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Skånsk medeltida träskulptur - en presentation

Av Lena Liepe
Institutionen för konstvetenskap. Lunds universitet

Det bevarade beståndet av kyrklig figurskulptur i trä i Skåne utgör cn försvinnande liten
del av den rikedom, som cn gång fyllde dc skånska kyrkorna. Sammanlagt finns i dag
drygt trehundra skulpturer, skulpturgrupper oeh altarskåp kvar i kyrkorna och i olika
museisamlingar. I föreliggande artikel presenteras resultatet av den totalinventeiing av
skulpturen som utgör underlaget för författarens avhandlingsarbete.

innehar att det finns något kvar frän om¬
kring 35 % av Skånes medeltida kyrkor.
Hälften av skulpturerna finns fortfarande
i kyrkorna, medan samlingarna i Lunds
universitets Historiska museum (LUHM)
omfattar 126 skulpturer eller skulptur¬
grupper. I Statens Historiska museum i
Stockholm (SHM) finns ytterligare ett
drygt tiotal skånska skulpturer, och 14
verk finns spridda i ett antal mindre
museisamlingar i Skåne.

Till de viktigaste inventarierna i en medel¬
tida kyrka hörde figurskulpturen i trä:
krucifixet i kyrkans triumfbåge, altar¬
skåpet pä högaltaret, helgonbilderna i
sina skåp på sidoaltama. Även de mindre
kyrkorna på landsbygden var säkerligen
försedda med minst fyra eller fem skulp¬
turer: triumfkrucifix, mariabild och två
eller flera bilder av helgon på altaren, i
nischer och på väggarna runtom i kyrkan.
Linder århundradenas lopp förnyades
bildbeståndet i kyrkorna; äldre krucifix
och helgonskulpturer byttes efter hand ut
mot nytillverkade, vilket innebär att det
totala bildbeständet i Skåne måste ha
varit avsevärt under den period på om¬
kring trehundrafemtio år, från vilken det
finns träskulpturer bevarade.

Av detta finns endast cn bråkdel kvar.
Den inventering av beståndet av skånsk
medeltida träskulptur, som här ska pre¬
senteras, har visat att det i dag finns drygt
trehundra fristående skulpturer, helgon-
och altarskåp samt skulpturgrupper, som
har hört samman i ett altarskåp (och som
därmed räknas som ett verk). Dessa
skulpturer hör, eller har hört, till inventa¬
rierna i 181 olika kyrkor i Skåne, vilket

Skulptur från 1100-talet till 1300-talet
De äldsta skulpturerna kan föras tillbaka
till 1100-talets senare del. Det är ett fåtal
krucifix av den äldre, s.k. romanska
typen, med den krönte Kristus stående
framför snarare än hängande på korset,
med parallellsatta fötter, lyftat och
frontalt hållet huvud med öppna ögon
och en fysionomi, som inte präglas av
smärta, utan är lugn och samlad. Det
mest kända av dessa är krucifixet från
Tryde i Ingelstads härad i sydöstra Skåne,
nu i SHM och ett av landets finaste och
bäst bevarade äldremedeltida krucifix
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över huvud taget. I Vankiva i Göinge
härad finns ett besläktat krucifix av något
enklare utförande, och till dessa två kan
läggas ytterligare fem krucifix från ]100-
talets slut och 1200-talets första del. Tre
av dessa finns i LUHM, nämligen kruci¬
fixen frän Rcbbclbcrga i Bjärc härad,
från Osby i Göinge härad samt rester av-
ett krucifix från Vallkärra i Torna härad
strax norr om Lund; endast nedre delen
av bålen, höftklädet och en bit av benen
återstår, sedan en folkskollärare i Vall¬
kärra hunnit såga upp det mesta av kruci¬
fixet till orgeltangcntcr vid 1800-talets
slut.1

talets första hälft uppträder ett nytt slag
av krucifixframställning, där figuren
hänger med korsade fotter, mindre upp¬
rätt och mer svängd kroppsställning samt
sänkt huvud, på vilket kungakronan så
småningom ersätts av en törnekrona -
kalva riegruppen från Gualöv, Villands
härad (nu i LUHM) är ett exempel på
den höga kvalitet, som kännetecknar de
främsta verken från denna period. Kris-
tusfigurens långa, smärta bål och det
knälånga höftklädet, som hänger från en
rundad vulst i midjan och faller i rika,
tunna veck, är drag som karakteriserar
krucifixen i denna stilströmning. Den har
givits beteckningen sydskandinavisk stil.
då skulptur i samma riktning återfinns i
flera av de övriga danska områdena; de
svenska verk i sydskandinavisk stil, som
finns i bl.a. Småland, har setts som influ¬
erade eller importerade från danskt om¬
råde.3

Även madonnorna i den sydskandina-
viska stilen är krönta, de sitter värdigt
frontalt, svepta i mantlar med det likale¬
des krönta Jesusbarnet på vänster knä,
och de äger i uttrycket litet grand av de
samtida krucifixens upphöjda frid; ett fint
exempel är madonnan i Kiaby i Villands
härad, där del även finns ett krucifix, som
hör till samma riktning. Helgonfigurcrna
från samma skede utgörs bl.a. av ett antal
tronande heliga biskopar, och tre stående
helgon. Med tanke pä att mängden beva¬
rade skulpturer är så pass stor. trots att
många krucifix och helgonbilder från den
här tiden sannolikt sä småningom ersattes
med senmedeltida skulpturer, verkar
1200-talet ha varit en expansiv period, då
många sockenkyrkor försågs med trä¬
skulptur. De flesta skulpturerna visar
mer eller mindre påtagliga likheter vad
gäller formmässiga karakteristika, dvs.
krucifixen och de tronande madonnorna

I LUHMrs samlingar finns också det
enda skånska exemplaret av en tronande
madonna från 1100-talet av en typ, som
förekommer i ganska stort antal från
medeltida svenskt område och som
brukar grupperas med utgångspunkt från
madonnorna frän Viklau på Gotland och
Appuna i Östergötland.2 Den lilla ma¬
donnan från F.ljaröd i Albo härad skiljer
sig dock en hel del från de svenska skulp¬
turerna bl.a. vad gäller skärning av dräk¬
tens vcekfall och tronens utformning,
något som kanske tyder på att det inte
fanns några närmare samband mellan den
danska och den svenska skulpturproduk¬
tionen under perioden. I Eljaröd finns
ytterligare en tronande madonna, frän
1300-talets början, och den omhuggning
av 1100-lalsmadonnans ansiktsparti och
här, som påtagligt förändrat dess uttryck,
kan vara resultatet av en omarbetning av-
madonnan till ett annat (manligt?) helgon
i samband med anskaffandet av den yngre
bilden.

En relativt stor del av den skånska
medeltidsskulpturcn hör till 1200-talet -

förutom närmare trettio krucifix även ett
tiotal tronande madonnor, och lika
mänga andra helgonfigurer. Under 1200-
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Kalvariegrupp frän Gualöv, Villands härad, 1200-talets första hälft. (Foto: LUHM.)

träskulptur. Ett litet antal tronande
madonnor och ett manligt helgon kan
hänföras till 1300-talets första del, som
sena utlöpare av det föregående århund¬
radets skulpturtradition.4 Ett fåtal kruci¬
fix av tämligen anspråkslöst utförande
kan också placeras i 1300-talets första
hälft, medan avsaknaden av bevarade
skulpturer från århundradets senare del
motsvaras av t.ex. svenska förhållanden.5
Undantag vad gäller den ganska enkla

äger många gemensamma drag i det all¬
männa utförandet. Några arbeten står
varandra så nära, att ett verkstadsmässigt
samband kan antas, men även flertalet av
periodens övriga skulpturer hör till en
övergripande, gemensam stilriktning,
något som skiljer den här perioden från
senmedeltiden med dess större mångfald.

Det följande århundradet utmärks, i
kontrast till 1200-talet, av en påfallande
knapphet vad gäller andelen bevarad
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Senmedeltidens skulptur
Ett slags upptakt till det omfattande sen¬
medeltida skulpturmaterialet bildar en
grupp skulpturer, som kan samlas kring
altarskåpet i Lunds domkyrka, arkival-
iskt belagt till 1398, när Ida Pedersdotter
Falk av Gladsax testamenterade 10 mark
silver för altarskåpets slutbetalning.8 Två
altarskåp från Ystad, ett krucifix i Hörby
i Frosta härad, samt tre helgonbilder från
olika delar av Skåne - däribland ett ståt¬
ligt helgonskåp med S:t Kristoffer i Fals¬
terbo i Skytts härad - hör till de arbeten,
som stilmässigt hör ihop med Lunda-
skåpet. Samtliga ingår i en skulpturtradi¬
tion, som har uppkallats efter målaren
och verkstadsledaren Bertram från Min¬
den, med en känd verksamhet i Hamburg
1367-1410. Benämningen bertramstil är
egentligen missvisande, eftersom det
handlar om en gängse nordtysk variant av
den s.k. internationella gotiken, den all¬
mänt spridda stilriktningen i Europa
under 1300-talets senare hälft. Bertram
från Minden råkar vara en av de få till
namnet kända verkstadsledarna i Öster¬
sjöområdet under perioden, men det
betyder inte att alla arbeten i denna rikt¬
ning kan tillskrivas honom själv, hans
verkstad eller andra hantverkare med
direktkontakt med Bertram.9 De båda
altarskåpen i Lund respektive från S:t
Petri i Ystad (nu i LUHM) har på tekniska
grunder visats komma från samma verk¬
stad,10 en verkstad, som man i allmänhet
har velat lokalisera till Skåne 11 men som i
praktiken lika gärna kan ha legat i någon
av de nordtyska städerna på andra sidan
Östersjön. Från olika andra verkstäder,
sannolikt nordtyska eller åtminstone
under ledning av nordtyska hantverkare,
kommer övriga skånska skulpturer i
samma stilströmning. Tre tronande ma¬
donnor från sydvästra Skåne, som visar
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Tronande madonna från Östra Tommarp, Järre-
stads härad, 1300-talets första hälft. (Foto:
LUHM.)

kvalitet, som präglar det lilla beståndet
av 1300-talsskulptur, bildar två skulptu¬
rer från Östra Tommarp i Järrestads
härad - ett krucifix av den typ från 1300-
talets mitt, som Aron Andersson kallar
Crucifixus Dolorosus6 och som sannolikt
är ett importarbete från något av de till
det skånska landskapet gränsande sven¬
ska stiften, samt en tronande madonna,
som av Aron Andersson har beskrivits
som en »Hanseatic version of the French
High Gothic Ideal of the Madonna»7
(båda skulpturerna i dag i LUHM).

4



tydliga influenser från denna skulptur¬
riktning, kan antas vara lokalt tillverkade
i en inhemsk variant av den nordtyska
strömningen, och detsamma gäller möj¬
ligen altarskåpet i S:ta Maria kyrka i
Ystad.12

Över tvåhundra skulpturer hör hemma
i medeltidens sista tredjedel, från och
med 1400-talet till en bit in på 1500-talet.
Beståndet utgörs till drygt hälften av
krucifix, vilka tack vare mängden kan
grupperas och bestämmas i relation till
varandra i en utsträckning, som inte är
möjlig med det mer begränsade mate¬
rialet från de tidigare perioderna. Flera
krucifix bildar grupper som kan placeras i
1400-talets första hälft, från krucifixet i
Fjälkinge i Villands härad, som kanske är
det som i utformningen står Hörbykruci¬
fixet närmast, till varianter där stilisering¬
en i gestaltningen förts längre - olika
kategorier kan exemplifieras med kruci¬
fixen från Everöd i Gärds härad (f.n. i
Östra Sönnarslövs kyrka), från Kågeröd
i Luggude härad (nu i LUHM), och i
Magiarp i Skytts härad. Särskilt gruppen
kring det sistnämnda krucifixet känne-
teckans av en betoning av lidandet hos
Kristusfiguren, med huden spänd över
revben och armar, hängande huvud och
ett plågat ansikte med djupt liggande
ögon underen fårad panna. Från århund¬
radets mitt och under dess andra hälft
uppträder andra figurtyper, som allmänt
sett är tyngre och massivare, med krafti¬
gare anatomi och utdragna, tunga ansikts¬
drag. Antalet krucifix, som hör till denna
typ, är avsevärt, och vanligen kan utför¬
andet betecknas som tämligen ordinärt.
Ett undantag är krucifixet i Södra Rörum
i Frosta härad, som är av en för perioden
enastående kvalitet: en slank och välpro-
portionerad figur med smalt ansikte, lång
bål och det för tiden karakteristiska,

b iu

Krucifix i Maglarp. Skytts härad, 1400-talets första
hälft. (Foto: LUHM).

korta höftklädet svept omlott om län¬
derna.

Från och med 1400-talets slut före¬
kommer en krucifixtyp med en spensligare
figur, försedd med långa och brett satta
ben med fotterna vridna inåt snarare än
lagda över varandra, mer genomarbetad
skärning av hår- oeh skäggparti, omfångs¬
rik törnekrona och, särskilt omkring
1500, veckrikare höftkläde med stora
sidoflikar, som fladdrar ut från höfterna.
Från medeltidens sista period finns be¬
varat ett antal krucifix av anmärknings¬
värt hög kvalitet, vilka kan antas vara
importarbeten. Krucifixet från Ljungby i
Villands härad (nu i LUHM) och kalvarie-
gruppen i S:ta Maria i Ystad visar Kristus
som en kraftfull gestalt av imponerande
dimensioner, liksom krucifixet i Holmby i
Frosta härad. Detta senare har av Aron
Andersson satts i samband med traditio-
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Mariekröningsgrupp i Tåssjö, Norra Åsbo härad, 1500-talets början. (Foto: LUHM.)

nen efter Claus Berg, en av de mest infly¬
telserika bildhuggarna i Danmark under
1500-talets början.13

Till denna tradition kan flera ytter¬
ligare arbeten hänföras, t.ex. ett par
grupper av figurer från altarskåp med den
apokalyptiska madonnan som central¬
motiv i Höör i Frosta härad och Hallaröd
i Onsjö härad, en mycket fin mariekrö¬
ningsgrupp i Tåssjö i Norra Åsbo härad
och en likande, som eventuellt har hört
hemma i Lunds domkyrka (nu LUHM),
samt två manliga helgon i Häglinge i
Göinge härad. Snarare än att se samtliga
dessa skulpturer som tillverkade av elever
till Claus Berg kan man beteckna dem
som yttringar av de sydtyskt influerade

strömningar, som allmänt präglade den
nordtyska skulpturtillverkningen vid
medeltidens slut och som Claus Bergs
produktion, men även t.ex. Benedikt
Dreyers i Lübeck, är ett resultat av.
Krucifixet i Barsebäck i Harjagers härad,
pietågruppen i Arrie i Oxie härad och
nådagruppen från en okä" ' .yrka (nu i
LUHM) ingår också i denna riktning och
hör sannolikt ihop som arbeten från
samma verkstadsproduktion, eventuellt
nordtysk men möjligen dansk eller t.o.m.
skånsk (en pietågrupp är en grupp som
visar Maria med den döde Kristus; en
nådagrupp visar Gud fader med den kors¬
fäste eller döde Kristus och ibland den
helige Andes duva).
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Ruhe»,14 varav fyra är kända i Skåne.15
Några skulpturer har bevarat de helgon¬
skåp, som skulpturerna i allmänhet var
placerade i, t.ex. den magnifika nåda-
stolsbilden från 1400-talets första del i
S:t Olof i Albo härad, en tronande ma¬
donna från 1400-talets början från Norra
Nöbbelöv i Torna härad (nu i LUHM)
oeh en S:t Olof från omkring 1500 i Norra
Strö i Göinge härad. Ett antal skulpturer
är av sådant utförande, att de kan betrak¬
tas som importerade, i första hand från
nordtyskt område. Detta gäller bl.a. det
nämnda nådastolsskåpet i S:t Olof, en
stående Anna-själv-tredje och en stående
madonna från 1400-talets första del från
Vittskövle i Gärds härad (nu i LUHM),
samt en apokalyptisk madonna och två
mindre helgon från 1400-talets slut från
Smedstorp i Ingelstads härad (nu i Kultu¬
ren i Lund respektive i LUHM). Den
övervägande delen av beståndet utgörs
doek av skulpturer av varierande kvalitet
och i de flesta fallen av inhemsk tillverk¬
ning.

1
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Anna-själv-tredje från Vittskövle. Gärds härad.
1400-talets första hälft. (Foto: B. Centerwall.)

Altarskåpen
De tre altarskåpen från 1300-talets slut,
som omnämnts ovan, hör till de tidigaste
exemplen i landet på fullt utvecklade
altarskåp, där flera rader av helgon om¬
ger en central korsfästelse- eller marie-
kröningsscen. Skåne äger ytterligare 14
mer eller mindre väl bevarade altarskåp,
sju från 1400-talet och sju från 1500-talet
- ett avsevärt antal av de enstaka figurer,
som i dag finns bevarade från senmedel¬
tiden, bör dessutom ha ingått i nu för¬
svunna altarskåp. För de flesta av dessa
kan förutsättas en nordtysk tillverkning,
eller inhemsk tillverkning efter de nord¬
tyska förebilder, som var allmänt spridda
under senmedeltiden. Högaltarskåpet i

Variationen är stor under senmedel¬
tiden vad gäller madonnor och andra
helgonfigurer, både med avseende på ut¬
förande och ikonografi, och det är svårt
att ge en kortfattad, samlande översikt av
materialet. Antalet madonnor från 1400-
talet och 1500-talet uppgår till 25, och
helgonfigurerna från samma period är
över 30. Samtidigt utökas uppsättningen
av bildtyper med bl.a. pietågrupper, nåda-
grupper, Anna-själv-tredje (Anna-själv-
tredje är ett motiv som visar Marias moder
S:ta Anna, Maria själv och Jesusbarnet),
apokalyptiska madonnor och sittande
Kristusfigurer, s.k. »Christus in der

7
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Helgonskåp med S:t Kristoffer i Falsterbo, Skytts härad, 1390-talet eller omkring
1400. (Foto: LUHM.)

S:t Olof i Albo härad har av Aron Anders¬
son setts som ett prov på det senare 16 och
visar i corpus en figurrik korsfästelsescen
- enligt Francis Beckett den äldsta av
detta slag i Danmark17 - omgiven av
rader av helgon i flygeldörrarna. Skåpet
är försett med dubbla flygeldörrar, på
vars mellansidor sexton reliefscener med
passionsmotiv återges. Även högaltar¬
skåpet i S:ta Maria i Helsingborg har
dubbla flygeldörrar, men med målade
passions- och helgonbilder på de yttre
sidorna. Både corpus och flygeldörrarnas
insidor är här försedda med figurscener i
relief.

Det mindre altarskåpet iFalsterbo och

altarskåpet från Elleköpinge i Villands
härad (nu i S:ta Maria - f.d. S:t Nikolai -
i Åhus) är av en annan typ, med tre lik¬
stora stående helgonfigurer i corpus, om¬
givna av mindre helgon i relief eller av
målningar i flygeldörrarna. De fyra nu
nämnda, samt altarskåpen i Tolånga i
Färs härad, i Bosjökloster i Frosta härad
och i Västra Hoby i Torna härad, hör till
1400-talets mitt eller senare hälft. Till
1500-talet hör bl.a. ett högaltarskåp i
Falsterbo med en ovanligt utarbetad
ikonografi, som visar fyra gammaltesta¬
mentliga typologier för inkarnationen,
altarskåpen i Kiaby och Oppmanna i Vil¬
lands härad-båda från samma verkstad-

8



samt Skiines enda nederländska altar¬
skåp. i Västra Ingelstad i Oxie härad.
tillverkat i Antwerpen omkring 1520.
Även i Everöd i Gärds härad, i Vallc-
berga i Ingclslads härad och i Gualöv i
Villands härad finns altarskåp från 1500-
talet.

lokala riktningar - är svårbestämd. Ett
antal av skulpturerna, främst krucifixen.
har dessutom utsatts för omarbetningar
och omhuggningar under senare (medel-)
tid, vilket ytterligare vanskliggör re¬
sultaten.

Samtidigt är just detta en av de intres¬
santa dimensionerna i arbetet med ett
regionalt material. I förhållande till den
med nödvändighet förenklade och över¬
siktliga bild, som mer övergripande fram¬
ställningar ger, kan en dylik undersök¬
ning leda till en mer sammansatt syn på
den medeltida träskulpturen, där också
mer lokala säregenheter och variationer
har sin plats, och där även möjligheterna
ökar att sätta in verken i ett bredare
historiskt sammanhang, bortom den rent
konsthistoriska kontexten.

Avslutning
Ovanstående är en kortfattad översikt
över det kvarvarande beståndet av medel¬
tida träskulptur i Skåne, Dateringar och
bestämningar av verken måste göras med
utgångspunkt i äldre konsthistorisk forsk¬
ning, som frän och med tidigt 1900-tal har
arbetat med att inventera och klassificera
det medeltida skulpturmaterialet, och där
de stora linjerna stilhisloriskt och krono¬
logiskt har tecknats för den nordeuro¬
peiska och skandinaviska träskulpturen -
ett arbete som, vad avser Skandinavien,
har bedrivits och publicerats mer uttöm¬
mande för Sveriges del än för Danmarks,
vilket är ett av problemen i arbetet med
det skånska materialet.

En studie som den som här har pre¬
senterats, över ett regionalt avgränsat
material från hela medeltiden, resulterar
i en framställning, som visar cn mycket
mera nyanserad och oenhetlig bild av den
medeltida träskulpturen i jämförelse med
det mönster, som äldre forskning har eta¬
blerat med hjälp av det nationellt sett
kvalitativt hästa och mest representativa.
Det visar sig att cn mängd skulpturer inte
gär att entydigt placera in i detta möns¬
ter. Osäkra och hypotetiska dateringar
kan bli resultatet, när man ställs inför
olika och inbördes motsägelsefulla drag i
ett lokalt arbete, där graden av influenser
från nationella och internationella huvud¬
strömningar inom bildhuggeriet -blandat
med kvardröjande äldre stildrag och mer

Noter
1 O. Rydbeck 1943. s. 26(1.

- Se A. Andersson 1966. s. 37 ff.
3 A. Andersson 1966, s. 64-78.
4 Detta gäller bl.a. de båda hclgonskäpcn med
madonnan och S:i Olof i Östra Vram, Gärds härad,
oeh den med dessa sammanhörande madonnan från
Brösarp, Albo härad (nu i LUHM). Den dendro-
kronologiska bestämning av själva skåpdörrarna,
som gjordes 1976 av Thomas Bartholin, gav som
resultat cn datering till 1313, plus minus fem år (T.
Eriksson 1980. s. 9; B. Skans 1991. s. 108 f.). Delia
är i och för sig sent med lanke pä all lyngdpunklen i
dateringen av övriga skulpturer i samma tradition i
allmänhet ligger kring 1200-talets mitt, men även
själva skåpen är av 1200-lalslyp (jämför t.ex. med
helgonskåpen från Dädesjö i Småland, ill. i A.
Andersson 1966. s. 55. och frän Fröskog i Dalurna.
ill. t Medieval Wooden Sculpture in Sweden, bd 5.
The Museum Collection, Stockholm 1964, pi 54,
55). Del förefaller alltså inte som om äldre figurer
skulle ha placerats i yngre skåp (jfr P. Tångeberg
1986, s. 34 n. 42).
5 A. Andersson 1980, s. 21.
6 A. Andersson 1966, s. 148. I nol på samma sida
anges krucifixet som härrörande från Västra Tom-
marp, cn felaktighet som Andersson övertagit av
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F. Beckett, Danmarks Kunst, bd 2, Gotiken, Kö¬
penhamn 1926.

T. Eriksson, »Olof den Helige, Walther von der
Volgcwcidc och Petter Dass», u r ICO. Icono-
graphisk Post 1980:4.

Kulturhistoriskt Lexikon för Nordisk Medeltid,
bd 1-21, Köpenhamn-Helsingfors-Reykjavik-
Oslo-Stockholm 1980-82 (2 uppl.),

M. Rydbeck, »Henning Roleves s. Göransgrupp i
Falsterbo kyrka», ur Meddelanden från Lunds
universitets Historiska museum. Kungl Huma¬
nistiska Vetenskapssamfundets i Lund årsberät¬
telse 1941-42.

O. Rydbeck, »Den arkeologiska forskningen och
historiska museet vid Lunds universitet under
tvåhundra år, 1735-1937». ur Meddelanden från
Lunds universitets Historiska museum. Kungl
Humanistiska Vetenskapssamfundets i Lund
årsberättelse 1942-43.

B. Skans. Vad säger oss altarskåpen i Ö. Vram?,
Lund 1991.

P. Tångeberg. Mittelalterliche HolzskulptuTen und
Altarschreine in Schweden, Studien zu Form,
Material und Technik, Stockholm 1986.

C. R. af Ugglas, »Ett arbete ur korstolsateljén i
Lund?», ur Skånes hembygdsförbunds årsbok
1942.

C. Wallin, Ide Pedersdatter Falk till Gladsax, Ett
bidrag till den nordiska senmedeltidens kultur-
och personhistoria, Lund 1954.

E. Wrangel. Del medeltida bildskåpet frän Lunds
domkyrkas högaltare. Elt ikonografiskt och sti¬
listiskt bidrag till skulpturens historia, ur Lunds
universitets årsskrift, avd. 1. bd XI. Lund-Leip-
zig 1912-15.

E. Wrangel, »Medeltida altarskåp i Skåne», ur
Äldre kyrklig konst i Skåne. Studier utgivna
mod anledning av kyrkliga utställningen i
Malmö 1914, Lund 1921.

Adolf Anderberg (A. Anderberg 1915, s. 48, 54,
133). I LUHM:s accessionskatalog anges prove¬
niensen till »Tomarps kyrka, Jerrestad hd» (1907-
08), vilket måste syfta pä Östra Tommarp eftersom
Västra Tommarp ligger i Skytts härad.
7 A. Andersson 1966. s. 107 f.
* Se C. Wallin 1954, s. 26 ff. och E. Wrangel 1915,
S.4.
9 Jämför Carl af Ugglas: »Man måste räkna med,
att Bcrtram-stil konstaterad här eller där ej nödvän¬
digtvis indicerar en direkt kontakt med Hamburg
självt. Stilens spridningskraft under decennierna
närmast före och strax efter år 1400 var ju mycket
stor» (C. R. af Ugglas 1942, s. 42 n. 3).
10 A. Andersson 1980, s. 21 f; P. Tångeberg 1986.
s. 292; E. Wrangel 1915, s. 121.

Jfr M. Rybeck 1942, s. 166.
12 A. Andersson 1980, s. 231.
11 Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, bd
9, sp. 339.
14 Tre av dessa finns i LUHM (från Frillestad i
Luggude härad, HarlÖsa i Frosta härad, och Östra
Tommarp i Jarrcstads härad). Den fjärde fanns i
Falsterbo, Skytts härad, men stals därifrån 1975.

A. Andersson 1980. s. 79 ff.
lh F. Beckett 1926, s. 146.
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A. Andersson, Medieval Wooden Sculpture in
Sweden, bd 3, Late Medieval Sculpture, Stock¬
holm 1980.
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Skånelandskapens roll i svensk fångvårdshistoria

Av Elisabeth Reuterswärd
Landsarkivet i Lund

Det är ett påfallande faktum att fängelserna i Sydsverige under 1800-talet hyste en
oproportionerligt stor andel av rikets fångar. Här utreds bakgrunden till detta förhållande,
och samtidigt ges en presentation av brottslighet och fångvård i Skåne, Halland och
Blekinge under äldre tid.

Kriminalvården är i dag tämligen jämnt
fördelad över hela Sverige. Det finns för
närvarande 20 riksanstaltcr och 59 lokal¬
anstalter, som sammanlagt har plats för
närmare 4000 fångar. Den genomsnittli¬
ga beläggningen uppgår till närmare 3500
personer eller något över 80 procent av
de tillgängliga platserna. Skånelandskapen
spelar en synnerligen blygsam roll i den
moderna fångvården, om man ser till
antalet fångar förvarade på kriminal-
vårdsanstalter. Endast sex procent av
fångarna på riksanstalter finns i Skåne¬
landskapen, samtliga i Malmö. Av de 59
lokalanstaltcrna finns nio i den s.k.
Malmöregionen, som omfattar Skåne och
Blekinge. Lokalanstaltcn i Halmstad med
22 platser tillhör Göteborgsregionen. Av
de 2 215 platserna på lokalanstalter finns
14 procent i Malmöregionen.

Annat var det förr. I mitten av 1800-
talct hyste Skånelandskapen cn majoritet
av alla de fångar, som var inspärrade i
svenska fängelser och korrektionsan-
stalter. Man skulle kunna hävda, att de
forna danska landskapen fungerade som
rikets fångcentraler. Endast fängelserna i
Stockholm, Göteborg och Marstrand er¬
bjöd avlastning.

Antalet fångar ökade dramatiskt från
och med början av 1800-talet, då en ny
kriminalvårdspolitik började tillämpas.
Livstids staffarbete utdömdes, där döds¬
domar förr regelmässigt hade fallit. Prygel
och spöstraff, som förr varit de enda
straffen för många brott, kombinerades
med eller ersattes helt med fängelsestraff.
Fängelserna skulle skydda allmänheten

mmE
it 1''1

i

’VarJ
l
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Fånge i järn. Fångslet, som bl.a. användes under
transporter, vägde ea 36 kg.
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Varbergs fästning en vinterdag 1895, då havet hade frusit till. Foto Mathilda Ranch/Museet i Varberg.

straff i södra Sverige (såvida det inte
rörde sig om extremt korta straff, som
klarades av i de lokala häktena). Det
fanns endast tre anstalter för kvinnor - i
Stockholm (Norrmalm), Norrköping och
Göteborg. Detta innebar att de kvinnor,
som dömdes för brott i Skånelandskapen,
normalt avtjänade sina straff långt från
hemorten. För männen var situationen
den omvända. En stor andel av dem för¬
passades nämligen till de sydsvenska
fängelserna, fastän de dömts av domstolar
i helt andra delar av landet. Den 31 de¬
cember 1845 fanns följande antal fångar
av mankön i södra Sverige:
Karlskrona fästningsfängelse 153
Kristianstads fästningsfängelse 86
Landskrona citadell
Malmöhus slott

från brottslingar, som genom sin vistelse
där dels skulle sona sina brott men också
förändras och förbättras som människor.
Detta var åtminstone vad ansvariga myn¬
digheter och politiker hoppades.2

Fångvårdens geografi på 1840-talet
Den 31 december 1845 fanns totalt 4 591
fångar i Sverige, varav 2864 satt på an¬
stalt som straffångar. De övriga fanns på
häkten för rannsakning eller i väntan på
dom.3 Ser man till hela året, hade under
kortare eller längre tid mer än 17000 per¬
soner hållits i fängsligt förvar.4 (Siffran
kan jämföras med 1990 års fångstatistik,
då sammanlagt 15 800 intogs på kortare
eller längre tid och 4977 personer i genom¬
snitt var intagna på anstalt.)

Vi kan i statistiken se var de dömda
fångarna förvarades år 1845. Endast 695
av dem var kvinnor. Det är ett genom¬
gående drag i all kriminalhistoria, att
andelen kvinnor som döms för brott är
låg. Ingen av kvinnorna avtjänade sina

243
873

På Carlstens fästning vid Marstrand fanns
176 fångar, på Nya Älvsborg vid Göte¬
borg 120, och på Långholmen i Stock¬
holm 513 fångar. År 1845 fanns inga
fångar alls i Göteborgs fästningsfängelse.
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Totalt förvarades alltså mer än 6U procent
av Sveriges 2169 manliga straffångar i
Skåne och Blekinge. Ett par är senare
skulle även Varbergs fästning tas i bruk
som strafffängelse. År 1855 fanns 438
fångar i Varbergs fästning. Vid sidan av
dessa anstalter fanns ytterligare en stor
grupp fångar placerade vid pionjär- och
arbetscorpsen, som främst innehöll solda¬
ter, som misskött sig. 387 av dessa fanns
vid försvarets anläggningar i Blekinge.

Varför förvarades mer än 60 procent av
Sveriges fångar i södra Sverige? Vad var
orsaken till denna fängvårdspolitik? Man
kan knappast hävda, att fängelserna vid
Skånes sydkust låg strategiskt placerade
med hänsyn till folkmängden. Dessa
fängelser låg snarare i en utkant av Sve¬
rige. Detta gällde i synnerhet underen tid
då kommunikationerna var långsamma
och besvärliga. I Sverige fanns 3,3 miljoner
invånare år 1845. Sammanlagt 614735 av
dem, dvs. 18,5 procent av folkmängden
levde i Skåne, Halland och Blekinge.
Fångvårdens dimension i Sydsverige var
alltså inte relaterad till folkmängden.

rige år 1845 till 17 025 personer. Det inne¬
bär att var 194:de invånare (inklusive
barnen) var häktad! De forna danska
landskapens andel av de häktade uppgick
emellertid endast till 14,5 procent eller
2 475 personer. Se tabell 1 .

Hög brottslighet i Blekinge
Ser man närmare pä ovannämnda statistik,
finner man dock att Blekinges andel häk¬
tade är hög i relation till dess folkmängd.
Detta faktum var väl känt för samtiden,
som funnit att brottsfrekvensen i Ble¬
kinge överträffades endast av Stockholms
stad! Landshövdingen i Blekinge förkla¬
rade i sin femårsberättelse för åren 1843—
1848, att det berodde pä blekingebons
lynne, som var sådant »att han lätt retas
till vrede, varigenom uppkomma slags¬
mål och våldsamheter mot person, helst
då den medfödda retligheten ökas genom
förtäring av rusgivande drycker: dråp och
misshandel i bråd skillnad|hastigt mod)
förekomma således ofta: mord eller
annat överlagt och uppsåtligt våld mot
person mera sällan. Brotten emot ägan¬
derätt, såsom rån och särdeles stölder,
synas här som annorstädes till en stor del
hava sin orsak i nöd och svårigheten att
erhålla arbetsförtjänst: i den män medlen
till livsbärgning ökas eller minskas, i
samma mån, fast i omvänt förhållande
minskas eller ökas jämväl dessa brott.»
Det bör noteras, att landshövdingen i
samma berättelse uttryckte förhoppning¬
en, att brottsligheten skulle sjunka, när
väl länet fick ett nytt eget länsfängclse.
Ett sådant höll nämligen på att uppföras
år 1848.5

Sydsvenskarnas brottslighet

Därmed måste frågan ställas, om syd¬
svenskarna var brottsligare än övriga
svenskar. Enligt den officiella statistiken
uppgick det totala antalet häktade i Svc-

Tabcll 1. Häktade i Skånelandskapen år 1845.

Hela
folkmängden

Antal ProcentLän

102 342
1(H) 419
177 707
234 2117

.7 3/6 556

728 0,71
330 0.32
578 0.32
839 0,35

17 027 0,51

Blekinge
Halland
Kristianstad
Malmöhus
Hela riket Stor fattigdom men låg brottslighet i Skåne

Ifråga om de övriga sydsvenska länen
finns inget som talar för någon hög

Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik. G.
Fångvården. Fångvårds-styrelsens underdåniga
berättelse för år 1859. Stockholm 1801.
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Fängelserum i den norra fästningsporten i Kristianstad. Fängelset lades ner 1862.
Bilden är från sekelskiftet, då byggnaden revs. Krigsarkivet.

brottsfrekvens. Birgit Persson har i sin av¬
handling »Den farliga underklassen» stu¬
derat brottsligheten i delar av Malmöhus
län och funnit den vara låg - åtminstone
på 1860-talet. Det är föga troligt att
någon större förändring ägt rum under de
närmast föregående decennierna. Dock
kan man konstatera, att det enligt då¬
tidens sätt att se på samhällsproblemen
fanns ett onormalt stort antal potentiella
brottslingar i Skåne. Det gällde det
snabbt växande landsbygdsproletariatet,
som till antalet var större i Skåne än
någon annanstans i Sverige på grund av
befolkningsökningen och omvälvningen
inom lantbruksnäringarna. Statistikern
Carl af Forsell noterade, att Malmöhus
län hade hela 24860 backstugusittare och
inhyseshjon, som i princip saknade egent¬
liga medel till sin försörjning. 1 Älvsborgs
län uppgick samma grupp till 21803, i
Kalmar län till 21 361 och i Östergötlands
län 18913. Kristianstads, Skaraborgs och
Värmlands län hade vardera 17000 back¬

stugusittare och inhyseshjon. Gävleborgs
län hade 13000, Västmanlands, Koppar¬
bergs, Norrbottens, Västernorrlands,
Gotlands och Uppsala län vardera 5 å
6000. Det minsta antalet fanns i Jämt¬
lands län nämligen 2 764.6

Personer, som var fullt arbetsföra men
saknade medel till egen försörjning,
skulle enligt lagstiftning med rötter i
1600-talet gripas och föras till Kungl.
Maj:ts befallningshavande (landshövding¬
en), om de inte kunde påvisa hur de
tjänade sitt uppehälle. De behandlades
som lösdrivare. Kungl. Maj:ts befall¬
ningshavande fattade beslut om huruvida
de skulle släppas eller dömas till tvångs¬
arbete. Fram till och med 1846 dömdes
dessa så kallade försvarslösa till tvångs¬
arbete på fästningar och arbetsinrättningar
på oviss tid. Många av dem satt inspärrade
i flera år. Deras lott var ofta ännu hårdare
än de brottslingars, som dömts av dom¬
stolar. De senare kunde se fram emot en
dag då frigivning skulle äga rum.7
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motiverade koncentrationen av fång-
vårdsanstaltcr till Skånelandskapen.

Tabell 2. Häktade försvarslösa är 1845 i de 10 län,
som hade störst antal tillhörande denna kategori.

AntalLan

Försvarsanläggningarnas roll inom
kriminalvården

Den mest naturliga förklaringen är att
statsmakten, då den i början av 1800-talet
ställdes inför problemet att bereda ut¬
rymme för ett starkt utökat antal fångar,
valde den billigaste utvägen, nämligen att
utnyttja befintliga byggnader. Södra
Sverige hade det största antalet lämpliga
fästningsanläggningar, kvarlevor från
krigen under 1500- och 1600-talen. Att
fängelserna skulle förläggas till fästningar
sägs som en självklarhet. Endast fäst¬
ningar var tillräckligt starkt byggda för att
vara rymningssäkra. Fångar hade ända
sedan medeltiden spärrats in på fästningar.
Militär bevakning var självklar. Själva
underhållet av fästningsanläggningarna
ansågs också vara särskilt lämpat som
straffarbete. Skånelandskapen hade så¬
ledes sin egen historia att tacka för den
roll de kom att spela inom svensk fång¬
vård på 1800-talet!

Störst av de gamla fästningarna var
Malmöhus, som redan i samband med
upproren 181 1 utnyttjats för storskalig
fångvård. Malmöhus skulle länge förbli
den största fängvårdsanstalten i Sverige.9

Beslut om var fångar skulle placeras
fattades fr.o m. 1825 av styrelsen över
fängelser och arbetsinrättningar. Dessa
beslut publicerades i svensk författnings¬
samling. Fångarna delades in i olika kate¬
gorier beroende på arten av deras brott
och deras kön. Som exempel på hur för¬
delningen gick till citeras här ett avsnitt
ur styrelsens cirkulär av den 19 januari
1849, tryckt i SFS 1849: 4.
1. Livtidsfångar av mankön från Malmöhus
och Kristianstads län intagas å Landskrona
fästning, från Gottlands, Blekinge och Kal-

3 092Stock holms stad
Malmöhus
Östergötlands .
Kristianstads ...
Kalmar
Blekinge
Västmanlands
Södermanlands
Gävleborgs
Skaraborgs
Summa

377
350
292
278
231
221

I 194
177
169

5 381

Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik, G.
Fångvården. Fångvårdsstyrelsens underdåniga
berättelse för år 1859. Stockholm 1861.

Enligt statistiken häktades totalt 6526
försvarslösa år 1845,s Nästan hälften av
dem kom från Stockholm, där mycket
stor fattigdom rådde just då. 1 label! 2
redovisas 82,4 procent av de häktade för¬
svarslösa. Som framgår av tabellen hade
tre av de fyra sydliga länen en förhållan¬
devis stor andel försvarslösa, som häktats
och tvingats till arbete. Halland hamnade
på 15:dc plats med 107 häktade försvars¬
lösa. Det verkliga antalet försvarslösa
torde under nödår ha varit långt större.
Man förstod att det var meningslöst att
häkta dem. Orsakerna till att mängden
fattiga var så stor i Skåne och Blekinge
ska här inte närmare beröras. Det rörde
sig om folkökning i kombination med för¬
ändringar i regionens ekonomi och jord¬
bruksteknik m.m.

Man skulle eventuellt kunna argumen¬
tera för att den fortlöpande proletarise-
ring, som ägde rum hos landsbygdens
snabbt växande klass av egendomslösa,
pekade på ett framtida behov av fängel¬
ser - om försvarslöshetsförordningarna
skulle tillämpas fullt ut. Men så har man
naturligtvis varken tänkt eller planerat.
Varken verklig eller befarad brottslighet
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Branden pä Malmöhus den 4 september 1870. De nästan 800 fångar som då förvarades i slottet, fick bevakas
av utkommenderad militär. Illustreret Tidende 1870.

kunde ta emot alla de fångar, som enligt
planen skulle skickas dit.

mar län å Karlskrona och från Stockholms
stad samt övriga länen å Varbergs fästning.
2. Livtidsfångar av kvinkön försändas från
Stockholms stad och samtlige länen till Norr¬
köpings tukthus.
3. Straff-fångar av mankön, dömde på viss tid,
från Malmöhus, Kristianstads, Blekinge,
Hallands, Kronobergs, Kalmar, Jönköpings,
Skaraborgs, Älvsborgs, Göteborgs och Bohus
samt Gottlands län försändes till Malmö fäst¬
ning, och från Stockholms stads samt övriga
länen till Straff- och arbets-fängelset på Lång¬
holmen.
4. Sistnämnde slags fångar av kvinkön intagas
samtlige i straff- och arbets-fängelset å Norr¬
malm här i Stockholm.

Konsekvenserna för Skånelandskapen
Statsmakternas geografiska fångvårds-
politik fick stor betydelse för Skåneland¬
skapen på många nivåer, som det vore
spännande att närmare belysa. Den
innebar bl.a. att det pågick ett ständigt
skjutsande av fångar från många delar av
Sverige till de få stora anstalter som
fanns. Skjutsningarna utfördes av de
skjutsningsskyldiga bönderna längs de
allmänna vägarna.

Fästningsfängelserna var fruktansvärda
platser för de intagna och för omgivning¬
en.1" Allmänheten påmindes ständigt om
fångarnas existens genom själva åsynen
av fångarna, när dessa under hård bevak¬
ning, ofta fjättrade i järn, fördes till och

Cirkuläret innehöll även direktiv rörande
placeringen av mindre arbetsföra fångar
samt de försvarslösa. Sådana cirkulär
publicerades fr.o.m. 1843 minst en gång
om året, ibland flera gånger om året, om
något fängelse blev så fullt, att det inte
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Att de rymde förstår man mer än väl. I
Malmö slott förvarades år 1847 hela 988
fångar, varav 150 helt saknade sängplats.
Trängseln i fångrummen var så stor, att
endast en tredjedel av den vaktstyrka,
som skulle finnas bland fångarna, fick
plats att röra sig mellan britslagen. I
dessa logement blandades fångar av alla
slag. Bedragare bland våldsverkare, för¬
svarslösa bland livstidsfångar, minder¬
åriga unga pojkar bland gamla förhärdade
brottslingar. Även oskyldiga barn fanns
bland brottslingarna, eftersom dessa
spärrades in tillsammans med sina för¬
äldrar. De ansvariga inom fångvårds¬
styrelsen var medvetna om att detta för¬
hållande var helt förkastligt men kunde i
brist på andra medel under 1800-talets
första hälft inte komma på någon annan
lösning än att försöka genomdriva ett
totalt förbud mot samtal mellan fångarna!
Därmed hoppades man förhindra att
fångarna påverkade varandra negativt.12

Anhopningen av allt detta elände i
södra Sverige hade även en negativ effekt

från arbetsplatser utanför själva fäst¬
ningen. Täta påminnelser om brottslingar
och förrymda fångar kungjordes dess¬
utom varje söndag från predikstolarna i
alla församlingar. Det rörde sig om flera
hundra efterlysningar varje år. Fångarna
beskrevs i detalj tillsammans med sina
brott och med bedömningar om deras
farlighet. Rymningar i större skala ägde
emellanåt rum i samband med våldsam¬
ma upplopp bland fångarna, som inte satt
i celler utan i stora gemensamma valv och
logement. År 1847 bröt sig inte mindre än
22 livstidsfångar ut ur ett fästningsvalv i
Kristianstad, där det förekom ständiga
problem med våldsamheter och diverse
oordningar inom fängelset. Samma sak
gällde i Landskrona, dit en stor del av
Sveriges livstidsfångar hänvisades av
fångvårdsstyrelsen. Under år 1843-1844
rymde elva sådana fångar från Citadellet.
Den 4 september 1870 brann Malmöhus.
Eldsvådan sades vara anlagd av en av de
uppemot 800 fångar, som då var inspär¬
rade där.11
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Landskrona citadell 1865. Landskrona museum.
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- Wieselgren. Sigfrid, Sveriges fängelser och fång¬
vård från aldre tider till våra dagar, Stockholm
1895.
■' Wicselgrcn, op.cit., s. 429.
4 Bidrag till Sveriges officiella statistik, G. Fång¬
vården. Fångvärds-styrelsens underdåniga berät¬
telse för år 1859. Stockholm 1861.

Femårsbcrättelse för Blekinge län 1843-1848.
” Carl af Forsell, Statistik öfver Sverige, grundad på
offentliga handlingar. Stockholm 1844.
" Se Kungl kungörelse 29 juni 1833 angående »före¬
skriften om försvarslöse manspersoners kvarhäl-
lande och sysselsättande i länshäktena».
h Bidrag till Sveriges officiella statistik. G. Fång¬
vården. Fångvårds-styrelsens underdåniga berät¬
telse för år 1859. Stockholm 1861.
4 Malmö centralfängelses arkiv finns bevarat pä
Landsarkivet i Lund Rullor finns från och med
1810. Av dem framgår hur stor mängden fångar var.
Man kan dessutom se att många av fångarna dömts
av instanser i helt andra delar av Sverige.
I(> Wieselgren. op eit.. har många exempel pä dc
fasansfulla förhållandena.
11 Fångvårdsstyrelsens underdåniga berättelse för
respektive år. Se även Wieselgren, op. cit. , för
redogörelser om rymningar. Fångvårdsanstalternas
arkiv innehåller redogörelser för rymningar dels i
långrullorna, dels i skrivelser till fångvårdsstyrel¬
sen. Landsarkivet i Lund förvaTar de äldre fängelse¬
arkiven frän Skåne. I falland och Blekinge. Krigs¬
arkivet förvarar fästmngsarkiven. vari även ingår
handlingar rörande fångvården.
12 Wieselgren, op. cit., s. 451 ff.

bdgren, Lars, Lärling, gesäll, mästare. Hantverk
och hantverkare i Malmö 1750-1857. Bjärnum
1987. s. 140.
14 Rörande utbyggnaden av länsfängelserna, se
Anders Åman, Om den offentliga värden. Udde¬
valla 1976.

på näringslivet i fängelsernas grannskap,
åtminstone hävdade hantverkarna i
Malmö detta. Fångarna uppmuntrades
nämligen pu alla sätt att idka hantverk,
som såldes till priser, som konkurrens¬
mässigt slog ut stadens egna företagare.
Fängelseprodukterna blev för billiga i och
med att internernas underhåll inte inräk¬
nades i kostnaderna. I cn petition till
Kungl. Maj:t 1845 klagade hantverks-
societeten i Malmö bl.a. över intrånget
från fångarna. Vid riksdagen 1844-1845
var klagomålen uppe till behandling i
borgarståndet . Handlanden Kock i Malmö
uppgav vid detta tillfälle, att det fanns
1 100 fångar i Malmö som konkurrerade
med stadens hantverkare.13

Å andra sidan bör en del företagare ha
tjänat på fångarna. Mycket stora beställ¬
ningar av livsmedel, bränsle, sänghalm
m.m. gjordes för fångarnas räkning.

Skånelandskapens huvudroll upphörde
successivt under 1800-talets andra hälft i
takt med att länsfängelser uppfördes i
hela landet.14

Noter
verksamhetsberättelse

1987/88. Vid riksanstalterna fanns i medeltal plats
för t 222 fångar i sluten vård och 472 i öppen vård.
Vid lokalanstallerna fanns plats för I 161 i slutna
anstalter och 1 (154 i öppna anstalter.

Kriminalvårdsverkcts
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Löddeköpinge kyrka undersökt

Av Eivind Claesson
Nyhem Hängsdala, 522 00 Tidaholm

Här presenteras de senaste arkeologiska undersökningarna av Löddeköpinge kyrka.
Resultaten sätts i relation till tidigare undersökningar, och ett försök görs att se det
arkeologiska materialet som vittnesbörd om sociala förändringar i Löddeköpinge under
tidig medeltid.

seresterna bestod av så kallade grophus-
rektangulära eller runda nedsankningar i
marken, som täckts av enkla takkonst¬
ruktioner. Samma typ av lämningar har
också påträffats i stor omfattning runt om
den nuvarande kyrkan och på ett område
ett stycke norr om kyrkan. Här har dock
bebyggelsen varit permanent, och den
kan dateras från 800-talet till 1 100-talet.

Cirka 300 meter öster om kyrkan har
en mycket tidig kristen kyrkogård under¬
sökts. Man beräknar att den varit i bruk
från omkring år 1000 till fram mot mitten
av 1100-talet. På kyrkogården har legat
två träkyrkor; en större har avlöst den
äldsta lilla kyrkan. Längst västerut i den
yngre av kyrkorna påträffades två sten¬
kistor, varav den ena var murad med
kalkbruk och den andra med lera. Gravar¬
nas läge och för kyrkogården ovanliga
konstruktion gör att dc kan sättas i
samband med kyrkans stiftare eller väl¬
görare. Någon typ av västverk verkar
också ha funnits i kyrkan.

Vid sidan av de arkeologiska under¬
sökningarna kan också nämnas några
outgrävda anläggningar av mycket stort
intresse. I Borgeby kyrkby, endast någon
kilometer söder om Löddeköpinge, har
en trelleborg rekonstruerats, och even¬
tuellt har här förekommit myntning

Linder hösten 1986 genomfördes omfat¬
tande arkeologiska undersökningar i
samband med restaureringen av Lödde¬
köpinge kyrka. Löddeköpinge ligger vid
Lödde å, några kilometer frän Öresund,
nordväst om Lund. Det kom att handla
om både utvändiga och invändiga under¬
sökningar. Norr om kyrkans ursprungliga
nordportal, vilken varit igensatt men nu
åter öppnades, undersöktes en yta där en
sakristia skulle byggas. På kyrkogården
upptogs också ett antal ledningsschakt.
Inuti kyrkan undersöktes stora ytor i
långhuset och tornet, samt ett litet schakt
i absiden.

Tidigare undersökningar
För att skapa en bakgrund till de arkeo¬
logiska resultaten skall jag här något
redogöra för de omfattande arkeologiska
undersökningar, som tidigare gjorts i
Löddeköpingeområdet. Allt sedan 1960-
talct har Lunds universitets historiska
museum, vilket också ansvarat för den
här aktuella grävningen, bedrivit en om¬
fattande verksamhet i Löddeköpinge i
samband med ortens kraftiga expansion.
Sydväst om Löddeköpinge har påträffats
en säsongsmässig bebyggelse frän vikinga¬
tid; troligen en marknadsplats. Bebyggel-
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Bild 1. l.öddeköpingc kyrka. Ur A. l.icpc och R. Edcnhcim, Löddcköpinge och
Högs kyrkor, 1972.

under 1000-talet. Utanför Löddeåns
mynning finns en mycket mäktig sten-
anläggning, som tolkats som en tidig¬
medeltida omlastningsplats.

parallellt med träkyrkan? Kyrkorna
skulle i så fall kunna ha haft olika funk¬
tioner; församlingskyrka kontra kungs-
gårdskyrka exempelvis. Har stenkyrkan
byggts ovanpå bebyggelselämningar,
eller har platsen eventuellt haft någon
annan funktion? Om det finns bebyggcl-
serester under kyrkan, har bebyggelsen i
så fall raserats vid kyrkobygget, eller har
platsen varit uppodlad eller legat öde cn

Aktuella frågeställningar
I ljuset av detta spännande arkeologiska
material var det inför grävningen inte
svårt att formulera ett antal viktiga fråge¬
ställningar. Fanns det en föregångare till
den nuvarande romanska stenkyrkan pä
samma plats, vilken kanske fungerat

tid?
Förutom dessa mer övergripande frå¬

geställningar var det naturligtvis också

20



IW *VI liréu
*. ÆÉ v

t |45 ip'JF
.-'•e »v-íri- 'fi

kl

r.'V

í.,.í™ ir
<*• ■>*

.16
»Qg|

***- %
r ’ár- -* "ÿ •

■fei-t- .-41**

Bild 2. Rester av lergolv i långhusets nordöstra hörn. Golvet kan dateras till
omkring år 1400. Foto Mabel Cronvall.

viktigt att försöka klarlägga kyrkans
byggnadshistoria och kanske revidera
den tidigare byggnadshistoriken; lyckligt¬
vis finns kyrkans tidigare kända bygg¬
nadshistoria publicerad i verket Sveriges
Kyrkor och kan här kort sammanfattas.
Kyrkan uppfördes under 1100-talet med
relativt stort långhus, kor och absid.
Portaler fanns i sydvästra och nordvästra
delen av långhuset. På 1300-talet fick
koret tegelvalv, medan långhuset valv¬
slogs först under 1400-talet. Under sen¬
medeltiden fick kyrkan också ett torn i
väster samt ett vapenhus framför södra
ingången, vilket revs under 1800-talet.

bord, vilkas nitar påträffades. Orörda
bebyggelselager framkom också med
vikingatida och tidigmedeltida keramik,
vilket visar att kyrkan uppförts ovanpå
äldre bebyggelse.

Utgrävningarna i kyrkan

De invändiga schakten förlädes, som tidi¬
gare nämnts, till långhuset och tornet.
Någon undersökning i koret blev inte
aktuell, eftersom det under golvet ligger
ett gravkor från tidigt 1600-tal. I den nu¬
varande absiden, från 1800-talet, upptogs
dock ett litet schakt, och grundstenarna
till den romanska absiden kunde doku¬
menteras. Av stort värde för den arkeo¬
logiska undersökningen var att den in¬
vändiga putsen knackats ner, vilket inne¬
bar att murverket kunde analyseras och
mätas upp parallellt med utgrävningen.

Den arkeologiska undersökningen bör¬
jade med att fyllningsmassor från de
senaste renoveringarna schaktades ut för
hand. Den första tydliga golvnivå som på¬
träffades bestod av ett fragmentariskt

De utvändiga undersökningarna
De utvändiga arkeologiska undersök¬
ningarna gav ett relativt magert resultat,
beroende på att området till stor del var
omrört av sentida gravläggningar. När¬
mast kyrkan fanns dock vissa bevarade
partier från kyrkans äldsta tid. Några
tidigmedeltida gravar påträffades, där
kistorna tillverkats av återanvända båt-
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Valvens byggnadshistoria
Det visade sig att även nedgrävningarna
för de sex pilastrarna, som bär upp de
nuvarande två valvtravéerna i långhuset,
genombröt lergolvet. Detta visar alltså
att valvslagningen har tillkommit efter
lergolvet, det vill säga efter 1400. Märk¬
ligt nog fanns mellan de nuvarande pilas-
terfundamenten ytterligare fyra pilaster-
fundament, även dessa nedgrävda genom
lergolvet. Ett fundament fanns också mitt
i tornbågen. Av detta kan man sluta sig
till att kyrkan i ett tidigare skede haft en
annan valvslagning i långhuset, bestå¬
ende av sex valv uppdelade på tre travéer
och två skepp. I golvlagren påträffades
också en anfangsten av samma typ, som
finns i korvalvet, och i de nuvarande
långhusvalven finns återanvända tegel¬
stenar med samma typ av bemålning som
i korvalvet. När den invändiga putsen på
tornväggarna nedknackats, visade det sig
att även tornet haft en tidigare valvslag¬
ning än den nuvarande från 1700-talet -
dock sekundär i förhållande till tornet

bevarat tegelgolv från 1500-talet eller
1600-talet. Därunder framkom ett ganska
välbevarat golvlager bestående av hårt
packad lera med småsten och överst täckt
av ett tunt kalkbrukslager (bild 2). Detta
golv kan med hjälp av myntfynd dateras
till omkring 1400. Något efter golvlägg¬
ningen, alltså i början av 1400-talet, torde
tornet ha uppförts. Detta kan man sluta
sig till genom att tornets äldsta golv något
överlagrade långhusets golv och genom
de myntfynd, som gjordes under och
ovanpå torngolvet. Det fanns i golvlagren
också tecken på att kyrkan ursprungligen
även haft en västportal.

Långhusets lergolv genombröts på ett
flertal ställen av senare nedgrävningar. I
mittgången bröts golvet av en rad gravar,
troligen från 1600-tal och 1700-tal, samt
av nedgången till gravkoret. Några gravar
fanns också vid sidan om mittgången,
vilka torde stamma från 1500-talet. Av de
gravar, som var anlagda inuti kyrkan, var
det endast en som torde kunna dateras till
medeltid-en barngrav i tornet.
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Bild 3. 1 tornets nordvägg ser amn efter putsavknackning en äldre valvslagning
avteckna sig. Foto Mabel Cronvall.
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Bild 4. Utjämningslager med stenar mellan lergolven. Foto Dan Pettersson.

(bild 3). Detta betyder troligen att hela
kyrkan samtidigt täckts med tegelvalv,
och tidpunkten torde vara den för Skåne
normala, det vill säga andra hälften av
1400-talet. De nuvarande valven i lång¬
huset har antagligen slagits först mot
slutet av 1500-talet; det har i längden
varit obekvämt att ha fyra pelare i kyrkans
mittgång, där det senare anlades gravar
och en trappa ner till gravkoret. (En lika¬
dan valvordning, med sex valv och pelare
i mittgången, kan idag ses exempelvis i
Everlöv och Norra Mellby i Skåne.)

är här närliggande att tolka detta som att
man i långhusets västra del haft ett upp¬
höjt podium sträckande sig något öster
om portalerna, vilka är belägna relativt
långt från västgaveln. I det undre ler-
golvet och mellan golven påträffades en
mängd mynt från 1200-tal och 1300-tal.

Rester av ett altare
I långhusets nordöstra hörn, ovanpå ler-
golvet, fanns rester efter ett Mariaaltare.
Altaret var inte ursprungligt, utan torde
ha tillkommit under 1200-talet eller 1300-
talet. I mittgången, alldeles vid trappan
ner till gravkoret, påträffades några kraf¬
tiga stolphål, som genombröt det undre
lergolvet men överlagrades av det övre
(bild 5). En teori är att man här haft ett
lekmannaaltare och att ett triumfkrucifix
varit placerat på en stolpe. Detta förhål¬
lande skulle i så fall höra samman med ett
hål, som finns ovanför i valvet och som
antyder att här funnits en takryttare med
klocka. Klockan bör i ett medeltida sam¬
manhang fungerat som primklocka vid

Den äldsta golvnivån
Under lergolvet framkom, främst på
norra sidan, ett lager med ganska stora
stenar (bild 4). Under stenlagret låg
ytterligare ett lergolv, vilket sluttade
nedåt mot norr; detta betyder antagligen
att stenlagret var utlagt för att jämna ut
det äldre sluttande golvet. Det undre ler¬
golvet är sannolikt kyrkans första golv¬
nivå. I långhusets västra del återfanns
emellertid inte det undre golvet, och det
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Bild 5. Kraftiga stolphål i mittgången alldeles framför trappan ned till gravkoret.
Foto Eivind Claesson.

Äldre bebyggelse och gravar
Direkt under kyrkans byggnadslager på¬
träffades lämningar efter äldre bebyg¬
gelse på platsen (bild 6). Kulturlagrets
tjoeklek var drygt en halvmeter, och
keramiken som framkom kan dateras till

lekmannaaltaret, vars anläggande troli¬
gen har samband med uppförandet av det
korskrank i triumfbågen, efter vilket spår
påträffades i murverket.

Äj **
R >

Bild 6. Profil mot norr i kyrkans mittgång. Överst syns det kraftiga utjämnings-
lagrct vilande på det undre lergolvet. De ljusa lagren därunder består av kalkbruk
och sandstensflis och är kyrkans byggnadslager. Sedan kommer mörka bebyggelse-
rester från tidig medeltid. Foto Mabel Cronvall.
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Bild 7. Profil av grophus direkt under kyrkans byggnadslager. Foto Maria Eriksson.

I' 'vikingatid och äldre medeltid; en bysan¬
tinsk myntefterbildning som påträffades
kan troligen dateras till mitten av 1000-
talet (muntligt meddelande av Ulla Silve-
gren). Ett grophus kunde konstateras,
vilket gick ända upp till kyrkans lageroch
detta betyder antagligen att platsen av¬
röjts från bebyggelse, strax innan kyrkan
uppfördes (bild 7).

Under tornet fanns inga kulturlager
bevarade, utan platsen hade använts för
begravningar århundradena innan tornet
uppfördes i början av 1400-talet. De
flesta gravläggningarna som bevarats kan
dateras till 1300-talet, och av benmängden
i gravfyllningen att döma så har området
väster om kyrkan varit ett eftertraktans-
värt ställe att bli begravd på.

Strax innan grävningen avslutades,
kunde också två tidigmedeltida stenkistor
under tornet dokumenteras (bild 8). Den
norra kistan kunde bara delvis framtas,
eftersom den gick in under norra torn¬
muren. I den norra graven, som var äldst
och murad med kalkbruk, fanns ett skelett
efter en man i 25-35-årsåldern och ovan-
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Bild 8. Två stenkistor belägna i norra delen av
tornet, kanske innehållande kyrkans byggherrar.
Foto Eva Carlsson.
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på hans mellangärde ett åtta til! nio
månader gammalt foster. I den yngre
södra graven, som var murad med lera,
låg överst en äldre kvinna och under
henne en vuxen man. Stenkistornas belä¬
genhet direkt väster om kyrkan gör att
man torde kunna tolka dem som patro-
natsgravar. Det förhållandet att de inte
var belägna mitt på västgaveln, utan för¬
skjutna något norrut, kan kanske ses som
ett belägg för den tidigare antagna väst-
portalen.

Vad det arkeologiska materialet här
åskådliggör är kanske en drastisk föränd¬
ring av byns sociala struktur och ägoför¬
hållanden. Kyrkan har i det äldsta skedet
inte varit integrerad i byn utan legat
på behörigt avstånd från bebyggelsen.
Någon gäng under ll(X)-talet tar en mäktig
familj kontroll över byn och manifesterar
sitt övertagande genom utbyggande av
träkyrkan och eventuellt uppförandet av
ett västverk, där de får sina gravar. För
att ytterligare ge uttryck åt sin position
anlägger familjen så småningom en sten¬
kyrka mitt i byn, och därmed ansluter sig
Löddeköpingc til! raden av mera ordi¬
nära och anonyma kyrkbyar i Skåne.

Gravarnas vittnesbörd

Med hjälp av de två patronatsgravarna
kan man kanske våga sig på att knyta
samman de två kyrkogårdarna i Lödde-
köpinge. Vid träkyrkan fanns, som tidi¬
gare nämnts, två stenkistor, varav den
som var murad med lera, kan antas till¬
kommit först. Den kalkbruksmurade bör
ha anlagts samtidigt som stenkyrkobygget
pågick en bit därifrån; det är knappast
sannolikt att man anskaffat kalkbruk
enbart för att mura en stenkista. Även
den kalkbruksmurade kistan vid sten¬
kyrkan torde ha anlagts i samband med
stenkyrkobygget. Stenkistan murad med
lera har dock tillkommit först efter sten-
kyrkobyggets avslutande; ett förhållande
som också stöds av gravarnas inbördes
stratigrafiska relation.
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Den skånska mejerinäringens arkiv
En lägesrapport, sept. 1992
Sedan Anna Christina Meurling 1977
berättade för Ales läsare om de fåtaliga
mejeriarkiven vid Landsarkivet i Lund
(Ale 2/77, sid. 8 ff). har beståndet av
arkiv från den skånska mejerinäringen
utökats avsevärt. Del är främst genom en
donation 1983 från Skånemcjcricr, ek.
för., (SM) och en deposition 1988 frän
Helsingborgs Mjölkcenlral, ek. för.,
(HMC) som tillskotten skett, men även
privatpersoner har bidragit med mindre
gåvor.

De nämnda företagen hade i samband
med fusioner insamlat de handlingar, som
funnits kvar hos de övertagna mejeriför¬
eningarna, och bevarat dem i sin egna
arkivlokaler. Sedan räkenskaperna för
åren närmast före resp. fusion genom-
gåtts har man emellertid haft föga in¬
tresse av det utrymmeskrävande mate¬
rialet (upplysningar 1988 av T. Pedersén,
HMC). Genom leverans till Landsarkivet
blir det i stället tillgängligt för forskning.

Beståndet av skånska mejeriarkiv upp¬
går Ln. till 146 st., av vilka 126 hittills
hunnit ordnas och förtecknas. För 99 av
arkivbildarna har därtill kortfattade
historiker utarbetats, avsedda att fogas
som inledningar till arkivförteckningar¬
na. Ambitionen har varit att medtaga

basfakta, såsom arkivbildarcns existens¬
period, platsen för verksamheten och
dennas huvudsakliga inriktning, affärs¬
kontakter samt organisatoriska föränd¬
ringar, t.ex. köp av eller fusion med
andra företag.

Vid genomgången av materialet påträf¬
fas mänga namn på såväl mejeriföretag
som relaterade organisationer, från vilka
Landsarkivet saknar arkivalier. Dessa
namn bildar tillsammans med de förut
kända en alltjämt växande katalog över
den skånska mejerinäringen. Den upptar
nu bl.a. 53 andelsföreningar, av vilka
inga handlingar ingår i Landsarkivets
bestånd. Då åtminstone 36 av dessa upp¬
hörde mellan 1930 och 1960, rör det sig
tydligen främst om föreningar, som inte
gått i fusion med SM eller HMC, varför
deras arkiv inte heller kommit under
dessa företags beskydd (HMC, som bil¬
dades 1931, påbörjade fusionsverksam-
heten 1960. SM tillkom först 1964).
Handlingarna är troligen ändå bevarade i
många fall, i kommunarkiv, hos hem¬
bygdsföreningar eller enskilda.

Jag har någon gång påträffat uppgifter
om vad som skulle ske med en mejeriför¬
enings handlingar sedan den upphört.
Kävlingeortens Jordbruksorganisationers
Byggnadsförening u.p.a., som köpte det
nedlagda mejeriet i Kävlinge, åtog sig
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således alt »i tio år från likvidationens
avslutning omhändertaga och vårda Käv-
linge Mejeriförenings protokoll, höeker
och verifikationer». (Ur likvidationspro-
tokoll 31/8 1949.) Senare levererades
handlingarna till Landsarkivet.

Kävlingeföreningens arkiv är det mest
kompletta mejeriarkivet. Av de övriga,
en gäng förmodligen lika omfattande
handlingsbestånden, återstår endast spill¬
ror. Det är främst de omfångsrika mjölk¬
journalerna som förlorats, men i många
fall saknas även protokoll, årsredovis¬
ningar eller räkenskapsböcker, eller
också uppvisar dessa handlingssericr
stora luckor. Förlusterna kan till en del
ha uppstått i samband med att förening¬
arna gick i fusion; av utrymmesskäl eller
på grund av transportsvårigheter spara¬
des i huvudsak bara sådana handlingar
som bedömdes vara av kuriosaintresse
(informationer 1988 av M. Ekberg och S.
Åkerberg, HMC). Föreningarna själva
tycks under sin verksamma tid ha tilläm¬
pat ur arkivsynpunkt något lämpligare
gallringsprinciper. För t.ex. Allerums
Andelsmejeri, ek. för., finns följande be¬
lägg: »Widarc framhölls att en mängd
gamla värdelösa handlingar finnas liggan¬
de i mejeriets kassahvalf; styrelsen beslöt
att verifikationer över 10 år gamla skola
förstöras, likaledes skall mjölkkvittenser,
gamla skjutskontrakt m. m. före år 1927,
d.v.s. sådana äldre handlingar som nu¬
mera icke har något värde för föreningen
skola förstöras, deremot skola räken¬
skapsböcker och handlingar av värde till¬
varatagas.» (Ur protokoll 6/12 1927.) Det
bör kanske påpekas att vid Landsarkivet
knappast någon gallring alis företas i
mejeriarkiven; handlingar som Allcnims-
styrclsen ansåg värdelösa hade sannolikt
sparats.

För de företag, vilkas arkiv uppvisar
större luckor i serierna av protokoll, års¬
redovisningar och räkenskaper, är det
svårt att för de aktuella perioderna finna
de fakta, som behövs för en historik. Den
nämnda katalogen utnyttjas emellertid
även som en excerplsamling, ofta an¬
vändbar i sådana situationer. Uppgifter
om ett företag som påträffats vid genom¬
gång av ett annat företags handlingar har
inte sällan kunnat komplettera en ofull¬
ständig redogörelse. Det har därför visat
sig lämpligast att endast skriva ut histo¬
rikerna i koncept, som justeras alltefter¬
som relevanta upplysningar tillkommer.
Då arkivtillhörighetcn för enstaka hand¬
lingar ibland måste korrigeras, är en del
av förteckningarna tills vidare också i
konceptform.

Tack vare de stora tillskotten av doku¬
ment har våra möjligheter att beskriva
den skånska mejerinäringen ökat väsent¬
ligt. Huvuddelen av arkivbildarna ut-
göres av andelsföreningar och enstaka
privatföretag inriktade på framställning
och försäljning av mejeriprodukter, men
även mjölklcverantörsföreningar samt in¬
tresseföreningar med anknytning till
branschen är representerade. Bland dc
sistnämnda finns mejeriförbund, smör¬
exportföreningar (däribland Skånska Smör¬
exportföreningen u.p.a., som var Sveriges
äldsta, bildad 1906), mjölkbcdömnings-
föreningar och mejeristföreningar.

Trots ett ofta rapsodiskt källmaterial
ger redan de korta historikerna över
dessa olika organisationer tillsammans en
alltmera detaljrik bild av mejerinäringens
framväxt och struktur i Skåne. Den hade
dock blivit mera nyanserad (och betydligt
lättare att få fram) om arkiven varit full¬
ständigare.

Bertil Grahn
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