
tina lundgren 

0 
rattrutten 



 
 
 

 
 

   

  

    

 

 

    
 

Digitalisering av redan tidigare utgivna vetenskapliga publikationer 

Dessa fotografier är offentliggjorda vilket innebär att vi använder oss av en undantagsregel i 23 och 49 

a §§ lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL). Undantaget innebär att 

offentliggjorda fotografier får återges digitalt i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som 

inte framställs i förvärvssyfte. Undantaget gäller fotografier med både kända och okända upphovsmän. 

Bilderna märks med ©. Det är upp till var och en att beakta eventuella upphovsrätter. 



~"V/ är bar9e-ns riJttar v/ 

ac.h vaktar allt sam f/nns där/ 

V/ be-rättar sä9ne-r 

h/star/e-r bakam ste-n ac.h murar 

tälje-r v/ Just fär e-r 

~akam varye- härn de-t lurar 

niJ9at sam härs hasa 
.,,, 

V/ är Ve- ac.h Fasa! 



Riksantikvarieämbetets förlag 
Box 5404, 114 84 Stockholm 
Tel. 08-519 180 00 
Fax 08-519 180 83 
www.raa.se 
E-post: bocker@raa .se 

Råttan Ve: Tina Lundgren 
Råttan Fasa: David Rix 
Arne: Arne Gustafsson 

Tack sagosångerskan Torun Larsson för att vi fick 
låna dig till Ales stenar! 

Riksantikvarieämbetets barn- och ungdomsböcker nummer 2 
© 2002 Riksantikva rieämbetet, författaren, 
fotografen och Sångkammaren 
1:1 
ISBN 91-7209-264-5 ISBN 978-91-7209-809-l (PDF) 2017 
Tryck Kristianstads Boktryckeri, 2002 

© Bilderna i publikationen 

mailto:bocker@raa.se
http:www.raa.se


rattrutten 
0 

Ide , text och illustrationer : 

Tina Lundgren 

Foto och grafisk formg ivn ing : 

Torbjörn Linden 

Musik med text: 

Arne Gustafsson 

Qf.)
dt, Riksantikvarieämbetet 



. -

MITT LIV HAR VERKLIGEN inte varit sig likt sedan den dagen då jag träf

fade brunråttan Ve och svartråttan Fasa. Ja, tänk er själva hur ni skulle 

reagera om ni träffade två råttor som hela tiden hittade på än d~t ena, än 

det andra. \ 

Jag hade tagit min gitarr och begett mig till borgen Glimmingehus för 
I I 

en stunds avkoppling från 111itt småstressiga jobb som musiklärare. Jag 
I 

satt i borgen på en ~tenbänk i den lilla kammaren en våning upp, 

bekvämt lutad mot väggen o~h lät ,blicken och tankarna fara ut genom 

fönstret ~ dan jag spelade en fin liten-melodi på gitarren. 

Jag vaknade till me9- ett ryck när någon plötsligt petade på min arm· 

och sa: 

- E de för oss du 
' 
plinkar pa den däringa strängmojängen? 

Jag tittade upp och fick till'min stora förvåning se två livs levande råt

tor som båda stirrade stint på mig. Eftersom detta var första gången jag- . 
träffade på talande råttor och rå to av denna storlek kom jag.inte alls på 

något lämpligt att säga utan satt bara där med gapande mun. 

- Han har nog tappat talförmågan, sa den bruna råttan till den svarta. 

- Vadå? Har han tappat något? frågade den svarta råttan och började 

leta runt på stengolyet. 

- Knasbubbla! Man säger så när någon inte vet vad han eller hon ska 

säga, fnös den bruna råttan och'satte nosen i vädret. 

- Jaha. Tror du att han är lite d · m? Den svarta råttan kliade sig fun

ders~mt i sitt brandgula hår. 

Där var jag .nu bara tvungen att bryta in i råttornas samtal: 

- Jag heter Arne, sa jag därför. 

\· Råttorna tittade på varandra och utbröt sedan i ett hysteriskt fnitter. 

Jag hade precis mött Ve och Fasa! Och fler möten skulle det bli. 

Följ med på min och råttornas resa bland dikt och verklighet på histo-. 
riska platser runtom i Skåne. 

l 
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- G0DAGENS. JAG HETER VE, sa den bruna råttan och räckte fram en 

tass. Och han där är Fasa, fortsatte hon sedan och pekade på den 

svarta råttan efter att vi skakat hand. Eller tass ... eller vad man nu 

ska säga. 

- Vi är borgens råttor vi och vaktar allt som finns däri, sjöng Fasa. Han 

tog några svepande danssteg, vispade till med den långa svansen 

och rörde upp lite gammalt borgdamm. 

- Men här inne finns väl inte mycket att vakta? sa jag. Här är ju 

bara en massa sten och lite trä. 

Fasa stannade upp och stirrade intensivt på mig. 

- Inte mycket att vakta? upprepade han. 

- Har du träffat amiral Ulfstand på sistone? frågade Ve och snörp-

te till munnen. 

- Vem? frågade jag samtidigt som jag letade intensivt i mitt minne 

efter personen Ve nyss hade nämnt. 

- Kunde just tro det! fnös Ve. Du vet inte vem det är. Du vet inte 

mycket du! 

- Men kom med vettja, sa Fasa. Vi ska precis göra vårt dagliga 

besök hos Ulfstand. 

- Hos vem? frågade jag igen. 

- Borgherren Jens Holgersen Ulfstand - han som lät bygga Glim-

mingehus för drygt 500 år sedan så klart! svarade Ve. Det är faktiskt 

i hans kistekammare du nu befinner dig! Fattaru? 



- Ja, men är inte han död? Min förvåning var stor. 

- Jo, å va ä de me de då? Ve såg så där uppnosig ut som nog bara 

hon kan. 

- Kan bli svårt att träffa honom då, sa jag försiktigt. 

- Ingenting som vi diskuterar här och nu! Kom nu! Borgherren 

tycker inte om att vänta. Ve knyckte med huvudet och gick ut ur 

rummet. 

- Ja, kom nu Arne. Du kan ju inte sitta här och sitta, sa Fasa och 

slank ut ur rummet efter Ve. 

Jag reste mig upp från stenbänken och klev ner från fönstersmy

gen. In genom det blyinfattade glasfönstret lyste en disig eftermid

dagssol. Jag stirrade på solen och undrade stilla om allt detta verkli

gen var sant. Vilka lustiga råttor! Mycket ska man se innan öronen 

trillar av eller vad det nu är man brukar säga. Brunråttan Ve verka

de vara den som höll koll på saker och ting, medan svartråttan Fasa 

verkade mer bohemisk. Men förresten; talande råttor och en uråldrig 

byggherre? Höll jag på att bli tokig eller?!? 

- Vad sägs om idag? Fasa stack in huvudet genom dörröppning

en och avbröt mina förvirrade tankar. 

Jag tog min gitarr och följde efter honom. Ut ur Ulfstands kiste

kammare och genom rummet intill med öppen spis och skrubb för 

fällgaller och "kokande-tjära-nedsläpp". Sedan klev jag snabbt upp

för de jättelika trappstegen i den branta stentrappan till andra 

våningen. Inne i stora riddarsalen tumlade jag av ren häpnad in i de 

båda råttorna när jag fick syn på en man av imponerande storlek. 

Mannen stod vid den öppna spisen med ryggen mot oss. 





- Akta svansen! fra;::nc: ve och drog åt sig sin svans. 

- Vad är det för oväsen i min sal? mullrade mannen, 1vnra1aHue 

vänd från oss. 

- Inget speciellt allselialls, svarade Ve. Det är bara Arne som inte 

ser sig för när han sätter ner fötterna! 

- Arne? Låt mig se... ett fornnordiskt namn. Betyder örn om jag 

inte missminner mig. Den väldige mannen vände sig om och gran

skade mig från topp till tå. 

- Men särdeles skarpsynt verkar du då rakt inte vara. Se så! röt 

mannen. Jag är borgherre Jens Holgersen Ulfstand. Född, död och i 

jorden begraven! Jag kräver att alla undersåtar hälsar med respekt! 

När en man som slutade andas för minst fyra och ett halvt sekel 

sedan, ryter en sådan order gör i alla fall jag det som krävs av mig. 

Jag gjorde en stilig hovbugning och sa med darrande stämma: 

- Var hälsad, högädle borgherre Ulfstand. 

Ve fnissade och drog mig i ärmen: 

- Du behöver inte bli rädd. Jensa tycker om att skoja till det lite 

ibland. Han är inte så farlig som han låter. 

Jag tittade upp och såg att den väldige mannen log. 

- Välkommen till min borg! mullrade han. 

- Tack, svarade jag och försökte hålla rösten stadig. Det är en fan-

tastisk byggnad ni har låtit bygga! 

- Jo, jo! Ulfstand såg stolt ut. Sex år tog det att få borgen färdig. 

Och resultatet blev tvivelsutan fint. Inte bara sten och lite trä! sa han 

och spände menande blicken i mig. 

Jag gnuggade mig i ögonen när rummet plötsligt började förändras. 





Fram växte den form rummet hade haft på den tiden då Ulfstand 

verkligen hade varit borgens herre: rader av bord med dukar av lin 

och på dessa massor av fat, krus och tråg fulla med mat. 

Sittbänkarna hade tjocka dynor. Vaxljus i smidda ljusstakar lyste 

upp hela salen. På väggarna hängde vackra och färgstarka vävda 

bonader och i den öppna spisen brann en stilla eld. Och folket sedan! 

Festklädda människor som skrattade och sjöng, höjde sina bägare 

och utbringade lyckönskningar. 

- Mina döttrars bröllop! skrockade Ulfstand. Men nu har jag 

annat att göra. Adjö! 

På mindre än en sekund var den upplysta festsalen med alla fest

deltagare borta och Ulfstand likaså. 

- Magi, magi! fnittrade Fasa förtjust och slog ivrigt ihop sina tas

sar. Han gör så Jensa, vill inte synas så mycket när det kommer folk. 

En grupp turister klev i samma stund in i riddarsalen, fullkomligt 

omedvetna om vilken fantastisk upplevelse de precis gått miste om. 

- Kom så går vi in till madame Rosencrantz i frustugan innan hon 

också försvinner, sa Fasa. 

- Men stopp ett tag! sa jag. Vem är nu madame Rosencrantz? Är 

hon också ett spöke? 

- Spöka mig hit och spöka mig dit! Det är bara det att kroppen 

inte lever längre. Madame Adele Rosencrantz var den sista privata 

ägarinnan av borgen. Hon dog för sisådär åtti år sen, förklarade Ve 

när vi gick mot det lilla rummet innanför riddarsalen. 

- Madame är ganska så bestämd utav sig, fortsatte Ve. Hon vill ha 

ordning och reda i borgen. Om dörrarna här lämnas öppna vind för 

våg så är det hon som stänger dom. 



- På den tiden då hon härskade här ville hon bli kallad Ers nåd, fast 

folket kallade henne N ådan bakom ryggen på henne. Vi kallar henne 

Madame kort och gott, sa Fasa och knackade lätt på frustugans dörr, 

öppnade den och klev in. 

- Stäng dörren! väste Ve när vi alla klivit in i rummet. 

Jag stängde den tunga dörren med viss möda då den med tiden bli

vit rätt så nött. Den gav ifrån sig ett dovt knarrande. 

- Mais, c;a c'est tres bien! Bonjour mes amis. Et monseigneur4" Votre 

nom, s'il vous plaft! I ett av rummets hörn stod en liten kvinna med sitt 

gråa hår uppsatt i en knut i nacken. Under armen bar hon en höna som 

kluckade förnöjt. 

- Vad säger hon? viskade jag desperat i Ves öra då jag återigen gjor

de en stilig hovbugning. Om jag nu hade känt Ve lite bättre hade jag 

nog förstått av hennes fromma uppsyn att hon hade något lurt på 
0 gang. 

- Hon tycker att du är så stiligt klädd och har en sådan snygg frisyr, 

svarade Ve lent, log snällt och fladdrade vackert med ögonfransarna. 

- Tack Madame, svarade jag därför på komplimangen. 

- Tack Madame? Vad är det för ett konstigt namn? Kvinnan höjde 

ögonbrynen i förvåning. 

Ve fnittrade så hon hickade med ena tassen för munnen. Fasa ställ

de sig bredvid mig och lade allvarligt armen om mina axlar. 

-Arne, Arne! Lurilej, lurilu, luriVe! Du är inte så vidare värst bra på 

franska va? Madame uttryckte sitt gillande över att du stängde dörren 

och sedan frågade hon efter ditt namn, sa han och började också fnitt

ra hejdlöst. 



'
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- Råttor, råttor! När ska ni lära er lite vett? Ni borde ut och resa. Inte 

~ bara vara här i min borg och ställa till förtret för mina gäster, suckade 

Madame. Bäste Herr Arne, ni får ursäkta dessa råttor. Någon fason på 

dom lär det nog aldrig bli. Kanske hade dom uppfört sig väl om dom 

ade varit med på, min tid då kronprins Gustaf Adolf och hans 

sällskap ar här på lunch. Eller när de 130 vetenskapsmännen från _,,.

den · toriska kongressen i Lund var här och lät sig väl smaka av 
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• Madame Rosencrantz satte ner hönan hon haft under armen på • 

stengolvet. Hönan ruggade missnöjt upp sig och gjorde ett utfall mot 

den katt som strök runt Madames ben. 

- Aldrig kan det vara lugn och ro! sa Madame och fick tag i katten 

i dess svans precis innan den hann ta ett språng över hönan. Jag tror 

att det är tid att dra sig tillbaks. Au revoir! Liksom Ulfstand hade 

gjort, försvann nu också Madame Rosencrantz som genom ett troll

slag. Kvar fanns bara en ensam liten fjäder som sakta singlade ner 

mot golvet. Jag tog upp fjädern och granskade den ingående. 

-Gör dom alltid så här? Försvinner alltså, frågade jag råttorna som 

klättrat upp i varsin fönstersmyg. ~ 

Fasa som satt i den västra fönstersmygen följde skårorna~i sten-

tavlan på väggen med sina tassar. · 

- Ja visst! Det gör dom allihop, 

svarade han. 

- Madame, Jensa, 

spökhönorna, spök

hunden, han utan 

huvud, jungfrun som 

blev inmurad... fast 

henne hör man bara 

när hon sjunger sina • 

klagosånger, fortsatte 

Ve. Och dom hör och 

ser allt som händer 

här, i och omkring 

borgen. Fast vi är få 

som kan se dom. 

Ibland blir det kvar en 
• 

• 

• . 
• ••

• 
• 

• 
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fjäder eller något sådant när dom försvinn... • 

- Jag vill faktiskt ut och resa! avbröt Fasa. Titta här på stentavlan. 

Det står: jak ar en empe stark och stoor fra gulland 

jak till schone for. Alltså: Jag är en kämpe stark • 

och stor. Från Gotland jag till Skåne for. 

Jensa tog med sig den här stenen från 

Gotland. Det står ett årtal här också, 1487. 

- Den här stenen är också från Gotland. 

Det är en vapensten. Ve fingrade på en 

vapensten i grå och röd sandsten. Dom 

däringa stentavlorna har Adam van Du.ren 

gjort, fortsatte hon och pekade på två sten

reliefer på frustugans väggar. 

Den ena föreställer Jesus korsfästelse och den 

andra är Maria med barnet på månskäran. 

Adam gjorde dom i början på 1500-talet. • 

Han är här ibland och tittar till sina 

konstverk. Kul snubbe! Han brukar 

berätta om sina arbeten. Jättelusen som 

biter ett får exempelvis, den finns i 

Lunds domkyrka och... _..,.
• 

- Är det inte på tiden att vi också får 

komma ut och resa lite nu, avbröt Fasa. • 
Behöver inte vara så långt bort. Bara en liten tur till 

Lund kanske? 

- Ja, verkligen i tiden å på pricken! sa Ve och tittade uppfordran-

de på mig. Arne, vad gör du i morgon? • 

• • • . . ••., . 

• • 
• 

.• 
. 

• .. •.. • • 
•.• 

. . 

• ... ..• 
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jfäk9u/d~n, fil 
./ 6r//mm/n,9~hu5 

God natt m1 - na da - mer och her rar. Stig på! Va r 
ne - re kal - I.i - rens stor - slag - na valv, har 

G 

in te så bly - ga. Se sä, ras - ka på! För 
g nl la - des o, - e och hJo rt stek och ka lv. Frän 

Fm 

• 
Glim 111111g - e - hus ,i r vid - un der - lig t stort, och 
sp is här - dens glöd - bädd, vid mor go - nens bak, kom 

G ,----

spok tim g,ir fo1i. Här 
v~i rm e till ge - mak. 

Cm 

Bu - u huu ! Sti g på, sti g på, stig pä! Bu - u huu! 

• 
Sti g pa, s tig pä, s tig pä! 

u träder v i in h är i riddarnas sal, 
d är fester h ar fira ts och bröllop med bal. 
I golvet finn s skjuthål mot objuden gäst. 
A tt passa sig är bä t. 

H är uppe p å vinden gick sky ttar p å vak t 
och panade ut över s tenhusets trakt. 
Om närgå ngen kämpe nå tt va llgravens rund, 
han nå tt sin sis ta s tund. 

Buu hu .... . . 
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- VE u D FASA! VÄN ER KÄRA! Välkomna hjärtligt vara skall ni! 

Ut genom Lunds domkyrkas vackra bronsport med bibliska motiv 

virvlade en till synes lätt förvirrad man. Han var klädd i ett stort skinn

förkläde som nästan gick ner till marken och en sliten skjorta med 

ärmarna uppkavlade. Ovanpå ett vilt spretande grått hår vajade en 

mössa käckt på sniskan. 

- Und vem förträffar mig den äran att här möta? frågade mannen 

och pekade på mig med ett krokigt finger. 

- Detta är Arne. Han e bra på att plinka strängmojäng men han talar 

usel franska, fnittrade Ve. 

- Arne, det här är mäster Adam. Adam van Diiren, sa Fasa högtid

ligt. 

- Det är en ära att få träffa er, mäster Adam, sa jag och bugade artigt. 

- Ja, vänner af råttor är undså välkomna hjärtligt alltid, ja? sa Adam 

och puffade till mössan så att den åkte över till andra sidan av huvudet. 

Men aber, kommit in i detta ståtliga byggnadsverk und låt mig er för

träfflige guiden vara! 

Mäster Adam pilade snabbt in genom domkyrkans ytterport, vidare 

genom den lilla förhallen och in i kyrkans mittskepp. Där stannade han 

upp för att se om vi var med och fortsatte sedan vidare åt vänster. 

Ve och Fasa stannade häpna upp i kyrkans mittgång och blinkade 

förvånade med öppna munnar. 

- Oh, vad stort det är! sa Fasa. Här kan man ju klämma in flera styck

en Glimmingehusborgar på raken! 



---- -----





- J aaa! svarade Ve och hoppade ivrigt upp och ner. Å tänk vilken 

massa sten det har gått åt till bygget! Ska vi räkna dom? 

- Ja det gör vi! sa Fasa och ilade kvickt iväg. Jag tar höger sida! 

- Nej, stopp nu råttor! Sansa er! Adam ropade tillbaka råttorna. Först 

jag er runt visa skall, sedan ni fritt rusa runt kan und stenar räkna, ja? 

Ve och Fasa nickade bara instämmande. Båda allt för betagna av den 

storslagna omgivningen. 

- Först ni måste denna stora klocka se, sa Adam och stannade fram

för den märkliga skapelsen Horologium Mirabile Lundense. Ja, ni ska 

veta att när om detta ur första gången skrevs var året 1442, ja. Und från 

mitt hemmaland Tyskland detta här kommer, ja. Und den tiden visar 

und solnedgångar und uppåt und månen ner und hit und dit und 

kalendarium fram und vidare und ner und... Adam flaxade vilt med 

armarna medan han försökte förklara urets fantastiska funktioner. 

Håret spretade om möjligt ännu vildare och mössan for iväg i en vid 

båge och landade på golvet med ett dovt "ploff". 

- Ja, nog om detta, sa Adam, plockade upp mössan, dammade av 

den och satte tillbaks den på huvudet med ett uttrycksfullt "hmpff". 

- Mäster Adam, hur gammal är kyrkan egentligen? frågade jag nyfi

ket som den lärare jag är. Är man lärare så är man. Zebran är ju ett ran

digt djur och de ränderna kan man visst inte tvätta ur eller hur nu ord

språket lyder. 

-Ah, bra fråga! sa Adam och sken upp. Ja, Lund en mycket gammal 

stad är. Den fram växte under slutet af 900-talet. Alltså för mer än tusen 

år sedan. På denna tiden man kyrkor af trä byggde und lite senare bör

jade man dem af sten bygga. Adam såg lite fundersam ut och fortsatte: 

- På denna plats här en annan stenkyrka funnits. Man kan inte så 

) 



noga veta exakt på året när und hur denna kyrka byggdes und färdig 

blev. Slutet af 1000-talet, början på 1100-talet, ja? Många årtal det är, ja. 

Mäster Adam började gå framåt i kyrkans norra sidoskepp. Jag och 

råttorna (som konstigt nog fortfarande var både stillsamma och tysta) 

följde efter. 

Plötsligt stannade Adam tvärt och höll upp sin högra hand som teck

en på att vi skulle vara uppmärksamma. 

- Ah, ja. Ni höra? frågade han. Ni höra detta vackra som i luften 

låter? 

* 
Jag ansträngde mig till det yttersta för att försöka höra det 

som Adam hörde. Först uppfattade jag absolut ingenting, men 

efter en kort stund fylldes luften av svag musik. Spröda klockor 

som spelade det mest underbara jag någonsin hört. 

- Nu måste vi mit försiktighet oss röra, viskade Adam, und ni 

skall något fantastiskt få se. 

Adam gick före oss uppför den vänstra av stentrapporna i kyrkans 

främre del. Där bländades vi av ett starkt ljussken. Ve och Fasa kröp 

ängsligt ihop bakom min rygg. När våra ögon vant sig vid det starka 

ljuset kunde vi se en gestalt som sakta tog form. Gestalten var till en 

början svag och suddig, men efter hand starkare och tydligare. Det var 

en ängel med flera par vingar. Ve och Fasa satte sig rakt ner på golvet 

och stirrade på ängeln med runda ögon. Mäster Adam log förnöjt 

medan jag själv bara stod där, uppfylld av glädje och ett stort lugn. 

Ängeln såg rakt på var och en av oss med milda och kloka ögon. Ve och 

Fasa kröp lite närmre ängeln och Ve suckade lyckligt när hon satte sig 

till rätta med huvudet i tassarna och svansen tätt intill sig. 

• 





Ängeln log mot oss och svepte med en av sina vingar i en vid båge. 

Rummet fylldes av små gnistrande stjärnor som svävade runt ~tt tag 

och sedan försvann, en efter en. När den sista stjärnan var borta svepte 

ängeln åter med en vinge och började sedan själv sakta försvinna bort. 

Ljusskenet och den vackra melodin försvann med ängeln. Fasa plocka

de upp något på golvet och höll upp fyndet mot oss. 

- En bit gnister! sa han. 

- Jo, jo, sa Adam. En Seraf detta var, ja. En sexvingad ängel som då 

und då hit kommer för att kyrkan und dess besökare här titta till. Adam 

lutade sig mot dopfunten mitt i rummet. 

- E de kalksten? undrade Ve och pekade på dopfunten. 

- Ja, verkligen! Und från Gotland är stenen på 1200-talet kommen. 

Mycket uppmärksamt, Ve! svarade Adam. Följ mig nu fram i kyrkan 

und ni skall verkligt gamla träarbeten beskåda. 

Adam traskade i täten och vi följde efter på rad. 

I högkoret stannade Adam och svepte dramatiskt ut med armarna i 

en vid gest. 

- Mina vänner! Dessa 78 stolar kallas korstolar und är af skånska 

ekar på 1300-talets mitt gjorda. Ni måste en noga titt ta på alla dessa 
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roliga figurer som på stolarna finns snidade. Tänk vad roligt det har 

varit för dom som på stolarna under långa mässor suttit har. Så många 

roliga djur und människor dom har kunnat titta på! Adam slog förtjust 

ihop sina händer: 

- Und mässorna kunde mycket långa vara, ja! 

Ve och Fasa blev ivriga och ilade kvickt omkring bland stolarna och 

tittade på träsniderierna. 

- fitta på den här hästen! ropade Fasa. Den ser ut som den svalt 

något olämpligt. En... en... citron till exempel! 

- Å här är en figur som tuggar på en bäver! sa Ve och fnissade högt. 

- Detta här, mina vänner, är kyrkans äldsta bevarade inventarier, 

avbröt mäster Adam råttornas ivriga tjattrande. 

- Invänta-vad-då? frågade Fasa och stillade sig ett tag. 

- Kyrkans inventarier, sa jag, är de lösa saker som kyrkan äger, kan 

man väl säga. 

- Ja, ja, sa Adam. Titta nu på dessa bronsstoder. Detta här är dom

kyrkans skyddshelgon Sankt Laurentius. Und där har ni ärkeänglarna 

Mikael und Gabriel. 

Adam visade oss den höga bronspelaren med Sankt Laurentius 
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längst uppe och pekade sedan på de två andra pelarna med Mikael och 

Gabriel som stod nedanför trappan. 

- Sankt Laurentius är inte bara kyrkans skyddshelgon utan undså 

humorns, det ni! Adam småskrattade nöjt för sig själv och började 

snabbt gå nerför trappan. Se så, skynda! Nu skall vi ner i kryptan gå! 

Råttorna och jag hann ikapp Adam precis när han tog sista 

trappsteget ner till kryptan. 

- Vad är en krypta egentligen? frågade Ve och tittade sig nyfiket 

omkring. 

- Krypta fördold betyder, förklarade Adam. Ett slags underjordiskt 

kapell där man undså gravar brukar ha, ja. 

-Aha, de e därför de e så många här nere, sa Fasa. 

Jag tittade mig omkring men såg inte till några andra än råttorna och 

Adam. 

- Vad menar du? frågade jag Fasa. 

-Alltså dom som hör till gravarna så klart! svarade Fasa som om det 

vore hur självklart som helst. 

- Jaha, på så sätt. Jag tittade mig osäkert omkring men såg fortfa

rande inte till någon. 

- Kom så här fram till detta gamla altare. Adam ledde oss fram till 

stenaltaret i kryptans främre del. På det ståtliga altaret stod ett kors i sil

ver. Adam klappade altaret på ovansidan. 

- Den 30:e juni år 1123, den tiden var då ärkebiskop Ascer detta alta

re invigde, sa han. 

- Vilket vackert kors! suckade Ve och stirrade drömskt på altarets 

silverkors. 
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- Ja, Wiven Nilsson den mannen heter som det kor

set gjort, sa Adam. En modern man. Alltså en man 

af er tid, 1900-talet. 

- Jaså du Adam. Du visar vanliga död

liga runt i domkyrkan, sa någon snett 

bakom oss. 

Vi vände oss snabbt om och titta

de storögt på kvinnan som talat. 

Hon var smutsig, hade tovigt hår, 

trasiga kläder och var inte 

nämnvärt lång. Hon stod lutad 

mot stenväggen med armarna 

i kors och tittade på oss. 

- Sigfrid Ansgarsdotter! 

Vilken stormande trevlig 

överraskning! Adam log 

med hela ansiktet, studsa

de fram till kvinnan och 

gav henne en stor kram. 

- Adam, din gamle tok! 

svarade kvinnan och hen

nes ansikte sprack upp i 

ett strålande leende när 

hon besvarade kramen. 



Jag såg att under smutsen och det toviga håret, och trots de trasiga 

kläderna, så var det en mycket vacker kvinna. Hon kunde vara, eller 

rättare sagt: hade en gång i tiden varit i 30 års åldern. 

- Sigfrid, kan du inte din historia för mina vänner berätta? sa Adam 

och puffade vänligt till kvinnan i sidan med armbågen. 

- Adam, för dina vänner berättar jag gärna. Fast egentligen borde 

det inte finnas något att berätta. Sigfrid harklade sig, pekade på en låst 

dörr vid sin sida och fortsatte. Det här är ett förråd nu, men i slutet av 

1600-talet användes utrymmet som arrest för häxerianklagade. Här 

inne fick vi som var anklagade sitta och vänta på rättegång. 

Sigfrid tittade i golvet, snurrade en test av det toviga håret runt fing

rarna och ritade osynliga cirklar med de bara tårna på det kalla sten

golvet. 

- Jag borde inte ha suttit här, sa hon sorgset. Ingen av oss som var 

anklagade borde ha varit här. Vi var alla duktiga, läkekunniga kvinnor 

som hjälpte andra. Men det var så konstiga tider då. Människorna 

kände sig osäkra och otrygga. Det var ofta dåliga tider som ledde till 

svält, pest och andra farsoter. Skördar slog ofta fel. Befolkningen för

sökte hitta förklaringar till olyckorna dom drabbades av. 

Sigfrid gick fram och tillbaka medan hon berättade. Ve och Fasa 

hade krupit upp i varsin stol och lyssnade intresserat. 

- Man trodde att det fanns häxor, kvinnor och män som hade kraft 

att förändra en annan människas öde genom magiska och rituella 
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handlingar, fortsatte Sigfrid. Att dom använde sina övernaturliga kraf

ter för att skada sina medmänniskor. Man trodde att häxorna stod i för

bund med djävulen och att dom med sitt eget blod skrivit under en pakt 

med honom. Man pratade om salvor som gjorde häxorna osynliga och 

som gjorde att kvastarna kunde flyga. Pulver gjort av människoben att 

förgifta brunnar med. Fett som smordes in på väggar och dörrhandtag 

för att sprida pest. Sigfrid slog uppgivet ut med armarna. 

- Man trodde så mycket på den tiden och det kunde räcka med 

kvaller för att starta en hel rättsprocess. Någon som hört något som 

någon annan hört och sagt... 

Sigfrid tystnade ett tag och hennes blick var så sorgsen. 

- Jag var 28 år. Mamma till fem underbara ungar och lycklig med 

min man, bägarmakare Sture. Jag hjälpte min man med hans arbete, 

men ägnade också stor tid till att samla örter och bereda dessa till läke

salvor och annat. En kunskap som min mor lärt mig. Folk kom till mig 

med allehanda krämpor som jag ofta kunde bota eller ge lindring åt. Vi 

hade det bra! 

Sigfrid tystnade igen. Hennes ögon var både so gsna och arga vid de 

smärtsamma minnena. 

- Två grannfruar var avundsjuka på mig och deras illvilliga prat 

satte igång ett rykte om att jag skulle vara häxa. Tidigt en morgon häm

tades jag från mitt hem och låstes in här utan att någon sade varför. Efter 

flera dagar utan mat, bara vatten och några torra brödskivor, blev jag 

förhörd. Jag blev torterad då jag inte erkände det jag blivit anklagad för. 

Dom sa att vittnen hade sett mig flyga iväg på en kvast sena kvällstim

mar och att någon hade sett mig plocka grodor vid fullmåne. Grodor 

som jag senare skulle ha kokat och använt i flygsalva tillsammans med 

bolmört. Bolmört hade man hittat hos mig sa dom och färdig flygsalva 

i stora mängder. Sigfrid såg ännu argare ut. 

- Bolmört använde jag mig av så det var ju riktigt, men salvorna var 



läkemedel av olika slag: lugnande, kramplösande, smärtstillande. Efter 

dagslånga förhör med tortyr erkände jag till slut vad som helst. Jag ville 

bara ha slut på smärtan. Sigfrid tittade på sina handflator och såg fun

dersam ut. Hon skakade uppgivet på huvudet. 

- Jag, som många andra, dömdes helt felaktigt för häxeri och mötte 

döden på bålet. Det var renande för själen med eld, sades det. Jo, jo. Och 

alla rättegångspapper brändes också så att alla spår av oss utplånades. 

- Men det är ju hur fruktansvärt som helst, sa Ve och torkade bort en 

tår som trillade ner för hennes kind. 

- Ja, du lilla råtta, svarade Sigfrid med ett leende mot råttorna. 

Annorlunda och starka människor, som är trygga i sig själva, har alltid 

fått utstå avundsjuka från mindre lyckligt lottade medmänniskor som 

verkligen kan förstöra med illvilligt skvaller och förtal. Sådana männis

kor har alltid funnits och finns än i dag i er tid. 

- Men finns det häxor på riktigt och finns dom här och nu? frågade 

Fasa storögt. 

- Det borde väl ni veta bättre! svarade Sigfrid och log hemlighets-

fullt. Hon vände sig om, gick rakt in i stenväggen och försvann. 

- Hon försvann! upplyste Ve oss och torkade bort ännu en tår. 

Adam suckade djupt och började gå mot en annan del av kryptan. 

- Ja, sa han, en del så sorgliga öden h . Kommit mig und jätten Finn 

skåda. 

I den bortre delen av kryptan stannade Adam framför en stenkolonn 

som hölls upp av en konstig figur. 

- Detta Finn är, sa Adam. 

- Sa du inte att han var jätte? frågade Fasa och kliade sig tankfullt i 

huvudet. Han e ju pytteliten för att vara jätte. Jätten Pytt-Pytt! 

- Fasa, du e ju komisk! fnittrade Ve förtjust. 

- Ja, så liten han är, sa Adam. Sägnen säga att helgonet Sankt 

Laurentius kyrkan bygga skulle. Men han hade svårt att den färdig få. 
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En jätte sig erbjöd att kyrkan klar bygga. Det villkoret var att 

Laurentius skulle jättens namn lista ut innan kyrkan färdig stod. Om 

Laurentius detta inte klarade skulle jätten Laurentius ögon få. 

- Nää, vad läskigt! sa Fasa. Hade han tänkt peta ut ögonen bara 

sådär? 

- Ja, just det, sa mäster Adam och gav mössan en rejäl puff så att den 

åkte ner över ögonen. Asch! sa han sedan och klämde till mössan på 

dess rätta plats. 

- Ja, Laurentius stora problem fick. Jätten kyrkan i rasande tempo 

byggde und Laurentius kunde ej jättens namn komma på. Men en dag 

Laurentius nerifrån marken hörde ett barns skrik und gråt und en 

moders tröstande ord: Så, sonen min. Snart fader Finn hem kommer mit 

Laurentius ögon båda att leka mit. Jätten så rosenrasande blev när 

Laurentius hans namn listat ut att han i kryptan rusade ner, tog i en 

pelare tag för att kyrkan rasa samman. Men i samma stund han krymp-

te und förstelnad blev tillsammans med sin fru und barn. 

. J r. \ , i ·r. ,
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Adam pekade på en av de andra pelarna i kryp-

.' -:. :._::r;f_~J-=r tan där en sittande figur klamrade sig fast i stenen. ,,, ~ 

- Jättar komma, jättar gå. Lycklig den som jätten få, 

skaldade Fasa poetiskt. 

- Nej men, blicka hitåt! utropade Ve. Jag har hittat din 

lus, Adam! 

Ve hade upptäckt ett fyrkantigt brunnskar i sten med 

uthuggna bilder på sidorna, strax intill Finn. 

- Ja, den lilla lusen ja, sa Adam och gick bort till Ve 

och klappade stenen eftertänksamt. 

- Så mycket arbete jag ner lagt i denna här kyrkan 

und på flera andra ställen. Linköpings domkyrka, 

Glimmingehus, Köpenhamns slott, Storkyrkan i 

Stockholm, Malmöhus slott... Jag har byggt, ,.~t.ut:~ 
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Adam började sakta gå mot kryptans trappa. Ve ilade snabbt efter. 

- Adam, vill du inte berätta lite om några andra av dina konstverk 

här i kyrkan? frågade hon. 

Adam stannade upp, tittade först på Ve och sedan på mig och Fasa. 

Han log. 

- Nja, jag skall er en bild till visa, sa han. Sedan jag tycker att ni själ

va runt i kyrkan skall i ro und lugn gå. Det finns så oändligt mycket här 

att berätta om. Kyrkan en sådan stor historia har. Varje liten detalj kan 

massor förtälja. Tänk er att denna byggnad omkring 900 år är. Så många 

människor som här har varit, så mycket som här hänt har. Brunnit har 

det undså år 1234. Då nästan allt förstördes, inte mycket mer än ett tomt - _ 

skal kvar fanns. Kryptan däremot sig helt klarade. Så ni förstå kan att jag ' 

bara en liten, liten bråkdel visat und berättat har. · . 

Adam gick före oss uppför trappan till södra sidoskeppet och fort- tf 
satte bakåt i kyrkan. Längst ner stannade mäster Adam vid • . . . .. ..... -

# 

en pelare till höger om dörren som vi tidigare kommit in genom. 

- Detta här stenarbetet är det sista som jag här i kyrkan utförde, sa 

han och pekade på pelaren. Längst ner vid dess fot var det ett par lusti

ga filurer med text under och runskrift över. 

- Detta här en åsna är som under ett alltför tungt lass fallit, und denna 

bild här bredvid en man är som den döda åsnans skinn bereder. 

Ve och Fasa tittade på bilderna och skakade frågande på sina huvu

den. 

- Jag förstår ingenting allselialls, sa Fasa och knackade på den lig-

gande åsnan med en klo. 

- Näe du Fasa, höll Ve med om, inte jag heller. 

Adam småskrattade och pekade på texten. 

- Det står: Det må väl en åsna vara, som tager mer på än han kan bära. 

Und här det stå: 0 herre Gud, vad ände skall det få, då vi ej vår skröp

lighet förstå? 
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- Och? frågade Fasa och såg fortfarande lika oförstående ut. 

- Jag rätt gammal var då jag detta arbete utförde, förklarade Adam. 

Gammal und trött. Und alltid jag jobbat hade. Därför jag gjorde detta 

und jag tycker att det på många i er tid undså stämmer in. Allt så fort 

skall gå att man inte med sig själv hinner. På det tänk, vänner kära! 

Adam började gå ifrån oss men vände sig om efter ett par steg. 

- Titta er omkring. Beakta und betrakta vilka skatter ni runtom er 

har, sa han. Själv skall jag ärkebiskop Birger Gunnarsen träffa. Vi så 

ibland gör und om gamla tider talar, und sedan... Adam satte handen 

framför munnen och fnissade ... sedan vi några kyrkobesökare i nacken 

blåsa skall! De ju inte oss se så det alltid väldigt skojigt är! På återseen

de vänner! 

Innan vi hunnit tacka Adam för att han visat oss runt var han borta. 

Jag började så smått vänja mig vid att råttornas vänner försvann så 

snabbt. 

- Hej då Adam, sa Ve och vinkade ut i den till synes tomma kyrkan. 

Du e toppen! 

- Jag tror inte att jag vill räkna stenarna som vi sa att vi skulle göra, 

sa Fasa. Jag vill hellre titta runt lite på allt det andra. 

- Ja, så gör vi, svarade Ve. Stenar kan vi räkna någon annan gång. På 

nåt ställe där dom är lite mer lätträknade, om man så säger. Vet du något 

sådan ställe, Arne? 

-Ales stenar kanske? svarade jag innan jag hunnit tänka mig så noga 

för. 





F ·~ ,,_....,...-

V r dom - kyr - ka 

\>Ch dom- prn,t ... 1~ir sig 

och b,, - kop Es kil 111 v, ger fr,111 

och d,,m - kap ,t lcL, mt•d lem mar men 

hög al ta lä ra n 

kn ap ~ pa,,t nå gon m er. Dä r sit - ter d ,• så ~.... 

h C 

är det här en stor,- hög t,d Jig stund . 
sa li ga, oth from ma bo ner ber. 

kry p tan suc kar Af.k ja, jag f, r 
kry p Ia n fn y ',Cf tror sig 

, 
~ 

g run d?! - ci ju bi 

Em C 

lo! Det Ull ra ll ret I r. Det 

.......,..,..~· ...~'- .,.. ,.,_
,} • i • l • 

T" ,, T."21' 
I t; ... 

_·.
"'~ 

 



C 

vi - c.;ar O"-., var stjär - nan gå r mör - ka h,m - la 

Em 

, par. In dul - ci ju bi - lo! Det un der -

C F 

ba - ra u ret '-olär, och - ta - lar om hu r 

C Am F G7 C 

him - len mar, var sol och mä - ne , tår. 

Med kyrkans restaurering herr Van Diiren ligger i. 
Han bygger om och pyntar med obändig energi. 
På brunnskaret han mejslar fram ett får med frenesi . 
I kryptan nyser Finn: Attjoo, jag får visst allergi! 

När tornens mässingsklockor kallar oss till ottegång, 
då sjunger kören milt sin vackra, kända julesång. 
Om Jesus i sin krubba där i stallets enkla prång. 
I kryptan gråter Finn så smått: Får jag paket nå'n gång? 

In dulci jubilo! Det underbara uret slår. 
Det visar oss var stjärnan går i mörka himlaspår. 
In dulci jubilo! Det underbara uret slår. 
Och talar om hur himlen mår, var sol och måne står. 



- MEN SKYNDA DIG, ARNE! Va du e långsam i benen! sa Fasa och 

skuttade ivrigt omkring runt mig. 

- Ja, nu får du allt lägga på en rem, så att vi kommer fram i da! sa 

Ve som också gjorde sitt bästa för att skynda på mina steg. 

Vi befann oss på Skånes sydöstligaste spets. Vid Kåseberga där 

den förnämliga skeppssättningen Ales stenar ligger. Från den lilla 

hamnen, med butiker där man bland annat kan köpa nyrökt sill och 

stekta strömmingsflundror, följde vi en slingrande stig som ledde 

brant uppåt. Min kondition var väl kanske inte den allra bästa så jag 

kom obevekligen på efterkälken. Ve och Fasa däremot for omkring 

på stigen som hoppetossor och kunde inte komma fram fort nog. 

- Arne, Arne, nu måste du nog springa ett tag, jag tycker att det 

börjar skymma! sa Fasa fastän det var förmiddag och solsken. 

När vi kom upp på krönet och såg stenarna på avstånd pep de 

båda råttorna till av förtjusning och ilade kvickt över det öppna fäl

tet. 

- Akta er för branten! ropade jag efter dem. Gå inte för nära kan

ten så ni trillar ner! 

Men råttorna hade ingen tanke på de branta kanterna. Och inte på 

den hisnande utsikten heller för den delen. De var helt uppslukade 

av de unika historiska stenarna. 

- Vet du Arne, sa Ve när jag äntligen kom fram till dom. I denna 

stenring finns det mycket kraft! 

- Kraft? frågade jag. Vad menar du med det? 

- Jo, kom med här, sa Ve och drog med mig in till stenringens mitt. 

Ställ dig här så känner du kraften. 

Jag försökte känna kraften men kände bara den varma brisen 
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runtomkring mig. Ve och Fasa tittade på mig förväntansfullt. 

- Jag känner inget speciellt alls, var jag tvungen att säga efter ett 

tag. 

- Men Arne, du måste slappna av och koncentrera dig! sa Ve. Ta 

ett djupt andetag, blunda och tänk på ingenting allselialls. 

Jag gjorde som Ve hade sagt. Slappnade av och andades djupt. 

Blundade. Behagligt! Plötslig kände jag att det susade lätt i huvudet 

och pirrade i hela kroppen. Jag log inombords. Kraften! Jag kunde 

känna kraften! Då ökade den och det började bli obehagligt. Jag 

spjärnade emot och försökte öppna ögonen men det gick inte! Jag 

drogs med som i en virvel. Snabbare och snabbare! Med ett ljudligt 

"poff" landade jag på rumpan och öppnade ögonen. Ve och Fasa satt 

bredvid och stirrade på mig. 

- Vad hände egentligen? frågade jag förvirrat. 

-Arne, e du magiker du också? frågade Fasa och plockade bort ett 

grässtrå som fastnat på hans nos. 

- Nej, inte alls. Jag... Längre hann jag inte innan jag blev avbruten 

av Ve. 



- Hörrni! Tycker ni inte att stenarna ser lite annorlunda ut? fråga

de hon och pekade på förstenen längst ut åt nordväst. 

Ve hade rätt! Förstenen och de två stenarna på vardera sidan om 

den var målade! Själva förstenen var röd och de två andra var gula. 

- Så utomordentligt besynnerligt! sa jag och kliade mitt skägg. 

- Har ni sett att vattnet har stigit littagrann också? sa Fasa och 

svepte ut med en tass mot vattnet. 

Jag upptäckte till min stora för

skräckelse att vattenytan var många, 

många meter högre än den hade varit 

för en kort stund sedan när vi kom! 

- Min bil! flämtade jag då jag insåg 

att den troligtvis befann sig på minst 

fem meters djup. Jag förstår ingen

ting. 

- Nej, det är inte helt lätt att förstå 

heller! sa en djup mansröst snett 

bakom oss. 

Vi kom snabbt på fötter, snodde runt 

och tittade på mannen som talat. Vår 

första tanke när vi såg honom var att 

lägga benen på ryggen och försvinna 

illa kvickt. 

- Jag är inte farlig och vill er inget 

illa, sa mannen som om han kunde 

läsa våra tankar. 

Om Glimmingehus byggherre 

Ulfstand var stor så var den här 

mannen enorm! Han var klädd i 



en röd pälskantad slängkappa. Runt halsen hängde snoddar med 

stenar, skinnpåsar, klor, fjädrar och pärlor. Det midjelånga håret var 

gyllenrött och två flätor ramade in ansiktet. I handen höll han en 

konstig stav som var minst lika lång som han själv. 

- Ja, jag kan läsa era tankar, sa han och log. Nej Ve, jag heter 

inte Ale och det är inte mina stenar. 

Ve fnittrade till lite nervöst, tittade ner i marken och plocka

de med sin svans. 

- Gissa vad jag heter, sa Fasa och blundade hårt. 

Mannen lade pannan i djupa veck och såg fundersam 

ut. 

- Hm, sa han. Ja, inte heter du mögelost i alla fall! 

Fasa utbrast i ett gapskratt, trillade återigen på rumpan 

och höll sig för magen i skrattkramper. 

- Mögelost! fnittrade Ve. Go da, herr Mögelost! Trevligt 

att råkas. 

- Fasius Rattus Rattus, Fasa är ditt namn, sa mannen. 

- Å, jag som tänkte benhårt på mögelost, sa Fasa och torkade av 

nosen med baksidan av tassen. Vad heter du själv? 

- Jag kallas för många olika namn, men ni kan kalla mig Olav rätt 

och slätt, sa mannen. 

- Olav-rätt-och-slätt, vilket konstigt namn, sa 

Fasa och tittade på mannen. 

- Men Fasa, vad du är knasig. Har du fått 

mögelost i hjärnan? sa Ve. Han menar så klart 

bara Olav. 

- Jaha, Olav kort och gott, sa Fasa. 

- Precis! Rakt upp och ner. Till punkt och 

pricka, svarade Ve. 
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Olav skakade skrattande på huvudet åt råttornas tjatter. Själv 

hade jag återigen kommit att tänka på min stackars bil. Visserligen 

inte av senaste modell, men ändå helt duglig. Startade oftast 

och rullade åt önskad riktning utan större besvär. 

Men skulle den fortsätta med det efter att ha 

befunnit sig på havets botten? 

- Undrar hur jag ska få upp bilen? frå

gade jag därför rätt ut i luften. 

- Bilen? sa Olav. Jag vet vad en sådan är. 

Det har jag fått reda på genom studier i tiderna. 

Men någon sådan tingest finns inte här. 

- Nej det är klart, sa jag. Den finns ju på havs

botten. 

- Inte troligt alls. Några bilar finns inte i den här 

tiden, sa Olav och tittade intensivt på oss. Ni har 

förflyttat er nästan tusen år bakåt i tiden. 

- Fasius Rattus Rattus - tidsresenär! sa Fasa med 

låtsat allvar, räckte mig tassen och bugade. 

- Tidsresenärer! Tidsresenärer! tjoade Ve glatt och 

hoppade ivrigt upp och ner. 

- Om man följer er tideräkning så befinner ni er just 

nu i Herrens år 1042, sa Olav. De flesta människorna här 

följer den Kristna läran, men fortfarande har många kvar 

Asarna som sina gudar. 

Olav gick sakta fram och tillbaka i den stora stenring

en medan han talade. Ve och Fasa hade stillat sig och följ

de hela tiden Olavs rörelser med blickarna. 

- Den här platsen har stor betydelse för många, berätta

de han. Här firas vissa högtider och här läggs offergåvor 



till Asagudarna, främst Oden, Tor, Frej, Freja och Frigg. Och hit kom

mer folk bara för att finna lugn och kunna prata ostört med sina 

gudar och sina döda nära och kära. 

- Berätta om dom där Orden, Stor, Sprej, Preja och Spigg, sa Fasa. 

- Ja, ähum... Oden är Asagudarnas kung. Han är enögd för han 

har offrat sitt högra ögat till Mimers brunn för att få visdom och 

magisk kunskap. Oden har en åttabent häst som heter Sleipner och 

två korpar som heter Hugin och Munin. Varje kväll sätter sig kor

parna på Odens axlar och viskar i hans öra vilka nyheter de har fått 

reda på under dagen. Odens maka heter Frigg och hon är av jätte

släktet. Olav stannade upp och tittade på oss för att se om vi lyssna

de, vilket vi gjorde med stort intresse. 

- Tor är Oden och Friggs äldste son. Åskan och försvarets gud, 

fortsatte Olav. Han styr omkring på himlavalvet i en öppen vagn 

som dras av två eldfrustande getter. I sin hand har han Mjölner, 

hammaren som aldrig missar sitt mål. Frej styr över regn och sol

sken. Och Freja, hans syster, är kärlekens och skönhetens gudinna. 

- Va spännande! sa Ve när Olav tystnat. Finns det flera såna där 

asisar? 

- 0, ja. Många fler. Och många är deras äventyr, sa Olav. 

En lite kraftigare vind drog plötsligt runt oss och på himlen hade 

några ulliga moln bildats. Olav tittade upp i skyn och stötte i mar

ken med sin stav. 

- Ni får läsa och lära mer om Asagudarna och deras äventyr 

hemma i er egen tid. Det är dags för er att bege er av om ni vill till

baks dit, sa han. 

- Men vi har ju bara varit här en mini-pytt-stund! Det är så myck

et jag vill fråga om. Jag vill veta mer om stenarna, sa Ve. Kan vi inte 

få stanna ett tag till? 



- Om ni stannar kan det dröja länge innan det blir möjligt för er 

att fara tillbaks. Stå där ni står nu. Tiden är snart inne, sa Olav. Ni 

kommer att få höra så många olika teorier om stenarna. Gravplats. 

Solkalender. Kultplats. Sanningen är... 
0 

Hans sista ord dränktes i tjutet från den tilltagande vinden. Ater-

igen började allt snurra. Fortare och fortare. Med ett "splatt" den här 

gången, landade vi åter på rumporna i stenringens mitt. 

- Jaha, då så, sa Fasa. Då har vi virvelivirvlat färdigt för den här 

gången! 

Vi reste oss och borstade bort jord och grässtrån från päls och klä

der. Runtomkring såg allt ut som vanligt. En grupp turister stod en 

bit ifrån stenarna och tittade ut över vattnet. Ingen verkade ha upp

märksammat vårt i allra högsta grad hastiga uppdykande. Allt hade 

skett så snabbt att jag knappt hunnit fatta vad som hänt. 



- Skojigt att flaxa omkring i tiden så där, sa Ve. 

Vi började gå runt och tittade närmre på varje sten. Bakom den 

större förstenen, den som för nästan tusen år sedan var röd, stod en 

kvinna som vi inte lagt märke till tidigare. 

- Hej på er! sa hon glatt medan hon försökte bringa lite reda på 

håret som blåste ner över hennes ögon. 

- Hejsan svejsan pådejsan! Ve och Fasa det är vi, fnittrade råttor

na i kör. 

- God dag, sa jag. Arne är namnet. 

- Och jag heter Torun, sa kvinnan. Tycker ni också att stenarna är 

märkliga och intressanta? 

- Verkligen och på pricken. Fast vi skulle vilja veta mer om dom. 

Den här skeppssättningen är 67 meter lång, 19 meter bred och består 

av 58 resta stenar, plus en liggande. Det har vi läst på skylten där 

borta, rabblade Ve och pekade bort mot akterstenen. 

- Fast man vet ju inte så mycket om stenarnas historia, sa Torun. 

Forskare säger att det troligtvis är en gravplats från yngre järnål

dern. Andra påstår att stenarna är mycket äldre. Att de visar solårets 

vändpunkter, midsommar- och vintersolståndet. Att det är en gigan

tisk kalender liknande dom som dom gamla egyptierna eller maya

indianerna konstruerade för 5 000 år sedan. Vad jag i alla fall vet 

med säkerhet är att det här är en fantastisk plats där man kan få lugn 

och ro. Torun visade oss en glasliknande sten. 

- Det är en bergskristall. Jag tänker gömma den nedanför den här 

stenen, sa hon och klappade förstenen. Det är fullmåne i natt och jag 

tror att om kristallen får ligga här tills i morgon så bringar den styrka. 

Torun gömde kristallen i gräset nedanför stenen, reste sig upp och 

tittade på oss. 

- I dag är det onsdag, Odens dag, sa hon. I morgon på torsdag, 
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Torsdag, ska jag hämta min sten. Det var roligt att träffa er. Hej då! 

Lika plötsligt som hon hade dykt upp, lika hastigt försvann hon 

nu. Vi tittade efter Torun när hon med raska steg lämnade skepps

sättningen. 

- Jaha, sa jag, mest för att jag inte kom på något annat att säga. 

Vad gör vi nu då, råttor? 

Råttorna gäspade. Fasa pekade mot slättens kant, där branten 

sluttar skarpt ner mot havet. 

- Varför inte sätta oss och göra inget allselialls? sa han. 

Vi satt en lång stund med benen hängande ner över kanten och tit

tade ut över det glittrande vattnet. Solen värmde och måsarna lekte 

skrikande i vinden. Torun hade rätt! Det här är verkligen en plats att 

må bra på. Ve log och puffade mig lätt i sidan. Hon tog min hand, 

öppnade den och lade fem små gråstenar i min handflata. 

-Arnes stenar, sa hon. Tack för att du tog med oss hit! 
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- Näe. Vilken rysansvärd fräckhet! sa Ve och satte sig käpprakt 

upp. Om dom plockar stenar så där så finns det ju snart inga kvar! 

Kom Fasa, så säger vi åt dom på skarpen! 

Innan jag hade hunnit protestera eller blinka ens var råttorna på 

väg i full fart. 

- Hörrni era illvilliga bengetter! Sluta upp med det där annars 

åker ni på en råttpropp! gläfste Fasa hotfullt. 

- Just det! Era golvmoppar! instämde Ve. 

Männen stannade upp och stirrade förvånat på råttorna. Själv 

skyndade jag mig efter så fort benen bar, trots att jag nog allt var lite 

rädd. 

- Ni talar till oss, sa den ene mannen med ihålig röst när vi hun

nit fram. Det har ingen gjort på över 200 år! 

- 200 år! De va en väldans lång tid! Berätta varför! uppmanade 

Ve, fortfarande med ilsken uppsyn och med tassarna i sidorna. 

- Det var sommaren 1748 det hela började. Vi gjorde som så 

många andra; plockade sten härifrån. En ny gärdsgård skulle det bli 

så mycket sten behövdes och här fanns ju sten i överflöd. 

Mannen som talade strök med handen över sitt magra ansikte. Jag 

betraktade honom ihärdigt och tyckte att han väldigt mycket påmin

de om deras häst; lätt gråaktig, med avlångt ansikte och stora tänder. 

- Vi arbetade och slet en hel dag, fortsatte Hästmannen, och när 

det började skymma hade vi kommit en bra bit ner i röset. 

- Det var då vi upptäckte gravkammaren, sa den andre mannen 

som mest liknade en braxen med runda kinder och utstående ögon, 

och fortsatte: 

-Åtta stenhällar med ristningar på upptäckte vi. Våra fruar häm

tade hit mat och dryck så att vi kunde fortsätta vårt sökande hela 

natten. 

• 



- Sökande efter va då? frågade Fasa. 

De båda männen och fruarna sökte varandra 

med blickarna. Braxen såg lätt nervös ut. 

- Det var ju en gravkammare... ehh... något 

intressant kunde man ju kanske hitta! sa han och 
.....';lj/ 

puffade Hästmannen lite diskret i sidan. 

- Hittade ni nåt då? undrade Ve och stirrade 

intensivt på männen. 

Här bröt nu fruarna in med en massa inlägg i 

samtalet och det hela liknade mest ett enda stort 

~-- kackel där man absolut inte kunde höra en vettig 

mening. 

- Vad hände sedan? frågade jag myndigt för 

att få tyst på kackleriet. 

- Jo, efter den natten cirkulerade det en massa 

rykten i Kivik om att vi hade funnit en ofantlig 
,'---...J 

skatt. Man kastade oss till och med i fängelse! sa 

Braxen och pekade på Hästmannen och sig själv. 

I flera månader satt vi i ett fängelsevalv i 

Kristianstad tillsammans med de grövsta förbry

tarna ni kan tänka er. 

- Nå, gjorde ni de då? frågade Ve. 

- Gjorde vi vad för något? undrade Häst-

- Hittade ni någon skatt? Och i så fall, vad 

__..........._ gjorde ni med den? Ve såg verkligen uppnosig ut 

när hon stirrade på männen. 

Nu fick fruarna fart igen och började åter sitt 

kackel. De lyfte upp korg och lykta på vagnen, 
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drev männen att kliva upp på kuskbocken och hoppade själva upp 

bakpå vagnen. Ekipaget försvann in i dimman utan att vi fått några 

svar och inte heller något"Adjö, trevligt att råkas" eller liknande. 

- Jag tror att dom hittade skatten och gömde undan den, sa Fasa. 

Sen tror jag att straffet dom fick för att dom tog något som inte var 

deras var och är att glida omkring här som fula spöken i all evinner

lighet. 

- Kan dom gott ha! sa Ve. Man ska inte ta saker som inte är ens 

egna! Så de så! 

Jag höll med råttorna och fick dem sedan att snällt sätta sig i bilen 

för färden hemåt. Fast först fick jag förstås lova att vi skulle besöka 

Kiviksgraven en gång till. Fast mitt på dagen. 

- VET NI RÅTTOR, säkerligen finns det lika många teorier om den 

här graven som det finns om Ales stenar! sa jag när vi två dagar efter 

det sena kvällsspökeriet återigen strosade omkring på Bredarör. Jag 

hade fått tag på en lysande bra liten skrift om Kiviksgraven som jag 

nu påpassligt hade till hands. 

- E de en gammal stenhög? frågade Fasa vårdslöst. 

- Stenhögen är ett gravmonument och ja, den är gammal. Från 

bronsåldern! Cirka tre tusen år! sa jag vänligt men med skärpa. 

- Det måste ha varit nån väldans speciell som fått en sån stor

slagen grav, sa Ve. 
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- Ja, det är nog rätt. Men det finns många teorier om vem eller 

vilka som låtit uppföra den, sa jag och bläddrade i min praktiska 

skrift efter nyttig information: 

- Vad sägs om monument över stupade romerska härförare som 

kommit ur kurs och strandat i Kivik? Eller minnesmärke efter båt

burna handelsmän från Orienten som varit på jakt efter bärnsten. 

- Låter långväga och orientaliskt, sa Fasa. Har du ingen mer hem

matam teori i din blädderiblädder bok? 

- Jo, jo. Låt se ... Danske vikingen Ragnar Lodbrok lät kanske bygga 

den åt en av sina fallna hövdingar. Eller var det Olaf den helige, en av 



deltagarna i trekungaslaget vid Helge å 1026, som byggde den. Eller 

gåtfulla kelter ... eller... jag bläddrade frenetiskt i min skrift. 

- Nu får du nog allt lugna ner dig lite grann, sa Ve. Man blir ju all

deles vimmelkantig av allt teoriande hit och dit! Nu vill jag gå in i 

gravkammaren. 

Vi begav oss mot gravrummet i väl samlad tropp och med lagom 

fart. 

- Så här såg graven inte ut på bronsåldern, sa jag för det hade jag 

läst i skriften. Då fanns det ingen gång, eller portal och inte heller 

något gravrum. Kistan var från början helt täckt av stenar. 

Ve och Fasa stannade till och tittade på mig. 

- Står det någonstans i boken att råttor gärna får besöka graven? 

frågade Fasa spydigt och på det hade jag inget svar. 

Väl inne i gravkammaren tittade vi intresserat på de åtta stenhäl

larna med dess underliga figurer. 

- Vad betyder krumelurerna egentligen? frågade Ve. 

- Det är det nog ingen som vet, svarade jag, gömde skriften 

bakom ryggen och låtsades som jag visste allt om stenhällarna helt 

av mig själv. 

- Ingen har med säkerhet kunnat tyda stenarna. Man vet inte vad 
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skeppen, hästarna, hjulkorsen, solhjulen, yxorna, lurblåsarna, trum

slagarna och de underliga människoliknande figurerna betyder, rab

blade jag. 

- Dom ser lite skröpliga ut, tycker jag, sa Fasa och följde med tas

sen i en lång lagning på en av stenarna. 

- Det beror på att efter gravens upptäckt på 1700-talet så försvann 

flera av stenhällarna, förklarade jag. Folk tyckte att de var utmärkt 

byggmaterial. Någon använde en sten som underlag till en slags 

maskin. En annan murade in två stenar i en kvarngrund och en sten 

är fortfarande försvunnen. 

- Men hur kom stenarna hit igen då? Trolleri? undrade Fasa och 

knackade på stenen som för att se om den bara var en illusion eller 

om den tänkte pysa iväg eller något. 

- Nej då, sa jag och sneglade diskret i skriften. 1931 var graven i 

bedrövligt skick. Då gjordes det en utgrävning och under de två föl

jande åren restaurerades graven. Stenhällarna hämtades tillbaks och 

lagades. 

- Jag tycker att det börjar kännas lite instängt här inne, sa Ve. Är 

vi klara med graven nu? 

Då varken Fasa eller jag ville fortsätta stenstuderandet, lämnade 

vi gravrummet och gick ut i det strålande solskenet. När vi kommit 

en bit ifrån graven stannade vi och vände oss om. 
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- När man restaurerade graven tillfördes omkring 3 000 vagnslass 

med noga utvald sten, fortsatte jag undervisningen. Den fick då sin 

nuvarande höjd: 3,5 meter, och det är cirka en tredjedel av vad den 

tros ha varit på bronsåldern. 

- Ja du Arne, sa Fasa och stack sin tass under min högra arm. 

Detta var en utomordentlig historielektion. 

- Verkligen å på pricken, instämde Ve och stack sin tass under min 

andra arm. Stenkungar i all ära, men nu är jag rysligt sugen på glass. 

- Vilken lysande ide, Ve! sa Fasa. Arne, vet du något bra ställe där 

vi kan få oss varsin riktig kungaglass som kronan på verket? 
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0 Konung, där inne i konungagraven. 
Du som har korsat de djupaste haven. 
Från främmande länder, på främmande hav 
har bilderna skeppats, som pryder Din grav. 

Bredarör! Bredarör! .. 
0 Konung, där inne i konungagraven. 
Var är det fartyg Du fört över haven? 
Långt-bort!1.} djupen, långt borta i tid. 
Där döljer sig .,.!rån Din sista strid. 

Bredarör! Bred arör! 



Vr BEFANN oss VID den lilla kungsstugan i Åhus. Vädret var gott och 
råttorna satt behagligt ihopkrupna på gräsmattan och mumsade på 
varsin jätteglass medan jag njöt av en ispinne. 

- Varför heter den kungsstugan? frågade Ve med munnen full av 
glass. 

- Den svenske kungen Karl XI krigade på 1670-talet mot Danmark. 
När han var här och besökte sin gode vän kyrkoherde Casten 
Rönnow, närmade sig plötsligt fiender till häst, sa jag. Kyrkoherden 
gömde då sin vän i stugans stora spis. Så klarade sig kungen och 
stugan fick sitt namn. 

- På så vis! Vilken bra spis, sa Ve. Va de här en prästgård då om 
kyrkoherden bodde här? 

- Det stämmer och det är det fortfarande, svarade jag. 
- Jaha, sa Ve tankfullt och åt upp det sista av glassen. Påminner om 

en klosterträdgård tycker jag. 
- Vad vet du om det? undrade Fasa. Du har väl aldrig varit i ett 

kloster? 
- Säg inte det. Man kan ju inte veta så noga, svarade Ve. Jag har 

kanske varit en liten klostermus någon gång. 
- Ja du Ve, skrattade jag. Du har kanske ilat omkring i något av de 

medeltida klostren i Alvastra eller Vadstena. 
Råttorna satt tysta och försjunkna i tankar en lång stund. 
-Arne, jag tycker att det har varit så roligt att upptäcka en massa 

saker med dig, sa Fasa plötsligt. 
- Ja, verkligen och på pricken, instämde Ve. Å lärorikt har det 

varit! Kanhända har vi ocksåliockså lärt dig något litet? 
- Ja det har ni verkligen! svarade jag innerligt. Ni har lärt mig att 

verkligheten inte alltid är vad den verkar vara. Ni har fått mig att 
stanna upp i livet och ni har låtit mig träffa människor som jag trod
de var omöjliga att träffa. Ni är två toppenråttor. 

Råttorna fnissade och såg faktiskt lite rörda ut där dom satt och 
puffade på varandra. 

- Arne. Vi tycker att du är en kanon-favorit-toppen-prick! sa Ve. Å 
vet du vad? Det vore jätteroligt att besöka de där medeltida klostren 
Alabaster och Valfena! 

- Ja justelijustjust! sa Fasa förtjust och slog ihop tassarna. Ve och 
Fasa går i kloster! 

- Alvastra och Vadstena, rättade jag. 
- Ja, jag sa ju det! sa Ve och lade huvudet på sned. 
Jag säger då det. Vem kan motstå två par plirande och glittrande 

ögon när dom sitter på ens favoritråttor? 





•
LITE FAKTA 

G LIMM INGE H US 

G limm ingehus har öppet dagligen under sommarsäsongen. På programmet fi nns exempe lvis 
guidade visninga r, spökvandringa r, gästabud, tea ter och musik . Fö r sko lba rn fin ns 
sä rskilt progra m. Här fi nns också museum , butik , ca fe och resta urang. 
Höj dpu nkten under å ret ä r M edeltidsfes ti va len i a ugusti. Då fö rva ndlas borgområdet 
till medeltida ma rknadspla ts med to rn erspel och gycke l. 
För in forma ti on: 

• 
cfn: 0414-186 20 
hemsida : www.raa .se/glimm ingehus 

LUNDS DOMKY RKA 

Lun ds do mkyrk a har ö ppet dagligen . Utöver gudstj änsterna ta r ky rkan också 
emot turistgrupper och sko lklas e r, a no rdna r visninga r, kyrkospe l och konse rter. 
För in formati on: 
tfn: 046-35 88 80, 046-35 88 8 1 
e-post: I und .domkyrka n@svenska kyrk an.se 

A LES STENA R 

Skeppssä ccningen Ales stena r ä r belägen i Kåseberga där det finns 
en pa rke ring med in fo rmati o nstavlo r vid in fa rten. Frå n pa rke ringen 
fi nn s det skylta r som visa r vägen ti ll Ales stena r. Skyltad stig fi nns 
också från ha mnen dä r det även finns kafee r, restau ranger och buti 
ke r. 
Fö r in fo rmat ion: 

• 
Ystad Turistbyrå 
tfn : 04ll -57 76 81 

Kl V IK SG RAVEN 

Ki vik sgravens gravka mmare ä r ö ppen för besökare dagligen under 
somma rsäsong. Guidade visninga r bo kas geno m turiscbyrån i 
Simrisha mn. Intill röset finns ett somma rö ppet ka fe och kiosk . 
Fö r in fo rmatio n: 
Simrisha mns Tu ristbyrå 
tfn : 0414-8 1 98 00 

L ITEN ORD LISTA 

SfÖ.ktlr / r /Jtto,rnt1 s bo_r9 
Ki stekammare medeltida stö rre ga rdero b, fö rva rings rum Skeppssättning en av stena r skeppsformad fö rhistori sk 
fö r kistor grav 
Bohem person som lever ett sorglöst och o rege lbundet li v Yngre jä rn åldern ci rka 400 e. Kr - 1050 e. Kr. , där ingå r 
Frustugan ett rum avse tt för frun i huset fo lkva ndringstid , vendeltid och sist viki nga tid 
Mais, <;a c'est tres bi en! Bo njo ur mes amis. Et monseig
neur? Vocre nom, s' il vous plait! M en, det va r bra ! God 
dag mina vä nner. O ch min herre? Ert namn , om jag få r 
be! r tlv flvn d r t1rnt1 ," K/v/1< 
Au revoir! På å terseende! Gärdsgård i det hä r fa llet inhägnad av sten, o ftast menas 
Vapensten sten med inhugget igenkä nningstecken fö r en träs tängse l 
(a dels)s lä kc Braxen fisk med hög rygg och pla tt kropp 

Bronsåldern cirka I000 f.Kr. - 500 f.Kr. 
H ärföra re hög militä r befä lhava re 

~ tlm Vtln Puren s daml<yrl<tl Illusion inbillning, fa lskt intryck 
Mittskepp en kyrkas centra la hu vuddel Res taurera å terstä lla (i ursprung ligt skick) 
Kalendarium fö rteckning över å rets daga r m.m., 
a lma nacka 
Sidoskepp sidogång i kyrka 
Högkoret den del av kyrka n dä r höga lta ret stå r 
Bronsstod staty i brons 
Farsoter smittsa mm a sjukdoma r 
Rituella ha nd linga r gjo rda i en fascscä lld o rdning 
Sägen berä ttelse 
Dränera genom diken/ rö r leda bo rt överflödige va tten 

http:kyrkan.se
www.raa.se/glimmingehus


• 

• 

••-
nVi är borgens råttor vi och vaktar allt som finns däri'' 

Den ena heter Ve och är brunråtta. Den andre heter Fasa och är svart
råtta. Deras hem är Glimmingehus i Skåne. 
Men eftersom båda är otroligt nyfikna, och dessutom djärva och inte 
så lite knasiga, så ger de sig titt som tätt iväg på äventyr. 
Ve och Fasa reser inte som alla andra. Inte nog med att de alltid hittar 
spännande platser - dessa båda lurifaxar kan också resa i tiden! 
Tillbaka i historien till viktiga händelser och till de människor som 
levde då. På sin allra första råttrutt far de runt bland flera av Skånes 
mest välkända platser. 
Med på resorna följer Arne, en helt vanlig musiklärare - till den dagen 
han mötte Ve och Fasa... 
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