
NR I 2011

Ale
Historisk tidskrift

FÖR SKÅNE
HALLAND

OCH
BLEKINGE

Ale
50 ÅR
1961-2011

F



Ale
Historisk tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge
utges av De skånska landskapens historiska och arkeologiska lörening och
Landsarkivet i Lund.
Redaktör och ansvarig utgivare universitetslektor Gert Jeppsson, Lund.

Redaktionskommitté
Professor Lars Berggren, Lund
1 :c arkivarie fil. dr Elisabeth Reuterswärd, Lund
Professor Sten Skansjö, Lund
Fil.dr Bengt Söderberg, Lund

Innehåll
Sid.

Elisabeth Reuterswärd: In memoriam Anna Christina Ulfsparre
Elisabeth Reuterswärd: Förvisad, bannlyst, försvarslös

- en läng historia i korta drag
Ebbe Nyborg: De gulbrune kirker. Om brugen af Hclsingborg-sandstcn

i Nordsjællands romanske kirkebyggeri
Lennart Bondeson & Tobias Bondesson: En »knappologisk» kommentar med

skånska anknytningar till Englands terrorbombning av Köpenhamn 1 K07 23
Niels Hcin: Svensk territorial isme

I

2

27
Aktuelil om antikvariskt
Undersökt: byar under järnålder och historisk tid 31

Tidskriften Ale utges med stöd från Vetenskapsrådet

TRYCKTJÄNST I ESLÖV HB. ?011



In memoriam Anna Christina Ulfsparre

De skånska landskapens historiska och ar¬
keologiska förening förlorade en av sina mest
värdefulla medarbetare den 23 december
2010. Då avled förre landsarkivarien, profes¬
sor emerita Anna Christina Ulfsparre, 77 år
gammal, efter en tids sjukdom.

Anna Christina har varit medlem av fören¬
ingen och ingått i tidskriften Ales redaktion
sedan 1971. Hon deltog aktivt i styrelse- och
redaktionsarbetet fram till sin död. Under
åren 1987-1998 var hon föreningens vice
ordförande.

När Anna Christina 1977 blev chef för
Landsarkivet i Lund var hon landets första
kvinnliga landsarkivarie. 1996 utnämndes hon
till landets första professor i arkivvetenskap.

Det har ända sedan Landsarkivet i Lund
invigdes 1903 funnits en viktig koppling
mellan dess chefer och De skånska landska¬
pens historiska och arkeologiska förening -
först med den nuvarande föreningens före¬
gångare, och sedan från och med 1961 med
den nuvarande föreningen. Det har gällt ett
gemensamt intresse för Skåne, Hallands och
Blekinges historia. Anna Christina har under
alla år tagit detta uppdrag på allvar och där¬
för aktivt gjort allt hon kunnat för att under¬
lätta föreningens och tidskriftens verksam¬
het. Föreningen och tidskriften har ända
sedan hennes tid kunnat utnyttja Landsarki¬
vet som adress, använda dess lokaler för för¬
eningens arkiv, lagerhållning av tidskriften,
samt för förenings- och styrelsemöten - allt
utan kostnad.

Hon har själv bidragit med artiklar i tid¬
skriften samt i sin egenskap av medlem av
redaktionen granskat så gott som alla ma¬
nuskript som skickats in till Ale under de
39 år hon har haft detta uppdrag. Till detta
har kommit allt övrigt arbete som styrelsen
ansvarat för. Anna Christina var också redak-
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tör för det stora verket Helsingsborgs stads
historia.

Arkiven innehåller en betydande del av
denna regions historia. De statliga arkivens
existens skyddas av lagar och förordningar.
Så är inte fallet med de enskilda arkiven.
Anna Christina var särskilt intresserad av att
se till att viktiga delar av dessa blev bevarade
och tillgängliga för framtida forskare. Det
gällde bl a de många godsarkiven och en stor
mängd företagsarkiv, föreningsarkiv, små så
väl som stora.

Anna Christina var en varm och generös per¬
son. Vi är tacksamma för att vi har haft till¬
gång till hennes engagemang, djupa och
breda kunskaper. Det är ett privilegium att ha
fått vara hennes vän.

Elisabeth Reuterswärd
Fil. dr, f.d. 1:e arkivarie vid Landsarkivet i Lund
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Förvisad, bannlyst, försvarslös - en lång historia
i korta drag
Av Elisabeth Reuterswärd
Fil. dr. Lund

Förvisning ur stad eller härad var fordom ett straff som kunde dömas ut för svårare brott.
Det innebar alt inan förbjöd brottslingen att uppehålla sig inom ett visst område eller
utom etl visst område. Förvisning avfördes som straff när 1864 års lag trädde i kraft.

Syftet med föreliggande studie är att visa hur lagstiftning, som en gäng i tiden var
funktionell, upphörde att fylla sitt syfte i takt med förändringar i samhället. Nya lagar
och författningar upprättades som i sin lur efter en tid blev kontraproduktiva.

Den världsliga domstolen och
forvisningsstraffet
Om en ogift kvinna gjorde hor med en gift
man och mannen inte förmådde gälda böter¬
na »då skall en snara läggas omkring hans
lem och stadens stenar läggas på henne, och
så skall hon leda honom omkring i staden,
och sedan skola de med ed lova att aldrig
komma åter till staden».1

Citatet är hämtat ur kapitel 10, giftermåls-
balken i Magnus Erikssons stadslag och lär
ha verkställts så långt fram i tiden som på
1620-talet.2 Stadens stenar bestod av två ge¬
nom kedjor förenade stenar, som förvarades
hängande på kåken, rådhuset eller annan
offentlig plats.

Rådstugurätl och häradsrätt kunde enligt
lag, som en del av påföljden för vissa slags
brott, förvisa den dömde från staden respek¬
tive lagsagan. Till dessa hörde ulomäkten-
skaplig sexualitet. Detta gällde i såväl dansk
som svensk lagstiftning under 1500-talet och
fram till slutet av 1600-talet. 1 motsats till
stadslagen saknar Magnus Erikssons lands¬
lag förvisning som straff för lägersmål res¬
pektive enkelt hor. Den påföljden infördes
emellertid i ett antal författningar som utfär¬
dades i Sverige under 1600-talets senare hälft.

Skånelandskapen löd under dansk lag fram

Termer och begrepp
Det finns några begrepp som inledningsvis
behöver klarläggas. Förvisning ur en stad,
socken eller lagsaga ska inte förväxlas med
landsförvisning, som i äldre svensk rätt var
en brottspåföljd, med eller utan koppling till
annat straff, för vissa allvarliga förbrytelser.
Landsförvisning innebar att den dömde för¬
bjöds vara kvar i riket. Landsförvisning av¬
skaffades. i likhet med förvisning, genom
1864 års strafflag men hade då sedan länge
fallit ur bruk. Utvisning förekommer än i dag
och drabbar enbart en utländsk medborgare
som avlägsnas ur landet sedan den berördes
uppehållstillstånd har löpt ut, återkallats eller
om han eller hon har begått brott av en viss
svårighetsgrad. Avvisning drabbar utlän¬
ningar som inte har beviljats rätt att uppe¬
hålla sig i riket.

Denna artikel behandlar enbart forvis¬
ningsstraffet och det inom en ännu snävare
avgränsning, nämligen förvisning av perso¬
ner ägnat sig åt utoinäktenskaplig sexualitet.
Samlag mellan två ogifta personer benämn¬
des som lönskaläge och brottet som sådant
betecknades som ett lägersmål i 1734 års lag.
Samlag mellan en gift och en ogift person
benämndes enkelt hor. Om båda parterna var
gifta, på olika håll, talade man om dubbelt hor.
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Förvisningsstraffel för lägersmål gällde
enligt lagens bokstav t.o.in 1735. 1 praktiken
upphörde emellertid de världsliga domsto¬
larna att döma till förvisning för en sådan
förseelse från och med slutet av 1690-talet.

till 1683 men den danska lagstiftningen var
minst lika hård som den svenska.4 Carrine
Niellsedotter dömdes för hor och förvisades
från Malmö 1552. Hon fick veta att att om
hon någonsin återkom skulle hon »säckas»
det vill säga avlivas genom att dränkas in¬
stoppad i en säck.5 Årl634 blev Inger Boes-
dotter, som straff för enkelt hor med en gift
man, förvisad från Kristianstad.6

Svensk lag infördes i Skånelandskapen
1681-1683. Därmed gällde 1653 års straff-
ordning som stadgade att om en person döm¬
des tredje gången för enkelt hor »och kunna
Penningar icke erläggias, dä löpe then gifte 9
gånger Gatulopp, och förwijses häradet eller
Staden på 6 år. Kommer någon 4de gången,
dömmes till lijfwet och domen till hofrätten
remitteras, till wijdare Resolution».7 Bötes¬
beloppet för första resan enkelt hor var 80
daler silvermynt för den gifte och 40 för den
ogifte. Eftersom summan fördubblades varje
gång förseelsen upprepades, innebar det alt
brottslingen tredje gången skulle böta 240
respektive 120 daler. Ett brev till hovrätterna
daterat 22 maj 1694 fastställde att 1653 års
straffordning gällde och skulle tillämpas i
hela riket*

Lagstiftningen rörande lägersmål (utom-
äktenskaplig sexualitet mellan två ogifta per¬
soner) skärptes under senare delen av 1600-
talet och förvisning infördes i lagstiftningen
rörande återfall i ett sådant brott.9

Att domstolarna i praktiken dömde till
förvisning framgår av ett par utslag fällda i
Luggude häradsrätt år 1684. Dä blev ryttaren
Per Hane dömd för tjärde resan lägersmål att
gälda brottet med 40 daler silvermynt och,
eftersom han inte kunde betala bötema, plikta
med kroppen, stå uppenbar kyrkoplikt och
därpå förvisas ur häradet. Sigrid Bengtsdot-
ter i Västra Karups socken dömdes samma
år av Luggude häradsrätt för fjärde resan
lägersmål att slita ris vid tingsdörren och där¬
efter förvisas ur lagsagan.10

Kyrkoplikt och kyrkotukt
Enligt allmän luthersk uppfattning hörde alla
yttre straff till den världsliga överheten
medan del var kyrkans uppgift att straffa med
Guds ord. Vissa straffande åtgärder kom
emellertid att ingå i den så kallade kyrko¬
tukten. Kyrkan värnade särskilt om brott mol

sjätte budordet, det vill säga äktenskapsbrott.
All utomäktenskaplig sexualitet var en svår
synd.

Kyrka och stat samarbetade så till vida att
domstolarna dömde brottslingar att efter av¬
tjänat straff (böter eller kroppsplikt) dessut¬
om undergå kyrkoplikt samt uppenbar eller
enskild skrift. Kyrkoplikt utdömdes, i enlig¬
het med 1686 års kyrkolag, av världslig dom¬
stol. Det gällde bland annat följande brott:
lönskaläge, hor, stöld, snatteri, spel och dob¬
bel, dråp och mord. Dödsdömda utstod kyr-
koplikten innan avrättningen ägde rum. I den
mån en brottsling dömts till långt straff på
fästning, genomfördes kyrkoplikten efter det
verkställda kroppsstraffet men före avfärden
till tastningen. Kyrkoplikten skulle alltid äga
rum i den församling där brottet hade skett.

Den brottslige tvingades att under guds¬
tjänsten stå på en särskild pliktpall nere i kyr¬
kan och efter kungörandet från predikstolen,
träda längre fram på kyrkogolvet och inför
alla offentligt bekänna sin synd (uppenbar
skrift), ge uttryck åt sin ånger och slutligen ta
emot syndernas förlåtelse, det vill säga av¬
lösning eller absolution. Därpå återupptogs
han i församlingens gemenskap och fick
delta i natlvardsfirandet. Den ursprungliga
meningen med ceremonin var att den som
begått ett brott eller en svår synd skulle
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erhållit inte bara Guds förlåtelse utan även
lokalsamhällets och därmed inte längre vara
utstött. I praktiken fungerade det inte alltid

Det större bannet innebar att syndaren ute¬
slöts från all gemenskap med övriga försam¬
lingsbor och allt umgänge med annat folk än
den egna hustruns, barnens och eget tjänste¬
folk. Alla andra förbjöds att hysa den bann¬
lyste eller att äta och dricka med honom. Den
som bröt mot det förbudet, tvingades att i sin
tur stå uppenbar skrift. »Dock må man med
honom handla och vandla i köp och byten,
men icke som med en kristen broder».

Om någon satt i bann längre än ett år och
under den liden framhärdade i sitt förakt för
själasörjarens uppmaningar, »då skall han
förvisas riket».

Det var stor skillnad på hur bannlysning
drabbade rik respektive fattig. Bönder som
ägde gårdar och hade tjänstefolk kunde bo
kvar och fortsätta att sälja och köpa vad de
behövde för sin försörjning även om de åt¬
minstone teoretiskt var utfrysta från vanligt
umgänge. Det samma gällde hantverkare och
andra med eget näringsfång. Dessa undantag
innebar att lörsamlingsbornu inte behövde gä
miste om varor och tjänster i den mån dessa
endast kunde erhållas av den bannlyste.

De fattiga egendomslösa drabbades ofant¬
ligt mycket hårdare. För dem kunde bannlys¬
ningen i praktiken innebära förvisning ur
socken. Det rörde sig i regel om människor
som fått så dåligt rykte att ingen ville ha dem
i sin tjänst. Därmed förlorade de mat och
husrum och alla ärliga medel till sin försörj¬
ning. Detta kom att drabba kvinnor som an¬
sågs lora ett lastbart leverne särskilt hårt.

så.
Uppenbar kyrkoplikt avskaffades som på¬

följd i världslig lag 1855 och ersattes med
enskild skrift och avlösning i sakristian."
Sedan 1918 har allt straff för lönskaläge av¬
skaffats. Enskilt (hemligt) skriftermål har
funnits i kyrkoordning och kyrkolag ända se¬
dan reformationen, men del gällde endast
personer vars synder och brott inte var »up¬
penbara». Personer som dömts för lägersmål
slapp att frän och med 1741 utstå uppenbar
kyrkoplikt. De skrittades enskilt i fortsätt¬
ningen.

Kyrkan förfogade emellertid över vissa
egna disciplinära medel utöver den av världs¬
lig lag stadgade kyrkoplikten, nämligen det
mindre och det större bannet. Bannlysning
ingår i Laurentius Petri kyrkoordning 1571
samt i 1686 års kyrkolag. Det större bannet
skulle enligt 1686 års kyrkolag tillgripas när
någon i socknen återfallit i brott och fram¬
härdat i sitt syndiga och lastbara leverne,
utan tecken på verklig ånger och bättring.
Om det lastbara levernet inte var av sådan art
att det måste lagfaras och hanteras av världs¬
lig domstol, hade kyrkoherden makt att efter
upprepade och alltmer skarpa varningar,
bannlysa den obotfärdige. Prästen måste
först inhämta tillstånd från biskopen och
konsistoriet. Därefter kungjorde han från
predikstolen att den namngivne syndaren
hade åstadkommit stor förargelse i försam¬
lingen, inte visat någon bättring, utan tred-
skades och framhärdade i sin ondska. »Där¬
för sätter jag honom nu, efter Herrens Jesu
Christi befallning, oeh predikoämbetet be¬
trodd fullmakt, i bann. skiljandes honom
ifrån den helga kristeliga kyrkans delaktig¬
het, och bindandes honom i hans synd till
dess han sig besinnar, ödmjukar, bekänner
och bättring tillbjuder »l2

Exempel på bannlysning i Osby
I Osby församlings kyrkoarkiv ingår absolu-
tionslängdcr från och med 1660. Dc flesta
personer som registrerats i dessa längder har
begått lägersmål. Ett fåtal har upprepat förse¬
elsen flera gånger. Dessa har förvisats ur
socknen.

På fastlagssöndagen 1 660 döpte prästen i
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Osby, Östra Göinge härad, ett gossebarn
Bent. Barnet var fött utom äktenskapet och
dess mor var »Fiskere Bolle». Enligt dop¬
notisen i födelseboken hade hon lögnaktigt
utpekat Stora Citzis son i Brunkelstorp som
barnafader. Enligt absolutionslängden i
samma volym blev hon i september 1660 för¬
visad ur socknen på två års tid.13 Det framgår
inte om förvisningen var resultat av härads¬
rättens dom eller ägde rum inom kyrkotuk¬
tens egen jurisdiktion. Det hade varit intres¬
sant att närmare undersöka det omfattande
källmaterial som finns i Lunds domkapitels
arkiv rörande fall av denna typ. Mycket tyder
på att praxis har varierat. Fiskere Bolle kan
ha dömts och straffats av tingsrätten, och
därefter utstått den obligatoriska uppenbara
kyrkoplikten. Det som sedan kan ha hänt är,
att hon trots kyrkoplikten, inte slutade att
föra ett »otuktigt» leverne. Då kunde kyrko¬

herden förvisa henne ur socknen tills hon
visade den begärda ångern och bättringen
och åter kunde skriftas.

Bland de övriga förvisade fanns Anne
Oluffsdåtter i Sjöskog som förvisades ur
socknen 1668. Hon hade tidigare år 1665 och
1666 också fött oäkta barn och när det skedde
tredje gången valde socknen att tillämpa det
av lag och kyrka stadgade straffet. Samma
straff drabbade Nille Trölsdotter från Brun¬
kelstorp i Osby 1670, Else Thuesdotter från
Marklunda, Osby 1675 samt Kirstine Peders-
dotter från Mullentorp år 1680, som »bleff
liust aff Sognet intil hun bedrer sig oc Far-
lader sit hooreväsen». Den sista som enligt
absolutionslängden blev förvisad ur Osby
var Ellin Jönsdotter från Bökeberga i Osby.
Hon var dotter till Eegery Citze (Citze Nils-
dotter) som 30 år tidigare i sin tur varit för¬
visad ur Osby. Ellin Jönsdotter hade fött barn

mmå.
féÄÉife'fLw feu-tr.

Utsnitt ur Osby sockens absolutions-
längd. 1680-1690. På femte raden
läser man namnet på den i texten
nämnda Eegery Citzesdotter. (Osby
kyrkoarkiv, födelseboken)
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1680, 1683 och slutligen 28 februari 1690.
Hon förvisades ur socknen 13 juli 1690. I
hennes fall handlade det om en påföljd fast¬
ställd av Östra Göinge häradsrätt.

De absolutionslängder som upprättades i
Osby socken från och med 1691 innehåller
inga upplysningar om förvisning. Det ska
längre fram visas att detta inte hindrade sock¬
nen från att driva bort personer de inte ville
ha kvar inom sina gränser.

gare tre gånger med sådan risslitning som de
redan undergått, »dock att emellan var gång
dem gives så lång frist, att de sådant straff
utan livsfara må kunna uthärda».15

Spinnhusfonden inrättas
För att råda bot på brist på tukthus och spinn¬
hus skapades en särskild fond vars medel
skulle användas för inrättandet av rasp- och
spinnhus, först i Stockholm (1698) och från
och med 1739 även i andra städer.16 Peng¬
arna kom från de böter sominkrävdes från
krogar där man ägnade sig åt olagligt spel
och dobbel. I Malmö fanns ett spinnhus mel¬
lan 1739 och 1783, vars kvinnors arbetskraft
utnyttjades av en klädesfabrik som emeller¬
tid slog igen 1782. Därefter skickades kvin¬
nor från Skånelandskapen till tukthuset i
Norrköping.17

Tanken med avskaffandet av forvisnings¬
straffet och dess ersättande med tvångsarbete
var att det okontrollerade tiggeriet skulle
upphöra. Så blev inte alls fallet. Många av de
dömda inväntade inte förpassning till publikt
arbete utan passade på att rymma för att slip¬
pa tukthus. De hamnade därmed i samma
situation som tidigare förvisade personer,
ständigt bortjagade var de än drog fram.

Tvångsarbete i stället för förvisning
I slutet av 1600-talet hade det blivit uppen¬
bart att förvisning av återfallsförbrytare upp¬
hört att fylla avsedd funktion. Det som hände
var att straffet i stället resulterat i ett ständigt
ökat utbyte av förvisade människor som
vandrade från den ena socknen till den andra.
Socknar och härader bytte helt enkelt förvi¬
sade individer med varandra. I Stockholm
hade detta blivit särskilt betungande. Som en
tänkbar lösning på problemet utfärdades
1693 en författning som erbjöd en radikal
förändring i behandlingen av återfallsbrotts¬
lingar och vanfrejdade personer. De skulle
tvingas utföra publikt arbete där sådant fanns
att tillgå. Män kunde skickas till Marstrands
fästning och kvinnor till tukthus eller spinn¬
hus.14

Det visade sig svårt att hitta publikt arbete
för dömda brottslingar och det gällde i syn¬
nerhet kvinnor. Göta hovrätt hade 1699 fått
förfrågan från en landshövding som undrade
hur man skulle göra med en kvinna som av
häradsrätten blivit dömd att först hudstrykas
och sedan hållas i halsjärn till publikt arbete
i 6 års tid. I ett annat län hade en kvinna, som
befunnits skyldig till tjuvnadsbrott, blivit
dömd att hudstrykas och sedan smidas i hals¬
järn samt uti landsorten hållas till arbete i
fyra år. I inget av dessa län fanns något så¬
dant arbete att tillgå. Svaret som gavs var att
sådana kvinnor i stället skulle straffas ytterli-

i
! ■

*7111184" DIWitm 4|i i,
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'H • -i
1 Malmö fanns ett spinnhus mellan 1739 och 1783. Huset
finns kvar idag, beläget vid Frans Suellsgatan. Bilden
frän Norra Vallgatan 1848. Källa: Malmö stadsarkiv.
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kvar i den. Det gällde i regel personer som
tidigare dömts och avtjänat brott samt kvin¬
nor som upprepade gånger fött utomäkten-
skapliga barn och därmed ofta belastade fat¬
tigvården.

Kyrkovärden, fältväbeln Johan L.Dyrberg
i Långaryds socken i Väslbo härad, numera
inom Hallands län, hade författat en skrivelse
som lästes upp på allmän sockenstämma den
29 maj 1796. Dess inledning löd som följer:

I anledning af mänga och täta f örargelser, som
i församlingen går i svang, förtörna Gud! ådra¬
ga dess hiinindedomar och förarga Chrislna;
anhåller del Herr Prosten och församlingen
ville rättvist vid nuvarande Sochnestämma
taga i öfvervägande sådana personer, utdrifvn
dem ut ur pastoratets krets, som befinnas vara
sädana Förargelse Klippor.:a

Dessa »förargelsens klippor» bestod av tre
personer, nämligen den avskedade soldaten
Anders Holm, soldaten Blom samt kvinnfol¬
ket Kerstin Andersdotter alla boende i Ten-
nahöga. nära kyrkan. Blom hade gjort sig
känd för snatteri, lögn och otrohet, Kerstin
för otukt och alla tre för olovlig bränn-
vinsförsäjning. Kyrkvärden begärde att de
ovannämnde av prosten och församlingen,
14 dagar efter sockenstämman, skulle »för¬
klaras ovärdige bo och hemvist äga inom
detta vällofl. Pastorat ... pä det dessa förar¬
gelse Klippor måtte utrödjas andra till vama-
gel, sig sielfvom til förbättring. Prästen och
rättsinniga til frid och Hela församlingen til
rolighet, begäres til Protokoll och Herr Pro¬
sten och församlingens rättvisa utlåtande.»
Hela församlingen beviljade Dyrbergs anhål¬
lan med »ja», utom Jonas Johansson, kyrk¬
värd i en annan del av socknen.-1 Ordalydel¬
sen kunde vara hämtad från 1500-talets bruk
av det slörre bannet.

I början av 1800-talet ansåg socknenme-
nigheterna alltjämt att kvinnor som uppre¬
pade gånger födde ulomäklcnskapliga barn
borde förvisas från socknen.

Avsaknad av laga försvar
Avsaknad av laga försvar kunde försätta en
individ i en situation som motsvarade förvis¬
ning.

Försvarslös var förr benämningen på den
som inte var egen näringsidkare, hade fast
anställning eller egen förmögenhet så att han
eller hon kunde försörja sig. Benämningen
utvecklades ur begreppet laga försvar, som
tillkom under 1500-talet och syftade på det
skydd mot utskrivning till krigstjänst som
adelns landbönder och tjänstefolk åtnjöt.
Man gav sina anställda »försvar». De som
saknade sådant var försvarslösa. Senare kom
termen att beteckna dem, som enligt tjänste-
hjonsstadgan saknade fast arbete eller för¬
sörjning. Under 1500- och 1600-talen togs
de oftast ut i krigstjänst. Senare tvingades de,
i enlighet med legosladgornas bestämmelser
att ta tjänst som tjänstehjon eller föras till
tukthus för att där »arbeta sig till födan». IS

Det krävdes inget domstolsbeslut för för-
passningen av försvarslösa till tvångsarbete
på tukthus eller i fängelse. Socknar som inte
ville lämna en person laga försvar, anmälde
detta hos landsliövdingeämbetet som i sin tur
undersökte var den berörde personen borde
ha rätt till försvar. Om han eller hon för¬
vägrades detta överallt blev den berörde för¬
passad till en tvångsarbetsanstalt. Í praktiken
motsvarade sådan förpassning det gamla for¬
visningsstraffet så tillvida att lokalsamhället
blev av med den oönskade individen.

Sockenstämman och dc försvarslösa
Kyrkan och sockenstyret, med kyrkoherden
som ordförande, hade fram till och med 1862
ansvar för vissa uppgifter som i dag åligger
den borgerliga kommunen. ly Sockenstäm¬
man hade t ex rätt att bestämma vilka som
kunde beviljas tillstånd att flytta in i försam¬
lingen och vilka som borde förvägras att bo
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på vandring. Ingen av församlingens med¬
lemmar ville lämna honom laga försvar.

Landshövdingeämbetena i Skåne, Halland
och Blekinge fick, i likhet med övriga län i
riket, mottaga en strid ström av skrivelser
från socknar som ville bli av med icke önsk¬
värda invånare. I en del fall rörde det sig om
tvister rörande hemortsrätten. Den icke önsk¬
värda påstods höra hemma i en annan för¬
samling. Men i andra fall försökte man förmå
länsstyrelsen att förpassa den försvarslösa
till spinnhus eller annan korrektionsanstalt.
Landshövdingen kunde besluta om detta utan
någon föregående rättegång inför domstol.
Den försvarslöse behövde inte ha begått nå¬
got brott utöver att vara arbetslös trots att han
eller hon var fysiskt och psykiskt frisk.
Många av dem var kvinnor.23

Lagstiftningen rörande försvarslösa för¬
blev hård och restriktiv under helal800- talet.
Försvarslösa förbjöds uttryckligen att bege
sig utom den stad eller socken vederbörande
tillhörde, med mindre de var försedda med
pass eller annat särskilt tillståndsbevis. Varje
socken måste fr.o.m 1824 tillsätta särskilda
tillsyningsmän, vars uppgift var att hålla upp¬
sikt över försvarslösa och anmäla den som
påträffades på obehörig plats till kronobetjä-
ningen.24

Försvarslöshetsystemet ersattes av 1885
års lösdrivarelag. Den innehöll stadgar
rörande den som »stryker omkring utan att
ärligen försörja sig och tillika för ett sådant
levnadssätt att våda därav uppstår för allmän
säkerhet, ordning och sedlighet». En lösdri-
vare, vartill även räknades prostituerade,
kunde av länsstyrelsen dömas till tvångsar¬
bete. De mest kända tvångsarbetsanstaltema
var Svartsjö för män och Landskrona citadell
för kvinnor. Lagen ersattes 1965 av en lag
om samhällsfarlig asocialitet, vilken dock
nästan aldrig tillämpades. Den upphävdes
1981 och avskaffades när den nya social¬
tjänstlagen trädde i kraft 1982.25

Församlingsborna i Grimmareds socken i
Halland klagade den 3 oktober 182löver
flera lastbara personer som fanns i socknen,
bland dem pigan Christina Sophia Jönsdotter
på Långared torp. Hon hade bott i socknen
något mer än två år och under den tiden fött
två utomäktenskapliga barn. Hon hade under
hela den tiden aldrig besökt Guds hus eller
begått nattvarden. Därför hade hon inte un¬
derkastat sig enskild skrift för att erhålla av¬
lösning. Hon var misstänkt för stöld men
hade aldrig blivit dömd för ett sådant brott.
Man krävde att hon lämnade socknen.22

I Östra Karups församling anmälde ordfö¬
randen (kyrkoherden) inför sockenstämman
att en försvarslös man, blivit av landshöv-
dingeämbetet i Halmstad förpassad till för¬
samlingen, för att där förskaffa sig laga för¬
svar, på grund av att han skulle tillhöra
Karups socken. Det fanns visserligen ett oäk¬
ta barn vid namn Måns döpt i församlingen
1813, men i kyrkoboken hade det samtidigt
uttryckligen nämnts, att fadern Carl Göhl,
var från Enslövs socken och modem Kersti
Ahlgren från Laholms socken. Man menade
att det inte kunde röra sig om samma person,
men lade till att även om det var rätt person,
så hade denne aldrig varit skriven i socken
eftersom modem fött barnet »på Åsen i själva
landsvägsgropen» eftersom hon varit stadd

i

iJL i

Citadellet i Landskrona, som ända fram till 1940 tjänade
som statens tvångsarbetsanstalt för kvinnor.
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.1 Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Band
XV. Malmö 1970, s. 390.
4 Trocls-I.und, Dagligt IJv i Norden i det Sekstende
Amtn,mirede. Bind XII, Kobenhavn 1908, s. 159-190.
■' Malmø stadsbog /.579-/559. udg. ved Kinar Bager
af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie.
København 1972, s. 118.

*’ Kristianstads rcidstugubok 1616-16.(7. utgiven av
Bertil Ejderoeh Thorsten Andersson. Skånsk senmedel¬
tid och renässans. Skriftserie utgiven av Vetenskaps-
Soeieteten i Lund i samarbete ined Landsarkivet i Lund.
Lund 1998. s. 424-425.
7 Drottning Chrislinae Straff-ordning, dat. Stockholm
den 18 tnaij 1653. Schmedeman. s. 294-295.
K Til hofrällerna. huru med theras afslraffande skal för¬
hållas. som liere resor med Lönskeläger beträdde wurda.
Stockholm Ihen 22/25 maj 1694. Schmedeman. s. 1373.
4 Ibid.

l.uggude häradsrätts dombok 1683-1684. vol. Ala: I.
(LI .A). Bjäre härad var under åren 1682-1690 förenat
med Luggude härad till en domsaga, lin renskrift av delar
av nämnda dombok, som rör Bjäre härad, är digitalt till¬
gänglig på internet genom Arkiv Digital.
11 K.Majas nåd. Förordning om afskattändc af kyrko-
plikt; d. 4 maj 1855.
12 1686 års kyrkolag. Kap. 10. Schmedeman, s. 1016.

Absolulionslängden ingår i Osby kyrkoarkiv, vol.
C:1, LLA
14 Til Svvea Ilufräll. angående the Mans och Qwinspcr-
soners alstrailände. som lÖrwiste Staden emot förbud
igen komma. Stockholm then 8 Nov. 1693. Schmale-

tnati. s. 1350-1351.
15 Kungt. Majas brev till Göta hovräu 17 februari 1699
»lluru tried Delinquenters afstraffande förhållas skal på
de orter, h wärest intet arbete är all undergå». Schmede-
man. s. 1534-1535.
1(1 Ang. 1698 års förordning se Se Stiernman, Anders
A.von, Samling itraf Kongl. Bref. Stadgar och f-ömrd-

ningar dr c. angående Sverige rikes commerce., politic
och oeeonomie. I 6. Reg. Stockholm 1747-1775. Ang.
17.39 års förordning sc Förnyade allmännc Manufaktur.
Och hantwärckcri-privilegier, daterade 29 maj 1739,

$ 10, »wnrandes äfwen som spin- och rasphus upprät¬
tande i åtskilligc städer fastställt, hwaruti wanartige och
okynnige menniskor och lättingar, sä af man som qwin-
nukiönel. mage instängas, och med klädes-garns spin¬
nande sig lödan förtära.» Modée. andra delen, s. 1739.
17 Göta hovrätts universal 17 juni 1783. angående Spin-
husens i Calntar och Malmö indragande m.m.

Legosladgor utfärdades 1664, 1686. 1723, 1739.
1805. 1926.
1,1 Bergström, Carin, Lantprästen. Prästens funktion i
det agrara samhället 1720-1800. Nordiska museels
Handlingar 1 10. Kristianstad 1991. s. 88-115.
711 Lingaryds kyrkoarkiv, vol.Kl: I , LLA.
71 Ibid.

En tillbakablick
Det gamla förvisningsstraffet har under
seklernas lopp ersatts av tvang av annat slag.
Återfallslörbrytare och försvarslösa förbju¬
das att lämna den församling dar de hade
hemortsrätt. Så småningom upprättades tukt¬
hus och spinnhus som avskilde lösdrivare
frän samhället. Under 1800-talet infördes
fängelsesystemet och med del ytterligare
möjligheter till förvar av sådana människor
som en gång i tiden hade riskerat förvisning.
Människor fortsätter emellertid att slås ut
frän samhället även idag. Kanske det är en
olöslig problematik som människan i sin
egenskap som samhällsbyggande varelse inte
kan komma ifrån. Idag finns emellertid oänd¬
ligt mycket större resurser att försöka hjälpa
de män och kvinnor som har svart att anpassa
sina liv till de krav som ställs av omgivning¬
en. Och slutligen, ingen kvinna blir längre
förvisad ur kommunen lör au hon fött barn
utan att vara gift!

Summary
This artide explores the history of expulsion
and banishment by tracing how laws and
statutes were altered to meet changes in
society as from the I7,h century until the end
of the 1 9lh century. The study is limited to the
banishment of habitual offenders, in particu¬
lar women accused of immorality. Secular
law, canon law and the local community were
all involved in the various methods used to
get rid of such persons.

Noter
1 Magnus Prikssons stadslag i nusvensk tolkning av Åke
Hotmbück och FJiasWessen. (Skrifter utgivna av institu¬
tel för rällshislorisk forskning; serien I. Rültshistoriskt
bibliotek; 7). Stockholm 1966. s. 43.
2 Olin, Gustav. »Några blad ur tlet svenska straffsyste¬
mets historia». Minnesskrift till 17.(4 ärs lag.Stockholm
1934.
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De gulbrune kirker
Om brugen af Helsingborg-sandsten
i Nordsjællands romanske kirkebyggeri

Af Ebbe Nyborg
Redaktør. Danmarks Kirker, Nationalmuseet, København

Det har længe været kendt al Vejby og Valby kirker i Nordsjælland er opført af skånsk
sandsten og at en sådan sten har været supplerende materiale i andre sjællandske
kirkebygninger fra 1 100-tallet. Bjergarten er nu identificeret som helsingborgsk, itlet
den må være brudt i slugterne lige nord for den daværende Helsingborg by og udskibet
fra stranden. Artiklen sporer stenens brug på Sjælland og i Skåne og konkluderer bl.a..
at de to sjællandske kirker må skyldes en skånsk bygmester, der har arbejdet i en
engelsk-normannisk tradition så tidligt som o. 1100.

Kirkebyggeri og sandsten
De lokale byggematerialer, der stod til rådig¬
hed for 1100-tallets sjællandske bygmestre.
tillod kun meget enkle bygninger - uden de
rige profiler, friser og skulpturer, der kendes
fra det romanske kirkebyggeri i Italien,
Frankrig og store dele af England og Tysk¬
land. Det tidligste materiale, brugt allerede i
1000-tallet, var frådsten eller kalktuf, en
porøs kalksten, der afsættes ved kilder, og
som i høj grad kom til at dominere i bispe-
byen Roskilde og dens omegn. Næsten lige
så porøs er den kalksten (gerne kaldet kridt¬
sten), der blev brudt i Øresundsområdet, i
Stevns Klint og på Saltholm, og som bl.a.
brugtes til opførelsen af Absalons borg i
København. Det helt dominerende byggema¬
teriale var dog granit i form af de marksten,
der fandtes på marker og strande, og som kun
vanskeligt lod sig tugte til et nogenlunde re¬
gelmæssigt murværk. Derfor ser man ofte
granitten suppleret med de mere medgørlige
fråd- og kalksten, hvor der krævedes en
særlig tilhugning og tilpasning, således på
murhjørner og omkring vindues- og døråb¬
ninger.

Anderledes i Sjællands gamle søsterpro¬

vins Skåne. Den har ældre geologiske lag tæt
ved overfladen, og her forekommer der flere
steder let bearbejdelig sandsten, som kunne
virkeliggøre hele datidens arkitektoniske re¬
pertoire. Måske var denne mulighed for al

bygge prægtigt og monumentalt lige frem en
af grundene til. at det o. 1104 var Lund og
ikke Roskilde, der blev udset som dansk
ærkesæde.

1 hvert fald er domkirken i Lund (fig. 1 ).

som den tog form i løbet af 1100-tallet, så
langt den fornemste og rigeste romanske
kirke i Norden, opført af en fin grålig sand¬
sten. Bygningens arkitektur er hovedsagelig
italiensk og rhinlandsk inspireret med en
overflod af søjlebaldakiner, blændingsgalle¬
rier og billedskulptur af - i sidste ende - an¬
tik inspiration. Men der findes i domkirken
også træk, der peger imod en påvirkning fra
Normandiet og England (forenet efter 1066),
specielt i kirkens ældste dele fra årtierne om¬
kring 1100- i krypten og i det tårnanlæg, der
blev helt fornyet 1860-80.

Lunds Domkirke blev det store forbillede
for sit stifts landsbykirker. Ikke alle opførtes
dog af sandsten. Men man finder i mark¬
stenskirkerne ofte, at sandsten er brugt sup-

I
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Fig. 1. Lund Domkirkes apsis (korrunding),
opført af Höörsandsten i begyndelsen af
1 100-tallet. Hovedarkitektens navn var øjen¬
synligt Donatus. Mens Roskilde Domkirke
blev kongerne gravkirke, havde Lunds Dom¬
kirke i middelalderen status af kroningskirke.
Foto forfatteren.

Fig. 2. Valby Kirkes kor set fra nordøst en tidlig sommermorgen. Be¬
mærk. foruden de to originale vinduer, øverst i skibets gavl et fint lille
rundvindue, som har givet lys ind til loftsrummet. Lige under nordvin¬
duet findes der et såkaldt stenhuggermærke 'h (5 cm højt), der kan
have haft at gøre med aflønningen af stenhuggerne. Foto forfatteren.

nok mulig. Men stenen må i væsentlig grad
bestemmes ved sit udseende og sin karakter,
hvilket kræver godt kendskab og en ikke
ringe erfaring. En anden vanskelighed er, at
de bevarede skånske landsbykirker oftest er
så forbyggede ved ombygninger i 1800-tal-
let, at det gamle byggemateriale ikke kan af¬
læses direkte i murværket, men må opsøges
over hvælvinger og bag tilbygninger.

Så langt Skånes vigtigste sandstensbrud i
1 100-tallet fandtes ved Höör (og Vittseröd)
nord for Ringsjön, hvor der stadig i ’Sten¬
skoven’ ses forsænkninger, som kan have at
gøre med brydningen.4 Stenen her, der er ret
ensartet grå, har været næsten enerådende i
Lund. talrige andre steder i Skåne og er der¬
udover brugt til så godt som alle skånske

pierende til hjørner og muråbninger, lige som
den er brugt til en rig skulptur på murværk og
portaler. Til stenskulpturen må også henreg¬
nes en stor produktion af rigt dekorerede
sandstensdøbefonte, der i løbet af 1100-tallet
fik karakter af massefremstilling.

Man har længe kunnet skelne mellem for¬
skellige sandstenstyper i Skåne og haft ideer
om, hvor bjergarterne er brudt.2 Men først et
større fællessvensk projekt til registrering af
natursten i bygninger har 1994 bragt et vist
overblik.3 Det har ikke været så enkelt. For
sandsten rummer ikke (som kalksten) små
forsteninger, der kan tjene til en præcis geo¬
logisk bestemmelse af brudstedet. En vis
kategorisering af sandstenens petrografi
(sandkornenes størrelse, bindemiddel etc.) er
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stedeværelsen af skånsk sandsten i kirker
og i borgruinerne i København, Søborg og
Gurre.5 Det drejer sig mest om døbefonte og
finere bygningsdetaljer (jævnfør fig. 8). Men
herudover er to nabokirker, Vejby og Valby
ved Tibirke, opført helt af skånsk sandsten,
mens en tredje, i Esbønderup, har kor af
sandsten.

Bedst bevaret er Valby Kirke, som er rejst
af sandstenskvadre, der vel ikke danner fuldt
så regelmæssige skifter som i Lunds Dom-
kirkes murværk, men som dog føjer sig ny¬
deligt (fig. 2-3). Den rundbuede nordportal
er i behold, og det samme gælder to af korets

sandstensdøbefonte. Andre sandstensbrud
har haft et mindre afsætningsområde. Det
gælder også den sandsten, som har særlig in¬
teresse i denne sammenhæng, nemlig Hel-
singborg-sandstenen eller den nordvestskån¬
ske sandsten, der blev brudt umiddelbart
nord for Helsingborg By.

Helsingborgstenen i Nordsjælland
Inden vi ser nærmere på Helsingborg-sand-
stenen i dens oprindelsesområde, skal blikket
vendes imod Nordsjælland. Her har kunst¬
forskningen længe været opmærksom på til-
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Fig. 3. Valby Kirke, opmåling med snit af korets østvindue
samt udsnit af murværket med korets ligeledes tilmurede
nordvindue. Bemærk den betydelige forskel i stenenes farve
samt deres mørke revner. Overalt ses mærker efter stenhug¬
gernes pikhamre og mejsler. Efter Danmarks Kirker; foto
forfatteren.
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Fig. 4. Vejby Kirke, skibets nordmur med to enkeltsmigede vinduer og gennemløbende murbånd ved deres underkant,

Bemærk her en dominans af ret grå sten. Foto forfatteren.

vinduer, i nord og øst, der nu er tilmurede.
Deres åbning (lysningen) sidder ikke, som
det ellers er reglen, midt inde i muren, men
helt ude i murflugten, så der dannes en dyb
tragt indadtil (fig. 3). Sådanne enkeltsmigede
vinduer er et klart vidnesbyrd om anglo-nor-
mannisk (engelsk-normannisk) arkitektur¬
påvirkning.6

Vi finder de samme vinduer i den noget
større Vejby kirke, der tydeligvis har været
hovedkirken af de to. Dens oprindelige kor
(fornyet i 1400-tallet) havde således apsis
(dokumenteret arkæologisk), og i vest findes
underdelen til et oprindeligt tårn, der har
åbnet sig mod skibet med to arkader og et
galleri i overetagen. Usædvanlig velbevaret
er skibet, der er smykket af et murbånd i højde
med vinduernes sålbænke (fig. 4), og som
har en sjældent prægtig sydportal (fig. 5).
Dens to frisøjlerer fornyede, men deres kapi¬
tæler (søjlehoveder) er i behold med to volut-
ter, der viser, at det fjerne forbillede har
været et romersk kapitæl (fig. 6). Bueslaget

Ii iilng
t 'M

>fk
ti 8

Fig. 5. Sydportal i Vejby Kirke, en søjleportal med volut-
kapitæler og rigt profileret bueslag. Dørfløjen er fra
1556 og har latinsk indskrift: »1556 gøres disse templets
tærskler med døre for at modstå alle (djævle)klør«. Foto
forfatteren.
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Fig. 6-7. Detaljer af Vejby kirkes sydportal. Til venstre kapitæl og bueslag. Til højre et mandshoved (ca. 30 cm højt),
der springer frem over portalen. Måske skal det opfattes som et Kristushoved i overensstemmelse med Jesu ord: »Jeg
er døren, om nogen går ind gennem mig, skal han blive frelst...« (Joh. 10,9). En fals om hårranden antyder, at
hovedet kan have båret en løs krone (af forgyldt træ?). Foto forfatteren.

er rigt profileret og portalen krones-på mur¬
båndet lige oven over - af et stort og groft
udhugget mandshoved (fig. 7).7

Man får det indtryk, at Valby og Vejby
Kirker har hørt sammen og skyldes samme
bygmester - måske også samme bygherre,
der kan have resideret på en storgård i Vejby.8
Fælles for dem er deres anglo-normanniske
træk, der ikke blot ses i de enkeltsmigede
vinduer, men også i Vejbys murbånd (string
course) under vinduerne og portalens slanke
volutkapitæler. Især det sidste træk peger i
retning af en tidlig datering tilbage imod
1100.9 Esbønderup kirkes kor har af detaljer
kun bevaret et nordvindue, der er almindeligt
dobbeltsmiget og således kunne se ud til at
følge en afvigende »mere normal« byggetra¬
dition.10 Det behøver dog ikke at være tilfæl¬

det. Således finder man i Råsted kirke i Øst¬
jylland på én gang enkelt- og dobbeltsmigede
vinduer.

Middelalderarkæologen Barbro Sundnér,
der stod for den skånske stenregistrering
1994, noterede kort om Helsingborg-sand-
stenen, at den foruden sin brug i Skåne også
var udført til tidligmiddelalderligt kirkebyg¬
geri på Sjælland. Det har naturligvis været de
netop nævnte Vejby, Valby og Esbønderup
kirker, hun havde i tankerne. Der er ingen
grund til at betvivle hendes vurdering. Men
for at efterprøve sagen-og bestemme anden
skånsk sten - arrangeredes der 2006-07 et
par udflugter til Nordsjælland med den vel
nok største kender af skånske sten, nemlig
stenhuggeren Mats Johansson i Dalby sydøst
for Lund. Stillet over for murværket i de tre
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sjællandske kirker kunne han ikke umiddel¬
bart give et entydigt svar. Helsingborgstenen
er karakteristisk ved sin gule til brune farve
med stedvise revner af mørke, kulholdige
lerlag.11 Sådan er stenenes karakter da også
helt gennemgående. Men der findes også -
specielt i Vejby - ret store murpartier af sten,
der er nok så ensartet grå og derved minder
om Höörsandstenen. Efter at have grundet
over sagen og besøgt kirkerne endnu en gang
kunne Mats Johansson dog konkludere, at
der måtte være tale om Helsingborg-sand-
sten, der åbenbart udviste en større variation,
end han forventede. Det ville jo også have
været ejendommeligt, hvis bygherrerne ved
de sjællandske kirker havde entreret på skift
med to forskellige stenbrud.

Samme sten er også anvendt i andre kirker
på det nordlige Sjælland (fig. 8), mest som et
supplement til markstenen og brugt som

hjømekvadre og i indfatningen af døre og
vinduer. Man har med andre ord benyttet den
fine og letformelige sten til at løfte granit¬
byggeriets standard. I Melby er et antal af
stenene brugt som hjørnekæder i skibets øst-
hjømer,12 mens ca. 25 sten i Tårnby på Ama¬
ger nu sidder spredt i det sengotiske kor og
må stamme fra det oprindelige.13 1 Asminde¬
rød er det norddørens karme, der er sat af de
gulbrune sandsten, lige som et tilstødende
vindue.14 I Smørumovre Kirkes norddør er
stikket (bueslaget) af Helsingborgsten, mens
der rundt i murene kan tælles hen ved 20
enkeltsten.15 Endelig skal stikket overTibirke
Kirkes syddør være af sandsten.16 Dette kan
nu ikke længere verificeres fra våbenhus¬
loftet. Men et tilstødende vindue har som stik
en grålig sandsten, der kunne vær Höörsten,
men som efter al sandsynlighed er helsing-
borgsk.

10 km Søborg

/ÿVejby
O Valby

Tibirke

[ELSINOBORGEsbønderup
® 0Esrum iv

Tikøb• #Gurre
OMelby

NødeboO Q
Asminderød

•LillerødUvelse•
Uggeløse• •Farum Fig. 8. Det nordsjællandske område med

angivelse af:
V Stenbrud for Helsingborg-sandsten.

•Kirker, der helt eller for en stor del er
opført af Helsingborgsandsten.

O Kirker med Helsingborg-sandsten
som supplerende byggemateriale.

•Byer, borge og kirker hvorfra der
kendes bygningsdetaljer, gravsten og
døbefonte af Höör-sandsten.

(Rentegnet efter Nyborg 2008)
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De sundsten, der indgår som supplerende
byggemateriale, må være brugt på bygge¬
pladserne af de stedlige bygmestre, der stod
for markstenskirkernes opførelse. Ander¬
ledes, vel nok. når det gælder virkelig kulti¬
verede bygninger som Vejbys og Valbys,
hvor de arkitektoniske former og detaljer så
at sige er bundet til materialet og materiale¬
kundskaben. Her må man vel ikke blot fore¬
stille sig, at stenene er hugget til i eller ved
det skånske stenbrud for at begrænse den
dyre transport. Man må også kunne formode,
at bygmesteren har været en skåning.17 Og,
hvis ræsonnementet er rigtigt, må man an¬
tage, at hans færdigheder ville kunne spores i
sandstenens skånske hjemegn. Dette er imid¬
lertid ikke helt så enkelt.

der blev nedrevet tor at give plads til Kernen,
og måske også fra en stor tilhørende konge¬
hal af sandsten.18 Derudover har byen haft
hele fem romanske stenkirker, der nu alle er
forsvundne. Vor Frue Kirke neden for borgen
blev nedbrudt allerede i 1300-tallet, da den
måtte vige for en gotisk nybygning af tegl.
Men i denne kirkes nedre partier er genbrugt
så store mængder af Hclsingborg-sandslcn
(fig. 10), at det må kunne sluttes, at den
romanske kirke har været opført helt eller
næsten helt af dette materiale.19 Dens sokkel
havde åbenbart hulkel, og en stump af en
spinkel, krum rundstav kan måske have pry¬
det korbuen.20

For de øvrige romanske kirker er beva-
ringssiluationen nærmest omvendt, idet man
især kender til grundplanerne, mens stenma¬
terialet er dårligt belyst. De ved udgrav¬
ningerne fundne sandsten er således ikke
nærmere materialebestemt, og det har ikke
været muligt for Helsingborgs Museum at
finde ret mange af dem frem, ej heller nogle
sandsten, der er fremkommet som løsfund i
byen. Her må vi derfor nøjes med at antage,
at den sandsten, der er fundet i byen og dens
kirketomter, har været lokal.21

Mest usædvanlig blandt de romanske kir¬
ker var Skt. Mikaels, der var en rundkirke,
som lå yderst på selve borgplateauet, og som
måske fra første færd havde en rolle i bor¬
gens befæstning. Nylige udgravninger 2002
og 2004 har godtgjort, at der virkelig var tale
om en kirke, og al materialet har været sand¬
sten.22 Skt. Klemens Kirke nord for borgen
havde derimod en traditionel grundplan med
kor og skib og dertil et romansk tårn, som
kan have mindet om Vejbys. Også ved denne
kirke er der fundet sandstenskvadre, og ud
for sydmuren har man afdækket grave med
sider af store sundstensplader - et klart vid¬
nesbyrd om materialets rigelighed i byen.22

Hidtil er vi ikke stødt på oplysende arki¬
tekturdetaljer. Men det er tilfældet ved Ski.

Sandstenen i Helsingborg,
dens brydning og arkitektur
Matts Johanssons usikkerhed ved bestem¬
melsen af stenen i de tre sjællandske sand¬
stenskirker skyldes bl.a. - som han sagde -
»at han aldrig før havde set så store mur¬
partier med Helsingborg-sandsten«! Sagen
er nemlig, at stenen er påfaldende lidt kendt
og udforsket i sit skånske hjemland. Den blev
brudti skrænterne umiddelbart nord forbyen,
som i løbet af den tidlige middelalder udvik¬
lede sig på og omkring et bakkeplateau med
en borg, der var afskåret af dybe erosions¬
kløfter. Disse stenbrud er i dag overgroede,
og man kender overraskende lidt til stenens
brug i selve Helsingborg. Der er imidlertid
ingen tvivl om, al byen har været ganske rig
på romanske bygninger af den lokale sand¬
sten, der jo kunne hentes lige uden for
døren.

Mest iøjnespringende er den gulbrune sten
nu synlig i indervæggene af det store tegl¬
stensbyggede borgtårn »Kärnan« fra 1315-
16. Sandstenene her må i vid udstrækning
stamme fra borgens ældre, runde hovedtårn,
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Peders kirke øst for borgen, der ved en
undersøgelse 1885 viste sig at have været en
bygning med traditionel grundplan uden
apsis. Her fandt man foruden anden sandsten
to sandstensblokke, som »visade sig härröra
från ett rundbogigt fönster...med starkt skrå-
nande smygar och helt smal dagöppning«.24
Der må med andre ord være tale om et en¬
keltsmiget vindue af samme sjældne type
som i Vejby og Valby. Der synes altså faktisk
at have eksisteret et anglo-normannisk arki¬
tekturmiljø i Helsingborg. Dette underbyg¬
ges ved et stort løsfundet »foldekapitæl«
(scalloped capital). Det er af type noget yngre
end volutkapitælerne i Vejby, velsagtens fra
hen imod midten af 1100-tallet.25 Også et par
mere gængse romanske temingkapitæler er
fundet i byen.26

Vidnesbyrdene fra Helsingborg by er altså
beskedne, men tilstrækkelige til at sandsyn¬

liggøre, at byen virkelig må have haft et om¬
fattende byggeri med lokal sandsten, og at
man - i hvert fald i første del og midten af
1100-tallet - har bygget under indflydelse
af engelsk-normannisk arkitektur. Brugen af
sandstenen på Sjælland og - som vi skal se
- i byens skånske opland gør, at vi må kunne
tale om en regulær stenindustri i eller ved
Helsingborg - med bekvem udskibning fra
stranden nedenfor.

Kortet over skånske romanske kirker med
registreret Helsingborg-sandsten (fig. 9)
skelner mellem profilerede sten og uprofile-
rede sten (rene bygningssten) samt døbe¬
fonte. Derimod er det ikke anført, hvilke kir¬
ker, der er eller har været opført helt af sand¬
sten, og hvilke, der blot rummer lidt sandsten
som supplerende materiale. Begge situatio¬
ner foreligger utvivlsomt. Et eksempel på en
kirke, der synes opført helt eller næsten helt
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Fig. 10-11. Til venstre helsigborgsandsten fra Helsingborgs romanske Vor Frue kirke, nu genbrugt i den gotiske bykirke
og i dag ret tilsodede. Til højre Saxtorp kirkes søjleportal med foldekapitæler og zigzag-bueslag. Foto forfatteren.

af Helsingborg-sandsten, er Raus Kirke lige
syd for Helsingborg, hvor der er fremdraget
et vindue (dobbeltsmiget) i nordmuren. I
vestmuren er indsat et primitivt mandshoved
af sandsten, lokalt kaldet »Roland«,27 der er
en god parallel til Vejbys. Der er her tale om
sjældne eksempler på, at Helsingborg-sand¬
sten er blevet brugt til noget, der ligner
skulptur. Til en virkelig ambitiøs skånsk
landsbykirkeportal ses stenen ellers kun med
sikkerhed brugt i Saxtorp mellem Lund og
Landskrona, hvor sydportalens bevarede
halvdel blev fremdraget 1970 (fig. 11).28 Der
er som i Vejby tale om en søjleportal, her
dog med fire trekvartsøjler. De to bevarede
kapitæler er foldekapitæler i slægt med det
nævnte, der er fundet i Helsingborg.29 Og
bueslaget ledsages af en zigzagbort, der lige¬
ledes er et udpræget anglo-normannisk stil¬
træk fra midten af 1100-tallet.30

Den meget begrænsede brug af Helsing-
borg-sten til skulptur må ses i sammenhæng
med, at den næsten heller ikke er brugt til
døbefonte. Af de tre, der er angivet på kortet
(fig. 9), har de to endog måttet forsynes med
et spørgsmålstegn. Det øjensynlige fravalg af
stenen til skulptur skyldes formentlig dels, at
den er mere porøs end Höörsandstenen, dels
at den hovedsagelig optræder flageagtigt som
ret lave bænke i stenbruddet.31 Det har altså
været svært at fremdrage sten med så stor en
højde, at de har kunnet bruges til døbefonts¬
kummer og tympana (døroverliggere). Det
var ikke Helsingborgs men Höörs sandsten,
der kom til at danne materialet for Skånes
rige romanske stenskulptur.

Vi må altså forestille os, at det i eller ved
Helsingborg hovedsagelig har været regu¬
lære bygningssten, som er blevet produceret.
Kortene (fig. 8-9) viser, at kirkerne med Hel-
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de gulbrune sjællandske kirkers arkitektur
ikke skulle være skånsk. Den kunne meget
vel repræsentere en så tidlig fase i Skånes
anglo-normanniske byggeri, at sporene nu
ikke lader sig oplede i hjemprovinsen.

At de nordsjællandske kirker virkelig kan
være opført usædvanlig tidligt, bestyrkes af
endnu et interessant vidnesbyrd. Det har
nemlig vist sig, at de allertidligste dele af
Lunds Domkirkes krypt faktisk ikke er
opført af Höörsten, men derimod bl.a. af
Helsingborgstenen.32 Da dette kryptbyggeri
skal dateres til årtierne o. 1100, må stenbru¬
dene ved Helsingborg følgelig have været i
funktion allerede da. Det er altså meget vel
muligt, at der så tidligt som i begyndelsen af
1100-tallet kan være sendt stenskuder fra
Helsingborg til byggepladserne i Nordsjæl¬
land - og at der med dem er fulgt en byg¬
mester af både skoling og klasse.

’
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Fig. 12. Kilpeck Kirke i Herefordshire, England, med
enkeltsmiget vindue og murbånd i højde med dets
underkant. Nogenlunde sådan kan Vejby Kirkes for¬
svundne apsis have taget sig ud. Som det ses, har den
lokale sandsten en særegen rød farve. Foto forfatteren.

Summary
The many well preserved Romanesque parish
churches in Denmark are rarely built in quar¬
ried stone. The great majority had to be built
with the unwieldy Scandinavian granite boul¬
ders that glaciation had left as loose blocks on
fields and beaches. It was a different matter
east of the Sound, in Scania, which was an¬
nexed from Denmark by Sweden in 1658, but
which before that was an important producer
of sandstone for the area as well as for other
Danish provinces.

The most important sandstone quarry in
Scania was at Höör. Among other things it
supplied stone for the main church of the
province, the Cathedral in Lund, which was
begun in the time around 1100 and was under
construction for most of the twelfth century
(fig. 1). Other quarries, usually with a more
yellowish and brownish stone, were near the
city of Helsingborg at the narrowest part of the
Sound.

singborgsten i det væsentlige er kystnære, og
at man derfor især må have baseret fragten på
skibe. På Skånes kyster er man nået omkring
Skåneøret ned i omegnen af Trelleborg, mens
man nordud har forsynet kirker op til egnene
på Kulien og Bjårehalvøen. På sjællands¬
siden har man tilsvarende fulgt Øresunds
kyst ned til Tårnby og nordkysten indtil
Melby på Halsnæs.

Blandt de arkitekturmonumenter, der til¬
hører denne skånsk-sjællandske bygnings¬
kultur, findes de mest velbevarede nu i Nord¬
sjælland. De synes kvalitativt at stå usædvan¬
lig højt, og de er særlig interessante ved en
øjensynligt sjældent høj alder.

Det er påfaldende, at anglo-normanniske
træk nok kendes fra Helsingborg, Lund og
Skåne generelt, men at der hovedsagelig er
tale om andre og senere træk end i Vejby og
Valby. Dette bør ikke forlede os til at tro, at
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It can be demonstrated that stone from here
was used in several churches north of Copen¬
hagen in Scania’s old sister province Zealand
(fig. 8). The most important are the two neigh¬
bouring churches of Vejby and Valby on the
north coast of the island, which were built
entirely in the Seanian stone, and which
exhibit clear Anglo-Norman stylistic features
otherwise rare in Denmark. Both churches
have single-splayed windows, accompanied in
Vejby by a string course level with the lower
edge (figs. 2 4). And the south door of Vejby
Church has volute capitals (ligs. 5, 6 on the
right), whose Anglo-Norman type seems to
suggest a dating of the church building to the
decades around 1 1 00.

In a number of other northern Zealand
churches in which the Helsingborg stone was
only used for comers and for door and win¬
dow frames (tig. 8), the builders can be pre¬
sumed to have been local. But the churches in
Vejby and Valby were built by stonemasons so
professional that they must have belonged to a
major building centre or quarry. Everything
suggests that the construction stones for the
Zealand churches were dressed where they
were quarried at Helsingborg, and that it was
the expertise from there that was responsible
for the building of the two entirely consistent
structures in Vejby and Valby.

This presumption is also borne out by the
maps (figs. 8-9), which show Helsingborg as
a centre for a stone industry that had its main
outlets along the nearby coasts of Scania and
Zealand. Considering the diffusion that the
Helsingborg stone clearly had in western
Scania, the extant evidence from there is strik¬
ingly meagre. This is tine of Helsingborg itself
(fig. 10), which once had five Romanesque
churches, and of the rural districts, where the
Romanesque churches have to a great extent
been demolished or have been extensively re¬
built.

(tig. 11) are interesting for their Anglo-Nor¬
man features: scalloped capitals and arches
with chevrons. These must be evidence that in
Helsingborg there did in fact exist an architec¬
tural milieu that worked in the Anglo-Norman
tradition. However, the insular construction
features known from Seanian churches such
as Saxtorp are clearly younger than those we
have seen in Vejby (and Valby), i.e. from the
mid-1100s. The architecture of the Vejby and
Valby churches suggests that the Helsingborg
stone industry went back as far as the time
around 1 1 00, and that this also goes for their
Anglo-Norman building tradition. Another
item of evidence points in the same direction.
In Lund Cathedral the very earliest-used sand¬
stone in the crypt is not from Höör, but from
Helsingborg (and Köpinge). There is thus
much to support the assumption that as early
as c. 1100 fully loaded stone-bearing craft
could sail from Helsingborg to construction
sites like those in Vejby and Valby.

Noter
1 Cintliio IWO. Rydén 19«.
2 Tynd] 1913-21, s. I30ff.
1 Natursten i byggnader.
4 Sundnér 2002, s. I2ff.
5 Tidligst Komerup 1881 og Maekcprang 1914.
h DK. Frborg Amt, s. I236ff.; Clapham 1934, s. 67f.
1 DK Frborg Amt, s. 1280ÍT.
* Gården kendes skriftligt fra o. 1300. Ulsig 1968. s. 73.
Et vidnesbyrd om høje velgørere cr det formentlig også.
at både Vejby, Valby og Esbønderup kirker har eller har
haft fornemme romanske kalkmalerier.
v DK Frborg Amt, s. I288ff. Schulz. 1934. s. 232-34.
Volutkapitælcr af denne art kendes ellers ikke fra dansk
område. Derimod optræder de i Norge blandt de anglo-
normanniske træk ved Tronhjems domkirke, hvor kapi¬
tælerne gerne dateres omkring 1090-1120. Jævnfør
også Clapham 19.34, s. 1 35f., der (planche 15) gengiver
en portal på borgen i Colchester (slutningen af 1000-
tallet), hvis kapitæler og bueprofiler minder stærkt om
Vejbyportalens.
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12 DK Frborg Amt. s. 1612.The remains of a door in Saxtorp Church
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15 DKKbh.Amt, s. 591.
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Bärslöv. ved Torsten Mårtensson, 1963. s. 20ft. ITa Rans
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2!I Sundnér 1973.
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31 Natursten i byggnader, s. 24-25.
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& Sundnér 1997.
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En »knappologisk» kommentar med skånska anknytningar
till Englands terrorbombning av Köpenhamn 1807
Av Lennart Bondeson, läkare & Tobias Bondesson, ekonom
Medlemmar av Gribskov Helsingør Amatørarkæologiske Forening i samarbete med Gilleleje Museum.

För att undvika missförstånd ska först som sist konstateras att det metalldetektorfynd
som detta handlar om är gjort inom lagens råmärken i Danmark, där det sedan länge
råder ett fruktbart samarbete mellan yrkesarkeologer och fritidsdetektorister i fören¬
ingar knutna till lokala museer.1

Så till saken - tappade knappar. Sådana är för
det mesta bara ett irritationsmoment för den
som letar efter gamla mynt med sin metall-
detektor, men någon gång kan den historiska
laddningen hos en tappad knapp faktiskt
överträffa det mesta i myntväg.

Det är inte var dag man kan ange när en
drygt 200 år gammal knapp tappades så
exakt som mellan den 16 augusti och den
21 oktober 1807. Att så är fallet med knap¬
pen på bilden kan man utgå ifrån av två skäl:
1) typen av knapp tillhörde uniformer som
bars i bötjan av 1800-talet av engelska artil¬
lerister,2 och 2) sådana soldater befann sig
under den aktuella tiden på Själland, 3 där en
av oss (TB) hittade denna knappt 2 cm stora
knapp, som pryds av en sköld med tre kulor
och tre kanoner.

Vad ligger då bakom den lilla knappens
öde att hamna i en dansk kohage? Ytterst
handlar det om storpolitik, närmare bestämt
Napoleonkrigen. Till Napoleons fiender
hörde England, som till varje pris ville för¬
hindra att den danska flottan föll i händerna
på Napoleon som med den skulle kunna
blockera Englands handel och tillförsel av
krigsmateriel. När det neutrala Danmark inte
lät sig övertalas att frivilligt lämna sina skepp
i engelskt förvar tog England till våld. Under
ledning av Lord Cathcart landsattes den 16
augusti 1807 engelska trupper på Själland -

30000 man, 3000 hästar och tungt artilleri -
som snabbt undanröjde ett otränat danskt
lantvärn med knappa resurser,4 belägrade
Köpenhamn och inledde den moderna histo¬
riens första terrorbombning, avsiktligt riktad
mot civilbefolkningen i en storstad.5 Efter
tre nätters oupphörlig beskjutning med kano¬
ner och brandmissiler i form av Congreve-
raketer6 hade stora delar av staden lagts i
ruiner och ett par tusen människor dödats,
däribland många kvinnor och barn. Ett åsyna
vittne, kapten på ett av de engelska krigsfar-

m »i
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Knapp med tre kulor och tre kanoner från engelsk artil¬
leriuniform använd under Napoleonkrigen. Återfunnen
med metalldetektor på Själland (Foto: Tobias Bondes¬
son).
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som han foredrog framför Stockholm. Mal¬
mö kom till och med att cle facto fungera som
Sveriges huvudstad under ett halvår, från
november 1806 till maj 1807. när kunga¬
familjen bodde i residensel vid Stortorget
och åtföljdes av hovet och delar av den diplo¬
matiska kåren. Kungens uppskattning av
Malmö besvarades av malmöborna, vilket
bland annat tog sig uttryck i anläggandet uv
Gustav Adolfs torg och Drottningtorget (till¬
ägnat drottning fredrika) - förändringar i
stadsbilden som måste ha gett ett storslaget
intryck i början av 1800-talet, när Malmö var
en småstad med runt 5000 invånare.15

Gustav IV Adolfs andra favoritstad i Skåne
- Helsingborg - kom att fylla en viktig funk¬
tion för engelsmännen redan från början av
Själlands ockupation. Nämligen som inkörs¬
port för det nöjesliv många engelska office-
rare hängav sig åt i Ramlösa. Där bjöds det
på musik och dans till långt in på småtim¬
marna, och där kunde man få »goda mid¬
dagar med utsökta viner till rimlig kostnad»
enligt en av de gästande militärerna. Ih Nöjet
blev inte mindre av att de kände sig välkomna
hos skåningarna, som med lillfredställelse
såg fram emot utsikten av ett danskt neder-

tygen, beskrev förödelsen som »den mest
förfärliga syn man kan tänka sig».7 Danmark
kapitulerade och engelsmännen återvände
hem den 21 oktober med hela den danska
flottan pä drygt 70 fartyg och massor av ut¬
rustning som krigsbyte.8 Efter detta var
Köpenhamn inte bara ett namn på kartan utan
också ett politiskt begrepp-man talade länge
om »Copenhagening» - liktydigt med ett
överraskningsanfall utan föregående krigs¬
förklaring.9

Vid liden för engelsmännens avfärd med
den erövrade danska flottan befann sig dåva¬
rande kungen av Sverige - Gustav IV Adolf
- på besök i Helsingborg, och han uppvakta¬
des där av befälhavarna för den engelska
flottan och armén, amiral James Gambier
och generallöjtnant Lord Calhcarl. Kungen,
som efter Bäckaskogsfördraget 1805 var en
allierad i kampen mot Napoleon, bjöd på stor
frukostmiddag och utbringade skålar för
kungen och drottningen av England, för den
engelska flottan och armén och för den eng¬
elska nationens välgång - allt enligt en offi¬
ciell bulletin.10 Amiral Gambier hedrade ä
sin sida Gustav Adolf genom att låta vart och
ett av alla krigsfartygen på väg mot England
skjuta kunglig salut med 21 kanonskott när
man passerade Helsingborg.11 En officer som
var där skrev hem om ett storslaget skåde¬
spel, 1 2 och det var säkert ingen överdrift. Den
flotta som för fulla segel passerade Helsing¬
borg under ihållande kanondån omfattade
mer än 400 skepp, transportfartygen inberäk¬
nade.13

Gustav IV Adolf fick före engelsmännens
avfärd en förfrågan om att låta 15000 engel¬
ska soldater stanna i Skåne, men kungen av¬
böjde och besparade därmed skåningarna en
ansenlig försörjningsbörda.14 Det må vara
osagt om kungens beslut främst grundade sig
på hänsyn till skåningarna eller andra över¬
väganden, men det råder ingen tvekan om att
Gustav [V Adolf hade en förkärlek för Skåne,

lag!
Ytterligare en skånsk anknytning till Köpen¬

hamns bombardemang hänger samman med
ett fåfängt försök från den engelska inva-
sionsstyrkans sida att med sin blotta närvan)

kuva det neutrala Danmark till underkastelse
utan strid. I den strategin ingick en prokla¬
mation riktad till invånarna pä Själlund. Ett
problem var att man inte kunde uppbringa
någon i Danmark som var villig att översätta
texten till danska. Engelsmännen begav sig
dä till Lund där de fick sin skrivelse översatt
och tryckt för spridning. Översättningen
visade sig emellertid vara ett språkligt hop¬
kok som innehöll så myckel svenska vänd¬
ningar och uttryck att den var näst intill obe¬
griplig för gemene dansk.17 Den förväntade
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effekten på Själlands invånare uteblev och
den engelska krigsmakten iscensatte sin ter¬
roraktion.

En av de engelska härförama på Själland
var den blivande hertigen av Wellington, som
gått till historien genom sin seger över Napo¬
leon i slaget vid Waterloo 1815. Som gene¬
ralmajor Wellesley, chef för den engelska
reservdivisionen på Själland 1807, blev hans
uppgift att lokalisera och utplåna det danska
lantvärnet medan den engelska huvudstyrkan
omringade Köpenhamn.18 Med detta mål i
sikte tågade han den 27 augusti västerut mot
Roskilde. En avdelad trupp skickades vidare
för rekognosering kring Kornerup,19 och den
kan mycket väl ha passerat genom Gammel
Lejre där vår kanonknapp återfanns. När det
nästa dag stod klart var lantvärnet hade sam¬
lats, fortsatte Wellesley den 29 augusti sin
marsch söderut till Køge och levererade det
för danskarna förödande »träskoslaget». Den
ironiska benämningen kom sig av att de
flyende lantvärnsmännen slängde sina klum¬
piga träskor för att hinna undan den anfal¬
lande yrkesarmén. Drygt 6000 stridsvana
engelska soldater deltog i jakten; 175 av dem
tillhörde elitförbanden i Royal Horse Artil¬
lery och hade fem stycken 6-pundiga kano¬
ner och en 5'/2-tums haubits med sig. Lika
många beridna artillerister med samma eld-
kraft kom från en tysk kontingent kallad
King’s German Legion (som i likhet med då¬
tidens engelska kungahus hade sina rötter i
Hannover). Att de danska lantvärnsmännen
retirerade inför den engelska krigsmaskinen
är fullt begripligt i ljuset av det lilla de hade
att sätta emot - i brist på skjutvapen var de
delvis utrustade med liar och högafflar!20

Efter »träskoslaget» upprättade Wellesley
sitt högkvarter på Blæsenborg Kro i närheten
av kanonknappens fyndplats vid Lejre,21 och
därifrån skickade han ut patruller åt olika
håll på spaning efter eventuella rester av lant¬
värnet.22 Fram till mitten på oktober kan
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Officer i Royal Horse Artillery vid tiden för Napoleon-
krigen. Samtida tryck av J.C. Stadier efter målning av
Charles Hamilton Smith (1776-1859).

Lejre, med sin koppling till de forntida
danska kungarnas historia, dessutom ha fått
turistbesök av engelska soldater ute på sight¬
seeing, ett tidsfördriv som att döma av en
artillerilöjtnants bevarade dagboksanteck¬
ningar var tillåtet för engelska officerare efter
den danska kapitulationen.23

Det förblir en öppen fråga hur det hände
- vid jakt, spaning eller sightseeing - men
under de två månader som Själland ockupe¬
rades av England, tappade någon i det engel¬
ska artilleriet en knapp på ägorna till Ny
Kongsgård vid Gammel Lejre. Knappast en
sensation i sig, men ändå något av en histo¬
risk händelse i vårt perspektiv! En direkt
följd av det som utspelade sig kring den tap¬
pade knappen var att Danmark gick ut i krig
på Napoleons sida, förlorade Norge till Sve¬
rige och gjorde statsbankrutt.24

Som ett kuriosum kan tilläggas att herti¬
gen av Wellingtons favorithäst, den som bar
honom till seger över Napoleon vid Waterloo
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och så småningom även till 10 Downing
Street som Englands premiärminister, den
hästen hette - Copenhagen.25
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Summary
This article comments on the historical con¬
text of an English military button found by
metal detector on Zealand, where it was lost
in 1807 when England launched a massive
surprise attack on Denmark - a neutral coun¬
try at the time - and used terror bombing of
civilians in Copenhagen to seize the Danish
fleet, making sure that Napoleon could not
get hold of it.
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Svensk territorialisme
Af Niels Hein
Historiker, København

Den historiske forskning indenfor Skånelandenes overgang til Sverige, har længe haft
fokus på försvenskning, herunder en bevidst strategi omkring det administrative og
sproglige skift fra dansk til svensk. Men en dybere undersøgelse afslører en længere
tradition, med svenske territorielle ambitioner, og en efterfølgende konsolidering, fra
Sveriges brud med Kalmarunionen og helt op til 1900-tallet.

tioner. Ericus Olai’s Chronica regni Gotho-
rum (1471) og flere af de svenske krøniker
giver svenskerne en storslået fortid som de
erobrende goter. Derudover beskriver Olai
Skånelandenes korte tid som del af Sverige
under Magnus Eriksson, men uden direkte at
gøre krav på områderne.

Forfalskning eller revisionisme?
- Johannes Skyttes tale fra 1 599
Mange år før Skånelandenes overgang til
Sverige, bliver de tilsyneladende beskrevet
som en aktuel del af Sverige. Det er i Johan¬
nes Skyttes latinske tale fra 1599. Her inklu¬
deres Gotland, Blekinge og Skåne i en be¬
skrivelse af landsdelen Östergötaland, og
Halland i landsdelen Vestergötaland.1 Såle¬
des indskrives de danske territorier som en
aktuel og bestandig del af det svenske rige.
Disse oplysninger kan læses i svenske gen¬
optryk fra 1678 og 1724.

Men i et langt tidligere tryk fra 1604, på
latin, er hverken Gotland eller Skånelandene
nævnt. Da den latinske tekst er den tidligste,
og er på det sprog talen blev holdt i, er det
mest sandsynligt at inkluderingen af de dan¬
ske territorier er en tilføjelse af senere dato.
Gotland og Skånelandene bliver simpelthen
inkluderet i et genoptryk af et historisk værk,
efter deres egentlig overgang til Sverige.

Var det fordi man ønskede konsolidere de
nyvundne territorier? og findes disse territo¬
rielle tanker i andre svenske værker? En gen¬
nemgang af svenske historiske værker vil
forsøge at besvare disse spørgsmål:

Territorielle ambitioner
(Kilder 1523-1658)
Efter Sveriges frigørelse fra den nordiske
union, får Hans Brask og Johannes Magnus
ordre til at fremskaffe beviser for Sveriges
ret til Skånelandene og Gotland.2 Brødrene
Magnus introducerer det at sætte visse terri¬
torier ind et oprindeligt tilhørsforhold under
Sverige, blandt andet via erobrende goter.
Territorierne er: Skånelandene, Gotland og
Jämtland.

Olaus Magnus’ Carta Marina har både en
latinsk og tysk tekst. I den latinske tekst bli-

Begyndelsen
(Kilder før 1611)
I de tidligste værker om svensk historie er
Sverige delt ind i bestemte landsdele, men
der er ingen klare tegn på territoriale ambi- Detalje fra Carta Marina.
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Engelsk kort fra 1620. Omkoloreret 1660.

ver Skånelandene en aktuel del af Sverige,
ved at gøre Øresund til grænsen mod Dan¬
mark: Havet skiller danskerne (Dam) og
goterne (Gothi).3 Denne territorielle pointe
fjernes dog fra kortets tyske tekst. 1 både den
tyske og latinske tekst kan læses, at øen Got¬
land hører under Götariket (den svenske
landsdel Götaland). Men som bekendt var
Gotland i den danske konges besiddelse fra
1361 og helt op til 1645.

I stormagtstidens første halvdel indehol¬
der kilderne tydeligere territoriel ambition,
især hos Johannes Messenius. Han fremfører
argumentet med Skånelandenes tid under
den svenske kong Magnus Eriksson, og
pointerer også Gotlands historiske forhold til
Sverige. Hos Olaus Magnus var Jämtland en
oprindelig del af Sverige, men hos Messe¬
nius beskrives Jämtland endda som en aktuel
del af Sverige. Dette sker endnu før landsde¬

lens egentlige overgang til Sverige i 1645, og
Messenius udtrykker herved tydelige territo¬
rielle ambitioner.

Konsolideringen
(Kilder 1658-1721)
Territoriel ambition vendes til konsolidering
i denne periode. Det sker først med juristen
Stiernhöök og historikeren Johan Hadorphs
værker, der også legitimerer overtagelsen af
tidligere danske territorier med påstanden
om sprog og sindelag: Det skånske sprog er
meget lig det gotiske og Gotlands indbyggere
ønskede at være under svensk styre.

Professor Oluf Rudbeck skriver Skånelan¬
dene ind i svensk historie, ikke i forbindelse
med goterne, som tidligere historikere, men i
forbindelse med myten om Atlantis.

I Johan Peringskiölds udgivelse af Messe-
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nius’ Scondia Illustrata inkluderes de baltiske
besiddelser under landsdelen Finland. Men Hednatiden fra 1866 forklares at det noget
erobringen af disse territorier bliver ikke »usvenske« Skåne bør behandles separat fra
konsolideret gennem et oprindeligt tillhørs- »det egentlige Sverige« i oldtidsforsknin-
forhold, som de skandinaviske territorier ofte gen.5 Igen bruges en retorik der spiller på

ideen om det nationale, men omvendt. Skåne
Erik Dahlberghs topografiske værk er en bliver udskilt fra Sverige. I 1886 bruger

grafisk konsolidering af vundne territorier, historikeren Clas Theodor Odhner ordet no¬
rnen de baltiske besiddelser, Ingermanland, turligt om Skånelandenes plads i Sverige,6
Kexholm og Livland, er ikke inkluderet. dvs. at Sverige kæmpede sig adgang til Øre-

I Hans Hildebrands Svenska Folket under

er blevet udsat for.

Dahlbergh lægger tilsyneladende større vægt sund var naturligt.
på at indskrive de skandinaviske territorier i
stormagten Sverige.

Den svenske territorialisme
Man kan spørge ind til, hvornår den bevidste
territorielle konsolidering stopper, og hvor¬
når en mere ubevidst fortsætter, som følge af

Efter at Sverige måtte afstå de baltiske terri- fastholdelsen af en tradition. Det ses i 1800-
torier, fortsatte konsolideringen af de skandi- tallets litteratur at territorierne konsolideres
naviske territorier. De baltiske territorier er med argumenter som ikke findes i den tidli-

Traditionen fortsætter
(Kilder efter 1721)

glemt. 1773 fortsatte historikeren Tuneld gere konsolidering, nemlig idéen om natio-
med at konsolidere Skånelandene, Jämtland nen. Begrebet svensk territorialisme behøver
og nu også Häjredalen. 1800-tallets kilder ikke bare at være en ubevidst historisk tradi-
begynder at forlade ideen om territoriernes tion, men en aktiv og dynamisk mekanisme.
oprindelige tilhørsforhold til Sverige, og be- Men hvad er det, der driver denne meka-
skæftiger sig i stigende grad med idéer om nisme?
nation og nationalitet.

Erik Gustav Geijer legitimerer i 1832 rialisme drevet af de politiske idéer, der flo-
overtagelsen af Skånelandene ved at forklare, rerer i Sverige efter den nordiske union, hvor
at beboerne var mere svenske end danske,4 magten lå hos den danske konge. Historike-
dvs. at overtagelsen legitimeres ved beboer- ren Kurt Johannesson snakker ligefrem om
nes nationale identitet.

I dens ophav bliver den svenske territo-

ønsket om et styrket Storsverige i Gustav
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Fra titelbladet fra Erik Dahlbergs
Svecia Antiqua et Hodierna.
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Vasas tid.7 Ved succesfuld ekspansion ligger
værktøjerne til konsolidering allerede klar i
traditionen, som nu kan udvides med andre
begreber; sprog, sindelag og senere nation og
nationalitet

Göticisme er et begreb som kunne være
nyttig i denne sammenhæng. Det var som be¬
kendt cn kulturel bevægelse, der søgte at give
Sverige en storslået fortid ved at forbinde de
svenske göter med de historiske goter. Men i
langtfra alle forfattere brugte goter/goter til
at gøre krav på danske territorier. Svensk
territorialisme dækker over alle former for
territoriel ambition og konsolidering i den
svenske litteratur.

Den opstår på kongemagtens initiativ, i
tiden efter Sveriges frigørelse fra Kalmar¬
unionen, men får sit eget liv i historiske og
litterære kredse. Dets formål er at legitimere
krav på de skandinaviske grænseterritorier,
for derefter at konsoliderer dem via både
historiske og skiftende kulturelle fore¬
stillinger.

and the southern territories of Skåne, Hal¬
land, Blekinge and Gotland.

Following their conquest, the territories
are described by historians as always having
been Swedish, using both historical and legal
arguments. Later on, in the nationalist period,
the territories is described as being a natural
part of Sweden, or the inhabitants as being
more Swedish than Danish.

Noter
■

Skytte (1678) s. 34 og Skytte (1724) s. 54.
2 Johanneson s. 2 1.
' »II mare ehe septim li Demi, da Gothi...« fra teksten til
Carta Marina (1530).
4 Geijer I s. 59.
5 Hildebrand s. 34.
6 Odhners. 120.
1 Johannesson Kurt: The Renaissance of the Goths...
(University of California Press) 1991 s. 106.
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Summary
An oration by Johannes Skytte from 1599
includes the territories of Skåne, Halland and
Blekinge, then Danish territories, as part of
Sweden. This could mean that Sweden had
territorial ambitions by 1599 that would not
be accomplished until 1658.

The oration, however, is a forgery, which
tells us that the Danish territories are most
likely added for the purpose of consolidating
the victories through historical rewriting in
1678.

A further analysis reveals a tradition of
consolidating conquered territories and re¬
flecting territorial ambitions in historical
literature. The tradition can be defined as
“Swedish territorialism”, a dynamic tradition
which springs from Gustav Vasa’s territorial
ambitions shortly after Sweden’s secession
from the Kalmar union, and which continues
through history. These ambitions focus
mainly on the eastern territories, Jämtland,
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av keramikkärl, men lämningar efter järn¬
hantering finns också.

Resultaten kan kopplas till en rad under¬
sökningar som UV Syd har genomfört i om¬
rådet under senare är. Sammantaget visar de
på att en kraftfull bebyggelseexpansion äger
rum i Heisingborgstrakten under 300-talet
f. Kr. Under 100-talet e.Kr. sker en tillbaka¬
gång, och byarna upphör. I ett större perspek¬
tiv ser vi att bebyggelseutvecklingen under
äldre järnålder kunde variera påtagligt, från
region till region.

Malmö kommuns satsning på en botanisk
trädgård vid Lindängelund i stadens södra
utkant innebär att stora ytor i detta område
har undersökts av UV Syd. Biter sista etap¬
pen år 2010 tonar bilden fram av en by med
utspridda gårdar, vars lägen skiftade över tid.
Rumsligheten kan hänga samman med att
området präglades av omfattande våtmarker,
och med det långa tidsspannet, omkring
tusen år. Från och med 100-talet e. Kr. ser vi
en i stort sett kontinuerlig bebyggelse i om¬
rådet, med expansiva skeden under romersk
järnålder och sen vikingatid/tidig medeltid.
Under 1 1 UO-talets första hälft tömdes om¬
rådet på befolkning. Först när herrgården

Undersökt: byar under järnålder
och historisk tid
Ur arkeologisk synvinkel var 2010 ett
händelserikt år. 1 det följande vill jag kort
uppmärksamma de tre större undersökningar
som Riksantikvarieämbetet UV Syd genom¬
förde under året, i utkanterna av Helsingborg,
Malmö och Landskrona. Men först kan en
liten brasklapp vara pä sin plats. Eftersom
bearbetningen av materialen just har på¬
börjats kan detaljer komma att förändras,
förhoppningsvis dock inte de mer övergri¬
pande konturer som skisseras här.

En gemensam nämnare för undersökning¬
arna är att olika aspekter av byn, sett i ett
långt tidsperspektiv, står i fokus. Den äldsta
byn undersöktes i stadsdelen Gustavslund i
sydöstra Helsingborg. Har fann vi tre an¬
gränsande, i stort sett samtida gårdar som var
i bruk århundradena kring Kr. f. På gårds¬
tomterna framkom stolphus av olika slag, ett
flertal grophus samt hårdar och ugnar. Går¬
darna framstår som komplexa för sin tid, dels
för att bebyggelsen är påtagligt differentie¬
rad, dels för alt hanlverksaktiviteter har av¬
satt många spär. Tydligast syns en produktion
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Katrinctorp uppfördes i början av 1 800-talet
befolkades det återigen.

Om hus och hantverk ärell signum lorden
undersökta byn i Gustavslund så aktualiseras
andra aspekter av byn i Lindängel und. I an¬
slutning till våtmarkerna framträdde spår
eller festligheter soni utspelade sig inom
ramen för fruktbarhetskulter. Sådana läm¬
ningar var tydligt manifesterade på flera plat¬
ser, främst i form av nedslagna pålar och
nedläggelser av djur och föremål av olika
slag i brunnar oeh vattenhål. I några brunnar
fanns också människoben. Med vissa varia¬
tioner finner vi sådana yttringar under Ilera
skeden, från stenålder fram till medeltid.

Den resursmässigt största undersökningen
ägde rum på platsen för ett logistisk centrum
som nu byggs upp vid den södra infarten från
väg E6 in till Landskrona. Här undersöktes
ytterligare en järnåldersby, med gårdar som
var grupperade kring en öppen yta, där spå¬
ren efter en stenåldersdös framkom. Byn
ägde bestånd från århundradena e. Kr. och
fram i vendeltid och kan således ha varit i
bruk under bortemot 400-500 år.

Rumsligt tonar denna by fram som en
mindre version av den intilliggande, betyd¬
ligt större kyrkbyn Örja, vars äldsta skriftliga
belägg daleras år 1285. 1 700-talskartan visar
att de omkring 20 gårdarna i byn var belägna
runt en stor, öppen plats. Under några hek¬
tiska månader undersöktes fyra av gårdarna i
byns västra del. På samtliga gårdar fanns en
äldsta fas som inföll under sen vikingatid,

men sedan varierade utnyttjandet över tid.
Gårdarna var tämligen olikartade sinsemel¬
lan och vi kan påvisa en viss specialisering.
På en gård fanns lämningar efter ett hög¬
medeltida rökeri där man framför allt tycks
ha rökt fisk.

Satsningen på systematisk avsökning med
metalldeleklor resulterade i ett omfattande
fyndmaterial. Bland många intressanta lörc-
mälskalegorier sticker militaria ut. Denna
kategori omfattar bland annat liera hundra
projektiler i form av pistol- och muskötkulor
men också kanonkulor, druvhagel och hand¬
granatskärvor. Sammansättningen visar att
det var ett regelrätt slag som utkämpades i
Örja under det dansk-svenska kriget år 1 676,
och att alla truppslag deltog.

De källmaterial som togs fram år 2010
ligger till grund lör forskning kring flera
teman, så som byns utveckling och Iruklbar-
hetskull i det långa tidsperspektivet. Som
kontrast till detta kan vi också lyfta ett hand¬
lingsperspektiv där tiden på ett kusligt sätt är
utmätt i minuter, timmar och dagar- när kri¬
get drabbade Örja by och dess invånare med
full krall.

Läs mer: http://www.arkeologiuv.se. Här finns
bloggaroch annan information som rör under¬
sökningarna i Gustavslund, Lindängelund
och Örja.

Bengt Söderberg
Riksum ikvaricUmbelet UV Syd
Odlarcviigcn 5, l.und
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