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MARKUNDERSOKNING OCH ARKEOLOGI 
AV 

OLOF ÄRRHENIUS 

V
id do undersökningar författaren utfört angående fosfor
syrans fördelning i åkerjorden visade det sig mycket snart 
att inom områden med låg eller medelmåttig fostathalt 
finner man små »kärnor» av mark med mycket hög halt. 

Det visade sig att dessa »kärnor» bildats genom människans infly
tande, genom den anhopning av avfall, som försiggår inom varje 
bofast samhälle. 

Det syntes förf. av stort intresse att vidare undersöka detta för
hållande och särskilt beträttande förhistoriska boplatser. Ett syn
nerligen lämpligt objekt för en dylik undersökning utgjorde sten
åldersboplatsen vid Återvall på Ingarö. Denna boplats var synner
ligen väl utforskad genom dr. G. Hallström och sedermera genom 
Geografiska Förbundet, varigenom dess gränser och nivåkurvor voro 
väl kända. Denna boplats undersöktes och resultatet se vi av kartan 
fig. 1. Av denna framgår att boplatsen sträcker sig som ett smalt 
bälte längs stranden. Överensstämmelsen mellan den genom gräv
ningen bestämda utbredningen och den genom fosfatundersökningen 
funna är synnerligen vacker. 

Sedermera ha undersökningarna förts vidare. Det har härvid visat 
sig att fosfathalten är en synnerligen god indikator på spåren av 
gammal bebyggelse. 

Förändringar i markens kemiska sammansättning, som kunna spå
ras genom analys, ha uppstått genom förmultning av skilda slag av 
avfall och avskräde. I gamla tider samlades avfallet runt hyddorna, 
i senare tid på gödselhögen, vars innehåll spreds på de närmast går
den belägna åkrarna. Först på senaste tid har man erhållit redskap 
och möjligheter att kunna köra ut gödseln till långt bort belägna 
åkerstycken. 

Härtill fyra bilagor: Tavla 1 bilägges separat, tavla 2—tavla 4 återfinnas 
i slutet av häftet (efter s. 128). 

5 — Fonwrinncn 19X'>. 
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Fosforsyran är i neutral jord synnerligen svårlöslig, varför en 
dylik anhopning kan få en mera varaktig karaktär. Av fosfathalten 
kan man tyvärr ej bestämma boplatsens ålder, en mer intensiv fast 
mera kortvarig bebyggelse kan åstadkomma samma mängd fosfor
syra som en långvarig fast svag. Särskilt svårt blir det att bedöma 
detta förhållande då man har med jakt- och fiskeboplatser att göra, 
där folket uppehöll sig endast under en kort säsong. 

Emellertid kan man nog säga att ju mer fosforsyra som finnes 
anhopad på en plats desto äldre är dennas bebyggelse. 

Senare tiders ortnamnsforskning har ju på grund av olika skäl 
kunnat indela ortsnamnen i olika grupper allt efter deras ålder. 
Förf. har nu sökt att få ett mått på den mängd fosfat som ligger 
samlad vid en by (enl. 1700-talskartan) genom att mäta arealen för 
de tre högsta fosfatklasserna (>200, 200—150 och 149—100 P°) och 
mångfaldiga arealen med resp. 3, 2 och 1. Härigenom får man 
ett relativt mått på den vid byn samlade fosfatmängden.1 I tab. 
1 finna vi resultatet av denna undersökning. Det område, som bli
vit undersökt, är de delar av Skytts och Oxie härader, som ligga 
»söder om landsvägen». Detta valdes med hänsyn till att undersök
ningen skulle omfatta ett så vitt möjligt enhetligt kulturområde. 

Tab. 1 

Byar på »Söderslätt» inom Oxie och Skytts härader samt deras 
fosfatmängd. 

Gislöv 42 Eskilstorp 23 
Fru Alstad 39 V. Värlinge 22 
Hammarlöv 39 Haglösa 21 
Gylle 38 L. Hammar 18 
Markie 38 N. Håslöv 18 
Fuglie 36 V. Grevie 18 
Maglarp 35 L. Alstad 18 
V. Vemmorlöv 35 V. Klagstorp 18 
Hötofta 34 Arrie 17 
St. Slågarp 33 Annarp 16 
Fjärdingslöv 33 Hököpinge 16 
Skegrie 32 Fosie 16 
Klörup 31 ö. Värlinge 15 
Vellinge 30 Mell. Grevie 15 
Anderslöv 27 V. Alstad 15 
Stävie 25 V. Ingelstad 15 
Hyllie 24 Akarp 15 
Naffentorp 23 Bösarp 14 

1 Detta är ej absolut riktigt, egentligen borde man ha reda på jordlag
rets djup, för att därav kunna beräkna v o l y m e n . 
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T a b . 1 (forts.) 

Lockarp ' 14 
Rang 13 
St. Hammar 12 
Bodarp 12 
Villie 12 
S. Akarp 11 
Bunkcflo 10 
Tågarp 8 
Steglarp 8 
Mellanköpinge 8 
Dalköpinge 8 
V. Virestad 7 
Håslöv 6 
Kyrkoköpingc 6 

Ö. Grevie (i 
Tygelsjö 6 
Vintrio 6 
V. Toraarp 3 
Sjörup 3 
S. Virestad 3 
Gässie 3 
Glostorp 3 
Fjärdingslöv 3 
Hormanstorp 2 
L. Slågarp 2 
Horrestorp 1 
Ståstorp 1 

T a b . 2 

/ föregående tabell angivna byars fosfa tmänjd grupperade efter 

namnens ålder. 

Namngrupp De enskilda byarnas fosfatmängd Medeltal 

I. lösa, löf, lef 
II. sta, inge, hem, um .. 

III. lunda, åkra, tofta .. 
IV. by, hög 
VI. bo,boda,hult, arp, rup, 

köpinge 

42, 39, 35, 33, 27, 21, 18, (G), (3) 31 
39, 30, 22, 18, 16, 15, 15, 7, (3) 21 
34 
38, 3(1, 32, 25, 24, 18, 15, 17, 16, 12,6 

6, 3 19 
35, 33, 31, 23, 23, 18, 15, 16,16,14,14,1 

11, 12, 8, 8, 8, 8, 6, 3, 3, 3, 2,1, 1,2| 13 

1 tab. 2 ha r förf. samlat »fosfatmängderna» i grupper, ordnade 

efter namnens ålder. Medeltalen för fosfatmängden för de olika grup

perna visa ju otvetydigt att ju äldre byn i fråga är, desto större 

är den samlade fostatmängden. Men man ser också att spridningen 

inom grupperna är mycket stor. Detta är ju ej heller förvånansvärt . 

Byar som t. ex. St. o. L. Slågarp eller V. Alstad, F r u Alstad och 

L. Alstad o. s. v. stamma sannolikt från en moderby från vilken i 

sen tid utflyttningar gjorts. Moderbyns namn ha r bibehållits men 

bebyggelsen är av tämligen ungt datum. 

Att inom den yngsta namngruppen byar finnas med stor fosfat

mängd är ej heller ägnat att förvåna. Man kan ju tänka sig orsaken 

vara en mera intensiv bebyggelse, men sannol ikare är väl att det 

gamla namnet kastats bort och ett nytt och mer modernt namn 

tillagts byn. Namnsnobberiet i sådan form som Blåklockshill och 

Gullviveborg är nog ej enbart ett sena tiders påfund. 
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Utanför byarna (och de av byar uppkomna herrgårdarna) fanns 
på landsbygden knappast någon nämnvärd bebyggelse, särskilt gäl
ler detta Skåne. De platser med hög fosfathalt, som ligga utanför 
1700-talsbyarna, måste beteckna platsen för en äldre bebyggelse. 
1700-talsbyarna, i den mån de äro uråldriga, ligga nog kvar på 
samma plats där de en gång lades av bronsåldersfolket. Man skulle 
därför kunna antaga att de flesta platser utanför byområdena, vilka 
ha en hög fosfathalt, ange stenåldersbebyggelse.2 Huruvida byarna 
ligga på platser med stenåldersbebyggelse får avgöras genom fynd. 

Det har visat sig att när fosfathalten ligger över 3—400 P° finnas 
alltid stenåldersfynd. Det vill med andra ord säga att en mycket hög 
fosfathalt synes känneteckna stenåldersboplatsen, men ej senare tiders 
bebyggelse. Detta förhållande skulle jag vilja förklara därmed att 
stenåldersfolket i stor utsträckning levde av jakt och fiske, vilket 
ej i så hög grad var förhållandet med senare kulturer. På boplat
serna anhopades bon o. dyl., ämnen som äro synnerligen rika på 
fosforsyra. Folk, som leva av mer vegetarisk diet, lämna ett betyd
ligt mer fosfatfattigt avfall. 

A tavl. 3 och 4 återges 1700-talshebyggelsen inom Oxie, Skytts och 
Ingelstads härader samt å tavl. 4 även förekomsten av fornfynd. 

Av en jämförelse mellan å ena sidan dessa kartor och å andra 
sidan den å tavl. 1 återgivna Skånekartan finna vi att samtliga 1700-
talsbyar ha lämnat spår efter sig i form av hög fosfathalt och att den 
mycket höga fosfathalten praktiskt taget markerar läget av »byga
tan». Vi kunna således rekonstruera läget av de gamla byarna även 
om de i flera hundra år varit försvunna. 

Ha vi så skiljt ut byarna kunna vi framkonstruera en bild av 
den sannolika fördelningen av stenåldersbebyggelsen. Men denna 
bild måste kompletteras med uppgift om fyndplatser. För Ingelstads 
härad ha dylika uppgifter lämnats av dr E. Lönnberg. På en karta 
(fig. 2) ha inlagts alla platser med hög fosfathalt, vilka också ha 
stöd i fynduppgifter. Denna karta anger sålunda de troliga boplat
serna inom området från stenåldern. Fullständig är den ej. Under
sökningen har ju ej omfattat all odlad jord, och ingen icke odlad är 
provtagen. Dessutom äro proven ondast tagna ur matjordslagret. 
Inom flygsandsområden, vilka ju äro synnerligen vanliga i sydöstra 

2 I vissa fall kan en dylik fosfatanhopning även beteckna platsen för 
en i gamla tider övergiven by. 
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Fig. 2. 
Karta över bebyggelsen under stenåldern inom Ingelstads härad. 

På grundval av tavl. 1 utlades alla platser med hög fosfathalt. Donna karta 
jämfördes med tavl. 3 och den för donna grundläggande fyndförtockningen. 
Mod svart inlades plats med hög fosfathalt som även uppvisade fynd. 
Platser med hög fosfathalt men utan fynd streckades, då man där mod 
sannolikhet kan söka efter fynd. Byplatsor (1700-tals) som ej visa fynd äro 
angivna med svart kontur. Kartan är naturligtvis endast att betrakta som 
en första approximation. Mycket är dolt av flygsand, en del av åkerjorden 

och intet av avrösningsjorden är undersökt. 
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Skåne, är matjordslagret synnerligen fattigt på grund av sand
inblandning och överlagrar den gamla kulturjorden. 

Även den arkeologiska undersökningen är behäftad med vissa fel. 
Största delen av fynden kan ej hänföras till någon exakt fyndplats 
utan de angivas såsom tagna på ett visst hemman. Likaledes äro ej 
alla lokaler lika väl undersökta. Oftast är det ägaren eller bruka
ren, som under årens lopp sammanbragt en mängd fynd och upp
gifter, men alla jordbrukare äro ej lika arkeologiskt intresserade 
och därigenom bli fynduppgifterna ojämna. Det är en omöjlighet för 
den arkeologiska rekognoscören att kunna genomforska hela om
rådet utan han måste taga ut vissa stickprov och i stort basera sin 
sammanställning på grundval av förut samlade uppgifter. 

Av den stora kartan får man också en uppfattning om vilka byg
der, som i gamla tider varit Skånes tätast befolkade delar. I västra 
delen ha vi Lundaslätten och i den östra är Kristianstadsslätten det 
stora centret för bebyggelsen. Lund-Uppåkra måste i forna tider ha 
haft en mycket stor befolkning. 

Höga fosfathalter känneteckna alla megalitgravcentra i Skåne. 
Vi se sålunda att dylika markundcrsökningar för historisk-arkeo-

logisk forskning kunna vara av stor betydelse. Deras användbarhet 
för forskningen är ej endast beroende av betydelsen utan även av 
den ringa kostnad de förorsaka. I det följande skall en redogörelse 
givas för planläggning av olika slags undersökningar, huru de böra 
utföras samt vilka kostnader de draga. Hur undersökningen eller 
rättare sagt provtagningen skall ske är helt beroende av de resultat 
som åsyftas. 

När det gäller undersökningen av en redan känd eller förmodad 
boplats bör över densamma läggas ett system av linjer, så att dessa 
linjer träffa såväl utanför som inom själva boplatsen. Efter dessa 
linjer tagas proven med nödig täthet. Provtagningen bör göras så att 
den kan rekonstrueras och fullständigas vid ett senare tillfälle. Som 
ett exempel på utförandet av en dylik undersökning hänvisas till 
fig- 1. 

Det är av yttersta vikt att ha material såväl från omgivningen som 
från boplatsen. Det är på den relativt höga fosfathalten inom bo
platsen jämfört med den relativt låga utanför, som man kan avgöra 
dess gränser m. m. Det finnes stora områden där marken av naturen 
har en hög fosfathalt liksom det finnes sådana med en låg. Skulle 
man inom ett område med hög naturlig fosfathalt taga ett prov och 
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av detta söka draga slutsatser skulle man säkerligen fälla ett fel
aktigt omdöme. Genom att basera omdömet på enstaka prov föror
sakar man sig själv endast missräkningar. 

Vill man skaffa sig en hastig orientering över ett landskaps forna 
bebyggelse kan man gå tillväga på många olika vis. Huvudsaken är 
att man väljer ett sådant tillvägagångssätt att provtagningsplatsernas 
läge är väl känt och fixerat så att man kan komma åter och an
vända den ursprungliga undersökningen som stomme för en even
tuellt utvidgad ny provtagning. Ett praktiskt tillvägagångssätt synes 
mig det vara som använts av dr. Sahlström och förf. vid en prov
undersökning i Skaraborgs län. Härvid förfors så att vissa lands
vägar användes som baslinje; på var 100:e meter längs vägen och 
50 meter åt vardera sidan togos prov i all mark. På detta vis erhölls 
fosfatvärden för ett 100 m brett bälte genom det område man ville un
dersöka. Av fig. 3 se vi att de upplysningar man erhåller genom 
en dylik undersökning äro ganska intressanta. 

En synnerligen lämplig utgångspunkt för en dylik undersökning 
har man om man kan lägga den så att huvudavsikten blir att under
söka markens halt av lättlöslig fosforsyra i avsikt att ge råd för 
lantbruksändamål. Den arkeologiska undersökningen blir då en bi
sak, för vilken kostnaden blir mycket ringa. Man får genom en dy
lik undersökning en mycket detaljerad översiktskarta över hela går
dar eller större sammanhängande områden och kan därigenom er
hålla en god bild av den forna bebyggelsen. Exempel på en sådan 
undersökning finna vi i tavl. 1. 

Av tavl. 2 se vi hur denna undersökning tittörts samt hur kartan 
generaliserats. 

Felet med en dylik undersökning av åkerjorden ur arkeologisk 
synpunkt är att man ej tar med prov från åkerholmar, skogsbackar 
o. a. ej odlade områden. I ett landskap som Skåne med dess ringa 
skogsareal och intensiva uppodling inom den arkeologiskt intres
santa delen spelar ett dylikt förhållande relativt ringa roll. Men inom 
mellersta och norra Sverige med dess övervägande oodlade jord samt 
med den av landhöjningen följande ständiga förskjutningen av åker
arealen, blir nog don bild, man genom en dylik kartering erhåller, 
ganska ofullständig. 

Vad har man nu för nytta av dylika undersökningar? Ytterst få 
forna boplatser äro kända på grund av utgrävningar. Det mesta ma
terialet, av vilket vi draga våra slutsatser, är hopbragt i museer eller 
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privata samlingar. I de bästa fallen känna vi från vilket hemman 
fynden komma. Vi veta många gånger ej heller om vi ha med bo
platsfynd, depå- eller offerfynd att göra. Största delen av vår känne
dom om forna tider ha vi genom gravfynd. Det är därför en av vår 
arkeologiska forsknings viktigaste uppgifter att visa hur folket lev
de, var de bodde, hur stor befolkningen var o. s. v. Det ligger i öppen 
dag hur värdefull hjälp härvidlag en dylik fosfatundersökning kan 
lämna. 

Förf. har, som en första approximation, sökt framställa den geo
grafiska fördelningen av stenåldersbebyggelsen i Ingelstads härad. 
En dylik framställning mera fördjupad, kontrollerad genom special
undersökningar o. s. v., skulle säkert belysa stenåldersfolkets lev
nadssätt på ett helt annat vis än vi hittills kunnat. 

En dylik allmän orientering av bebyggelsecentra underlättar ju i 
hög grad våra vidare forskningar. 

För specialundersökning av en känd eller förmodad boplats ut
bredning är också en fosfatundersökning av stort värde. Innan vi 
börja en dyrbar utgrävning kunna vi genom en synnerligen enkel 
jordprovtagning orientera oss i fråga om boplatsens utbredning och 
gränser. Vi kunna även få reda på om vi ha ett eller flera kultur-
lager ovanpå varandra, hur djupa dessa lager äro etc. Med andra 
ord, vi kunna skaffa oss en fullständig orientering över en hel del 
för utgrävningen viktiga data. Härigenom kan man planera den bätt
re och framförallt nedbringa de stora grävningskostnaderna högst 
betydligt. 

Hur skall nu en dylik undersökning utföras? 
Undersökningar av större områden måste planläggas i varje sär

skilt fall beroende på syfte, rådande förhållanden o. s. v. Som exem
pel på hur de kunna utföras hänvisas till de här bifogade kartorna. 

Provtagningen av en speciell boplats bör tillgå på följande vis. 
Sedan man på grund av de lokala förhållandena beslutat sig för vil
ket linjesystem och vilken provtäthet man bör följa och härvid också 
beaktat att man med säkerhet får en hel del prov utanför den för
modade boplatsen kan provtagningen börja. Själva provtagningsplat
serna eller linjesystemet bör utläggas så att man kan återfinna 
samtliga provgropar. 

Proven böra tagas ur det förmodade kulturlagret. Av vikt är att 
man ej inblandar eller tager delar av det nuvarande humus- eller 
torvlagret (i naturligt bevuxen, oblandad jord) då detta lager genom 
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växterna har anrikats på fosforsyra. Likaså bör man se efter om 
podsol3 bildats. Blekjordskiktet är synnerligen fattigt på fosforsyra. 
Man måste sålunda vid provtagningen se till att man tar jordproven 
ur samma lager och helst ur om möjligt oförändrade jordmåner. 

Proven kunna lämpligen tagas med en rörborr (ett nedtill öppet 
och med egg försett stålrör av J4—1 tums diameter, upptill försett 
med handtag och på sidan med en skåra för uttagning av provet). 
Proven inläggas i starka papperspåsar och numren skrivas med 
blåkrita el. dyl. (ej med blyerts, emedan dylik skrift lätt utplånas). 

Analyserna böra utföras centralt så att ej varje undersökare upp
rättar sitt eget lilla laboratorium och där själv utför sina analyser. 
Visserligen äro utensilierna billiga ocli analysen enkel att utföra, 
men det är först genom att organisera och rationalisera analysarbetet 
som man pressar ned priset till en önskvärt låg nivå. Och det är all
deles givet att en man, som gör 10 000 analyser kan göra dessa 
bättre än den som bara gör ett 10-tal, under förutsättning att de 
från början äro lika skickliga och ha samma förutsättningar. 

Skola enstaka analyser utföras gå de på mellan 50 öre och 1 krona, 
organiseras det hela i stort kan man få ned analyskostnaderna till 
mellan 10 och 20 öre per styck. Genom en dylik undersökning om
fattande exempelvis ett par hundra prov kan man för ett par tiotal 
kronor få en god orientering om läge och utsträckning av en för
modad boplats och kan vänta med den dyrbara grävningen tills man 
är fullt orienterad. 

För analysens utförande behövas följande lösningar: 
1) Molybdatlösning: 25 gr ainmoniummolybdat löses i 825 gr vat

ten. Därefter tillsättes 175 cc konc. svavelsyra. Tillsättningen sker 
under kraftig kylning. 

2) Natriumsulfitlösning: 20 gr Na2S03 + 80 cc vatten. 
3) Hydrochinonlösning: 0.5 gr hydrochinon + 100 cc vatten -f-1 

droppe H2S04. 
4) Fosfatstandard: Något lättlösligt, väl standardiserat fosfat lö

ses i vatten. Lämpligt är att varje cc standardlösning svarar mot 
0.03 mg P205 . 

Analysen tillgår på följande vis. 5 gr torr jord inväges i en 100 gr 
glasburk. Till detta sättes 50 cc 2 % citronsyra. Provet skakas i 48 
timmar varefter lösningen avfiltreras. En viss mängd av lösningen 

3 Podsol = utbildandet av en blokjord-rostjordsprofil under sur humus. 
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avmätes i en 100 cc mätkolv. Härefter tillsättes vatten till c:a 80 cc, 

10 cc molybdat, 1 cc sulfit och 1 cc hydrochinon, varefter vatten på-

fylles till märket. (Obs. Använd alltid dest. vatten, naturliga vatten 

innehålla alltid större eller mindre mängder fosfat.) Samtidigt iord-

ningsställes av fostatstandarden en jämförelseskala med 0,03 mg 

P 2 0 5 intervall (över 0,60 mg P 2 0 5 äro intervallen svåra att urskilja). 

Proven få i sex timmar stå vid 60°. Därefter ställes standardserien 

på en mjölkglasskiva och avläsningen sker på så vis att provlös

ningarna jämföras med standardskalan. Härvid kan skattning ske 

med en säkerhet av 0,01 mg P205 . 

Två man kunna, om arbetet organiseras väl, göra 200—300 analy

ser per dag. 

Z U S A M M E N F A S S U N G . 

OLOF A R B H E N I U S : Bodenuntersuchung und Archäologie. 

Der Phosphatgohalt dos Bodens wechsolt sohr. Währcnd meiner Untor-
suchungon hat es sich gezeigt, dass diese Anhäufungen durch Abfallreste 
monschlicher Siedlungen gobildet sind. Fig. 1 zeigt eine Steinzeitsiedlung 
in der Nähe von Stockholm. Man sieht, wie gut die Ubereinstimmung ist 
zwischon der Gronzc der hohon Phosphatwerto und der Gronzc der Siod-
lung gegen das Wassor (gebrochene Niveaulinion 27 und 28 m). 

In Tab. 1 sind dio gesamton rolativen Mengen von Phosphaton der 
Dörfer von Söderslätt (Sildwest-Schoncn) angegeben. In Tab. 2 sind die-
selbon Zahlen nach dom Alter der Dörfer (naeh den Naraon bourtcilt) 
geordnet. Man sieht, dass jo ältor die Dörfer sind, desto mchr Phos-
phorsäuro da angesamrnelt ist. Aus Tafel 3 und 4 ersohon wir die Bc-
siodlung von zwei Gebieten in Stid-Schonen währcnd des 18. Jahrh. Wenn 
wir diese Karten mit Taf. 1 vergleichen, finden wir, dass alle dio alten 
Dörfer ihren Platz durch grosse Mengen Phosphorsäure bezeichnet haben. 
Ein Versuch ist auch gemacht worden, die Lage und Vorbreitung der Stein-
zeitsiedlungen in Sudost-Schonen darzustellen (Fig. 2). Die grosse Karte 
(Taf. 1) känn also als Grundlage archäologischer Studien in Schonen ge-
braucht werden. | Fig. 3 gibt die Resultato einer Untersuchung, wo die 
Proben längs der Landstrasse genommen worden sind. 

Die Mehode ist, känn man sagen, sehr scharf, um Spurcn alter Kulturen 
zu entdecken. Die Analysen sind auch in der Ausfiihrung sohr billig. 
Wenn man die Arbeit richtig organisiert, kostet dio Analyse joder Probe za. 
10 öre (gegenwärtig 6 Pf.). 

Als Biespiel einer Probeentnahmo känn Fig. 1 dienon. (Siehe auch 
Taf. 2.) 

Man muss auch beachten, dass die Proben in natiirlich gewachsonen Boden, 
nicht aus der Humusschicht genommen werden. Die Analyse geschicht 
nach der Molybdänblaumethode (siehe Arrhenius, Zoitschr. f. Pflanzoner-
nährung und Diingung 1929). 
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FÖRKLARING TILL TAVLA 1. 
(Separat bilaga.) 

Fosfathallen hos skånska jordar. 

Efter ett visst system, so tavla 2, uttogos prov från varje betodlares gård 
med i genomsnitt ett par hektar. Resultaten av dessa undersökningar 
inlades på gårdskartor i skalan 1:4 000. I »essä kartbilder inlados seder
mera på kopior av ekonomiska kartan, skala 1:20 000, vilka nedtranspor-
torades till skalan 1: 50 000. I donna skala, ritskalan, verkställdes generali
seringen (tavl. 2). För reproduceringen nedfotograferades denna ritning 
till skala 1: 100 000. 

Från ekonomiska kartan ha endast ett fåtal beteckningar medtagits. 
Härvid är att märka: 

att kartans »äng eller park» motsvarar ekonomiska kartans »sidvallsäng, 
hårdvallsäng, trädgård, park, kyrkogård», 

att efter 1914 uppodlad åker, som undersökts, angives som åker, 
att »bebyggt område» avser plats ined tätare bebyggelse, 
att läns-, härads- och Stadsgräns korrigerats till att gälla 1934 under del 

att sockengränserna äro do som angivits på ekonomiska kartan, 
att »järnväg mod station» anger nu befintliga, 
att sockennamnen äro rättade i enlighet med Sveriges Officiella Stati

stik 1934. 
Odlare av stadsjordar ha i allmänhet ej tagits med på kartan, då det 

oftast varit förenat mod mycket stora svårigheter att exakt bestämma tom
ternas läge och omfång. Dessutom bostår marken på dessa lorator ofta 
av fyllnadsjord, gamla sopor o. s. v., varför de ej kunna anses ange natur
liga» förhållanden. Slutligen äro do ju dömda till att snart bebyggas, 
varför en dylik karta endast representerar ett efemärt intresse. Stads-
ägorna uppvisa i allmänhet mycket höga fosfatgrader. Städerna kunde 
därför i stort sett ha inlagts med mörk färg, 

Se vi nu på hur fosforsyrehalten fördelar sig över kartan, framgår del 
ined all tydlighet, att man kan urskilja stora områden med hög fosfathalt 
och stora områden med låg. Sålunda visar »Gumslövs backar» norr om 
Landskrona, Lundaslätton, särskilt sydost om Lund, Söderslätt, >södor om 
landsvägen», samt Kristianstadsliitten områden med genomgående hög fos
fathalt. Dessutom uppvisa områdena längs praktiskt taget alla vattendrag, 
där dessa löpa genom odlad bygd, en hög fosfathalt. Vi so också ett stort 
antal mindre områden med hög fosfathalt, representerande den gamla 
odlingens omfattning. 

Lag fosfathalt finna vi inom hela det inro av Skåne med undantag för 
sjöarnas omedelbara närhet. 

Av kartan kan man sluta sig till: 
1. Vilka trakter, som behöva fosfatgödsling ooh vilka icke. 
2. Vilken jord som är odlad sedan gammalt och därför är i urgammal 

havd». 
3. Hur don urgamla bebyggelsen varit fördelad över landet. 
4. Vilka geologiska formationer, som ha eu hög fosfathalt och vilka 

en låg. 



FÖRKLARING TILL TAVLA 2, 

Provtagningsplatsernas fördelning samt generaliseringsförfarandet. 

Jordproven, som sedermera undersöktes, uttogos mod ett per hektar, 
såvitt möjligt ordnade i linjesystem över varje gård. Provtagningsplatsor-
na ha inlagts å kartan som svarta punkter. 

Vid nedminskningen visade det sig nödvändigt att förenkla kartbilden, 
för att oj äventyra dess läslighet. Hur denna förenkling skett framgår 
av tavl. 2. 

De bruna tonerna ange de olika fosfatgradsklassorna. Mod svarta kon
turer visas vilka områden som å den stora kartan (tavl. 1) få samma bo-
teckning. 
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Provtagningsplatsernas fördelning J_S 
samt 

g e n e r a l i s e r i n g s f ö r f a r a n d e t 
från skalan 1:20000 till 1:100000 

mom 
OMRÅDET SKEGRIE-MAGLARP 

Skala I I 2 0 0 0 0 
o 200 400 600 800 1000 m 
I I 1 I I I 

• Plats för provtagning 

Skifteslinje enl. ekonomiska kartan 

Område med: 

o - 8 fosfatgrader 

9-26 » 

27-44 

45-99 

100-199 • 

2 0 0 - — » 

I 
C 

" • 

Generaliserad kontur för område 
tillhörande samma fosfatgradsgrupp 

Tätbebyggt, ej undersökt område 

Annat ej undersökt område 

+ Kyrka 

•v- ödekyrka 

===== Landsväg eller bygdeväg 

A.-B. KARTOGRAFISKA INSTITUTET 



FÖRKLARING TILL TAVLA ä. 

Bebyggelsen och ägoslagens fördelning, dels under 1700-talet, dels vid början 
av 1900-talet inom Oxie och Skytts härader. 

Kartan är uppgjord på grundval av den ekonomiska kartan över Malmöhus 
län (1910—15). 

Från detta underlag liar inlagts: sjö- och kustkontur, vattendrag, bebyg
gelse, mera betydande vägar, järnvägar, åker. äng, skog, impediment samt 
sockengränser. Tecken för den moderna bebyggelsen motsvara ekonomiska 
kartans »huvudbyggnad å brukningsdel eller å större, skatt-lagd lägen-
liel . Tecknet för väg motsvarar ekonomiska kartans »landsväg och bygd-
väg). I äng ha »parker, trädgårdar, kyrkogårdar och större gårdstomter 
Inberäknats, Impediment avser »mosse, myr, kärr, flygsandsfält, Industri
områden . 

På detta underlag har från bykartor huvudsakligen från 1700-talet i 
skala 1:4000, förvarade i K. Lantmäteristyrelsens arkiv, inarbetats by-
platser, vägar, sjöar, åker, äng, skog och impediment. Från bykartorna 
iii medtagits samtliga vägar med undantag av sådana som ha karaktären 
av gärdesväg. Men mången gång ha bykartans vägar varit oklart angivna, 
varför kartan behäftas med en viss osäkerhet i detta hänseende. 

Kartans beteckning »1700-taIsväg sammanfallande med nutida väg» om
fattar även sådana fall då gamla vägar sammanfalla med nutida väg av 
mindre betydelse. 

»Impediment under 1700-talet» betecknar: kärr, torvmossar, flygsands
tält .jämte annan xulugelig mark». 

Dessutom anges inom vilka områden gamla bykartor saknas. 
Kartorna beröra ett långt tidsintervall, bär liar sålunda sammanställts 

kartor från 1600-talets slut med sådana frän senaste delen av 1700-talet. 
Emellertid ha alla dessa kartor det gemensamt, att do åtorgo bilden av 
byn före eller vid skiftets genomförande. Till denna tidpunkt kan man 
säga, att landsbygden ej förändrade karaktär, i och med skiftets genom
förande fick bebyggelsen och åkerbruket i huvudsak sin moderna prägel. 

Av kartan kan man sålunda utläsa skillnaden mellan den koncentrerade 
bebyggelsen i byar före skiftet och den moderna splittrade bosättningen. 

Av kartan framgår även att av Söderslätts nuvarande åkerjord var 
säkert 80*/fl äng under 1700-talet. (Ilelbruna områden utan svarta tecken.) 
I övrigt ha ändringarna varit obetydliga vad ägoslagons fördelning angår. 

Ändringarna i vägnätet ha varit synnerligen minimala. All sannolik
het talar för att de vägar, som förmedlat trafiken i Skåne till fram på 1900-
taiet, haft samma sträckning som i gammal tid. Först i och mod automo-
bilismens genombrott har man brutit med det gamla vägsystemet, vilket 
dock ej återspeglas på den ekonomiska kartan, vilken som ovan nämnts 
avslutades 1915. 

•läinför man denna karta med fosfatkartan (tavl. 1) finner man att plat
sen för gamla byar utmärkes genom en hög tosfathalt. Däremot har den 
nya bebyggelsen ännu ej haft någon märkbar inverkan i detta hänseende. 

Våra förfäder hade en märklig förmåga att kunna till odling utvälja 
den bästa jorden. Detta avspeglar sig också i det förhållandet att den 
gamla åkern i stort sett har en mycket högre fosfathalt än i senare tid 
uppodlad jord. 
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1700-tals by 

• ••;•.: Nutida bebyggelse 

+ ödekyrka 

Nutida kyrka 

S 1700-tals åker (områden i helvitt 
K3> eller vitt med svana beteckningar) 

E Nutida åker (vita eller bruna områden 
saknande beteckningar i svart) 

I Ängs-och betesmark under 1700-talet 

•'•'•'•"I Nutida ängsmark samt park el. dyl. 

Skogsmark under 1700-talct 

Nutida s k o g s m a r k j ^ g g 

Impediment under 1700-talet 

Nutida impediment 

Strandlinje under 1700-talet 

Nutida strandlinje 

1700-tals väg, numera slopad 

1700-tals väg, sammanfallande med nutida väg 

Nutida landsväg eller större bygdeväg, 
tillkommen efter 1700-talct 

Järnväg 

Nutida härads- eller stadsgräns 

Nutida sockengräns 

Område där gamla bykartor saknas 

A.-B. KARTOGRAFISKA INSTITUTET 1934 



FÖRKLARING TILL TAVLA 4. 

Bebyggelsen och ägoslagens fördelning inom Ingelstads härad. 

Kartan är uppgjord på grundval av i Kungl. Lantmäteristyrolsens arkiv 
förefintligt kartmaterial från 1600- och 1700-talon. (Se även beskrivning 
till tavla 3.) 

Från dessa kartor ha ängens och åkerns utbredning samt byarnas läge 
inlagts. 

Fil. lic. E. Lönnberg, som utfört en noggrann fornminnesinventering 
inom Ingelstads härad, har lämnat ortsuppgifterna angåondo här inlagda 
lösa och fasta tomlämningar. Lösfynden från stenåldern äro emellertid 
endast lokaliserade till hemmanet, där do äro gjorda. Därför ha prickarna 
jämnt fördolats över hela hemmanets areal. 

Av kartan se vi, att åkern hade en mycket liten utbredning före skiftets 
genomförande. Bebyggelsen är koncentrerad till ett fåtal stora byar. Ängen 
omfattar här i motsats mot i västra Skåne (so tavl. 3) stora sammanhän
gande områden. 

Jämför man nu donna karta med den stora fosfatkartan (tavl. 1) finna 
vi, att samtliga byar avteckna sig genuin en hög fosfathalt. Samtliga boplat
ser (områden med talrika stenåldersfynd eller områden med stort antal 
tecken för lösfynd, med undantag för den sydväst om Munka-Tågarp) av
teckna sig också tydligt på kartan genom hög fosfathalt. Vi kunna av 
jämförelsen mellan dessa kartor draga don slutsatsen, att all gammal 
intensiv bebyggelse lämnar spår eftor sig i form av hög fosfathalt i 
marken. 

Däremot synas inom detta område gravplatserna (stonåldersgravar och 
högar) et helt sammanfalla med do fosfatrikaste områdena. 
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Bebyggelsens och ägoslagens 
fördelning under 1700-ta le t 

samt 

l ö s a f y n d f r å n s t e n å l d e r n 
o c h f a s t a f o r n i ä m n i n g a r 

inom 
I N G E L S T A D S H Ä R A D 

KRISTIANSTADS LÄN 

Sammanställd på grundval av bykartor 
( i K. Lantmäteristyrelsens arkiv) 
Arkeologiska data enligt uppgifter 
lämnade av fil. lic.E. LÖNNBERG 

Skala I I I O O O O O 
1 2 3 4 5 k m 

Bebyggelse 

Vägar 

Åker 

Ängs- och betesmark 

I Skogsmark 

I Impediment 

Nutida länsgräns 

Nutida häradsgräns 

Nutida sockengräns 

' Område där gamla bykartor saknas 

• • Lösfynd från stenåldern 

Område med talrika stenåldersfynd 

© Stenålders- eller megalitgrav 

Ä Annan fast fornlämning 

A. B. KARTOGRAFISKA INSTITUTET 1934 


