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Ales stenar - stenarnas historia

Av Jan Bergström, Esko Daniel, Elisabeth Herner, Karl-Axel Kornfält,
Märta Strömberg och Hugo Wikman

I väntan på resultaten av 1989 års utgrävningar i anslutning till Ales stenar får vi här en
presentation av en samvetenskaplig studie av stenblockens geologiska ursprung och av
monumentets kända förändringar under historisk tid.

Den historiska utvecklingen
Det stora stenskeppet vid Kåseberga i
Valleberga sn, idag benämnt Ales stenar
(Fig. 1), kallades på 1600- till 1800-talen
omväxlande Als stenar, He eller Hede

stenar och Urbani graf. Såväl namnens
innebörd som fornminnets ursprungliga
funktion har diskuterats flitigt i littera¬
turen (se t.ex. Ljunggren 1960, Åberg
1960 och Areskoug 1978). Att skeppssätt-
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Fig. 1. Ales stenar mot sydost. De kantiga stävstenarna av sandsten kontrasterar mot de mera rundade ur¬
bergsblock som bildar relingarna. Omedelbart till vänster om den närmaste stävstenen står skålgropsstenen
NI. (Foto: Curt Roslund.)
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ningar i åtskilliga fall visat sig innehålla
primära och/eller sekundära gravanlägg¬
ningar är obestridligt. Objektivt sett be¬
visar det naturligtvis ingenting beträf¬
fande Ales stenar. Vi tar inte här ställ¬
ning till om skeppet representerar en grav
eller ett kalendarium och inte heller till
dess ålder.

Den skadegörelse som åstadkommits
genom åren har inverkat menligt på möj¬
ligheten att forska i Ales stenars tillkomst,
både genom att ursprungliga samband
förstörts och genom att ett visst lokalt
motstånd kommit till uttryck. Man har
varit rädd för nya störande ingrepp i
skeppet och den känsliga naturen. Åke
Sundström inledde 1986 i Sydsvenska
Dagbladet en diskussion, som omfattar
åtskilliga inlägg under de följande åren
(se t.ex. Sundström 1987, sid. 27 ff,
Strömberg 1987, sid. 3 ff, 1988, sid. 110 ff,
128 ff, 152).

I detta bidrag koncentrerar vi oss på
stenarna och deras historia. I väntan på
utgrävning får vi lita till skrivna källor
och till fotografier, varav de senare ju
inte sträcker sig så långt tillbaka i tiden.

mindre och symmetriskt placerade, tre på
varje sida om det stora skeppet, som kal¬
lades Urbars eller Urbans grav (Åberg
1960, sid. 40, 49 f, 1961, sid. 5; Stjemquist
I960, sid. 235; Strömberg 1987, sid. 3).
Bortsett från en viss generalisering ger
teckningen en mycket förtroendeingivande
bild. Som stöd för en sådan uppfattning
kan exempelvis nämnas att den norra
stävstenen visas starkt lutande, den södra
upprätt, precis så som de bevisligen stod
före restaureringen 1916.

Så följer ett antal iakttagelser av varie¬
rande värde. År 1743 uppger kyrkoher¬
den M. J. Floreus att det fanns 52 stenar
i skeppet, som han trodde var ett grav¬
monument över en Urban (Åberg 1960,
sid. 46). Prosten C. F. Nyman anger 1801
antalet stenar till 40, vartill kommer 19
omkullfallna (Åberg 1960 sid. 50). Nils
G. Bruzelius uppger 1853 att skeppet be¬
står av 38 stenar och två mindre sido-
skepp varav det ena säges vara 32 alnar
långt och 10 alnar brett. År 1874 uppger
han i stället att det stora skeppet består
av 48 stenar och att ett sidoskepp består
av 8 stenar, medan det endast finns ett
par stenar på andra sidan (Åberg 1960,
sid. 52 ff; Stjemquist 1960, sid. 235;
Strömberg 1987, sid. 3). 1895 beskriver
den alltid mycket tillförlitlige geologipro¬
fessorn i Lund Johan Christian Moberg
skeppet som 65 m långt, 21 m brett och
bestående av 47 block, stående och fallna.
Året 1916, strax före restaureringen, rap¬
porterade Otto Rydbeck att skeppet
innehöll »49 eller möjligen 50 stenar i be¬
håll». Rydbeck är den förste som omtalar
förekomsten av en stensättning ostsydost
om sydöstra »hörnstenen», uppenbar¬
ligen samma stensättning som man över¬
raskat stötte på vid restaureringen 1956. 1
stensättningen fanns enligt Rydbecks
sagesmän en »mycket stor sten».

Förändringar sedan 1600-talet
Skeppet vid Kåseberga beskrevs första
gången 1624 som Ales stenar, då sogne¬
presten Niels Ipsen levererade en »inbe-
retning» av socknens »antiqviteter» till

•kung Christian IV:s kansli. Antalet ste¬
nar uppgavs till 56 (Åberg 1960, sid. 45;
Strömberg 1987, sid. 3).

Den första symboliska avbildningen
gjordes 1684 av Gerhard Buhrman på en
kustkarta. Skeppet ritades med 8 stenar.
En mera noggrann teckning av skeppet
utfördes 1777 av antikvitetstecknaren C.
G. G. Hilfeling. Teckningen visar 50 ste¬
nar i skeppet och 6 utanför. De senare är
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Fig. 3. Den idealiserade planskiss av Ales stenar
som Montelius gjorde med utgångspunkt från Bro¬
grens skiss, Notera att de två orörda S13-14 i Bro¬
grens skiss blivit tre stenar i Montelius’ skiss, vilket
ger ett felaktigt totalantal. En annan avvikelse från
Brogrens skiss är att M4 betecknas som rest vid
restaureringen 1916. Nordpilen visar 17 grader fel.

10 m i

Ett nytt läge uppstod i och med restau¬
reringen 1916. Denna kontrollerades
eller styrdes inte av arkeologisk expertis.
Riksantikvarien Oscar Montelius besökte
arbetsplatsen, uppenbarligen helt och
hållet som observatör. Restaureringen
leddes av en byggmästare Brogren, som
också upprättade eller lät upprätta en
opublicerad schematisk plan över skep¬
pet (Fig. 2). Denna plan är mycket intres¬
sant genom att den ger ett eller två mått
för varje sten. Måtten får också sin
förklaring: »De dubbla siffrorna beteckna
stenarnas totalhöjd och höjden ofvan
jord. De stenar som sakna höjdbeteck-
ning stodo orörda. Allt enligt mätning av
byggmästare Brogren, som reste de fallna

stenarna.» Här får vi alltså värdefull di¬
rekt information om vilka stenar som
stod på plats redan före restaureringen.
Enligt planen var det 16 stenar som stod
upp från början och alltså inte rubbades
vid arbetena. Det är värt att notera att
samtliga de sex stenar i nordöstra relingen
(Nl-6 i nedanstående förteckning), som
inte passar exakt med Roslunds parabel
(se nedan), restes under 1916 års restau¬
rering. Härtill kommer att vissa, sanno-
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nomen Curt Roslund en plan som är
exakt både vad gäller stenarnas antal och
form (Fig. 6). Roslund fann då också att
stenarna förvånansvärt exakt samman¬
faller med två parabler, varigenom Ales
stenar avviker från alla andra kända
stenskepp.

Under mellantiden ägde emellertid
ytterligare en »restaurering» rum, denna
gång 1956, motiverad av översandning
och fallna stenar. Vid schaktningsarbetet
1956 kom professor Holger Arbman och
amanuens Rolf Petré från Lunds Universi¬
tets Historiska Museum ut till platsen för
att besiktiga arbetet (jfr Strömberg 1987,
sid. 3). Arbman redogör i en rapport till
Riksantikvarieämbetet för en framgrävd
stenläggning av okänd ålder ca 7 m SSO
om den södra stävstenen och ca 3 m S om
den s.k. roderstenen. Någon närmare
undersökning gjordes inte. Mera avslö¬
jande för arbetets kvalitet är muntliga
uppgifter från Rolf Petré om besöket.
Vad som är särskilt beklagligt med denna
»restaurering» är den självsvåldiga om¬
fattande grävning med grävskopa som
ägde rum innan arkeologisk expertis kom
på plats. Härigenom äventyrades inte
bara oersättliga lager med »minnen» från
skeppets tillkomst, utan enligt muntlig
uppgift från Petré blev också Montelius’
planritning vänd bakfram vid arbetet.
Denna ritning innehöll anvisningar om
vilka stenar som tillfälligt kunde lyftas
bort för att lämna plats för grävskopa
utan att några vid rekonstruktionen 1916
orörda stenar berördes. Ritningen är ty¬
värr förkommen, och vi vet inte vilka ste¬
nar som i praktiken lyftes undan, bara att
det rör sig om ca 3 stenar i rad nära var
och en av skeppssidornas fyra ändar.

En sak som ändå fortfarande kan göras
från ytan är en jämförelse mellan gamla
fotografier och skeppet som det står nu.

likt N2-4, tillfälligt lyftes undan vid
restaureringen 1956 (se nedan).

År 1917 publicerade så Montelius en
översiktlig beskrivning av Ales stenar.
För beskrivningen hade han behov av en
planritning, och vad han då hade till
hands var uppenbarligen endast Brogrens
skiss. På denna var stenarna emellertid
inte inmätta utan placerade enbart med
tanke på den inbördes ordningen. Monte-
lius gjorde i det läget en idealiserad plan,
där de orörda stenarna markeras med
ofyllda fyrkanter, medan de resta stenarna
streckades (Fig. 3). Han ger visserligen
inte denna förklaring, men den är säker¬
ställd genom jämförelse med Brogrens
plan. En egendomlighet är att Brogrens
plan visar ett skepp med 57 stenar plus de
två »altar-» och »roderstenarna» (M2,
M4), Montelius däremot 58 plus 2. Bro¬
grens plan är häri den som överensstäm¬
mer med Ales stenar som de ser ut i dag.
Jämförelsen visar också att Montelius
placerat tre orubbade stenar i stället för
Brogrens två i lägena S13-14. Vidare
visar Brogrens skiss att roderstenen (M4)
lämnades orörd vid arbetena, medan
Montelius’ bild antyder att den rests. Till
sist kan man notera att skeppet i Monte¬
lius’ plan stävar mot N30°V, i verklig¬
heten däremot mot N47°V, alltså ett fel
på 17 grader. Det torde vara svårt att
uppfatta Montelius’ skiss som något
annat än en skrivbordskonstruktion på¬
tvingad av nöden.

Montelius’ publicerade bild och uppgif¬
ter om Ales stenar har i många år åter-
getts utan kontroll av det faktiska tillstån¬
det. År 1959 uppger R. S. Wibeck i en
reserapport till riksantikvarieämbetet att
skeppet innehåller 59 stenar, varav han
lagat ett antal med stenkitt samt stäv- och
roderstenar med rostfria järnkrampor.
Först 1979 publicerade göteborgsastro-
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Det kan hjälpa oss att identifiera åtmins¬
tone en del stenar som är ursprungliga på
platsen. Brogrens anteckningar antyder
att många stenar rests, men inte hur
många som eventuellt förts till platsen
från annat håll. Mobergs uppgift från
1895 och Rydbecks från 1916 ger vid han¬
den att åtta till tio stenar måste ha frak¬
tats till platsen vid arbetena 1916.

Antal 3
stenar: 8

5

år
1620

lpsen 1624
/

/
/

/
/

/ -1700
/

/
/

Floreus 1743

/
Hilfeling 1777

+ -3800Nyman 1801 /
I

IOrsakerna till de olika
an talsuppgifterna
Som vi redan kommit in på varierar upp¬
gifterna om antalet stenar kraftigt. Föl¬
jande uppgifter förekommer, i tidsord¬
ning (jfr fig. 4): 56 (lpsen 1624), 8 (sym¬
bolisk avbildning, Buhrman 1684), 50
(+6 stenar utanför, teckning, Hilfeling
1777), 19 å 20 (Östman 1729), 52 (Floreus
1743), 40 plus 19 fallna (Nyman 1801), 38
(+sidoskepp; Bruzelius 1853), 48 (+sido-
skepp på ena sidan; Bruzelius 1874), 47
(Moberg 1895), 49 eller 50 (Rydbeck
1916, strax före restaureringen), 57 (efter
restaureringen, altar- och roderstenar
oräknade; Brogren 1916); 58 (+2; Mon-
telius 1917; diverse författare fram t.o.m.
Capelle 1986), 47 (Ohlmarks 1983), 57
(+2, Roslund 1979, 1987).

Man skulle möjligen kunna tänka sig
att stenar tidvis var översandade och där¬
för inte kunde räknas, varför det räknade
antalet blev för lågt. Hilfelings fina bild
visar dock inga spår av översandning, och
detsamma gäller Bruzelius’ avbildning.
Översändningen var nog snarast en effekt
av uppodling och friläggning av sanden
på ett senare stadium. Buhrmans bild
med 8 stenar är helt klart en symbolisk
avbildning för kartbruk och antalet stenar
har ingen mening. Östman ger en inexakt
skattning, uppenbarligen efter en diffus
minnesbild. Bruzelius’ ena siffra, den

i
Bruzelius
1853

/
*'/

Bruzelius 1874
/

-19001895
1916

Mober
Rydb'
Brogren 1916, Montelius 1917

rg
eck

wibeck 19S9

Roslund 1979
Capelle 1986 I *

-2000

Fig. 4. Antalet stenar i skeppssättningen enligt olika
källor, de små sandstensblocken M2 och M4 oräk¬
nade. Den fallande kurvan antyder en ökande för¬
lust av stenar från 1600-talet.

låga, är sannolikt ett rent skrivfel, som
han senare rättade till - en parallell till
Ohlmarks (1983) mera moderna uppgift
att skeppet består av 47 stora stenblock
jämfört med verklighetens 57. Nyman
uppger så många som 59 stenar. Om man
bortser från dessa udda siffror återstår en
i stort sett sjunkande serie, 56-52-50-48-
47-49, från 1624 fram till rekonstruktio¬
nen 1916 (Fig. 4). Det verkar sannolikt
att denna sifferserie helt enkelt avspeglar
hur stenarna avlägsnats från stenskeppet.
Det är möjligt att den sista siffran inne¬
fattar de två små stenarna i mittlinjen.
Efter rekonstruktionen har antalet stenar
varit 57 (+2), men i regel uppgivits till 58
(+2). Som antytts ovan beror felet
uppenbarligen på att Montelius eller
någon medhjälpare till honom gjorde ett
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diameter djup (mm)

Yttre sidan,
uppifrån och ner: 37 10

40 9
43 4
37 9
34 8
58 8

6-7Inre sidan: 60

Ett noggrannare studium av groparna
och då särskilt deras huggningsteknik,
har inte kunnat göras på grund av de
lavar, som täcker delar av blocket. Med
tillstånd av länsantikvarien kan en skon¬
sam rengöring utföras.

Bergarterna i Ales stenar
Den äldsta uppgiften i litteraturen om
bergarterna i monumentet synes härröra
från Nils Gustaf Bruzelius (1874). Be¬
dömningen är tydligen inte hans egen,
och han gör ingen åtskillnad på stenarna:
»Stename bestå af qvarts-artad sandsten
och äro säkerligen hemtade från »Gislöfs
hallar», alldenstund, enligt trovärdiga
personers uppgift, denna stenart ej finnes
på närmare håll.» Montelius (1917) note¬
rar att Bruzelius’ bestämning endast
gäller de två höga stävarna och de två
fristående stenarna. Montelius uppger
också att bergarten är kambrisk sandsten
och att blocken tydligen brutits i fast
klyft. De övriga stenarna är enligt Monte¬
lius »flyttblock af urbergsbergarter,
hufvudsakligen graniter i olika färgtoner:
röd, grå, hvitaktig; sådana förekomma,
ehuru tämligen sparsamt, i trakten, mesta¬
dels inbäddade i de längs Skånes sydöstra
kust framlöpande mäktiga lager af rull-
stensgrus, hvaraf Kåseberga hufvud ut¬
gör ett bland de starkast framspringande
partierna. Somliga af blocken synas ha

Fig. 5. Insidan av NI, en sten av Växjögranit med
skålgropar, varav den på insidan syns längst ner.
(Foto: Jan Bergström.)

misstag vid den idealiserande avritningen
av Brogrens karta.

Skålgropar och vittringsgropar

En nyhet är fyndet av skålgropar på sten
NI, dvs. stenen närmast öster om den
nordvästra stävstenen (Fig. 5). Ytan av
denna sten har också små vittringsgropar,
som är oregelbundna i botten och inte får
förväxlas med skålgroparna, som har en
botten med utjämnade fältspatkristaller.
Antalet identifierade skålgropar är sju,
varav en på relingens insida, resten på ut¬
sidan. Förekomsten av skålgropar på två
motstående sidor antyder att de kommit
till först efter det att stenen blivit rest, i
varje fall på ena sidan. Måtten på skål¬
groparna är som följer:

6



O oN’M1 v

N3
N5

O N 6
O

S2 O
S3* *

S4<>
N8

° *-M2

oN10°0N11SS* _ N12
0N136*SS7° 1 4

oN15
QN16S8G

9°S

0N1B
QN19

,0*510 O
811 o

S 12
S13* 0N2’

% N22
N QN23S16°

su0 0N25
0N2619*S S20° _

S2 1 N27<b
N28ÿS2 Z

S23*S24°oÿS2SÿO
S26 • fr M3

M4 o10 m S27J

Fig. 6. Ales stenar enligt Curt Roslunds uppmätning. Numrering i enlighet med texten. M2 restes 1916 och
angavs dä vara 2,75 m lång. Den nuvarande M2 grävdes fram 1956, ligger ner och är ung. 1,4 m lång. Är det
fråga om samma sten, som kanske slagits itu?

berga. Det förhållandet att de hör ihop ut¬
gör ett extra bevis för att de samlats från
klyftorten och inte som flyttblock - de
kantiga formerna visar samma sak.

Vi har gjort ett försök att typbestämma
bergarterna i blocken så långt som det är
möjligt enbart med en visuell analys. I lis¬
tan nedan anger bokstavs-sifferkombina-
tionen läget i skeppssättningen enligt
Fig. 6 (M=mittlinjen, S=sydvästra sidan,
N=nordöstra sidan; numreringen börjar i
nordväst). Den korta beskrivningen tar
fasta på karakteristiska drag hos berg¬
arten i de enskilda blocken (fk=finkor-
nig; gk=grovkornig; mk=medelkomig).
Den geografiska bestämningen anger var
bergarten kan anstå i fast klyft (Pz=pro-

blifvit i någon mån kanthuggna, ett par
äro tydligen klufna (enligt lektor N.
Wimarson).»

Montelius rättar alltså till den äldre
uppgiften om typen av bergart i blocken,
men samtidigt för han in cn del tveksam¬
heter. De två mindre sandstensblocken är
något rundade och kan mycket väl ha ut¬
gjort flyttblock. Beträffande de stora
stävstenarna kan vi för första gången
konstatera att de är så lika varandra i
detaljer att de helt klart utgjort angrän¬
sande delar i det fasta berget. Det finns
däremot inga brytmärken på dem. Blocken
utgör delar av en separat bank och har
snarast legat lösa på ursprunglig plats,
där de samlats in för transport till Kåse-
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S17 Grå gnejsgranit?, fint mk. Blekinge kust-
gnejs? Ursprung ej bestämbart. (2,3 m).

S18 Rödgrå granit, grovt mk, ögonförande.
Porfyrisk Smålandsgranit? Småland?
(2,3 m).

S19 Grå hybridgranit?, mk, slirig, heterogen,
hornbländerik. Ursprünge} bestämbart.

S20 Rödgrå granit, fint mk, ögonföTande,
kraftigt skiffrig. Pz, Småland. (2,2 m).

S21 Gråröd granit, mk. Liknar föregående.
Pz, Småland.

S22 Grå granodiorit, mk, ögonförande, hete¬
rogen. Småland?

S23 Rödgrå granit, mk, svagt folierad, amfi-
bolitbrottstycken. Småland.

S24 Gråröd granit, mk, ögonförande, mass-
formig, hornbländeförande. Småland.
(2,4 m).

S25 Grå granit (gnejsgranit?), medelkornig,
granatförande, hornbländerik. Ursprung
ej bestämbart. (2,5 m).

S26 Gråröd granit, grovt mk, enstaka ögon.
Ursprünge) bestämbart. (2,6m).

S27 Grå gnejsgranit, fint mk. Liknar S17.
Blekinge?

NI Gråröd - röd granit, fint mk, massformig.
Liknar röd Växjögranit. Småland. Stenen
har såväl vittrings- som skålgropar.
(3,0 m).

N2 Grå granodiorit, grovt mk, folierad.
Småland? (2,3 m).

N3 Rödgrå granit, ögonförande, hornblände¬
förande. Ögonförande Smålandsgranit.
Småland. (2,5 m).

N4 Rödgrå granit, mk, ögonförande, kraf¬
tigt skiffrig. Pz, norra Skåne? (2,4 m).

N5 Rödgrå granit, ögonförande, massformig,
hornbländeförande. Porfyrisk Smålands-
granit. Småland. (2,0 m).

N6 Röd (leuko-)granit, fint mk, enstaka ögon.
Liknar »Hagshult»- graniten i Småland.
Pz, Småland. (1,3 m).

N7 Grå kvarlsmonzodiorit, mk, ögon¬
förande. Hornbländerik. Småland.

N8 Rödgrå -grå granodiorit, mk, sporadiska
ögon, kraftigt skiffrig. Ursprung ej be¬
stämbart. (2,0 m).

N9 Rödgrå granit, mk, hornbländeförande,
folierad. Ursprung ej bestämbart.
(2,4 m).

NIO Röd, leukogranitliknande bergart, kraf¬
tigt stänglig. Ursprung ej bestämbart.
(2,3 m).

toginzonen). Vidare anges inom parentes
för de block som restes 1916 deras största
längd enligt byggmästare Brogrens an¬
teckningar.

Ml Norra stavstenen, Hardebergasandsten,
vit, rödlätt och gulaktig, utan spårfossil.
Österlen. (4.6 m).

M2 Altarstencn, Hardebergasandsten, grå
variant med spårfossil. Österlen. (2.75 m
enl. Brogren; denna sten restes 1916,
medan den nuvarande altarstenen, som
grävdes fram 1956, dels är endast 1.4 m
lång, dels ligger ner.)

M3 Södra stävstenen, Hardebergasandsten,
som Ml . Österlen.

M4 Roderstenen, Hardebergasandsten, vit
och rödlätt. Österlen.

SI Grå ådergnejs med delvis kvartsitiska
led. Granatförande. SV-Sverige. (3,2 m).

S2 Rödgrå granit, mk, ögonförande, svagt
folierad. Småland? (2,6 m).

S3 Grå gnejs, fk, svagt ådrad. SV-Sverige?
(2,4 m).

S4 Gråröd granit, gk, svagt folierad. Liknar
röd Växjögranit. Småland. (2,5 m).

S5 Grå granodiorit-tonalit, gnejsig (gnejs¬
granit), mk, stänglig. Småland? (2,2 m).

S6 Grå kvartsmonzonit, fint mk. Ursprung
ej bestämbart. (2,4 m).

S7 Rödgrå granit, mk, folierad (»vresig»).
Pz, Skåne? (2,2 m).

S8 Gråröd hybridgranit, heterogen, peg-
matitinslag. Ursprung ej bestämbart
(2,3 m).

S9 Gråröd granit, porfyrisk, fk-fint mk.
Stänglig. Småland? (2, 6 m).

S10 Gråröd granit, mk, massformig. Liknar
Växjögranit. Småland. (2,3 m).

Sll Rödgrå granit, fint mk, ögonförande,
kraftigt skiffrig. Gnejssliror. Ursprung
ej bestämbart. (2,4 m).

S12 Gråröd granit, mk, massformig. Liknar
röd Växjögranit. Småland. (2,1 m).

S13 Grå ådergnejs, fk, amfibolitinslag.
SV-Sverige.

S14 Rödgrå granit, mk, små lådformade
ögon, massformig, Småland?

S15 Rödgrå granit, mk, relativt kraftigt
folierad. Småland. (2,0 m).

S16 Gråröd granit, fint mk, svagt folicrad.
Småland. (2,2 m).
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på granitliknande bergarter med relativt
låga kvartshalter men höga halter av mörka
mineral som t.ex. hornblande.

Leukogranit = ljust färgad granit med mycket
lite mörka mineral.

Porfyr = vulkanisk kiselsyrarik (sur) bergart
med porfyrisk struktur.

Amfibolit = omvandlad mörk, kiselsyrafattig
(basisk) bergart med hornblände och pla-
gioklas som dominerande mineral.

Ådergnejs = omvandlad bergart där moder¬
bergarten genomflätas av ådror av mobili¬
serat material parallellt med skiffrigheten.

N11 Rödgrå granit, fint mk, heterogen, svagt
folierad. Ursprung ej bestämbart.
(1,9 m).

N12 Gråröd granit, fint mk, svagt folierad,
med ådra av aplit. Småland?

N13 Gråröd granit, mk, massformig, blå
kvarts. Liknar röd Växjögranit. Småland.
(2,1 m; troligen är det denna sten som
enligt brev från Holger Arbman till RA
den 14 dec. 1956 tillfälligt lyftes undan
vid restaureringen 1956).

N14 Gråröd-röd granit, mk, ögonförande
(1-5 cm), folierad. Grovporfyrisk Små¬
landsgranit. Pz, Småland.

N15 Grå kvartsmonzodiorit (gnejsgranit),
mk, ögonförande, folierad. Småland.
(2,3 m).

N16 Rödgrå granit, mk. enstaka ögon, svagt
folierad. Småland? (2,1 m).

N17 Rödgrå granitporfyr, fk - fint medelkor¬
nig, små ögon. Småland. (2,4 m).

N18 Ungefär som S3. Småland. (2,5 m).
N19 Röd (leuko-)granit, mk, svagt folierad.

Småland. (2,0 m).
N20 Gråröd granit, mk, massformig. Liknar

röd Växjögranit. Småland.
N21 Rödgrå granit, fint mk, ögonförande,

svagt folierad. Porfyrisk Smålandsgranit.
Småland. (2,2 m).

N22 Gråröd granit, mk, folierad (»vresig»),
Dm-stora brottstycken av amfibolit. Pz?,
Småland.

N23 Mörkt rödgrå granitporfyr, fk - fint mk,
folierad. Småland. (2,0 m).

N24 Rödgrå granit - kvartsmonzonit, mk,
folierad. Småland.

N25 Gråbrun porfyr, tät - fk, folierad.
Smålandsporfyr. Småland. (2,4 m).

N26 Grå granodiorit (gnejsgranit?), mk, folie¬
rad, liknar Vetlandatraktens granit.
Småland. (3,5 m).

N27 Gråröd granit. Liknar S22, men har inga
brottstycken. Småland. (2,8 m).

N28 Rödgrå kvartsmonzonit, grovt mk, mass¬
formig. Pz, Småland/Skåne?

Strukturbeteckningar
Foliation = nybildning av plana ytor i en berg¬

art genom deformation.
Skiffrighet = planstruktur bildad genom kraf¬

tig deformation varvid skivformade mine-
ralkom (mest glimmer) ligger parallell-
orienterade i förhållande till ett plan (=skiff-
righetsplanet).

Stänglighet = linjärstruktur (även kallad linea-
tion), vanligen betingad av långsmala mi¬
neralkorn eller mineralaggregat som är pa¬
rallellorienterade i viss riktning (=stäng-
lighetens riktning).

Ögonförande (porfyrisk) = beteckning för
granitiska bergarter med större mineral¬
korn (ögon), vanligen kalifältspat, i en fin-
kornigare grundmassa.

Bergartsbestämningama av blocken i Ales
stenar pekar entydigt på att klyftorterna
i de flesta fall finns att söka norrut i Skåne
och Småland eller angränsande delar av
Halland och Blekinge. En stor grupp av
blocken förefaller vara Smålandsgraniter
av den grovkorniga ögonförande typen
eller också närbesläktade med s.k. röd
Växjögranit. Block N25 är f.ö. en Små¬
landsporfyr. Åtskilliga av blocken utgörs
av kraftigt folierade graniter typiska för
den s.k. protoginzonen.

Ett mindre antal block, i huvudsak
gnejser med amfibolitinslag, har sanno¬
likt sitt ursprung i det sydvästsvenska
gnejsområdet. Från Blekingeområdet

Bergartsbeteckningar
Granit, granodiorit, tonalit = namn på berg¬

arter där halten av kvarts och kalifältspat
minskar från granit till tonalit. Samtidigt
ökar plagioklashalten.

Kvartsmonzonit, kvartsmonzodiorit = namn

9



stammar sannolikt blocken S17 och 27
vilka båda liknar Blekinge kustgnejs.

Jämförande studier av typiska ledblocks-
bergarter från Bornholm tyder på att
block från detta område saknas bland
Ales stenar. Vi tackar Niels Hald vid Geo¬
logisk Museum i Köpenhamn för viktigt
jämförelsematerial.

Former och räfflor
Blocken kan delas i två grupper efter for¬
men. Den ena gruppen består av mittlin¬
jens kvartsitiska block, där särskilt stäv-
stenarna är mycket långsträckta och kan¬
tiga. Spår av kantavrundning är mycket
svaga eller saknas.

Till den andra gruppen hör samtliga
block i relingarna. Dessa saknar i stort
sett skarpa kanter och är i regel avlånga
snarare än runda. Block i allmänhet ten¬
derar att vara rundade eller kantiga,
knappast spolformiga som blocken i Ales
stenar. Formen innebär rimligtvis att man
sorterat blocken rätt noggrant, och är
kanske anledningen till att man inte hittar
några graniter från nordöstra Skåne, efter¬
som bergarterna därifrån knappast blir
spolformiga som block.

Båda stävstenarna uppvisar glaciala
räfflor, parabelriss och skärformiga brott,
orsakade av en landis som glidit över
blocken. Eftersom spåren visar på en is-
rörelse som rört sig i en relativt trubbig
vinkel mot blockens längdaxel är det tro¬
ligt att glacialslipningen skett medan
blocken var fasta i berggrunden.

Den övre delen av den norra stävste¬
nen har en relativt rå yta utom längs den
nordöstra kanten, som är vindslipad. På
den nedre halvan av stenen är däremot
den mot nordväst vettande ytan relativt
slät, och här finns parabelriss och några
tveksamma plockmärken. Man får ett in-

Fig. 7. Kraftiga isräfflor på sten S24. S25 närmast
till höger, N28 mellan dem. (Foto: Esko Daniel.)

tryck av att den övre halvan av stenen
varit skyddad av ytterligare stenskikt,
medan resten av stenen varit utsatt för
bl.a. glacialslipning innan den förflytta¬
des från sitt ursprungliga läge.

I stort sett samma förhållande kan iakt¬
tagas på den södra stävstenen, med den
nedre östra sidan glacialslipad. Både räff¬
lor och parabelriss visar tydligt resultatet
av inlandsisens arbete. Det finns t.o.m.
korsande räfflor med ca 65° vinkelskill¬
nad, vilket inte är så ovanligt på Öster¬
lens kusthällar. Räfflorna kan ses strax
över den omgivande grässvålen.

Övriga stenar, eller block som det rät¬
teligen borde heta, består som ovan sagts
till stor del av bergarter vars fasta klyft
står att finna i södra Småland och Ble¬
kinge. Blocken är spolformade och run¬
dade och har i flera fall tydliga spår av
glacialslipning (Fig. 7).

I motsats till stävstenarna är urbergs¬
blocken räfflade parallellt med längdaxeln.
Sannolikt visar detta att landisen glidit
över blocken, slipat dem och delvis om¬
format dem då de låg inbäddade i en
moränmassa, möjligen i bottendelarna av
landisen. Blocken kan också ha legat in¬
bäddade i en äldre jordart som senare
täckts av en ny, överglidande is.

10



Tydliga och grova räfflor syns på södra
sidan av blocken S10 och S24 samt på
västra sidan av NI3. Enstaka parabelriss
finns på block N6 och NIO.

Vindslipning, som dock kan vara be¬
tydligt yngre än glacialslipningen, finns
på block S4, S6, S15, NIO och N20. Den
vindslipade ytans orientering växlar på de
olika blocken. Vindens och de slipande
sandkornens eller iskristallernas arbete
måste alltså ha skett innan stenarna fått
sin nuvarande position. Det är f.n. omöj¬
ligt att säga om slipningen skett då blocken
fortfarande låg kvar i sitt ursprungliga
läge i morän eller om det skett efter det
att Ales stenar rests.

Av stenarnas form och de spår av gla¬
cial påverkan som finns på dem är det
uppenbart att de utsatts för en relativt
lång transport i eller under landisen. Det
är också troligt att de varit markfasta, och
sannolikt till största delen legat begravda
i morän någonstans på Österlen. Möjli¬
gen kan de ha hamnat i havet genom
stranderosionens arbete och därifrån
plockats av konstruktörerna till Ales
stenar.

M!
C3

•A

Simris-
, hamn

län
stad

% ' Cislövs-
J hammar

&

Ales i
stenar

0 km 10

Fig. 8. Stavstenarnas antagliga ursprung och tran¬
sportväg. Områden med kambrisk sandsten marke¬
rade med ytbeteckning.

Större delen av markytan kring skepps-
sättningen består, enligt den i detta sam¬
manhang alltför översiktliga jordartskar¬
teringen, av en moränliknande jordart,
sannolikt en lerig morän. Utan grävning
finns det ingen möjlighet att avgöra om
moränen ligger intakt eller om den blivit
omrörd i samband med restaureringarna
av monumentet. Det torde dock vara
möjligt att genom undersökning avgöra
hur djupt de tidigare grävningarna påver¬
kat jordlagret. Några mindre snitt i an¬
slutning till vissa block planeras för den
närmaste framtiden.

Marken på platsen
På jordartskartan över området (Daniel
1986) har vid Kåsehuvud markerats att
det finns morän på sand och grus. I stora
drag är hela Kåsebergaåsen uppbyggd på
likartat sätt. I markytan finns flygsand
som inte är heltäckande, men lokalt kan
vara flera meter mäktig. Sanden täcker
en lerig kalkrik morän som vid Kåse¬
huvud är 1-4 m tjock. Det finns äldre
uppgifter om att moränen skulle vara 13 m
mäktig, men det torde vara en feltolkning
av lagerföljden i rasbranten. Moränen
överlagrar i sin tur mo, sand och grus vars
totala mäktighet kan uppgå till 15-20 m.

Var har blocken hämtats?
Det torde stå utom allt tvivel att stävste-
nama hämtats lokalt, troligen från kusten
mellan Simrishamn och Gislövshammar
där sandstenen går i dagen (Fig. 8). Inte
bara bergarten i sig talar för detta. Även
spåren efter korsande isrörelser är snar¬
lika dem man finner utmed kuststräckan
upp till Simrishamn. Sannolikt har blocken
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i princip varit bergfasta då de hämtats,
men varit åtskilda genom sprickor och
bankplan som gjort det relativt lätt att
lossa dem utan egentlig brytning. Mittlin¬
jens två övriga sandstensblock har uppen¬
barligen varit lösfynd, men det är inte
osannolikt att de hämtats från samma
område som stavstenarna.

Det är inte lätt att avgöra var övriga
block är hämtade. Bergartsbestämningen
visar att de flesta blocken ytterst kommer
från södra Småland eller Blekinge. De
dominerande isrörelserna och istranspor¬
ten över Österlen har skett från norr och
nordost. Morän som kan kopplas till
dessa isrörelser innehåller också till stor
del bergarter som har samma ursprung
som blocken i Ales stenar.

Fortfarande kan man på flera ställen på
Österlen se betesmark med en relativt
hög blockhalt i markytan. Blockrika
områden kan ha särskilda benämningar,
t.ex. »tuvorna» i trakten av Hörup.
Visserligen är det mindre block som
ligger inom dessa områden, men det visar
att det trots allt funnits block i moränen,
block som kunnat användas till Ales
stenar och till andra fornminnen.

Den sydostligaste delen av Österlen
har dessutom sannolikt påverkats av en
sen isrörelse från sydost eller söder.
Denna isrörelse har lämnat en morän
efter sig som till stora delar täckt jord¬
arter som bildades av den nordliga till
nordostliga isen.

Moränen med urbergsblock finns sanno¬
likt Över hela området, även om den del¬
vis täckts av andra jordarter. Strängt
taget kan alltså de stora blocken ha på¬
träffats var som helst inom regionen.
Dimensionen och den ovala formen på
blocken gör det dock uppenbart att man
måst leta över stora ytor för att finna de
rätta blocken. 1erosionskanten nedanför

dagens Kåsebergaås finner man exempel¬
vis mycket få block av rätt dimension och
knappast några av rätt form eller rätt
bergart.

Sannolikt har de använda urbergs¬
blocken ursprungligen legat markfasta,
förankrade i morän. Möjligen kan de små
ytorna med vindslipning tyda på att
blocken stuckit upp bara en liten bit över
markytan, och att konstruktörerna av
skeppssättningen på vinst och förlust fått
gräva upp dem. En annan möjlighet är att
enstaka block hamnat i strandbrynet
genom kusterosion och där plockats upp
och transporterats till Kåsehuvud.

Sammanfattning
Det finns ett par drag i Ales stenar som
kan betraktas som ovanliga. För det första
utgörs samtliga fyra stenar i mittlinjen
inklusive de två stävstenarna av en av¬
vikande bergart. För det andra har en
sten skålgropar på motsatta sidor, vilket
kan antyda att groparna knackats in efter
det att stenen rests. För det tredje är ste¬
narna markant spolformade. Dessutom
är enligt Curt Roslund stenarna lagda i
form av två motställda parabler.

Den undersökning som planeras kom¬
mer att inriktas på att pröva den nämnda
parabelhypotesen, frilägga stenfunda-
ment och söka belägg för forntida aktivi¬
teter i området. Beträffande stenmate¬
rialet är det därvid av intresse att se om
urvalet skett efter samma principer som i
det stora skeppet, eller om man t.ex.
använt sig av andra bergarter som kunnat
samlas in med mindre ansträngning. Vid
grävning exponeras lagerföljden, och det
är då möjligt att det kommer fram uppgif¬
ter som hjälper till att belysa skeppets
historia. En spännande uppgift blir att
söka ursprunget för de stora stavstenarna.
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Kämpinge ödekyrka - ett nybygge i krisens år

Av Mats Roslund

Att Kämpinge kyrka i Skytts härad nedlades efter kunglig befallning 1632 är känt sedan
gammalt. Kyrkans ålder var emellertid okänd före de utgrävningar som ägde rum L987.

Den vindpinade Falsterbohalvön har varit
närsynt studerad av historiker och arkeo¬
loger under 1900-talet. De stora monu¬
menten, borgarna och kyrkorna, har kan¬
ske tillhört de anläggningar som tilldragit
sig det största intresset, medan man
under senare decennier också undersökt
mindre tydliga lämningar, som kultur¬
lagren i de båda städerna Skanör och
Falsterbo samt de tidigmedeltida läm¬
ningarna vid Foteviken (Ersgård 1988).

Just vid den smala övergången från den
sydvästskånska slätten till den sandiga
halvön ligger Kämpinge by. På Rekogno-
sceringskartan från 1812 avspeglar sig
byn som en utpost i det rika odlingsland¬
skapet (Fig. 1). Norr om byn låg då en
stor mosse, västerut sträckte sig den
flacka ljungen med sin magra sandjord.
Österut och norrut ringlade sig vägarna
mot Stora Hammar, Räng och Maglarp.
Prästerna som under senare tid hade
Kämpinge inom sitt ansvarsområde kla¬
gade på svårframkomligheten och socken¬
bornas ogudaktighet.

Denna by, med mager och känslig
odlingsmark, liggande mellan städerna
Skanör och Falsterbo i väster och de rika
bygderna i öster, dyker för första gången
upp i det skriftliga källmaterialet på 1300-
talet där det antyds att Kämpinge tillhört
Stora Hammars församling (Skansjö 1983

s. 170). Sockenborna har alltså fått ta sig
till mässan där för att åtnjuta prästens
tjänster.

Kämpinge har dock haft en egen socken¬
kyrka. Hur långt ner i tiden byggnadens
rötter är fästade har fram till nu varit
okänt. Genom arkeologin har vi fått en
placering på tidsskalan av byggnadens
tillblivelse.

Omlandet
Området vid Falsterbohalvön är rikt på
medeltida lämningar. I direkt anslutning
till Kämpinge ligger en tidigmedeltida
vallanläggning som undersökts 1983 och
1987 (Ersgård 1988 s. 58). Funktionen
anses ha varit av merkantil art, med
vallen som en juridisk avgränsning för en
varubytesplats, kontrollerad av kunga¬
makten.

I norr ligger Lilla Hammar varifrån ett
kapell finns omnämnt men vars placering
ännu inte påvisats. Vid Foteviken har
man vid marinarkeologiska undersök¬
ningar påträffat avspärrningar ute i vatt¬
net i form av sänkta tidigmedeltida far¬
tyg. Dessa har utgjort en del av försvaret
av en ännu inte lokaliserad handelsplats
som har legat vid kusten innanför (Crum-
lin-Pedersen 1984 s. 57).

Skanör och Falsterbo är som medeltida
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Inom ett vidare område ligger socken¬
kyrkorna i Stora Hammar, Räng, Skegrie,
Maglarp med flera andra byar. Angående
kyrkorna i Skytts härad har det fram¬
hållits att dessa tillkommit före år 1200
(Skansjö 1983 s. 164). Undantagen som
finns utgörs av stadskyrkorna S:t Olof i
Skanör, S:ta Gertrud i Falsterbo, kyrkan i
Dalköpinge, Lübeckerkapellet i samma
socken och det okända kapellet i Lilla
Hammar.

Var i detta medeltida pussel kan Käm¬
pinge kyrka placeras in? Tiden för upp¬
förandet påverkar synen på byns histo¬
riska utveckling. Efter en undersökning
1987 är undersökningsobjektet något kla-

stadsbildningar mycket viktiga för förstå¬
elsen av Kämpinge kyrka. Kontakterna
med centralorterna har varit av stor bety¬
delse. Inte minst Skånemarknaden med
mängder av internationella besökare har
påverkat bygden runt omkring. Under de
hektiska månaderna mellan augusti och
oktober då det stora sillfisket pågick,
hade man behov av handräckning i den
process som omvandlade havets silver till
nedsaltade rikedomar, värda en rejäl
dusör på den europeiska marknaden.

Borganläggningarna i de båda städerna
var kungliga maktcentra. Falsterbohus
ansvarade under senmedeltiden för ett
omfattande skånskt slottslän.
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rare belyst, vilket skall redovisas i denna provundersökning som genomfördes av
Lunds universitets historiska museum i
maj 1987. Under några dagar grävdes ett
antal sökschakt med målsättningen att
finna kyrkan och, om möjligt, datera
den.

artikel.

Första omnämnandet

Trots att bynamnet med sin -mge-efteried
kan placera byns etableringsfas före vikinga¬
tid, dröjer det innan vi får ett skriftligt
bevis för ortens existens. Först under
andra hälften av 1300-talet möter vi den i
Liber daticus vetustior. Här omtalas att
borgaren Lythbert Bokhorn och hans
hustru begärt att en årlig mässa skulle
hållas för dem i Lunds domkyrka. Genom
att föra över resurserna från en gård i
»Kämpinge i Hammars socken» till fabri-
can vid domkyrkan garanterades åmin¬
nelsen av deras själar (Skansjö 1983
s. 169-170).

Det intressanta med uppgiften är att
Kämpinge nämns som tillhörande Ham¬
mars socken. Under denna tid har byn
således inte haft en egen kyrklig orga¬
nisation.

En kyrkobyggnad har trots allt funnits
under medeltiden, men tidpunkten för
uppförandet av denna ligger i historiens
slagskugga. Byggnadstillfället måste dock
ha infallit någon gång mellan Bokhoms
donation och 1543, då Kämpinge kyrka
verkade i sin egen socken (Skansjö 1983
s. 170).

Nyttjandetiden blev kort. Redan 1632
gav kung Christian IV tillstånd till rivning
av byggnaden .

Resultaten blev goda, trots den korta
tiden (Roslund 1987). I två av de kvadrat-
meterstora groparna frilädes murar som
onekligen måste tillhört en större sten¬
byggnad. Nära tomtens västra kant hitta¬
des murar vilka tolkades som rester efter
kyrkogårdens begränsning.

Med dessa spännande resultat som
underlag beviljade kyrkorådet i Rängs
församling medel för en utvidgning av
undersökningsytan. Den fortsatta gräv¬
ningen genomfördes i augusti samma år.

Undersökningsresultaten
Den tidiga bosättningen
Strax ovan den sterila moränleran hade
ett halvmetertjockt kulturlager avsatts.
Två klart urskiljbara skikt kunde stude¬
ras, varav det undre var 30-40 cm tjockt
och innehöll ben, kol och äldre svartgods.
De resterande 10-20 centimetema var
rikare bemängda med organiskt material
och en större mängd äldre svartgods som
kan avspegla en mer permanent bosätt¬
ning.

Två stolphål med bränd lerklining och
äldre svartgods samt ett par rännor kan
härröra från byns tidigaste historia. Kera¬
miken från detta äldsta skede hittades
också i omrörda lager från senare perio¬
der. En bultlåsnyckel kunde knytas till
samma tid, dvs. 1000-1100-tal.

Den arkeologiska undersökningen 1987
Platsen för kyrkan ligger på fastigheten
Höllviken 14: 61 strax utanför Kämpinge
bys nordvästra kant, en öppen gräsbe¬
vuxen yta utan tydliga rester av murar
ovan mark.

Det var denna knappa information om
byggnadens läge som låg till grund för en

Kyrkobyggnadens murar
Byggnaden hade uppförts på jungfrulig
mark utanför byområdet (Fig. 2). Resterna
efter den tidigmedeltida bosättningen
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Grunden var således mer vällagd i koret
(Fig. 3).

Bredden på grundmuren varierade
mellan byggnadspartierna. Långhusets
fundament höll sig på konstant 1,4-1,5 m,
medan korets bredd uppgick till 1,2-1,3 m
i norra delen men 1,6-1,7 m i södra. Vid
långhusets yttre nordvästhörn, vid över¬
gången mellan kor och långhus på norra
och södra sidan, och vid ytterhörnen i det
tresidigt avslutade koret hade man place¬
rat större stenblock för bättre bärkraft
och markering.

Dagermurarna var på sina ställen beva¬
rade med sitt första skift. Det gällde först
och främst norra kormuren, men rester
fanns även av långhusets väst- och nord¬
vägg. Den var uppförd i skalmursteknik,
med en kärna av barnhuvuds- och knyt-
nävstora fältstenar och flinta lagda i kalk¬
bruk. Skalet bestod av flintblock som
tuktats och fogats samman med kalk-
bruk. Som material betraktat ansluter
detta väl till byggnadstraditionen i hära¬
det, där sten är en bristvara. Flera andra
medeltida kyrkor är uppförda på samma
sätt (Fig. 4).

Korets dagermur skilde sig något från
den i långhuset då den förra hade ett in¬
slag av tegelbitar i skalet samt ett större
antal mindre stenar i kärnan. Den ökade
breddningen av korets grundmur i söder
motsvarades inte av en liknande bredd¬
ning ovan mark. Dagermuren har varie¬
rat mellan 90 cm och 1 m i hela bygg¬
naden.

På de stora stenar som lagts i hörnen av
det tresidigt avslutade koret fanns rester
av kalkbruk i tegelstensformat. Här har
lisener av tegel placerats som hörnmarke¬
ringar.

Inget i fyndmaterialet tyder på att
några större delar av kyrkan har varit
byggda av tegel. Frånvaron av murtegel

:4g

d£5n

9

r

3
Fig. 3. Korets nordöstra del med grundmur och
dagermur sedda från väster. På den kraftiga hörn¬
stenen överst till vänster syns resterna efter tegel-
lisenens kalkbruk. (Foto: förf.)

hade ingen yngre motsvarighet som var
samtida med kyrkan enligt keramikmate¬
rialet. Leran från grundgrävningen låg
direkt på det äldre kulturlagret.

Kyrkan var grundlagd på moränlera ca
60 cm under den dåvarande markytan.
Fundamenten bestod av moränblock lagda
i två skift utan något bindemedel. Stor¬
leken på stenarna skilde sig i koret och
långhuset. I det förstnämnda var blocken
homogena, ca 40 cm i diameter och lagda
i två skift med mindre fältsten som utjäm¬
ning. Långhuset var mer heterogent i
grunden, med block upp till 1-1,5 meters
längd och med en olikartad tjocklek så att
skiften var mellan två och tre stycken.
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2 flinta, 3. tegel, 4. okänt material, 5. stad; ( ) = efter 1200. (Efter Holmberg 1977; Skansjö 1983.)

är markant, medan en stor mängd medel¬
tida taktegel hittades i rasmassorna runt
murarna. Endast två profiltegel fanns
bland fynden, Dessa har troligen använts
som markering av fönster- och dörrom¬
fattningar.

Taket har varit täckt med tegel av
munk- och-nunnetyp. Bindemedlet, s.k.
understrykningar av kalkbruk som höll
pannorna på plats, ingick också i rase-
ringsmassorna.

Nedbrytningen av murarna var så väl¬
gjord att portalerna var omöjliga att
hitta.

Kyrkorummet
Rester av den kalkputs som täckt kyrkans
dagermurar fanns kvar vid ett fåtal ställen
på långhusets insida, vid norra och västra
väggen. I raseringslagren hittades puts
med bevarade färgrester i blågrått och
rött. Ett kalkgolv hade lagts ut som den
första fasta ytan att gå på. Där detta var
uppslitet hade man gjort ett otal lagningar
så att tunna avsatta lager låsts mellan de
tunna kalkhorisonterna.

Golvet var bäst bevarat i travén när¬
mast koret i långhusets norra del och en
bit in i traven västerut. I denna del av

Skillnaderna i långhusets och korets
murverk kan vara orsakade av att bygg-

kyrkan hade en utfyllnad av grov grus
lagts ut innan kalken strukits på. Denna

naden uppförts i två omgångar, Troligen täckte dessutom de grundstenar
har koret byggts först med en temporär legat exponerade i kyrkorummet.
västvägg som skydd. Om långhuset skulle

som

Till samma skede som kalkgolvet hörde
ha varit en tidig byggnad, före korets till¬
blivelse, måste spåren efter en avslutande östra hörn (Fig. 5). Här, i övergången till
östvägg i form av grundmurar påträffats koret, låg ett en meter brett fundament
under urgrävningen. Vid detta tillfälle

en stensamling, placerad i långhusets nord¬

av fältsten i ett skift. Stenarna var 40 cm
breda och 60 cm långa med rester avgjordes inga sådana fynd.
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Fig. 5. Kalkgolvet med förhöjning mot sidoaltarfun-
damentet. Bortom detta, till höger och intill den
tredje stora stenen i bildens längdriktning, syns flint¬
block som utgjort pilasterfundament. Ytterligare
österut syns ett fundament med okänd funktion.
Från väster. (Foto: förf.)

Fig. 6. Rester av tegeltrappan i koret. Från väster.
(Foto: förf.)

tegelgolv som endast bevarats i fragmen¬
tariskt skick. Golvet har bestått av mur¬
tegel varav några var gulfärgade.

1 sanden mellan golven i långhusets
sydöstra hörn hittades ett mynt från Erik
av Pommerns regeringstid (1396-1439),
präglat i Lund.

Koret hade synnerligen otydliga rester
av golvnivåer. Detta kan bero på att man
vid rivningen väl tagit till vara golvteglet i
denna delen av kyrkan som låg högre än
den övriga byggnaden. Kvar fanns ett
upp till 20 cm tjockt lager innehållande
sandig humus, kol, tegelflis och kalk¬
prickar.

I korets avsatta lager fanns resterna
efter en trappa (Fig. 6). Tegelstenar lagda
i kalkbruk har utgjort en förhöjning i två
eller tre steg in mot högaltaret. Endast ett

kalkbruk på ovansidan och mellan sig.
Fundamentet låg inte i förband med lång¬
husväggen.

Kalkgolvet väster om stenarna avsluta¬
des med en skarp 7 centimeters förhöj¬
ning stax intill dessa. Kalken hade for¬
mats till en tröskelliknande avsats i norr
och öster. Konstruktionen var troligen
rester efter ett sidoaltare.

På kalkgolvsnivån i långhusets västli¬
gaste travé hittades en tjurhuvudsbrak-
teat från Mecklenburg, daterad till 1400-
talet.

Ovan kalkgolvet låg ett utfyllnadslager
av sand, utlagt som underlag för det
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Pilasterrester från valvslagning i lång¬
huset störde det tidiga kalkgolvet, och
denna förändring av taket måste ha skett
i ett senare skede. Grundstenarna fanns
kvar i långhusets nordöstra hörn, mitt på
långhusets nord- och sydvägg, samt i
både söder och norr vid övergången mel¬
lan kor och långhus.

Fundamenten var mellan 60 cm och
1,2 m breda och bestod till övervägande
del av flintblock som låg med stötfog mot
långhusets murar.

Murtegel som ingått i pilastrarna visade
att man i hörnen följt principen att mar¬
kera sköldbågama ända ner till golvnivån,
medan valvribboma haft sitt anfang
något högre upp.

Mittpilastrarna har vid golvnivån haft
gördelbågar som utgått från ett utskju¬
tande parti mitt på dessa, medan sköld¬
bågarna legat indragna mot väggen.

Pilasterfundamenten vid övergången
mellan långhus och kor låg indragna en
bit in i koret (Fig. 7). Orsaken kan vara
att sidoaltaret i norra delen bibehållit sin

£
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Fig. 7. Närmast i bild syns ett sekundärt fundament
med okänd funktion. Bortom detta ligger fundamen¬
tet för den nordostligaste pilastern i linghuset, något
indraget i koret. Sidoaltaret skymtar något längre
västerut. Från öster. (Foto: förf.) funktion efter valvslagningen så att en

placering längre österut har varit nödvän¬
dig. En annan lösning som har valts i skån¬
ska kyrkor är att placera valvbärarna
direkt på altarskivan.

Travéspannet var 5,4 m i öst-västlig
riktning och 5,6 m i nordsydlig.

Troligen har koret redan från början
försetts med valv för att markera högalta¬
rets viktiga liturgiska funktion. Valvbå¬
garna har då vilat i väggen, eftersom inga
pilastrar påträffades i korets östra del.

Storleken på kyrkan var från utsidorna

fåtal stenar låg kvar, resterna bestod i
övrigt av kalkbruket som bundit samman
stegen.

Av högaltaret var bara resterna av det
nordöstra hörnet kvar i form av en fält¬
sten med 50 centimeters diameter, be-
struken med kalk. Högaltaret bör i bör¬
jan ha legat ca 30 cm högre än kalkgolvet
i långhuset.

I det avsatta lagret i anslutning till hög¬
altaret påträffades tre mynt: en tjurhuvuds- räknat 19,2 m i längd (varav långhus 11,1
brakteat från Lübeck som daterats till meter och kor 8,1 meter) och 8 m i bredd
1300-1400-tal, en tjurhuvudsbrakteat för långhuset, medan koret var 7,2 m
från Mecklenburg (1400-talet) och en brett.
hvid från Malmö, präglad under Christian Placeringen av den klocka som tillhört

Kämpinge kyrka bör ha varit i en takryt-I:s regeringstid (1448-1481).
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tare eller i en separat klockstapel. Grund- föras till omkring 1420-1430. Tjurhuvuds-
murama antydde inte att något torn exi- brakteaterna ger en möjlig datering till
sterat. På den äldsta kartan över byn, 1300-tal, men de haren lång cirkulations-
upprättad 1699, syns kyrkoruinen marke- tid och är osäkra för datering.
rad med endast kor och långhus. Myntmaterialet är något svagt för att

ge en säker datering. Den ringa mängden
mynt i kyrkan kan bero på en kort an-
vändningsperiod av byggnaden.

Med utgrävningsresultaten som grund
kan slutsatsen bli att uppförandet av
Kämpinge kyrka har legat omkring sekel¬
skiftet 1400.

Kyrkogården
I västra och sydvästra delen av fornläm-
ningsområdet framkom grundmurar till
kyrkogårdsbegränsningen. Den har legat
ca 10 m från kyrkans västvägg.

Stenarna var lagda på moränleran 50-
60 cm under den dåvarande markytan
och muren hade 1,4 meters bredd. Där
rester av dagermuren låg kvar bestod den
av flinta, lagd i kalkbruk tillsammans
med en mindre mängd fältstenar.

Totalt nio gravar påträffades. De låg
placerade med 0,5-1,5 meters lucka, så
att endast två av gravarna var störda av
en yngre begravning. Platsen har således
inte använts särskilt intensivt eller så an¬
tyder den låga begravningsfrekvensen en
kort användningsperiod.

Samtliga gravar har tegelflis i fyllningen
och är yngre än det tidigmedeltida kultur¬
lagret. Armställningar där underarmarna
låg vinklade över bröstet antyder att ned¬
läggningen av de döda skett under sen¬
medeltid.

En kyrka i krisens år
Kämpinge kyrka skulle således vara upp¬
förd under en period då den senmedeltida
agrarkrisen inföll.

Vi befinner oss i ena dalen av en ut¬
vecklingsväg som böljar fram från år 1000
till 1200-talets slut. Efter en expansion
inom jordbruket som tar sin början i
vikingatidens slutskede når uppodlingen
av ny mark en gräns omkring 1300. Anta¬
let människor fortsätter trots det att stiga
och det blir för många munnar att mätta
med den tillgängliga markens avkastning.
En klimatförsämring gjorde jordbruket
ännu mer känsligt, och områden som levt
på sparlåga under de goda åren drabba¬
des hårt och fick Överges.Orsakerna till
regressionen kan även sökas i andra för¬
klaringsmodeller och samtliga kanske får
betraktas som mer eller mindre samman¬
smälta (Skansjö 1983 s. 252). Befolk-
ningsminskning i digerdödens skugga,
bondebefolkningens dragning till andra
typer av utkomster i städerna är också
möjliga orsaker till krisen.

Sänkningen av landgillet och ödeläg¬
gande av gårdar blev resultaten av en kris
inom den jordbruksekonomi som omfat¬
tade hela Norden. Effekterna kunde vari¬
era beroende på var inom Skandinavien

!

Kyrkans ålder

Grundmurarna har grävts ner genom ett
kulturlager innehållande äldre svartgods
som har en vid dateringsram från ca 1000
till 1200-talets början. (Fig. 8).

Korets utseende med en tresidig avslut¬
ning brukar dateras till 1300-1400-tal och
pekar mot en senmedeltida tillblivelse,
liksom gravarna.

Av mynten är Erik av Pommerns pen¬
ning det säkert äldsta. Typen kan hän-
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19 SAND MED TAKPANNA OCH KALKBRUK
20 KRAFTIGT FLYGSANDSL AGER
21 GRASSVÅL

Fig. 8. Profilritning med kulturlager närmast botten.

man befann sig, men någon form av
regression antas ha drabbat hela regionen.

Sten Skansjös undersökning av förhål¬
landena i Skytts härad är en stabil ut¬
gångspunkt för förståelsen av utveck- _
lingen i Kämpinge. Han redovisar tecken
på tillbakagång inom jordbruket från
1300-talets mitt, då ekonomiska svårig¬
heter drabbar en adelsman i häradet. Lika¬
så reduceras antalet väpnarhuvudgårdar
där under senmedeltiden, och det före¬
kommer även totala nedläggningar av be¬
byggelser (Skansjö 1983 s. 286).

Att landsbygdens folk sökte andra
vägar för att överleva innebar kanske inte
så mycket en nedgång som en omstruktu¬
rering av samhällsekonomin. Föränd¬
ringar i resursutnyttjandet i form av för¬
skjutning mot icke-agrara näringar ligger
då nära till hands som förklaring. Fisket
har till exempel alltid existerat som en bi¬
näring för kustens hushåll. Vid 1300-
talets mitt uppstår många av de fiske¬
lägen som existerar än i dag.

De båda städerna Skanör och Falsterbo
genomgick under medeltiden stora för-
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ändringar vad gäller deras funktioner utanför det av Hansan hårt reglerade
som handels- och fiskecentra (Ersgård Falsterbo. Genom att medel flöt in från
1988). Båda orterna får råd, och stads- denna syssla vid sidan om jordbrukseko-
bebyggelsen etablerar sig mer permanent nomin, kunde ortsbefolkningen bära ut¬
vid 1300-talets mitt. I Falsterbo markeras gifterna för en egen kyrka och präst , trots
en åtskillnad mellan staden och den nu den sandiga och magra jorden.
tydligare strukturerade marknadsplatsen.
På Hovbacken, strax väster om Skanör, rådet som byggde i det tidiga 1400-talet.
fortsätter man att upprätta små bodar där Kyrkorna S:t Olof och S:ta Gertrud i
fiskeriverksamheten bibehålls, medan de Skanör och Falsterbo fick båda nya kor
merkantila sysslorna knyts till staden.

Fiskebebyggelse knoppas av intill
andra städer i Skåne. Landskrona, Malmö,
Simrishamn, Trelleborg och Ystad får bo¬
sättningar varifrån fiske bedrivs.

På samma sätt är det först efter 1350
som de många senmedeltida fiskelägena
utanför städerna växer fram längs skån¬
ska kusten. Idag välkända platser som
Abbekås, Arild, Barsebäck, Ven, Höga¬
näs, Kivik, Mölle, Kåseberga, Skillinge,
Skåre och Utvälinge uppstod med inrikt¬
ning på säsongsfiske.

Fisket bedrevs för att få direkt tillskott
till kosten i det enskilda bondehushållet,
men först med den rationellt bedrivna
hanteringen blev det en viktig inkomst¬
källa.

Falsterbo var i senmedeltid den högst
utvecklade orten i detta hänseende. Väl
markerade tomter, fiter, var områden där
Hansastäder som Danzig, Rostock, Greifs¬
wald, Anklam, Stralsund, Stettin och
Kolberg bedrev effektiv rensning, insalt-
ning och emballering av sillen.

Arbetskraften som utförde själva fiskan¬
det var, förutom ortens egna boende, folk
från Sydsjälland, Mön och Lolland-Falster.
Fiskarna från Skåne har troligen fiskat
närmre hemorten, vid sina egna lägen
längs kusten (Ersgård 1988 s. 198).

Möjligheten finns att Kämpinge med
sin närhet till de stora sillmarknaderna
har utgjort ett alternativ med ett fiske

Kämpinge var inte den enda ort i om-

med tresidig avslutning.
Att stadskyrkorna byggdes om är kan¬

ske inte så märkvärdigt då handelns ut¬
veckling förbättrade den lokala eko¬
nomin. Ett bättre jämförelseobjekt är
sockenkyrkan i grannbyn Räng, där man
under samma tid uppförde ett torn och
ett tresidigt avslutat kor som stod fram till
1880-81 då Helgo Zetterwall förändrade
byggnaden (Frostin 1985 s. 10). Tydligen
hade församlingen en tillräckligt god
ekonomi i början av 1400-talet för att
genomföra intentionerna med en föränd¬
ring av kyrkorummet i tidens anda. Koret
framhävdes genom att göras större och
öppnare så att församlingen kunde del¬
taga i inkarnationens mysterium vid upp-
höjelsen av det välsignade brödet.

Anmärkningsvärt med Kämpinge är att
en helt ny socken verkar ha bildats och en
kyrka uppförs på landsbygden. Möjlig¬
heten finns dock att socknen existerat

i;

som annex till en närliggande församling.
Senmedeltida kyrkobyggen är annars ett
fenomen som är knutet till städer (An¬
drén 1985).

Utrymmet för kyrkobyggnaden fick tas
från den gemensamma utmarken för
byarna Kämpinge, Räng, Stora Hammar
och Lilla Hammar. Placeringen kan ses
som ytterligare ett tecken på en sen etab¬
lering eftersom en mer central plats i byn
är vanlig om byggnaden uppförts tidigt.

Om dateringen som framkommit vid
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denna begränsade undersökning är kor¬
rekt var användningstiden för Kämpinge
kyrka kort. I drygt 200 år tjänade den sin
församling. Under en kort tid genom¬
levde Kämpinge ett ekonomiskt upp¬
sving. Efter att ha tillhört Stora Hammars
socken kunde man vid 1400-talets början
stoltsera med en egen kyrka. Då tiderna
förändrades till det sämre, kanske sam¬
manhängande med ett avtagande fiske,
var man åter hänvisad till den magra jor¬
dens avkastning. Ekonomin urholkades
under en 80-års period. Lunds stifts
landebok presenterar uppgifter från
1500-talet om att präst- och klockargård
var förfallna och markerna förstörda av
sanddriften. Socknen läggs in under Mag-
larp, som man delar pastor med fram till
rivningen 1632. Då läggs socknen in
under Rängs herdestav, där den än idag
hör hemma. Lyckans hjul hade vänt neråt
igen och man fick åter ge sig ut på vand¬
ring till grannbyn för att deltaga i mässan.

Genom den arkeologiska undersök¬
ningen på platsen har många av frågorna
kring ödekyrkan i Kämpinge lyfts fram
och besvarats. Bakom de krassa beskriv¬

ningarna av utgrävningsmaterialet ligger
en historisk verklighet som vittnar om en
dance macabre med en hårt arbetande
bondebefolkning och den sandbemängda
vinden från väster som partners.

Med socknens samlingspunkt i förfall
och åkrarna hotade av utarmning måste
den rinnande sanden i predikstolens
timglas haft en reell symbolisk laddning.
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Månstorps gavlar - vår yngsta fornborg

Av Gad Rausing

Det forna praktslottet från 1500-talet söder om Malmö känner vi i dag som ruin, Måns¬
torps gavlar. Kanske kan dess ursprung ledas tillbaka till en skånsk vikingatidsborg av en
typ som är väl känd i Danmark väster om Öresund?

Bland de skånska renässansborgarna är
Månstorp helt enastående. När dess
byggherre, Esge Bille, som var en av sin
tids främsta fortifikationsexperter, år
1547 betraktade sitt nyuppförda slott,
måste han ha gjort så med mycket blan¬
dade känslor. Som så många andra adels¬
män i Skåne hade han uppenbarligen ta¬
git starkt intryck av upproret 1525, då
den avsatte konung Christians amiral Sö¬
ren Norrby, med en liten landstignings-
kår, hade lyckats förmå större delen av
skåningarna att resa sig mot överhet och
godsägare i ett uppror som kunde slås
ned blott med största svårighet, i slagen
vid Lund, 28/4, och vid Bunketofta lund
11/5 (icke, som minnesstenen uppger, 4/
5) 1525. Man kunde aldrig veta om icke
ett nytt uppror kunde bryta ut någon
gång i framtiden. Det var blott att hoppas
att de upproriska, i sådant fall, skulle
vara lika dåligt utrustade med artilleri
som denna senaste gång. Under tiden
byggde adeln bostadshus som var apte-
rade för försvar. Så hade man redan gjort
i ett par generationer, och runt om i Dan¬
mark och i Sverige, och icke minst i Skåne,
stod nu sådana »fasta hus», Bollerup,
Glimmingehus, Krapperup, Lillöhus, To-
rup, Tosterup, Vegeholm, Vittskövle och
Örup, för att blott nämna de skånska.

Men varken dessa eller något av de

slott som byggdes ett femtiotal år senare,
av Esge Bille och hans jämnåriga, hade
artillerisäkra utanverk. Sådant ansåg
konungen tydligen icke vara nödvändigt
för hus som blott skulle skydda ägare och
hans familj mot eventuella lokala upp¬
rorsmän, hus som icke ingick i rikets för¬
svar mot svensken, hus som, om de var
starka nog, skulle kunna bli fasta punkter
vid ett eventuellt uppror mot kungamak¬
ten. Hur kom det sig då att Esge Bille, av
alla, fick tillstånd att bygga en sådan vall?
En cirkelrund, massiv jordvall som knap¬
past kunde skjutas sönder av tidens ar¬
tilleri?

Eller kanske han icke hade något kung¬
ligt tillstånd. Kan det tänkas att han ut¬
nyttjade en förefintlig ringvall, vilken han
bättrade på och i vilken han byggde in
sitt, med kungligt tillstånd uppförda,
fasta hus?

Ty Månstorp var icke en borg och det
var heller icke ett »slott», i betydelsen
magnifikt residens, utan någonting helt
utan motstycke, icke blott i Norden utan i
hela Europa. Tegelhuset, bostadshuset,
var modernt och rymligt och därtill nå¬
gotsånär ljust men planerat och byggt för
att kunna uthärda endast en gammaldags
belägring, en belägring av trupper utrus¬
tade och övade på det på 1300-talet van¬
liga sättet, trupper utan »riktigt» artilleri,
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Fig. 1. Månstorp: rekonstruktions-
försök av vall, grav och borg av N.
G. Sandblad. (Ur Sandblad 1937.)

d.v.s. utan kanoner. Denna tegelbyggnad
utf jorde en svag punkt i ringvallen.

Men året var 1547!
Den trettionde maj 1453 hade sultan

Muhammeds kanoner skjutit bräsch i
Konstantinopels murar, de som i ett år¬
tusende motstått varje angrepp. Denna
dag slutade medeltiden och den nya tiden
tog vid. Från denna dag härskade kano¬
nen. Från och med denna dag bestod be¬
lägringar i att tungt artilleri sköt sönder
fästningars eller städers murar och höll
försvararna nere under stormkolonner¬
nas anlopp, och försvar bestod i att fäst-
ningskanonerna försökte slå ut beläg-
ringsartilleriet samtidigt som kanoner, i
flankerande ställningar, sopade bort storm-
kolonnerna från vallarnas frontsidor.

ett porttorn i en stadsmur. Detta hus lig¬
ger radiellt inpassat i vallen så att husets
yttre, något svängda gavel ligger i linje
med vallens yttersida och gårdsgaveln i
linje med vallens innersida. Den cirku¬
lära vallen, vars dimensioner, på grund
av sentida bebyggelse, icke låter sig mä¬
tas och som blott delvis bevarats, tyckes
ha haft en diameter av cirka 100 m eller
något mera och har skyddats av en vall¬
grav. En träbro förde rakt fram till porten
vars valv, i motsats till alla för tiden gäl¬
lande regler, går rakt genom byggnadens
undervåning, utan den vanliga krök som
skulle förhindra kanonskott utifrån att
obehindrat slå in på borggården. I anslut¬
ning till huset finnes, i själva vallen, två
källarvalv. Vid första påseendet kan
byggnaden leda tankarna till Glimminge-
hus, Bollerup och de övriga 1400-talsbor-
garna, men den är, i själva verket, som
Sandblad (1937) påpekat, någonting helt
annat, ett förstorat gotiskt stadsporttorn.
Från vallkrönet leder symmetriska dörrar
rakt in i riddarsalen på samma sätt som
stadsmurarnas skyttegångar ledde fram
till dörrar i porttornens murar. På Måns¬
torp ligger vallkrönet fortfarande i trösk¬
larnas nivå, vilket visar att den av gräs-

De klassiska 1500-talsfästningarna bestod
därför av en gravomgärdad, artilleribä- .
rande vallrektangel med två kanontorn i
diagonala hörn, där vallarnas kanoner
kunde skjuta rakt ut från vallarna, medan
tornens kanoner kunde bestryka vallar¬
nas front.

Men så ser alls icke Månstorp ut. I stäl¬
let består borgen av en tornartad bygg¬
nad, inpassad i en vall på samma sätt som
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frontlinjer som kunde sopas av eld från
diagonalställda kanontorn, visar att
Månstorp icke var avsett att vara en borg
i ordetsegentliga mening, att det icke var
konstruerat för tidens militära krav. Men
i så fall var cirkelvallen egentligen helt
omotiverad, i så fall hade en kurtinmur
av tegel varit både effektivare, d.v.s. svå¬
rare för upproriska bönder att taga sig
över, och billigare. Vallen på Månstorp
är en teknisk-fortifikatorisk och ekono¬
misk självmotsägelse.

torvor byggda vallen icke satt sig sedan
huset uppförts. Erfarenhetsmässigt vet vi
att en nyuppförd grästorwall sätter sig
högst avsevärt under de första tio till fem¬
ton åren. Att vallens översida här fortfa¬
rande ligger i nivå med ingångsdörrarnas
trösklar visar alltså att vallen antingen
byggts på en eller flera gånger eller att
vallen, när huset byggdes under åren
1540-1547, redan var stabiliserad, d.v.s.
redan var mycket gammal. Vallen har
säkerligen krönts av en palissad eftersom
inga spår finns av integrerat bröstverk
och skyttegång och icke heller av pjäs¬
platser.

Esge Bille var en av sin tids mest er¬
farna fästningsbyggare och hade varit an¬
svarig för utbyggandet av Köpenhamns,
Malmös och Bergens befästningar och
han hade även befäst sina egna slott, Val¬
len i Halland och Svanholm på Själland.
Han hade studerat arkitektur och modem
befästningskonst i Frankrike. För Mån¬
storp valde han likväl en borgplats med
en mycket stor nackdel, en som påpeka¬
des av en svensk officer som, år 1676, vi¬
sade att tegelborgen lätt skulle kunna
skjutas sönder och samman av ett batteri,
placerat på höjden i sydöst. Huvudbygg¬
nadens orientering är också märklig. Den
vätter nämligen icke direkt mot denna
höjd, den som i händelse av en belägring
måste kunna behärskas av borgens egna
kanoner. Icke heller dominerar byggna¬
den den landtunga över vilken en even¬
tuell angripare kunde förväntas nalkas
borgen. Allt detta måste Esge Bille ha
haft helt klart för sig - han hade, i Ber¬
gen, visat att han hade full förståelse för
artillerieldens betydelse när han rev flera
kvarter, inklusive Norges vackraste kyrka,
för att en angripare där icke skulle kunna
finna lämpliga eldställningar. Detta,
jämte vallens utformning, utan raka

Mot 1500-talets mitt hade det redan visat
sig att tegelmurar var mycket mindre
motståndskraftiga mot artillerield än
jordvallar. Det är därför fullt förståeligt
att Esge Bille skyddade sin gård med vall
snarare än med mur -men det är alls icke
förståeligt att han icke planerade för för¬
svaret av denna vall, att han icke plane¬
rade den för, och icke försåg den med, ar¬
tilleri och ej heller med fast bröstvärn.
Egentligen borde han ha byggt en kva¬
dratisk eller rektangulär vall, med ett
höm på udden, skyddat av vattnet, och
med »huset» framskjutande i den mot¬
satta vinkeln, in mot land, som flanke¬
rande batteritorn framför de båda mest
sårbara vallfronterna. Men så byggde han
icke. Varför?

Vallen har icke satt sig på nära 450 år.
Detta visar att vallen antagligen är äldre
än huset. Hur mycket äldre? Detta vet vi
icke, men vi känner en form av äldre
ringvallar av samma typ, utan fast bröst¬
värn, utan skyttegång och utan pjäsplat¬
ser, från dagens Danmark, de vikingatida
Trelleborg, Fyrkat, Nonnebaken och Ag-
gersborg. Är möjligen det äldsta Måns¬
torp en skånsk motsvarighet till dessa?

Borgens läge i terrängen motsvarar
fullständigt de danska vikingatidsborgar-
nas, på en udde, skyddad av vatten, med
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den viktiga hamnen vid Foteviken på
blott en och en halv timmes marschav¬
stånd för infanteri eller mindre än en
timme för kavalleri, och med vägen från
Skåre och från Foteviken mot vaden över
Höjeå och Kävlingeån inom bekvämt
räckhåll.

Tyvärr har Månstorp aldrig undersökts
arkeologiskt. Området innanför vallen
tyckes ha planerats och schaktats av när
renässansborgen byggdes och det kan
även tänkas att det äldre, medeltida
Månstorp, som vi vet en gång funnits, le¬
gat här. Men en undersökning av vallen
och av dess närmaste omgivningar vore
ytterst önskvärd!
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Arkeologi i Gårdstånga
På en runsten i Småland, den s.k. Fors-
hedastenen, står att läsa: »Rolf och Äskil
reste denna sten efter Livsten, sin fader.
Han föll i Skåne vid Gårdstånga, och de
förde honom till Finnheden.»

Det har hävdats att Livsten föll offer i
ett slag som utkämpades under Knut den
stores krig mot Anund Jakob och Olav
den helige, omkring år 1025. Hur det är
med den saken får vi väl aldrig säkert
veta. Av inskriften framgår dock att en
betydande drabbning har ägt rum i Gård¬
stånga. Ortens belägenhet vid Kävlinge-
ån, där den urgamla leden från Lund
löper vidare mot nordöstra Skåne, mot¬
säger knappast att den stått i centrum för
stormäns intresse .

I samband med projektering av ett
bostadsområde i Gårdstånga, har Riks¬
antikvarieämbetet, UV-syd, genomfört
en förundersökning på den gamla by¬
tomten.

Inom ett ca 5000 m2 stort område fram¬
kom omfattande bebyggelselämningar
från vikingatid och medeltid. Bland de
många anläggningarna märktes i synner¬
het grophus. Två av dessa rensades fram

i sin helhet och visade sig vara av »sla¬
visk» typ. Husresterna avtecknade sig
som ca 20 m2 stora nergrävningar med
rektangulär form. Husen var försedda
med välbevarade rökugnar. Sammanlagt
kunde sju grophus säkert konstateras i
sökschakten.

Grophus har framkommit på många
platser i Skåne, medan »slaviska» grop¬
hus endast påträffats i orter där starka
ekonomiska intressen finns belagda. Så¬
lunda förekommer de t.ex. i köpinge-
orterna (Löddeköpinge, Stora Köpinge)
och i Oxie, omtalat i Kongelevslistan i
Kong Valdemars jordebok, från början
av 1200-talet.

Grophus har en lång tradition med ur¬
sprung i äldre järnåldern. De äldre husen
är ofta ovala och av enklare konstruktion
än de senare, slaviskt influerade, som i
allmänhet daterats till 1000-/1100-tal. Hu¬
sen anses i regel ha fungerat som verkstä¬
der eller kokhus.

Med tanke på att även Gårdstånga
finns upptaget i kongelevslistan, kommer
väl knappast upptäckten av »slaviska»
grophus på denna plats som någon över¬
raskning.

:

!

i

30



fiftif
C7* MW‘WSWP»

Fig. 1. Från Gårdstångautgrävningen: i sökschaktet avtecknar sig konturerna av ett grophus. (Foto: E.
Bemdtsson.)

Däremot kan bevaringsförhållandena
på platsen karaktäriseras som överras¬
kande, med delvis intakta kulturlager.
Ett drygt hundratal anläggningar avteck¬
nade sig mot steril botten. Det största
antalet utgjordes av stolphål. Möjligen
ingår dessa som komponenter i komplet¬
terande långhusbebyggelse.

Fomlämningsområdets utbredning sam¬
manfaller mycket väl med gårdstomten
nr 1, enligt storskifteskartan 1764. Går¬
den brukades vid denna tid av socken¬
prästen, och av skifteskartan framgår att
mark har styckats av från den ovanligt
stora tomten, till hospital och gatehus. Är
det så att de påträffade grophusen ingår i
en ursprunglig stormansgård? Kan denna
knytas till de tre runstenar som påträffats
i Gårdstånga?

Anders Andrén har i sin rapport över
medeltidsstaden Lund utvecklat hypo¬
teser som berör kungalevens utveckling.
Ett kungalev har som regel funnits i varje
härad. I dessa centralorter har uppbör¬
den från häradet samlats för eventuell
förädling och för varubyte. Lund och
Helsingborg är exempel på kungalev som
»utvidgats» till centra för flera härader,
medan Gårdstånga och Oxie är exempel
på »normala» kungalev, dvs. centra för
ett härad. Jämförelser beträffande dessa
orters bebyggelseutveckling och produk¬
tion kan på så vis belysa hela regionens
bebyggelsehistoria.

Jämförelser med andra »normala»
medeltidsbyar kan leda till ytterligare
förståelse för den medeltida landsbyg¬
dens struktur och utveckling.
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Det finns således många uppslag och exploatören bestämmer sig för att bebygga
olika typer av källmaterial som kan kom- området.
bineras med ett arkeologiskt material
från Gårdstånga. Förhoppningsvis finns
anledning att återkomma i ärendet, om

Bengt Söderberg
Riksantikvarieämbetet, UV-syd
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