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Rare Prospecter
Om antikvitetstecknaren C. G. Hilfeling

Av Sven E. Noreen

Om antikvarisk forskning under 1700-talet i den praktiska
skandinavismens tecken handlar denna artikel,
som också presenterar ett bortglömt yrke —antikvitetstecknarens.

Hilfelings lavering av gravröse vid Brantevik, söder om Simrishamn från 1777.
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En aprildag år 1753 gjorde Geheime-
arkivar Jacob Langebek en stormig seg¬
lats från Köpenhamn till Malmö för
att på danska statens bekostnad anträda
en lång studieresa till utländska biblio¬
tek och arkiv, en för denna tid ovanlig
och obekväm expedition.

Jacob Langebek hade redan som stu¬
dent i Köpenhamn väckt uppmärksam¬
het genom sina grundläggande forsk¬
ningar i Danmarks medeltidshistoria— men var också känd för sitt van-
vördiga uppträdande mot akademiska
auktoriteter. Välbekant är hur han efter
cn lärd dispyt med teologiprofessorn
Pontoppidan tvingades att inför kon¬
sistoriet på kunglig befallning göra av¬
bön för sin ”impertinens”. — Men Lan¬
gebek var framtidens man. En kort
tid efter uppträdet med Pontoppidan
utnämndes han till Geheimearkivar och
blev längre fram justitierad. Langebek
var en lidelsefull samlare. Såsom elev
till Hans Gram upptog han den lärda
historieforskningens traditioner och såg
liksom sin lärare med skepsis på de i
Sverige ännu inte bortglömda rud-
beckianska spekulationerna. Efter
Gram övertog Langebek det viktiga
arbetet att insamla och bearbeta käll¬
skrifter till ett danskt diplomatarium.
Det var för detta, stort planerade verk
”til Nationens Aere . . . och fölgeligen
til störste Fornöielse for Deres Kongl.
Majst. og hele vort Publico”, som Lan¬
gebek med kunglig resolution på fickan
företog sin långa forskningsfärd, 1753— 55.1

Resan gick över Lund, Kalmar,
Öland och Gotland, Norrköping, Stock¬
holm, Uppsala och vidare till Peters¬
burg samt slutligen söderut till de nord¬
tyska stadsarkiven. Ett par assistenter
medföljde den lärde dansken: ”Migna-

turarbeider” Sören Abildgaard, som
skulle avteckna antikvariska monument
och dokument samt en ung kopist,
Christen Findt Klarup. I Lund anslöt
dessutom den 24-årige magistern, seder¬
mera assessorn i Antikvitetskollegium,
Nils Reinhold Brocman — ”en tro og
flittig Medhielper i at skrive”, som
skulle bli Langebeks gode vän och
trogne medhjälpare i antikvariska frå¬
gor.

Langebek arbetade under sin 20 må¬
nader långa resa med en otrolig energi,
och resultatet blev ganska imponerande.
Han var också själv tillfredsställd även
om han ansåg sig ha behövt ytterligare
samlartid:

imidlertid er ieg fornöiet, at ieg, foruden
en ansenlig Mængde af Böger og Mann-
scriþtcr, hvoribland nogle rare og ciiriöse,
liar faaet en } ä 4000 Stykker Diplomata
og gamle Documenta i den Danske, Svenske
og andre vore Naboers Historie, næsten alle
af Originaler eller autentique Codices af-
skrefne. Av alle Slags Monumenter, Myn¬
ter, Vaabener, Sigiller &c har ieg ladet en
stor Deel aftegne, foruden at nævne en deel
Mynter og andre Smaa Curiositetcr, som ieg
in natura har bekommit”.

Citatet visar att den danske historikerns
forskningar och samlarnit präglades av
mångsidighet och energi. Hans huvud¬
intresse var utan tvekan arkivalier och
inskrifter, det historiska primärmateria¬
let, som han på ett för sin tid förvå¬
nansvärt kritiskt sätt förstod att återge
och tolka. Men han hade även intresse
för monumentforskning. För detta fick
han bära syn för sägen under sin Sve-
rigeresa, sedan han efter studier i Visby
domkyrka ramlade mot en gravsten
och slog hål på näsan. Han kommen¬
terar själv olyckshändelsen i ett brev:
”Sec saaledes kan man komme til ny
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Næse lige saa vel ved Antiquiteter som
ved Noviteter”.'1

Vetenskaplig korrespondens och stu¬
dieresor mellan de nordiska länderna
kunde på 1700-talet inte ske så smidigt
som i våra dagar. Det politiska läget
var tidvis spänt. Gustaf III var som
bekant ingen danskvän, trots sitt äkten¬
skap med Sofia Albertina, och i Kö¬
penhamn var stämningen tidvis utpräg¬
lat svenskfientlig. Målaren Carl Gustaf
Pilos hastiga utvisning från Danmark
1772 torde ytterst kunna förklaras ge¬
nom Gustaf 111:s politik och danskarnas
nationella självkänsla, även om Pilo
själv förklarade att skulden låg hos ”en
hoper slödder af dumma tiensteandar,
såsom Guldberg, en Als, en Schumacher
och dylika”.-’ — För svenskarna kom¬
plicerades forskningarna över Sundet
ytterligare genom 1780 års kungl för¬
ordning enligt vilken civila ämbetsmän
med fullmakt (vilket bl. a. gällde antik¬
vitetskollegiets tjänstemän), som utan
kungens tillstånd vistades på utrikes
ort mer än fem dagar blev förlustig
sitt ämbete. Bestämmelsen gällde till
1824, då förordningen äntligen mild¬
rades.4

Vanligt var att statsmakterna utnytt¬
jade de lärda resenärerna för att inför¬
skaffa uppgifter av politisk betydelse.
När dansken Christian Molbech 1812
på kungligt stipendium önskade göra en
antikvarisk studieresa i Sverige, bevilja¬
des detta under förutsättning att han
samtidigt bedrev underrättelseverksam¬
het för sitt land. Även språkforskaren
och skandinavisten Rasmus Nyerup,
som var i Stockholm 1810 för att stu¬
dera isländska handskrifter blev enga¬
gerad i undcrrättelseväsendet, han
skulle bl. a. ”opkjöbe alle udkommende
politiske Skrifter”." En sämre spion än

Molbech torde utrikesminister Niels Ro¬
sencrantz knappast ha kunnat skaffa,
den danske resenären blev en varm Sve-
rigevän, inte minst sedan han häftigt
förälskat sig i en östgötsk herrgårds¬
fröken.

Vid sidan av de politiska dissonan¬
serna pågick emellertid under hela
1700-talet trots alla svårigheter ett ve¬
tenskapligt samarbete över gränserna,
där utforskandet av den nordiska forn¬
tiden var det stora gemensamma intres¬
set. Från svensk (eller skall vi säga
skånsk) sida togs kontakter över Sun¬
det redan på 1720- och 30-taIen genom
lundaprofessorerna Kilian och Anders
Stobeus, som för sina lokalhistoriska
forskningar behövde ett samarbete med
Danmark.

Langebeks verksamhet och då särskilt
hans resa i Sverige 1753 utgör emeller¬
tid på ett mer avgörande sätt inled¬
ningen till ett livligare utbyte mellan
de båda länderna på det historiskt-
antikvariska planet. Genom mödosamt
insamlingsarbete och kritisk analys om¬
prövar Langebek och hans efterföljare
den romantiska bild av Nordens forn¬
tid som de båda ländernas historieskri¬
vare under stormaktstiden byggt upp.
Grunden är härigenom lagd för den
kulturskandinavism, som med öehlen-
schlägers promotion i Lunds domkyrka
1829 skulle få sin slutgiltiga kröning:

Söndringens tid är förbi (och hon borde
ej funnits i andens
fria, oändliga verld), och besläktade toner,
som klinga

Sundet utöfver, förtjusa oss nu, och
synnerligt Dina.

Derföre Svea Dig bjuder en krans, här
för jag dess talan:

tag den af broderlig hand ocb bär den
till minne av dagen.
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Fornforskningen i Danmark och Sve¬
rige var under 1600- och 1700-talen hu¬
vudsakligen litterärt inriktad; man hade
ingen eller föga kännedom om det
arkeologiska materialet. Kravet på in¬
venteringar och insamling av ”antikvi¬
teter” uppställdes visserligen av fram¬
synta forskare, men utan egentligt re¬
sultat. Johannes Bureus, ”antiquarius
regni” eller med andra ord riksantik¬
varie, erhöll 1665 fullmakt att ”be-
gijfwa sig på resa om kring rijket och
provincerna Skåne, Halland och Ble¬
kinge”. Härav blev nu intet, Bureus
avled samma år, endast 41 år gammal.— Efterträdaren Johan Hadorph hade
redan 1650 gjort en resa till Öland för
att avrita runstenar.® Såsom sekreterare
och chef för antikvitetskollegiet, gav
han fornforskningen en praktisk inrikt¬
ning. Men insamlingsarbetet pågick
ganska sporadiskt. Först med Johan
Peringskiöld i början av 1700-talet
möter man uppgifter om systematiska
undersökningar i fältet. Peringskiöld
uppbar ett anslag som ”pålägger honom
åhrligen att resa med ritare kring landet
at aftaga gamla monumenter”. Antikva¬
rien var således vid sina årliga forsk¬
ningsfärder åtföljd av en ritare, en
”antikvitetstecknare”. Efter Pering-
skiölds död, 1720, upphörde dessa in-
samlingsresor helt. Den antikvariska
verksamheten var under frihetstiden
överhuvud ringa och fornforskningen
möttes i både Sverige och Danmark av
förakt och löje: ”At studere nordiske
Antikviteter er ikke andet end at rage
udi Möddinger, og et Arbeide, som man
til Straf for Forseelser burdte dömme
visse Folk til.” (Lundvig Holberg, Mo¬
ralske Tanker, 1744). — Fornforsk-
ningens ledande kraft under frihetsti¬
den, C. R. Berch ansåg att Peringskiölds
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Vid besök på Maltesholm den 8 juli 1752 lät
arkitekten Carl Hårleman öppna en grav¬
hög innehållande en hällkista. En planskiss
av högen och kistan belyser undersökningen.

antikvariska resor i Uppland borde full¬
följas ”öfver de andra provinserna och
däruti indraget både runstenar och
andra befintliga monument”. Men man
saknade både pengar och för uppgiften
lämpliga personer.7

Vid seklets mitt börjar man dock
skymta ett spirande intresse för an-
tikvariskt-topografiska forskningar, när¬
mast som en följdföreteelse till de stu¬
dier och resor som gjordes i den prak-
tiskt-ekonomiska nyttans namn. Tessin
såg i första hand till nationens nytta
då han framhöll vikten av att antikvi¬
tetsarkivet ägnade sig åt ”den svenska
geografien och topografien, hvilken
vore så ganska otillräcklig och oredig.
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slöseri med den dyrbara eken till lik¬
kistor.10A--

[0
År 1756 gjorde Antikvitetsarkivet ett

försök till antikvarisk-topografisk un¬
dersökning i Skåne. ”Translator” Nils
Wessman sändes tillsammans med rita¬
ren Gustaf Friedrich Feldt till Ble-

Jkinge, Skåne och Köpenhamn för att
avrita och beskriva ”äldre och nyare
förstörda Skansar, Domsäten, Begraf-
nings Platser, Runstenar, Kyrckor, Stä¬
ders utsikt och Sätesgårdar.” Utbytet
av denna resa synes ha blivit magert;
av teckningarna finns endast ett par
bevarade i kopia (se Tilas’ Suecia Ico-
nographica).11

Wessman försökte sig även på arkeo¬
logiska utgrävningar. I en ättehage mel¬
lan Södervidinge och Särlöfs byar sys¬
selsatte han 1757 ”30 å 40 arbetare,
som inom tre veckors tid kastade öfver
ända 10 stycken högar”. — Wessman
fick för sina undersökningar i Skåne
3000 Dr Smt av Kanslikollegiet, ”utan
at kanske så mycket därföre blifwit
præsteradt” — om man får tro hans
kollega assessorn N. R. Brocman.12

Brokman, som fostrats av Langebek
var en flitig resenär och gjorde flera
kampanjer i Skåne. Vid denna tid var
Olof Rehn (kusin till den berömde arki¬
tekten) anställd som ritare vid Antikvi¬
tetsarkivet. Han var emellertid även
lärare vid Ritareakademien och möns¬
territare vid Manufakturkontoret och
tycks sällan ha deltagit i antikvariska
expeditioner. ”Ritaren Olof Rehn bru¬
kas at aftaga mynt, medailler och
andra små minnesmärken” meddelar
Berch 1758. Det var uppenbarligen ont
om skickliga ritare och Brocman an¬
såg sig säkert ha gjort ett fynd, då han
vid mitten av 60-talet blir bekant med
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Hällkistan var enligt Hårleman ”til skap¬
nad som en likkista, af 4 alnars längd och
2 alnars bredd”.

Till den ändan kunde antikvitetsarki-
vum och lantmäterikontoret göra hvar-
ann biträde”.8 Linnés resor företogs
med allmännyttiga synpunkter inför
ögonen. Men hans böcker innehåller
också mycket av intresse för fornforsk-
ningen.” ”Antikviteter, såsom borgar,
högar, ätteplatser, stenar, har jag kort
anmärkt, där jag dem sett”, skriver han
1741. T. o. m. den rationalistiske Hår¬
leman frestas att under sin skånska
resa, 1751 göra arkeologiska utsväv¬
ningar, och lät under sin vistelse hos
svågern på Maltesholm, öppna en
bronsåldershög. Han fann däri en sten¬
kista, som gav honom anledning till
bittra reflexioner över sin tids onödiga
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den unge, konstnärligt begåvade mång¬
sysslare C. G. Hilfeling. Brocman
rekommenderar genast den nye ritaren
hos Langebek, men dansken vill inte
”opmuntre hannem til at komme her
allermindst med Hustru og Börn i denne
kostsamme tid . . När emellertid
Brocman ger sig iväg söderut 1767 på
cn av sina antikvariska resor medföljde
den nye medarbetaren. För Brocmans
del avbröts resan tidigare än beräknat.
Hilfeling fortsatte dock på egen hand
och i november uppenbarar han sig i
Köpenhamn.™

Carl Gustaf Hilfeling, född 1740,
var son till stadskirurgen i Norrkö¬
ping J. G. Hilfeling och dennes maka
A. M. Lange, känd som miniatyrmåla¬
rinna. Den unge Hilfeling hade ett
ganska brokigt förflutet. Han hade va¬
rit underkonduktör i Fortifikationen
och drivit värdshus på Djurgården in¬
nan han engagerades som ritare. När
Brocman inför sitt planerade Köpen-
hamns-besök 1767 underrättar Lange-

om den nye kompanjonen blir
dansken något osäker om antikvitets-
tecknarens sociala status — yrket var
ju ganska speciellt och Langebek kom i
bryderi om logeringen: . . . ”om ieg skall
sette en seng till een eller to Personer;
thi ieg veed ikke, paa hvad Fod Ritaren
fölger med, om som Campagnon, eller
Domestique, eller imellem begge . .— Sannolikt var han något ”imellem
begge”. I varje fall var han en stor
siarver eller med Brocmans ordval ”gift
men icke lycklig hushållare”. Georg
Galster har med utnyttjande av bre¬
ven mellan Langebek och Brocman
skildrat Hilfelings äventyrliga och osäk¬
ra tillvaro i den danska huvudstaden.
Men även om Langebek hade stora be¬
kymmer för den svenske tecknaren fick

han motvilligt erkänna hans skicklig¬
het; ”leg finder mig og nu saa veltient
med hannem, at ieg gierne vil beholde
hannem, intü han faaer noget tienligt
bedre”. Och då Hilfeling för sin bärg¬
nings skull på nytt prövar krögaryrket
och etablerar ”spisning for nogle sine
Landsmænd” får han låna pengar av
Langebek. Men Brocman är inte fullt
nöjd: ”Rita är hans Profession, och där¬
vid borde han bliva”.

1770 dog Hilfelings svenske välgörare
Brocman och de detaljerade uppgifter¬
na om tecknarens öden som erhållits
genom brevväxlingen mellan Brocman
och Langebek, upphör. Hilfelings till¬
varo var ganska bekymmersam som
framgår av Brocmans sista brev: ”Han
är sjuk],, enfaldig och godtrogen, efter-
låten, låter narra sig af andra och sät¬
ter sig själf i sticket”.

Sommaren 1775 blev Hilfeling an-
tikvitetstecknarc på allvar. Då sändes
han på Langebeks bekostnad till östra
Skåne, där han gjorde en de] lyckliga
fynd och iakttagelser. Till tecknarens
vägledning har Langebek upprättat en
’ProMemoria” av vilken framgår att
särskild uppmärksamhet skulle ägnas
kyrkliga monument men också gamla
dokument, sigill mynt, ”Besönderlige
KæmpeGrave” och ”Rare Prospecter”.14
Eftersom Langebek var en lidelsefull
samlare hade Hilfeling i uppdrag att
om möjligt köpa upp fornfynd ”dog
ikke att betale alt for skamlöst dyrt”.
Langebek hade en klar blick för det vä¬
sentliga i de antikvariska fältunder¬
sökningarna. Den relativt nyupptäckta
Kiviksgraven påkallade givetvis upp¬
märksamhet och Hilfeling instrueras
här noga: ”og skulde der være noget
usædvaligt ved omliggende Egns Situa¬
tion at agte eller besönderlige Traditio-

bek
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Kiviksgraven som den såg ut vid Hilfelings besök 1775. Kistan stod öppen och
plundrad men de ristade hällarna var bevarade. En av hällarna, den med yxbilderna,
är nu försvunnen. Detalj av lavering.

ner og Navne paa Höie, Marker, Byer,
Steder der omkring, da vær saa god
nöie at antegne det, og hvornær be¬
meldte Kivik og Monument ligger ind¬
til Stranden, og om Dybet der har væ¬
ret til Indsegling.” (17 juni 1775).

Langebek fick aldrig uppleva resul¬
taten av sin tecknares färd i Skåne.

Han dog den 16 aug 1775 innan Hil-
feling ännu hade återkommit. Resul¬
tatet från Skåneresan tycks ha gett de
danska historikerna mersmak och redan
1777 kunde Hilfeling genom Cabinet-
sekretær Ove Høegh Guldbergs för¬
medling återuppta sina antikvariska
studier i Skåne och Blekinge, nu på
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särskild samling av ca 125 teckningar
av Hilfelings hand, som — något svår¬
åtkomlig — förvaras i Kongens Haand-
bibliotek i Köpenhamn, och som berör
tecknarens resor i Skåne. De flesta teck¬
ningarna torde härröra från hans första
resa i det forna danska landskapet på
kungligt uppdrag, 1777. Från samma
expedition finns också en ofullbordad
journal bevarad, förd av en anonym
färdkamrat.17

De skånska bilderna består huvud¬
sakligen av omsorgsfullt renritade
tuschteckningar och laveringar, försed¬
da med prydligt textade underskrifter.
Samlingen innehåller även några skis¬
ser och löst nedtecknade notationer,
uppenbarligen gjorda under resan. Upp¬
fostrad av Langebek har Hilfeling kon¬
centrerat sina studier på vissa bestämda
ämnen, först och främst numismatik
och heraldik. Av särskilt intresse, både
historiskt och konstnärligt, är kanske
hans teckningar av märkvärdiga forn-
lämningar och byggnadsminnen, s. k.
prospect, utförda med saklighet och ele¬
gans. När han bereste trakter, som sär¬
skilt var värda uppmärksamhet gjorde
han även större översiksbilder, en sorts
kartbilder som var suveräna genom sin
naiva överskådlighet. Dessa frihand-
skisser över vida terrängsavsnitt, gjorda
i snett fågelperspektiv gav en välbehöv¬
lig orientering under en tid då kartma¬
terialet var bristfälligt. Kanske var det
lärdomar från den tidigare tjänstgö¬
ringen som underkonduktör vid Forti¬
fikationen, som nu kom till pass inom
det antikvariska fältet. Det är välkänt

Kungl. Majts uppdrag och med ett år¬
ligt understöd på 170 Rd. Han arbetade
sedan för danska statens räkning i ett
par decennier och uppbar därefter i
många år dansk pension pa 800 Rr.15
Verifikationer i danska riksarkivet finns
bevarade fram till 1807.

Är 1788 började Hilfeling arbeta för
en säregen svensk uppdragsgivare, gods¬
ägaren och fornforskaren Pehr Tham
till Dagsnäs och Daga i Västergötland.
Under drygt tio års tid gjorde teckna¬
ren nu resor i Mellansverige, främst
Västergötland och Gotland. Sina danska
engagement hade Hilfeling dock kvar
till 1798, då hans specielle välgörare i
Köpenhamn, historikern Peter Suhm
avled. Uppdragen för antikvitetsteck-
naren sinade och han bosatte sig i Sköv¬
de, där han tillbragte sin långa ålder¬
dom, bortglömd och okänd för de fles¬
ta. Dock, en minnesgod dansk besöker
honom här 1812; det är Christian Mol-
bech, som i brev till Lorenzo Hammar¬
sköld berättar härom:

”. . . Jeg reiste til Sköfde, for att see en
af Sverriges förste Antiquarer (helst i at
læse og tolke Inscriptioner) en gammel
Mand, ved Navn Hilfeling, som Danmark
halv kan tilegne sig — og at træffe ham,
var mig uendlig kiært . . .!

»i«

Hilfelings produktiva period som an-
tikvitetstecknare sträckte sig över ett
kvart sekel, 1775— 1800. Ett rikt och
delvis outnyttjat material finns bevarat
från denna verksamma tid, fylld av re¬
sor till historiska minnesmärken i södra
Sverige. Huvuddelen av det material,
som på detta sätt hopsamlades återfin¬
nes i form av handskrivna, vackert
illustrerade ”Resejournaler” i Kungliga
biblioteket, Stockholm. Här skall emel¬
lertid fästas uppmärksamheten på en

Hilfelings översiktsbild av det stora grav¬
fältet söder om Brantcviks fiskeläge, där
han gjorde ”arkeologiska” undersökningar,
1777.
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att militärernas topografiska studier
ofta fostrade konstnärer. :

Hilfeling uppträdde inte bara som
passiv antikvitetstecknare under sina
resor, han påtog sig även uppgiften att
vara ”fomvårdare” och ”arkeolog” och
uppträdde härvid med en ämbetsmans
befogenheter. Pehr Tham berättar från
en av Hilfelings öländska expeditioner,
att han lät uppsätta en nedfallen run¬
sten genom ”Krono-betjeningen; då
Herr Hilfeling altid var utrustad med
sådane betyg från Herrar Landshöf-
dingarne ---att all vederbörlig
Handräckning skulle gjöras till Antiqui-
teternas förvar — och hvarpå vi under
de Gustavianska och Carolinska Rege--
ringarne hafva flere Kongelige Befall-

»18

tilliige fantest i dem alle noget aske og cn
deel kull men intec wiidere; hworfor wj
formedelst alt for stor omkastning imatte
ophöre med fleeres omkastning.

Därefter blew os sagt at for nogle aar
tilbage har Cimbrishavns beboer wæret at
omkaste i nogle af disse Rör, og fant alleene
et gammel Swærd med et stor Messing
haandfæste.”

Idag finns föga kvar av det mäktiga
gravfält på strandängarna mellan Bran-
tevik och Gislövs Hammar, som här
beskrives, vilket knappast överraskar
efter alla de ”omkastningar”, som
gjorts. — Arkeologiska undersökningar
i vår mening var det aldrig fråga om
på Hilfelings tid, man sökte efter ”skat¬
ter”, guld eller klingande mynt och
man saknade kunskap och metoder för
att göra iakttagelser av gravarnas verk¬
liga innehåll. För Hilfeling hade ett
gammalt svärd med ”stor Messing
haandfæste” föga värde. Han tillhörde
en tid som trodde att de husmän som
1748 grävde i Kiviksröset tog till vara
pengar och silverbälten.

Till all lycka var Hilfeling mer verk¬
sam som tecknare än som utgrävare.
Med särskilt intresse studerade han to¬
pografien inom det sydöstra hörnet av
Österlen. I resejournalen noteras skepps-
kyrkogården vid Sandhammaren, där
det berättades att upp till 300 skepps¬
vrak kunde ligga synliga inom en mils
sträcka.

I Tosterup försummade Hilfeling
inte att besöka den mäktiga fornläm-
ningen Vallen eller Isegrims borg, en
anläggning som allt sedan Herman Chy-
eraeus’ beskrivning av ruinerna 1598,
livligt intresserat historikerna. — Val¬
len, som alltjämt är bevarad, och vars
närmare karaktär är outforskad, har
noga beskrivits av Hilfeling, som av¬
tecknade ruinen i plan och profil, in-

ningar.
Även under sina skånska resor fres¬

tades Hilfeling till mera aktiva insatser,
såsom då han undersökte Branterör vid
fiskeläget Brantevik söder om Simris¬
hamn. Härom berättar resejournalen
från 1777:

Den 7de til Cimbris i Jærresta Herred,
der at opholde os, men wij Lod de saa
dede Brante-Rör omkaste, i den meningen
at i den, nogen oplysning til det forher
fundne Kivikske Monument, siiden de ligger
næsten i Sträckning.

Den 8de tvår wj hos Bymxndene i Gislöf,
paa hvis eyendomme denn Stræckning af
Steen Rör ligger, for at faae deres Tilladelse
hertil.

kal-

Den 9de om Morgonen begynte wj med
omkastningen og medholdt dermed i nogle
Dage. I den Tanke, at de störste maatte
wære de sikkreste at kaste ind udj, Lod wj
og de 4re störste först omkaste, som war 1,
Höye Rör, 2, Mellem Rör, 3, Sondre Rör og
4e et Rör beliggende imellem Höye og Mel¬
lem Rör. — Intet fandtest synderlig i dem;
— Höye Rör hawde inden i sig cn wirkelig
muret graf, hwor der paa den ccne Siide Steen,
war indhugget et 0 eller et Cirgel Slag; —
10
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”Plan och Profil over Situationen af det saa kaldede Isegrims-borg eller Vallen,
beliggende paa Tosterups mark”.
Lavering av Hilfeling, 1777.
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Gravsten över Otto Qvit-
zow, nu uppställd utan¬
för Vittskövle kyrka.

Foto förf.

C*tjf ■*.

lagda på en perspektivistisk kartbild, (eller Peder) Grim, som mördade en
En mera dilettantiskt utförd teckning präst i Löderup, den andra om hur

drottning Margareta förstörde Grims
knuten två olika le- borg i Tosterup. Under 1700-talet sam-

om Jens manblandades dessa sägner, samtidigt

finns bilagd till journalen.
Till platsen var

gender, den ena handlande
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Hilfelings teckning
samma gravsten, då den I
låg i kyrkan. —
som nya motiv tillfördes de äldre ver- ta belägring. Han tvivlade dock starkt
sionerna.18 Hilfeling har noterat tradi- på berättelsens trovärdighet: ”hvad
tionerna kring platsen och lämnar nog- dette har været for en Dronning Mar-
granna anvisningar på sin karta över garetha er meget usikkert”. Däremot
terrängen rörande drottningens förmen- tvivlade han med all rätt icke på att
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”dette ældgamle Mindesmærke har væ¬
ret indrettet til Forsvar og Fæstning”.
Det är tydligt att Hilfeling var frestad
att göra en närmare undersökning:

i Tosterups, Vallbys, Vemmenhögs,
Vittskövles, N. Äsums och Träne kyr¬
kor. Många av de inventarier som han
beskriver är numera försvunna eller
svårt skadade.

Däremot var han inte intresserad av
kyrkobyggnaden såsom sådan. 1700-
talets antikvariska intresse nådde aldrig
riktigt fram till arkitekturstudier. Där¬
med är väl också begränsningen för Hil-
felings skånska teckningar angiven; han
arbetade för uppdragsgivare som var
bundna av en starkt litterärt präglad
historisk tradition, för vilka sägnerna
kring monumenten ännu var en reali¬
tet att kämpa mot. Han uppsöker de
sedvanliga kultplatserna för historiskt
sinnade, men gör ibland vissa lycko¬
samma och givande sidosprång från
den vedertagna reserutten — längre
fram under sina resor för den av aka¬
demisk lärdom obelastade Tham fri¬
gjorde han sig nästan helt frän de an¬
tikvariska traditionerna och tecknade
okonventionellt vad han fann vara
skönt eller fornt.21

Dock, redan i de skånska teckningar¬
na märker man att den artistiska käns¬
lan och den — för denna tid — stora
exaktheten skiljer honom från tidigare
antikvitetstecknarc. Hilfelings teck¬
ningar blir härigenom ett viktigt bidrag
till vår kunskap om det forna Skåne
och dess historiska minnen. Därjämte
tillhör ”Herr Antiquarius Hilfeling”
ett viktigt kapitel i vår nordiska lär¬
domshistoria från den tid då danska
och svenska historiker famlande sökte
sig ut ur sagotidens dunkel till en kla¬
rare kunskap om nordisk forntid.

Det kunne dog maaske Lönne umagen at
Lade opkaste disse Ruiner; men da dertil
udfordredes Lang Tid, som og mange Ar¬
beidere og fleere Indretninger; ville det
falde alt for vidtlöftig; ei heller var det
muelig at faa en Bonde i nærheden der¬
omkring til dette Arbeide, om man end gav
ham nok saa meget, da de har alt for me¬
gen Frygt for at gaae derop en gang, og
for stor Ovcrtrcc til, at de skulle grave der-
paa. Der siges med vished, at der engang
skal have været begyndt dermed, men maate
for Spögericr og andre utallige Fortællinger
og Flændelser lade fare med Arbeidet og
vende Hiem: Foruden andre Fortellinger
om hvad de i Nærheden har hört og daglig
horer og seer vid og paa Höien.

Här som på så många andra platser
har alltså vidskepelse kring fornläm-
ningen skapat ett långt större skydd
än någon laglig förordning.

Jag har nöjt mig med att visa på ett
par monument som har väckt Hilfe¬
lings särskilda intresse i Skåne. Andra
sådana ar kända och tidigare publice¬
rade, Ales stenar, Gyllebo borgruin,
Kiviksgraven och Glimmingehus.20

Kyrkor besökte han flitigt, och åter¬
gav med beundransvärd skicklighet det
ornament och inskrifter på gravkonsten.
Av Langebek hade han lärt att ”Kirker,
som ligger närmest omkring de gamle
Herregaarde, maattc vcl nöiest betrak¬
tes for Ligsteners og deslige Monumen¬
ters Skyld”. Här kan särskilt nämnas
hans undersökningar och uppteckningar

14



NOTER
1 Langebeks resedagbok är publicerad

hos Nyerup, R,, Langebekiana, eller Bidrag
til den danske Litcrairhistoric, 1794. Sid.
123 f. f.

- Brev till Terkel Klevenfeldt, 10/7
1753. Publ. i Breve fra Jacob Langebek,
1735— 1775, utg. av Holger Fr. Rördam,
1895.

'* Sirén, O., Carl Gustaf Pilo. 1902, sid.

1:i De biografiska uppgifterna om Hil-
feling har i första hand hämtats från Gals-
ter, Georg, Möntfundet fra Hvitaby 1775,
i Nordisk Numismatisk Årsskrift, 1939.

Langebeks brev till Brocman publ. i
Breve til Langebek, 1895. Breven till Hil-
fcling publ. i Annaler for Nordisk Oldkyn-
dighed og Historie, Köpenhamn 18 56.

14 Langebeks PM publ. i Annaler 1 8 56,
sid 381.

15 Tham, Per, Bref til Någre Lärde
Herrar uti Köpenhamn från Tham på Dags-
näs. 1802.

]<! Christian Molbecks brevveksling, 1.
1956.

17 Wimmers runologiske Samlinger Nr
253 i Kgl Bibi., Köpenhamn.

18 Tham, P., a. a.
1!> En utredning om sägenfloran kring

Vallen i Tosterup har gjorts av Salomon
Kraft. Se Förennigen för fornminnes och
hembygdsvård i Sydöstra Skåne. Skrifter

141.
4 Hildebrand, B., C. J. Thomsen och

hans lärda forbindelser i Sverige, 1816—
1837, I, 1935. Sid 145 f. f.

5 Borum M., Christian Molbechs brev¬
veksling, I, 1956. Sid XV.

B Gödel, V., Riksantikvarieämbetet,
1930, Sid 74.

7 Schrick, H., Minne af Carl Reinold
Berch, 1917, Sid 191 f.

8 Ibid, sid 204.
9 Svensson, Sigfrid, Linné som ”antiqua-

rius”, Rig 1960 häfte 1,
]<l Brev till Carl Fredrik Piper 8/7 1752.

Utg. av H. H. Liewen, 175 3.
11 Uppgifter om dessa resor finns bl. a.

hos Schück, Ii., Vitterhetsakademiens histo¬
ria, del 5. Se även von Schwerin, H., i Tid¬
skrift för konstvetenskap 1932 och i Skå¬
nes hembygdsförbunds årsbok 1949.

19 Schück, H., 1917, sid 241 o 500.

II,
I Ale 1961: 1 och 1963: 3 har Gustaf

Äberg publicerat Hilfclings teckningar av
Ales stenar och Gyllebo ruin.

21 Endast enstaka teckningar från hans
senare produktion är publicerad. Se All-
hems Gotlandsbok 1957 sid. 164f.

15



Herregravar i Igelösa kyrka
Av Evald Gustafsson

Landsantikvarien i Lund, Evald Gustafsson
har Haft lyckan att i Igelösa kyrka återfinna gravstenarna
över några centralgestalter i Skånes historia,
Knut LTlfeldt och makan Beate Huitfeldts sten
liksom stenen över Ebbe Ulfeldt.
Igelösa framstår genom Gustafssons undersökningar
såsom ett märkligt mausoleum över skånsk renässansadel.

Men i senare litteratur har de dock be¬
traktats som försvunna." Det var där¬
för glädjande att se Knud Ulfeldts sten
ligga välbehållen på sin plats och kon¬
statera att även Ebbe Ulfeldts sten finns
i behåll. Undersökningen visade näm¬
ligen, att också denna är bevarad, dold
av golvet innanför altarrundeln och av
själva altaret.3

Den frilagda gravstenen, som nu kan
studeras i Igelösa kyrka, har betydande
dimensioner, 290 X 175 cm. Stenhug¬
garens arbete i kalkstensblocket är ut¬
fört med skicklighet och detaljskärpa
men tyvärr är de uppstående partierna
ganska nötta. I stora drag överensstäm¬
mer stenen motiviskt med en rad andra
adliga gravstenar i Skåne från 1500-
talets senare hälft; tidens gravkonst var
bunden av noggranna regler, genom
vilka den dödes stånd och ställning
kunde uttryckas. Vi finner alltså på

Hösten 1963 lät Igelösa församling in¬
stallera elektrisk värme i sin medeltida
kyrka. När hantverkarna bröt upp trä¬
golvet i kyrkans kor för att lägga ned
ledningar påträffades en stor renässans¬
gravsten under brädor och fyllnings-
jord. Elektrikerna fick ta en omväg
med sina kablar och stenen frilädes.
Den var lagd til! minne av riddaren
Knud Ulfeldt, död 1586, en av de for¬
na herrarna på det närbelägna Svens-
torp och hans år 1626 avlidna maka
Beate Huitfeldt, som under sin änketid
lät uppföra det ståtliga renässansslottet
på sätesgården under åren 1596— 99.

Fyndet var kanske inte alldeles ovän¬
tat eftersom äldre beskrivningar av
kyrkan anger förekomsten av tvenne
Ulfeldtska gravstenar i korgolvet, dels
den nu frilagda, dels en sten, lagd över
Knud Ulfeldts fader, riksrådet Ebbe
Ulfeldt och hans maka Lenne Ulfstand.1
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Igelösa kyrka från nordöst.
Foto B. Centerwall.

cledräkt och åtbörder betonar bildens
representativa funktion. Mannen är
klädd i rustning, hans vänstra hand gri¬
per om värjan, symbolen för riddarvär-
digheten, den andra handen vilar på
höften, en gest som uttrycker riddarens
storsinthet och ädelmod. Hans huvud
är blottat, hjälmen med öppet visir är
ställd på marken. Kvinnan är skrudad
i änkedräkt och håller armarna löst
korslagda över livet, en åtbörd av för-
nämitet, som ständigt går igen i re-

vanlig plats vid stenens fotända in-
skriftstavlan med dess konventionella
formuleringar, samt på långsidorna och
huvudändan det breda ramverket, ut¬
format som pilastrar och bjälklag, där
de heraldiska vapensköldarna på veder¬
taget sätt radas upp för att meddela
den hädangångnes anor. Stenens cen¬
trala motiv, framställningen av ridda¬
ren och hans hustru, följer även vissa
mönster. Makarna återges stående, i
helfigur, ansiktena är idealiserade, klä-
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placerade på liknande sätt; efter det
Huitfeldtska vapnet kommer Trolle-
vapnct (modern Øllegaard Trolle til!
Lillö), släkten BIaa’s vapen (farmodern
Barbro Eriksdatter Blaa), Skavevapnet
(mormodern Kirsten Herlufsdatter Ska¬
ve) o. s. v. Som nummer fem i fru Bea¬
tes anräcka kommer det Ulfeldtska vap¬
net; hennes farfars mor Kirsten Anders-
datter var dotter till Anders Eriksen til
Kogsbølle, vilken var farfars farfar till
Knud Ulfeldt. Herr Knud och fru Beate
var sålunda släkt på långt håll (se vi¬
dare tab. 2).4 De båda vapenserierna
bildar tillsammans en provkarta på
senmedeltidens och 1500-talets inflytel¬
serika frälsesläkter i Danmark. Flera
av de små, detaljrika vapenbilderna är
hårt nedslitna eller på annat sätt ska¬
dade, men det är möjligt att komplet¬
tera bilden genom att studera den nog¬
granna teckning av gravstenen, som ut¬
fördes av Sören Abildgaard år 1753
och som förvaras i Nationalmuseets
bildarkiv i KöpenhamnP

Inskriftstavlan vid stenens fotända
har följande lydelse:

nässanskonstens kvinnoframställningar,
i gravstensskulptur såväl som på må¬
lade konterfej. Gestalterna står under
var sin arkadbåge, som bäres av en
pilaster, vid vars bas står ett naket
gossebarn, som håller i kvinnans fritt
fallande slöja. Gossen är en av makar¬
nas söner, död i späd ålder.

Arkadbågarnas och pilasterns rika
utsmyckning bär den nordiska renäs¬
sanskonstens kännetecken. Beslagsverks-
ornamenten på pilastern, det joniska
kapitalet, bågarnas bossering, lejonmas¬
kerna och änglahuvudet i svickeln mel¬
lan bågarna infogar stenen i ett be¬
stämt konstnärligt sammanhang, under
1500-talets slutskede, en tid som med¬
förde utveckling och blomstring för
konsten i herremännens Danmark. Ste¬
nens välbalanserade komposition och
figurernas lediga men samtidigt värdiga
hållning tyder också på bildhuggarens
bekantskap med renässansens ideala
manér.

På stenens ramverk finnes samman¬
lagt 32 vapensköldar, 16 anor för Knud
Ulfeldt och 16 för Beate Huitfcldt.
Vapenserierna, vilka alltså upplyser om
herrskapets adliga förfäder i fyra släkt¬
led, är ordnade efter bestämda regler.
De läses från mitten i översta raden,
heraldiskt åt höger för mannen, åt
vänster för kvinnan. Närmast stenens
mittaxel är alltså de Ulfeldtska och
Huitfeldtska vapnen placerade. Följer
man så Knud Ulfeldts anräcka påträf¬
far man först mödernevapnet Ulfstand,
därefter farmodern Anne Hardenbergs
vapen, mormodern Helle Nielsdatters
vapen (Hak), farfaderns mödernevapen
Bøistrup (efter farfars mor Kirsten
Ottesdatter Bøistrup) o. s. v. via farfars
farmor till mormors mormor (se vidare
tab. 1). Fru Beates anvapen är givetvis

1IHR LIGGER BEGRAFFVEN ERLIG OC VEL
BYR (DIG MA)ND KNVD WLFFELD AAFF SVENS
THR(U)P SOM WOR EBBY WOLFFELS SØN OC
KALLEDE GVD HANNEM PAA MØLLER0 AAR
15 86 THEN
K(1E) RE HØSTRV FRW BEATE HVITFF.I.T
SOM WOR KRISTOFFER HVITFELTZ DATTER
AFF BERRETZ GAARD KALLEDE GVD HIN

DAG SEPTEMB: OC HANS

DE
OC DERIS SØN EBBE WLFF'ET SOM 1IEN
SOF I HERRE(N) PAA MØLLERØ

Knud Ulfeldts födelseår är ej känt
men han måste ha varit en man i sina
bästa år då han dog 1586. Inskriften
omtalar att såväl han som sonen Ebbe
slutat sina dagar på Mölleröd, den gård
vid Finjasjön, där änkan sedermera lät
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Knud Ulfeldts och Beate Huitfeldts gravsten i korgolvet i Igelösa kyrka.
Foto B. Ccnterwall.
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Mittpartiet av den
nyframtagna grav¬
stenen i Igelösa
kyrka.

Foto B. Ccnterwall.
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Riksrådet Ebbe Ulfeldts sten ligger
som sagt dold av golvet innanför altar¬
skranket; i detta läge upptar den plat¬
sen över gravkammarens östra del.
Tack vare en teckning av Sören Abild-
gaard, utförd samtidigt med den redan
nämnda, har vi en god bild av dess ut¬
seende.7 I princip är gestaltningen den¬
samma som på Knud Ulfeldts sten, men
olikheterna är betydande och vittnar
om en förändring av stilideal och tids¬
anda under den korta perioden från
1560-talet till 1580-talet. Riksrådet är
skrudat i rustning och hans maka i
änkedräkt men figurernas hållning är
stramare än på den yngre stenen. I syn¬
nerhet gäller detta mannen, som är av¬
bildad i frontal ställning. I stället för
värjan, det moderna, lätta sidovapnet
under 1500-talets senare del, är herr
Ebbe utrustad med ett ålderdomligt,
väldigt svärd. Han har de tunga pan¬
sarhandskarna pådragna och hjälmen

uppföra ett präktigt slott, av vilket ju
numera endast ruiner återstår. Inskrif¬
ten ger vidare en indirekt upplysning
om att stenen utförts under Beates livs¬
tid, ty plats för hennes eget dödsår har
utsparats. Sannolikt har hon låtit lägga
stenen över sin make ganska snart efter
hans bortgång. Härför talar dess form¬
språk rent allmänt och i synnerhet dess
ikonografiska och stilistiska släktskap
med ett antal andra gravstenar på mel-
lanskånskt område, lagda över perso¬
ner, som avlidit i slutet av 1570-talet
och under 1580-talet.8

Stenen ligger utan tvivel på ur¬
sprunglig plats i Igelösa kyrkas kor,
över en-ganska rymlig, långsmal grav¬
kammare, murad i tegel och täckt av
ett tunnvalv. Knud Ulfeldts kista har
säkerligen ställts i denna kammare, vil¬
ken torde ha byggts ett par årtionden
tidigare för fadern Ebbe och hans maka
Lenne Ulfstand.
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Knud Ulfeldts gravsten avritad av Sören Abildgaard Ir 1753. Anvap-
nens nummer i marginalen motsvarar numreringen av anorna i tab.
1 och 2.

Foto Nationalmuseet, Köpenhamn.
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sid, är översta delen av det ursprung¬
liga murverket bortrivet och hålet slar¬
vigt igensatt med tegel. På den gamla
putsytan vid sidan därom skymtar en
text, målad med stora, otydliga bok¬
stäver: Detta Hvalf öppnades 1865.
Den östligaste delen av tegelgolvet bär
spår efter att ha varit uppbrutet. San¬
nolikt har kistor eller lämningar av så¬
dana grävts ner här. Man frågar sig nu
om kvarlevorna av de Ulfeldtar, som
stenarna minner om, funnits kvar i
kammaren fram till 1865, då valvet
öppnats efter en nedgrävning i golvet
öster om altaret. Ett tillfredsställande
svar härpå lämnas av några äldre hand¬
lingar. Sålunda uppger Igelösa kyrko-
bok's för år 1794, att friherrinnan Eva
Charlotta Gyllenkrok begrovs den 28
februari detta år och att hennes kista
placerades i graven ”under och wid al¬
taret”. Året därpå fick också hennes
make sin vilostad i gravkammaren och
kyrkoboken meddelar härom: ”Den 15
Jun begrofs Konglig Majest:s Troman
och Hofmarskallek Högvälborne Baron,
Herr Fredrik Gustav Gyllenkrok ifrån
Svenstorp som dödde den 5 Jun på
Svenstorp Sätesgård af Slag. Likkistan
sattes sedan uti den grafwen, som är
under och wid altaret”. Sannolikt har
kammaren rensats från äldre kistor vid
denna tid. När C. G. Brunius efter sin
restaurering av kyrkan 1857— 59 gjor¬
de en beskrivning av gravstenarna och
kammaren antecknade han bl. a. att i
graven fanns ”blott tvenne kistor i mo¬
dern form med vanliga listverk och
svart anstrykning”. Kistornas silverplå¬
tar var försedda med Gustav Fredrik
och Eva Charlotta Gyllenkroks namn.*

Vid Brunius’ restaurering lades nya
golv i långhus och kor och till korets
förhöjda golvplan ordnades en trappa,

på huvudet. Genom visiret skymtar ett
bistert krigaransikte. Mellan makarnas
huvuden har bildhuggaren inskjutit en
framställning av Treenigheten, ett mo¬
tiv som var vanligt i den kyrkliga kons¬
ten under årtiondena närmast före och
efter reformationen. Denna bilddetalj
dr av intresse eftersom de religiösa mo¬
tiven på gravstenarna kraftigt reduceras
eller försvinner helt under renässansen.

Den yviga akantusornamentiken
kring ramens vapensköldar är liksom
sköldarnas komplicerat skurna konturer
karakteristisk för den nordiska renäs¬
sansens tidigaste fas under 1500-talets
mitt. Sammanlagt 16 sköldar har åter-
givits, 8 anor för Ebbe Ulfeldt och 8
för Lennc Ulfstand. Det är dessa 16 va¬
pen, som återkommer på den yngre
stenen, där de bildar sonen Knuds fä¬
derne- och möderneanor.

Inskriften har som framgår av teck¬
ningen och ett par avskrifter från 17-
och 1800-taIen ej kunnat läsas i dess
helhet. På den del av texttavlan som ej
doldes av altaret lästes följande ord:
HER LIGGER BEGRAFFEN ERLIG OG VEL¬
BYRDIG MAND EBBS’ WLFFELDT AFF 5VEND-
STRVP SOM DØDE PAA AAHVS BISPGAARD
MDLXI A AR DEN 17 DAGH APRILLI OC HANS
KIERRE HØTRV FRV LIENNE VLFFZTANDT
SOM DØDE I AAR 1 S64 VDI MØLLEBIERE . . .

Den välvda gravkammaren, som väs¬
terut sträcker sig fram till triumfbågens
gräns mot långhuset, visade sig vara
tom. I västra ändan har varit en dörr¬
öppning, varifrån en tegeltrappa lett
upp i långhusets mittgång. Trappan är
raserad och ingången, vars ena dörrpost
är bevarad, har murats igen. Kamma¬
rens väggar och valv har haft en om¬
sorgsfull putsning och vittning, golvet
är av tegel. I den östra väggen, som
befinner sig under golvet i kyrkans ab-
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Ebbe Ulfeldts gravsten, teck¬
ning av Abildgaard 1753.

Foto Nationalmuseet,
Köpenhamn.
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Gyllenkrokska gravkoret är en täm¬
ligen stor, i plan kvadratisk byggnads¬
del, fogad till det medeltida korets
södra sida. En bred bågöppning förbin¬
der gravkoret med kyrkan. Det kapell-
liknande, välvda rummet ligger tre
trappsteg högre än golvplanet i kyrkans
kor. Väggar och valv är slätputsade
och målade i kyliga 1800-talsfärger. I
rummets västra del står två marmor¬
sarkofager av 1700-talstyp, enligt upp¬
gift innehållande kvarlevorna av fri¬
herre Axel Gyllenkrok (död 1730) och

bestående av två väldiga ekbjälkar.10
Härvid doldes gravstenarna men sam¬
tidigt måste trappan till graven ha ra¬
serats och igenmurningen av dörröpp¬
ningen ha skett. Kort tid därefter, år
1865 enligt den målade inskriften, har
graven åter öppnats, nu från östra kort¬
sidan, varvid de båda 1700-talskistorna
torde ha grävts ner. Deras silverplåtar
sitter nu på västra väggen i det s. k.
Gyllenkrokska gravkoret.
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hans maka Maja Gyllenkrok. På östra
väggen hänger Axel Gyllenkroks stora
huvudbaner, vitmenat och förgyllt —
under 1700-talet hängde det på norra
väggen i långhuset11 — och på södra
väggen är f. ö. uppsatta en rad kist¬
plåtar över medlemmar av ätten Gyl¬
lenkrok. I öppningen mot kyrkan fin¬
nes ett lågt gjutjärnsskrank i 1800-tals-
gotik. Utvändigt är byggnadsdelen vit-
putsad och försedd med tegeltäckt sa¬
deltak i vinkel mot kyrkans kor. Ga-
velröstet mot söder är murat i fasadte-
gcl med blinderingar, som bär C. G.
Brunius’ omisskännliga signatur. Det
stora sydfönstrets omfattning och in¬
delning har även Brunius till upphovs¬
man. Man upptäcker inte lätt att grav¬
koret är byggt under renässansen, kan¬
ske strax efter det att Svenstorps ele¬
ganta tcgelslott uppförts.

Granskar man gravkoret närmare av¬
slöjar det sin renässanskaraktär, ehuru
motvilligt. I källarplanet finnes ett
stort kistrum, täckt av tunnvalv med
anfang i öster och väster. Till detta
rum har ursprungligen en trappa fört
ner ifrån kyrkans kor. Den igensatta
öppningen med murat anslag för dörren
och kvarsittande kraftiga gångjärns-
staplar avtecknar sig i kammarens norra
vägg. Själva trapploppet är även delvis
bevarat, igenfyllt av jord och dolt un¬
der korgolvet. I södra muren finnes en
kvadratisk ljusöppning till graven, ett
”luftdrag” enligt den gamla kyrkobo-
ken, ramad av sandstenskvadrar med
typisk renässansbehuggning. Den övre
kapellvåningens kryssvalv med kraf¬
tigt uppåtstigande kupor är ett karak¬
teristiskt prov på valvslagningskonstcn
under 1500-talet. Byggnadsdelen som
helhet, den kvadratiska planen, den
tunnvälvda graven och det kryssvälvda

kapellet med sin stora bågöppning mot
kyrkan, visar tydlig släktskap med
andra adliga gravkor från 1600-talets
början, den tid då stormännen började
frångå seden att inrätta murade grav¬
rum under golvet i kyrkornas kor för
att istället uppföra grav och minnesrum
för sin släkt i en för ändamålet särskilt
inrättad, rymlig byggnad i anslutning
till kyrkan. Det må räcka med en
visning till ett par likartade skånska
gravkor från denna tid, Anna Brahes
sannolikt på 1610-talet uppförda kor
vid Igelösas grannkyrka Gårdstånga
och Tage Totts gravkor från 1614 vid
den gamla, på 1800-talet rivna kyrkan
i Torrlösa.12

”Den store herregrafwen under Ca-
pellet” eller ”danska graven”, som den
stundom kallats, innehöll enligt kyrko¬
herden P. Hulteens beskrivning från
1729 tio kistor.1:l Kistorna var över¬
dragna med läder och smyckade med
rikt utformade beslag.11 Men gravkam¬
maren står nu tom. 1906 lät kyrkans
patronus taga bort de delvis multnade
kistorna och nedmylla skelettdelarna
på kyrkogården. De kistplåtar och be¬
slag, som ej var förstörda tillvaratogs.
Endast fem kistplåtar med inskriptio¬
ner är bevarade, bl. a. en, vars text
minner om riksrådet Kristoffer Ulfeldt,
Knud Ulfeldts och Beate Huitfeldts son,
död år 1653 i en ålder av 71 år. Men
tack vare de gamla anteckningarna vet
vi att även Beate Huitfeldts kista stått
i detta rum. Den nämnda kyrkoherden
Hulteen nedskrev den långa och tids¬
typiska inskriften på hennes kista:

hän-

”Her ligger begrafwen Erlig och Wel-
biurdig frue, fru Beate Hwitfeld till Mølle¬
rød, Sl. Erlig och Welbyrdig Knud Ulfeld
til Svenstrup hands efterlefwerske, som war
dronning Anne Catharine Sal. höijlowlig i
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hukommelses Hofmesterinde, Sal. Erlig och
Welb. Christopher Hvitfeld til Bierretz-
gaard, Danmarkis Rigis Raad och Sal. och
Wclburdig frue, fru Øllegaard Trolle til
Lilløe, deris datter, fød udi Kiøbinghafn
d 29 Nov. aar 1 5 54 oc døde paa S. Peders
Kloster udi Lundh d 5 Nov. aar 1626.”

det yttre hade en enkel och slätstruken
1700-talskaraktär. Sannolikt ägde en
ganska genomgripande förändring rum
år 1719, då följande anteckning inför¬
des i kyrkoboken: ”Item hafwer Väl¬
borna Fru Stiernblad låtit byggia nytt
taak med Timerwärk och alt dess til-
behör på Capellet öfwer herregrafwen,
och reparera muren.” En helt ny tak-
stolskonstruktion uppfördes sålunda
och sannolikt ombyggdes gavelröstet.
Kanske hade gravkoret dessförinnan
haft tre med ornament smyckade rös¬
ten, ett över vardera muren, liksom
Brahekoret i Gårdstånga, samt ett torn-
liknande tak, sådant som ursprungligen
funnits på Gårdstångakoret och som
även fanns på gravkoret i Torrlösa.1!i

Igellösakoret skulle då mera påtagligt
ha framträtt som en självständig bygg¬
nad, värdig slottsherrskapets ställning
och makt. En liten notis i kyrkoboken
från 1709 tyder onekligen på att det
funnits en ficka mellan gravkorets och
kyrkans tak. Taket på kyrkans långhus
och kor var vid denna tid täckt av bly.
Dåvarande patronus F. Stiernblad hade
samma år låtit laga kyrktaket på södra
sidan med bly men hade samtidigt ”lagt
och en blyränna emällan kyrkijan och
herregrafwen och reparerat det taket
(alltså gravkorstaket) med spåån”.

Vad som framför allt tyder på att
gravkoret ursprungligen haft en rikare
arkitektur är två kalkstensskulpturer,
föreställande ett mans- och ett kvinno¬
huvud, vilka nu sitter sekundärt in¬
murade i kapellets södra innervägg,
överkalkade och insmetade med färg.
Trots påmålningen framträder de båda
skulpturernas renässanskaraktär. Det
långsmala, skarpskurna raansansiktet
såväl som det mjukt rundade kvinno¬
ansiktet är goda exempel på den fullt

Även Brunius har avskrivit inskrif¬
ten, dock ”enligt en gammal anteck¬
ning”. Vid hans besök i kyrkan 1849
fanns hennes kista ännu kvar i grav¬
valvet men kistplåten hade förkom¬
mit.15

Då den äldsta kistan i gravkamma¬
ren tillhörde fru Beate är antagandet
nära till hands, att hon själv låtit upp¬
föra gravkoret åt sig och sina efter¬
kommande någon gång under sin långa
änketid. Har detta varit fallet och har
hennes kista nedsatts här omedelbart
efter begravningen är det förklarligt
att hennes dödsdatum inte inhuggits på
den sten i kyrkan, som hon lät utföra
efter makens bortgång 1586.

Vid sekelskiftet 1600 stod Beate
Huitfeldts tcgelslott på Svenstorp fär¬
digt, smyckat med malmömästaren Da¬
niel Tommisens rika sandstensdekora¬
tioner i portaler och på gavelrösten.10
Kanske har den driftiga och för bygg¬
nadskonsten livligt intresserade slotts¬
frun igångsatt gravkorsbygget vid kyr¬
kan kort tid därefter. Men är det inte
då egendomligt, att gravkoret helt sak¬
nar sådana arkitekturdetaljer, som sät¬
ter sin prägel på slottsbyggnaden?

När Brunius besökte Igelösa 1849,
några år innan han fick uppdraget att
restaurera gravkoret och kyrkan, fann
han inget anmärkningsvärt i kapellets
exteriör. Hans kortfattade notis om ”en
fyrkantig utbyggnad, hvilken har ett
spetsigt gafvelröste åt söder och ett van¬
ligt kroppåstak”17 tyder närmast på att
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Ü$ Skulpturer från gravkoret i
Igelösa, sekundärt inmurade i
gravkorets södra innervägg.

Foto B. Centerwall.
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skulpturprydda gavelrösten, speglande
slottets arkitektur. Men materialet, som
inbjuder till en dylik rekonstruktion är
förvisso magert. Så gott som säkert är
dock att Beate Huitfeldt låtit uppföra
koret. Tyvärr är dock inga skriftliga
källor, som berör bygget, kända.20

utbildade renässansens ideala figurstil.
Deras prydligt ondulerade hår och skägg
visar inte minst att en skicklig bild¬
huggare fört mejseln. Goda paralleller
finnes just på Svenstorp. Norra vinds¬
kupan på slottets västfasad avslutas
upptill av ett litet tresidigt röste, som
prydes av ett skäggigt mansansikte. För
ett antal år sedan påträffades på Svens¬
torp några skulpterade stenar, bl. a. ett
kvinnohuvud, vilket uppenbarligen va¬
rit en pendant till den nämnda figuren
i västfasaden och som torde ha smyckat
ett likartat triangelfält i någon av gav¬
larna över övriga vindskupor. Tanken
har framkastats att de båda figurerna
skulle föreställa Knud Ulfeldt och
Beate Huitfeld.19 Det är inte uteslutet,
att också figurerna i gravkoret skulle
kunna föreställa just detta par.

Onekligen är det lockande att re¬
konstruera gravkoret vid slottsherrar¬
nas begravningskyrka med svängda och

förflutitUnder den långa tid som
sedan Skåne var danskt och Ulfeld-
tarna härskade på Svenstorp har Ige¬
lösa kyrka successivt förlorat sina min¬
nen från renässansen. Ännu i början av
1700-talet gav kyrkans inre ett helt
annat intryck än i våra dagar. I lång¬
husets östra del ledde trappan ned till
den gamla 1500-talsgraven; ovanför
trappan, mitt i triumfbågen, stod kyr¬
kans dåvarande, sannolikt på 1600-talet
utförda predikstol — en inventarieför¬
teckning i kyrkoboken för år 1709 upp-
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ger, att dea ”står twärt öfwer kyrkan”.
Inne i koret låg de båda stora UI-
feldtska gravstenarna på dominerande
plats i golvet, söder om dessa ledde en
trappa ned till gravkorets kistrum och
en annan upp till kapellet, vilket torde
varit inrett som ett minnesrum med
rikt bemålade epitafier. Kanske fanns
ett snidat skrank i bågöppningen mellan
kyrkan och kapellet. Inne i kyrkans
absid stod det medeltida altaret kvar.
Om altartavlans utseende vet vi intet;
möjligen var den av medeltida ur¬
sprung. Kyrkoherden Hulteen uppgav
1729 att den saknade inskrifter och var
mycket gammal, att den skulle bortta¬
gas och en ny istället uppsättas.

Förmodligen hade vid denna tid kyr¬
kans patronus, karolinerkrigaren och
landshövdingen i Göteborgs och Bohus
län, friherre Axel Gyllenkrok, redan
beställt den altartavla, som målats av
göteborgsmästaren Johan Ross d. ä. år

1730 och som ännu pryder kyrkan.21
Den 17 september samma år dog emel¬
lertid Axel Gyllenkrok och det blev
änkan Maja Gyllenkrok som fick full¬
följa den planerade omdaningen av kyr¬
kan. Kyrkoboken uppger sålunda att
”Nådiga fru Gcnerahnnan” år 1731 lät
uppsätta ”en Ny Predikstohl och Al-
taretafla samt Lächtaren uti Igelösa
kyrkia, af Mäster Caspar Eibe, Sncd-
kare i Malmö, hwilken bekommit för
Predikstohl och altartaflan i arbetslön
120 d:r smt”. Det torde alltså vara
denne Caspar Eibe som utfört de bild-
huggerier i sen barockstil som omger
själva altartavlan. Den nya uppsatsen
placerades på ett altare som ställdes
framför tribunbågen och som kom att
dölja fotändan av Ebbe Ulfeldts grav¬
sten. Det gamla, murade altaret i ab¬
siden nedrevs.22 Målningen av de nya
inventarierna torde dock ha utförts
först 1732 att döma av den inskrift,
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som ännu står att läsa på altaruppsat-
sen.

genealogisk forskning och det är väl
denna sida hos den rikt rustade kvin¬
nan som vi har särskild anledning att
minnas, då vi nu betraktar gravstenar¬
nas vapenserier. Om genealogiska spörs¬
mål brevväxlade hon flitigt med en an¬
nan av tidens lärda adelsdamer, Sophia
Brahe, syster till Tyge Brahe.21' Till
henne, ”Min hiertte kiere søster” skrev
hon långa brev där hon berättar om
sina mödor som släktboksförfattarinna
och om sitt arbete med att belysa släkt-
sammanhangen och redogöra för sina
välborna förfäders ursprung. I en ge¬
nealogisk handskrift i Det Kongelige
Bibliotek i Köpenhamn finnes något
av hennes insats på detta område beva¬
rat.24 Det är med en särskild känsla man
studerar hennes egenhändigt skrivna
stamtavlor, där namnen på personer
och äkta par förts in i små cirklar eller
”trinde kringeler” som hon säger i ett
par av breven till Sophia Brahe. De
gulnade släktboksbladen förmedlar en
stark kontakt med en fascinerande per¬
sonlighet men de ger också, liksom ste¬
nen över herregraven i Igelösa kyrka en
levande föreställning om den miljö, där
släktförbindelsernas mångfald och stam¬
trädens höjd var viktiga symboler för
adelsfamiljernas styrka och ekonomiska
ställning.

■Nästa stora förändring ägde rum på
1850-talet, då hela kyrkan blev kraf¬
tigt omgestaltad efter C. G. Brunius’
förslag. I det föregående har hans in¬
sats redan berörts. När 1500-talsstenar-
na väl dolts under trägolv och gravko¬
rets interiör ”restaurerats” i enlighet
med dåtidens principer var det inte
längre mycket som erinrade om Igelösa
kyrkas ställning som gravkyrka för re¬
nässanstidens herrskap på Svenstorp. I
det efter nyordningen svårtillgängliga
lastrummet under gravkoret stod dock
de gamla danska kistorna kvar ännu
någon tid.

Den nyframtagna gravstenen i Ige¬
lösa leder tanken till en lysande epok
i Skånes historia och till personligheter
som förträffligt representerar den kul¬
turellt blomstrande renässanstiden — i
första hand Beate Huitfeldt. Hennes
smak för konst och lärdom fann nä¬
ring vid det danska hovet, där hon
tillbringade många år, bl. a. som hov-
mästarinna åt Christian IV:s gemål
Anne Catherine. Hennes broder var den
lärde kanslern och krönikeskrivaren
Arild Huitfeldt. Med sin äldre syster
Lisbet delade hon ett livligt intesse för
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Noter

Engeströmska saml. B VIII, 2, 45, KB.
11 Enligt skrivelse till riksantikvarien

ar 1905

i P. Hulteens sockenbeskr., Engeström-
ska saml. B VIII, 2, 45 i KB; avskrift i
Coll. Rönb. 13: 2 i LUB; 1830 års be¬
skrivning, LLA; C. G. Brunius, Konstan¬
teckningar under en resa 1849, Lund 1851
s. 762 f.; Brunius saml. vol. XL, ATA.

2 U. Otterstedt, Från gotik till renäs¬
sans, Lund 1929 s. 100, s. 117 f.; Chr. A.
Jensen, Danske Adelige Gravsten, Køben¬
havn 1951, 1953, del I, s. 238, del II s.
125.

är 1906 av L. Weibull ang. en
gjord besiktning av gravvalvet. ATA.

lH Brunius, Kcnstanteckningar s. 764.
10 M. Rydbeck, Renässansskulptur i

Skåne, Antikvariska studier IV, Lund 195 0,
s. 19.

11 Brunius a.a. s. 762.
,st Enligt beskrivning av Gårdstånga kyr¬

ka är 1747 (G. Carlquist, Sockenbeskriv¬
ningar från Frosta härad, Lund 1920 s.
49 ff) hade gravkoret ”en Spijr pä muren
övertäckt med koppar”. Torrlösakorcts ut¬
seende framgår av en teckning i Mandel
grenska samlingen, Lunds univ. konstmu¬
seum, publ. i Liljegren, a. a. s. 60.

lu M. Rydbeck a. a. s, 19.
B. Hildebrand, Svenstorps och Björns¬

torps arkiv, Archivistica et Mediaevistica
1.mesto Nygren oblata, Stockholm 1956,
s. 198 ff. Genomgång har gjorts av Kan¬
celliets Brevbøger för de aktuella årtion¬
dena samt av registret på kansliets inkom¬
mande brev i Rigsarkivet, Köpenhamn.

21 Konstnärens signatur och årtalet fin¬
nes pä tavlan.

22 Vid nedrivningen av det gamla medel¬
tida altaret påträffades enligt en anteck¬
ning i kyrkoboken en relikgömma med ”en
Blyask med Reliqvier uti, som under Ca-
tholiska tiden warit nedlagd, jemte en liten
smal remsa av pergament med följande
nästan osynliga och oläseliga Skrift: S:/
Cornelii R:;e hwilken blyask högw. H:r
Doctor Jacob Benzclius eftter anmodan
bekomit”.

23 L. Weibull, Sophia Brahe. Historisk
tidskrift för Skåneland 1904, s. 49 ff.

27 Lcdreborgske Håndskriftsaml. fol.
421, Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn;
W. Christensen, Lisbet og Beate Huitfcldt
som personalhistoriske Forfattere, Personal-
historisk Tidskrift 9 Række, 5. Bind, 1932,
s. 15 ff.

Av praktiska skäl kunde denna sten ej
friläggas. Vid en framtida restaurering av
kyrkan kan det vara skäl att närmare pröva
frågan om dess framtagning.

1 För identifieringen av vapensköldarna
har i första hand Danmarks Adels Aarbog,
olika årgångar, utnyttjats.

Ingående bland de till Nationalmuseet
år 1883 från Geheimearkivet levererade
teckningarna, utförda av Abildgaard pä
dennes resa 175 3 tillsammans med Langc-
bek för att avteckna danska minnesmärken
i Sverige. Teckningen har tidigare utnytt¬
jats för Otterstedts och Jensens stilbe¬
stämning av gravstenen.

r’ Otterstedt, a. a.; Jensen a. a. II, s. 125.
7 Stenens bildspråk överensstämmer myc¬

ket nära med stenen över Tage Tott, död
1562 och hans hustru Else Ulfstand i Näs
gamla kyrka, Trollcnäs. Jensen a. a. II, s.
227.

R Födelse- o. dopbok m. m. 1707— 1801,
C: 1, LLA. När ”kyrkoboken” i det föl¬
jande citeras avses denna volym.

Bruniussamlingen, vol VIII, ATA.
70 Bjälkarna har av allt att döma tidi¬

gare tillhört en byggnadskonstruktion i
kyrkan, möjligen i tornet, vilket ombygg¬
des av Brunius. På en av bjälkarna har vid
Brunius’ ombyggnad inbuggits MDCCCLIX,
XXII, VII (22.7.1859).

11 Igelösa kyrkobok, inventarium 1795,
LLA.

]2 M. Liljegren, Stormaktstidens grav¬
kor, Stockholm 1947, s. 59 f.
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Tab. I

Knnd Ulfeldts anor.

Anders Eriksen
9 Beate v. Stralendorff

Ebbe Andersen
3 Kirsten Bøistrup

Ns,svÿ Otte Bøistrup
13 Mette Lycke

Knud Ebbesen
3 Anne Hardenberg

Joachim Hardenberg
11 Mette Tinhuus

Erik Hardenberg
7 Anne Rønnow1 Ebbe Ulfeldt

Korfitz Rønnow
1 3 Ellen Gyldenstierne1

Knud Ulfeldt
Jep Henriksen

10 Kirsten Due
Gregers Jepsen

6 Else Bille
2 Lenne Ulfstand

Torben Bille
14 Sidsel Lunge

Holger Gregersen
4 Helle Hak

Mogens Elak
12 Lenne Rønnow

Niels Hak
S Tale Brostrup-

Hans Brostrup
16 Mette Hardenberg

1 Enligt Danmarks Adels Aarbog 1913
var Anne Rønnow dotter till Korfitz R.
i dennes första äktenskap med Ellen Gyl¬
denstierne; dottern namnes 1472 vid skif¬
tet efter modern. Korfitz R. gifte sig
andra gangen med Birgitte Fleming, vilket
kan förklara förekomsten av det Flcmingska

vapnet som nr 1 5 i serien på gravstenen.
Vapnec återfinnes även på Ebbe Ulfeldts
sten.

2 Gravstenen återger som nr 8 i serien
ett sparrevapen. Anmärkas bör att på Ebbe
Ulfeldts sten det Brostrupska vapnet är
korrekt avbildat (balk med tre rosor).
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Tab. 2

Beate Hnit fchits anor.

Hendrik Nielsen
9 Johanne Tinhuus

Claus Hendrikscn
5 Kirsten Ulfeldt

Anders Eriksen
13 Beate v. Stralendorf!’

Otte Clausen
3 Barbro Blaa

Oluf Lauridsen
1 1 Barbara Grubendal

Erik Olufsen
7 Inger Pøiske1 Christoffer Huitfeldt

Hans Pøiske
13 Karen Jernskjxg

Beate Huitfeldt
Birger Trolle

10 Kristina Blå
Arvid Trolle

6 Beate Thott2 Øllegaard Trolle
Iver Axelsen

14 Margrethe Laxmand
Jakob Trolle

4 Kirsten Skave
Niels Skave

12 Dorte Snekken
Herluf Skave

8 Øllegaard Walkendorff
Henning Walkendorff

16 Inger Gøye

31



En bygd i omdaning
Några kommentarer till Viktor Åkermans
Minnen och anteckningar

Av Sigfrid Svensson

11

t

Vid senaste årsmötet med De skånska
landskapens historiska och arkeologiska
förening i Lund höll
professor Sigfrid Svensson ett föredrag om
kyrkoherden Åkermans minnen från en
sydskånsk bygd i omvandling.
Professor Svensson
utger i höst på Gleerups förlag
Åkermans ”Minnen och anteckningar”
och föredraget blir således ett apropå
till detta bokevenemang.

Memoarernas författare kyrkoherde Viktor
Åkerman (18 58— 1930).

år som Åkerman nedskrev ”Minnen och
anteckningar”. Nära till hands vore, att
han fått uppslaget till dessa från Nico-
lovius berömda skildring från grann-
häradet, ”Folklivet i Skytts härad”,
som utkom 1847. Ingenting antyder
dock någon påverkan från det äldre
arbetet.

Gärdslövs och önnarps socknar ligger i
mellersta delen av Vemmenhögs härad.
De utgör tillsammans ett pastorat, som
tidigare varit patronat under Näsby-
holms gods. Hit kom Viktor Åkerman
1859 ett år gammal och här efterträdde
han 1889 sin fader som kyrkoherde.
Han stannade i Gärdslöv till sin död
1930. Det var under sina sista levnads-
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dar, och allt bevittnar, att landet är
bebott av ett i ekonomiskt hänseende
mycket lyckligt folk.”

Hur annorlunda var inte det samtida
tillståndet i Gärdslöv. Äkerman skriver:
”På 50-talet var fattigdomen stor här
i Gärdslöv. Bönderna hade nästan ingen¬
ting att äta under sommaren. Åkrarna
plöjdes ej av brist på dragare. I Gärds-
lövsgårdarna, som redan då voro ut¬
lagda i hemman om 50 tunnland, hade
man blott 1 å 2 kor, 2 hästar och 2
stutar, en del får och svin. Redskapen
voro av trä . . . Bostäderna voro hemska.
Ingen kammare, endast stuga med ler-
golv och klineväggar, golvet med håla
för småbarnens naturbehov.”

Skillnaden mellan dessa båda beskriv¬
ningar är stor. Ett par eventuella or¬
saker har jag redan antytt: jordmånen
och hoveriet. Det kunde också finnas
en tredje: en tidsskillnad i fråga om
enskiftets genomförande. Men en så¬
dan föreligger inte. Gärdslöv enskifta-
des nämligen redan 1801— 02, vilket
var något tidigare än skiftena i Skytts,
förordningen om enskifte kom ju först
1803. Att inte den försenade utveck¬
lingen beror enbart på jordmånen ser
man av en jämförelse med byarna under
Svaneholm, som ligger i samma terräng.
Och Gärdslöv enskiftades helt efter
Rutger Macleans modell, vilket var
möjligt genom att all jord i socknen
(utom präst- och klockarboställena) till¬
hörde godset.

Ändock blev utvecklingen en helt an¬
nan. Åkerman berättar, att ännu 1875
var Gärdslövsbönderna utfattiga och
resterade med sina arrenden. Till Svanc-
holmsbyarna däremot hade välståndet
kommit snabbt. Redan 1804 kunde
Ernst Moritz Arndt skriva om Mac-
lean: ”Den hedersmannen ser redan

SKILLNAD MELLAN SKYTTS OCH
GÄRDSLÖV

Nicolovius skildring hänför sig till
början av 1800-talet, Åkermans väsent¬
ligen till årtiondena efter århundradets
mitt. Nicolovius framhåller i sitt för¬
ord, att den tid, alltså 1800-talets första
hälft, som ligger mellan det skildrade
och det närvarande, varit en tid med
starkt framdrivande krafter, en föränd¬
ringarnas epok. Åkerman anser något
liknande om sin tid, 1800-talets sista
och 1900-talets första fjärdedel. Båda
tycker alltså detsamma om epoker som
är skilda genom mer än ett halvt sekel.

Betyder då detta, att allt tal om
gammal och ny tid endast är något
relativt, beroende på utsiktspunkten?
Och att vi alltså alltid bara skulle ha
att räkna med en jämn utvecklings¬
kurva? Förvisso icke. Med sin bättre
jord hade Skytts härad större förutsätt¬
ningar än Gärdslövsbygden för en has¬
tigare utveckling efter enskiftet. I Skytts
var bönderna dessutom självägande i
motsats till frälsebönderna med hoveri-
skyldighet i Gärdslöv. Områdena kan
inte utan vidare jämföras. Utvecklingen
i Gärdslöv fördröjdes. Därför gäller
också Åkermans skildring — fastän så
mycket senare — en bygd i omdaning.

Det här är vad som hände i Skytts.
Nicolovius skriver 1847: ”Den som på
40 år ej sett den sydskånska slätten
skulle ej tro sig återse samma land.
Snygga vitmenade bondgårdar med sina
väl underhållna boningshus, av vilka
ganska många äro uppförda av bränd
tegel, omgivna av trevliga trädgårdar,
ligga tätt strödda på de rika gröns¬
kande fälten . . . Där man förr såg stora
kärr, där vaja nu de härligaste skör-
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ningssträvandena,
det spirande föreningslivet. Men sam¬
tidigt skall också sägas, att sådana min¬
nen har sin bestämda begränsning. Den
enskildes synvidd är snäv, hans intres¬
sen ensidiga, hans omdömen subjektiva.

Men enskildas minnen om 1800-talets
brytningstid kan kompletteras och korri¬
geras genom systematiska utfrågningar.
Ända sedan slutet av 1940-talet har
Folklivsarkivet i Lund bedrivit ett
ganska intensivt insamlingsarbete under
rubriken ”När den nya tiden kom till
bygden”. Vi har utarbetat frågelistor
och har ett nät av ortsmeddelare. Många
studenter har gjort sitt obligatoriska
uppteckningsarbete kring dessa prob¬
lem, som också med lokal avgränsning
varit ämne för ett flertal seminarie-
uppsatser. Vi har på så sätt försökt
tillförsäkra oss allsidighet och källkon¬
troll.

väckelserörelserna,med fägnad frukten av sin möda, de
flesta av hans bönder hava blivit väl¬
mående.”

Vad var nu orsaken till denna skill¬
nad mellan byarna under Näsbyholm
och Svaneholm? I båda fallen gällde det
frälsejord av samma beskaffenhet, skif¬
tad på exakt samma sätt och med
ganska liten tidsskillnad. Det var alltså
inte enskiftet i och för sig som åstad¬
kom den ekonomiska omdaningen.

HOVERIET, FATTIGDOMENS ROT

Det är inte meningen, att här lämna
ett referat av Åkermans bok. Istället
vill jag mera allmänt peka på bety¬
delsen av skildringar av detta slag, vik¬
ten av att forskningen får tillgång till
personliga minnen om 1800-talets väl¬
diga omvälvningar: industrialismens
genombrott, självhushållets upphörande,
kommunikationernas utbyggnad, bild-

Men jag återgår till Åkermans Min¬
nen. Jag vill belysa risken av ensidig-
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Gärcfsiövs prästgård. Pa trappan Alma och Viktor Åkerman med äldsta dottern.
1'oto frän ISHO-calet.

het genom den fråga jag nyss drog riet länge, i något fall under hela 1860-
upp. Varför var Gärdslöv så efter i talet.
utvecklingen, dess bönder länge så fat¬
tiga? Åkerman beskriver denna fattig- har N. G. Bruzelius i ”Allmogelivet i
dom, men han nämner ingenting om
dess orsak. Han ställer över huvud
taget inte frågan.

Med Svaneholm som jämförelse be¬
höver man ej tveka om svaret. Orsaken menhögs härad. Men Åkerman tiger
låg i hoveriet, alltså den högst betung- härom. Först i slutet av sin bok har
ande, ibland också helt godtyckliga han ett kort tillägg, som också inrym¬
dagsverksskyldigheten under godset, mer hoveriet. Men det är endast en
Maclean ersatte hoveriet med kontanta kort beskrivning av dess rent tekniska
arrendeavgifter. Det blev i längden en sida: en hoveribonde på en 50 tunn-
god affär både för honom och hans lands gård skulle släppa till en dräng
bönder. Vid Näsbyholm behölls hove- på herrgården året runt; han skulle

Från det andra hörnet av södra Skåne

Ingelstads härad” gett en drastisk skild¬
ring av hoveriet, dess ekonomiska skade¬
verkningar och demoraliserande följder.
Det torde inte ha varit bättre i Vem-
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dessutom så och skörda vissa tunnland,
skära torv, köra gödsel och göra stads-
körslor.

Om de sociala och ekonomiska följ¬
derna finns däremot inte ett ord. För¬
klaringen måste vara, att Åkerman med¬
vetet eller omedvetet känt sig så bun¬
den till herrgården, att han inte kom¬
mit sig för med att kritisera eller ens
omtala ett system, vars skador han dock
icke kan ha varit okunnig om.

Hoveriet i Skåne avskaffades så små¬
ningom. Men i minnet levde länge dess
mörka sidor kvar såsom Folklivsarki-
vets uppteckningar vittnar om. Att ho¬
veriets upphörande varit en viktig fak¬
tor i Gärdslövsbygdens omdaning kan
vi i varje fall indirekt avläsa i Åker¬
mans skildring. Dess avskaffande var
en förutsättning för den gynnsamma
utveckling som följde efter Fredrik von
Blixens ankomst till godset 1875. Re¬
dan i en beskrivning från 1891 om¬
vittnas att marken i Gärdsföv överallt
är i hög kultur, (Paul Asp: Vemmen-
högs härad).

Till bygdens omgestaltning hörde
också uppkomsten under 1800-talet av
s. k. plattgårdar, mindre herrgårdar,
som antingen utarrenderades som själv¬
ständiga enheter eller såsom senare Näs¬
bygård i Gärdslöv sköttes i sambruk
med huvudgården. Åkerman omtalar
detta som en positiv insats. Säkert inne¬
bar dessa gårdar också ur godsets syn¬
punkt en rationalisering i förhållande
till hoveridriften. Här kom även tidigt
nya jordbruksmetoder till användning
som kunde verka förebildliga för bön¬
derna. Men plattgårdarna skapades ge¬
nom sammanslagning av ibland en hel
by av frälsebönder och betydde alltså
en deklassering av de tidigare brukarna.
De blev daglönare, statare eller dags-

verkstorpare. Men om den sidan av
saken talar inte memoarerna. (Om denna
föga observerade företeelse se Knut
Björk i Från Fugger till Kreuger, stu¬
dier tillägnade Oscar Bjurling, 1957).

Jag nämner naturligtvis inte detta
för att kritisera speciellt Åkerman utan
ur principiell synpunkt. Åkerman kon¬
staterar vad som händer men söker icke
efter orsakssammanhanget. Plattgårdar¬
na tillkom därför att godsägarna bör¬
jade inse vilken dålig affär hoveribru-
ket var. På större enheter kunde man
skaffa herrskapspersoner som arrenda-
torer, vilka förmådde skaffa pengar
till kontantarrende. Det hade bönderna
svårare för. Det lyckades hos Maclean,
som arbetade på lång sikt och hade
ekonomiska resurser att i början ge av¬
kall på eller uppskov med arrendena.
Men på Näsbyholm härskade länge ett
förvaltarevälde, då ägaren vistades på
annat håll.

ETT SLOTT OCH EN SJÖ
FÖRSVINNER

I ett fall sjunger Åkerman ut om
den saken, det är när det gäller det
underliga förintandet av gamla Näsby-
holms slott, som revs i mitten av 1860-
talet. Åkerman berättar om hur de två
alnar tjocka murarna sprängdes med
krut och rullades ner i sjön som
ning. Han menar, att orsaken till för¬
fallet var att de underlydande försum¬
mat även de mest elementära under-
hållningsarbetena. Och han anser, att
detta skett avsiktligt, det hade funnits
förvaltare som helst ville avstänga äga¬
ren från att kunna residera på Näsby¬
holm. Åkerman ger här en bild av in¬
triger bakom kulisserna, som näppe-

fyll-
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Det på 1860-talet rivna Näsbyholms slott.
Efter Ljunggrens Skånska herregårdar.

ligen står att få genom andra doku¬
ment. Hade detta sagts t. ex. i upp¬
teckningar från någon ortsmeddelare
hade det lätt avfärdats som bygde-
skvaller. Åkerman stod familjen von
Blixen så nära, att hans uppgift måste
betraktas som högst tillförlitlig.

Detta gäller självfallet också när
memoarerna bygger direkt på egna iakt¬
tagelser. Genom Näsbyholmssjöns av¬
tappning har även landskapet i hög
grad omdanats i denna bygd. Näsby-
holmssjön var efter Vombsjön Sydskå-
nes största sjö. Huvudarbetet med den
väldiga sänkningen slutfördes åren 1866— 69. Genom den utvanns omkring
1100 tunnland mark, en areal nästan
lika stor som önnarps hela socken.

Åkermans beskrivning av torrläggning¬
en är ögonvittnets, arbetet pågick ome¬
delbart utanför prästgården. Av en ren
tillfällighet har också en utförlig och
illustrerad beskrivning av företaget rå¬
kat hamna bland Malmö hushållnings¬
sällskaps handlingar. Den är uppgjord
av sjösänkningens ledare den danske
förvaltaren på Näsbyholm P. Feilberg.

Åkermans och Feilbergs beskriv¬
ningar kompletterar varandra. Men i
ett avseende skiljer de sig direkt. Feil¬
berg skriver, att sjön alltid varit en
ond granne för den omkringliggande
trakten: översvämningar under regn¬
perioder, illaluktande avdunstning un¬
der torra somrar. Åkerman dröjer istäl¬
let vid minnet av sjöfågel som i oräk-
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neliga skaror höll till vid stränderna.
Och han tänker på rävarna som om
vintern traskade över isen. Man erinras
på nytt om de subjektiva synpunkterna
vid memoarskrivning. Dock skall sä-

att Äkerman inte bara talar om

hur von Blixen uppmuntrade sina bön¬
der att hålla bättre kreatur. Hur han
ställde till premieringsmöten i socknen
och utdelade betydande penningpriser.

Ser vi nu återigen på memoarernas
upplysningar ur källkritisk synpunkt
måste man fråga sig: Var detta en iso¬
lerad insats av bredrik von Blixen?
Hade Äkerman haft tillgång till Folk-
livsarkivets frågelistor skulle han också
ha ställts inför frågor som dessa: Hade
von Blixen möjligen sina idéer med sig
från Danmark? Eller hur var det på
andra herrgårdar i grannskapet? Vad
betydde de i närheten liggande Svane-
holm och J rdberga som förebilder?
För att ku .na tolka dynamiken i en
omvandling bar man också att ställa
frågor om impulser och spridning. Var¬
ifrån kom ce nya idéerna? Eller var de
inte så nya? Sockenskildraren och lo-
kalforska-en står alltid inför faran att
genom bristande kringsyn överskatta
det originella i det som händer inom
det egna begränsade området.

Redan Maclean ville förhindra en en¬
sidig sädesproduktion och ivrade för
ett allsidigt jordbruk. Han var dock
även här långt före sin tid. Det dröjde
innan en allmän foderväxtodling kom
i gång och därmed förutsättningarna
för en rationell boskapsskötsel. Men re¬
dan för femårsperioden innan von Blix¬
en kom till Näsbyholm rapporterar
kronofogden i distriktet: ”Boskapssköt¬
seln är hos såväl de större som mindre
jordbrukarna under senare år utvidgad
och har under femårsperioden, di pri¬
sen på ladugårdsprodukter i allmänhet
stått högt, varit särdeles lönande. Meje¬
rier finnas å alla större gårdar, varjämte

gas,
de naturvärden som med Näsbyholms-
sjön gick förlorade utan också konsta¬
terar, att torrläggningen blev för mark¬
ägarna en mycket god affär.

EN NY TID

Svaneholm har haft sin Rutger Mac-
lean, Jordberga sin Carl Adam von
Nolcken. Som jordbruksreformatorn på
Näsbyholm prisar Äkerman sin vän
Fredrik von Blixen-Finecke. Denne hit-
flyttade från Danmark 1875 och det
var i det sammanhanget Äkerman talar
om böndernas fattigdom. Hoveriet hade
dock då slopats. Nu efterskänktes de
resterande arrendeavgifterna. Och un¬
der sex år fick bönderna gratis hö från
den gamla sjöbottnen. Det var alltså i
någon mån en tillämpning av Macleans
politik på Svaneholm, fastän tre kvarts
sekel senare. Och även här gav det
resultat. Åkerman skriver: ”Vid sin död
1919 kunde baronen med glädje se till¬
baka på den tid som sett hela godset
förbättras och befolkningen höjas till
välstånd.”

Åkerman ger en åskådlig skildring
av det gamla sättet att sköta om hus¬
djuren. Jämför kornas skötsel då och
nu, skriver han. Aldrig en ryktning.
Fulla med smutsknävlingar och löss.
Korna var också om vintrarna så sva¬
ga, att man fick resa dem upp till
mjölkningen. Och uselt mjölkade dc.
Någon mjölkförsäljnmg förekom inte.
I kontrast härtill berättar så Åkerman,

Näsbyholmssjön enl. 1816 års s. k.
rekognosceringskarta.
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inom fögderiet blivit inrättade 2:ne s.k.
socknemejerier, vilka från de mindre
jordbrukarna i orten mot bestämt pris
emottaga all den mjölk dessa kunna
avyttra”.

Detta ger oss anledning konstatera,
att när Åkerman prisar Fredrik von
Blixen som jordbruksreformator är det
nog så riktigt ifråga om Näsbyholm
och Gärdslöv. Men samtidigt får vi
konstatera, att det var inga nyheter
von Blixen kom med. Han fullföljde
en utveckling, som redan tidigare var
i full gang i sydvästra Skåne.

Detsamma gäller vägarna. Åkerman
berättar, att dessa var nästan ofarbara
när Fredrik von Blixen mottog godset
och att de av honom förbättrats i hög
grad: ”Han betalte slagningen av ste¬
nen, bara bönderna ville göra sig be¬
svär att köra den ut”. De äldre grusvä¬
garna ersattes alltså av vägar med skär¬
vad sten. Men även här gäller, att vad
som hände i Gärdslöv endast var ett
led i den genomgripande uppryckning
av det skånska vägnätet, som påbörja¬
des redan under 1850-talet och som
framför allt är knuten till landshöv¬
ding von Troilis namn.

Den viktigaste ekonomiska omvand¬
lingen av bygden var givetvis självhus¬
hållets upphörande. När det gäller en
prästmans memoarer kan man ju fråga
sig vilka förutsättningar förf. haft att
skildra bondehushållningen i sin bygd.
Men fadern var en intresserad jordbru¬
kare, som liksom senare sonen själv
drev prästboställets jordbruk. Så fick
Åkerman tidigt stifta bekantskap med
ett självhushåll som i princip inte skilj-
de sig så mycket från bondgårdarnas.
Åkerman berättar om, hur han och hans
syskons kläder var hemvävda och hem-
sydda. Men säger han med en viss stolt¬

het ”gossarna Åkerman — där fanns
sex! — var lika gärna sedda som andra
ungdomar, ofta ännu hellre, då vi alla
var dansanta och fyllde bra upp i bal¬
salen”.

Hushållet var stort i föräldrahemmet:
4 drängar och 1 ryktare, alla med kost
och bostad, 4 pigor, 8 barn. Dessutom
tog prästfrun emot flickor som skulle
lära sig hushåll. Åkerman berättar:
”Min mor var regelbundet uppe kl. 5
varje dag året runt. Och vid samma tid
började arbetet utei och inne för att
fortsätta dagen i ända tills det blev
mörkt. Ja, även efter mörkrets inbrott,
då drängarna skar hackelse vid ljus och
pigorna skötte kardning och spånad till
liggdags”. — Så nog har Åkerman sett
ett självhushåll inifrån och kan med
sakkunskap skildra dess olika detaljer.

HYFSNINGEN TILLTAGER

I Minnen och anteckningar ingår
också en historik över skolundervisning
och fattigvård inom pastoratet, en fram¬
ställning som främst är byggd på visi¬
tations- och sockenstämmoprotokoll.
Den skola där Åkerman själv fick sin
första undervisning uppfördes 1847 och
står alltjämt kvar, nu använd som bib¬
liotek. Här lärde sig Åkerman skriva
sina första bokstäver med en träpinne
i sandbänken. Och härifrån kan han
skildra hur det tillgick vid den s. k.
lancasterundervisningen, som dock offi¬
ciellt skulle vara avskaffad redan året
innan Åkerman började sin skolgång.

Såväl detta skolhus som ett par sam¬
tida i andra byar hade uppförts av
ägaren till Näsbyholm och underhölls
från godset. Det var så sed den gången,
skriver Åkerman och fortsätter: På
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ligastc. På sitt något kärva ämbets-
mannaspråk konstaterar landshövding¬
ens femårsberättelser att ”hyfsningen
tilltager”. Förvisso kan också detta räk¬
nas till folkskolans förtjänst.

Äkerman berättar om hur det förr
nästan alltid var strid mellan socknar¬
na inbördes. Gärdslövsborna ansågs som
de råaste och vildaste. Det var också
en av hoveriets verkningar (fast det
står inte hos Åkerman!). Men han be¬
rättar om att när sädes- eller bränn-
vinsfororna från Börringe skulle genom
Gärdslöv på väg till Ystad, så samla¬
des Gärdslövsdrängarna för att ge de
åkande smörj. Och samma spektakel
upprepades vid Dybeck.

De körande brukade i sin tur stänga
vägen för vanliga resande genom att
ej köra åt sidan. Men min far var en
stark man, berättar Åkerman, han var
av det gamla gardet och blev snart

godsägarna ställdes stora pretantioner,
de skulle göra nära nog allt, så ansågs
enligt ett skolstyrelseprotokoll 1861
rättvist, att gårdskontoret på Näsby-
holm till och med skulle bekosta under¬
visningsmaterialet.

Ur lokal synpunkt exemplifierar
Åkermans historik de insatser som ti¬
digt gjordes av enskilda godsägare att
få till stånd en bättre folkundervisning.
Den visar också, att det var en lång
väg mellan beslut och verklighet, mel¬
lan 1842 års folkskolestadga och dess
genomförande. När man jämför nu och
förr, vilken himmelsvid skillnad bara
under min tid, framhåller Åkerman. I
hans barndom, säger han, kunde de
gamla knappast läsa, än mindre skriva.

Vill man jämföra de olika faktorer
som var verksamma i 1800-talets om¬
vandlingsprocess, så hör den lagstad¬
gade skolundervisningen till de väsent-

Gärdslövs by före skiftet 1801— 02. Detalj ur geometrisk karta upprättad 1766 av
J. Rönbcck.
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93 IL* Det gamla skolhuset i Gärdslöv.

Byggnaden till vänster, nu bib¬
liotek, är skolan från 1847,
där Åkerman hade sina första
skolår.
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då de for hem från staden låg de ofta
sanslösa och dödfulla på vagnsbottnen,
under det att hästarna själva skötte
hemfärden. Och på herrskapsbjudningar
var det ej ovanligt att någon eller några
av herrarna trillade under bordet. Nu
ser man aldrig sådant. — För den byg¬
dens andliga omvandling som Åkerman
här konstaterar hade givetvis redan hus-
behovsbränningens avskaffande 1855
varit av en avgörande betydelse.

känd. Forkarlarna signalerade till var¬
andra: Det är prästen från Gärdslöv
och han har sönerna med sig. Så blev
vägen fri.

En gång skulle fadern och två av
de äldre sönerna till Lund. Det var när
Malmö— Ystad järnvägen byggdes 1874
och landsvägen osäkrades av rallare. I
närheten av Börringe blev Åkermän-
nerna anfallna av flera stycken. Sö¬
nerna hoppade kvickt ur vagnen och
fick tag på var sin. De andra rallarna
sprang så fadern fick ingen. Då stod
han lugnt kvar och såg på hur poj¬
karna skötte sig. Men så rann blodet
över, det kliade i fingrarna på honom,
och han ropade: Axel låna mig din.
Hur länge han behöll honom för egen
räkning omtalar inte historien.

Hyfsningens tilltagande hörde för¬
visso också ihop med brännvinets av¬
tagande. Nu är folket nyktert, skriver
Åkerman, annat var det i min barn¬
dom. Då söp alla, från de högsta till
de lägsta. Mannarna sågs ofta ragla
bygatan fram under rop och skrål. Och

RELIGIÖS OLIKHET MELLAN
GÄRDSLÖV OCH ÖNNARP?

Församlingsbornas religiösa inställ¬
ning karakteriserar Åkerman som ”gam¬
mal luthersk”. Han tillägger: I önnarp
var på 70- och 80-talet ej så lite and¬
lig rörelse framkallad av Evangeliska
fosterlandsstiftelsens predikanter. Sam¬
mankomsterna hölls mest hos den ene
kyrkovärden, så man kan förstå, skri¬
ver Åkerman, att rörelsen ej var anti-
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kyrklig. ’'Tvärtom voro stiftelsens vän-
ner kyrkans vänner och mitt bästa
kyrkfolk”. Sedan blev predikostationen
i Onnarp indragen. Åkerman fortsätter:
”Själv har jag saknat den. Jag har all¬
tid varit dragen åt det subjektiva i
kristendomen och därför alltid tilltalad
av predikanterna och ’vännerna’. Jag
tyckte man kom varandra så nära . . .
Och jag kan säga, att mina rikaste stun¬
der har jag upplevat bland och med
missionsfolket och dess predikanter.”

Märklig är den skillnad i religiöst
hänseende som synes ha funnits mellan
pastoratets båda församlingar. Åkerman
skriver nämligen: ”1 Gärdslov har ald¬
rig varit någon sådan verksamhet, än
mindre någon väckelse. Jag försökte
några år hålla missionsmötena här, men
det vann aldrig genklang. ’Mannarna’
kom ej. Och det hela verkade som ett
ropande i öknen. Folket har blivit vid
det gamla lagbundna.”

För förståelsen av de religiösa väckel¬
sernas jordmån vore det av principiellt
intresse att här kunna konstatera ett
orsakssammanhang. Det gäller samma
pastorat med en positivt inställd präst,
känd som framstående predikant. Själv
har jag en gång gjort mig skyldig till
den tillspetsade formuleringen ifråga
om den religiösa skillnaden mellan slätt
och skogsbygd i Skåne, att där vete¬
fälten avtar, där ökar missionshusen.
Men i Gärdslov och önnarp är jord¬
mån, gårdsstorlek och bebyggelsestruk¬
tur i stort sett lika. Snarast är bebyg¬
gelsen mer utspridd i Gärdslov än i
önnarp, där genom skiftets stjärnform
mer av den gamla bykärnan är bevarad.
Fler har längre väg till kyrkan i Gärds-
lövs socken än i önnarps. Jag nämner
de senare faktorerna därför att de dis¬
kuterats i samband med väckelserörel¬

sernas förekomst (se bl. a. Sigvard Plith:
Kyrkoliv och väckelse, 1959). Man
kunde också tänka sig en ren tillfällig
orsak, en kraftfull initiativtagare i Ön¬
narp, som av någon anledning fått kon¬
takt med Fosterlandsstiftelsen. Men cn
sådan initiativtagare försökte Åkerman
själv vara i Gärdslov, dock utan fram¬
gång.

Återstår då endast en skillnad mellan
de båda socknarna, som skulle kunna
förklara olikheten i religiöst hänseende
under den period Åkerman omtalar:
Gärdslov har varit en hoverisocken, un¬
der det att flertalet bönder i önnarp
haft egna hemman. Åkerman framhål¬
ler själv det personliga i väckelsens
kristendom och ställer som motsats här¬
till, att man i Gärdslov höll sig till det
”lagbundna”. Hoveridisciplinen läm¬
nade inget utrymme för det subjektiva,
auktoritetsinställningen dominerade. Ar¬
vet från en sådan andlig jordmån kan
ju ha gjort, att en väckelserörelse här
haft svårare att få fäste.

MINNENAS VÄRDE

Men även här gäller, att Åkerman
inte själv tar upp orsaksfrågan, han
nöjer sig med att konstatera olikheten.
På samma sätt registrerar han objektivt
de stora förändringar som inträffat. Det
känns rätt underligt, skriver han i sina
slutord, att ha levat med i gammal tid
och i ny, på samma plats bland samma
folk, där samma släkter generation efter
generation innehaft samma gårdar. Jag
har sett farfarsfar i sina gammeldags
kläder gå samma vägar och sitta i sam¬
ma stuga och på samma kyrkbänk som
barnbarnsbarnen nu, shinglade och kort-
kjolade (detta skrevs 1928!). Och då
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Att Åkermans memoarer inte ger oss
svar på sådana frågor visar svårig¬
heterna, när man är ute efter material
som kan belysa mekaniken i ett för-
ändringsförlopp. Det är här svårt att
få bidrag även från dem som levat mitt
uppe i detta förlopp. Eller kanske just
därför. En av Folklivsarkivets sages-
män från Ystad yttrade för ett kvart¬
sekel sedan: ”Ja, så gick år från år,
men hur det nu är, så bar det kommit
en helt ny tid utan att man märkt över¬
gången”.

Mera konkret uttryckte Carl Adam
von Nokken detsamma 1848 i sin års¬
berättelse från Vemmenhögs härads hus-
hållskommitté. Det gäller förändring¬
arna inom jordbruket: ”En och annan
klöverlapp litet tillökad, ett och annat
nytt, större dike upptaget, här och där
några bättre plogar använda. Allt detta
märker knappast ögat, men fortsatt i
längden på stora sträckor medför detta
dock stora framsteg”.

Genom att förändringarna för den
omedelbara iakttagaren ter sig så lång¬
samma, kan det bli svårt att överblicka
orsakssammanhanget. Detta måste gi¬
vetvis också sökas med hjälp av andra
källor: de administrativa arkiven, hus¬
hållningssällskapens handlingar, gods¬
arkiven, tidningspressen etc.

Jag har här antytt, att de personliga
minnena kan ha sin begränsning. Det
behöver väl inte sägas, att de ändock
har sitt mycket stora värde. Vi kan inte
snickra ihop frågelistor, som täcker alla
eventualiteter, därtill räcker varken vår
fantasi eller våra kunskaper. Därför är
de spontant tillkomna levnadsskildring-
arna så värdefulla. Folklivsarkivet äger
åtskilliga sådana, väl förtjänta av att
tryckas om vi ägt resurser härför. Men
i arkivet kan de dock liksom svaren på

jag talar med dessa senare om
ten som gått förefaller jag mången som
en gengångare från svunna tider.

Med rätta menar Åkerman själv, att
han dock haft sinne för det nya som
rört sig i tiden. Det visar onekligen
också hans sociala förståelse beträffande
fattigvården, hans personliga deltagande
i väckelse- och ungdomsrörelserna, hans
funktion som reseledare för sina för¬
samlingsbor.

Vad hans läsare kan beklaga är att
han i alltför ringa utsträckning skildrat
den senare delen av sitt liv. Annars
skulle själva omdaningsprocessen fram¬
trätt starkare. Det är vad de gamla
berättat och de egna ungdomsupplevel¬
serna som utgör tyngdpunkten i memo¬
arerna. Men denna begränsning delar
Åkerman med oss alla: det är lättare
att beskriva det förflutna än att ge en
bild av livet runt omkring oss. Typiskt
är t. ex., att det lantbruk Åkerman
skildrar hörde hemma i hans fars tid.
Det finns inte ett ord i boken om att
Åkerman skötte själv sitt prästboställe
fram till 1914.

Åkerman har alltså inte, när det gäl¬
ler omdaningen av sin bygd, gått in på
frågan om hur allt detta nya kom hit.
Varifrån? När? Genom vem? Han skild¬
rar baronen på Näsbyholm som refor¬
mator. Men vilka av bönderna tog först
efter? Vilka i socknen var föregångs¬
männen och förmedlarna? Vilken ställ¬
ning hade dessa? Var det endast på
grund av sin stora sommarstuga som
den ene kyrkovärden i önnarp tog hand
om predikanterna. Eller var han själv
också något av en andlig ledare? Kom
initiativen från folk som hade en sär¬
ställning i bygden genom förtroende¬
uppdrag, rikedom eller allmänt person¬
ligt anseende?

de släk-
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Önnarps by efter skiftet. Detalj ur enskifteskartan 1823. Kartan visar hur lant¬
mätaren genom att lägga de nya ägorna i stjärnform försökt att få så många gårdar
som möjligt kvar i byn. De gårdar som skulle utflyttas är ej medtagna.

våra frågelistor utnyttjas av forskning¬
en. Vi har haft glädjen att där se histo¬
riker, geografer och lokalforskare som
våra gäster. Vi i vår tur önskar få upp¬
lysningar om existensen av ytterligare
sådana memoarer ute i bygderna, och
få uppgifter om personer som vill ned¬
skriva sina minnen om vad vi kallat
”När den nya tiden kom till bygden”.
Personliga dokument av detta slag är
oskattbara och oersättliga.

Ett sådant dokument är Viktor Åker¬
mans Minnen och anteckningar. För ut¬

givaren har dessa memoarer haft för¬
delen att helt kunna publiceras i origi¬
nalform. För läsaren verkar de lockande
genom att de skildrar så växlande mil¬
jöer: skol- och studentåren i Lund, herr¬
gården, prästgården och bondehemmet.
Det gäller därtill en bygd som under
halvseklet 1875— 1925 genomgick en
stor och snabb omdaning. Men vad som
hände i Gärdslövsbygden hände på
många andra håll också. Detta ger
Åkermans Minnen och anteckningar de¬
ras allmänna värde.
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KTUELLT OM NTIKVARISKT

kor och långhus. I vart och ett av ko¬
rets fyra hörn står på golvplanet en
attisk bas, motsvarande de fyra kapital,
som alltid varit synliga i korets hörn.
Bas och kapital har varit förbundna
med en 3/4 kolonn.

Vid korets östvägg, mitt för tribun-
bågen mot absiden, fanns ca. 1 nrri av
det ursprungliga golvet bevarat på ett
stadigt underlag av stora gråstenar lag¬
da i bruk. Dessa kan endast tolkas som
fundament till ett altare, vilket genom
sin placering framför tribunbågcn synes
visa att kyrkan ursprungligen varit
uppförd — eller varit avsedd att upp¬
föras — med rakslutet kor. Altarfunda-
mentet låg direkt på det svarta kultur¬
lager, som avsatts under bebyggelsen
på platsen före kyrkans tillkomst. I
kulturlagret tillvaratogs en krukbit av
svartgods.

Tre högaltaren känner man nu från
kyrkans historia och därmed troligen
samtliga. Rester av det altare som fun¬
gerat under klostertiden finns bevarade
i absiden. Det yngsta altaret, som
kommit efter reformationen, trol. under
1600-talet har rivits i sommar. Därvid
framkom dels byggnadsdetaljer från det
medeltida koret med kvarsittande ro¬
mansk puts och färg dels delar av det
föregående altaret, bl. a. en bit från

Det har som vanligt under sommar¬
halvåret varit livligt på det antikva¬
riska fältet. Fältarbetena är emellertid
ännu knappast avslutade och endast ett
fåtal rapporter har kommit redaktionen
tillhanda. Vi hoppas att i årets sista
häfte kunna lämna notiser om bl. a.
årets många arkeologiska undersökningar
i de skånska landskapen.

Dc stora kyrkorestaureringarna i Sim¬
rishamn och Vä fortsätter att ge in¬

tressanta fynd. I Simrishamn har på¬
träffats lämningarna av ett senmedel¬
tida altarbord, som nu kunnat rekon¬
strueras och återuppföras. I kyrkans
valv har spår av en enkel dekor på¬
träffats, tyvärr så fragmentarisk att
den åter överkalkats.

I V ä Mariakyrka har grävningarna
för vilka Henrik Græbc svarat, slut¬
förts med sommarens undersökningar i
koret. Liksom tidigare i långhuset och
absiden påträffades här det ursprung¬
liga, kraftiga kalkgolvet, dock till stör¬
re delen bortbrutet vid sentida begrav¬
ningar. Korgolvet sträcker sig fram till
triumfbågens västvägg, och under bågen
fanns en nersankning där det legat en
bjälke, vilken utan tvivel utgjort en del
av lektoriemuren eller -skranket mellan

till-
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dess altarskiva med relikgömman vari
en liten blykapsel var inpassad. Genom
en springa i kapseln skymtade en bit
tyg och möjligen finns häri ett perga¬
ment med meddelande, som kan ge kun¬
skap om det sista altarets tillkomst.
Skrinet har intagits för konservering
men undersökningen av fyndet är ännu
icke klar.

torn funnits, vars grund frilagts liksom
gårdsplanens delvis väl bevarade sten¬
läggning. Fortsatta konserveringsarbeten
skall göras på ruinen under hösten.

Konsulent Gust. Rud. Ferlenius, Bäcka-
skogs driftige slottsherre, har under
sommaren låtit avtäcka en stenläggning,
som påträffats i parken väster om slot¬
tets huvudbyggnad. Sannolikt är det en
del av den medeltida vägsträckningen,
som frilagts, nämligen det stensatta
övergångsstället över kanalen mellan
Oppmanna- och Ivösjöarna. Sedan
Bäckaskogs kloster vid reformationen
indragits till kronan, stängdes den me¬
deltida vägen genom den stora träd¬
gårds- och parkanläggningen och en ny
väg drogs på den smala markremsan
mellan stallet och Ivösjön öster om
slottskomplexet. I fyllningen, som täckt
stenläggningen, har bl. a. en armborst¬
pilspets av senmedeltida typ, en klädes¬
plomb av bly och ett mynt från kung
Hans tid (slutet av 1400-talet) tillvara¬
tagits.

Ett internationellt arbetsläger med stu¬
denter från Europa, Afrika och Ame¬
rika har under juli månad i år utfört
ett omfattande röjningsarbete vid Möl-
leröds slottsruin i Finja socken. Slottet
byggdes av Beathe Hvidtfeld 1601 och
brändes ner i samband med de dansk¬
skånska striderna 1676. Huvudbyggna¬
den ligger i öster-väster och har två
mot söder framspringande flyglar. Den
är byggd som en jättestor backstuga
med gårdsfasaden och flyglarna delvis
ingrävda i borgholmen, varför botten¬
våningens fönsteröppningar där ersatts
med djupa nischer. Mitt på huvudbygg-
dens gårdsfasad har ett sexkantigt trapp-

Üi k

*-Relikgömman från det medel¬
tida altaret i Vä, som återfanns
i det nu rivna yngre altaret. I
gömman skymtar en blydosa
och på kanten ligger den tegel¬
bit som varit lock.
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