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En halländsk centralort från yngre järnålder

Av Lars Lundqvist
Riksantikvarieämbetet, UV Väst, Box 10259, 43423 Kungsbacka

1991-1992 påträffades betydande spår av en hittills okänd boplats frän yngre järnåldern i
Slöinge i mellersta Halland. Särskilt spektakulära var fynden av tre s.k. guldgubbar, vilka
icke hör till vanligheterna. Förutom de stora fynden på Bornholm och Fyn under senare år
är endast ungefär 20 fyndplatser med sådana små guldblecksfigurer kända från Norden.
Fynden väcker en rad intressanta frågor rörande bebyggelseutveckling samt social och
politisk organisation under den i Halland för övrigt ganska fyndfattiga perioden 400-1050.

Halland är fattigt på lämningar från yngre
järnålder. På ett drygt 10-tal ställen har
det hittills gjorts gravfynd från denna
period. Källäget för boplatser är ännu
sämre med ytterst få säkra fynd. På Fjärås
Bräcka undersökte Sarauw på 1910-talet
en husgrund som tolkades som smedja
(Sarauw och Alin 1923). I Varia utanför
Kungsbacka grävdes 1989-1990 en bo¬
plats från yngre järnålder och äldsta
medeltid (Lundqvist 1993). Boplatsfynd
frän yngre järnålder finns också från
ytterligare några platser som exempelvis
Skummeslöv utanför Laholm. Andra fynd
som hör till periodens senare del är run¬
stenar och silverskatterna samt lösfynd av
andra metallföremål. Endast fyra run¬
stenar är kända. De kan dateras till tidig
medeltid. Märkligt är att samtliga run¬
stenar är från trakten strax norr om
Halmstad. Övriga fynd frän denna period
(smycken, vapen, brakteater, mynt, glas¬
bägare) uppgår sammanlagt till ett drygt
30-tal (Arbman 1954, Lindälv 1980,
Sarauw och Alin 1923). Detta relativt
magra fyndmaterial fick under vintern
1991-1992 ett intressant tillskott.

Det var strax efter höstplöjningen 1991

som en amatörarkeolog från Slöinge hit¬
tade pärlor och hrända hen vid Bergagård,
strax nordväst om Slöinge samhälle (fig. 1).
Under ytterligare en okulär avsökning i
februari 1992 påträffades en guldgubbe,
avfall från pärltillverkning samt föremål
som keramik, vävtyngder m.m., fynd som
tydde på att det rörde sig om en boplats.
Flera besiktningar av amatörarkeologen,
ett par avsökningar med metalldetektor
vid skilda tillfällen och cn tre veckor lång
provgrävning i augusti-september 1992
har resulterat i följande fynd:

Guldgubbe
Tatuernål
Silvcrblcckfibula (fragm.)
Bronspärla
Likarmiga fibulor
Arabiskt silvermynt
Eldslagningsstål
Bronssmälta
Glaspärlor
Glasavfall (pärltillv.)
Glasbägare (fragm.)
Granatknutor (obearb.(?))
Täljstensgrytor (fragment)
Brynen

3 st
1st
1st
1st
2 st
1 st
1 st
5 st

19 st
40 st
3 st

22 st
8 st

27 st
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Fig. 1. Fyndområdet ligger ett stycke in från kusten, en dryg mil sydöst om Falkenberg.

Hängbrynen
Keramikbitar
Vävtyngder (fragm.)
Brända ben
Slagg, järnföremål m.m.

2 st fynden påträffats. Viktigt är att före¬
målen med boplatsprägel, inklusive hant-
verksfynd och ädelmetaller, här har
gjorts inom ett relativt begränsat område.
Mot bakgrund av hittills gjorda iakttagelser
finns här ett boplatsområde från yngre
järnålder som är 2-4 ha stort.

Samtliga fynd härrör frän ploglagret.
Vid provgrävningen, som omfattade
vattensällning av jorden från 31 nr sprid¬
da över 2 ha av boplatsytan, noterades
inga oplöjda kulturlager. Endast en an¬
läggning påträffades inom de meterstora
provrutorna. Trots frånvaron av kultur¬
lager kan vi dock räkna med att det finns
bevarade anläggningar (stolphål, gropar,
brunnar m.m.) under ploglagret.

Materialet har en relativt stor krono¬
logisk spridning. Ett av de äldsta fynden
är frän folkvandringstid och utgörs av
fragment av silvcrbleckfibula samt en
svart pärla (fig. 3). Frän vendeltid har vi

800 st
14 st

1300 g

Fyndomrädet består av mer eller mindre
sönderplöjda lämningar av en boplats och
ett gravfält och omfattar så vitt vi vet idag
(november 1992) cirka 11 ha. Topogra¬
fiskt handlar det om en höjdrygg som om¬
ges av låglänta marker, Suseåns dalgångi
väster och en liten bäck i öster. Åt öster,
väster och söder är därmed fyndområdet
relativt väl avgränsat. Mer osäker är dess
utsträckning mot norr. Hela fyndområdet
utgörs av intensivt odlad åker och jord¬
arten är relativt lerig.

Inom den östra delen av fyndomrädet
finner vi således en markerad höjdrygg
som också utgör den högst liggande delen
av fyndomrädet. Det är här flertalet av
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Fig. 2. Fyndplatsen ligger i mötet mellan två dalgångar. Här omges ett större område odlingsmark av
moräntäckta berghöjder. På kartan har den äldre, kända landshebyggelsen markerats (16- och 1700-tal).
Det skrafferade området omfattar Slöinge samhälles utbredning. Karta: Mikael Jerkemark och Anders
Andersson. RAÄ.

tella linjer. Godset är i jämförelse med
äldre järnålderns keramik välbränt.

I ett nordiskt perspektiv ansluter fynd¬
platsen vid Slöinge till en rad fyndplatser
som förenas genom förekomsten av im¬
portgods, rik förekomst av ädelmetaller
och på att man bedrivit specialiserat hant¬
verk. Många av dessa platser låg mycket
kustnära antingen omedelbart vid havs¬
stranden eller strax innanför en åmynning
(ex. Åhus). I Slöingefallet saknas denna
omedelbara koppling till havet. Platsen
ligger 6 km fågelvägen från kusten, 600 m
från Suseån som 12 km nedströms och
efter en fors rinner ut i havet. Slöinge-
lokalen förefaller primärt ha en anknyt¬
ning till landkommunikationer och till en

de båda likarmiga fibulorna samt guld¬
gubbarna. Pärlorna i övrigt liksom av¬
fallet från pärltillverkningen har av Johan
Callmer daterats till vendeltid (muntligt
meddel.). Från 900-talets första hälft här¬
rör det arabiska silvermyntet, en samanid
som präglades i Tasjkent någon gång
under perioden 902-908. En stor del av
de övriga fynden pekar mot en datering
mellan 400-1050 e.Kr. Det gäller täljstens-
grytorna, fragmenten av importerade
glasbägare, granaterna, en del vävtyng-
der, eldstålet och keramiken. Den senare
präglas av anonymt medelgrovt gods, rikt
på medelgrov magring, i grå/brun/svart
färgskala med få ornerade bitar. I dessa
enstaka fall rör det sig i regel om horison-
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omgivande jordbruksbygd (fig. 2). Platsen
ligger i korsningen mellan två dalgångar
och alldeles intill E6:an som i stort följer
den gamla landsvägens sträckning. Om
man ser till landskapet kan boplatsen
utgjort en knutpunkt för vägar åt olika
vädersträck, omedelbart i anslutning till
ett vadställe. Man skulle alltså kunna
uppfatta boplatsens topografiska läge
som uttryck för en inåt riktad kommu¬
nikation. Boplatsläget skulle därmed
tänkas vara anpassat med tanke på en
centralortsfunktion för en omgivande
bygd.

Viktiga element för tolkningen av Slö-
ingelokalen är förstås ädelmetallföre¬
målen, importgodset och närvaron av
högt specialiserat hantverk. I aktuell
litteratur knyter man dessa fynd till en
aristokratisk miljö. Tanken är att dessa
platser varit säten för hövdingar, små¬
kungar eller vad man nu vill kalla dem.
Det politiska och religiösa ledarskapets
koppling till en person ska ses mot före¬
komsten av guldgubbar. Guldgubbar
anses ingått som ett element i den för¬
kristna kulten och påträffas enbart - med
få undantag- på boplatser.

Under den period som boplatsen vid
Slöinge var bebodd togs de första stegen
mot de tidigmedeltida statsbildningarna i
Norden. Mycket av forskningen har be¬
handlat frågan om kontinuiteten mellan
förhistorisk och historisk tid, mellan hed¬
niskt och kristet, lokalt styre och central¬
styre, förurbant och urbant etc. En fråga
som vi kan ställa i samband med Slöinge-
boplatsen är när och varför den överges.
Ska vi söka orsaken i att det äldre sam¬
hället slås sönder av kungens och kyrkans
män? Eller är det frågan om en gradvis
och över lång tid pågående integrering av
den lokala makten in i en ny administration

med dess särskilda krav? I detta samman¬
hang är förändringar av bebyggelselo¬
kalisering och gränser av stort intresse.
Problemen är, vad gäller de förra, att de
inte mer än hypotetiskt kan rekonstru¬
eras. Inga ingående kartstudier har ännu
gjorts, men klart är att Slöingelokalen lig¬
ger perifert i förhållande till historiskt
känd bebyggelse (fig. 2). Gårds- och
bylägena finner vi på 800-1000 m av¬
stånd, vilket är mycket med tanke på
denna centrala jordbruksbygd. Boplatsen
ligger vid en punkt där fyra fastigheter
möts och intill gränsen mellan Slöinge
och Eftra socknar. Förhållandet kan
tolkas på olika sätt. Ett är att platsen
ligger vid mittpunkten av fyra fastigheter
vilka en gång utgjort ett sammanhållet
gods och som sedan splittrats upp. Eller:
boplatsen lokaliserades primärt till en
plats för maximal exponering och kon¬
troll och i mindre omfattning med hänsyn
till jordbrukets behov. Flera möjligheter
är tänkbara. Förhoppningen just nu är att
»Slöinge-projektet» kan drivas vidare för
att få fram information som kan användas
för att belysa ett spännande skede då mer
omfattande handelsnät etableras, då
grunden till de nordiska kungarikena
läggs, då nordens folk närmare knyts till
den kontinentala kulturen genom kristen¬
domen etc.

Litteraturförteckning
Arbman. H. 19.S4, Hallands Historia. Del 1. Halm¬

stad
Lindälv. E. 1980, Forntid och fornminnen i norra

Halland. Kungsbacka.
Lundqvist, L. 1993. Varlautgrävningarna 1988-

1990. Vår Bygd 1993. Kungsbacka.
Snrauw, G. & Alin, J. 1923, Götaälvområdets forn¬

minnen. Göteborg.
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Fig. 3. Några av fynden som påträffats vid Bergagård. Guldgubben är förstorad 6 ggr. Fragmentet av silver-
bleckfibulan. de likarmade spännena och eldstålet är alla i skala 1:1. Teckning: Anders Andersson. RAÄ.
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Johanniterkorsets gåta

Av Gösta Lindeberg
Dag Hammarskjölds väg 1 e, 22464 Lund

Ett märkligt fynd i en svinstia i Västra Hoby visar sig sannolikt vara ett minne från den tid,
då Norden var inlemmat i den katolska kyrkans och de andliga riddarordnarnas inter¬
nationella gemenskap. Härigenom får vi anledning till vida utblickar över del medeltida
Europa och Främre Orienten.

För ctl 20-tal år sedan gjorde Anders-
Hugo Andersson, lantbrukare i Vallkärra
och ordförande i Torna härads hembygds¬
förening, en liten bygdehistorisk exkur¬
sion längs Löddeåns södra strand med
dess mänga fornminnen. Sina många
intryck från resan redovisade han i en
uppsats med titeln »Från Lödde kar till
Västra Hoby», tryckt i hembygdsför¬
eningens årsskrift 1972. Den sistnämnda
orten är en gammal socken, den nord¬
ligaste av de många församlingar, som
ingår i den nuvarande Lunds storkom¬
mun. Därifrån kunde Andcrs-Hugo in¬
rapportera en märklig upptäckt. Edvin
Månsson pä gården nr 12 var sysselsatt
med att lägga om sin svinstia. Golvet
mellan båsen var belagt med stora, flata
stenar. Då han vände på en av dem, fick
han pä dess undersida se ett djupt inhug¬
get johanniterkors, »en i dessa trakter
sällsynt symbol», konstaterade A.-H.
Andersson utan kommentarer i övrigt.

av medeltidens märkligaste internatio¬
nella sammanslutningar
döparens orden vid hospitalet i Jerusa¬
lem». Dess historia i framför allt Norden
har skrivits av den danske juristen Erik
Reitzel-Nielsen. En svensk framställning
har skrivits av Hj. Bergstrand. Det bör¬
jade mot slutet av 1000-talet med ett gäst¬
hus, ett hospital för fattiga och sjuka
pilgrimer i Jerusalem. Det sällskap av
frivilliga, som skötte hospitalet, organise¬
rades under påvligt beskydd till en munk¬
orden. vars medlemmar avlade de vanliga
munklöftena om fattigdom, kyskhet och
lydnad. Men ganska snart tillkom en
annan uppgift, kampen mot de otrogna.
Orden fick en särskild klass av riddare,
som skötte den uppgiften.

Ordenskorsets fyra armar represente¬
rade de fyra främsta kardinaldygderna -
rättfärdighet, klokhet, måtllighet och
styrka. Dc åtla spetsarna på korsarmarna
vittnade om lika många riddardygder,
t.ex. ett lugnt sinne, hjärtats renhet och
ståndaktighet under förföljelse.

Pävliga privilegier gjorde orden till
något av en stat i staten. Utan inbland¬
ning av kyrkliga eller världsliga myndig¬
heter kunde den sköta sina inre angelä¬
genheter, och den var dessutom befriad

»Johannes

./ ohamiilerorden
Nu inställer sig en rad frågor, som tyvärr
endast ofullständigt kan besvaras. Klart
är emellertid, att johanniterkorset, även
kallat malteserkorset, var symbol för en
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Gravstenen frän Västra Hoby. Foto G. Lindeberg.

från skatt. Genom arv, donationer och
köp tillväxte dess besittningar, så att de
vid medeltidens slut uppgick till omkr.
19000 gårdar och gods.

Tillsammans med kollegerna i den
berömda tempelherreorden deltog johan-
niterna i försvaret av de kristna korstågs-
staterna i Palestina, tills dessa gick under
mot slutet av 1200-talet. Sedan flyttades
dess ledning - stormästaren och hans råd
- till Cypern, därefter till Rhodos och
slutligen till Malta. Orden blev med tiden
en betydande sjömakt, som låg i ständiga
konflikter med den nya medelhavsstor-
makten - Turkiet. Riddarna och deras
soldater försvarade 1522 Rhodos mot en
väldig turkisk övermakt, tills de tvingades
att kapitulera och lämna ön. Biskop Giertz
har i en fängslande bok, »Riddarna på
Rhodos», skildrat deras hjältemodiga
kamp.

Några år var johanniterorden hemlös.
Sedan fick den som nytt residens ön
Malta, som tillhörde kungen av Spanien.
Som enda motprestation skulle riddarna
varje år till kungen skicka en av de be¬
römda jaktfalkar, som häckade på ön.
(Inom parentes sagt skulle »riddarfalken
från Malta» 440 år senare komma att
figurera i en film med Humphrey Bogart i
huvudrollen!)

Riddarna på Malta fortsatte sin kamp
mot turkarna, och de lyckades 1565
t.o.m. avslå en stort anlagd invasion, som
sultanen riktade mot deras ö. När den
turkiska faran försvunnit från Medel¬
havet, blev sjukvården johanniternas
främsta uppgift. »De sjuka och de fattiga
är våra herrar», hette det i orden, och
deras sjukvård har betecknats som före¬
dömlig.

Johanniterorden fortsatte att vara en
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självständig statsbildning till ett stycke in
på 1500-talet. Då drabbades den av refor¬
mationen. De protestantiska furstarna
drog in dess gods till staten och avskaf¬
fade dess privilegier. Sina besittningar i
Frankrike förlorade orden under franska
revolutionen. Det sista dråpslaget kom
1798. General Bonaparte, på väg till
Egypten, mellanlandade på Malta och
ockuperade ön i förbifarten. Ett par år
senare lade engelsmännen beslag på
Malta. Johanniterna hade förgäves sökt
stöd hos den ryske tsaren genom att välja
honom till ordens stormästare. Malta för¬
blev som bekant engelskt till efter 2:dra
världskriget.

Våra dagars turist, som besöker Rhodos
eller Malta, kan fortfarande skåda de mas¬
siva fästningsverk och andra byggnader,
som vittnar om johanniternas hjältetid.
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En johanniterriddare pä Rhodos enligt den italienske
målaren Pinturicchio (1454-1513).

som svarade för de militära sidorna av
ordens verksamhet. Därnäst kom präs¬
terna med självskrivna uppgifter och till
sist de tjänande bröderna, som oftast var
ofrälse.

Kampen mot de otrogna blev i längden
ingen större uppgift för de danska johan¬
niterna och det av ett mycket enkelt skäl.
Sedan de hedniska venderna i Nordtysk¬
land och esterna i Estland kuvats och
kristnats av Valdemar den store och Val¬
demar Sejr, fanns det inga otrogna kvar
att kämpa mot. Kollegerna i Tyska orden
hade tagit hand om Lettland, Preussen
och Litauen. »Johanniterhusen» blev
kloster av vanlig typ med omhänder¬
tagande av fattiga och sjuka som främsta
uppgift.

Än så länge har vi hållit oss på tämligen
långt avstånd från johanniterkorset i
Västra Hoby. Låt oss nu se, vad mera
lokalt betonat material har att säga.

Johanniterna i Norden
Efter denna långa inledning har vi fort¬
farande långt kvar till den lilla skånska
byn. Dessutom måste vi göra klart för
oss, hur orden fungerade. Medlemmarna
var indelade efter nationalitet i åtta
»tungor» - tre franska, två spanska och
en för vardera Italien, Tyskland och Eng¬
land. De nordiska länderna hörde till den
tyska tungan. Tungorna var i sin tur upp¬
delade i priorat. De nordiska länderna
bildade prioratet Dacien med en prior
som chef. Han residerade i klostret Ant¬
vorskov på Själland.

Ordens egendomar runtom i Norden
var indelade i »commendat» under led¬
ning av commendatorer. En sådan skulle
sköta commendatets ekonomi mot en fast
årlig avgift till prioratet.

Rakt genom indelningen i tungor gick
indelningen i klasser. Högst upp kom rid¬
darna, som skulle vara av adlig börd och

8
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Lunds medeltida kyrkor och kloster. Efter Ragnar Blomqvist.

Commenderegården i Lund dens för den »commendator», som för-
På västra sidan av Bredgatan i Lund låg valtade ordens gods och gårdar i Skåne
under senare delen av medeltiden en och närmast lydde under priorn i Antvor-
gård, som kallades »Commenderegården». skov. Flera sådana commendatorer näm-
Av namnet att döma har den varit resi- nes i handlingarna, som även kan upplysa
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om att commendatet omfattade 46 gårdar.
En beskrivning av commenderegärden i
Lund finns i ett köpebrev 1496, som här
återges efter R. Blomqvist, Lunds histo¬
ria, I: »Stenhus och gatehus [. . .] med
apelgård allt sitt rätta fång intill borddiket
(stadsvallen), som av arild har legat där¬
till».

temas talrika jordegendomar drogs in
till kronan. Den mäktige ärkebiskopen
ersattes med cn mera anspråkslös super¬
intendent (biskop). Domkyrkan blev för¬
samlingskyrka, och alla de olika försam¬
lings- och klosterkyrkorna utom S:t
Peters klosters revs. Tegel och sten skulle
forslas till Malmö att användas vid ut¬
byggnaden av Malmöhus. För transpor¬
ten svarade bönderna i Torna härad. De
flesta kyrkogårdarna lades igen. Som
gravplatser kvarstod endast högrestånds-
platserna i och kring domkyrkan samt
kring Maglegatorna och på den nuva¬
rande Petriplatsen.

När Lund i början av 1800-talet lät an¬
lägga en ny kyrkogård på norr, blev de
gamla kyrkogårdarna nerlagda och för¬
vandlade till trädgårdar eller parker.
Gravvårdar och stenar i murar såldes på
auktion. H. Claesson anför i sin historik
över Lunds kyrkogårdar följande sentida
utgjutelse av en lokal poet.

Se graven jämnats - mossig minnessten
som fordom fuktats utav kärlekstårar,
vid någon dörr som trappa vilar ren
och trampas tanklöst utav stadens därar

Även betydligt äldre fornminnen kunde
utsättas för samma respektlösa behand¬
ling i äldre tider. En runsten, som ingått i
muren kring Norra Nöbbelövs kyrko¬
gård, räddades till »runlunden» på Uni-
versitetsplatscn. En slendös, som på
äldre skifteskartor är markerad vid
samma sockens nordöstra gräns, är nu
helt försvunnen. »Förmodligen sönder¬
slagen till makadam», suckade A.-H.
Andersson. Även från andra ställen i
lundatrakten berättas om gravstenar,
som kommit till användning i golv eller
trappor.

Därmed kan vi ännu en gång återvända
till stenen i Västra Hoby. Vad som först
och främst frapperar, är den totala avsak-

Köpet innebar närmast ett byte. Det
var en av Danmarks mäktigaste män,
rikshovmästaren Poul Laxmand, som för¬
värvade ordens besittningar i Skåne i
utbyte mot motsvarande ägorymd på
Själland. Han synes ha varit mindre in¬
tresserad av Commenderegården, efter¬
som han tämligen snart sålde densamma.
Genom donationer kom den att tillhöra
domkyrkan, och ännu senare kom den i
privat ägo.

Commenderegården låg i S:t Peters
socken (ej att förväxla med S:t Peters
kloster väster om staden). Men johanni-
terna hade även en egen kyrka i Lund.
Ärkebiskop Eskil hade skänkt dem en
»döpelsekyrka» uppkallad efter deras
skyddshelgon. Den låg med tillhörande
kyrkogård i östra delen av staden intill
stadsvallen. Praktiskt ingenting är be¬
varat av själva kyrkobyggnaden, men den
kan gissningsvis ha sett ut ungefär som de
andra små socken- och kvarterskyrkorna
- 20 till antalet - i det medeltida Lund.

Johanniterorden hade alltsä ända till
slutet av medeltiden ett administrativt
centrum och en kyrka i Lund och flera
gärdar i dess omedelbara närhet. Därmed
har vi kommit något närmare korset i
Västra Hoby.

Lunds kyrkogårdar och
Hoby-stenens ursprung
Så kom då reformationen till Danmark
med följder inte minst för Lund. Johanni-

10
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Lunds kommun, västra delen. 1. Västra Hoby, där gravstenen påträffades. 2. Platsen för Commendcregården
vid Bredgatan. 3. Platsen för den medeltida S:t Johannes döparens kyrka.
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Nu är fältet öppet för gissningar och
teorier. Enklast är naturligtvis, att Hoby-
stenen från början funnits på Hoby kyr¬
kas egen kyrkogård. Men det verkar
mindre sannolikt, att domkyrko- och
kronohemmanen i Hoby skulle haft en
innehavare och brukare tillhörande
johanniterorden. Stenen kan ursprung¬
ligen ha legat på S:t Peters kyrkogård, dit
Commenderegården ju hörde, eller vid
johanniternas egen kyrka, »döpelsekyr-
kan», och förts bort därifrån i samband
med den stora kyrkorivningen i början av
1500-talet.

En sista möjlighet är följande: För den
sten- och träfattiga skånska slättbygden
/ar det alltid ett problem att finna mate-
-ial till uppförande av byggnader, murar
och gärdsgårdar. När de gamla kyrkogår¬
darna i Lund lades ner i början av 1800-
talet, kan bönderna i lundabygden mycket
väl ha begagnat sig av möjligheten att
genom auktion och till billigt pris förvärva
sten till byggnader. Kan det ha varit på
det sättet, som Hobystenen hamnade på
sin nuvarande plats?

Längre går det knappast att komma.
En sak är i varje fall säker. I all sin obe¬
tydlighet vittnar stenen med johanniter¬
korset i Hoby lika väl som de ståtliga
byggnadsverken på Rhodos och Malta
om en av den medeltida kristenhetens
märkligaste sammanslutningar.

o

Im1#

u
mIGravsten från 1200-talet,

funnen på S:t Peters kyrko¬
gård vid Bredgatan.

naden av namn eller andra inskriptioner.
Företeelsen är dock inte helt unik. I
Blomkvists Lunds historia, I, finnes avbil¬
dad en gravsten, funnen på S:t Peters
gamla kyrkogård. Den är prydd med ett
stiliserat trädmönster men saknar namn
och annan text. Stenen har funnits på S:t
Peters kyrkas kyrkogård. Reitzel-Nielsen
förmodar i brev till författaren, att »Hoby¬
stenen, som bör ha tillkommit före 1496,
kan ha rests över en mindre bemedlad
eller lägre stående ordensbroder. Sådana
johanniterkorsstenar är inte kända från
våra dagars Danmark, men i Norge har
man i vår tid funnit ett par sådana».

12



Ukrainas statsöverhuvud Filip Orlik
med familj och regering i Kristianstad 1716-1719

Av Bertil Häggman
Nils Kaggs gata 19,25454 Helsingborg

Under 1710-talet kom Kristianstad att utses till uppehållsort för två landsflyktiga öst¬
europeiska statsöverhuvuden, vilka såsom bundsförvanter till Karl XII hade dragits med i
dennes nederlag. I början av decenniet vistades den polske kungen Stanislaus I Leszczyfiski
här med sitt hov, och något senare kom så den ukrainske hetmanen Filip Orlik med lamilj
och regering. I föreliggande artikel berättas historien om det ukrainska besöket, som
kanske inte är lika känt som det polska men som faktiskt innebar att Kristianstad under
några år var centrum för Ukrainas långa kamp för självständighet.

Bertil Häggman är kronofogde i Kristianstad, jur. kand., författare och medlem av
Sveriges Författarförbund.

Bakgrunden
Dc sista dagarna 1707 gick den 44000
man starka svenska armén över floden
Weichsel österut för att besegra tsar
Peter. Via Masuriens träskmarker vid
den Ostpreussiska gränsen och Litauens
slätter gick marschen rakt österut under
våren 1708. 1 början av september vek
huvudarmen söderut mot Ukraina av
främst underhållstekniska skäl.

Nu inleddes en kapplöpning mellan
den svenska armén och den ryska mot
Ukraina. Bägge sidor ville ta kontroll
över det bördiga landskapet. Ukraina,
som sedan mitten av 1600-talet hade varit
ett lydrike under Moskva, hade gjort
uppror mot ryssarna. Hetmanen Ivan
Mazepa övergav tsaren och var nu intres¬
serad av ett samarbete med svenskarna
för att uppnå ukrainsk självständighet. 1
november 1708 slöts ett formellt sain-

arbetsavtal med Mazcpa. Svenskarna
närmade sig Baturin, en betydelsefull

stad i Ukraina med stora förråd, som
Mazepa lovat överlämna till svenskarna.
Men innan det skedde, lyckades ryssarna
inta staden, skövlade den och massakre¬
rade dess invånare. Resultatet blev ett
ukrainskt inbördeskrig, som kraftigt
minskade det ukrainska stödet till Karl
XII. I maj 1709 började svenskarna
belägra den ukrainska staden Poltava.
Efter nederlaget i slutet av juni 1709 re¬
tirerade den svenska hären för att vid
Perevolotjno kapitulera. Styrkan var då
nere i omkring 12000 man stridande
personal och 8000 civila. Nästan 3000
svenskar hade dessutom tagits till fånga i
samband med Poltavaslaget. Natten till
den 1 juli hade Karl XII med Mazepas
folk, hovstaten och kunglig eskort gått
över Dnepr till turkiskt territorium. De
fortsatte sedan till Bender i Moldavicn,
som då var ett turkiskt lydrike. Under
vistelsen i Bender avled den åldrige
Mazepa och efterträddes som statsöver-
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huvud av Filip Orlik, (ukr. Pylyp Orlyk)
som hade varit »generalskrivarc» (sekre¬
terare eller kansler) åt statsöverhuvudet.
Då Orlik valdes till ukrainsk hetman var
läget prekärt. Orlik var avskuren från
Ukraina, och när Karl XII lämnade
Bender för alltid, förvärrades det ytter¬
ligare.

Orliks förlitan pä svenskarna var stor. I
ett på latin avfattat memorial, skriver
Orlik under Bcndcrtiden till den svenske
kungen:
»Enär det ser ut som den Ottomanska
Porten vore betänkt på att åter gripa till
vapen mot moskoviterna, måste vi frukta,
att vi i detta förvirrade sakläge störtas
från det moskovitiska förtryckets Scylla
till det turkiska förtryckets ännu farligare
och fördärvligare Charybdis. På det att
detta måtte undvikas, bedja vi ödmjuk-
ligen. att hans kungliga Majestät, vår
nådigaste herre och beskyddare, måtte
bispringa vårt mellan Scylla och Charyb¬
dis skeppsbrutna folk och på de sätt och
med de medel, som honom täckes, i
denna storm föra värt fosterland till det
goda hoppets udde.»1

För Orlik återstod bara att med familj
och regering följa kungen och gå i lands¬
flykt i Sverige. Man reste via Wien mot
Sverige och kom 1715 till det då svenska
Stralsund i Pommern. Därifrån skrev han
till Stockholm om ekonomiskt stöd för
den fortsatta resan och den kommande
vistelsen i Sverige.

Vi vet förhållandevis mycket om Orlik.
Främst på grund av att han förde dagbok
på tre sprak: latin, franska och polska.
Den är på närmare 800 sidor och i oktav¬
format och behandlar perioden oktober
1720 till januari 1733. Åren 1725 och 1731
fattas dock. Eftersom det förekommer
flera handstilar, tror man att den är

renskriven från koncept. 1 början av
seklet förvarades den, Diarius podrozy
Orlika, i furstarna Czartoryskis bibliotek
i Krakow.2

Orliks släkt kom ursprungligen från
Schlesien i nuvarande Polen, varifrån den
under hussitkrigen på 1400-talet över¬
flyttade till dåvarande Polen. Släkten
hade högt anseende, och några medlem¬
mar utnämndes t.o.m. till baroner. Själv
föddes Filip Orlik 1672 i Litauen. Föräld¬
rarna var katoliker, men Filip döptes i
den grekisk-ortodoxa tron. Han utbildades
av jesuiter i Vilna, Mohilcv och Kiev.
Orlik stannade i Ukraina, där han 1698
tog anställning hos en kosackmajor.

Familj och regering
Med Orlik i Stralsund fanns hustrun
Anna, f. Hcrtsik, dotter till en ukrainsk
överste, och följande barn: Anastazya
Feodora, född i Poltava 1699, Gregorius
(Hrehory) Peter (Piotr), född i Baturin
och Michal, född i Baturin 1704 samt
Barbara, också född i Baturin 1707. De
tre senare hade hetmanen Ivan Mazepa
som gudfader. Sonen Jakob, som hade
fötts i Bender 1711, hade Karl XII som
gudfader och Martha, som också hade
fötts i Bender 1713 hade tre gudfäder:
Polens kung Stanislaus I, den polske
prinsen Michal Korybut Wisznoviecki
och vojvoden av Kiev, Joseph Potocki.
Under vistelsen pä ön Rügen föddes på
herrgården Gralscherhof i Alter Fähre
dottern Maryna Anna.

I hovet ingick Mazepas systerson And¬
rej Vojnarovskij och hans hustru Anna,

född Mirovitj, generaldomaren Kliment
Dolhopoli, generaladjutanterna Grigorij
Hcrtsik och Fedor Mirovitj. asaulcn Ivan
Hcrtsik. generalauditörcn Fedor Tretiak,
standardbäraren Aftaman Hertsik, »bu-
lavniken» Fedor Nachimovskij1 och en
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Ur guvenören Carl Gustaf Skyttes skrivelse till Kristianstads magistrat av den 23
november 1716 med anmodan att ordna inkvartering för »fältherren Orlich» i
tullförvaltarte Mavilles gård i Åhus. Landsarkivet i Lund.

ortodox präst vid namn Parfenij. Därtill
kom flera ukrainska krigsfångar, tjänare
och soldater.

Det råder en viss tveksamhet beträf¬
fande var Orlik med familj och regering
bodde under Kristianstadstiden.

Det finns en skrivelse från guvernöreni
Malmö, Carl Gustav Skytte, från novem¬
ber 1716 till magistraten i Kristianstad
med följande lydelse:

»Ehreborne Wijse och Wälförståndige
Herrar Borgmästare och Råd
Såsom Han Kongl. Maijtt i nåder befaldt

Kristianstad och bostaden
På nyåret 1716 landade Orlik med familj
och sällskap i Ystad. Till hemvist anvisade
svenska staten Kristianstad, medan några
regeringsmedlemmar hänvisades till Karls¬
krona.

15



och effterfölljande personer, som hijt
intill wäret inqvarterade utij Carlhamn
Nembl [igen] Dolmäsker [tolken] Maitre
Sckack med sig och sin dräng, 24 Turkar,
8 Armenianer, 5 Judar Summa 39 per¬
soner, skola här effter få goda beqwäm-
liga och warma qwarter utj Christianstad,
Altså ville Loflfiga] Magistraten till nästa
Pastdag [Postdag?] en qvarters lista
Samma personer med Borgarn[as?] namn
hos whilka de bäst Kan accomoderas mig
tillhanda s[. .] hwilken hans Kongl Maijtt
siel [f?] först will see innan den till
[Carls?]hamn öfwersändes. J lijka måtto
har hans Kongl M sielf i nåder befaldt
uppå Hr. Felt Herrn Orlichs underdånige
ansökning, åt Lofl. Magistraten gienast
och så fort nånsin möijligt ske kan, för
honom och hans Hv [ord i kanten, som
inte går att tolka] Skall ledig giöra Tull-
förwaltaren Mavilles gård, utij hwilken
Lilla Tullnären Balt: Lorich nu bor, Kun¬
nandes han och flere, som där vvistas åter¬
igen intaga samma husrum, som bem[äl]te
Fält herrn nu bebor. Dcsse bägge ärende-
ne wille Lofl. Magistraten utan uppskof
förrätta, warandes ingen inwändning här¬
emot at giöra, emedan hans Kongl
M[aij]tt sielf därom nådigst befalt. Skulle
de som bebor Mavilles gård wägra at
wilja utflyttia, så måtte de ändå dcrtill å
Embetes wägnar förmås.

Jag är Lofl, Magistratenes tjänstwillige
Carl Gustav Skytte
d. 23 [Novem?]b. 1716»4

tagas och accomoderas». Karl XII hade
anvisat en suinma pengar »som rådet
senare skall anskaffa».

Den ena av stadens två gästgivare¬
gårdar stod vid denna tid tom. Inne¬
havaren, rådmannen Henrik Hildebrand,
hade avlidit i april 1713. Gästgivaregården
hade tomtnr 121 enligt stadens dåvarande
fastighetsregister. Vid 1700-talets mitt
kom den att förenas med närmaste tomt i
norr (nr 120) och utgör nu södra hälften
av kvarteret Snapphanen 16, som begrän¬
sas i väst av Östra Storgatan 55, i öster av
Östra Vallgatan 28 och i söder av Cardclls-
gatan 17.5

Att Orlik bodde här 1716 bekräftas av
1716 års mantalslängd, som upptar »co-
sack feltherren Orlik» som boende där.
För samma gård är 1717 antecknat »be¬
bos av pälske feltherren», vilket troligen
avser Orlik. Det verkar därför som om
Orlik med följe aldrig kom att bo på
Mavilles gård, som för övrigt ligger i
Åhus. Det framstod väl som lämpligare
att ha honom boende i centrala Kristian¬
stad.

Tullnären Sebastian Mavilles gård, nr 1
i Åhus i 1716 års mantalslängd, bör vara
nuvarande fastigheten Torget 15, det s.k.
rådhuset, som nu är museum, utmed
torgets norra sida, omedelbart söder om
kyrkan. Vi vet inte om Orlik eller några
andra (turkar m.fl.) bodde där. Det finns
emellertid uppgifter om att Maville0 blev
anmäld av sina underlydande. Tullöver¬
direktören gav honom i brev den 12 okto¬
ber 1716 en reprimand. Mavillc föreslog
att jaktlöjtnanten Westermark skulle
förestå tullkammaren i Åhus medan han
vistades vid Medevi brunn för hälsans
vårdande. I stället förordnades emellertid
kammarskrivaren N. J. Camitz. Maville
återvänder inte förrän 1719, nu som
överinspektör. Den gode tullaren tycks

Samtidigt finns uppgifter om en skrivelse
i början av december 1716, som författa¬
ren till denna artikel inte sett, där Skytte
uppmanar magistraten i Kristianstad att
ta emot »cosakiske Feltherren Phillippus
Orlik» med svit, inalles 37 personer, som
på kungens befallning skulle »väl emot-
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Sydliga delen av Kv. Snapphanen från Lilla torg. Där finns nu Hennes & Mauritz men på 1940- och
1950-talen var där ett stort möbelvaruhus, Hyléns Möbler. Kvarteret består av två sammanslagna tomter
(nr 120 och 121). På den södra tomten låg rådmannen Henrik Hildebrands gästgiveri där hetman Filip Orlik
med familj bodde 1716-20.

således inte ha bott i sin gård i Åhus
1716-1719.

Orlik kvarbodde 1718 i Kristianstad.
Det finns nämligen en uppgift om att en
dotter, Katarina, i familjen föddes den 5
november det året men avled efter kort
tid. Gudfäder var skånske guvernören
Hård, en av Karl XII:s främste kavalleri¬
generaler, generallöjtnanterna Schultz
och Albedyll samt Kristianstads kom¬
mendant, översten Feilitz.7 Sonen Grego¬
rius studerade under Kristianstadtiden
vid Lunds universitet.

Även 1719 bodde Orliks kvar i Kristian¬
stad. I riksarkivet finns ett brev från het¬
manen till drottning Ulrika Eleonora från
det året. Han beklagar sig över att han
och hans hustru och sju barn i två månader
saknat alla medel och knappt hade en bit
bröd till uppehälle. De var tvungna att ta

varor på kredit, så länge detta beviljades.
När han reste från Kristianstad till

Stockholm måste han först i staden hos
köpmannen Conrad Kampf »till sin evär-
derliga skam och nesa» pantsätta sina två
»fältherrespiror», sin kungliga fana och
»det feltherretecken, vilket gemenligen
kallas Bunsiuck» (buntjuk, standaret
med hästsvansen) för att få ihop till de 200
riksdaler resan till Stockholm skulle
kosta. I Kristianstad satte han sig i skuld
med tillhopa 4386 riksdaler, en inte
oväsentlig summa på den tiden. Men
Orliks ekonomiska ställning skulle kraftigt
förbättras under 1719. Den 3 juni 1719
fick han ett halvt års svenskt gage och
1720 anslog riksens ständer åt honom
20000 riksdaler silvermynt. Därmed
avskrevs en ukrainsk fordran på Sverige,
ett krigslån på 60000 daler, som tagits
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Överfallet

I juni 1718 hade generalguvernör Hård
rapporterat en incident till Karl XII, som
involverade en berusad fänrik Rosen¬
skants:

li
I?m$
i'i.'»m

»Ss?*

»d. 26 juni 1718
Stormägtigste Allernådigste Kon[ung]
App:/
H[er]r öfwersten och Commendanten
Adam Johan Feilitz berättade mig med
siste påsten ifrån Christianstad, hurusom
20 sidstl[id]nc om afftoncn imillan Kl. 9
och 10 findriken av Hr General Major
Bergens Regemente Rosenskants druck¬
en gåt in uti Cossakiska Fält Herrns
Orlichs hus och där öfwerfallet Fält
Herrn sjelf med hugg och slag, taget af
honom Peruqven och draget honom i
håret, hafwandes Fält Herrn sjelf Klåkan
10 om qwällen kommit till öfwersten och
Commendanten denna berättelsen, hwil-
ken straxt låtit taga Fendriken i arrest och
sättja honom på högwakten. Wälbem[ä]lte
Felt Herrn har och hos öfwersten och
Commendanten anhållit om Satisfaction.
.1 anledning af alt sådant har jag redan
låtit öfwer denna händelse förordna
wederbörligt förhör, hafwandes emedler-
tid denne rapporten Eder Kongl. Maijtt i
nåder behagar, at förhöret innan något
widare dertill giordt blifwer skall först
Eder Komgl. Maijtt underdånigst öfwer-
sändas eller om Eders Kongl. Maijtt
allernådigste willja wara skulle at saken
effter förhöret till domb befordrade i
Eders Konl. Maijtt ellernådigste godtfin-
nande i detta målet åtlyder.

Stormäktige Allernådigste Konung
Eder Kongl. Maijtt
Troopligtigste tienare och
undersåte
C: G: Härdh»10
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På' Linköpings länsbibliotek finns denna putschan ,

ett värdighetstecken i form av en stridsklubba av
orientalisk typ med mönster i inhamrat silver och
guld. Den framlidne, i Sverige bosatte ukrainske
historikern Bohdan Kentrschynskyj har hävdat att
det är en ukrainsk hetmanspira (bulava) som tillhört
Filip Orlik.

upp av Karl XII ur den ukrainska krigs¬
kassan och inte ansågs tillhöra Mazepas
egen förmögenhet. Man får anta att bor¬
genärerna i Kristianstad fick betalt, och
kanske hade Orlik råd att lösa ut sina in¬
signier, fanor och spiror.8

I ett »ödmjukt memorial» till borgar¬
ståndet vid 1719 års riksdag från stadens
representanter skildras Kristianstads till¬
stånd. Bl.a. skriver magistraten: ». . . ko-
sackiske fältherren Orlik med sin svite
har dessutom nu redan i 3 år varit här
inkvarterad.»9
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I riksregistraturet för juni-juli 1718 kan
man finna Karl Xll:s svar:
»Datum Strömstad»
[Guvernör Hårdh]
S. Äkerhielm
angående fendrik Rosenskantses för¬
hållande emot Cossakiske fcltherrn
Carl p. [propirus=själv?]
Såsom J Eder uti underdånighet förfrågan,
om öfwcr Fendriken Rosenskants för¬
hållande mot Cossakiske Feltherrn straxt
sedan förhöret är hållit skall dömas, eller
om förhöret först till oss i underdånighet
skall insändas; altså länder Eder deruppå
till nådigt swar det denne saken straxt
efter lag och förordningar skall afdömas,
och Feltherrn derwid skyndsamt för¬
nöjelse göras. Hawarmed p. [proprius?|
Carolus»

Vad som sedan hände vet vi inte. Kanske
finns svaret i protokoll i Kristianstads-
arkivet hos Landsarkivet i Lund?

Sverige fortsätter. Orliks sista hrev till
Sverige av den 30 maj 1741 berör situatio¬
nen i Europa och planer mot Ryssland.
Året därpå dog hetmanen.

Änkan Anna Orlik tilldelades 1747
pension av den svenska riksdagen på
1 200 daler silvermynt årligen. Sonen
Gregorius gick i fransk tjänst. Anastasia
Orlik gifte sig med den svenske generalen
Johan Steenflycht. Flon avled 1728. Paret
hade två söner, som dog unga.

För flera medlemmar av Orliks rege¬
ring, som vistades med honom i Sverige,
gick det illa. De kidnappades av ryska
tsaristiska agenter och fördes till S:t
Petersburg. Men det är en helt annan
historia.

Noter
Alfred Jensen, Mazepa - historiska bilder från

Ukraina ueh Karl Xll:s dagar. I.und 1909. s. 176.
- 1920 återupptäcktes Orliks dagbok av den
ukrainske historikern Elias Borscak. Den förvaras
nu i det polska utrikesministeriets arkiv.

F.U första band i en serie, som skulle omfatta hela
dagboken, utkom 1 936 under redaktörskap av Jan
Tokarzweski-Karaszewicz. Projektet kom aldrig alt
avslutas utan avbröts av andra världskriget. Delar
av dagborken publicerades 1971 i den ukrainska
historiska tidskriften Ukrainskyj lstoryk.
1 Bulava är en ukrainsk hetmansspira och »bulavni-
ken» hade ansvar för denna.
4 Skrivelsen finns i Kristianstadsarkivet, Lands¬
arkivet, I.und. Tack till arkivarie Göran Larsson,
Landsarkivet i Lund för hänvisningen till skrivelsen.

Uppgifterna om decemberskrivelsen 1716 och
Orliks bostad har lämnats till mig av fil. dr Thorsten
Andersson, Åhus, i ett brev av den 27 november
1992, för vilket jag vill framföra mitt varma lack.
h Mitt tack till Kurt Smith, Åhus, för uppgifterna
om Maville, som kommer frän Gunnar Bergströms
bok Stora sjötullen & lilla tullen.
1 Alfred Jensen, Mazepa, s. 181.
K Alfred Jensen, Mazepa, i.176-177.
■' Kurt Enghoff, Kristianstads historia 1614-1948,
Kristianstad 1949, s. 12U.

Tack för hjälpen till Folke Ludwigs, Riksarkivet,
Stockholm, som fann dokumenten om Rosenskants
överfall pä Orlik.

Till Stockholm och vidare i världen
Efter Karl Xlls död 1718 hade Orliks
ställning i Sverige kraftigt försvagats.
Han ville nu dessutom ta upp kampen
mot tsar Peter. Han hoppades på ett stort
europeiskt förbund mot det ryska tsar-
dömet. 1720 lämnade han Sverige. Han
for den 11 oktober till Ystad. Med sig
hade han äldste sonen Gregorius och sin
sekreterare, kaptenen de Cloirs. Resan
ut i Europa gick via Lübeck och Han¬
nover.

Epilog
Därefter följde ett idogt diplomatiskt
arbete och internationellt kringresande
för att fä stöd i kampen för ukrainsk
självständighet. Dagboken slutar 1733.
Men en omfattande skriftväxling med
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Egnahemsjordbruken i Månstorp

Av Carl-Gustav Werner
Sandbyvägen 206, 24010 Dalby

Bildandet av egnahemsjordbruk i Sverige har haft stor betydelse i flera avseenden. Många
av dagens familjejordbruk har bildats som egnahemsjordbruk. På gott och ont bidrar de
till den fortfarande ganska splittrade ägarstrukturen inom jordbruket. För de många, ofta
fattiga lantarbetare, som fick sig tilldelade ett jordbruksegnuhem. gick drömmen om en
egen jordbit och ett eget litet hus i uppfyllelse, och därmed fick de oftast bättre levnads¬
förhållanden. För all tnerii konkret belysa förhållandena kring bildandet av egnahems¬
jordbruk, har författaren valt att undersöka, hur det gick till i Månstorp i sydvästra Skåne,
när fem jordbruksegnahem anludes där i slutet på 1930-talet.

Egnahemsrörelsen i Sverige
De första egnahemmen dök upp kring
sekelskiftet, men bakgrunden står att
finna något tiotal år tidigare, Liksom med
de flesta fenomen i samhället finns det
flera, ofta växelverkande faktorer som
påverkat skeendet. Vad gäller egnahem¬
men kan man urskilja ett par olika driv¬
krafter. Det är dels de lokala intressena,
människorna, som ville ha ett eget hus,
men också godsägaren, som ville ha halvt
självförsörjande arbetskraft boende i när¬
heten, dels de centrala intressena, främst
riksdagen, vilken i hög grad stödde egna¬
hembyggandet. Riksdagen såg här en
möjlighet till att inte bara öka uppodlingen
och förbättra bostadsstandarden utan
även hejda utvandringen till Amerika.
De konservativa hoppades dessutom, att
socialismens framväxt skulle kunna hej¬
das, om cn del av industri- och lantarbe-
tarklasscn ägde sina hem själva.

Egnahemmen var av två typer: bo¬
stads- och jordbruksegnahem, och de
drevs fram av delvis olika faktorer. Bo-
stadsegnahemmen byggdes nära eller i
städer och vid stora arbetsplatser. Indu¬

strialiseringen och den därpå följande
expansionen av tätorterna hade skapat
behov av bostäder, som inte hade till-
godosetts i tillräcklig utsträckning. Bland
de trångbodda arbetarna i stadens fler¬
familjshus fanns det säkerligen mänga
som hyste drömmen om ett eget hus med
en liten täppa. Tidigt tog detta sig uttryck
i ofta egenhändigt uppförda småhus,
omedelbart utanför stadsgränserna och
därigenom utom räckhåll för byggnads¬
stadgan. 1 någon mån kan bostadsegna-
hemmen ses som organiserade efterfölja¬
re till denna utomgränsbebyggclse. För
att möjliggöra viss självhushållning för¬
sägs de med tomter, som vi idag betraktar
som tämligen stora; 1000 m2 var ganska
normalt. Man skulle ha en del fruktträd.
kunna odla potatis och grönsaker och
kanske ha några höns. Levebrödet skulle
dock främst vara förvärvsarbete utanför
hemmet.

Jordbruksegnahemmen började upp¬
komma några år tidigare än bostadsegna-
hemmen. Förändringar i jordbruket hade
gjort att efterfrågan på arbetskraft nu var
mer säsongsbetonad. Jordägarna ville
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inte längre ha folk anställt hela året. I
hopp om att få försörjning hela året flyt¬
tade många då till städerna eller utvand¬
rade till Amerika. För att trygga tillgång¬
en på arbetskraft sålde många godsägare
av små jordlotter, som en egnahemsbon-
dc skulle kunna försörja sig på under den
del av året han inte behövdes på godset.
Problemet var att en vanlig lantarbetare
inte hade råd att köpa någon jord, och än
mindre att uppföra ett hus på den. För att
råda bot på detta väcktes 1898 en riks¬
dagsmotion med förslag om inrättandet
av en statlig fond, som skulle låna ut
pengar till blivande egnahemsjordbruka¬
re. Typiskt nog kom motionen från en
konservativ jordägare. Motionen avslogs
dock. Efter några år med nya motioner,
betänkanden och utredningar antog
emellertid riksdagen 1904 en lag, där in¬
rättandet av en fond av ovannämnda typ
föreskrevs. Denna gällde då både jord¬
bruks- och bostadsegnahem. Förmedling¬
en av lånen sköttes av länens hushåll¬
ningssällskap. I början gick det lite trögt,
och sedan hejdades verksamheten av för¬
sta världskriget. Under mellankrigstiden
däremot fick egnahemsbyggandet sin
storhetstid; årligen förmedlades då ca
2000 statliga egnahemslån till jordbruks¬
fastigheter.

1904 hade riksdagen kunnat enas om
att staten aktivt skulle stödja bildandet av
egnahem, men det rådde framöver stor
oenighet kring formerna för hur egna¬
hemmen skulle upplåtas. Olika modeller
för enskilt ägande, statligt ägande med
ärftlig besittningsrätt och arrende i olika
former debatterades. Metoderna för att
bilda egnahem var också en källa till
oenighet. Skulle staten expropriera
mark, köpa till marknadspris eller bara ta
av redan tidigare statlig mark? Åsikterna
följde inte några klara partigränser. Den

politiska situationen i Sverige i början av
1900-talet var dessutom mycket dynamisk
genom socialdemokratins framväxt och
den allmänna rösträttens införande. Jus¬
teringar av formerna kom därför att ske
flera gånger. I huvudsak blev resultatet
att egnahem bildades genom att staten
lånade ut pengar, så att den blivande
småbrukaren kunde köpa sin gård. 1934
fattades emellertid en del beslut till stöd
även för arrendeegnahem. De skulle vara
så stora, att de gav brukaren full försörj¬
ning, och skulle bildas genom att kronans
mark utarrenderades med rätt för arren-
datorn att senare köpa egendomen. En
speciell fond inrättades, genom vilken
arrendatorerna kunde få lån till inköp av-
inventarier och initiala driftskostnader.

Egnahemsbildningen uppvisade stora
regionala skillnader, mycket beroende pa
hushållningssällskapets varierande aktivi¬
tet. Exempelvis hade 1936 Kristianstads
län sex gånger så många egnahemsbe-
lånade jordbruksfastigheter som Malmö¬
hus län. Här berodde det förutom på det
mycket ambitiösa hushållningssällskapet i
Kristianstads län också på att jordbruks-
slättcrna i Malmöhus län redan domine¬
rades av självägande bönder, som inte
hade någon jord att stycka av.

Under andra världskriget minskade så
verksamheten åter. Riksdagen var inte
längre lika intresserad av att stödja
ägosplittringen inom jordbruket. 1947 in¬
rättades lantbruksnämnder i länen med
uppgift att befordra rationalisering av
jordbruket - bland annat genom att verka
för bildandet av större brukningsenheter.
Året därpå slogs egnahemslånen ihop
med lån till övriga bostäder och bebyggel¬
se. Därmed kan bildandet av egnahems-
jordbruk sägas ha upphört. 1967 års riks¬
dagsbeslut skärpte sedan ytterligare kra¬
ven på rationaliseringar. 1 praktiken in-
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Månstorps dal. En av de två gårdar som fortfarande (1992) fungerar som lantbruk.

nebar detta ofta att det bara var grann¬
gårdarna som fick lov att köpa, när en
liten gård, t.ex. ett egnahemsjordbruk,
skulle säljas. På detta vis kom många
egnahemsjordbruk att upphöra som
självständiga brukningsenheter. Byggna¬
derna styckades sedan ofta av och blev till
bostäder åt »gröna vågare».

statens ägo. Intill de nuvarande byggna¬
derna ligger ruinerna efter den gamla
1500-talsborgen, som förstördes 1678 av
danska trupper, de så kallade Månstorps
gavlar.

Månstorp är beläget vid gränsen mel¬
lan Söderslätts bördiga moränleror och
det inte fullt så bördiga sydvästskånska
backlandskapet. På sina håll finns de för
backlandskapet så typiska styva issjösedi¬
menten. Markerna har även stora inslag
av moss- och kärrpartier, huvudsakligen
belägna kring Gråkärr och den 1894 ut¬
dikade Månstorps sjö, som nu är natur-
vårdsområde. Fortfarande kan några
märgelgravar också återfinnas, flera dock
halvt igenfyllda med sten och sopor.

Eftersom Månstorp ligger i Malmöhus
län, var det hushållningssällskapet i Mal¬
möhus län som hade hand om förmed¬
lingen av egnahemslån. Den uppgiften

Månstorp
Nästan mitt emellan Östra Grevie och
Västra Ingelstad, vid landsvägen, ligger
Månstorps kungsgård. Den var under
1400- och 1500-talen en av Skånes för¬
nämsta borgar. I samband med krigen
mellan Sverige och Danmark avträdde
ägaren godset till danska staten, som i sin
tur överlämnade det till svenska staten
1660 som ett av vederlagsgodsen för
Bornholm. Sedan dess har det förblivit i
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hade det från 1905 till 1940, då Malmöhus
läns egnahemsnämnd övertog verksam¬
heten.

familjefäderna till en första marksyn. I
sällskap med lantmätare och statens jord¬
nämnds representant vandrade de runt på
markerna. Lämpliga platser för gårdarna
pekades ut och namn hittades på. Nära
en märgelgrav, där en av gårdarna skulle
byggas, växte några pilar, det blev Pile-
sjö. Uppe på en höjd kom Månstorpshög
att ligga osv. Egendomarna kom att om¬
fatta vardera ca 30 tunnland åker (tab. 1 ),
vilket var ganska normalt för de egna-
hemsjordbruk, som styckades av vid den
tiden. Till Videsjö och Pilcsjö kom dess¬
utom sammanlagt 24 tunnland moras.

Egnahemsjordbruken i Månstorp-
avstyckning och tillträde
1937 hade statens jordnämnd av kronan
förvärvat de östra delarna av Månstorps
kungsgårds marker i syfte att bilda fem
arrendeegnahemsjordbruk. Initiativet till
avstyckningen togs alltsä inte alls av god¬
set, där patron Alström snarast var
ganska negativ till att förlora en del av
markerna. Enheterna skulle dessutom bli
så stora, att de blev helt självförsörjande.
Syftet var alltså inte att förse godset med
arbetskraft utan var av rent samhällspoli-
tisk natur. Hösten 1937 publicerades sä
en annons i Trelleborgs Allehanda, där
de fem gårdarna erbjöds åt »skötsamma,
barnrika, icke jordägande, mindre be¬
medlade familjer». Ansökningar med in¬
tyg om skötsamhet från kommunalord¬
förande och nämndemän skickades in.
Sent på året kallades så de fem utvalda

Tabell 1. Markernas areella fördelning i tunnland.
Källa: Svenska göds och gårdar, del IV. södra Skå¬
ne.

Tomt &
vägarÅker Ang MorasGård

Högåker
Månstorpsdal 29
Månstorpshög 24
Pilesjö
Vidcsjö

127
1.3
I

10 129
13.532 3 1

Gräns för Månsiorps ägor före avstyckningcn

Gräns mellan gårdarna.....Gräns moi icke åkermark, mest betesmark

f. ö Måns,orps sjöVäg

\ Gråkärr
I Pilesjö

rå--/
HögåkeA

Videsjö .mot
V. Jngclstad

NAnnelund
■'YMÿisforps kungsgård TMånslorpi hög 5Landsvägen

mot Ö. Grcvic \ 0 500m 1000m

Mänslorp efter avstyckningarmi 1938. Dagens vägnät är inlagt. Annelund nämns inte i texten men hör också
till Mänstorp. Källor: Gula kartan, 1987 och lantmäteriakt. 1938.
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Inför den slutgiltiga kontraktsteckning-
cn den 7 februari 1938 hade alla fem tack¬
at ja till sina respektive gårdar. Kontrak¬
ten löpte på fem år räknat från tillträdes¬
dagen, som alltid var den 14 mars. I kon¬
trakten föreskrevs noga vad som skulle
och fick göras med egendomarna. Bland
annat ålades arrendatorerna att ordna
med vågförbindelse mellan gården och
befintlig väg och att anlägga trädgårds¬
täppa kring boningshuset mot erhållande
av fruktträd och bärbuskar.

Efter vintern, så snart vädrets makter
tillät, startade byggandet av husen. Upp¬
draget att bebygga tomterna hade gått
till en byggmästare Lelky frän Malmö.
Våren 1938 var ovanligt tidig, och vår¬
bruket hade kommit igång redan i slutet
av februari. När det var dags att tillträda
gårdarna, den 14 mars, hade granngår¬
darna redan sätt. Arbetet med jorden
blev inte heller lättare av att godset inte
hade skött markerna så väl, sedan det
blev känt att de skulle styckas av. Fram¬
förallt hade de inte gödslats.

Den 14 mars var boningshusen dess¬
utom bara halvfärdiga; endast ekonomi¬
byggnaderna var färdiga. Till råga pä allt
gick byggmästaren i konkurs ett par veck¬
or senare. Problem med obetalda löner,
fack. blockad osv. gjorde att byggandei
stod stilla en tid. Inte förrän sent på
hösten var husen klara, och då hade ar-
rendatorerna ändå fått göra en hel del
själva.

För alt vara byggda så sent som 1938
var husen tämligen enkelt utrustade.
Elektricitet fanns inte indragen, enda rin¬
nande vattnet kom ur cn handpump i kö¬
ket. och det fanns varken badrum eller
toalett.

Som tidigare nämnts var det ytterst få
egnahemsjordbruk som bildades på Sö¬
derslätt: överhuvudtaget var det sällsynt

med nybyggda gårdar vid den här tiden.
När då hela fem nya gårdar byggdes,
lockade det många nyfikna; det blev ett
söndagsnöje för många att åka och titta
på Mänstorpsgårdarna.

Den fortsatta driften
De första åren var ganska magra. Dels
var vädrets makter inte speciellt nådiga,
dels hade ju inte Månstorps kungsgård
hävdat markerna ordentligt åren innan.
Detta och inte minst det förhållandet, att
jordarna betraktades som tunga och svår-
bearbetade, gjorde att arrendatorerna
inte fick kredit för inköp av utsäde och
maskiner. Det ansågs inte att de skulle
klara av att leva av gårdarna. Skördarna
var några av de första åren nere på 4
säckar per tunnland för vetet mot nor¬
malt cirka 20 (idag är det normalt med
35-40).

Året efter tillträdet ordnade arrendato¬
rerna elektricitet, pä egen bekostnad.
Alla gårdarna hade också problem med
vattnet, eftersom de grävda brunnarna
inte var tillräckligt djupa. För att avhjäl¬
pa detta borrade man 1940 på Videsjö en
djup brunn, som försågs med hydroforan¬
läggning och varifrån ledningar även
drogs till de tre närmsta granngårdarna.

Andra världskriget kom att medföra
stora förändringar i förhållandena.
Många varor ransonerades. För att ranso¬
neringarna skulle fungera, ålåg det bön¬
derna att kinina in alla producerade livs¬
medel utöver noga fastställda kvoter för
eget behov. Statliga inspektörer åkte runt
på gårdarna och räknade grisar och sä-
dessäckar.

Bristen pä importerat bränsle, främst
kol och olja i olika former, gjorde inhem¬
ska alternativ som ved och torv guld vär¬
da. Detta kunde utnyttjas, eftersom det
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ncrc i Videsjös kärrmarker låg tjocka
lager med prima vasstorv. Redan 1940
startade arrendatorn av Videsjö tillsam¬
mans med fjärdingsmannen i Östra Gre-
vie ett torvbolag, som fick koncession pä
torven där. De köpte in en gammal torv-
press och startade torvupptagning i stor
skala. Många av grannarna och deras häs¬
tar fick arbete där, som mest ca 20 man.
Torvupptagningen pågick ända till 1946,
men mer torv finns kvar.

Inför det andra förnyandet av kontrak¬
tet, 1948, erbjöd Kungliga egnahems¬
styrelsen arrendatorerna att köpa sina
gärdar. Av de fem var det bara arrenda¬
torn på Videsjö som nappade. Han bevil¬
jades härför ett egnahemslån pä 40.000:-
av egnahemsnämnden i Malmöhus län.

De ursprungliga arrendatorerna fick
efterhand efterträdare, i flera fall äldste
sonen. I samband med brukarbyten blev
så småningom alla gårdarna friköpta.
1963 slogs Videsjö och Pilesjö ihop till en
brukningsenhet, då en bror till ägaren av
Videsjö köpte Pilesjö. 1967 köpte ägaren
av Månstorpshög även Högåker och lät i
samband därmed stycka av boningshuset
på Månstorpshög. Av fem gårdar hade nu
blivit tre brukningsenheter'1 övrigt ratio¬
naliserades det ganska måttligt. Nästa
större förändring inträffade 1986, då
ägarna till Videsjö och Pilesjö lät stycka
av gårdarna och sedan sålde dem. Domän¬
verket köpte jorden, som alltså nu brukas
av Månstorps kungsgård, och byggnaderna
köptes av »hästfolk». I samband med
ägarbytet upphörde betet i markerna
kring f.d. Månstorps sjö, varvid de växte
igen ganska kraftigt. Några år senare
återupptogs dock betet av naturvårds-
skäl.

Framliden
De två återstående gårdarna kommer
förmodligen att gå ett liknande öde til!
mötes inom de närmaste åren. Inga av
barnen på gårdarna är intresserade av att
ta över, och en lantbrukare, som lånar för
att köpa en så pass liten gård, som det är
frågan om här, kan inte räkna med att
kunna tjäna tillräckligt för att kunna be¬
tala räntorna på lånet. Det är däremot
inte så säkert att jorden kommer att slås
ihop med just Månstorps kungsgård.
Lantbrukarna på andra gårdar i närheten
är, i likhet med de flesta, intresserade av
att expandera. Detta märktes tydligt 1986
dä Videsjö och Pilesjö skulle säljas; flera
av grannarna var mycket intresserade av
att köpa jordarna.

Av egnahemsjordbruk i form av små
familjejordbruk återstår nu inte mänga;
ur jordbrukets synpunkt blev det en par¬
entes, men en viktig och intressant sådan.
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besvara frågor om det kiinda fornläm-
ningsmatcrialets representativitet och
förhållandet mellan synliga och dolda
fornlämningar. Det är också mycket
viktigt att göra hela kulturlandskapet
»tillgängligt» och skapa en allmän förstå¬
else för värdet av de delar som inte är
direkt synliga.

Projektet bekostas av Riksantikvarie¬
ämbetets Fou-medel.

Det dolda kulturlandskapet
År 1990 påbörjades ett forskningsprojekt
med ovanstående namn.

Deltagare är Arkeologiska institutio¬
nen vid Lunds universitet, Kulturmiljö-
enheten vid Länsstyelsen i Malmöhus
län, Malmö Museers stadsantikvariska
avdelning. Riksantikvarieämbetets forn¬
minnesinventering Fd Syd med kontor i
Karlskrona samt Riksantikvarieämbetets
kontor för arkeologiska undersökningar i
Lund, UV Syd.

»Det dolda kulturlandskapet» är ett
begrepp som ibland har förekommit i
Ales spalter Begreppet avser det kultur¬
landskap som finns dolt under mark i ett
fullåkerslandskap, där de flesta spåren av
fornlämningar ovan mark är bortodlade.
Även det fysiska landskapet är utslätat av
mångårig plöjning och annan jordbear¬
betning. Denna typ av landskap finns på
flera ställen i Sverige, i Sydvästskåne, på
KristianstadsUittcn, i södra Halland, på
Skara-Vara slätten etc.

Syfter med projektet är att analysera
de följder som moderna jordbruksmeto¬
der får för det dolda kulturlandskapet.
Projektet skall också skapa förutsätt¬
ningar för bättre antikvarisk handlägg¬
ning av ärenden i denna miljö samt söka

Lasse Wallin
Riksantikvarieämbetet UV Syd. I und

Historieåret 1993
»Årtusenden av mänsklig påverkan har
format den skånska kulturbygden. Fpoker
och händelser - både fredliga och krigiska
- har överallt lämnat spår i strukturer,
miljöer och monument. Historien kan
läsas i landskapet . . .»

Mot bakgrund av detta hur lånsantikva-
rierna i Malmöhus och Kristianstads län
tagit fram en vägledning och en karta till
historiskt intressanta platser i Skåne.
Vägledningen inleds med en skiss över
väsentliga drag i Skånes historia frän sen¬
medeltiden och fram till 1700-lalcls början.
Valet av platser anknyter till denna text.
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Vägledningen är också illustrerad med en
rad nytagna bilder. Vägledningen och
kartan finns pä museer och turistbyråer.

Varbergs kommun högtidlighåller histo¬
rieåret genom att ge ut boken Varberg-
en kommuns historia (476 sid.) Med
Lennart Blom som huvudredaktör har ett
stort antal författare här lagt fram en
fyllig presentation av kommunens histo¬
ria från äldsta tider och fram till 1992.

En utgångspunkt för verket har varit
att hela den nuvarande kommunens histo¬
ria skall behandlas, ej endast central¬
ortens. Sålunda beaktas även de inkorpo¬
rerade landskommunerna -Varbergsbyg-
den - vilket gör att infallsvinklarna blir
fler och bredden större än vad som torde
vara vanligt i historiska stadsmonogra-

fier. Som exempel härpå kan nämnas av¬
snitt om Varbergsbygdens naturhistoria,
Varbergsbygdens agrara utveckling samt
dialekter och ortnamn.

Stadens och bygdens danska tid får
vederbörlig uppmärksamhet, dels i av¬
snitt om medeltiden och reformations¬
tiden i Varbcrg, dels i en bredare exposé,
där norra Hallands historia mellan vikinga¬
tiden och Kalmarunionen tecknas mol en
nordisk och kontinental bakgrund. För¬
svenskningen, som ju för Hallands del
började 1645, och gränsbygdsproblemen
belyses med utgångspunkt i stadens
handels- och tullsituation samt i de gamla
kontakterna över gränsen till Sverige.

Rengt Danielson och Göran Larsson
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DF. SKÄNSKA LANDSKAPENS HISTORISKA OCH ARKEOLOGISKA
FÖRENING bildades 1866. Föreningen är en samlingspunkt för en historiskt
och arkeologiskt intresserad allmänhet.

Föreningen har utgivit Samlingar till Skånes historia, fornkunskap och he-
skrifning (1868-1873), Samlingar utgifna för Dc skånska landskapens historiska
och arkeologiska förening (1874-1880), Skånska samlingar (1894-1897) samt
Historisk tidskrift för Skåneland (1901-1921).

1961 började föreningen utge ALE, Historisk tidskrift för Skåneland. Första
året utkom ett häfte och 1962-1976 tre häften ärligen. Fr.o.m. 1977 utkommer
fyra häften ärligen. 1990 inträdde landsarkivet i Lund som medutgivare. Tid¬
skriften utges med bidrag från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings¬
rådet (HSFR).

Brev och manus till redaktionen adresseras till redaktören, arkivarie Bengt
Danielson, Landsarkivet, Box 2016, 22002 Lund.

Medlem i föreningen erhåller tidskriften kostnadsfritt.
Årsavgiften för 1993, 100 kronor, kan insättas på postgirokonto nr 24 68 31-2,
De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening.

Äldre häften av tidigare utgivna tidskrifter kan beställas hos skattmästaren,
arkivarie Göran Larsson, Landsarkivet, Box 2016, 22002 I.und.

EFTERTRYCK, helt eller delvis, medgives endast efter redaktionens särskilda
tillstånd.

Föreningens styrelse:

Länsantikvaric Carin Bunte. Malmö, ordf. , landsarkivarie Anna-Chrislina Ulfsparre,
I.und, v.ordf., arkivarie Elisabeth Reuterswärd. Lund, sekr.. arkivarie Anders
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professor Hans Andersson. Lund. professor Björn Berglund. Lund, arkivarie Bengt
Danielson. Lund. docent Siegrun Femlund. Asmundlorp, högskolelektor Gert
Jcppsson, Lund. docent lljördis Kristenson. Lund. professor Lars Larsson, V.
Nöbhelöv, docent Nils Lewan, Lund, länsmuseichef Monika Minnhugen-Alvsten ,

Kristianstad, länsmuseichef Bcngt-Arne Person, Varberg, landsantikvarie Björn
Petersen, Halmstad, docent Anders Salomonsson, Lund, docent Sten Skansjö. Lund.
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