första gången 1502, vissa källor anger
1500, på Bollerup med Magdalene Olufsdatter Krognos. Det var ett lysande bröllop, vars
detaljer bevarats åt eftervärlden genom en
förteckning uppgjord av brudens far »Oluff
Stigssön». Magdalene Krognos dog redan
1510 och begrovs i Tosterup. Parets gravsten
med Brahe- och Krognos-vapnen, huggna av
Adam van Düren, står uppställd vid norra
korväggen. Tyge gifte sig andra gången
omkring år 1513 med Sophie JörgensdatterRud. Vid Tyge Axelsens frånfalle satt änkan
kvar några år på Tosterup men gifte snart om
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sig. Hon överlevde sin förste make med över
20 år och dog 1555 på Thureby på Själland.
Av de fyra barnen i Tyge Axelsens första
äktenskap nådde ingen mogen ålder. Det
blev därför en av sönerna i det andra äkten¬
skapet, Jörgen (Tygesen), som övertog
Tosterup. Han var född 1515, gifte sig 1547
med Inger Oxe och dog 1565. Paret hade inga
barn, och gården ärvdes av brorsonen Jörgen
Brahe gift 1580 med Ingeborg Parsberg.
Över portalen till kyrkans södra utbygge har
en rektangulär kalkstensplatta med Braheoch Parsberg-vapnen murats in och den har
följande inskription:
Anno Domini 1598 lod erlig/oc welbyrdig
mand
Iørgen Brahe til Tostrop oc hans kiere
frv Ingeborg/Pasberg till Gvunnerstrop/
bygge denne kircke oc lod/giøre her deris
hvile sted/altingest til Gvds ære.

Denna inskription har tidigare misstolkats
och man har trott att hela kyrkan byggts vid
denna tid, vilket inte varit fallet. Däremot har
den varit föremål för en genomgripande omoch tillbyggnad detta år.

När är väggdekorationen gjord?
Ser vi på Brahamas på Tosterup giften och
släktförbindelser så återfinner vi större delen
av kyrkväggens vapen hos de ingifta släk¬
terna. En möjlighet till tidsbestämning finner
vi därvid i Rosenkrantz-vapnet. Axel Axel¬
sen gifte sig andra gången före 1525 med
Sophie Holgersdatter Rosenkrantz. Men
detta är nog ej yttersta anledningen till detta
vapens förekomst. Äldste brodem i denna
syskonskara, Tyge Axelsen till Tosterup,
gifte sig också en andra gång som förut
nämnts, redan år 1513 med Sophie Rud.
Hennes mor var en Rosenkrantz, Kirstine
Eriksdatter, en faster till Sophie Holgersdat¬
ter. Följaktligen var svägerskorna Sophie
Rud och Sophie Rosenkrantz kusiner. Den
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sistnämndas bror var för övrigt Holger Holgersen, den förste i denna vittutgrenade ätt
som förde det nya kvadrerade Rosenkrantzvapnet från 1527. Vapensviten kan därmed
inte ha tillkommit mycket senare än detta år
och inte tidigare än 1513.
År 1523 inträffade en tragisk händelse för
familjen på Tosterup i och med att familjens
överhuvud, riddaren Tyge Axelsen, stupade
utanför Malmö lämnande efter sig änkan
Sophie Rud och en stor barnaskara. Han be¬
grovs i gårdskyrkan i slutet av september
eller början av oktober samma år. Det skedde
sannolikt efter den tidens sed med stor
pompa och ståt. Närvarande förutom den
trängre familjekretsen var helt säkert också
talrika släktingar och fränder från de om¬
kringliggande sätesgårdarna, och det var
verkligen en stor släktgemenskap som här
kunde uppbådas. Ättlingar till familjens farfarsfar Axel Pedersen (d.ä.) innehade bl.a.
gårdarna Ingelstad, Gärsnäs. Bjersjöholm,
Tunbyholm, Krageholm och Glimminge för¬
utom det mer avlägset belägna Vittskövlegodset, varifrån släkten en gång kommit.
Idén till en heraldisk väggdekoration visande
denna gods- och familjesamhörighet kan
säkert ha fötts vid ett sådant tillfälle. Andra
händelser av stor betydelse för släktkretsen
timade vid denna tid och kan ha varit bidra¬
gande orsaker till en sådan bildframställning.
Den mäktiga ätten Krognos hade redan på
1300-talet ingått allians med familjens för¬
fader och bidragit till dess godsrikedom.
Ånyo hade familjeband knutits med denna
ätt, cirkeln hade slutits men sprängts genom
Tyge Axelsens framlidna hustru i första
giftet, Magdalene Olufsdatter. Gjord Nielsen
Drefeld på Gärsnäs avled 1520 som sin ätts
siste man och Anne Høg Banner hade före
1526 ingått giftermål med Niels Jensen Rot¬
feld på Bjersjöholm. Därmed hade ännu en
av det dåvarande Danmarks mer framstående
adelsätter införlivats i släktkretsen kring

Tosterup-familjen. Vi kan också lägga märke
till en detalj som kan bidraga till tidsindika¬
tionen, nämligen att Rotfeld-vapnet kanske
beretts plats i kompositionen efteråt, då bår¬
den som begränsar väggfältet nedtill skär
över denna skölds underdel.
Sophie Rud framstår nu som initiativtagerska till vapendekorationen, och dess
tillkomsttid kan med ledning av vad som
framkommit ganska säkert fastställas till
något av åren 1 524-1526.

Kompositionen: idé och syfte

Sophie Ruds genalogiska kapacitet och
hennes intresse för dylika ting är omvittnat.
Hennes andre man, hon gifte sig på nytt cirka
1528 med riksrådet Erik Madsen Bølle till
Terslöse och Orebygaard, skriver att hon lät
»alle hinndis siegt och epterkommere thill hu
kommelse oc til enn ere epther hinndis død»
författa en släktbok, som senare övergick i
dottern Magdalene Brahes ägo.13 Brahe-ättens
stora släktboksförfattarinna Sophie Brahe
citerar ofta sin farmor Sophie Rud.14 Att det är
en genealogisk expert som ligger bakom dessa
till synes planlöst utspridda vapen och text¬
band står fullt klart. Idén bakom dekorationen
är både raffinerad och väl genomtänkt. Hur
hon disponerat sitt material skall här som av¬
slutning i korthet kommenteras.
Sammanställer man de fakta som i det
föregående framkommit erhålls ett kompositionsschema enligt bild s. 30. Vapnen ovan
den snedstreckade markeringen kan rimligen
ej komma ifråga, då dessa allianser ligger för
långt fram i tiden. Möjligen kan Galt-vapnet
vara med. Sköldar som ej färgskrafferats är
sådana som saknas, men som ursprungligen
bör ha funnits med i kompositionen. Minst
två av dessa sköldar är nu dolda av valv¬
kappan. Sannolikt är Banner- och Høeg(Banner-) sköldarna återgivna, då det är
fråga om två olika släkter trots att vapnet är
gemensamt.

Sophie Rud synes ha utgått från Axel
Pedersen (d.ä.) och hans hustru Holgerd
Holgersdatter som släktkretsens gemen¬
samma nämnare och har redovisat deras när¬
maste härstamning samt de ättlingar som gift
in sig i den närmaste omgivningens adels¬
släkter. Namnet i bandomamentet nederst till
höger i kompositionen kan åsyfta Axel
Pedersen Brahe för att ge ytterligare betoning
av den släktgren vars stammoder Margarete
Axelsdatter var. Sköld nr 14 måste tolkas
som Oxe-vapnet och åsyfta Berete Bondesdatters tredje man Johan Oxe, som rimligen
med lika stor rätt bör vara med som sin när¬
maste föregångare. Inger Oxe, som enligt
beräkningar kan vara född tidigast 1526, har
knappast blivit ingift i familjen före 1544.
Kyrkväggens genealogisk-heraldiska bildväv kan tyvärr inte rekonstrueras helt, då
skriftbandens vittnesbörd i flertalet fall sak¬
nas. Bevarade textfragment är diffusa och
ibland mångtydiga. Trots detta står vapendekorationens huvudsyfte klart, och det är att
ge en översikt av den Braheska släktkretsens
på Tosterup ursprung och dess aktuella läge
vid 1500-talets början.

Konsthistorisk och
heraldisk sammanfattning
Tiden för uppmålningen har på huvudsak¬
ligen genealogiska grunder kunnat fastställas
till något av åren 1524-1526, men stilmäs¬
sigt sett tillhör vapnen 1400-talets sista år¬
tionden. Målningarna i övrigt synes ansluta
sig till Vittskövlegruppen.15 Direkta parallel¬
ler i den omamentala utsmyckningen finner
vi i Toma Hällestad och Vittskövle.16- 17 Den
förstnämnda kyrkans målningar är daterade
till 1460 och den senares har tillkommit
under tidsperioden 1462-1487.18 Författaren
veterligt finns det ingen till Vittskövlegruppen attribuerad kalkmålning som kunnat
dateras så sent som till 1520-talet. Kan
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Rekonstruktion av förlagan till väggdekorationen. Jämför överensstämmelsen med
bilden på s. 23.

möjligen vapenväggen ha tillkommit några
decennier efter det att den övriga målningsdekoren i kyrkan avslutats? En detalj kan
tyda härpå. Den tidigare omnämnda Rotfeldskölden som går nedanför begränsningslinjen. Men vapendekoren synes också ha
planerats genom att fältet avdelats med en
horisontal akantusbårdfris, som har sin mot¬
svarighet i en något större sådan längre ned
på väggen. Vi har hitintills inget framtaget
prov på Vittskövlegruppens vapenstil, men
mycket tyder på att man i detta fall gått efter
föråldrade förlagor. Det är ju allmänt känt att
ålderdomliga drag inom konstskapandet
länge dröjer sig kvar i en isolerad bygd, där
lokala förmågor saknar impulser utifrån.
Vissa dekorelement, sköldformer och hjälm¬
täcken som här avbildas har sina närmaste
motsvarigheter hos uppländska målarskolor
på 1470-talet.'9. 20 Denna gammaldags sköldform kan även iakttagas på den hårt slitna
gravsten över Axel Brahe och Maren Lunge
som finns i gråbrödraklostret i Ystad och
som har markerad sköldspets och sköldkant.
Den bör vara huggen någon gång efter 1487
men före 1520. Denna sten har stilsamband
med den som numera är inmurad i södra
kyrkväggen i Vittskövle och som är huggen
1485 till åminnelse av Niels Brahe (död
1487) och hans båda hustrur, men som dock
har äldre stildrag och där sköldarna saknar
kantmarkering.
Heraldisk courtoisie har kommit till an¬
vändning i det att flertalet vapen vänts och
lutats mot altaret. Däremot har rena häroldsbilder ej spegelvänts. Som en egendomlig
motsats verkar då återgivningen av Oxe¬
vapnet som lutats normalt, således åt andra
hållet. Troligen har de av valvkappan dolda
sköldarna samma lutning, vilket skulle inne¬
bära att man velat balansera kompositionen,
måhända som en vapenkrets kring familjen.
Vapenfärgema, med undantag för gult
erbjuder inga större problem. Endast en

kemisk analys skulle kunna avslöja om det
finns gult pigment i de fält där man har
anledning att förmoda denna färg.
Intressanta iakttagelser av de enskilda vapenbilderna är följande:
Krognos: Vingen är röd. Denna brisyr finns
inte tidigare belagd. Holger Gregersen, om¬
nämnd 1355-1381, kan mycket väl ha haft
behov av att skilja sig från medlemmar av
ättens båda andra grenar, som skrev sig till
Krapperup respektive Färlöv. Okunnighet
om detta vapens tinkturer är utesluten, då ju
ätten var nära befryndad med Brahe-ätten
och dessutom ägde det intill Tosterup grän¬
sande Bollerup-godset.

Saltensee af Tystofte: Fältet ljust (vitt eller
gult) med svart hjortkrona utgör en icke tidi¬
gare belagd tinkturvariant. Släkten, som dog
ut i manslinjen redan 1434, var tidigare
besutten i Sydskåne, varför vapenfärgema
säkerligen var kända.
Due: Den svarta ömen på ljust fält utgör
också ett välkommet bidrag till vår känne¬
dom om de gamla skånska stormannaättemas
vapenfärger.

Bille: Något sigill som tillhört Peder Bille,
omnämnd 1428-1444, finns tyvärr ej be¬
varat, varför frågan om det här rör sig om en
vapenvariant tills vidare får stå öppen.

De heraldiska färgernas beständighet
i medeltida kalkmåleri 21 22> 23

-

För heraldikem är det av yttersta vikt att rätt
kunna tolka färgen i de vapenbilder som
knackas fram under kalken i våra kyrkor. Att
färgerna under tidernas lopp blekts är helt
naturligt, men vissa färgpigment har under
inverkan av temperatur, luftfuktighet, ljus
etc. undergått kemiska förändringar som kan
ge upphov till feltolkningar, och sådana har
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på sina håll också skett. Här nedan lämnas en
kort översikt av de vattenslammade färgstoffer med kalk som bindemedel vilka kom
till användning.

Rött Blymönja: har som regel blivit brun
eller svart. Cinnober: ljuskänslig, svartnar
med tiden. Caput mortuum: jämoxidfärg,
mer eller mindre violett brunröd; färgtonen
kan skifta från plats till plats, men denna färg
har i stort sett blivit oförändrad och är en ofta
använd konturfärg.
Blått Kopparkarbonat: har blekts i olika grad
och kan någon gång ha övergått till grått.
Lapus lazuli: dyrbart färgpigment med full¬
ständig hållbarhet, som huvudsakligen kom

till användning i romanskt måleri.
Grönt Kopparfärg: har i allmänhet blekts
men i övrigt ej undergått någon förändring.
Svart Kimrök: har möjligen blekts men är an¬
nars beständig.

Gult Blyfärg: klart gul som alltid undergått
förändring till en oklar grön-brun-grå ton.
Gulockra: en jordfärg med oförändrad brun¬
gul eller guldgul färgton; en ljusare gul
åstadkoms genom uppblandning med krita
(kalk).

Vitt Krita eller kalk som blivit mer eller
mindre grått eller gultonat.

Noter
1

Rydbeck. Monica: Nils Håkansson »Vittskövlemästa-

ren», Fomvännen 1 940.

Courtoisie: Då etl vapen står i beroende av ett annat
vapen eller föremål att det bör vändas däremot, tillämpas
courtoisie. Detta kan taga sig uttryck i sköldens lutning
och vapnets spegelvändning. Ett vapen i en kyrka bör
exempelvis vara vänt mot altaret.

2
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3 Giftoman: Enligt medeltida begrepp den person, fader
eller annan nära släkting, som ägde bestämma över en
kvinnas giftermål (Svensk Uppslagsbok).
4 Frände: Person med vilken någon räknar sig i släkt (på
grund av blodsband eller giftermålsförbindelse), anför¬
vant, anhörig. Det torde finnas en viss tendens att förbe¬
hålla ordet för avlägsnare släktingar, särskilt släktingar i
sidoled, från och med syskonbarn (Svenska Akademiens

Ordbok).

s Danmarks Adels Aarbog, København 1884 ff.
6 Elgenstiema, G.: Den introducerade svenska adelns
ättartavlor, Stockholm 1925-1936.
7 Petersen, H.: Danske Adelige Sigiller fra det XIII og
XIV Aarh., København 1897.
8 Thiset, A.: De Danske Adelige Sigiller fra det XV,
XVI og XVII Aarh., København 1905.
9 Sinister: Från betraktaren sett högra sidan av ett vapen
(heraldiskt vänster). Dexter: Från betraktaren sett
vänstra sidan av ett vapen (heraldiskt höger).
10 Beträffande heraldisk terminologi se J Raneke under
uppslagsordet Heraldik, Lilla Uppslagsboken, band 4.
1965.
1 1 Tinktur: En vapenskölds figurer grundar sig pä kon¬
trastverkan mellan färg (rött, blått, svart och grönt) och
metall <guld = gult och silver = vitt). Färg och metall
utgör tillsammans vapnets tinkturer.
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källmaterialsproduktion 1890-1990. - Lund,
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om gammelt, 2000:6, s. 5-11 : ill., dan.).
Om utgrävningarna och jämåldersfynden vid

-

Uppåkra.

Östra Ljungby:
Nilsson, John, Fornminnen i Östra Ljungby. (Rötterna: medlemsblad för Östra LjungbyKällna socknars hembygdsförening, 2000,
s. 2-5 : ill.)

Historia
Historia allmänt
Dagneryd, Ove, Ö. Sallerups kyrka genom åtta
sekler. - (Byahomet : hemby gdstidningen
för Skåne, 2000: 4. s. 41ÿ14)
Ericsson, Acke, Kyrkogården i Eljaröd. (Bilder från Eljarödsbygden, 12 (1999/
2000), s. 147-156 : ill.). - Om kyrkogården
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Högberg, Henri, Prästmordel i Löderups kyrka.
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2000: 3, s. 18). Om dramatiken kring nattvardssilvret i Törringe medeltida kyrka.
Lerdam, Henrik, Processen om Gyurthelykke
1319-1364. - (Saxo : kulturhistorisk årsbok
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