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Bomärkenas historia och symboliska betydelse
Av Tuve Skånberg
Teol. dr, fil. mag.. Skillinge. Iuve.skanberg@riksdagen.se

Personhistoriker, genealoger och bygdehistoriker träffar ofta pä bomärken i sin forsk¬
ning, till exempel i mantalslängder, jordeböcker, bouppteckningar, på sigill eller på
gravstenar. Tidskriften Ales läsekrets kan ha stött på förteckningar av bomärken för
skånska socknar som Borrby (Bmzelius, 1976, s. 67), Västra Karup (Fritzell, 1955),
Tumathorp (Wallin, 1953) och Sövestad (Skånberg, 1990, s. 32 ff. ) samt på gravstenar
i Malmö (Bager, 1937). I Ale 4/2003 illustrerar Karl Bergman sin artikel om Blekinge
i det danska riket just med tre bomärken från Blekinge ur Skånska Kommissionen
1669-1670.

Även arkeologer möter ofta bomärken på såväl vikingatida som medeltida fynd¬
material. Nordtyska vikingatida krukmakare använde till exempel bomärken för att
signera de krukor de producerat (Näbe, 1908, s. 71 ff.) liksom handelsmän i vikinga¬
tida York och Exeter märkte sina tunnor med sitt bomärke (Morris, 2000, s. 2412
nr 8883, 2259 nr 1094, Allan & Morris, 1984, s. 306 nr 174:16) och en musiker i York
märkte stallet på sitt 6-strängade instrument med sitt bomärke (Morris, 2000, s. 2356
nr 1161). I danska vikingatida Hedeby har byggnadsdetaljer märkts med bomärken
(Ruppel, 1939, s. 43 Tafel II) liksom byggnadsdetaljer i Bulverket, Tingstäde träsk,
Gotland, dendrokronologiskt daterats till 1120-1130 (Lindström, 1994, s. 65), för att
ytterligare nämna några arkeologiskt funna bomärkesbelägg.

Såväl historiska forskare som arkeologer har mycket sällan intresserat sig för bo¬
märkenas ålder och symbolik, utan i bästa fall nöjt sig med att redovisa deras förekomst
i de skriftliga källorna eller på det arkeologiska fyndmaterialet. I en nyligen publicerad
doktorsavhandling i kyrkohistoria vid Lunds universitet, Glömda gudstecken. Från
fomkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken (2003), vill jag visa att många av forsk¬
ningsresultaten är av stort intresse och till nytta även inom historisk och arkeologisk
forskning.

Märka och signera
I de gamla byarnas täta gemenskap var det
nödvändigt att märka jordbruksredskap, kärl,
skålar, husgeråd, textil och annat lösöre. Bo¬
märkenas främsta uppgift var att markera till¬
hörighet, och man brände, skar eller sydde in
bomärket alltefter materialet. Av bomärke¬
nas utformning märks att de formats primärt
för att skäras in i trä, liksom runorna, och att
därför bågar och cirklar som är svårare att
skära i trä är mer ovanliga.

Bomärkena fungerade också som juridiskt
bindande signatur på samma sätt som namn¬

teckningen idag. Vid köp, i rättsliga sam¬
manhang och vid intyganden undertecknade
man med sitt bomärke. Att man underteck¬
nade så hängde naturligtvis ofta samman
med att man inte behärskade skrivkonsten,
men också långa tider efter läskunnighetens
inbrott i Sverige genom 1686 års kyrkolag
finner vi exempel på att man ändå valt att
underteckna med sitt bomärke.

En samstämmig forskning visar att bomär¬
ken inte har något upp och ned och att de med
bibehållen betydelse kunde skrivas spegel¬
vänt.
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exempel visa att bomärkena ärvts från gene¬
ration till generation, från far till son eller
ibland till svärson eller styvson. Den som
tidigast påvisat bomärkenas arvsgång är A.
Lüben som år 1850 citerade en handskrift
från 1500-talet där denna bomärkestrader-
ingsprincip hävdas. Bomärkesbelägg kan
alltså vara till stor nytta för att påvisa släkt¬
skap.

Bomärkenas utbredning och ålder
Det egentliga genombrottet för bomärkes-
forskning i modem mening skedde genom de
två tyska rättshistorikerna professorn vid
Jenas universitet, Andreas Ludwig Jacob
Michelsen, och professorn vid Berlins uni¬
versitet, Carl Gustav Homeyer. 1853 trycktes
Michelsens Die Hausmarke. Eine germanis¬
tische Abhandlung, 1870 kom sedan Homey-
ers verk Die Haus- und Hofmarken.

Genom ett drygt hundratal bomärkesför-
teckningar kan man konstatera att bomärkes-
bruket har haft utbredning i hela Norden,
Tyskland, Baltikum, Polen, västra Ryssland,
Vitryssland, Ukraina, Österrike, Schweiz,
Frankrike, Storbritannien, Irland, Belgien,
Holland, Italien, Spanien, Portugal, Jerusa¬
lem, Syrien och Nordafrika. Utbredningen av
bomärken sammanfaller med det kristna
Europas vidaste kultursfär.

Man kan möjligen tro att bomärken hör
enbart det nordiska allmogesamhället till,
men bomärkesbruket är mycket äldre. Redan
i germanska folklagar från 400- till 800-talet
nämns bruket av märken, »signa», t.ex. i
texter som avhandlar rättsfall vid märkning
av träd i gemensamt ägd skog och vid märk¬
ning av boskap. De äldsta beläggen av bo¬
märken är från år 378, "I" 397, slutet
av 300-talet, + 380-395, +++ 457-474,
$ 400-talet, Y 400-talet, <Þ 553, * 578,
X 500-talet, * 5-600-talet, A 400-600,
m 615(7), 36 600-talet, Y 756, n 770,
Y 850-900, A, A 930-975, A 930-975,
A, Y och # 975-1050.

De tidigaste bomärkesbeläggen är i egyp¬
tiska papyrer från 300- och 400-talen, med
början omkring år 380. Därefter blev det
regel med enbart enstaka undantag att nota¬
rierna till sina undertecknanden fogade ett
korsrelaterat bomärke.

Man kan utifrån en närmast total samsyn
bland bomärkesforskare och av ett flertal

Bomärkesinventering för
Sövestads socken
Som jag berörde ovan har större eller mindre
inventeringar av bomärken gjorts på några
håll i Skåne, varav en är från Sövestads
socken 5 km norr om Ystad (Skånberg 1990,
s. 32-38, 2001, s. 87-91), Låt oss se närmare
på dessa 58 bomärkesbelägg.

Beläggen är funna i Malmöhus läns man-
talslängder för Sövestads socken som upprät¬
tades årligen från 1680- och 1690-talen och
framåt. Under de första åren bekräftades
mantalslängden med prästens namnteckning,
men från 1697 har mantalsförräilaren i slutet
av längden låtit fem eller sex av socknens
bönder som varit hans sagesman (de så kal¬
lade sexmännen) underteckna och därmed
bekräfta längdens riktighet. I mantalslängder
efter cirka 1750 har bönderna i allmänhet
valt att underteckna med sina initialer eller
ett monogram byggt på initialerna. Före 1750
undertecknade fortfarande de flesta med sina
bomärken och före 1700 nästan undantags¬
löst med sitt bomärke. Jag har också sökt bo¬
märken i bouppteckningar, på gravstenar och
i olika rättsliga och kyrkliga dokument där de
ibland kan förekomma.

Av det sextiotal nedtecknade bomärken
som har belagts härrör alltså alla med något
undantag från mantalslängder. (Landsarkivet
i Lund, Malmöhus läns mantalslängder åren
1697, 1698, 1699, 1700, 1705, 1709, 1710,
1721, 1724, 1725, 1742. 1743, 1746, 1747,
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1766, 1776.) Del äldsta belägget är från
Sövestads by nr 29 år 1697, det yngsta från
Sövestads by nr 19 år 1776. Båda bomärkena
utgör varianter av med ett respektive två
bistreck.

Låt oss då se närmare på de bomärken som
kunnat dokumenteras i Sövestads socken.
Sammanställt så här kan det ju förefalla som
ett stort material för att vara från en enda
socken. (I Skåne är för övrigt detta, med
något undantag, den enda sockeninventering
av bomärken som har gjorts, förutom Bruze-
lius’ nedtecknande av Borrbys 45 bomärken
1876.) Ändå är det mycket begränsat: bara
byns bönder, det vill säga arrendatorerna
under Krageholms slott, kom ifråga som
åldermän eller som sagesman för mantals-
längdema. Vi har alla skäl att anta att de som
bodde i »gatehusen», det vill säga de som
bara hyrde hus utan mark, också hade sina
bomärken. Det betyder att skräddare, sme¬
der, murare, fiskare, sadelmakare, timmer¬
män m. fl. aldrig har fått tillfälle att doku¬
mentera sina bomärken i skrift som bevarats
till idag, åtminstone inte i de källor som jag
har tagit del av.

»Herr pastorn» på prästgården Söveslad
nr 1 var i en särställning. Helt säkert hade den
gården också sitt bomärke, men prästen var
ju i alla tider skrivkunnig och inget belägg
finns att han signerat med bomärke. Övriga i
socknen, 52 st, var bönder och arrenderade
ett helt, halvt, fjärdedels eller åttondedels
hemman (vid skiftet 1830 motsvarade ett helt
hemman 158 tunnland). Alla gårdar i Arsjö
var på ett fjärdedels hemman. Socknens
största gårdar fanns i Sövestads by, där präst¬
gården nr 1 samt gårdarna nr 13, 18, 22, 23,
24, 32, 33 och 34 var hela hemman. Präst¬
gården och nr 24 (som också benämns fogde¬
gården) var störst bland dessa, med störst toft
(»tomt») och mest tjänstefolk.

Normalt sett hade bonden på varje gård sitt
eget bomärke. Det bruket kompliceras av att

två bönder kunde bruka och vara mantals¬
skrivna på samma gård. Då anges i mantals-
längden »ibm» (ibidem, latin = [boende] på
samma plats). De två familjer som bodde och
brukade samma gård måste ju ha haft särskilt
stort behov av att kunna skilja sina ägodelar
åt. Det krävdes alltså en större eller mindre
skillnad mellan det bomärke som gårdens
egentlige bonde brukade och det bomärke
som brukades av den andre bonden, han som
anges som »ibm». boende på samma plats.
Se t.ex. Sövestad nr 32- bomärket skrivs iti
1705 av Lasse Pohlson och 1699 H> av
»ibm» Suän Jeppson. Den senare bonden på
Sövestad nr 32, Lars Nilsson, tecknade sig
1766 X, förmodligen ett bomärke som han
ärvt av sin far och tagit med till gården när
han flyttade dit.

En annan osäkerhetsfaktor är att bönderna
inte var några skönskrivare. Bomärkena var
ju avsedda att ristas eller skäras in, och när en
bonde fattade den smala gåsfjäderpennan
med sin grova hand kanske för första gången
och stående bredvid mantalsförrättarens bord
med allas blickar på sig, blev väl inte alltid
resultatet så tydligt och klart.

Tydligen accepterades också en viss varia¬
tion inom de ramar, får vi förmoda, som be¬
stämdes av risken för sammanblandning med
andra samtida bomärken i byn. Samme Jöns
Asserson på Sövestad nr 18 kunde 1724
skriva sig och 1743, Mårten Olson på
Sövestad nr 24 skrev sig 1746 och í
1747, Lafve Anderson på Årsjö nr 29 skrev
sig 1709 A. (ett slags initialbomärke eller
monogram L + A) och 1725 5C (också det en
form av initialbomärke, men som mer anknöt
till ett tidigare på gården brukat bomärke,
förmodligen en variant av -ÿ).

Ett par exempel från torpen visar också
variationsmöjligheten: på Snoggarp nr 3
kunde Morten Assarson skriva sig fil 1700
och Q 1724. Av allt att döma är detta bo¬
märke en reducering och variant av boksta-
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Bomärken i Sä vesLads socken

33 Anders Pärson 1747

34 Isach Mortensen 1700

36 Per Nilson 1724

SÖVt SI AD

/|\ 5 Jons Nilson 1700i

oh 6 Olo Anderson 1746

-js 7 Isach Knutson 1698
ARSJÜ

8
1

OO 9 Willam Suenson 1699

$ 10 Tue Joenson 1716
2

3
X" 13 Lars Jönson 1697

6
14

7 Nils Jonson 17477ÿ 15 Jona Hanson 1699

Å.v- 17 Niels Larson 1742

«ÿf* 18 Jons Asserson 1724

Jöns Asserson 1743

19 Joren Nilson 1743

8

9

X 14+1 r> Lars Nilson 1722

Lnrs Nilson 1724

20X Ifvar Person 1776
$ 21 Mals Hagenson 1700

/t 22 Joseph Larson 1705

Q 28 Jöns Håkansun 1710

Nils Jonson 1721

£ 29 laf ve Anderson 1709

20

> 21 Anders Jrulson 1700

O Påhl Påhlson 1743

£ 22 ibm Per Isaknon 1742
a

23 i
Lofvc Anderson 1725js 24 Marten Olson 1746

$ Marten Olson 1747

Xí 27 Jünu Mårtenson 169Ö

TA“ 2ß Nils Mårtenson 1699

X" 29 Nils Albertson 1697

ibm Nils ALoerson 17)6

Marten Person 1769

32 Lasse Pohison 1705

ibm Suün Jisppson '1699

I

A 50 ibm l.ars Anderson 1700

!

Torpen:

UAL ARP

% Nils Páhlann 1710

li Nila Knutson 1767 (?)

rh

4



BELLINGAliÜD5N0IÍGAHP

Anders Jonson 16981 1

k2 2 ühla Nillaon 1763

/?\ 3 Morien Assarson 1700 (in.’)

a Mort«n As:;ursori 1724 (in.?) Svartskila

A Jöns Larson 1767 1

2

FIÄRSHUS

1 Lars Hanson 1690

Hana Nil.Ison 1743
VASSTORP

-h
2

SNOGARPS MÖLLA

EBBARP

«f Jöns Jünson 1700

U*i Jöns Jünson 1709

Bomärken som inte <jått att

pluLabesLamma:ALLARÜD

1 Ohla Larson 1725

Kl"! Morten Esbürnson 1700 (in.?)

X Morten Jönson 1766

Pär Nilson 1747

l.nrB Knudsen Gövesta:17 (otydl)1700

*
Par Larson 1697

> 2 Hans Knutson 1710

Hans Knutson 1722

tHC Hans KnuLson 1724 (initial)

Lars Nilson 1746

traditionen vid denna tid då initialbomärket/
monogrammet segrar. Kanske antog hans
efterträdare Lars Nilson, som 1746 tecknade
sig “I", sin fars bomärke och tog med sig det
till sin nya gård. Möjligen tog han upp ett bo¬
märke som tidigare använts på gården Al-
laröd nr 2.

Materialet från Sövestads socken bekräftar
den hypotesen att vid denna tid - bomärkes-

ven A, vilket framgår av att Jöns Larson som
bodde på Snoggarp nr 3 som näste brukare
1747 skrev sitt bomärke A.

Hans Knutson på Allaröd nr 2 hade tydli¬
gen svårt att bestämma sig för sin namnteck¬
ning. 1710 skrev han sig 1722 4", för att
slutligen 1724 välja initialbomärket HC, en
kombination av H + K. Hans Knutsons vari¬
ation visar just försvagningen av bomärkes-
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brukets nedgång och successiva försvinnande
- ärvdes inte alltid bomärket från far till son
såsom fallet torde ha varit bara någon genera¬
tion tidigare. En nytillträdd bonde kunde anta
som sitt och sin nya gårds bomärke det bo¬
märke som brukats där av hans företrädare,
vilken inte sällan var hans svärfar. Och det är
ju inte så konstigt; bomärkenas »magiska»
och identitetsbärande karaktär hade bleknat
bort, och nya generationer tyckte det var be¬
svärligt att märka om varenda skål och red¬
skap när de tillträdde ett nytt arrende. Man
hade börjat lära sig läsa och skriva, och ens
identitet satt allt mindre i släktbomärket och
allt mer i det egna namnets initialer.

Ett.par exempel på detta förhållande: Nils
Mårtenson, Sövestad nr 28, skrev sig 1699
A, och hans bror Jöns Mårtenson, Sövestad
nr 27, skrev sig 1698 Nils Mårtensons
son Assar Nilson med hustru Boell på Söve¬
stad nr 28 hade två söner som använde helt
olika bomärken: Jöns Asserson på Sövestad
nr 18 som 1724 skrev sig och Morten As-
sarson i Snoggarp nr 3, som skrev sig 1724 6.
Troligen antog Jöns Asserson på Sövestad nr
18 det bomärke som brukats på gården före
honom istället för hans farfars bomärke av
typen A.

Bomärkesbeläggen för Fogdegården i Söve-
stads socken visar hur bomärken har trade¬
rats och ärvts från en generation till en annan
med något tillägg till den ursprungliga bo-
märkesformen. Beläggen är dels ett blysigill
från cirka 1500 med bomärket alternativt
vänt "f\ dels ett blysigill från cirka 1650
LÿP som torde ha använts av fogden Lars
Pedersen, belagd på Fogdegården 1 632—
1665 och hans änka belagd 1671-1677 och
dels ett belägg 1743 av dennes son Oluf Lars¬
sons gårds bomärke samt dennes son
Mårten Olson som 1747 tecknade sitt bo¬
märke i.

Under ca 6 generationer har bomärket för¬
ändrats från -f1 > =£ > .

Symbolisk betydelse
Bomärkesforskare har varit oense om huru¬
vida bomärken har någon symbolisk bety¬
delse eller inte. Professor Mats Rehnberg
(1938, 1951) menade utifrån sitt material
från Gruddbo by i Dalarna att det inte finns
bevis för ett sammanhang mellan bomärkets
yttre form och någon inre betydelse, bomär¬
kenas utformande har skett slumpartat.

Två brittiska forskare, Charles Sisson
(1929) och W. B. Stevenson (1954), har dock
i sina obemärkta artiklar presenterat tanken
att bomärkesbrukets ursprung bör sökas i det
av kyrkan påbjudna korstecknandet av doku¬
ment som utvecklats till personliga varianter
av korset. Stevenson pekar på möjligheten att
bomärkesbrukets snabba spridning över
Europa kan förklaras med att det understöd¬
des av den romerskkatolska kyrkans interna¬
tionella prästerskap.

Min avhandling bekräftar Sissons och
Stevensons hypoteser och visar att bomärken
verkligen har en symbolisk betydelse. Det
källmaterial som jag har använt i min under¬
sökning är 27 595 olika bomärkesbelägg från
de nordiska länderna, England, Tyskland,
Schweiz och Lettland. Avhandlingen lycka¬
des identifiera drygt 70 bomärkestyper, med
många olika varianter:

Ht A/* */*★ T* E 9? fl 4-* A &
X &/f~/f" I / 1 T/f H ♦/*/? ¥ f1 t F* #
4-/0 CD/* X 0 O >ÿ M n O/# CX

•Æ*/ö >§(/888 $

Man kan visa att dessa olika bomärkestyper
är medeltida kristna symboler som kors, tre-
enighetssymboler, Kristus- och Mariamo-
nogram samt olika helgonattribut. Mer än
hälften av referensmaterialets bomärkesbe¬
lägg visade sig vara kors i olika varianter. De
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äldsta beläggen (från 3- och 400-talen) är
också till den övervägande delen korsvarian-
ter, ofta kombinationer mellan korsformen
och Kristusmonogram som och "K

Somliga bomärken är utformade som evig-
hetsslingor: XK, 888, § och M.
Under medeltiden togs också olika helgon¬
attribut upp i kretsen av bomärken som t.ex.
attribut för S:t Olof P och ® (S;f Olafs ros),
S:t Hallvard O, S:t Laurentius (Lars) N, S:ta
Gertrud S:ta Birgitta CD eller ti,S:t Petrus
o-» och rfi samt för ärkeängeln Mikael

Det förefaller också finnas några bo-
märkestyper med förkristen symbolik. Bland
referensmaterialet har jag vaskat fram fyra
belägg av Fe-runan f och sex belägg för
dryckeshornet som beteckning för den
kristnade men en gång hedniska seden att
dricka jul samt sju belägg av den kristnade
vikingatida evighetsslingan Även om vi
lägger till valrosshjärtat eller Tursas hjärta i
de två bomärkesbeläggen av © och de fyra
beläggen av © som möjliga hedniska bo-
märkestyper, är det sannolika eller möjliga
hedniska ursprunget mycket litet, enbart en
halv promille av de undersökta bomärkesbe¬
läggen.

Mycket talar för att bomärkenas symbo¬
liska betydelse varit allmänt känd under
medeltiden och ända fram till reformationen,
men att kunskapen om deras symbolik sjönk
i glömska innan 1500-talet var till ända.

och annat lösöre, dels i olika skriftliga käll¬
material som mantalslängder, bouppteck¬
ningar, allmogens besvärsskrivelser, skatte¬
längder för Älvsborgs lösen m. m., som åter¬
finns t. ex. på de olika landsarkiven och på
Riksarkivet. Det är möjligt att göra en kart¬
läggning av en bys bomärken från de skrift¬
liga källorna så att bomärken från varje gård
och släkt beläggs. Två goda exempel att följa
för att upprätta sådana bomärkesuppteck-
ningar är Göran Dahl: Bomärken på Åland
(1994) och Valter Bergsten: Bomärken i
Medelpad (1981), som visar att en noggrann
dokumentation av såväl bomärkesbeläggets
årtal som namn på brukaren och var han eller
hon bodde kan göras av ett helt landskap.

För såväl arkeologen som bygdeforskaren
och personhistorikem kan bomärkesförteck-
ningar vara av stort värde. Genom bomärke¬
nas arvsgång kan ett arkeologiskt funnet
bomärkesbelägg vara ett indicium för att be¬
stämma till vilket hushåll ett märkt föremål
kan ha hört. Genealogen kan med en fyllig
förteckning få indikationer för släktsamband
i en by liksom för släktskap mellan genera¬
tioner. Därigenom kan bomärkesforskning
bli ytterligare en historisk hjälpvetenskap så
som redan till exempel dendrokronologi och
numismatik, och i somliga fall också bidra
till att bestämma vem ägaren var till ett visst
föremål eller till att kartlägga släktsamban¬
den i en bygd.
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Hur tolka bomärkesbelägg?
Hur kan arkeologen tolka de bomärken som
återfinns på arkeologiska fynd och sätta in
dem i fyndplatsens sociologiska kontext, och
hur kan personhistorikem eller bygdeforska¬
ren tolka det bomärkesbelägg man funnit vid
en enskild individs namn i en mantalslängd?

Bomärken återfinns framför allt i två sam¬
manhang, dels som inskurna märken i olika
bevarade eller arkeologiskt funna träredskap
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Ales stenar
-en komplicerad anläggning

Av Märta Strömberg
Prof. emer.. Institutionen för arkeologi och antikens historia. Lunds universitet

Ett stort antal välbevarade fomlämningar i vårt land är genom tillfartsvägar tillgängliga
för besök, och på anslagstavlor kan man ofta läsa om datering, form och fynd. Av¬
sikten är att förmedla kunskap om det kulturarv som dessa fornminnen utgör och ge
besökande tillfälle att studera den miljö man valt för sina anläggningar. Många är
naturskönt belägna, men ytterst få kan i fråga om storlek och placering tävla med
skeppssättningen Ales stenar i Kåseberga vid Skånes sydostkust.

Inledning
Det finns många frågor att ställa och intres¬
sera sig för i samband med Ales stenar.
Några kommer att kort beröras i denna arti¬
kel för att informera om vad som hittills har
uträttats inom »projektet Ales stenar och
Kåsebergaåsen». I litteraturförteckningen
hänvisas till en del av de skrifter som berör
material och frågor kring Ales stenar och

åsen. Ett viktigt problem att diskutera är var
och hur blocken kan ha hämtats. Var kanske
några av dem redan använda i annat sam¬
manhang och har de sedan fått en ny funktion
när de ingått i skeppssättningen? I en nyligen
publicerad artikel ställes just dessa sist¬
nämnda frågor.1 Här skall också tankar om
skeppets placering och dess betydelse för
arkeoastronomiska tolkningar liksom även

«a''á .'i

Fig. 1 . Ales stenar från luften med norra långsidan i förgrunden. Foto genom Curt Roslund.
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Fig. 2. Ales stenar inmätta och numrerade av Curt Roslund.t, ♦ ’ M
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dateringen tas upp. Eftersom detta är en arti¬
kel av begränsat omfång har framställningen
fått en översiktlig karaktär. Vid ett senare
tillfälle kommer det samlade fyndmaterialet
från såväl åsen som stensättningen att redo¬
visas och relateras till de bosättningar som är
undersökta norr om åsen.

Projektet har utförts i nära samarbete med
docent Curt Roslund vid Astronomiska av¬
delningen, Chalmers högskola i Göteborg.
Han var eldsjälen och pionjären vid Ales
stenar och har under årens lopp, vid sidan om
många uppdrag inom astronomi och arkeo-
astronomi världen över, författat ett flertal
artiklar om stensättningens speciella form
(fig.1) och betydelse. Hans mätning med den
praktiska numreringen har vi sedan använt
(fig. 2). Andra medarbetare har engagerat sig
i problem kring stenblockens olika bergarter
och ursprung samt vittringsfrekvensen på de
olika blocken. Ytterligare ett par har bidragit
med undersökning av våra fosfatprover samt

en del av benmaterialet, vartill kommer en
serie C 14-dateringar, studier av lavkrono¬
logi, försök med metallsökare och radarut¬
rustning m.m.2 Dessa olika undersökningar
har verkställts i Lund, Göteborg, Stockholm,
Uppsala och Umeå.

Av utrymmesskäl omtalas i denna artikel
inte alla de utgrävningar vi utfört i och invid
Ales stenar. Endast när så varit nödvändigt
omnämnes kortfattat vissa undersökningar.
De sex C 14-dateringar vi fått från skeppet
och strax utanför detta i södra delen faller alla
under den yngre jämåldem-vikingatid. De
har bl.a. redovisats i en tidigare Ale-artikel.3

Kåsebergaåsens mångsidiga
användning
Att Ales stenar fått sin placering på åsen kan
ha haft olika orsaker, som skall föras på tal
längre fram i artikeln. Många bosättningar
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från skilda förhistoriska perioder har lokali¬
serats till områden norr om åsen i t.ex. Valle-
berga, Hagestad och Löderup. Kåseberga by
ingår i Valleberga socken, där arkeologiska
undersökningar resulterat i rika fynd från
olika perioder, bl.a. från vikingatiden och
århundradena dessförinnan. Men även äldre
perioder är väl representerade. Det får anses
som självklart att människor med så nära av¬
stånd till kusten ville utnyttja de resurser som
fanns här. I första hand tänker man på jakt
och fiske samt sjöfärder till andra sidan
Östersjön och till Bornholm för kontakter
och utbyte. Men också på resurser vid åsens
sydsida och på stranden. Det kunde gälla
stenmaterial för en rad olika behov på bo¬
platsen och ibland som komponenter i vissa
gravar. Det kunde vara flinta, som visser¬
ligen inte alltid var av högsta kvalitet men
ändå bra nog för vardagsredskap under fram¬
för allt den yngre stenåldern och även under
bronsåldern. Stora kvantiteter sådan flinta
kan också ha hämtats vid stranden och fors¬
lats upp till områdena norr ut för att tillsam¬
mans med lera fungera som tätning mellan
blocken i gånggrifter.4 Man kunde exempel¬
vis också samla ägg och dun från fågelbon
och i någon utsträckning musslor. I stormigt
väder var det visserligen riskabelt att med båt
ta sig fram längs den österlenska kusten, men
mynningarna till de små vattendragen och
det som sedan blev Kåseberga hamn gjorde
det ändå möjligt att komma i land.

Åsen var alltså en transportled från bo¬
platserna till kusten. Men man kunde också
färdas längs åsen och därigenom undvika att
använda de särskilt under vissa årstider vat¬
tensjuka markerna strax norr om åsen. Detta
var något som gällde långt fram i tiden.
Mårten Sjöbeck, författare till många land-
skapsböcker och framstående kännare av
äldre brukningsformer, upplyste mig om
detta och menade att det var naturligt att
använda höjdstråk och att framför allt som

främling undvika att färdas på betesmarker
eller på åkrar. Ortnamnsforskaren Hugo
Areskoug instämmer i detta och har i sam¬
band med en längre utläggning tolkat Als
stene/Ales stenar och andra namnformer för
monumentet som »stenarna på den väldiga
åsen». Han påpekar också att den som kom¬
mer vandrande uppe på åsen på långt håll
kunde skönja stenskeppet och därmed även i
dis och dimma visste hur långt man hade
färdats.5 Skeppssättningen kom därmed att få
en praktisk betydelse för många människor.

När det 1989 beslutats att man i mindre
etapper -och för min del vid sidan av andra
forskningsuppgifter - skulle göra undersök¬
ningar i och vid Ales stenar för att om möjligt
öka kunskapen om skeppssättningen var det
angeläget att Kåsebergaåsen skulle ingå i
projektet. Vi ville genom rekognosceringar,
vissa provtagningar samt ytfyndsinsamling
bilda oss en egen uppfattning om huruvida
människors närvaro i området avsatt några
spår som gick att registrera. Detta har vi i
mån av tid utfört längs åsen såväl i N som i
NV och SO från skeppet räknat. Redan innan
undersökningarna påbörjades studerades upp¬
gifter om föremål, som påträffats vid fom-
lämningen eller i dess närhet. Tillsammans
med några egna undersökningar fick vi fram
att människor under skilda tider uppehållit
sig på åsen. Snart kunde jag göra en sam¬
manställning av fyndmaterialet, som redovi¬
sas i den temabok som skrevs efter kort tid i
fält.6 Och vi har med små medel gått vidare
med detta arbete, fastän det är komplicerat
både genom att aktuella delar av åsen ligger
under odling och därför inte alltid varit till¬
gängliga och genom att övriga ytor var hed¬
mark eller i varje fall låg som betesmark för
kreaturen.7 Ibland kunde man finna föremål i
de mullhögar som förts upp till ytan av sor¬
kar. Fyndmaterialet kommer sannolikt från
upprepade mer eller mindre tillfälliga säsongs¬
uppehåll för att utnyttja betesmarkerna, och
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det rör sig om yngre stenålder med början för
mer än 4000 år sedan och fortsätter på sina
ställen även under bronsåldern. I viss mån är
även jägarstenåldem för 7-8000 år sedan re¬
presenterad.

Jämåldersfynden är fåtaliga, vilket kanske
beror på att man endast gjorde korta uppehåll
under den tiden och väl heller inte lämnade
kvar sina bruksföremål. Därtill kommer att
många enkla jämredskap kan ha rostat sön¬
der eller är svåra att identifiera genom att
formerna under järnåldern ofta inte skiljer sig
så mycket från senare tiders. Ett problem
måste ha varit bristen på vatten uppe på åsen.
Möjligen kan det på vissa ställen ändå ha
funnits vatten att tillgå, men det har vi hittills
inte kunnat belägga på ett tillfredsställande

Fanns det fler stensättningar än
Ales stenar på åsen?
När man från Kåseberga hamn kommer upp
på åsen och får Ales stenar i blickfånget im¬
poneras man naturligtvis av monumentets
storlek och de många blocken (fig.l och 2)
men också av att det är den enda anlägg¬
ningen här, en solitär i ett landskap med vida
vyer även ut över Östersjön, ofta med fartyg
vid horisonten. Man tror att så har det varit så
länge skeppssättningen har funnits och att
den sett ut ungefär som i dag. Men detta är
inte en helt sann bild.

Antikvitetstecknaren C. G. G. Hilfeling
ger oss på sin teckning från 1777 en delvis
annorlunda framställning av skeppet genom
de stenar han markerar och även kommente¬
rar. Först kan man konstatera att skeppssätt¬
ningen är i relativt gott skick, även om antalet
block inte synes vara detsamma som nu och
några block är lutande eller kullfallna. Han
anger längden till något över 100 alnar och
bredden till 30 alnar, vilket ger ett cirkamått
på över 60 respektive 18 m, vilket ju inte så
mycket avviker från de nuvarande måtten.
Något förvånad blir man över att se att han på
sin karta lagt stensättningen i NO-SV i stäl¬
let för NV-SO, vilket måste vara ett minnes¬
fel vid renritningen. Det som också förvånar
oss är de tre mindre stenar som Hilfeling ritat
in längs den sydöstra skeppshalvans båda
långsidor. Han har uppenbarligen fäst stor
uppmärksamhet vid dessa sammanlagt sex
stenar, vars placering han registrerar genom
att stega upp avstånden in till skeppets re-
lingsstenar. I samtliga fall är det åtta steg.
Däremot ser han en skillnad på så sätt att det
är 14 steg mellan stenarna i fyra av fallen och
i de två andra 28 steg. Även här märker man
en regelmässighet som ger intryck av att vara
avsiktlig och i så fall kanske ha ett samband
med konstruktionen av Ales stenar.

När vi böljade våra undersökningar frå-

sätt.
Även om det finns mycket kvar att uträtta

för att utvärdera åsens betydelse vet vi ändå i
dagsläget att åsen inte endast fungerade som
en transportsträcka från slätten till kusten
utan dessutom var ett resursområde, som på
olika sätt kunde utnyttjas. Den fosfatkar¬
tering som genomfördes inom hela det in¬
hägnade området runt Ales stenar talar också
för människors närvaro, framför allt vid ås-
sluttningen i SO.8 Genom proverna fick vi
också en god insyn i markens beskaffenhet
med omväxlande sand, grus och lera.

Till sist bör sägas att den höga, breda åsen
bör ha utgjort ett skydd för bebyggelsen norr
ut, både vad gäller stormar från havet och för
att möjliggöra viss kontroll över människor
som närmade sig bosättningarna. Vi kan
alltså summera att åsen utnyttjats på åt¬
minstone följande sätt:

transportled över och längs åsen
säsongsuppehåll
insamling
jakt och fiske
sjöfärder
skydd för bosättningarna innanför åsen
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blocken går nedanför de små stenarna. Även
på kartan har Hilfeling markerat de mindre
stenarna, men här bara med »prickar» som
dock går från skeppssättningens mitt ända
ned mot stäven.10 Med hänsyn till skalan får
man väl ändå inte fästa stön-e uppmärksam¬
het på denna skillnad utan se den mer detal¬
jerade ritningen som den mest pålitliga.

Om Hilfeling har uppfattat situationen rätt
skulle det rimligtvis innebära att Ales stenar
varit en mer sammansatt anläggning än vad
vi ser i dag genom att de mindre stenarna på
båda sidorna lagts på samma avstånd från
skeppsrelingen. Om de tillhört den ursprung¬
liga konstruktionen skulle de ha legat orub¬
bade kvar under många århundraden fram till
åtminstone Hilfelings tid. Vad som sedan
hänt är oklart.

Ytterligare en förklaring till dessa mindre
stenars förekomst skulle kunna vara att de är
rester av anläggningar före tillkomsten av
Ales stenar. I efterhand har vi då funderat
över om den dekorerade uma som påträffa-

gade vi oss om denna uträknade placering
skulle kunna ha haft en särskild betydelse för
ceremonier vid årstidsväxlingama eller möj¬
ligen ha varit ett praktiskt led i genomföran¬
det av en parabel- eller annan geometrisk
konstruktion.9 Med hjälp av stålspett för¬
sökte vi göra en ungefärlig beräkning av var
åtminstone några av Hilfelings stenar kan ha
varit placerade för att på ett par ställen loka¬
lisera eventuella fundament eller stödpack¬
ningar. Men vi fann inga sådana spår. Inte
heller utgrävning i mindre skala gav några
resultat. Därav drog vi den slutsatsen att
dessa stenar placerats ovanpå dåtida markyta
och därför kan ha flyttats bort eller i varje fall
rubbats vid senare tillfällen. Genom frilägg¬
ning av en större yta skulle man möjligen
komma längre i denna fråga. Av Hilfelings
ritning av skeppssättningen får man en viss
uppfattning om var de mindre stenarna varit
placerade. De ligger från långsidornas mitt i
riktning mot sydöstra spetsen men inte ända
ned. Det framgår klart att flera av de stora
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Fig. 3. Ales stenar med markering av sex C 14-dateringar.
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des inuti skeppet inte långt från ena lång¬
sidan kunde ha tillhört en sådan äldre kon¬
struktion. En förkolnad matskorpa har C 14-
daterats till 540-650 efter vår tideräknings
böljan (prov 5, fig. 3). Samma datering blev
det på träkol funnet tillsammans med brända
benrester under ett block på motsatta sidan.11

Men vid 1800-talets mitt samt även ett 20-

stensättningar inritade i anslutning till Ales
stenar. Det var ju det storslagna skeppet som
tilldrog sig uppmärksamhet och som man
ansåg sig kunna knyta till sjöslag och be¬
römda män.

Svaret på rubriken i denna del av artikeln
måste först bli att det kan ha funnits små an¬
läggningar i direkt anslutning till Ales stenar
och att man inte kan bortse från att det på
1700-talet fanns några regelbundet placerade
stenar av mindre format. Men det är ännu
oklart om de skall tolkas som ingående i en
konstruktion som verkligen hörde samman
med den stora skeppssättningen eller om de
är rester av äldre anläggningar, som man
kanske av pietetsskäl inte avlägsnade. Det
vore också möjligt att föreställa sig att de till¬
kommit under stenskeppets aktiva använd-
ningsperiod av någon viktig anledning.

I dag ser man inga udda resta stenar på
åsen. Den ca 1,5 m långa sten som lands¬
antikvarie Harald Olsson redogör för i en
rapport år 1950 till riksantikvarieämbetet
säges vara en »kullfallen bautasten» ca 60 m
N om Ales stenar. Att den har, enligt Olsson,
stått i en halv meter djup jordfylld grop styr¬
ker antagandet om att det verkligen rör sig
om en rest sten. Blocket sänktes sedan en
meter ned i marken. Vid våra undersökningar
1992 fann vi ca 33 m SV om norra stävstenen
(Ml) en nedsänkt sten av granit med en
omkrets på 2,8 m. Vi hade vid detta tillfälle
ingen möjlighet att frilägga hela blocket för
att kunna avgöra om det är en udda rest sten
eller om den ingått i en stensättning. En
tredje möjlighet är att det är en i åsen natur¬
ligt förekommande sten, men detta är kanske
inte så sannolikt med hänsyn till att det inte
finns så många större stenar i området. Vi har
uppgifter om stora stenar, som i vissa fall kan
ha tillhört Ales stenars konstruktion och
senare återfördes dit, men som i andra fall
kördes ned mot åskanten och vältes ned i
vattnet. Enligt en källa har några stora stenar

tal år senare finner vi en annan bild av Ales
stenar, förmedlad av N. G. Bruzelius.12 Även
han gör en teckning av stenskeppet, som
dock uppges bestå av ett färre antal block än
vad nu är fallet. Bruzelius nämner också
förekomsten av mindre stenar, men det
skulle då på Ales stenars ena långsida röra
sig om en skeppssättning som var ca 19 x 6 m
stor och omfattade åtta stenar. På den andra
sidan fanns bara två stenar kvar, men Bruze¬
lius har av en tidigare markägare fått veta att
dessa stenar ingått i en anläggning av samma
slag.

Hur skall dessa olika tolkningar från 17-
respektive 1800-talet förklaras? Gemensamt
är ju att det i båda fallen är mindre stenar än
blocken i Ales stenar. Likaså har det funnits
sådana stenar på båda sidor om den stora
skeppssättningen, och dessutom var de pla¬
cerade invid den sydöstra delen enligt den så¬
vitt man kan bedöma trovärdige markägaren.
Däremot är det svårare att finna en rimlig för¬
klaring till de olika uppgifterna hos Hilfeling
respektive Bruzelius om antalet stenar. Båda
var goda iakttagare och kunniga i fråga om
fomlämningars varierande utseende. Och
som vi sett har Hilfeling gjort en special¬
granskning av de små stenarna, som han
uppenbarligen sätter i samband med Ales
stenar. Bruzelius har å sin sida reagerat på att
det fanns en grupp stenar, som han tolkade
som en skeppssättning fastän den inte var
komplett, och han har tydligen tagit reda på
att det funnits en pendang på den andra sidan.

Det är kanske mindre överraskande att det
på andra äldre kartor inte finns några mindre
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sprängts och andra block transporterats ned
till byn för att användas i husbyggen, men
förts upp igen när Ales stenar skulle restau¬
reras.13

Vi kan inte lita på alla dessa uppgifter, som
ibland förmedlats i andra hand. Man kan anta
att några av de omnämnda stenama ur¬
sprungligen hört till Ales stenar men vid
olika tillfällen flyttats, kanske i samband
med odlingen. Vissa kan ha ingått i andra
sammanhang före (eller möjligen efter) Ales
stenars tillkomst och andra åter funnits natur¬
ligt någonstans i närområdet, dock inte i
åsen.14 Om det stått större resta stenar kvar
intill skeppssättningen vid de tidpunkter
under 17- respektive 1800-talet, närHilfeling
och Bruzelius var där måste det ha rört sig
om enstaka, kanske kullfallna stenar på så¬
dant avstånd att de inte tilldrog sig någon
uppmärksamhet.

Om man kunde genomföra en sondering
med täta avstånd kunde man kanske komma
vidare i denna fråga trots att jordbruket kraf¬
tigt minskat möjligheterna.

höga träd eller om den varit kal. Roslund
ville emellertid inte göra gällande att hans
uppslag var det enda rätta. Det krävs mer
forskning för att nå säkrare resultat, och
kanske får vi-som skalden Anders Österling
skriver i sin välkända, underbara dikt-aldrig
veta sanningen om det stora skeppet på åsen.
Roslund har sedan arbetat vidare med frågor
kring Ales stenar och även i vissa fall modi¬
fierat sina åsikter. Den astronomiska funktio¬
nen kan t.o.m. ha begränsats till att enbart ha
rituell innebörd.15

Roslund har också granskat de resultat
som Bob G. Lind, institutionsfri forskare från
Malmö, framlagt i olika skrifter, bl.a. en med
titeln Solens skepp och Als stenarJ6 Enligt
Roslund finns det mycket att anmärka på i
Linds undersökningsmetod och argumenta¬
tion, och han reagerar överhuvudtaget på
Linds ovetenskapliga sätt att arbeta och
ovilja att ta till sig vad Roslund benämner
»elementära astronomiska fakta». Han fram¬
håller också att det egentligen var onödigt att
lägga ned så mycket kraft på att bygga en
skeppssättning med dessa mått för att fort¬
löpande kunna följa tidens gång. Man kunde
lösa problemet med att hålla en manshög
stolpe, som vid middagstid kastar sin skugga
på en 10 m tång stock som man placerat från
stolpens bas i riktning mot norr.17 Han om¬
nämner också docent Göran Henriksson vid
Astronomiska observatoriet i Uppsala, som
med en utrustning och mätteknik av hög
klass gjort vissa undersökningar vid Ales
stenar och bl.a. framlagt en teori om hur
stävstenama kunde ha använts för observa¬
tioner av solens och månens upp- och ned¬
gång under stenåldern. Eftersom det inte är
klarlagt om den norra stävstenen står i ur¬
sprungligt läge, är han dock numera osäker
på om hans teori stämmer.18

För ett framgångsrikt arbete inom arkeo-
astronomin måste en förutsättning vara att
man förutom gedigna kunskaper i ämnet kan

Arkeoastronomi vid Ales stenar
I tidskriften Forskning och framsteg 1979
ingår en artikel författad av Curt Roslund.
Den har titeln »Ale - fomtidsmatematiker
och astronom?» och har blivit en ofta citerad
skrift, i vilken Roslund gör gällande att Ales
stenar inte är den vanliga sortens skepps¬
sättning, där sidoborden är cirkelbågar. I
stället är stensättningen enligt hans mening
konstruerad med hjälp av två motställda
parabler, och just genom denna form kunde
tidpunkten för sommarsolståndet bestäm¬
mas, vilket i sin tur hade sin praktiska bety¬
delse för en lantbrukande befolkning. Resul¬
taten av hans arbete då och senare blev en
datering med en spännvidd mellan 300 f. Kr.
och 300 e. Kr. beroende på om siktpunkten
vid Borrby backar var bevuxen med 15 m
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utgå ifrån att det objekt man skall studera inte
är rubbat ur läge eller att man vet exakt hur
det tidigare varit placerat, framför allt när det
som här gäller stenar man vill använda för
sina studier. Annars riskerar man att dra fel¬
aktiga slutsatser av mätningarna. Dessutom
skall det redovisas hur man kommit fram till
sina resultat och exakt varifrån varje enskild
iakttagelse och mätning gjorts. Roslund stu¬
derade såväl äldre uppgifter som ritningar
och foton och kunde därigenom bilda sig en
uppfattning om vad som skett i samband med
den första restaureringen (1916). Han noterar
felaktigheter men ser också att man trots allt
gått försiktigt till väga. Endast 16 av de 59
blocken står kvar i ursprungligt läge. Men
detta behöver inte betyda att alla de andra är
flyttade från ursprunglig plats. De kan i vissa
fall endast ha lyfts upp från lutande ställning
eller från liggande läge utan att det ställt till
mycket skada. Intressant i detta sammanhang
är att den undersökning Rabbe Sjöberg ut¬
förde av vittringsgraden i blocken med en
speciell metod ger som resultat att endast ett
block kan antas vara vänt och då 180°. Detta
kan möjligen ha skett vid restaureringen
1956. Sjöbergs arbetshypotes var att de sidor
av blocken som vette mot havet hade högre
vittringsgrad än de inåt land liksom även att
stenar som legat kullfallna också hade lägre
vittringsgrad. Detta ansåg han sig i stort sett
ha fått bekräftat, fastän man ju inte kan veta
om andra block än de ursprungliga i vissa fall
kan ha tillförts anläggningen.19

I sina olika skrifter har Roslund redovisat
sina utgångspunkter, metoder och resultat
och har varit öppen för justeringar. I artiklar
2002 påpekar han att Ales stenar faktiskt har
den enda naturliga placeringen: Det stora
skeppet följer kustlinjen längs åsen och han
säger: »Varje annan orientering av Ales
stenar skulle ha förstört enheten mellan sten-
sättningen och naturen».20 Var det kanske så
enkelt?

Var fanns det block av samma slag
som i Ales stenar?
En grupp geologer med Jan Bergström i
spetsen genomförde en undersökning av alla
blocken i Ales stenar och redovisade sina
resultat i denna tidskrift. Det rör sig i stor
utsträckning om Smålandsgraniter, men det
ingår också gnejser med olika ursprung.
Stenarna är spolformiga samt ca 2,5 gånger
så långa som breda. Detta betyder att man
måste ha sökt på många platser på i första
hand Österlen för att hitta just denna ovan¬
liga form. Enligt Bergström kan man inte
utgå ifrån att blocken har hämtats ur Kåse-
bergaåsen.

Märkligt nog är stenarna i skeppets mitt¬
linje av s.k. Hardebergasandsten, en närmast
vit kvartsitisk kambrisk sandsten, som i stora
exemplar främst har funnits att tillgå längre
upp vid kusten, mellan Gislövshammar och
Simrishamn. Av dessa skiljer stavstenarna
(Ml och M3) ut sig från de andra just genom
sin storlek och form. De har inga brytmärken
utan har snarast legat lösa på sin ursprungliga
plats varefter de på något sätt (med flotte, båt
eller på isen) transporterats mer än 20 km ned
till Kåseberga. De två andra stenarna i mitt¬
linjen (M2 och M4) behöver enligt Berg¬
ström inte ha flyttats från samma plats som
stavstenarna utan kan ha legat som lösa
block2'

I norra delarna av Valleberga, Löderups
socken och angränsande byar ligger Tuvorna,
som är ett på sina ställen vattensjukt och
mycket stenrikt område. Här och var ligger
här ansamlingar av stora block. Man kunde
då tro att det var här man hämtade materialet
till olika anläggningar under förhistorisk tid.
Detta är inte osannolikt i de fall man fann
stenar av rätt sort. Kan det ha gällt även Ales
stenar? För att om möjligt få svar på denna
fråga bad jag professor Jan Bergström se när¬
mare på stenforekomsten i Tuvorna, vilket
han år 2000 gjorde tillsammans med en kol-
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För Österlens del kan hänvisas till Järre-
stad, där man under senare år undersökt en
plats med inte mindre än tre hallar från
600-tal till mitten av 900-talet, den yngsta
ca 50x 14 m stor. Här hade man också byggt
en palissad samt en kultplats.23 Det är intres¬
sant att jämföra detta fomminneskomplex
med Ales stenar, som visar samma spänn¬
vidd i dateringen och där det i båda fallen är
fråga om stora anläggningar.

Med ett sådant synsätt är det inte orimligt
att föreställa sig Ales stenar som ett projekt,
som kunde genomföras tack vare att man slöt
sig samman under vikingatiden eller en tid
dessförinnan. Platsen var välkänd och utnytt¬
jad sedan länge, och här kan ha funnits en
kultplats med brända människoben och möj¬
ligen även gravar. Norr om åsen har vi un¬
dersökt många bosättningar och gravfält från
yngre järnålder i Ingelstorp, Valleberga och
Löderup.24 Hilfeling ritar på sin karta in ett
gravfält vid »Valles hög» i Valleberga med
anteckning om ovala stensättningar och resta
stenar.25 Vi har inte lyckats återfinna denna
plats, men kanske avses i stället Stockholms-
gården, där en stor fyndplats från bl.a. yngre
jänålder undersökts och där resta stenar
skulle kunna ha funnits.26 Fortsätter man
österut och sedan upp mot Simrishamn finns
det också spår av bosättningar i t.ex. Gislöv.
Och Hilfeling har 1777 markerat åtskilliga
stensättningar vid kusten söder om Brante-
vik. Några av dessa finns kvar, medan andra
sedan länge är borta.27 Vi vet alltså att det har
funnits bosättningar från yngre järnålder i
denna del av Österlen, och även innanför det
kustnära området kan sådana påvisas.

Det ligger därför nära till hands att se Ales
stenar i ett dylikt sammanhang. Man har på
olika ställen i Skåne byggt hallar och även
stora skeppssättningar. Ales stenar är visser¬
ligen den största nu bevarade, men i Färlöv
nära Kristianstad har man funnit större sten-
skepp med ungefär samma dateringar.2*

lega, l:e statsgeolog Karl-Axel Kornfält i
Lund. Båda har lång erfarenhet av Skånes
berggrund. De kom fram till att det rör sig om
andra granitoida bergarter än de i Ales stenar.
Eftersom blocken dessutom inte har samma
långsträckta form anser de det fullständigt
uteslutet att Kåsebergaskeppets stenar kan ha
hämtats från Tuvorna.22

Vid undersökningen vid några av blocken
studerade vi även de mindre stenar som låg
som stödpackningar och fundament vid
basen. Det är här delvis fråga om bergarter av
samma slag som i de stora stenarna. Många
av dessa små stenar har sannolikt hämtats
från den närliggande stranden, medan det i
andra fall kan röra sig om delar av större
stenar, som man slagit sönder för att de skulle
få lämpligt format för att infogas i pack¬
ningen. Detta redovisas i annat sammanhang.

Med undantag för uppgifterna om stav¬
stenarnas förmodade härkomst är det ännu en
öppen fråga var man kunnat hämta de andra
blocken. Det bör ha skett inom ett rimligt av¬
stånd från åsen, men samtidigt menar man
från geologisk sida att det kan ha varit svårt
att finna just den form man önskade för att
konstruera ett monument av denna storlek. I
följande avsnitt skall detta vidarebehandlas i
hypotetisk form.

En stark styrning bakom
tillkomsten av Ales stenar?
Det måste ha funnits goda skäl till att man
lade ned ett så stort arbete på att leta fram alla
dessa block av speciell form och storlek,
släpa upp dem till åsen och sedan konstruera
skeppssättningen. Om man utgår att det rör
sig om yngre järnålder-vikingatid är det en
tid då mycket händer. Mindre befolknings¬
grupper sluter sig samman, handeln ökar
både nära och långt bort. Ett riksenande
närmar sig, och ett försvar till sjöss (en sorts
ledung) börjar planeras.
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Bakgrunden till sådana mycket stora an¬
läggningar bör därför ses som en manifesta¬
tion genomförd av flera grupper i maktposi¬
tion. Ales stenar kunde knappast ha byggts
av ett par av de kärnfamiljer som bodde i när¬
heten. Det måste ha varit någon form av sam¬
manslutning, troligen med en stark ledare,
som kunde planera och genomföra ett sådant
arbete. Platsen kan ha ansetts lämplig på
grund av att den låg på något avstånd från
bosättningarna norr om åsen. Även om denna
under yngre järnåldern sporadiskt använts
för sommarbete, behöver detta inte ha hind¬
rat uppförandet av stensättningen. När den
väl var färdig har den troligen endast »an¬
vänts»« vid några speciella tillfällen under
året, kanske vid årstidsväxlingama, då män¬
niskor från bygden kallats till möte här uppe
för att utföra kultiska ceremonier, avgöra frå¬
gor av politisk-ekonomisk-social art, skipa
rätt m.m.

Här och var ser man att stenar tagits bort från
en anläggning för att användas i en annan.20

Kunde man verkligen göra på detta sätt?
Var det inte tabu att ta bort delar från en grav
eller annan anläggning med religiös eller
kultisk innebörd? Mitt svar är att det säkert
beror på i vilket sammanhang detta skett. När
det gäller de många skeletten och gravgå-
voma i megalitgravamas kamrar så har vi
sett åtskilliga exempel på att det skett utrens¬
ningar med syfte att bereda plats för nya be¬
gravningar. Under bestämda förhållanden
kan det ha accepterats såsom t.ex. när man
återanvände block från sin egen bygd. I så
fall kan det ha varit en dubbel mening med att
ta blocken, nämligen dels som ett bidrag till
den nya anläggningen, dels som en symbol¬
handling genom att man fört med sig stenar
som tidigare haft en funktion i det äldre sam¬
hället där man hade sina rötter.30

1Valleberga måste det ha funnits minst en,
kanske flera stenkammargravar. Det kunde
vi konstatera genom att vi på en plats fann
diverse spår av en sådan, dock inte de stora
block som sannolikt har funnits men tagits
bort.31 I Hagestad finns det fyra sådana. Två
av dem är relativt välbevarade, medan de två
andra är påtagligt skadade. Enligt uppgift har
stenblock tagits från ett par av gravarna för
att användas i husbyggen men ibland åter¬
förts till platsen. Detta kan givetvis gälla
även andra fornlämningar med olika slags
stenmaterial, men man får inte bortse från
möjligheten att detta skett redan under för¬
historisk tid.

På två av megalitgravama i Hagestad upp¬
visar ett par block ett stort antal inhuggna
skålgropar, en företeelse som man främst
finner på bronsålderns hällristningsytor och
ibland på lösa block, men även dessförinnan
under yngre stenåldern och sedan sporadiskt
under järnåldern in i vikingatid. Ibland upp¬
visar megalitgravar neolitiska skålgropar
även inuti gravrummen.

Återanvända block i Ales stenar?
Det har uppenbarligen inte varit lätt att finna
lämpliga block till den stora anläggningen.
Det har krävts god lokalkännedom inom ett
rimligt stort område, och eftersom platserna
ofta inte bebotts samtidigt av mer än några få
kärnfamiljer har arbetsstyrkan måst rekryte¬
ras från ett flertal gårdar eller byar.

Man frågar sig då var i närområdet man
kunnat finna block av detta slag. Några lösa
block kan man ha funnit utan större ansträng¬
ning, men troligen inte tillräckligt många.
Lösningen på problemet kan ha blivit att ta
stenar som använts i konstruktioner från
äldre tid. Ett bra exempel på ett sådant bete¬
ende är den stora gravplatsen Lindholm Höje
vid Limfjorden, som skonats från förstörelse
genom att den ställvis överlagrats av flyg¬
sand. Där har undersökts skeppsformiga,
ovala och andra sorters stensättningar m.m.
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I samband med fältarbetena undersöktes
prover från blocken av Geologiska institutio¬
nen i Lund. Många är avlånga, olika breda
stenar, som ganska mycket liknar relings¬
blocken i Ales stenar. Materialet är i huvud¬
sak granit, gnejs och gnejsgranit.

Åtskilliga block i Ales stenar har skålgro¬
par. Vid undersökningarna blev vi förvånade
över att dessa skålgropar placerats såväl på
blockens ovansida som deras bak- och fram¬
sida samt smalsida. Det är också stor varia¬
tion på hur väl de bevarats genom att några är
i gott skick medan andra är slitna. Den inte
geologiskt skolade kan också felaktigt tolka
naturligt eroderade gropar som inhuggna
skålgropar. När vi sedan undersökte vissa
block ända ned till basen med stenpackning-
ama fann vi skålgropar även där (fig. 4 är ett
exempel, fig. 5 ett annat). Stora resta block
med skålgropar spridda längs en sida från
markyta till topp finner man på olika platser,
t.ex. Penninggraven vid Kivik.32

Den talrika förekomsten av skålgropar,
som vi hittills kunnat belägga, och den varie¬
rande placeringen ger anledning till reflek-
tioner över när skålgropama tillkommit. I
samband därmed måste fyndplatser studeras
i ett större kronologiskt och geografiskt per¬
spektiv. I nuvarande situation kan man fram¬
föra följande hypotetiska påståenden:

1. Många block kan antas redan vara för¬
sedda med skålgropar när de förts upp på
åsen. Men man kan inte säkert påstå att detta
gällt alla blocken. Några kan ha tillkommit i
anslutning till ceremonier under skeppets
användningstid, men de bör då ha haft en
rimlig placering för inhuggningen.

2. På åsen kan det ha förekommit kultiska
ceremonier redan under bronsåldern. I tema¬
boken försökte jag se stensättningen som till¬
kommen antingen under äldre bronsåldern
eller vikingatiden. Skälen för den första
dateringen skulle då vara att det är en tid när
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Fig 4. Block N 25. Nederdelen med stödpackning samt
skålgropar såväl över som under markytan. Foto Stig
Lindbom, Kristianstad.
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Fig. 5. Block S 27. Nederdelen med talrika skålgropar.
Foto Klas Hyltén-Cavallius, Lund.
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14 Bergström 1 990, s. 28 f.
i? Roslund 1979, s. 6 ff.; 1990, s.113 ff.; 1991, s. 179 ff.;
2002. s. 94 ff.
16 Lind 1996.
17 Roslund 2002, s. 104 ff,; Roslund & Lindström 2002.
s. 47 ff.
18 Henriksson har författat kompendieT, som bl.a. om¬
fattat Ales stenar och som utkommit i olika utgåvor, t.cx.
1994.
19 Sjöberg 1993.
20 Roslund & Lindström 2002, s. 51.
21 Bergström m.fl. 1989, s. 1 ff.; Bergström 1990, s. 23 ff.
22 Brev från Bergström 12.10.2000. Se även Strömberg
2003, s. 85.
23 Söderberg 2003.
24 Strömberg 1982, fig. 143.
25 Åberg 1960, fig. 3.
26 Strömberg 1961, s. 20 ff.
22 Strömberg 1985, s. 118 ff,
28 Björk 1999, s. 67 ff.
39 Ramskou 1976. fig. 1.
30 Pe[er Carelli tackas för givande diskussion i detta
ämne.
31 Strömberg 1976. s. 5.
32 Althin 1945, Taf. 84.
33 Strömberg 1990, s. 104 ff.

införsel av brons var viktig, och förutsätt¬
ningen härför var ett överskott i egen pro¬
duktion. För att detta skulle fungera krävdes
en maktelit med goda kontakter med omvärl¬
den. Stenskeppet skulle då vara en symbol
för sjöfart och makt. Detta var ett intressant
tankeexperiment, där rika gravar från äldre
bronsålder samt en stor samtida metalldepå
vid åsens norra kant drogs in i diskussio¬
nen.3-1 Men handelskontakter med metall¬
import behöver egentligen inte ha inneburit
att man byggde den stora stensättningen.

3. Man kan också, som här har gjorts, påstå
att skeppssättningen är tillkommen i en bryt¬
ningstid under yngre järnålder-vikingatid
och då,med flera syften. Att genomföra detta
krävde en stark styrning och en samstämmig¬
het i arbetsinsatserna. Stenskeppet kom då att
bli en symbol för en ny tid med fastare sam¬
hällsorganisation. Skeppssättningar har upp¬
enbarligen haft olika innebörd, men det är
kanske inte nödvändigt att alltid se dem som
vittnesbörd om det hedniska samhället. Skep¬
pet byggt i sten - och synligt från havet -

skulle också i detta sammanhang kunna
åskådliggöra betydelsen av stora skepp som
en maktdemonstration.
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Ett slottskapell på Arilds läge
Av Caroline Ranby
Fil.mag., bebyggelsehistoriker, Nyhamnsläge

Artikeln är skriven inom ramarna för en byggnadshisiorisk utredning av Arilds kapell,
vilken författaren utfört för Brunnby församlings räkning och vilken omfattar kapellets
utveckling från grundläggningen på 14Ü0-talet fram till nutid. Arbetet har finansierats
med medel från Ebbe Kocks stiftelse samt Gyllenstiemska Krapperupstiftelsen.
Tack till Ingrid Sjöström, Riksantikvarieämbetet för värdefulla kommentarer.

Ibland kan ytterst små detaljer i ett forsk¬
ningsarbete leda vidare till en förståelse av
de mer övergripande historiska sambanden.
En del i en byggnad eller en formulering i en
skriftlig källa kan utgöra ingången till de vi¬
dare perspektiven. En sådan, hittills försum¬
mad detalj står att finna i det lilla medeltida
kustkapellet på Arilds läge. Detta rymmer en
unik och komplett 1700-talsinredning, vars
tillkomst är väl dokumenterad i de skriftliga
källoma. Vid en närmre granskning visar det
sig emellertid att inredningen ingalunda be¬
står av enhetligt 1700-tal. Även äldre delar
ingår. Dessa delar ger oss en antydan om att
det före tillkomsten av 1700-talets folkligt
rustika och färggranna kapellinredning fanns
ett helt annat kyrkorum, ett rum med ett mer
förfinat och högreståndsaktigt uttryck, ett
litet slottskapell. Detta faktum kan tyckas
motsägelsefullt. Varför kosta på ett enkelt
kustkapell i ett fattigt fiskeläge denna prakt?
Vem hade ambitionen att inreda ett slotts¬
kapell på Arilds läge?

arrangemang från 1730-talets slut. Det se¬
nare består av en stor altartavla, vilken flan¬
keras av två åttkantiga korgar på pelare.
Korgen söder om altaret fungerar som pre¬
dikstol medan pendangen norr om altaret har
varit orgelläktare. De båda korgarna förbinds
med altartavlan via två rundade och dörrför-
sedda skärmväggar, och det är just dessa kor¬
gar som utgör de äldre delarna i inredningen.
Detta framgår både av anordningens kon¬
struktion och av predikstolens och pen¬
dangens formspråk, vilket snarast kan föras
till 1600-talets början, medan skärmverket
och altartavlan tillkom 1737.

Visserligen är det, enligt Ingrid Sjöström,
inte ovanligt med stilmässiga retardationer i
skånska sockenkyrkor,1 men korgarna i
Arilds kapell är inte tillverkade i en helhet
med skärmverket, utan korgarna är gjorda för
sig och skärmarna för sig. Korgarnas orna¬
mentik, dekorativa lister och bemålning finns
därtill på platser som idag döljs av skär¬
marna, men som en gång varit synliga. Mar-
moreringsmålningen skiljer sig därtill från
den som finns på bänkinredningen, vilken är
grövre och betydligt mer färgstark. Den
svaga bemålning som idag finns kvar på pre¬
dikstolen och dess pendang ger ett i grunden
mer professionellt intryck, vilket man sökt
efterlikna på bänkinredningen. Därför är det

Kapellets inredning
Den befintliga inredningen i Arilds kapell
omfattar en marmoreringsmålad bänkinred¬
ning i starka färger tillkommen på 1740-talet
samt ett likaledes marmoreringsmålat altar-
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Arilds kapell från söder med Skälderviken och Bjärehalvön i bakgrunden.

Kapellets altararrangemang med predikstol till höger och orgelpendang till vänster. Altartavlan är målad av Johan
Henrik Scheffel 1738.
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till ett orgelverk. Anteckningarna är emeller¬
tid i övrigt behäftade med en mängd fel, vilka
samtliga tyder på feltolkningar av P. G. von
Kochens dagbok. Uppgiften måste därför
anses ha ett högst begränsat källvärde.5 Möj¬
ligen kan orgelpiporna ha varit tillverkade i
trä, vilket emellertid inte kan tas som intäkt
för att orgeln var en kuliss. Orgelpipor till¬
verkas i både metall och trä. Användandet av
ordet förlorat i förbindelse med orgelverket
kan med största säkerhet inte heller tolkas
som en syftning på ett skenbart eller imiterat
instrument. Göran Hallberg meddelar att
ordet förlorat sannolikt aldrig haft denna be¬
tydelse. Troligen har man i ordet förlorat ej
heller lagt den innebörd vi oftast gör idag,
nämligen förkommet eller försvunnet. Istäl¬
let har ordet sannolikt haft en numera ej
längre bruklig betydelse, nämligen förfallen,
förstörd, i vanvårdat och dåligt skick eller
obrukbar.6

Slutsatsen måste bli att det vid tidpunkten
för 1700-talets renovering både fanns en pre¬
dikstol, vilken var bofällig, förfallen, och ett
orgelverk, som var obrukbart. Det senare kan
beskådas på ett fotografi från tiden före 1900,
av vilket det även framgår att både predik¬
stolen och orgelpendangen var försedda med
baldakiner fastade i innertaket.

troligt att korgarna har en ursprunglig mar¬
morering från 1600-talet, vilken komplette¬
rats och fyllts i vid renoveringsarbetena kring
1740.

De skriftliga källorna
Vid en snabb genomläsning av de skriftliga
källorna kan man få intrycket att predikstolen
och pendangen nytillverkades 1737, men en
mer noggrann läsning ger upphov till tvivel.
Ordvalet kan lika gärna tyda på en renover¬
ing. Då arbetet inleddes i april månad 1737
skrev den dåvarande ägaren av Krapperups
gods och Arilds läge, Petter Gotthard von
Kocheti, följande i sin dagbok: »Mäster Ola
Oloffsson Skånberg ifrån Engelholm med
sine wärektyg hijtkommen, att effter sluten
Contract i Hel: Arilds Läijes Capel begynna
arbeta på Altaret och Predijcke Stöhlen»7
De anteckningar som gjordes i kapellets
räkenskapsbok vid samma tillfälle skall med
största sannolikhet också tolkas så att det
endast var altartavla och skärmar (två rund-
ningar) som tillkom på 1700-talet. Predik¬
stolen och dess pendang fanns redan: »All-
denstund ingen Altar Tafla i detta hel: Arilds
Läyets Capell funnits, och Predycke Stöhlen
dessutom warit mycket boofällig» har kon¬
trakt slutits med mäster Ola Ohlson Skånberg
i vilket han den 4 mars 1737 förbundit sig att
»Altar Tafvlan med twänne Rundningar, som
sluta Predycke Stöhlen och det förlåhrade
Orgelwercket tillsammans, för 40 Rd smt
arbetslöhn att förfärdiga».3 De skriftliga käl¬
lorna säger således inget om en nytillverk¬
ning av predikstol och orgelpendang.

Orgelverket beskrivs däremot som förlo¬
rat. Detta har i äldre litteratur tolkats som att
orgeln var imiterad.4 Anteckningar i Histo¬
riska museets arkiv i Lund, vilka bygger på
uppgifter ur ett häfte av okänd författare
tryckt 1903, anger att kapellet 1737 erhöll en
trästomme vilken skulle efterlikna fasaden

Förebilder
Bevarade anordningar av detta slag med pre¬
dikstol och pendang på ömse sidor altaret, är
enligt Ingrid Sjöström ovanliga. De återfinns
emellertid i några slottskapell och patronats-
kyrkor, som exempelvis på Ericsberg och
Salsta, där arrangemangen är daterade till
1670-80-talet respektive 1711.7 Ytterligare
ett exempel på en liknande inredning finns i
Hesselbyholms slottskapell, vilken i Slott
och herresäten i Sverige daterats till 1660-
talet;8 i Riksantikvarieämbetets byggnadsre¬
gister dateras predikstolen dock till 1700-
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Predikstolskorgens sammanfogning med
den dörrförsedda skärmväggen. Bilden
visar den del av korgen som döljs bakom
skärmen och som har en bevarad, svag
marmoreringsmälning. Den bruna färgen
på korgens nedre del och skärmen härrör
från en renovering av kapellet utförd
1900, då hela altararrangemanget samt
bänkinredningen målades över med en
täckande brun färg.
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1770. Därtill har slottskyrkan på Läckö en
orgel från 1668 placerad som en pendang till
predikstolen från 1666,9 och på Jacobsdal
(Ulriksdal) har det enligt en teckning av
Erik Dahlbergh funnits ett liknande arrange¬
mang.10

Altare flankerade av predikstol och pen¬
dang hörde den svenska barocken till. Före¬
bilderna kan ha hämtats från tyska slotts¬
kapell, där lösningen förekom från sent
1500-tal.11 Även om de är exklusivare, på¬
minner flera av de mellansvenska slotts¬
kapellens inredningar mycket om den i

Arilds kapell. I Salsta slottskyrka förbinds
pendangerna med altaret via två trappor.
Pendangerna rymmer predikstol respektive
en piporgel, och likheten med arrangemanget
i Arilds kapell är slående.12 Detsamma gäller
Hesselbyholms kapell där predikstolens pen¬
dang likaledes rymmer en orgel med pipor.
Ericsbergs kapell har en något annan gestalt¬
ning. I detta kyrkorum omfattas altaret av två
dörrar. Ovan dessa dörrar är två balkonglik-
nande och baldakinförsedda korgar uppsatta,
varav en med funktion som predikstol och en
som orgelläktare.13 I Läckö slottskyrka
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består predikstolens pendang av en större,
rektangulär orgelfasad,14 medan Jacobsdals
kapell hade två sex- eller åttkantiga korgar:
en predikstol och en orgelpendang.15

härstammar till vissa delar från denna tid,
men skall till vissa delar vara av något senare
datum. Christina Catharinas bror var riks¬
kanslern Magnus Gabriel De la Gardie, en av
1600-talets största byggherrar i Sverige.
Förutom en rad stora slottsbyggen lät han
även inreda ett tiotal kapell och kyrkor. Till
dessa hörde Läckö slottskyrka, vilken stod
klar för invigning 166820 samt slottskyrkan i
norra flygeln på Jacobsdal, tillkommen vid
ombyggnadsarbeten i början av 1660-talet.
Därtill lät han inreda ett kapell på Karlberg,
med samma planform som Läckö, samt på
Venngam 21 Även Christina Catharina ägnade
sig åt byggnadsverksamhet på flera platser
och inredde 1699 en kyrksal på Torpa sten¬
hus.22 Kapellen på Venngam och Torpa hade
dock annan planform än den vi finner i Arild.

Byggherrar
Arrangemang med predikstol och orgelpen¬
dang tycks i Sverige således främst höra till
1600-talets senare hälft. Förebilder har knap¬
past saknats för den som lät utföra inred¬
ningen i Arilds kapell. Frågan är vem det kan
ha varit. Hypotetiskt sett kan flera personer
vara aktuella. De bör dock sökas i Krappe-
rups ägarlängd. Sedan år 1580 ägdes näm¬
ligen Arilds läge av Krapperup. Då hade
godsherren Mourids Podebusk bytt till sig
samtliga fiskarebodar på läget av kronan.16
Det är inte omöjligt att någon av 1600-talets
ägare har hämtat förebilder till kapellets in¬
redning i Tyskland eller Sverige. Frederik
Rantzau, Krapperups ägare från 1629, deltog
exempelvis i Danmarks krig mot Tyskland
under 30-åiiga kriget och kan då ha sett lik¬
nande inredningar.17 Andra möjligheter till
inspiration kan vara via släktingar, inom eller
utom landet. För att om möjligt finna en san¬
nolik byggherre till Arilds kapells inredning
skall vi därför se om det finns några ägar-
mässiga samband mellan Krapperup och de
slottskyrkor som har liknande inredningar.

Ericsberg ägdes av Christopher Gyllen-
stiema, som i slutet av 1600-talet gav sätes¬
gården dess nuvarande utseende. Härvid
uppförde han slottets fyra fasta flyglar. I den
sydvästra av dessa flyglar inreddes slotts¬
kapellet, ett arbete som sannolikt var avslutat
1687.18 Hesselbyholm ägdes av Jacob De la
Gardie och ärvdes vid hans död 1652 av
dottern Christina Catharina. Som änka full¬
bordade hon det slottsbygge vilket maken
Gustav Adolf Lewenhaupt påbörjat 1656.
Bygget avslutades 1663, då slottskapellet
också stod färdigt.19 Kapellets inredning

Familjen De ta Gardie
Familjen De la Gardie kan således relateras
till flera kapellinredningar med predikstol
och orgelpendang. Påtagligt är hur Magnus
Gabriel följde ett mönster i sin verksamhet
när han kom i besittning av en egendom.
Slotten byggdes om efter tidens smak, och i
konceptet ingick även att uppföra eller inreda
ett slottskapell. System Christina Catharina
verkade i samma tids anda och även
Christopher Gyllenstiema följde denna tradi¬
tion. Han var dessutom ingift i släkten De la
Gardie som svärson till en annan av Magnus
Gabriels systrar, Maria Sophia, och det är
just Maria Sophia som är länken mellan
de mellansvenska slottskapellen och Arilds
kapell. Hon var Krapperups ägare mellan
1667 och 1694. Maria Sophia var emellertid
inte den enda som hade anknytning till de
mellansvenska godsen och till Krapperup.
Svärsonen, Christopher Gyllenstiema, ägde
två tredjedelar av Krapperup mellan 1687
och 1702.23

Den mest sannolika initiativtagaren till
arrangemanget med predikstol och orgel-
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pendang i Arilds kapell är dock Maria Sophia
De la Gardie. Christopher Gyllenstiema har
nämligen hittills inte gjort sig känd för några
större insatser på Krapperup. Tvärt om arren¬
derade han ut egendomen och tycks inte ha
varit upphovsman till några andra åtgärder än
dem som krävdes för att upprätthålla gods¬
driften. Slottet förföll kraftigt under hans
ägande. Maria Sophia agerade däremot enligt
samma mönster som sina syskon. När hon
hade kommit i besittning av Krapperup
genomförde hon en i det närmaste total
ombyggnad av slottet och förvandlade den
tegelröda renässansborgen till ett ljusputsat
barockslott enligt tidens smak. Ombygg¬
naden företogs under 1670-talet.24 Ungefär
samtidigt genomförde systern Christina
Catharina och hennes andre make Gustaf
Otto Stenbock en liknande ombyggnad av
det närbelägna Vegeholm.25 Brodern Magnus
Gabriel hade avslutat sina arbeten på Venn-
gam, men höll fortfarande på med ombygg¬
naderna av Läckö och Karlberg. Det redan
omgestaltade Jacobsdal hade han däremot
avyttrat.

Viljan att förvandla Arilds lilla kustkapell
till ett slottskapell bör intentionsmässigt ha
legat helt i linje med den storslagna reno¬
vering av Krapperup som Maria Sophia De
la Gardie genomdrev. Dessutom finns det
skriftliga belägg för att grevinnan verkligen
utförde renoveringsarbeten på kapellet. I de
få räkenskaper som finns bevarade i Krappe-
rups godsarkiv från Maria Sophias tid, omta¬
las 1682 en reparation rörande kapellet var¬
vid hade åtgått 12 tunnor lim, 100 takstenar
(tegelpannor), 100 spik och 1 tolft läkten.
Därtill kom murarmästarens arbetslön.26 En
del av taket lades således om.

Renoveringen av Arilds kapell skulle där¬
med kunna ses som en del av en större helhet,
skapandet av ett modernt och ståndsmässigt
Krapperup. Maria Sophia agerade såsom
man gjorde i hennes familj, i hennes krets

och i hennes samtid. Sett i sitt sammanhang
är det inte förvånande att Arilds lilla kapell
kunde få gestalt som slottskapell. Ett om¬
byggnadsprojekt av den dignitet Maria
Sophia utförde på Krapperup var knappast
komplett utan en slottskyrka. Då Krapperup
saknade en dylik fick kapellet i Arild utgöra
en ersättning. Därför inreddes det med en
tydlig ambition att visa upp ett kyrkorum
knutet till ett slott.
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Gyllcnstiernska Krapperupsstiftelsens
symposium nr 6

och utgrävningstekniken utvecklades för att
ta tillvara fomsaker och insatser gjordes för

Gyllenstiemska Krapperupsstiftelsen, som att vårda monument. Först då »tvärveten-
bildades 1967, har - förutom förvaltningen skap» och »tvärvetenskaplig» i slutet av
av Krapperups egendomar med deras kultur- 1950-talet blev skriftligt etablerade begrepp i
historiska värden och vissa humanitära forskarvärlden, böljade lagarbetet mellan
åtaganden - som ändamål att främja veten- arkeologin och andra såväl humanistiska
skaplig forskning. Vart tredje år anordnar som naturvetenskapliga ämnesområden att
stiftelsen tillsammans med forskare från fördjupas. Ett organiserat interdisciplinärt
Lunds universitet tvärvetenskapliga sympo- samarbete genomfördes emellertid inte förrän
sier, där representanter för skilda vetenskaps- i det s.k. Ystadsprojektet »Kulturlandskapet
grenar presenterar och penetrerar aktuellt under 6000 år». Detta drevs åren 1982-1990
vetande inom forskningsområden som bely- med syftet dels att beskriva samhällets och

landskapets utveckling, dels att medverka till
Arkeologin, som växte fram i Sverige ett vetenskapligt utbyte mellan de deltagande

under 1800-talet, var från början en tvär- disciplinerna särskilt avseende problem, me-
vetenskaplig arena genom den då ledande före- toder och terminologi.
trädaren, zoologen/geologen/antropologen och
arkeologen Sven Nilsson ( 1787-1883), som i rum 11-14 juni 2003, hade titeln »Arkeologi
sin person förenade flera discipliner. Sedan och naturvetenskap - ett tvärvetenskapligt
professurer i ämnet nordisk och jämförande möte». Från Sverige, Danmark och Finland
fomkunskap inrättats 1913 (Uppsala) och deltog forskare som förutom land- och ma-
1919 (Lund) blev arkeologin emellertid en rinarkeologins olika specialområden repre-
mer avgränsad, självständig vetenskap. En senterade skilda inriktningar inom historia,
komparativt-typologisk metod tillämpades etnologi, ekologi, antropologi och kogni-
för kronologi, samtidigt som fältarkeologin tionsforskning, kultur- och naturgeografi,

ser samhällsutvecklingen.

Det sjätte Krapperupssymposiet, som ägde
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Exempel på de tematiska skärmar som utgjorde en del av ut¬
ställningen på Krapperup. Foto: Anders Ödman.

geologi, klimatforskning, botanik, zoologi
och osteologi. Interna gruppsamtal fördes i
fyra workshops, där diskussionsramama an¬
gavs i rubrikerna »Samhälle, kriser och miljö»,
»Det mentala landskapet», »Människokrop¬
pens arkeologi» och »Människan och havet».

Den förstnämnda gruppen fokuserade på
det agrara samhället under förhistorisk och
historisk tid. Orsaker till förändringar i sam¬
band med expansioner och regressioner dis¬
kuterades liksom interaktionen mellan män¬
niskan och naturen samt metoder att spåra
landskapets dynamik. I den andra gruppen
lyftes det subjektivt upplevda landskapet

fram, en nyare arkeologisk forskningsinrikt¬
ning, som strävar efter att rekonstruera det
forntida samhällets abstrakta struktur genom
att försöka identifiera människans föreställ¬
ningar om och känsla för den fysiska miljön.
Minnen och erfarenheter knutna till konkreta
företeelser har bildat ett landskap, ett mind-
scape, som växlat över tiden beroende på hur
individer och grupper tolkat innehållet i om¬
givningen. Främst ger språk- och namnforsk¬
ningen samt antropologiska paralleller led¬
trådar till dessa mentala landskap. Forskarna
i arbetsgruppen Människokroppens arkeo¬
logi utgick från naturvetenskapliga metoder
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och tog bl.a. upp frågor om hur påverkan av
olika omvärldsfaktorer kan utläsas genom
osteologiska studier och DNA- och isotop¬
analyser. Möjligheter har öppnats att bl.a.
med dietanalyser av förhistoriskt skelett¬
material påvisa näringskällor och födoäm-
nestillgång, Därmed kan den traditionella
arkeologins kunskaper om den förhistoriska
människans livsvillkor verifieras och kom¬
pletteras. Viss uppmärksamhet har i dessa
sammanhang den konstaterade förekomsten
av kannibalism på Åland under stenåldern
väckt. Havs- och kustbundna fynds betydelse
för utforskningen av det förhistoriska och
medeltida samhällets evolution belystes av
de danska forskarna i gruppen Människan
och havet. Kombinationen av arkeologiska,
tekniska och naturvetenskapliga undersök¬
ningar ger ett brett spektrum av information.

Så kan ett skeppsvrak inte bara berätta om
fartygshistoria utan också om anläggningar,
kommunikationer, handelsvaror, hantverk,
social struktur m.m. både geografiskt och
tidsmässigt.

De vetenskapliga överläggningarna av¬
slutades för symposiedeltagamas del med en
exkursion i Kullabergsområdet och en sam¬
lad presentation och diskussion. Samman¬
fattningsvis kan konstateras att även om man
inte alltid förstår varandras fackspråk har
samarbete mellan humanister och naturve¬
tenskapare inom det arkeologiska området
blivit ett självklart förhållningssätt till alla
vetenskapsgrenarnas båtnad. En rapport
kommer att sammanställas och publiceras i
skriftserien Symposier på Krapperup.

Carin Bunte
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om en nedlagd by, Halstofta i Kågeröds
socken.

Huvudperson i de flesta breven är Axel
Tönnesen Viffert (död 1580)3 som grundläde
Axelvold, uppkallat efter honom själv. Vogt
kan via sitt redovisade material också göra
troligt att denna huvudgård grundades tidi¬
gare än vad man förut har ansett, redan i
slutet av 1550-talet. Hon menar också att
Axelvold skulle ha föregåtts av en äldre
huvudgård vid namn Torup, som göres till
föremål för en lång identifikationsutredning
av författaren.

Fra Torup til Axelvold
I Sydsvenska Ortnamnssällskapets senaste
årsskrift (SOÅ 2003) finns en artikel av
Susanne Vogt betitlad »Fra Torup til Axel¬
vold-et register på breve udtaget i Viborg af
salig Axel Vifferts brevkiste anno 1614».1

Uppsatsen är av stort intresse för Skånehisto-
riker, särskilt godshistoriker. Vogt redovisar
här ett arkivfynd, tidigare praktiskt taget
okänt och ej utnyttjat av forskare. Det nu
publicerade arkivmaterialet har tidigare be¬
varats på Ravnholts gods på sydöstra Fyn,
och det är som författaren skriver »inte van¬
ligt att leta efter skånska brev på en fynsk
herrgård».2 Det rör sig nämligen om ett
brevregister över skånska huvudgårdar och
fästegårdar, vilket innehåller utdrag ur 20
brev angående köp, magskiften m.m. från
huvudsakligen 1500-talet. Tre av breven
finns bevarade i original. Följande skånska
huvudgårdar är nämnda i registret: Allerup
(Alnarp) 1424, 1472, Rönneholm 1562,
Axelvold 1559, Mollerup 1575, Örup 1558
och Lövestad 1560. Därutöver får vi vetskap

Noter
1 SOU 2003, s. 75-86.
2 Ravnholt-arkivel är numera flyttat till Det Amemag-
neanske Institut ved Københavns Universitet.
3 Axel Viffert var bl.a. hövitsman (lensman) pä
Nyborgs slott och slutade sin karriär som lensman på
Malmöhus. Axelvold övergick efter hans död till svär¬
sonen Melchior Gregersen Ulfstand (död 1617), gift
med Else Axelsdotter Viffert. Axel ligger begravd i
Lunds domkyrka.

Gert Jeppsson
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