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Ett överraskande runstensfynd
Om Elleköpingestenen

Av Sven B. F. Jansson

I slutskedet av sommarens utgrävning
av Elleköpinge kyrkoruin utanför Åhus
gjordes ett sensationellt fynd, en
runsten. Landets runexpert, professor
Sven B. F. Jansson, blixtinkallades
för stenens rätta omhändertagande.
Runstenar är sällsynta fynd i Skåne
och det stod omedelbart klart att denna
sten med sin svårtolkade inskrift var
av stort runologiskt intresse, inte minst
genom de ovanliga personnamnen, som
här uppträder, Billing och Skröte.
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Runstenen i Kristianstads museums
entréhall. Foto F. Flenriksson.

skrovliga och smutsiga ytan. Man har
anledning att vara upptäckaren tack¬
sam för hans skarpsynthet.

Runstenen låg som grundsten i kyr¬
kans södra mur, mellan vapenhuset och
koret; rotändan befann sig 2 m väster
om långhusets sydöstra hörn. Ristnings-
ytan, som är jämnare än baksidan, var
vänd uppåt. Runstenens vänstra kant,
alltså den kant som låg utåt i grunden,
är avfasad och släthuggen liksom övriga
grundstenar i södra långhusmuren (se
fig. 2). Stenens högra kant, som sålunda
var vänd inåt i muren, är bortslagen,
säkerligen för att göra den stora stenen

Vid den nu avslutade utgrävningen av
Elleköpinge kyrka påträffade platsleda¬
ren, amanuensen Lars Cnattingius, en
hittills okänd runsten. Fyndet gjordes
den 23 juli 1965. Genom antikvarien
Carin Bunte, som ledde utgrävningarna,
fick jag meddelande om det överras¬
kande fyndet, och jag reste omedelbart
till platsen. Grävningarna var praktiskt
taget avslutade och området skulle just
fyllas igen. Det bör kanske anmärkas,
att det närmast är förvånande att rist¬
ningen upptäcktes. Stenen var nämligen
till stora delar täckt av ett kalkbruks-
lager, och runorna syntes dåligt på den
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mera lämpad som grundsten. Genom
denna åverkan, som gjordes då Ellekö-
pinge kyrka skulle uppföras, har in¬
skriften numera inte sin plats mitt på
ristningsytan utan befinner sig betyd¬
ligt närmare stenens nuvarande, sekun¬
dära högerkant.

Stenen är av rödgrå, grovkornig gra¬
nit. Ristningsytan, som är mycket svårt
vittrad, täcks delvis av kristallinisk grön
epidot. Höjden är 319 cm; nuvarande
största bredd (mitt på stenen) 104 cm;
tjockleken omkring 50 cm. Största runan
är 22 cm, minsta normalrunan är 18 cm;
s-runorna, som har kortform, mäter
9— 10 cm. Ristningsytan var till stora
delar täckt av ett tunt lager av mycket
hårt medeltida bruk. En undersökning
i samband med att bruket avlägsnades
visade, att inga spår av färg fanns i
ristningslinjerna eller på ristningsytan.

Runorna står i en lodrät rad, begrän¬
sad av ramlinjer. Vid inskriftens början
och slut utgör huvudstavarna i första
och sista runan begränsningslinjer. Ord-
skillnadstecken saknas. Ristningslinjerna
är genomgående ganska grunda, på
några ställen helt bortflagrade. Runor¬
na står tätt och är icke särskilt vackert
formade. Flera av huvudstavarna är
krokiga, beroende dels på ojämnheten i
ristningsytan, dels på bristande skick¬
lighet hos ristaren.

Inskrift:
bilikr raisti af- skrauta st-in pina

20 25

BillingR ræisti aft Skrauta stxin penna.
”Billing reste efter ’Skröte’ denna
sten.”

runan utgår från k-blstavcns mitt. Huvud¬
staven är skadad upptill genom en djup ur¬
gröpning i ytan. Efter S kr följer en ojämn
fördjupning, utan tvivel uppkommen ge¬
nom vittring. Runföljden 6— 11 raisti är
väl bevarad. 7 a har bistav endast till hö¬
ger om huvudstaven; bistaven är svagt upp¬
åtböjd. Samma ovanliga form har inskrif¬
tens andra helt bevarade a-runa (30). 9 S
har, i likhet med de två övriga s-runorna (13
och 22) kortform. 10 t har dubbelsidiga
bistavar liksom de andra två helt bevarade
t-runorna (20 och 23). I 12 a är bistaven
skadad genom vittring; runan är dock fullt
säker. Den har samma form som inskrif¬
tens övriga a-runor. 13 f har förlorat
bistavarnas övre delar i en stor och djup
flagring. I denna har också topparna av de
tre närmast följande runorna fördärvats;
runan 14, som säkerligen har varit t, har
helt förlorat båda bistavarna. 15 s och 16 k
är trots toppskadorna alldeles säkra. 17 r
lutar åt höger. I 18 a är endast huvudstaven
tydlig. Bistaven är grund och vittrad och
sitter högre upp än i de andra, bättre be¬
varade a-runorna. Runan kan ej betecknas
som fullt säker. 19 u är svårt skadad; ru¬
nan har delvis fördärvats av en djup flag¬
ring. Huvudstaven har förlorat sitt mitt¬
parti; av bistaven är endast nedre delen tyd¬
lig. Också runan 21 är skadad; till höger
om den helt bevarade huvudstaven finns en
djup urgröpning ovanför vilken en a-bistav
kan spåras; den är vittrad. Runan 24 har
träffats på mitten av en svår fiagring; där¬
för kan nu ingen a-bistav spåras. 26 n och
29 n har ensidiga bistavar. 27 i är ej stung¬
et; den lilla fördjupningen 3,5 cm nedanför
stavens mitt är säkert en naturlig urgröp¬
ning.

Den till det yttre imponerande run¬
stenen från EUeköpinge bär en inskrift,
som knappast kunde ha formulerats på
ett mera korthugget sätt. Den ger oss
namnet på den som reste stenen och
namnet på den döde, men vi får ingen
upplysning om i vilket förhållande de
båda männen stod till varandra. Vis¬
serligen kan vara runristare i regel inte

10 15

Till läsningen: 1 b har kortkvistform
(|5); bistavarna är vittrade i kanterna men
fullt säkra. 2 i är ej stunget; den urgröp¬
ning, som finns 5 cm nedanför stavens mitt,
är naturlig. Runan 5 är binderuna kr ; r-
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All användbar sten inom räckhåll har utnyttjats vid 1100-talets
kyrkobygge på sandslätten. Runstenen låg som sockelsten i kyrkans
södra långhusmur. Foto L. D. Cnattingius.

beskyllas för mångordighet, men de
brukade dock åtminstone meddela ef¬
tervärlden, om den döde var t. ex. son,
broder eller fader till den som lät resa
monumentet. Trots Elleköpinge-inskrif-
tens påfallande korthet är den av stort
värde ur mer än en synpunkt. Intres¬
set knyter sig i första hand just till de
två personnamnen.

Stenen är rest av en man med
namnet bilikr. Här möter oss av allt
att döma det mycket ovanliga mans¬

namnet Billing!*. I vikingatidens inskrif¬
ter betecknas i regel icke nasalen n fram¬
för k och g: trekR drængR, trutnik
’drottning’, i uikiku i vikingu, uikikaR
’vikingar’ osv. Namnet BillingR är allt¬
så i stort sett ristat så som man skulle
vänta.1 Detta mansnamn är hittills icke
känt från någon annan runinskrift. Där¬
emot känner vi namnet från ett par
andra överraskande och intressanta sam¬
manhang. I Hávamál talar Oden på ett
ställe om en ljuv kvinna som han älskar:
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Billings mey
ek fann beðjum á
sólhvíta sofa;
jarls yriði
þótti mér ekki vera
nema við þat lík at Ufa.

Billings mö
jag i bädden fann
ljusskimrande sova.
En jarls härlighet
höll jag för intet
mot att få leva med den varelsen.

andra namn, Skrauti (ack. Skrauta),
otvivelaktigt ursprungligen använt som
tillnamn. I den användningen är det väl
känt från Island. I Landnámabók om¬
talas, att Oddr skrauti tog land i
Þorskafjörðr. Enligt Þorskfir'ðinga saga,
som på denna punkt är föga pålitlig,
skulle hans fader ha varit kung i Göta¬
land och hans mor härstamma från
Järnbäraland.7 Samme man förekom¬
mer också ett par gånger i Hålfdanar
saga Eysteinssonar.8 Av en skald med
namnet Skraut-Oddr har några få vers¬
rader bevarats; det är möjligt, att han
är identisk med Oddr skrauti eller en
efterkommande till honom.

I Njålssagan uppträder en eljest okänd
Þorgrímr skrauti, son till Þorkell inn
fagri, och en isländsk skald (från 1100-
talet) bär namnet Sigurör skrauti ,9 I
detta sammanhang kan också namnen
Skraut-Hanki och Skraut-Mangi för¬
tjäna att nämnas.10

Märkligt är, att personnamnet Skrauti
tydligen har varit känt i England. Ett
belägg, Scroti, finns nämligen i Domes¬
day book.11 Men Elleköpingestenens
skrauta (ack.) utgör hittils det enda
exemplet på mansnamnet Skrauti från
hela Norden.

Om namnets innebörd behöver man
ej tveka. Skrauti är bildat på substan¬
tivet skraut n., vilket betyder ’prakt,
prål, prydnad’ o. d. Detta ord är be¬
släktat med verbet ’skryta’. Personnam¬
net, som alltså från början har varit ett

I Völuspá (Hauksbók) förekommer
Billingr som namn på en dvärg. Namnet
har sålunda i Eddan mytologisk karak¬
tär.

Som namn på en verklig person före¬
kommer det såvitt känt eljest endast en
enda gång i nordiska källor, nämligen
i Valdemars Jordebok, där en Byllyng
namnges.2 Som tillnamn förekommer
billing en gång under medeltiden i Dan¬
mark: Peder Niels Billeng (1308);3 i ett
norskt diplom från 1324 möter vi sam¬
ma tillnamn: Aslaker billing(er).4 Från
Sverige har likaså endast ett enda me¬
deltida belägg antecknats: Andrese bil¬
ling (1421; Småland).5

Namnet BillingR har alltså varit ett
utomordentligt sällsynt namn. Om man
bortser från beläggen i Eddan och i Val¬
demars Jordebok, ger oss Elleköpinge-
stenen det enda nordiska exemplet på
detta mansnamn. Det är onekligen av in¬

tresse att finna BillingR som namn på cn
skåning, som torde ha fötts vid slutet
av 900-talet. (Se om inskriftens datering
nedan s. 6.)

Innebörden i namnet förefaller att
vara klar, ty mansnamnet måste väl
vara identiskt med substantivet isl.
billingr, m. ’tvilling’, ett ord som är väl
känt också i svenska och norska dialekter.
Det förekommer av allt att döma i
flera ortnamn, t. ex. i bergnamnet ’Bil¬
lingen’.6 BillingR bör alltså ha brukats
som tillnamn, innan det togs i bruk som
verkligt personnamn.

I likhet med Billingn är inskriftens
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synpunkt betydelsefull. En a-runa av
denna typ förekommer nämligen eljest
aldrig i inskrifter från landskapet. I
Danmark — bortsett från Bornholm —
finner man den endast på Laurbjerg-
stenen från Jylland. I den jylländska
inskriften är också n-runan av kort-
kvisttyp ( (s), och man har ansett, att
dessa två runtyper ”viser bort fra Dan¬
mark, vistnok snarest til Sverige”,12
man har menat, på dessa grunder, att
ristaren kan ha varit svensk ”(mulig¬
vis sv. rister)”.13

Elleköpinge-stenens s-runa förekom-

tillnamn, ett öknamn, har betecknat sin
bärare som prydlig eller praktälskande.

Den nyfunna runinskriften är av in¬
tresse också från en mera speciell syn¬
punkt. Ristaren, kanske BillingR, använ¬
der runformer, som man ej skulle ha
väntat att finna i en skånsk inskrift.
Sålunda är b-, a-, n- och s-runorna av
kortkvisttyp. Av dessa runformer, som
ofta kallas ”svensk-norska”, har b jf
hittills aldrig påträffats i Skåne. Formen
är ockå helt okänd i danska runinskrift-
ter.

Även a-runan if är ur runografisk

iåBaft
Jå
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iVF
Vm- • j

Runprofessor i ar¬
bete. Sedan stenen
rengjorts med salt¬
syra, målades ru¬
norna i med röd
färg. Foto Bertil
Nilsson. Copyright
Södra Sveriges Tid¬
ningar.
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mer på en dansk runsten från tidig
vikingatid, nämligen på Gunderup-ste-
nen (DR 144);14 man har antagit, att
stenen är ”ristet af en norsk el. svensk
runemester, men viser dansk inslag.”
Bland yngre inskrifter, där denna
”svensk-norska” form moter oss, för¬
tjänar kanske den inskrift att nämnas,
som för 30 år sedan påträffades endast
en dryg mil NV om Elleköpinge kyrka.
Jag syftar på det runristade bronsbe¬
slag, som kom i dagen vid plöjning i
närheten av Vä kyrka (DR 348).

I denna rapport om runstensfyndet i
Elleköpinge får jag inskränka mig till
att understryka, att kortkvistrunornas
ursprung och verkliga utbredningsom¬
råde ännu är höljda i dunkel. Det före¬
faller mig som om den vanliga termen
”svensk-norska runor” kunde vara
missledande. Ur runografisk synpunkt
är, som redan dessa antydningar torde
ha klargjort, den nyfunna runstenen
av stort intresse. Elleköpingcstenen
kommer säkerligen att intaga en be¬
märkt plats i kommande diskussioner
om de grafiska varianterna inom vi¬
kingatidens sextontypiga runrad.

stenen (DR 356), på Hoga-stenen och
Rökstenen (800-talet). Att ristaren som
nominativmärke i bilingr brukar r-
runan i stället för R skulle kunna upp¬
fattas som ett relativt ungt drag i in¬
skriften. Man bör emellertid observera,
att det närmast följande ordet börjar
med r. Man har därför rätt att här räkna
med assimilation, med en övergång av
RT till rr i s. k. sandhiförbindelse.

Tyvärr kan vi ej veta, var Ellekö-
pingestenen ursprungligen stod rest, men
det är väl sannolikt, att monumentet
har stått i närheten av fyndplatsen.
Dess läge är märkligt: omkring 600 m
ö om den punkt, där Vramsån faller ut
i Helga å.

Beklagligt är också att den nyfunna
runstenen icke kunde resas vid fynd¬
platsen, där den skulle ha gjort ett ståt¬
ligt intryck. Anledningen till att man
ej kunde resa stenen där den påträffa¬
des är, att ristningsytan genom djupa
vittringar har blivit utomordentligt skör.
Ytlagret har släppt från stenen, och
under ristningen hade på flera ställen
gräsrötter och jord trängt in. Om run¬
stenen skulle ha lämnats utomhus, skulle
inskriften ha gått förlorad på mycket
kort tid.

Elleköpingcstenen har nu fått sin plats
i entréhallen till Kristianstads museum.
Den ligger intill norra väggen, med den
avfasade kanten utåt, alltså ungefär så
som stenen låg, när den av en lycklig
tillfällighet kom i dagen.

Det är givetvis mycket vanskligt att
datera en runinskrift av detta slag. Dess
allmänna karaktär samt dess run- och
ordformer (raisti, ’reste7, aft, ’efter’)
hänför den troligen till 1000-talets bör¬
jan. Förekomsten av binderunan läg¬
ger ej något hinder i vägen för en så¬
dan datering; binderunor förekommer
som bekant redan på t. ex. Sölvesborg-
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5 Vitterhetsakademiens Personnamnsarkiv
(Uppsala).

Den skånska släkten Billing har sitt
namn efter församlingen Billinge.

7 Gull-þóris saga eller þorskfirðinga saga,
udg. ved Kr. Kålund (1898), s. 5; íslen-
dinga sögur 4 (íslendingasagnaútgáfan,
1946), s. 338 f.

Fornaldarsögur Norðurlanda 3 (1944),
s. 286, 316.

9 Edda Snorra Sturlusonar 3 (1880— 87),
s. 25 5, 264 och 641.

10 Om tillnamnet skrauti se Finnur Jons¬
son, Tilnavne i den islandske oldlitteratur
(i: Aarb. f. nord. Oldk. og Hist. 1907, s.
240; H. Lindkvist, Middle-English place-
names of Scandinavian origin (1912), s.
164; E. Ff. Lind, Nordiska personnamn (i:
Arkiv för nordisk filologi 36, 1920, s.
316 f., Norsk-isländska personbinamn från
medeltiden (1920— 21), sp. 332.

11 Se O. v. Feilitzen, The pre-conquest
personal names of Domesday book (1937),
s. 366.

12 Danmarks Runeindskrifter (1942), sp.

Noter:
1 Runföljden bilikr skulle möjligen också

kunna återge ett mansnamn BligR eller
BlœikR. I så fall tvingas man emellertid att
räkna med vokalinskott mellan b och 1. Ris¬
taren skulle alltså ha hört ett vokal-ljud
mellan de båda konsonanterna i ordets bör¬
jan. Detta är i och för sig ej ovanligt i run-
inkrifterna. Namnet BlæikR ristas t. ex. på
Kumla-stenen (Upplands runinskrifter n:r
651) på ett likartat sätt: beleikr; jfr de
på runstenarna mycket vanliga fallen av
inskottsvokal i ord som ’bro’ buru, ’bro¬
der’ buruþur osv. Elleköpingestenens ris¬
tare skulle emellertid knappast ha återgivit
namnet BlcvikR på detta sätt; man skulle i
stället för bilikr ha väntat b(i)laikr. Tolk¬
ningen av runföljden som BillingR är där¬
för avgjort att föredraga.

Se Danmarks gamle Personnavne, udg.
af G. Knudsen og M. Kristensen, 1 For¬
navne (1936— 48). Namnet är även känt
i forntyskan och angelsaksiskan (fty. Bil-
lung; feng. Billing).

3 Se Danmarks gamle Personnavne. Til¬
navne (1949— 53).

4 Se E. H. Lind, Norsk-isländska person¬
binamn från medeltiden (1920— 21).

1

s

2

142.
13 Danmarks Runeindskrifter (1942), sp.

808.
14 Danmarks Runeindskrifter (1942), sp.

182.
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Utgrävningen av Elleköpinge
kyrkoruin
Av Lars D. Cnattingius

I februari 1618 erhöll länsmannen, herr
Jens Sparre, ett kungligt brev i vilket bl. a.
stod: ”Da Kongen har bestemt, att
Ellekiöbinge Kirke, der hidtil har vaeret
Anneks til Aarhus Kirke, skal kasseres . .
Den kasserade kyrkan utnyttjades inom kort
som stenbrott och var i slutet av 1700-talet
helt nerbruten. Fil. kand. Lars D. Cnattingius
redogör här för resultatet av den arkeologiska
provundersökning av ruinkullen, som
företogs under juli månad i år.

Ruinkullen i Elleköpinge.
Efter teckning av Andreas Björkman.
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Åhus, Villands härads hembygdsförening
och Skånes hembygdsförbund.

Ett Ö-V sökarschakt lades ut över
kullarna. De påträffade murarna av¬
täcktes i så stor utsträckning att bygg¬
nadens plan klarlades i den mån något
fanns att gräva fram. I denna stenfat¬
tiga trakt torde nämligen kyrkoruinen
ha lämnat ett värdefullt tillskott av
byggnadsmaterial för ladugårdar och gär-
desgårdar.

Murresterna täcktes ej av flygsand
och nedrasad byggnadssten som man
kunnat vänta utan endast av sten- och
murbruksskrot.

Kyrkan visade sig ha en traditionell
romansk planlösning med långhus, kor
och absid samt ett brett torn i väster.

Av absiden återstår utöver mursulans
krans av gråsten en 1,4 m lång kant,
som markerar ytterlivet. Innerlivet sak¬
nas. Invändigt finns en brukskaka med
avtryck av tegelgolv (sannolikt från sen¬
medeltiden). Att döma av den fragmen¬
tariska altargrunden har altaret varit
placerat mitt under tribunbågen. Absi¬
dens yttermått torde ha varit: längd ca
2,5 m och bredd ca 5,5 m.

Koret återstår endast i form av ett
litet stycke ytterkant på varje långsida— innerliv och alla ytterhörn saknas,
men längden bör ha varit omkring 5,7 m
och bredden omkring 6,9 m. Bevarade
murrester av tuktade sandstenskvadrer
visar att triumfbågen var 2,6 m bred.
I norra triumfbågsmuren satt cn böjd,
7 cm lång järnten, som torde ha varit
gångjärn till korskranket; ett gångjärns-
beslag låg strax invid.

Långhuset, som utvändigt mätte 12,7
X8,5 m, hade 1,2 m breda murar med
undergrund av gråsten i bruk, därpå en
skråkantad tuktad sockel av 0,5— 3 m
långa hällar i ytterlivet och stående,

Elleköpinge vid Helgeån, mellan Åhus
och Kristianstad, har länge varit före¬
mål för intresse och diskussion. Redan
den säregna miljön med några ruinkullar
på en svag höjd över den platta sand¬
slätten vid Helgeåns sanka meanderlopp
är fascinerande.

Mycket har spekulerats över vad som
varit orsaken till att cn kyrka byggdes
på denna nu ganska öde plats.

Dessa fyra faktorer torde därvid haft
stor betydelse:

1) Landet var till stor del täckt med
lövskog under tidig medeltid

2) Jordbruket var hänvisat till lätta
jordar med dåtidens klena redskap och
dragare samt till jordar med naturlig av¬
rinning i brist på dikning

3) Helgeåns yta var ända till 1775
mellan 3/4 och 1 m högre än nu

4) Vägnätet var annorlunda. Så sent
som vid 1700-talets mitt träffades vid
Elleköpinge tre vägar och Köpinge färja
existerade ännu någon kilometer längre
nedför Helgeå.

På Christian IV:s befallning indrogs
Elleköpinge församling och lades under
Åhus 1618. Elleköpinge kyrka lämnades
därvid öde men av äldre kartor och
andra arkivaliska källor framgår, att
platsen icke föll i glömska. Sålunda no¬
teras ”rudera efter Elleköpinge kyrka”
i reseberättelser från 1700-talet och på
kartor från samma tid. Vid laga skifte
år 1812 avstyckas kyrktomten som
”minnesmärke från forntiden” och på
1880-talet reser två ripabönder en stor
minnessten på ruinkullens högsta punkt.

Så småningom föddes tanken på en ut¬
grävning av ruinen, vilket kunde utfö¬
ras som en preliminär provundersökning
under juli månad 1965 för de medel som
sammanskjutits av S:ta Annas Gille i

9



valda 0,5— 1 m stora block på insidan.
Ett av gråstenssockelns skråkantade
block visade sig sensationellt nog vara
en runsten från 1000-talet. (Se foreg, ar¬
tikel)

Nordportalen, som vidgar sig inåt,
har västra smygen bevarad. Den invän-
diga omfattningen är av grovhuggen
sandsten och smygen var putsad. Inga
språn eller profiler. Spår efter sydpor¬
talen saknas helt.

Norra sidoaltaret (1,5X1,15 m) mar¬

keras av en rektangulär avsats med slät
gråsten i kanten och bruksfyllning inuti
över det ojämna tegelgolvet.

Rester av tresprångiga pilastrar, vilka
utgjort stöd för tre enkla valv av sen¬
medeltida typ påträffades utefter N
långhusmuren. Valvens längd har varit
3,8— 4 m och bredden 6,5 m. Formteg¬
len hade fasade, respektive rundade kan¬
ter.

Till det samtidiga 5,4 m breda tornet,
som var 0,7 m bredare än långhuset och

Parti av norra långhusmuren med nordportalen och det fram¬
springande västtornet. Att döma av resterna har portalen varit
enkelt utformad och saknat skulpturala utsmyckningar. Foto
förf.
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var uppfört på samma sätt som detta,
ledde en tornbåge, vars norra mur blott
var 0,3 m lång, varför man får antaga,
att ett mittstöd funnits. Tyvärr omöjlig¬
gjorde den stora minnesstenen en närmre
undersökning här.

En ursprunglig spiraltrappa är delvis
inbyggd i tornets SV hörn, delvis i en
inbyggnad vars 1,9 m långa östra sida är
utformad som en öppning med dörran¬
slag. Inbyggnadens norra sida kan följas
ända till 0,5 m från västra tornmurens

utsida — kanske denna sida var smyg i
osymmetriskt placerad västportal, var¬
av nu intet återstår?

Trappans nedre lopp har tydligen bli¬
vit igenmurat och ersatt med en 1,5 m
lång utvändig trappa på västra sidan.

Det 6,8 X 6,3 m stora vapenhusets mu¬
rar är lagda mot långhusets och tornets
S murar. Vapenhusets V sida ligger mitt
för det nedbrutna hörnet mellan långhus
och torn.

Föga återstod av vapenhusets murar,

En spiraltrappa av samma typ och med samma placering som torn¬
trappan i den närbelägna Fjälkinge kyrka påträffades i Elleköpinge.
Den kantställda nedersta trappstenen kan tyda på att trappan mu¬
rats igen. Foto förf.
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men antagligen var de uppförda av tegel
under senmedeltiden.

Den västra smygen av en enkel tre-
språngig portal har formtegel med fa¬
sade respektive rundade hörn. Liksom i
tornet saknas spår av valv, vilket inte
utsluter möjligheten, att bägge välvts
från början med förtagningar i murarna.

Tre typer av murbehandling kunde
iakttagas: en grov gulvit puts med halv-
centimeterbreda fogritsar; kalkmålning
efter valvslagningen med geometrisk de¬

kor på valvribbor och bågar i rött, svart
och gult samt ev rankornament; vitkalk-
ning, troligen utförd efter reformationen.

Lösfynden blev både få och påvra,
vilket dels måste bero på att ruinen no¬
ga genomsökts då sten och tegel tillvara¬
togs, dels på att denna gång inte hela
ruinen utgrävdes ned till steril botten.
Ofärgat fönsterglas, spik och skelettde¬
lar, putsfragment och skärvor av enkla
brunglaserade lerkärl var allt som på¬
träffades.

Vapenhusets västmur med rester av den tegelbänk, som löpt utmed
murens insida. Foto förf.
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Arkivuppgiften att torndörren år
1619 murats igen för att, som man an¬
tagit, hindra elleköpingeboma från att
bruka sin gamla kyrka kan i belysning
av grävningen få en annan innebörd.
Den invändiga torndörren har, som
nämnts, murats igen men därvid har
trappan tydligen försetts med den enkla,
utvändiga trappan för att tornet skulle
kunna utnyttjas t. ex. som förrådsutrym-
me eller tillflyktsplats vid ofred.

Däremot var vapenhusportalen igen¬
murad — kanske just för att hålla en¬
visa församlingsbor ute.

Ser man sig om bland de romanska
kyrkorna i trakten visar sig Elleköpinge
vara helt genomsnittlig. Påfallande är
att dess planmått överensstämmer med

de romanska delarna hos grannen tvärs
över ån — Gärds Köpinge. Bristen på
daterade fynd och särskilt arkitektur¬
detaljer gör en närmare datering svår
men kyrkans plan och byggnadssätt tor¬
de placera Elleköpinges tillkomst till
1100-talets andra hälft.

Hypotesen att Elleköpinge skulle vara
Ähus’ föregångare som handelsplats med
ett mera skyddat läge innanför kusten
motsäges således icke direkt av gräv-
ningsresultaten — men får heller icke
stöd.

Det är osäkert vilken kyrka som är
äldst men tidsskillnaden torde ändå vara
så liten, att under denna tid inget kun¬
nat motivera handelsplatsens förmodade
flyttning ned till åns mynning.

/ \ XTLrVs

□X
/

L1 i

*Elleköpinge kyrka har en tra¬
ditionell romansk grundplan.
Vapenhuset har tillkommit un¬
der senmedeltiden.
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Emigrationsstudier i
Blekinge
Av Birgitta Odén

JERN)VEO

t&PkSiS
I Blekinge har man tagit initiativ till en omfattande undersökning
av utvandringen frän landskapet. I oktober 1964 bildades en
Länskommitté för emigrationsforskning. Vid den inledande
sammankomsten höll dåv. docenten Birgitta Oden ett orienterande
föredrag om den nordiska litteraturen och de svenska källorna till
emigrationens historia, som här publiceras i sin
ursprungliga föredragsform.

Den nordiska litteraturen om emigra¬
tionen är lika gammal som företeelsen
själv. Knappt hade de första emigrant¬
skarorna lämnat Norge — det var så
tidigt som 1825 — förrän skribenterna
tog fatt på företeelsen. Tidningarna
kommenterade utvandringen och man
diskuterade ivrigt, om emigrationen
hade religiösa eller ekonomiska motiv.
Än livligare blev debatten under 1840-
och 1850-talen, då emigrationsfebern
spred sig och utvandringsvågen steg.
Då nådde emigrationen också vårt
land. Tidningsdebatten utökades med
en pamflett- och broschyrdebatt och
då och då hördes en återklang av den
offentliga debatten i svensk riksdag
och norskt storting.

Den äldsta nordiska litteraturen om
emigrationen har ett alldeles bestämt
drag. De olika inläggen var inte förut¬
sättningslösa inlägg i en diskussion om
emigrationen som social och ekono¬
misk företeelse. Emigrationen — ut¬
vandringen av de missnöjda, de miss¬
anpassade — blev för den liberala pres¬
sen ett tecken på att något var sjukt i
samhället. Med utgångspunkt från emi¬
granternas egna uttalanden kunde libe¬
rala skribenter gissla det religiösa för¬
trycket, den politiska ofriheten och de
höga skatterna i 1800-talets samhälle.
Mot detta kunde de konservativa skri¬
benterna, det beståendes försvarare, ge
andra tolkningar, som drog undan be¬
viskraften i den liberala argumente-
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dor. Därutöver utgav man 20 bilagor
om Sveriges demografiska, ekonomiska
och sociala struktur och om utvand¬
ringens juridiska betingelser och prak¬
tiska former. Man kan tycka att där¬
med vore allt sagt, att ingenting mer
vore att göra i svensk emigrations¬
forskning. Men så är det inte.

Emigrationsutredningen är inte hel¬
ler den en förutsättningslös vetenskap¬
lig utredning. Den kom till i ett be¬
stämt syfte: att hindra emigrationen
från Sverige. Bakom initiativtagarna
stod motionärer, som med ängslan såg
på avfolkningen från svenska jord¬
bruksbygder och på de stigande löner¬
na till lantarbetarna. I kommittén ar¬
betade människor med olika politisk
färg men alla med starkt patos för att
emigrationen måste stoppas, om inte
landet skulle förblöda. Tiden var öp¬
pen för nationella tankegångar och för
jordromantik: egna-hem, småjordbruk
och norrlandskolonisation uppfattades
som lösningen på den stora frågan om
emigrationen. I själva verket är emigra¬
tionsutredningen en syntes mellan de
två typer av emigrationslitteratur vi
tidigare talat om: den politiskt engage¬
rade och den statistiska.

För att sammanfatta: emigrationsut¬
redningen är koncentrerad kring jord¬
bruksfrågor men den har mindre att ge
för två andra väsentliga frågeställning¬
ar, när det gäller emigrationens orsaker
och dynamik: för det första industrins
förmåga — eller oförmåga — att
assimilera jordbrukets överflödiga ar¬
betskraft. För det andra urbaniseringen— flyttningen från jordbruksområden
till städer och tätorter — som ett alter¬
nativ till emigrationen.

Därför är emigrationsutredningen i
dag föråldrad. Därför vänder sig dagens

ringen: emigrationen berodde på eko¬
nomiska faktorer, på folkökning, ja,
på 1850-talet kunde den konservative
landshövdingen Henning Hamilton häv¬
da, att emigrationen var en ofrånkom¬
lig, ödesbestämd massvandring västerut,
som alltid gjort sig gällande i mänsk¬
lighetens historia som en mekanisk drif.

Så förvandlades emigrationen i den
samtidiga debatten från ett mål till ett
medel i den aktuella uppgörelsen mel¬
lan oliktänkande. Därmed har den ti¬
diga nordiska emigrationslitteraturen
förvandlats till ett eget forskningsob¬
jekt, värt en inträngande studie. Det är
ett ämne, som också funnit sin förfat¬
tare: Nils Runeby, en ung uppsalien-
sisk idéhistoriker, har stannat inför den
uppgiften.

Men det fanns också emigrationslit¬
teratur av annat slag. Jag tänker då
främst på statistikens försök att mäta
en folkrörelse, som tog allt större om¬
fattning. Sådana tidiga emigrationsun-
dersÖkningar gjordes i Norge av den
frejdade statistikern Eilert Sundt, i
Danmark av 'William Scharling och i
Sverige av Gustav Sundbärg.

Det första nordiska land — ja, det
första europeiska land över huvud ta¬
get — som ägnade emigrationen ett
större vetenskapligt intresse var Sverige.
1904 väcktes ett förslag i riksdagen, att
en utredning skulle göras om emigra¬
tionens orsaker och om åtgärder för
att hindra den. Arbetet anförtroddes
statistikern Gustaf Sundbärg och till
arbetet knöts sådana eminenta förmå¬
gor i samtiden som Nils Wohlin, Gus¬
tav Steffen, Helge Nelson och Kerstin
Hesselgren. Den stora emigrationsut¬
redningen kom till och efter år av ar¬
bete utgavs ett betänkande på 892 si-
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forskare — historiker, ekonom-histori¬
ker, kulturgeografer, sociologer — med
nyväckt intresse mot problemet emi¬
grationen från Norden.

I de andra nordiska länderna har
emigrationsforskning släpat efter. I
Danmark finns inte mycket att nämna.
I Finland har Anna-Leena Toivonen ny¬
ligen disputerat på en avhandling om
migrationen från Södra Österbotten,
men den finska språkdräkten gör, att
undersökningen har mindre att ge en
svensk lokalhistoriker. Så mycket till¬
gängligare är det norska bidraget, Ingrid
Semmingsens Veien mot vest, som ut¬
kom 1941—1946.

Ingrid Semmingsen är historiker —
och det präglar hennes framställning.
Vi historiker har ju den ambitionen,
att vi söker klargöra samspelet mellan
alla tänkbara faktorer i en historisk
process. Ingvar Andersson har uttryckt
vår målsättning i de vackra orden, att
vi söker fånga alla krafters spel. Detta
har Ingrid Semmingsen försökt. För
henne har befolkningsutvecklingen och
de ekonomiska villkoren i utflyttnings-
områdena inte större och inte mindre
intresse än Amerika-brevens gripande
vittnesbörd och skillingtryckens naiva
farväl-visor till fosterjorden. Resulta¬
tet har blivit en bred och livfull skild¬
ring av ett drama, ytterligt värdefullt
för den som vill skapa sig en bild av
hur emigrationen ”gick till”.

Där står vi nu i dag i nordisk emi¬
grationsforskning. Men arbetet går vi¬
dare: ett team är i arbete i Uppsala
kring sådana frågor som utvandringen
till Brasilien och den moderna utvand¬
ringen, en forskare i Göteborg arbetar
med problemet ”agentverksamheten”,

och i Lund sysslar docent Fridlizius
med frågan om emigration och migra¬
tion i södra Sverige och jag själv med
den urbana emigrationen.

Vad kan vi då bygga våra undersök¬
ningar på? Vilka källor har vi rörande
emigrationen? Ja, de är många — och
framförallt, de är oerhört omfattande.
Jag skall blott nämna några.
1. Den successivt tryckta statistiken

finns från och med 1851. Värdefullt
är, att vi inte bloct har tillgång till
de tryckta slutsummorna utan ock¬
så till Statistiska Centralbyråns in¬
samlade primärmaterial.

2. Det officiella materialet finns sam¬
lat i Emigrationsutrcdningcns sta¬
tistiska tabeller. Här får vi uppgif¬
ter inte bara för länen utan också
för härader och socknar, men bara
för två tio-årsperioder. Det finns
dessutom ingen möjlighet att kom¬
ma innanför sockengränsen. Detta
är synd, därför att många socknar
har både en industrialiserad del och
en jordbruksdel.

3. Det statistiska materialet återgår på
pastorsämbetenas utfiyttningsläng-
dcr. Dessa finns kvar och kan bear¬
betas. Men det finns en felkälla: de
som flyttat utan att anmäla saken.
Dessa återfinns ofta i obefintlighets-
längderna, som icke är utnyttjade
för den officiella emigrationsstati-
stiken.

4. Personuppgifter om varje emigrant
kan man få ur husförhörsiängderna.
Och genom inflyttningslängderna
kan man följa emigrantens tidigare
öden bakåt, om han inte är född i
församlingen utan flyttat dit från
annan ort.

5. Från och med 1869 har vi också
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En grupp emigranter i väntan på avfärd från hemorten. Ur Emigrantinstitutet i Växjö
1965. Fotot tillhör linjeförman Berton Hansson, Nässjö.

Åtskilligt vore att säga om de här
källorna till emigrationens historia: om
brister i materialet, om felkällor då det
skall tolkas, om svårigheter att i stor
skala jämföra en församlings eller en
trakts emigranter med passagerarlistor-
na, om tendensen i landshövdingarnas
rapporter. Men allt detta är frågor,
som kan diskuteras senare. Källkritiska
svårigheter kan lättast avslöjas, när
man utgår från konkret material.

passpolisens journaler för hamnstä¬
derna, där alla som embarkerade i
avsikt att utvandra antecknades.

6. Från och med 1882 förelåg skyldig¬
het för länsstyrelserna i Göteborg
och Malmö samt överståthållaren i
Stockholm att varje månad skicka
in rapporter till inrikesdepartemen¬
tet i Stockholm och senare publice¬
rades detta som kvartalsrapporter i
Post- och inrikestidningar.

7. Till detta statistiska material kan
vi sedan lägga annat: tidningar, pas-
sagerarfartygsprospekt,
brev, agentarkiv, rederiarkiv, pro-
vinsialläkarrapporter,
dingerapporter och mycket annat.

Låt mig i stället avsluta den här
översikten över nordisk emigrations¬
litteratur och svenska källor med en
central fråga.

Vad skall vi använda källorna till?

Amerika-

landshöv-
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Vad skall vi försöka få svar på? Vad
är det som är viktigt i emigrations¬
forskningen av i dag?

I all forskning gäller det, att man
måste ha en klar målsättning och detta
mal måste vara väl genomtänkt, innan
arbetet påbörjas. Inte minst gäller
detta om forskning, som skall baseras
på insamling av statistiska data.

Det finns en rad väsentliga problem
att undersöka, när man sysslar med
emigrationen. Jag skall inte ta upp tid
med att gå igenom dem alla. I stället
skulle jag vilja ta upp frågan om vad
målsättningen bör vara för en provins¬
undersökning av det slag som planeras
i Blekinge.

För de lokalhistoriska forskare, som
arbetar med insamling i fältet, är det
ganska självfallet, att de personhisto¬
riska frågorna kommer att spela stor
roll. Emigrantens familj och släkt trä¬
der i förgrunden. Trådarna mellan
hembygden och Amerika kartläggs. En
sadan målsättning kan man bara tillåta
sig, då man arbetar med en bygd, en
socken, ett län. Annars skulle arbetet
snabbt svälla till det ogenomförbara.

Denna målsättning, som jag skulle
vilja kalla den genealogiska frågeställ¬
ningen och som är självklar för lokal¬
historikern, kan vara av mycket stor
nytta för forskningen. Ett antal sådana
undersökningar ger den vetenskaplige
forskaren möjlighet att ta upp vissa frå¬
gor, som han annars skulle tvingas att
avstå ifrån, därför att de frågorna inte
kan studeras på rikshistoriskt plan.

Detsamma gäller den topografiska
frågeställningen, nämligen var emigran¬
terna bodde, om kontakten mellan när¬
belägna gårdar stimulerade emigratio¬
nen, hur emigrationen påverkade byg¬
den genom den omflyttning den gav

upphov till. Även den kan bara stude¬
ras lokalt av personer med kännedom
om bygden.

Förutsättningen för att sådana ge¬
nealogiska och topografiska frågeställ¬
ningar skall kunna utnyttjas i forsk¬
ningen är, att inte bara ett utan flera
områden undersöks efter samma plan.
Då först kan forskaren utnyttja det
enskilda och tillfälliga för mera gene¬
rella slutsatser. En länskommitté får
härigenom sitt speciella berättigande.

De vetenskapliga frågeställningarna
kring emigrationen kan sammanfattas
i tre stora komplex.
1. Emigrationens orsaker och emi¬

granternas motiv.
2. Emigrationens verkningar.
3. Emigrationens dynamik.

Vi är inom forskningen på det klara
med emigrationens orsaker, när det
gäller emigrationen i stort: vi vet att
emigrationen förorsakades av en allt¬
för hastig folkökning i kombination
med jordbrukets förändringar och med
en alltför svag absorbtionsförmåga hos
industrin.

Men vad vi ännu inte kan förklara
är avvikelserna på det lokala planet.
Varför var t. ex. emigrationen från
Blekinge en så sen företeelse, huvudsak¬
ligen knuten till 1880- och 1890-talet,
trots att landskapet hade ett ovanligt
stort födelseöverskott och således bort
vara en av de första landsändar, som
behövde avreagera sig i form av emi¬
gration.

Vi kan se att emigrationskurvan från
Sverige har samma sträckning som den
från Norden och den från hela Europa.
Av det kan vi sluta, att det är generellt
verkande krafter som varit i verksam¬
het: dragningskraften från Amerika,
the pull, starkast vid amerikanska
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tom. När det gäller att kartlägga mo¬
tiven, är lokalforskning den enda fram¬
komliga vägen. Endast för lokala om¬
råden kan en insamling ske systema¬
tiskt genom brev och genom inter¬
vjuer.

Den andra stora huvudfrågan, emi¬
grationens verkningar både på invand-
rarlandet och utvandrarlandet, är en
viktig fråga. Men den amerikanska
aspekten kan lämnas utanför. Den har
mindre aktualitet i en regional inten¬
sivundersökning.

Verkningarna på det svenska sam¬
hället är ett stort problemkomplex,
som hittills är alltför litet undersökt.
Även detta bör studeras regionalt. En
sådan fråga som återinvandring kan så¬
lunda inte undersökas annat än regio¬
nalt. Här återstår ännu många problem
att lösa.

Den tredje huvudfrågan kallade jag
emigrationens dynamik. Vi vet, att ut¬
flyttning från svensk landsbygd blev
nödvändig under í800-talet för att det
ekonomiska och demografiska krisläget
skulle kunna bemästras. Vi vet också,
att utflyttarna sökte sig fram på olika
vägar.
1. Inflyttning till städerna.
2. Utflyttning till länder i Europa.
3. Transocean utflyttning.

För Blekinges del fördelar sig flytt-
ningsförlusten i stort sett så (1871—
1900)
1. Inom riket 35 %
2. Europa
3. Amerika

Den amerikanska forskaren Dorothy
Thomas har med utgångspunkt från
svenskt material belyst detta omflytt-
ningsförlopp. Men hennes undersök¬
ning är rent statistisk och hennes resul-

högkonjunkturer; frånstötningcn från
Europa, the push, starkast vid
europeiska lågkonjunkturer.

Men vi vet mycket litet om varför
the pull och the push verkade
så olika i olika trakter av vårt land.
Varför framträder under 1860-talet en
stark emigration till Amerika från
Kristianstads län men en förhållandevis
svag från Blekinge? Varför Jämshög
men inte Sturkö? Endast en lokalun¬
dersökning kan ge svar.

Vi kan peka också på andra regionala
olikheter: varför utvandrade folk från
Blekinge i så stor utsträckning till Dan¬
mark, medan folk från Kalmar-trakten
nästan uteslutande for till Amerika?
Här kommer arbetsvandringarna in i
bilden — men varför arbetsvandrade
man blott i vissa trakter? Alla dessa
regionala olikheter rörande emigratio¬
nens grundorsaker kan och måste lösas
genom intensiva, regionala undersök¬
ningar.

Vi kommer så till de enskilda emi¬
granternas motiv. Man kanske kan
fråga sig om inte orsakerna till emigra¬
tionen är desamma som summan av
alla de enskilda motiven. Men så är det
inte. Motiven är medvetna för utvand¬
rarna, klädda i ord, verbaliserade: t. ex.
religiös separatism, politiskt missnöje
eller personliga förhållanden. Men or¬
sakerna till massföreteelsen vet utvand¬
rarna sällan något om. De upplever
missförhållandena på ett personligt
sätt och vet litet eller inget om den
verkliga orsaken till att deras situation
är svår.

Motiven står omtalade i brev och i
intervjuer. Det är farligt för forskaren
att tro, att dessa motiv är identiska
med orsakerna. Det är som att sam¬
manblanda sjukdomsorsak och symp-

16%
49%
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tat har inte prövats på en konkret
verklighet.

En undersökning som jag själv hal¬
ler på med om utflyttningen från stä¬
derna under perioden 1840— 1872 ty¬
der på, att perioder av emigration av¬
löstes av perioder av inflyttning till
städer. Sedd i stort framträder emi¬
gration och urbanisering som rytmiska
vågrörelser som avlösa varandra — och
rytmen bestäms av konjunkturerna.

Vad är det då som avgjorde, om folk
flyttade till städer eller om de flyttade
till Danmark eller till Amerika?

En annan amerikansk forskare, John
S. Lindberg, har försökt ge svaret på
den frågan genom en sociologiskt inrik¬
tad studie, även den baserad på svenskt
material. Han anser, att det avgörande

för vilket beslut som fattades är grup¬
pens eget mönster, dess livsstil. I Mä¬
lardalen var det de svenska städerna
som lockade. Urbanisering blev mönst¬
ret och emigrationen blev låg. Men i
Småland var det emigration som blev
mönstret för människors beteende och
utvandringen steg till skyhöga tal.

Men mönstret ger inte hela svaret på
emigrationsdynamikens gåta. Vi kom¬
mer alltid tillbaka till den punkt i ti¬
den, då mönstret var att stanna hemma
och då emigrationen betydde att nå¬
gon bröt mönstret — precis som det
innebar en ändring i mönstret att bege
sig in till städerna.

Det nya, innovationen, impulsen till
förändring och impulsspridningen blir
därför en väsentlig del i emigrations-

Svenska immigranter på nybbarsamhällets huvudgata i Minnesota. Ur Emigrantinsti¬
tutet i Växjö 1965. Fotot tillhör rektor Eric H. Anderek, Älmhult.
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förloppet. Hur spreds utvandringsfe-
bern över ett landskap, över ett land?
Genom brev, genom familjen, genom
släkten, genom propaganda? Vi vet
mycket litet om den saken och mycket
av det vi tror oss veta är fel. Här kan
den genealogiskt inriktade lokalhisto¬
riska forskningen uträtta underverk.
Det är just nu den hjälpen vi forskare
behöver.

jag vill med detta ha sagt, att en lo¬
kalhistorisk undersökning av emigra¬
tionen är väl motiverad, när det gäller
att fånga samspelet av krafter bakom
utvandringen.

Det är mycket viktigt, att svensk
forskning här går i téten, eftersom vi
har ett ojämförligt mycket bättre sta¬
tistiskt material än andra länder, ett
material, som är ägnat att belysa just
de frågor, som i dag ter sig mest aktu¬
ella.

efter, är en belysning av hur 1800-ta-
lcts starka rörlighet påverkade det
samhälle, som var våra farföräldrars,
och hur denna rörlighet upplevdes i
samtiden.

För 1800-talets högre skikt i samhäl¬
let, där de nationella idealen var levan¬
de, betydde emigrationen, att männi¬
skor flydde från ett land till ett annat;
det betraktades som en lösryckning och
en omplantering i ny miljö.

Men såg det ut så underifrån sett?
Torparen och småbrukaren, som inte
kunde livnära sig hemma, flydde från
den urbanisering, som han fruktade,
till ett land som lät honom stanna
kvar i det yrke, som var hans. För ho¬
nom betydde emigrationen, att han
undvek en yrkessocial och en klass-
social rörlighet genom en rörlighet
över de nationella barriärerna.

1800-talets nya rörlighet var således
inte bara en regional rörlighet över
landgränsen och över hav. Det var
också — som ett alternativ — en yrkes¬
social rörlighet och en rörlighet över
stånd- och klassgränser. Djupast sett
var det en rörlighet också på det idé¬
mässiga och strukturella planet: en för¬
vandling från ett statiskt samhälle i
jordbrukets tecken till ett av liberala
och socialistiska idéer genomsyrat sam¬
hälle på industrialismens grund. I den
förvandlingen är emigrationen en fak¬
tor och en väsentlig faktor, väl värd
stora arbetsinsatser både på det lokala
planet och vid landets universitet.

Blekinge är ett område, ytterligt väl
ägnat för en sådan undersökning. Ma¬
terialet är överkomligt: c. 40 000 per¬
soner utvandrade. Pressen är rikt re¬
presenterad. Städer och tätorter ligger
så, att urbanisering erbjöd ett tekniskt
möjligt alternativ. Området med sin
danska och tyska utvandring skulle ut¬
göra en utmärkt pendang till det äldre
värmländska undersökningsområdet,
där utvandringen till Norge var det
viktigaste alternativet. Vi hoppas där¬
för, att de lokala krafterna skall vara
villiga ta sin del av ansvaret och ar¬
betet.

Vad vi sist och slutligen alla söker
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Malmöinventering 65
Av Erik Hofren och Olle Svedberg

Intendenten vid Malmö museum, Erik Hofrén,
berörde i Ale nr 1 1964 saneringsproblem
i Malmös stadskärna. Här återkommer ban
tillsammans med amanuensen Olle Svedberg
med en redogörelse för den byggnads- och
miljöinventering, som påbörjats i år och som
man hoppas skall kunna utnyttjas av
museimän, arkitekter och stadsplanerare
såväl i bevaringspolitiken som för forskning.

Vid årets början startade i Malmö en möinventeringen, där till dags dato för-
mycket omfattande och brett upplagd tecknats inte mindre än 1500 byggnader
byggnads- och miljöinventering. Det for- fördelade på stadsdelarna ”Gamla sta-
mella ansvaret för inventeringsarbetet den”, ”Rörsjöstaden” och ”Södra För¬
lädes av Malmö stadsfullmäktige på en staden”, vilka utvaldes såsom varande
särskilt tillsatt kommitté om nio leda- mest aktuella. I det betänkande som 1953
möter med kommunalrådet C. Ljung- års kulturbyggnadskommitté avlämnade
beck som ordförande. Till kommitténs redovisades förhållandevis utförligt de
förfogande ställdes en teknisk arbets- byggnader som uppförts i Malmö före
grupp med representanter för stadens 1800-talets mitt.1 Den nu pågående in-
antikvariska och arkitektoniska expertis venteringen har därför av naturliga skäl
(Stadsplanechef G. Winge, generalplane- koncentrerats på den ojämförliga största
arkitekt B. Halim, förste museiintendent och i dagens läge mest utsatta delen av
C. G. Lekholm samt museiintendent E. stadens byggnadsbestånd, nämligen bygg-
Hofrén, sekreterare). Arbetsgruppen i nader och miljöer tillkomna efter denna
sin tur har amanuens Olle Svedberg som tidpunkt och fram till 1900-talets båda
verkställande tjänsteman.

Detta bildar den yttre ramen för mal- tidigt att yttra sig över de konkreta re-
första decennier. Det är ännu alltför
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Gamla stadskärnan i Malmö. Fyllda markeringar = existerande byggnader som ingår i
1953 års inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Konturmarkeringar =
rivna byggnader som ingår i 1953 års inventering.

har man i princip rätt att ställa två
grundkrav. För det första att innehåll
och disposition är sådant att stadspla¬
nerarna omedelbart kan använda upp¬
gifterna i sitt arbete. För det andra, na¬
turligtvis, att den ger en god och mång¬
sidig dokumentation.

Vid en granskning av hittills före¬
tagna inventeringar finner man att den
sistnämnda aspekten vanligen tagit
överhanden och därmed starkt minskat
inventeringarnas användbarhet som in¬
strument i bevaringspolitiken. För att
nämna ett konkret exempel. Av de vid
1953 års malmöundersökning upptagna
1800-talsbyggnaderna har idag inte
mindre än 50 procent försvunnit. Med
detta för ögonen syntes det oss angelä¬
get att, innan den nya malmöinvente-

sultat malmöinventeringen kan komma
att ge. Först 1967 kan en preliminär
summering bli aktuell, även om vi na¬
turligtvis avser att dessförinnan presen¬
tera delutredningar. Redan i början av
nästa år hoppas vi lägga fram en utred¬
ning rörande stadsdelen ”Gamla sta¬
den” där den ur vedertagen mening
antikvariskt mest värdefulla bebyggel¬
sen befinner sig.

Endast en total genomgång av hela
byggnadsbeståndet, oavsett ålder, kan
möjliggöra en effektiv och framförallt
mer långsiktig planering för den histo¬
riskt konstnärligt värdefulla bebyggel¬
sen och miljön och därmed på ett rikti¬
gare sätt foga in dessa som delar i den
nya staden.

På varje inventering av detta slag
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Skrafferat områden del av Gamla staden där rivning, nyutbyggnad, exteriör förändring
föreslås begränsad till saneringsmogen, stil- och miljömässigt lågvärdig bebyggelse.
Förslaget upprättat av Malmö museum, historiska avdelningen 1965.

ringen påbörjades, speciellt granska ter¬
minologi- och klassificeringsfrågor lik¬
som arbetsmetodiken överhuvudtaget.
Detta resulterade i en ny modell för
byggnads- och miljövärdering,2 som nu
i modifierad form omsatts i praktiken.
På inventeringsformularen förtecknas
bl. a. följande uppgifter: kvarter, iden¬
tifikationsnummer, nuv. funktion, funk¬
tion enligt stadsplan, byggnadstid och
byggnadsstil, taktyp, konstruktion, ar¬
kitekt, byggmästare etc. Vidare blir
varje byggnad föremål för en kvalitets¬
bedömning enligt en från 0 till 9 grade¬
rad skala. Egenskaper som bedöms är
stilkvalitet, konstruktionskvalitet, unik¬
värde samt teknisk kvalitet. Vår avsikt
är att slå dessa uppgifter på kort för
att man med datamaskinernas hjälp

snabbt skall kunna få fram önskade
uppgifter. Samtidigt erhåller man ett
vetenskapligt grundmaterial, som vi
hoppas skall kunna utnyttjas även av
till exempel sociologer, etnologer, kul¬
turgeografer, statistiker och arkitektur¬
historiker. Sammanfattningsvis kan sä¬
gas, att då malmöinventeringen är den
första i sitt slag i Norden, är det ännu
många punkter som är oklara, men vi
får kanske möjlighet att återkomma
här under nästa år med en mer detalje¬
rad redogörelse.

Noter:
1 Stadsfullmäktige i Malmö bihang 1955:

19, 1957: 185.
2 E. Hofrén och O. Svedberg, Ny mo¬

dell för byggnads och miljövärdering,
Svenska stadsförbundets tidskrift 1964: 20.
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Hotell Kramers, av fransk renässansarkitektur influerade fasad, är en festlig motspelare
till rådhuset på Stortorgets östra sida. Hörntornens spetsiga huvar bryter på en avgö¬
rande punkt torgets monotona siluett. Även den vita fasadputsen gör att byggnaden,
som ritats av dansken C. F. Rasmussen på 1870-talet, framträder med viss självstän¬
dighet i sitt sammanhang. Foto Ateljé Rahmn.
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Sekelskiftets rikt artikulerade fasader har pretentioner på att ses. Tack vare Friisgatans
svängda linje exponerar sig den anonyma jugendbebyggelsen med en styrka som inte
är slumpmässig utan medvetet eftersträvad av gatans planläggare. Blicken når inte
fram till gatans slut. ”Rumskänsla” och ”slutenhet” är framträdande begrepp i sekel¬
skiftets stadsbyggnadsteori. Foto Ateljé Rahmn.

26



i.

v i:

i 2 I
-ti pi

JllOT
JLI-LIL!

s*
.

ii"1".,'"Li5n
,F

I!SI

%

imxm

Djäknegatans förnyelse. Blockarkitektur med starkt trafikalstrande funktioner ersätter
äldre blandad citybebyggelse. Den visuella effekten förändras påtagligt; blicken får
inte längre fäste i förkroppningar och brutna listverk, utan ”åker kana” längs nybygg¬
nadens horisontella fönsterband. Proportionsförskjutningen mellan gaturummets bredd
och höjd ger samtidigt sämre solljusförhållanden i markplanet. Foto Ateljé Rahmn.
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”Engeströmska palatset” vid Södergatan, uppfört på 1880-talet av
stadsarkitekten Salomon Sörensen, var före rivningen ett starkt
framträdande formelement i stadens viktigaste affärsstråk. Det er¬
sätts av ett varuhus, som känsligt anpassats efter den omgivande
jugendarkitekturen. Foto Ateljé Rahmn.
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KTUELLT OM NTIKVARISKT

STENÄLDERSUNDERSÖKNINGAR

Som tidigare nämnts i Ale företog Lunds
Universitets Historiska Museum förra förekommer i stora mängder i boplats¬
året en mindre utgrävning vid Löddes- lagren. Talrikast är helt naturligt avfalls-
borg, i strandvallen mellan Vikhög och flintan, men redskapen är för den skull
Kävlingeåns mynning. På platsen finns ingalunda fåtaliga: kärnyxor, skivyxor,
rika kulturlager från yngre stenåldern, skrapor av olika typer, borrar, knivar,
c:a 3000 år före vår tideräknings början, och tvärpilar är vanliga; slipade flintyxor

Under sommaren har timmerman förekommer mera sällan. Bergartsyxor
Malte Gullstrand, på uppdrag av His- (s. k. limhamnsyxor), vilka tillsammans
toriska Museet i Lund, företagit prov- med spånskrapor med skaftningsretusch
grävning på området. Med anledning av är typiska för Erteböllekulturen, finns i
de fynd man då gjorde, förlädes termi- många exemplar. Slipstenar av sandsten,
nens seminariegrävning för arkeologi- vilkas förekomst väl kan sättas i sam¬
studerande till Löddesborg. Det omfat- band med limhamnsyxorna, kom även i
tande fyndmaterial som blev resultatet dagen vid grävningarna. De var mesta¬
av denna undersökning, har lämnat vä- dels starkt slitna och i flertalet fall frag-
sentliga bidrag till kännedomen om den mentariska.
sena kustkulturen i västra Skåne. Man

Bland fynden dominerar flintan, som

Speciellt intresse tilldrar sig de rika
lyckades även få gott begrepp om bo- fynden av keramik. Keramik av två

olika typer förekommer på Löddesborg.platsens lagerföljd.
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Mynningsskärva, Ertebölle
keramik. Efter teckning av
Bengt Salomonsson.

L- -7

29



Den ena är grov och har en primitiv
prägel, är ofta påfallande dåligt bränd
och faller stundom sönder på ett sätt
som tydligt visar att kärlen byggts upp
av lerstrimlor, vilka lagts ovanpå var¬
andra och pressats samman. (”Ertebölle-
keramik”) Man kan ofta se fingerav¬
tryck av den som en gång tillverkade
krukorna.

Dekoren på denna grova keramik är
av enkelt slag: grunda gropar åstad¬
komna med fingerspetsen eller en run¬
dad pinne, enkla pinnstick, nagelintryck
samt någon gång ristade linjer. Som en
ornamental detalj får man nog också
uppfatta den glesa rad av små hål som
följer mynningskanten på många kärl.
Storleken och tyngden hos krukorna gör
det antagligt att dessa hål inte varit
möjliga att använda vid upphängning.
Troligen har dessa stora Erteböllekru-
kor inte flyttats omkring utan haft en
fast placering. Ett fynd av en skadad
kruka ovanpå en liten stenkonstruktion
tycks tyda på det. En stor del av de
funna keramikfragmenten härrör från
kärl med en mynningsdiameter på 20
till 30 centimeter. Elittills har det ej
varit möjligt att rekonstruera höjden på
något lerkärl.

Den andra keramiktypen är den från
vår tidigaste åkerbrukskultur kända
trattbägarkeramiken. På Löddesborg är
den representerad av ett stort antal frag¬
ment från större och mindre bägare.
Kvaliteten på godset är ibland mycket
hög, och uppvisar en större säkerhet i
tekniken än Erteböllekeramiken. Orna¬
mentiken varierar från enkla pinnstick
till fint komponerade streckmönster.
Även fragment av lerskivor och krag-
flaskor har påträffats på boplatsen. (Jfr
nedan)

Materialet är som helhet betraktat ett
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Skärva av trattbägare, Löddesborg.

av de största och mest rikhaltiga fynden
av keramik från svenska boplatser från
denna tid.

På grund av markens gcnomsläppliga
karaktär har en ytterst ringa del av det
organiska materialet bevarats. Dock har
en del benrester kunnat tillvaratagas för
zoologisk undersökning.

Det område med stora stenblock som
omnämndes i Ale nr 3, 1964, har i år
blivit föremål för undersökning. Man
har kunnat fastslå att anläggningen är
mycket starkt skadad, dels genom grus-
täkt, dels genom att större stenar, som
varit hindersamma för jordbruket, grävts
ned. Detta har troligtvis ägt rum för
något hundratal år sedan. (Man kan
nämligen inte minnas att sänkning av
stenar varit vanlig på gården i manna¬
minne.) Några fynd, som entydigt ger
vid handen vad stenblocken haft för
ändamål har ännu inte framkommit. Ut¬
grävning pågår, och när detta skrives
är det ännu för tidigt att bestämt för¬
söka avgöra vilken karaktär anläggning¬
en har haft.
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Skärva av ierskiva med avtryck av sädes¬
korn, Månasken.

Ornerad mynningsskärva, Månasken.

Två fyndplatser, där trattbägarkultu-
ren är representerad, har under året un¬
dersökts under ledning av assistent Bengt
Salomonsson. Den ena, Månasken i V
Kärrstorp sn, kom fram i samband med
grastäkt. Här grävdes ca 140 ”anlägg¬
ningar” ut. Några var härdar men hu¬
vudparten var gropar. Två typer av
gropar med övergångsformer kan urskil¬
jas. Dels fanns det sådana, som får be¬
tecknas som avskrädes- och avfallsgro-
par. Dessa har från början fungerat som
sand- eller grusgropar och sedan igen¬
fyllts med hopsopat och hopskrapat so-
tigt, humusblandat material från cx.-vis
hus och gårdsplaner. Sådana gropar var
vanligtvis rika på fynd som keramik¬
skärvor, avfallsflinta och kasserade red¬
skap. Den andra gruppen gropar har
inte lämnat så mycket fynd trots
att de vanligen var större (ex. 3X5 m

med ett djup ibland över 1 m). Detta
beror därpå att dessa gropar, som också
varit sand och grusgropar, igenfyllts med
sådan grus och sand som man inte haft
användning för. I sådan gropfyllning
förekommer mer sällan fynd att tala
om, men ofta fanns det skikt i dessa
gropar med samma egenskaper som fyll¬
ningen i de verkliga avfallsgroparna.
Grus och sand hade man användning
för vid keramiktillverkningen, husbyg¬
ge och vid påbättring av golv och gårds¬
planer. Var själva bebyggelsen legat
kunde lika lite denna gång som vid
andra utgrävningar av liknande boplat¬
ser i Skåne konstateras. Man får antaga
att byn eller gården, vars grushämtande
för c 3500 år sedan
måste ha funnits i närheten av den gräv¬
da ytan. Boplatserna på Månasken på¬
minner både vad beträffar fynd och

registrerats,nu

Profil genom avfallsgrop, Månasken. Samtliga bilder på detta uppslag efter teckningar av
Bengt Salomonsson.
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tivt sparsamt och flintredskapen är få
i Månasken. Den tidiga trattbägarkul-
turens vanligaste yxa, skivyxan, finns
således endast i ett exemplar i Måna¬
sken, men det finns i gengäld många
fragment av slipade flintyxor och ett
par sådana som omhuggits så att de lik¬
nar skivyxor. Vad dessa skillnader be¬
ror på är svårt att säga bestämt. Möj¬
ligen skall orsaken sökas i ekonomiska
faktorer. Flinta av god kvalitet var man
tvungen att köpa från kusten där de
gamla jägarna och fiskarna hade sitt
tillhåll eller från Kvarnbyområdet (i
Malmös utkant). Skillnaden kan också
bero på att man haft en annorlunda
form av jordbruk.

Materialet från Månasken är inte slut¬
giltigt bearbetat men redan nu är det
klart att fyndet inte förenklar bilden
av den första skånska bondekulturen.
Fyndplatsen upptäcktes av timmerman
Malte Gullstrand, Malmö

anläggningar om den 2 km längre norrut
belägna boplatsen vid Svenstorp (Jfr
Ale 1963:1 och 3). Det syns emellertid
som om Månaskensbosättningen ligger
något före Svenstorpsboplatsen i tid.
Keramiken från Månasken antyder detta
genom sin enklare dekor, som mest be¬
står av pinnstick, snörintryck och ibland
nagelintryck. En annan skillnad är att
inga flata bottnar påträffats i Måna¬
sken där de flata runda lerskivorna
emellertid är talrika. Dessa förekommer
endast i något enstaka exemplar på
Svenstorpsboplatsen. Lerskivorna, an¬
vända som lock, tallrikar eller bakplå¬
tar, finns under trattbägarkulturens hela
tillvaro men syns vara vanligast under
äldre faserna.

Bland keramikfragmenten från Må¬
nasken märks också delar av kragflas-
kor.

En märklig skillnad mellan Svens-
torps- och Månaskensböndernas kvarlå-
tenskap är att flinta förekommer rela-
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»il mTrattbägare med vertikal
streckornering, Värby. Ef¬
ter teckning av Bengt Salo-
monsson.
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sakligen krukskärvor, överlämnades då
till Statens Historiska Museum. Dessa
fynd kan dock numera ej identifieras.
Eftersom en del problem rörande sten-
kammargravarna aktualiserats genom
undersökningarna i Hagestad (se Ale
1965, häfte 2) erbjöds här en möjlighet
till studium av en dös, belägen inom
samma del av Skåne. Fältarbetena blev
av långt större omfattning än från bör¬
jan avsetts. Det visade sig nämligen, att
det fanns stora stenkonstruktioner direkt
under det odlade jordskiktet invid do¬
sen. Och dessa måste undersökas nu,
eftersom de eljest rätt snart skulle spoli¬
eras genom den alltmer djupgående od¬
lingen (markägaren hade redan plöjt
upp en del stenar) och genom den starka
sandflykten, som kännetecknar detta
område.

Vid utgrävningen kom det fram ett
mycket rikt och fint fyndmaterial, och
viktiga iakttagelser kunde också göras.
Materialet från undersökningen är vis¬
serligen ännu inte genomgånget, men re¬
sultaten skall ändå här beröras i all kort¬
het. Det får då förutskickas, att några
siffror för antalet fynd ej kan anges.

Den med en kort gång försedda do¬
sen har uppförts på högsta punkten i
terrängen. Den är byggd av nära två
meter höga block och har ett stort tak¬
block, vilket senare försetts med skål¬
gropar. Dösen står mitt i ett samtidigt
byggt rektangulärt stenflak. I kamma¬
ren påträffades ett sandskikt med helt
formultnade skelettdelar samt flintföre¬
mål och ett antal bärnstenspärlor av
typer, hemmahörande i mellanneolitisk
tid. Häröver låg ett 80 cm tjockt skikt,
varav de översta 30 cm var ren flygsand
och resten ett omrört lager med tusen¬
tals fynd, huvudsakligen krukskärvor
men även brynen, pärlor m. m. från

Den andra fyndplatsen med trattbä-
garkultur är Värby i Bara sn. Schakt-
ningar för AB Liljenbergs villasamhälle
där har som nämnts redan tidigare med¬
fört att man påträffade ett par gropar
med keramik och flintredskap från tratt-
bägarkulturens allra äldsta fas. Nu se¬
nast var det fråga om en senare variant
av samma bondekultur. Fyndet får an¬
ses vara samtidigt med Svenstorpsbo-
platsen men fyndet i Värby represen¬
terar en annan grupp av trattbägarkul-
turen, nämligen vad man kallar den
megalitiska gruppen, efter förhållandena
i Danmark, där keramik av denna grupp
är knuten till dösarna, de tidigaste
megalitgravarna. Den nu påträffade
keramiken skiljer sig inte i formen från
trattbägarkeramiken i Svenstorp men i
Ornamentiken. Den kännetecknas i Vär¬
by av intryck av tvärsnodd vid myn-
ningspartiet och vertikalt dragna streck
på kärlkroppen. Inom Bara sn har man
redan förut påträffat trattbägarkeramik
av samma sort som nu och inom sock¬
nen finns också rester av en runddös,
den s. k. domarringen vid Tranberga. —Den i år påträffade keramiken fram¬
kom i en grund grop tillsammans med
en stor mängd avfallsflinta och några
djurben. De senare kan komma att ge
upplysningar om husdjursbeståndet hos
denna grupp av trattbägarkulturen.

Till de större och viktigare fältarbe¬
tena under 1965 får räknas undersök¬
ningen av Köpingebrodösen i St. Kö¬
pinge sn, utförd av docent Märta Ström¬
berg. Anledningen till undersökningen
var bl. a. att man fått uppgift om att
lerkärlsfragment relativt nyligen påträf¬
fats vid dösen. Denna undersöktes redan
på 1800-talet av Bruzelius, och de i
kammaren påträffade föremålen, huvud-
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kommit till efter det att dösen byggts.
Det gick ända fram till dosens gång men
ej längre. Utan samband med keramiken
i röset synes ett mindre antal skärvor
av något äldre karaktär vara.

Sedan dösen byggts har kulturlagret
tillkommit och därefter har man i sam¬
band med offerceremonier (människo¬
offer?), troligen etappvis kastat upp det
stora röset. Inuti dösen har man vid
senare tillfällen deponerat föremål av
olika slag.

På kv. Lars Johan invid kyrkan i
Simrishamn har företagits schaktning för
ett stort husbygge. Därvid påträffades
fynd och anläggningar från stenåldern
samt medeltiden och senare tid. Stcn-
åldersfynden låg inbäddade i kulturla¬
ger på en gammal strandlinje med stora
stenar. Hit har säkert litorinahavet nått
och sköljt över boplatslämningarna. Ma¬
terialet från de ca 30 kvadratmeter, som
undersöktes, består av fynd fran lito-
rinatid (grönstensyxor, skivyxor, tvär¬
pilar, erteböllekeramik m. m.) samt från
olika avsnitt av yngre stenåldern (grop-
ornerad keramik, trattbägarkeramik, sli¬
pade yxor m. m.). Pågående undersök¬
ning har nu koncentrerats till medeltida
anläggningar. Undersökningen bekostas
av Skånska Cementgjuteriet och Solidar
i Malmö.

I samband med villabyggen och an¬
läggande av trädgårdar har påträffats
förhistoriska anläggningar på kv. Jupi¬
ter och Lejonet i Skillinge. Av särskilt
intresse är här boplatslager från yngre
stenåldern med fynd från gropkeramik-
kulturcn. Det rör sig om vida lerkärl
med spetsig botten och med yttäckande
prickdekor. Här påträffades också ler-
lock samt tvärpilar, skrapor och andra
flintföremål.

£
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Bärnstenspärlor.

olika avsnitt av yngre stenåldern och
överraskande nog även från vikingati¬
den. Bruzelius eller någon före honom
torde alltså ha grävt sig ned i kammaren
men ej ha nått ned i lagret med bärn-
stenspärlorna. Inte heller hade det grävts
invid dosens väggstenar, vilket är natur¬
ligt med tanke på risken för ras. Här
påträffades ostörda lager.

I gången hade man uppenbarligen inte
grävt, ty här påträffades flera fynd i
orört läge. Inte heller utanför denna
hade någon undersökning företagits. Här
låg ett mycket vidsträckt röse, på och i
vilket påträffades skärvor av ett stort
antal lerkärl av mellanneolitiska typer.
Det rör sig om keramik med rik dekor,
delvis av mycket hög kvalitet. Tillsam¬
mans med keramiken påträffades också
många flintföremål. På några ställen
låg anhopningar av brända ben (sam¬
manlagt mer än en liter) och ett flertal
slipade yxor, en del eldskadade.

I röset låg ett nära två meter långt
stenblock. På och kring detta påträffades
mycket keramik samt under det ett sot¬
skikt med bränd flinta och brända ben.
Under hela röset låg ett sotblandat sand¬
skikt av kulturlagerskaraktär. I detta
påträffades flinta och keramik av unge¬
fär samma slag som i röset men betyd¬
ligt mera söndertrampat och skadat ge¬
nom sandslitning. Detta lager måste ha
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annat än lite ben, djurtänder, och skör¬
bränd flinta.

Liknande anläggningar har påträffats
i Abbekås, där inte mindre än 24 st här¬
dar undersökts. Förutom skörbränd sten,
sot och träkoisbitar innehöll de flesta
anläggningarna även brända benfrag¬
ment och djurtänder. I en enda anlägg¬
ning påträffades dessutom ett vackert
flintspån.

Stensatta härdar och avfallsgropar
från förhistoriska boplatser är en typ
av fornlämningar som ofta påträffas vid
plöjning och schaktning. Vanligen sak¬
nar dessa anläggningar daterbara fynd
och det var därför med stora förvänt¬
ningar som Kristianstads museum starta¬
de en undersökning på en åker Gärds Kö¬
pinge, där bronsålderskeramik framkom¬
mit i en upplöjd härdanläggning. Fem
gropar undersöktes, dock utan att ge

V >7, jji _mfc-'.
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Skafthålsyxan med kvarsittande
rest av ekskaftet. Copyright Jör¬
gens Foto Halmstad.

SKAFTHÄLSYXA

Den 20 september i år påträffade lant¬
brukaren Gunnar Karlsson i Getinge en
17,4 cm lång ”simpel” skafthålsyxa av
grönsten, när han körde bort schakt¬
massorna från ett ”alekärr” beläget vid
Lyckan, Uppnora, Getinge socken, Ffal-
land. Det märkliga med detta fynd var
inte egentligen skafthålsyxan, som ju är
den vanligaste av alla yxtyper norr om

Skåne, utan att det satt en 4,7 cm
lång träplugg av ek i yxans skafthål.
Träbiten torde utgöra resterna av det
ursprungliga skaftet. Tyvärr får man av
detta fynd ingen lösning på hur man
har skaftat dessa yxor under förhisto¬
risk tid, men man kan utnyttja C-14
metoden för att få ett bidrag till yx-
typens datering.
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JÄRNÄLDERSGRAVFÄLT två dekorerade spiralarmband av brons,
ett utomordentligt välbevarat treflikigt
bronsspänne, en fragmentarisk oval
spännbuckla av brons, en ringnål, som
också var av brons samt ett eneggat
järnsvärd. Tygrester var bevarade i ett
par gravar.

I samband med grustäkt för motor¬
vägsbygget har påträffats ett stort bo¬
plats- och gravområde vid Råga Hör-
stad, nr 23 i Asmundtorp sn. Detta ut¬
grävdes under tiden april— juli 1965 un¬
der ledning av docent Märta Strömberg.
Vid undersökningen framkom boplats¬
rester från yngre stenålder (trattbägar-
kultur) och från äldre romersk järnålder
(bl. a. fragment av ornerat lerblock)
samt ett 30-tal gravar från vendel- och
vikingatid. Antalet gravar har ursprung¬
ligen säkert varit betydligt större, vilket
man fick en antydan om genom de lösa
skelettdelar som påträffades nere i grus¬
taget. Gravarna var i flertalet fall enkla
skelettgravar, som låg på upp till en
meters djup. I ett fall fanns en träkista
med ett flertal järnspikar. Gravgodset
var relativt enkelt. Det bestod mest av
järnknivar och andra mindre järnföre¬
mål samt skifferbrynen och ett fåtal
pärlor. Bland de finare fynden märkes

Utgrävningen av vikingatidsgravfältet
i Norrvidinge, som påbörjades 1963, har
i sommar fortsatts på tredje året. Man
har nu undersökt sammanlagt 43 anlägg¬
ningar, därav 15 gravar, 9 härdar och
19 gropar av skiftande slag. Några av
groparna har innehållit rikligt med kera¬
mik, förmodligen av bronsålderstyp.
Bland gravarna, vilka i regel var orien¬
terade i norr-söder, var två dubbelgra¬
var. Samtliga var skelettgravar med tyd¬
liga spår av någon form av träkistor.
De i år utgrävda gravarna har varit
mindre rika på gravgåvor. Detta talar
för att man nu kommit in på en yngre
del av gravfältet, något som också fram¬
går av en spjutspets från 1000-talet, som
låg i en av gravarna. Bland årets grav¬
fynd dominerar liksom tidigare knivar
av järn, ibland med tillhörande bryne.
Man har också funnit glaspärlor, ett par
bronsringar med pärla i samma material
och en ring av tunna silvertrådar samt
ett ornerat bronsbleck och en nyckel av
järn. Ytterligare 15 anläggningar har
frilagts och återstår att undersöka.

Treflikigt spänne. Foto B. Centervall.
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rundade, medan andra åter uppvisade
cn asymmetrisk, fem- eller sexsidig plan¬
form. I de största husen fanns dessutom
en särskild utbyggnad för en större härd.
Ingången har vanligen varit på den
södra sidan, över hela området låg kok¬
gropar och härdar utspridda, de större
med två eller tre stolphål.

Det var mycket svårt att fastställa
konstruktionen av tak och väggar. Det
kunde endast ske på indirekt väg med
hjälp av de enstaka och mycket osym¬
metriskt fördelade stolphålen. En del av
stolphålen utanför gropkanten var snett
inåtriktade och ibland stensatta utmed
den inåt vättande sidan, medan andra
var rakt nedåtriktade och sällan sten¬
satta. I några av husen kunde avtryck
efter mindre pinnhål iakttagas alldeles i
kanten på gropen, överallt — runtom
och inuti husen — påträffades mycket
små brända lerfragment. Även större,
brända lerkliningsbitar med avtryck ef¬
ter halmstrån och mindre pinnar före¬
kom, vilket antyder, att åtminstone en
del av husen haft lerklinta väggar.

Fyndmaterialet från husen har med få
undantag varit av ett mycket enkelt
slag, såsom ett stort antal keramikfrag¬
ment av ett grovt, dåligt bränt gods
utan dekor, ett förhållandevis ringa an¬
tal ornerade keramikfragment av ett
finare gods, vidare brända och i all syn¬
nerhet obrända vävtyngder, ett fåtal
sländtrissor, varav en ornerad samt de¬
lar av betsel, spik, nitar och knivblad
av järn, brynen och en stor mängd djur¬
ben av bl. a. svin. Bland lösfynden kan
nämnas en större, av eld skadad glas-
flussparla, ett par vikter av järn, ett
förarbete till en benkam, en slät ring
av brons och ett ornerat bronsbeslag,
förmodligen till ett lädersnöre.

GROPHUSBEBYGGELSE

I samband med planeringsarbeten för
ett nytt villaområde i Löddeköpinge,
Skåne, har under sensommaren antikva¬
rie Margareta Weidhagen undersökt hus¬
lämningar med material från en vikinga¬
tida bosättning. Boplatsområdet ligger
väster om Vikhögsvägen på cn höjd¬
sträckning med delvis lerhaltig morän¬
sand och synes mot väster ha begränsats
av en numera helt uttorkad mosse.

Kulturlagret är inom större delen av
området förstört genom senare plöjning.
En mängd keramikfragment av en i stort
sett enhetlig, vikingatida typ har på¬
träffats inom det cirka 1200 m2 stora
undersökningsområdet, vilket synes tyda
på en under denna tid mycket intensiv
bosättning på platsen. Kännetecknande
för boplatsen är s. k. grophus, varav hit¬
intills femton blivit undersökta. Läm¬
ningar efter ett par större hus med när¬
mast rektangulär planform har även
kunnat registreras.

Av husen återstod nu endast själva
bottnarna, vilka utgjordes av skålfor¬
miga nedgrävningar i sanden. Groparnas
djup stod i proportion till deras storlek.
De större groparna mätte drygt 3— 4
meter i diameter och var mellan 0,6 och
0,8 meter djupa, medan de mindre, om¬
kring 2— 3 meter, ej var djupare än
0,35— 0,4 meter. I de större husen iakt¬
togs minst tre eller fyra olika golvni¬
våer, en del med rester efter förstörda
härdar. De två övre golven i ett av de
största husen bestod av hårdtrampad
lera. De mindre husen hade sällan mer
än två golvnivåer. Husen tycks ha haft
en mycket oregelbunden planform. När¬
mast runda eller ovala hus har omväxlat
med mer eller mindre kvadratiska, där
hörnen varit avsneddade eller mjukt
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S:t HANS KAPELL

ptim Vid Bölarp, Veinge socken i Halland
har man i höst frilagt grunden till S:t
Hans kapell. Denna var före undersök¬
ningen helt övertorvad och delvis be¬
vuxen med träd, vars rötter hotade att
spränga sönder murarna. Kapellet, som
torde härröra från senmedeltiden, mäter
12X14 m och är orienterat i O— V. Det
utgöres av en rektangulär byggnad med
kraftiga gråstensmurar utan absid. In¬
vid östra väggen påträffades fundamen¬
tet till ett altare och söder om detta fanns
sammanhängande delar av ett fiskbens-
mönstrat tegelgolv. Söder om kapellet
har även stora delar av en ringformad
mur kunnat friläggas.

Fynden vid undersökningen utgjordes
huvudsakligen av tegel och takpannor.
Ovan tegelgolvet framkom även ett
nordtyskt silvermynt, präglat i Wismar
1555. Tidigare har ett 60-tal koppar¬
mynt från Karl XI:s tid samt ett lerkärl
påträffats invid en offerkälla omedel¬
bart SV om kapellet. Undersökningarna
kommer att återupptagas i vår, varefter
man planerar att restaurera murarna
samt resa ett kors på platsen. Arbetet har
utförts av personal från Hallands muse¬
um i samarbete med Södra Hallands
hembygdsförening.

:

Birkamyntet från Löddeköpinge.

Dessutom har i ett av de större grop¬
husen i Löddeköpinge påträffats ett väl
bevarat 800-talsmynt av silver, vilket
är av en så sällsynt typ, att man hitin¬
tills endast känt till fjorton stycken. Nu¬
mera finns dock blott nio i behåll. Det
är ett s. k. ”birkamynt” och ingår i den
äldsta nordiska myntgruppen. Dess da¬
tering och troliga präglingsområde hör
till de mer omstridda frågorna inom
numismatiken.

På myntets ena sida finns ett skepp
med hög för- och akterstäv, sköldar och
segel samt därunder en fint tecknad fisk.
På andra sidan syns en framåtblickande
hjort med rutmönstrad kropp och stor
krona. Invid hjortens huvud finns till
vänster ett ansikte med långa mustascher
och till höger en ihoprullad orm.

Av de tidigare kända birkamynten
kommer 8 stycken från Birka, där de
påträffats i gravar, 4 från en grav i
Sydnorge och 2 från Värmland respek¬
tive Blekinge, båda betecknade som lös¬
fynd.

Det är således första gången som ett
birkamynt påträffats i Skåne. Av kom¬
binationen båt/hjort finns dessutom tidi¬
gare endast 6 exemplar kända.

I likhet med många av de andra kända
birkamynten har även detta varit för¬
sett med en pånitad ögla och använts
som hängsmycke. Som sådant bör det ha
burits under en längre tid, då intill det
synliga nithålet finns spår av en äldre
nitning närmare kanten.

STADSARKEOLOGI I HALMSTAD

De av Hallands museum ledda under¬
sökningarna vid Stora Torg i Halmstad
avslutades i somras. Den sista etappen
av grävningarna har givit oväntat goda
resultat. Allt som allt har ett tiotal hus¬
grunder, en kullerstensgata, flera sten-
sättningar och en brunn påträffats. In¬
tressant att notera är, att man inom ett
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begränsat område påträffat en samman- dateringar. Vid utgrävningarna har även
hängande del av stadens profana bebyg- ett äldre bebyggelseskede på torget un-
gelse före 1619 års brand. Genom sin der nämnda huslämningar kunnat kons-
typ kan de rektangulära grunderna med tateras. Detta utgöres av mörka kultur-
kullerstensgolv dateras till 1500-talet. lager, som innehåller bl a djurben samt
Mynt- och keramikfynd styrker dessa spetsiga medeltidsskor.

1500-talets kullerstensgata sneddar över Stora Torg i Halmstad mot 1900-talets tegel-
och betongbyggnader. Foto Lennart Lundborg.

ItH 1 :: .« müm::::: 3|B$ |V

■■mn ■■■m :

, 1C
kan

■XpstiäS-'f *

. . '

, 1

'zrJm Ms,
hmt T.rrvnr,

m- * / & **SgiE*ÿ* "l

* ■

Mjøl

t**:V

|p|> •; -jkåå
1

Pt'. f v
V*

-

MM m
u.

V W '
■ • -v

t*
E

ES®*

m
■

39



KARMELITERKLOSTRET I
VARBERG

Det senmedeltida Varberg låg från
1300-talets början till år 1613 några
kilometer norr om den nuvarande sta¬
den. Den flyttades hit sedan hamnen i
dess äldre föregångare, Gctakärr eller
Gamleby, slammat igen. Den nya staden— Nyby eller Ny Varberg— fick sin
plats mellan de två vattendragen Munk¬
ån och Himleån, vid vilkas gemensamma
utlopp hamnen anlades. Under nordiska
sjuårskriget kom Ny Varberg år 1565
att bli krigsskådeplats och efter ännu
ett förödande krig år 1612 gav kungen
befallning att staden skulle flyttas till
sitt nuvarande läge nedanför slottet. På
det gamla stadsområdet uppfördes en
kungsgård, Lindhov, och marken har
sedan dess odlats.

Genom arkivaliska uppgifter vet man,
att ett karmeliterkloster existerat i Ny
Varberg. År 1462 gav provinspriorn i
Landskrona tillåtelse till att ett kloster
upprättades i Varberg. Den exakta stif¬
telsetiden för Varberg-klostret är okänd,
men som fundator nämnes riddaren Aage
Axelsen Thott, som dog år 1477. I och
med reformationen upphör naturligtvis
klosterverksamheten, och år 1531 med¬
delar borgmästare och råd kungen, att
ingen finns kvar i klostret.

Det förmodade området för karme-

\

J J>n □ □
1— LT

- i r— i r

Principplan över de utgrävda grunderna till
klostret.

träffades omedelbart under plogmyllan
(se planritning). På några ställen låg
tegel i skift kvar ovanpå kyrkans kraf¬
tiga grundmur av gråsten. Spår efter
två ingångar kunde konstateras, en i
väster ledande till huvudskeppet och en
sydingång. På grund av det ytliga läget
var kyrkans golvyta till största delen
förstörd och något altarfundament fanns
inte kvar i koret. På klosterlängan och
korgångsmuren fanns inga spår av tegel.
Dessa murar har sannolikt ej hunnit
uppföras under den relativt korta bygg-
nadsperioden.

Både i och utanför kyrkan påträffa¬
des gravar på skilda nivåer. En del av de
75 konstaterade mans-, kvinno- och
barngravarna måste vara tillkomna efter

literklostret i Varberg blev under som- kyrkans rasering. Detta framgick bl. a.
rarna 1964 och 1965. föremål för en av att några skelett låg på kyrkans
arkeologisk undersökning. Platskontrol- grundmur. Av gravar, som med säker-
lant var fil. kand. Margit Forsström, het härrör från klostertiden, har endast
Medel till utgrävningen beviljades av de i området närmast söder om koret

undersökts. Bland dessa fanns en skalleArbetsmarknadsstyrelsen.
Grundmurar till en klosteranläggning, med ett ca 5 cm stort hål efter en tre-

bestående av en ca 47 m lång tvåskep- panation, och, några kranier som bar
pig kyrka samt norr om denna en klos- spår av svärdshugg. Av gravkistorna
terlänga och delar av en korsgång, på- kunde en hel och två fragmentariska
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Danmark. Karmeliterna betraktas ju
liksom dessa som tiggarmunkar.

träkistor tas fram; av de övriga, som
förmultnat, återstod endast spikarna.

Lösfynd i någon större utsträckning
har grävningen inte givit. De skärvor
av lergods och stengods som påträffats,
har i allmänhet varit små men kan ändå
tidsfästas till senmedeltiden. Bland kera-
mikmaterialet fanns en mängd kakel¬
fragment av 1400- och 1500-tals typ,
av både pottkakel och bladkakcl, dels
oglaserade, dels grön- eller gulglaserade.
Till fynden hör också glas och blyspröj-
sar till fönster, några järnnycklar av
olika storlekar från 5 till 15 cm, bitar
av brynjor och en klädesplomb av bly,
märkt Wismar. Ett tiotal mynt har hit¬
tats, av vilka de flesta är danska från
kungarna Hans och Christian I:s rege¬
ringstid, d. v. s. från slutet av 1400-talet
och början av 1500-talet, vidare två
Mecklenburgbrakteater med krönt tjur¬
huvud från 1300-talets slut och en got¬
ländsk 4 pennig eller hvid med lammet
med korsfana och kalk från omkring år
1510.

Munkar av karmeliterorden kom till
Norden under senmedeltiden. De flesta
slog sig ner i Danmark, där det funnits
ett tiotal karmeliterkloster. Det bäst be¬
varade ligger i Helsingör och består av
en treskeppig kyrka med rakslutet kor
och en trelängad klosteranläggning i di¬
rekt anslutning norr om kyrkan. I
Sverige har ett karmeliterkloster fun¬
nits i Örebro och i de gammaldanska
provinserna känner man till två för¬
utom Varbergsklostret, i Landskrona
och Sölvesborg. Inget av dessa är emel¬
lertid arkeologiskt undersökt. Parallel¬
ler till klosterkyrkan i Varberg med ett
sidoskcpp i söder samt det långa koret
finner man närmast i dominikan- och
franciskanordens kyrkor i Sverige och

KYRKORESTAURERING
En sedan länge planerad och efterläng¬
tad restaurering av Fjälkinge kyrka har
i höst påbörjats. Kyrkan hör med sitt
breda romanska västtorn och rika orna-
mentala utsmyckning till de märkligaste
i Skåne. I tornrummet har under res¬
taureringen gjorts en del viktiga iaktta¬
gelser och fynd. Den igenmurade och
svårt skadade västportalen har frilagts
och kommer att så långt möjligt rekon¬
strueras. I tornrummets sydvästra hörn,
omedelbart innanför ingången påträf¬
fades resterna av en liten ugn med bly¬
slagg. Den var byggd av lera direkt på
det ursprungliga kalkbruksgolvet och
hade en oval form med en största diameter
av ca 1 meter. Liknande ”blygruvor”
har tidigare iakttagits i flera danska
kyrkor. Fynd av blyspröjsar tyder på
att man vid ugnen i Fjälkinge arbetat
med att spröjsa fönsterglas; kanske har
man också gjort blyplåtar till taket.
Men varför valde inte blygjutaren att
bygga sin ugn, som avgav så giftiga ga¬
ser, utanför kyrkan? Var det praktiska
eller kultiska skäl som låg bakom verk¬
stadens placering i tornrummet? Frå¬
gorna får t. v. lämnas obesvarade.

RUINKONSERVERING
I BLEKINGE

Till Sölvesborgs slott som fortifikato-
risk anläggning är framför allt två
byggherrar knutna: Valdemar Atter-
dag, som uppförde ett mäktigt försvars-
och bostadstorn på den tidigare anlagda
borgkullen och Verner Parsberg, läns-
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herre i Sölvesborg under 1500-talets
mitt, vilken utförde omfattande bygg¬
nads- och förstärkningsarbeten. Slottet
brändes av danskarna själva 1564 un¬
der nordiska sjuårskriget och hade där¬
efter ingen militär betydelse.

Tornet var uppfört med skalmurar
av tegel inneslutande en i kalkbruk in¬
bakad fyllning av mindre gråstenar
med tillsats av tegelavfall. 1940— 42
utförde undersöknings- och konserve-
ringsarbeten på ruinen (se L. G. Kind-
Ström, Blekingeboken 1942, 1943, 1945).
Av tegelkåpan återstod då endast ett
bottenparti medan fyllningen nådde
som högst ca 11 m över borggården.
Efter 1942 har byggnadslämningarna
på borgplatån endast varit föremål för
mindre konserveringsinsatser. Den vä¬
sentligaste uppgiften, att ge den för
alla slags destruktiva krafter utsatta
blottade murkärnan en definitiv stadga,
syntes länge vara ett olösligt problem.
Men ett försök att realisera denna ruin¬
vårdarens älsklingstanke har nu gjorts
med den konservering, som utfördes

hösten 1964 med tillämpning av en ny
teknik baserad på tryckluft.

Arbetet utfördes i tre moment. Det
första bestod av en bortrensning av allt
löst material genom blästring med sand
och vatten. Därefter sprutades flytande
betong över hela ytan, så att ett ca
halvdecimeter tjockt skikt bildades.
Under tredje momentet sandblästrades
slutligen de betongöverdragna partier¬
na, detta för att avlägsna förtjockningar
i massan och återge murkärnan dess
grovt rabbiga yta med synliga stenkon¬
turer.

Det är ännu för tidigt att avgöra om
denna behandling kommer att stå sig.
Ur tekniska och antikvariska synpunk¬
ter goda resultat har dock tidigare upp¬
nåtts med denna metod, bl. a. på Borg¬
holms slottsruin. Arbetet har utförts av
Svenska Injekteringsaktiebolaget, Stock¬
holm.

Det märkliga med det av Christian
IV år 1599 grundlagda Kristianopel,
den första fästningsstaden i Norden en-

æg

Sölvesborgs slottsruin efter res¬
taureringen 1965. Foto I. Atter-
man.
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Restaureringsarbete på Kristiano-
pels stadsmur. Foto I. Atterman.

ligt renässansens normer, är att stads¬
muren och flertalet av dess bastioner
ännu till största delen är bevarade, trots
avsiktlig demolering på 1670-talet och
senare tiders stentäkt. I sitt slutstadium
på 1650-talet omslöt stadsmuren en yta,
vars utsträckning i norr-söder uppgick
till 900 m och i väster-öster till 150 m.

I Blekingeboken 1938 har Bengt
Bengtsson redogjort för Kristianopel
som fästning och för de undersöknings-
och konserveringsarbeten, som utförts
på platsen 1937— 1938. När en ny kon-
serveringsetapp påbörjades 1964 anknöt
denna till den punkt på muren, där ar¬
betet slutade 1938.

Muren, som här löper utmed östra
stranden, hade vid 1600-talets mitt en
höjd av 3 å 4 m, på krönet fanns dess¬
utom en jordvall. Tjockleken uppgår
till ca 3 m. På den aktuella sträckning¬
en var muren nedbruten till en höjd av

1 å 2 m över markplanet. Vad som ej
bortförts av byggnadsmaterialet låg som
en bred sträng utmed murens fot, mest
på sjösidan. Muren består av skalmu¬
rar byggda av tämligen likstora otuk¬
tade block och en kärna av sten av
växlande storlek i fast kalkbruk.

Riktlinjer för den här pågående kon¬
serveringen är att fortlöpande utnyttja
det mesta möjliga av det kvarliggande
byggnadsmaterialet, att återställa mur¬
liven med tillämpning av äldre skift¬
system och fogningsteknik samt att upp¬
åt avsluta muren på sådant sätt att till¬
räckligt fall för vattenavrinning uppstår
samtidigt som krönet i sin längdriktning
får en otvungen kontur, som följer de
översta blockskiften. Under 1964— 1965
har ca 200 m av muren färdigställts
och återuppförts till en höjd av 2 å
2,5 m.

Ingemar Atterman
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Inte mindre än tre 1500-talsbyggnader
kominer emellertid inom den allra när-

RESTAURERINGAR AV 1500-
TALSHUS I MALMÖ

maste framtiden att ånyo visa fram sina
Att ingen stad i Norden har så många tidigare dolda murytor.

förnäma byggnader från 1500-talets
förra hälft som Malmö, har länge varit restaureringsprojekt har redan flitigt
känt bland fackfolket. Eftersom prak- omnämnts i dagspressen, borgmästaren
tiskt taget samtliga ifrågavarande hus Jörgen Kocks forna residens vid Väster¬
svårt vanställts av ombyggnader eller gatan. De nu i stort sett avslutade un-
varit täckta av tjocka putslager, har de dersökningsarbetena har över förväntan
knappast i någon större utsträckning bekräftat denna byggnads rangställning
kunnat uppmärksammas av allmänheten, som seklets förnämsta bevarade borgar¬

hus på skandinaviskt område. Huset
består i själva verket av två samman-

Jörgen Kocks hus. Kritstenspoml. Foto byggda komplex. Det ena, en länga längs
Iwa-foto.

Det ojämförligt största av dessa tre

Västergatan, omnämnes i slutet av 1500-
talet, då den säges bestå av tre bodar,
d. v. s. lägenheter till uthyrningsända-
mål. Den östligaste av dessa har någon
gång strax efter, eller kanske redan un¬
der den egentliga byggnadsperioden, för¬
enats med huvudbyggnaden, genom att
man tagit upp en öppning i skiljemuren,
som försetts med en rikt profilerad och
bemålad kritstensportal.
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Huvudbyggnadens rikt utsmyckade
gavel har ju även tidigare varit synlig,
även om den täckts av tjocka putsskikt.
De många relieferna, skulpturerna och
listverken har nu visat sig bestå av krit-
sten, vilket ger en mycket brokig effekt
av det slag, som man lärt sig betrakta
som holländsk. Denna gavel är också,
liksom f. ö. även byggnadskomplexets
övriga gavlar, murad i kryssförband,
alltså den murningsteknik, som några
decennier senare blir allmän i hela Nor-
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den genom den nederländska renässan¬
sens snabba utbredning.

Gavelhusets nedre våning har tyd¬
ligen ursprungligen inrymt kontor och
andra lokaler för affärsändamål, men
denna vånings rumsdisposition har re¬
dan tidigt utsatts för genomgripande
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förändringar, varför man svårligen i
detalj kan redogöra för det ursprung¬
liga utseendet. Den övre våningen har
av allt att döma haft två kammare och
ett stort rum, som gått genom hela hu¬
sets längd. Vart och ett av dessa rum
har haft en öppen spis, samt varit för¬
sett med väggmålningar. I den ena kam¬
maren är dessa målningar utförda i

grisaille. Motiven utgöres av växtorna-
mcnt och arkitekturdetaljer.

Till huvudbyggnadens södra gavel an¬
sluter en särskild salsbyggnad, med en
stor sal i bottenplanet och en lika stor
salskammare en trappa upp. Salen har
genom en nu borthuggen kritstensportal
haft förbindelse med det stora gavel¬
husets bottenvåning. I såväl sal som sals-
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kammare finns rikliga målningsfragment
i salen såpass stora att en tämligen god
helhetsverkan torde kunna erhållas, när
restaureringen avslutats. Kammarens
målningar synes vara nära besläktade
med målningarna i Petrikyrkans Krä-
markapell, men är ur kvalitetssynpunkt
bättre än dessa. Eftersom Krämarkapel-
lets utsmyckning daterats till 1520-talet,
och Jörgen Kocks hus genom en inskrift
på gaveln är tidfäst till år 1525, kan
man ha rätt att tänka sig ett direkt sam¬
band.

Restaureringen av detta stora bygg-
nadskomplex sker helt i privat regi, och
arbetets omfattning gör det till ett unikt
initiativ. Kockums personalstiftelse in¬
köpte fastigheten för ett par år sedan
och har för avsikt att använda den fär-
digrestaurerade byggnaden för möten
och sammankomster.

nerligen värdefulla egendom. I början
av 50-talet upptäcktes målningar i bot¬
tenvåningens västra del, samtidigt som
man knackade ren fasaden mot Väster¬
gatan. I år har även gårdsfasaden ren¬
gjorts, vilket bl. a. lett till upptäckten
av en intressant privatanläggning. Ro¬
senvinge-huset kan bäst karakteriseras
som en tvillingbod av mycket ansenliga
dimensioner. Varje bod har två våningar
och till varje våning har hört ett torn¬
formigt utbyggt avträde. Dessa fyra av¬
träden har varit sammanbyggda, och
det är spåren efter denna anordning,
som nu kan iakttas på gårdsfasadens
mittparti.

Även Malmö stad har under året bör¬
jat projektera en restaurering, om ock
av mindre omfattning, eftersom det gäl¬
ler stadens bäst bevarade 1500-talsbygg-
nad, det s. k. Kompanihuset, som ligger
på rådhusets granngård invid den smala
Kompanigatan. Inom kort kommer den¬
na byggnads trappgavlar åter att höja
sig över husen vid Stortorget, på samma
sätt som de gör på Matthias Flensburgs
nyupptäckta lavering från 1804.

Flera andra malmöföretag är emeller¬
tid ägare till endast obetydligt mindre
byggnader från ungefär samma tid. Det
s. k. Rosenvinge-huset, som ligger intill
Jörgen Kocks hus, tillhör således den
gamla malmöfirman Beijer, ett företag,
som sedan länge visat ett mycket stort
intresse för sin byggnadshistoriskt syn- Rikard Holmberg

Spetsen av Kompanihu¬
sets gavel t. h. , rådhuset
i dess 1500-talsskick t. v.
Utsnitt ur lavering av
M. Flensburg.
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Från Elleholm gick färden de få kilo-
meterna till fallen i Mörrum, sedan ti¬
dig medeltid — om inte längre — plat-

Föreningens höstexkursion den 12 sep- sen för ett givande laxfiske. Man prome-
tember till västra Blekinge fick god an- neradc på de fördämningar och broar,
slutning och blev i alla avseenden lyc- som ännu bildar fästen för laxtinor.
kad. Den första anhalten gjordes i Söl- Valdemars jordebok upptar laxfisket
vesborg, där Nicolaikyrkan demonstre- som kunglig egendom; det är alltså följd-
rades av intendent Lars-Göran Kind- riktigt, att det också i våra dagar tillhör
ström. Man fick en klar bild av hur staten.

ALE-UTFLYKT

koret och långhuset från 1300-talets bör¬
jan vid århundradets slut tillbyggts med förening på kaffe i Skottsbergska går-
torn, vapenhus och kapell. I det inre den, den märkliga köpmansgård, som
besågs de märkliga målningarna i kor står praktiskt taget i detalj helt bevarad
och vapenhus, samt den intressanta Sten- från byggnadstiden 1763— 66, med sitt
toftenstenen i vapenhuset. Vid en smör- ståtliga boningshus vid Drottninggatan
gåslunch i Slottsrestaurangen redogjorde och sina magasin, stall och bodar ner
intendent Kindström för stadens och mot Ägatan samt den knappast restau-
slottets historia. Det senare skildrades rerade, men väl konserverade handcls-

I Karlshamn bjöd stadens fornminnes-

som ett kärntorn innanför en hög mur, boden från 1766 i boningshusets källare.
uppfört på 1200-talet. Slottet demon- Gården demonstrerades av intendent
strerades sedan av Kindström och lands- Bengt Bengtsson, som också redovisade,
antikvarie Ingemar Atterman, som be- vad som skett vid konserveringsarbetena
skrev de metoder, som tillämpats vid under 1950-talet.
murresternas konservering. (Se sid. 00) Nära Skottsbergska gården, ett stycke

I det vackra vädret fortsatte bussre- uppåt Drottninggatan, ligger det s. k.
san till Elleholm, där ägaren, skepps- Berghska huset, uppfört samtidigt med
redare Ingolf Schänder, tog emot och Skottsbergska efter en stor brand 1763.
ledde en rundvandring runt holmen i Gården inrymmer nu stadsbibliotek och
Mörrumsån, platsen för den medeltida museum. Det senare demonstrerades av
borgen Sjöborg, som tillhörde ärkebi- fornminnesföreningens ordförande, ad-
skopsstolen i Lund och vars grunddrag vokat Flugo Santesson, samt av köpman
kunde skönjas i terrängen. Staden Elle- Fritz Johansson och konstnären Thure
holm, som fick privilegier 1450, har le- Wahlström, vilken till stor del svarat
gat huvudsakligen öster om holmen, för museets ordnande och restaurerat
Själva hovgården — bl. a. ägd av läns- åtskilligt av dess material, framför allt
grevinnan Louise Danner — besågs ut- den rika skatten av väggmålningar från
ifrån, varefter gårdens privatmuseum barock och rokoko. Biblioteket i botten-
med aktningsvärda samlingar av bl. a. våningen visades av stadsbibliotekarien
bonadsmålningar, laxfiskeredskap och Elsa Ohlin.
sjöfartsminnen grundligt studerades.
Slutligen demonstrerade skeppsredare där en utflyktsbåt väntade och förde
Schänder kyrkan, en korsvirkesbyggnad sällskapet ut till Boön, platsen för dc

första befästningar, som efter Roskilde-

Man tog nu en promenad till hamnen,

från 1700-talets början.
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freden anlades här, och för ett skepps-
varv. Mitt i hamninloppet ligger en
holme, där Erik Dahlberg lät anlägga
cn fästning, som fick sitt elddop under
kriget på 1670-talet. Hamnkamrer Tage
Jönsson gav en livfull skildring av dessa
händelser och av hamnens historia, och
intendent Bengtsson berättade något om
napolconkrigets konsekvenser för Karls¬
hamn och Hanöbukten 1810— 11, då
Nelsons gamla Victory kryssade bland de
blekingska skären.

Efter sjöfärden åts middag på Salt¬
sjöbadens restaurang. God stämning råd¬
de, särskilt efter greve Hans Wachtmeis¬
ters kåseri om Blekinge och blekingarna,
”detta svartmuskiga, tjuvaktiga, flat¬
bottnade och under århundraden iland-
smugna släkte” för att citera Bengt Berg.
Föreningens ordförande framförde allas
varma tack till dem, som på olika sätt
bidragit till att göra denna utflykt till
en minnesvärd succc.

Bengt Bengtsson
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SVEN E. NOREEN LÄMNAR ALE

Det måste ha varit en chock för Sven
Noreen, när han första gången mönst¬
rade den nytillsatta redaktionskommit¬
tén för tidskriften Ale. Vi var alla pessi¬
mistiska, bekymrade, osäkra inför cn
uppgift, som ännu i så hög grad saknade
konturer. Sven Noreen sjönk allt dju¬
pare ned i Erik Cinthios arbetsrums-
fåtölj och sög tyst på sin pipa. Sedan
reste han hem till Kristianstad och ska¬
pade Ale.

Det kan inte råda någon tvekan om
att den specifika framtoning som heter
Ale, Historisk tidskrift för Skåneland,
i utpräglad grad är Sven E. Noreens
verk. Han övervann snabbt vårt inre
motstånd inte genom hurtfrisk lokal¬
patriotism eller genom några brösttoner
om tidskriftens heroiska förflutna utan
genom att skapa en stimulerande arbets¬
gemenskap, ur vilken nummer efter num¬

mer av Ale växte fram. Med fast hand
genomdrev redaktören, att tidskriften
skulle vara ”Ale-mässig”, ett begrepp
som han gärna och ofta använde som
slagträ i våra inomredaktionella debat¬
ter.

Vad betydde då det Alc-mässiga? Jag
skulle vilja definiera det som en lätt och
vänlig ton, som täckte — men inte dolde— ett starkt sakligt engagemang. Det
Ale-mässiga, vad är det sist och slut¬
ligen om inte Sven E. Noreens egen sig¬
naturmelodi, när han rör sig på gränsen
mellan forskning och förkunnelse.

Då Sven Noreen nu lämnar både Ale
och Skåneland, vill redaktionskommit¬
tén tacka honom för ett givande sam¬
arbete och för en ton, som vi lystrat till
med växande glädje.

Birgitta Odén

NY REDAKTÖR FÖR ALE

Med detta häfte inträder antikvarien,
fil. kand. Carin Bunte som ny redaktör
för vår tidskrift. För Ales läsare är hon
ingen ny bekantskap, eftersom hon allt
sedan första häftet 1961 medarbetat med
artiklar och notiser från sitt arbetsfält.
Carin Bunte är sedan fem år anställd
som antikvarie hos landsantikvarien i
Kristianstads län. Med den kännedom
som jag fått under vårt mångåriga sam¬

arbete om hennes kunnighet i skånsk
historia och arkeologi överlämnar jag
med fullt förtroende redaktörskapet. Jag
önskar Carin Bunte lycka till med Ale
och jag hoppas och tror att hon hos
styrelsen, redaktionen och läsekretsen
kommer att möta den uppmuntran och
det stöd som för mig varit en förutsätt¬
ning för arbetet.

S. E. N.
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