Byvandring i Long
-Välkomna till en historisk
promenad bland byggnader och personer
som haft betydelse för Long

Sägnernas och stavkorshällarnas by
Om de sägner som omsveper Long är sanna var den lilla byn ett av det medeltida
Västsveriges maktcentra, en plats för lagstiftning och möten mellan herremän. Men
kan vi lita på sägnerna? Var går gränsen
mellan historiska fakta och senare århundradens förhoppningsfulla gissningar?
Att Long var en betydelsefull plats under
äldre medeltid står klart. Det framgår av
de lämningar som ännu finns på kyrkplatsen. Den nuvarande kyrkan i Long byggdes visserligen på 1890-talet, men den föregicks av en medeltida kyrka, och än idag
finns både en dopfunt från 1100-talet och
två stavkorshällar att beskåda.
Stavkorshällar är en typ av tidigkristna
gravmonument, i regel daterade till 1100talet, som utmärks av sin säregna utsmyckning. På den avlånga stenhällen kan man
se en stav i relief, vilken pryds av ett kors
i ena änden. Stavkorshällar tillverkades
inte för alla och envar. Liksom andra större gravmonument från äldre medeltid, till
exempel liljestenar och eskilstunakistor,
rörde det sig om påkostade stenarbeten för
bygdernas ledande män och kvinnor. Tyvärr är det ovanligt att stavkorshällar idag

befinner sig på sina ursprungliga platser,
därför kan vi inte sätta dem i relation till
specifika gravar eller familjer.
Av dokument från 1200-talet framgår
dock att medlemmar av Birger jarls släkt
har ägt jord i trakten av Long och Vara,
vilket ligger i linje med antagandet att det
är en gammal stormannabygd. Long har
alltså bebotts av rika och högättade jorddrottar på 1100-talet och 1200-talet. Det
är fullt möjligt att orten även var säte för
lagmän och att Birger jarl vistades här,
liksom att en kungsgård i Long tidvis var
administrativt centrum för Lungs bo, ett
av de distrikt som Västergötland i äldre
tid varit indelat i.
Men inget av detta kan ännu bevisas. Long
är en av de byar som har lidit av att ligga
för långt från huvudstad och universitet,
som inte varit föremål för vare sig arkeologiska utgrävningar eller historievetenskapliga projekt. Sägnerna och lämningarna vid kyrkan vittnar om en historia som
återstår att utforska.

Historieprofessor Dick Harrison
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1. Krôppedammen
Krôppedammen låg mellan smedens och
skräddarens hus i byn.
Den danska hären kom här tågande längs
”Norgevägen” under de svenskdanska
krigen på 1500-1600 talet. De möttes av
kraftigt motstånd här i bygden och många
danskar stupade i striderna.
Enligt sägnen slängdes de döda danska
soldaterna i en damm vid Storegården.

Den kallas allmänt för Danskedammen
eller Krôppedammen. Kanske var det i
samband med detta som Longs by brändes
ner av fienden 1612.
Idag kan vi inte se denna damm eftersom
den fylldes igen under senare delen av
1900-talet. Vi kan ana var den låg och förvånas över det råa slutet som dansken gick
till mötes.

2. Smeden och skräddaren
Smeden
Under senare delen av 1800-talet fanns
ett flertal skickliga hantverkare i byn. En
av dessa var smeden Johannes Karlsson,
en mångsysslare. Förutom smed var han
byns klockmakare. Dessutom älskade han
blommor och hade en vacker trädgård.

Skräddaren
Granne med smeden var skräddaren
Schamyl Bengtsson. Även han var en
mångkunnig man som 1899 startade ytterligare en affär i Long. Skräddarhantverket
gick i arv då Schamyls far Bengt Pettersson också verkade som skräddare.

Familjen Karlsson hade sju barn. Den
yngsta sonen Karl K.J.R Johansson blev
den kände kyrkomålaren som bland mycket annat målade scentavlan i bygdegården.

Smedfamiljen är samlad utanför sin lilla stuga i Long och i den prydliga trädgården som var smeden Johannes skötebarn. Bilden är tagen någon gång på 1890-talet.

3. Lungs bo och Birger jarl
Lungs bo
Storegården Long antas ha varit förvaltningsgård och administrativt centrum för
Lungs bo som omfattande 11 härader.
Boet sträckte sig från Long till Askim
och Vinga utanför nuvarande Göteborg.
Uppskattningsvis bodde en sjättedel av
Västergötlands befolkning i Lungs bo. På
1200-talet hade Västergötland ungefär
50 000 invånare.
Förvaltningsgårdarna i Västergötland låg
vid större samfärdsleder i de norra delarna
av landskapet. Här fanns de bästa jordbruksmarkerna och efter medeltida förhållanden den största befolkningen.
Long ligger intill den ”gamla Norgevägen” som sträckte sig från Jönköping via
Falköping till Vänersborg och vidare till
Norge.
Birger jarl
Birger Magnusson föddes omkring 1210
på Bjälbo i Östergötland. På 1230-talet
gifte han sig med Ingeborg, kungens syster. De fick fyra söner och tre döttrar. Efter
hustruns död gifte han om sig med Mechtild, änkedrottning av Danmark. Birger
agerade medlare för kungens räkning mellan bönder och munkar i Småland. Han
deltog som befälhavare i korståg

genom Finland och ledde svenskarna i
slaget vid Neva i Ryssland.
År 1248 efterträdde han sin avlidne kusin
Ulf Fase som rikets jarl. Men maktinnehavet var ännu inte fastslaget och i grannländerna fanns krafter som såg en chans i
att utnyttja krisen i Sverige. Birger mötte
sina fiender vid Herrevadsbro 1251. Enligt Erikskrönikan segrade jarlen och hans
medhjälpare över folkungarna genom
svek. Istället för att förhandla om försoning lät Birger gripa sina fiender och högg
halsen av dem. Efter jarlens blodiga maktövertagande följde en ovanligt lång fredsperiod i Sverige.
Birger jarl har gått till historien för att
han bildade ett sammanhållet Sverige och
grundade Stockholm år 1252.
Lagman Eskil, Birgers äldre bror, anses ha
bott på Lagmanstorp i Long. Det är därför
rimligt att anta att Birger periodvis vistades här.
Enligt Erikskrönikan avled Birger jarl år
1266 i Jälbolung, vilket kan tolkas som
Longs by i Barne härad. Han fördes
därefter till Varnhem där han begravdes i
klosterkyrkan.

4. Storegården Long
Storegården Long även kallad Kungsgården var säte för ståthållaren eller fogden
för Lungs bo. Det är därför rimligt att anta
att Birger jarl tidvis vistades här.
Ur Erikskrönikan kan man tolka att det
var här Birger jarl dog år 1266.
Under senare medeltid ägdes gården av
kyrkan men på 1540-talet drogs den in till
kronan. Därefter har den varit boställe för
officerare.
Nuvarande bostadshus byggdes år 1843
på grunden till ett befintligt valv, troligen
från 1500-talet. Valvet har skjutgluggar
vilket kunde vara befogat eftersom danskarna har härjat i bygden under de svenskdanska konflikterna.

Gården var kaptensboställe från år 1801
fram till år 1887 då den blev kronogård.
Kaptenen i Barne härads kompani Karl
Wilhelm Nordqvist bodde på gården fram
till sin död år 1877.
Efter kaptenens död bodde hans änka och
döttrarna Anna och Helny kvar i mangårdsbyggnaden. Sonen Hugo som förblev ungkarl bodde i en av flyglarna som
dessvärre brann på 1930-talet. Kaptenens
döttrar var två företagsamma kvinnor som
startade en internatskola för flickor från
Stockholm och Göteborg. Flickorna fick
lära sig vett och etikett, dessutom hade
Helny undervisning i franska och Anna
gav pianolektioner.

Storegården Long 1890-1908. Foto Carl Wiktorin

5. Longs kyrka
Longs nuvarande kyrka är byggd år 189798. Kyrkan har därefter renoverats och
målats om år 1948 och genomgick en stor
restaurering år 1996-97.
Dessförinnan stod här en träkyrka med en
separat klockstapel. Mycket tyder på att
kyrkan var från tidig medeltid. I anteckningar från 1686 skrev kyrkoherde Sidhelin ”att kyrkan måste foras” både in- och
utvändigt”.
Det finns sparade brädor med takmålningar troligen från den gamla kyrkan, dessa
förvaras och kan beskådas i kyrkans
textilrum. Det är möjligt att det tidigare
stod en ännu äldre bykyrka på samma plats.

I den gamla klockstapeln fanns en stor och
en liten klocka. Den stora klockan hade
inskription från 1675. Den lilla saknade
inskription men hade tre mynt ingjutna.
De var från Erik XIV och Johan III:s tid i
slutet av 1500-talet.
Enligt tradition skulle den lilla klockan
komma från Hällums kyrka i utbyte mot
en ännu mindre klocka från Longs kyrka.
Mellanskillnaden var en riksdaler och
25 öre för varje skålpund som Hällums
klocka var tyngre, (ett skålpund motsvarar
ungefär ett halvt kilo). Det finns inga anteckningar som säger hur mycket som det
skiljde i vikt. Båda klockorna göts om då
den nya kyrkan byggdes 1897-98.

Longs gamla kyrka. Foto Sanfrid Welin 1890

6. Longs kyrkogård och stavkorshällar
Utanför och i kyrkan finns de mest kända
fornminnena i Longs by, de snart 1000åriga stavkorshällarna.
De två stavkorshällarna är den äldsta typen av kristna gravar och tyder på att stora
män och kvinnor har levt och verkat i trakten kring Long. Det var ett sätt för de rika
att investera i sitt liv efter döden.
På Longs gamla kyrkogård finns små kors
som var gränsmärken mellan gårdsägarnas gravplatser. Korsen står idag längs
kyrkomuren.

Kors längs kyrkomuren (år1686). Foto Emma
Häggberg 2011

7. Småskolan
Småskolan byggdes 1897. Då rymde
byggnaden en lektionssal för klass 1 och 2
samt en mindre lärarbostad. På 1930-talet
byggdes en våning till på norra delen av
huset. Därmed bestod lärarbostaden av ett
rum och kök utan vatten, men med el och
avlopp.
Lärare som verkat i Longs småskola:
1895 - 1937 Ester Olsson
1937 – 1945 Berta Jönsson-Green
1945 – 1960 Aina Svensson

Hösten 1951 till och med vårterminen
1953 undervisades klasserna 1 och 2 i
Longs folkskola då folkskoleklasserna
3-4-5 hade flyttats till Levene skola.
Från hösten 1953 undervisades klasserna
1- 2 i småskolan igen fram tills skolorna
i Long lades ner 1960. Eleverna flyttades
då till Håkantorp och Levene.
Byggnaden användes därefter som församlingshem fram till våren 2004 då den
övergick i privat ägo.

Småskolan. Tecknare Tore Åkesson 1996

8. Gamla affären
Denna byggnad är en av Longs gamla handelsbodar. Den startades omkring 1880 av
fröken Selma Friman. År 1909 övertogs
den av Selma Söderqvist. Från 1951 drev
hennes syster Edit Söderqvist affären.
Hon blev den sista ägaren då affären lades
ner 1964. I affären kunde man handla allt
från mat till 3 tum spik. Affären hade också andra funktioner. Här hämtade byborna
sin post och med tiden låg även den första
telegrafstationen här.

Longs gamla affär. Foto Ivar Söderqvist

9. Folkskolan
Folkskolan byggdes år 1879-1880. Här
undervisades klasserna 3-4-5 fram till
1951. Från hösten 1951 användes skolan
som småskola medan folkskolans elever
fick åka till Levene.
Småskoleeleverna flyttade tillbaka till
småskolan hösten 1953. Därmed avslutades undervisningen i skolan.

Huset övergick 1957 i privat ägo och
byggdes om till lägenheter 1961-62. Idag
är huset ombyggt till enfamiljsvilla.
Lärare som undervisat i Longs folkskola:
1880 – 1908 G Fogelqvist
1908 – 1914 Ivan Lönngren
1915 – 1951 K. Gunnar Larsson

Folkskolan. Tecknare Tore Åkesson 1996

10. Prästgården Long
Skyttegården var kaplansboställe från
1691. Den förste som bodde där var kaplan Johan Sparling mellan åren 1691 och
1716. Efter det fungerade Skyttegården
som komministergård fram till år 1937,
då en ny komministerbostad uppfördes i
Sparlösa.
År 1940 revs byggnaden. Stentrappa och
grund finns delvis kvar.

Paul Nilsson, sångarpräst, psalmförfattare
och körentusiast bodde här mellan åren
1892-1896. Under sin tid i Long var han
adjunkt hos komminister A.G. Forsblad.
Han skapade Levenekören, en 300-manna
kör av allmogens folk, som sjöng fyrstämmigt. När han lämnade församlingen för
en annan tjänst skrev han dikten som pryder broschyrens baksida.

Longs Prästgård. Foto Albert Granqvist 1936

11. Lagman Eskil och Lagmanstorp
Eskil Magnusson, lagman i Västergötland,
anses ha bott på Lagmanstorp i Long.
Eskil var son till Magnus Minnesköld och
Ingrid Ylva från Bjälbo i Östergötland och
äldre bror till Birger jarl.

den svenska hären i slaget vid Gestilren
år 1210. Våren 1219 lär Islands store man
Snorre Sturlasson ha besökt Eskil här på
Lagmanstorp och deltagit i ”Alla götars
ting” utanför Skara.

Han blev känd som en skrivkunnig och en
laglärd man med boklig bildning i latin
och lät redigera den äldre Västgötalagen.
Som den tidens stora män var Eskil också
skicklig med svärdet. Det finns uppgifter
om att Eskil förde befälet över en del av

Eskil dog 1227, det finns inget skriftligt
känt om hans gravplats. Här i bygden sägs
det att de två stavkorshällarna vid Longs
kyrka kan ha legat över lagman Eskils
grav och någon av hans hustrur.

Västgötalagen

Exempel på en sida ur den äldre Västgötalagen som nedtecknades av Lagman Eskil i Long.

En juniafton, en lördagskväll,
då helgsmål ringdes i Levene gäll
från torn och sviktande staplar,
en skjuts åkte nedför Longbyns dråg,
försvann i Lagmanstorps gyllene råg,
hög som prästgårdens aplar……
Vårt närområde erbjuder andra trevliga besöksmål
• Sivans ost och bageri - 0512– 20455 • Adelsåsens Kalkon och gårdsbutik - 0512-60114
• Café Fröjden i Levene - 0512-22139
• Levene Gamla prästgård där du kan förboka lunch för större
grupper - 070 6702206 • Café Nordpolen - 0512-10056,
• Runstenen vid Levene kyrka • Levene Äng
För mer information om Skaraborgs medeltida besöksmål och andra platser i området gå in på
www.vastgotalandet.se
eller ring 0512-107 80

