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Hur skulle vi kunna först

på vår

Att syssla med arkeologi är som att resa i det förflutna, där nya fakta kommer fram, 
bearbetas och omtolkas till ny och spännande historia. Arkeologin ger en länk bakåt 
i tiden. Bakom varje fynd finns en historia att berätta.

Men hur skall vi förmedla dessa? Är det viktigaste resultatet en utställning eller ett 
föredrag, eller skall vi producera faktarapporter och vackra böcker?

Vägverket bygger ny väg genom ett landskap som under långa tider legat under vatten. 
Projektet EL22 arkeologi blev också startskottet för Skånes hittills största samarbetspro- 
jekt inom uppdragsarkeologin. Genom samarbetet mellan Regionmuseet Kristianstad 
och Riksantikvarieämbetets regionkontor i Lund, UV Syd, fick båda parter tillfälle att 
lära av varandra. Arkeologerna har arbetat tillsammans och de olika undersöknings
platserna behandlas utifrån gemensamma frågeställningar.

I ett tidigt skede lade vi också upp en strategi för hur publiceringen av resultaten skall 
ske; tre vetenskapliga böcker skall publiceras inom mindre än två år efter grävningarnas 
slut. Den fjärde boken är denna, en samling populärvetenskapliga skildringar, som du nu 
håller i din hand.

Vi hoppas att boken skall väcka tankar hos läsaren, kanske skapa ett intresse för 
arkeologin och en insikt om arkeologins möjligheter. Någon kanske gläds åt de vackra 
bilderna eller de inspirerande texterna. Kanske kommer någon att förundras över det 
landskap och de människor som träder fram i de olika berättelserna. Att kunna ta ut 
svängarna som arkeolog, att tillåta sig att göra lite mer av ett faktamaterial, är enormt 
tillfredsställande.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som gjort denna bok möjlig, från personal i fält, 
arkeologer, grävmaskinister, artikelförfattare, redaktionspersonal till Vägverket och alla 
som varit involverade i planeringsarbetet och som har visat både intresse och förståelse 
för vad arkeologin för med sig i ett stort väglinjeprojekt som detta. Ett speciellt tack till 
Anne Carlie, som fungerat både som projektsamordnare och som huvudredaktör för 
denna bok.

Vi hoppas att du som tar del av denna bok, får en spännande och inspirerande läs
upplevelse.

om vi aUrlS tittade
vår samtid 

kistoria?

Olof Hermelin Anders Löfgren
Regionmuseet Kristianstad Riksantikvarieämbetet UV Syd
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minnen

Sommaren 2002 vid Skräbeån: en av 
arkeologerna samlar in flintföremål 
från vindskyddet. På just denna sten 
satt en flintsmed och arbetade för 
elva tusen år sedan.-10-



Conletk Hanlon 
Per Karsten

Det är en het och dammig augustidag i Årups gamla godspark. De kraftiga bokstubbarna i röjning
en ner mot Skräbeån står som skärgårdskobbar i ett hav av sand. Utspridda 
i sanden ligger vi arkeologer med rumporna i vädret och undersöker lämning
ar från svunna tider. Nere vid ån hörs det sövande ljudet av en grävmaskin i 
arbete. Med en försiktig rörelse skalar grävskopan av det översta sandskik
tet bredvid det stora stenblocket. Den mörka ytan som framträder i kontrast 
mot den omgivande gulfärgade sanden får mig att vakna till med ett ryck.

Efter en noggrann rensning framträder en avlång mörkfärgning och spår efter fyra 
stolpar. Där i mitten finns sotiga rester av en liten härd. Under grävningens 
gång dyker ytterligare ett stenblock upp. Mellan de två stenblocken ligger 
mängder av flintavfall och kasserade flintredskap huller om buller i den torra 
sanden. Tanken har förstås föresvävat oss - men nu står det klart. Det vi har 
funnit är lämningarna av en mänsklig boning som kommit i dagen igen efter 
tusentals år!

Här krävs det extraordinära åtgärder. Fynd som dessa är definitivt inte vardags
mat! Här ska minsann dokumenteras och undersökas! Med digital utrust
ning mäter vi in stenblock, mörkfärgning, härd och stolphål. En stund se
nare står vi försjunkna i tankar, med en datorutskrift som visar hur de olika 
delarna hänger ihop i ett fågelperspektiv. Det ska nog vara möjligt att nog
grant utreda vad som en gång i tiden ägt rum på platsen ...

Ganska snart framtonar bilden av ett litet vindskydd med en intilliggande flint- 
slagningsplats. Flintorna tycks ligga koncentrerade runt de två stenblocken. 
Var det här de hade suttit när de tillverkade sina redskap? Tanken hisnar, 
närmare än så här går det väl ändå inte att komma stenålderns människor? 
Fynd av pilspetsar, skrapor, knivar, yxor och borr visar att det rör sig om 
redskap som människorna här en gång i tiden har använt till jakt och till att 
stycka fällda byten, samt till beredning av skinn och arbete i trä, ben och 
horn. Redskapens utformning skvallrar om att de är tillverkade under en 
tidig del av den äldre stenåldern, för närmare 11000 år sedan.

Solen står redan lågt och det är dags att packa ihop för dagen. Jag reser mig upp, 
dammar av byxorna och skakar på huvudet. Tänka sig, här satt de, på pass 
mellan två block, för elva tusen år sedan!



Conleth Hanlons berättelse från Skräbeån besjälas av en stark och för yrket karakteristisk upp- 
täckarlusta, men den säger också något om arkeologin på ett lite djupa
re plan. Arkeologi handlar i första hand om tid och minnen. Arkeologer 
skalar av platser som vore det lökar, skikt efter skikt av händelser dyker 
upp. Deras arbete ger oss svaren på Var och När. De avslöjar verksamhe
ter, ibland ögonblicksbilder: Vad som hände. Ibland stannar det därvid, 
men det räcker inte; det behövs något mer.

Man kanske borde se arkeologer som en slags minnesskötare, de förvaltar våra 
anonyma förfäders kvarlåtenskap. Vittnesbörden från det förgångna - of
tast flintbitar, keramikskärvor, benfragment - ser inte mycket ut för världen. 
Likväl är det allt som finns kvar av alla dessa levda liv. De är kvittenser på 
för oss namnlösa existenser. Dock; utan en stark inlevelseförmåga och fan
tasi förblir fynden, visserligen prydligt etiketterade och rengjorda, tämligen 
ointressanta arkeologiska lik. Det är vår skyldighet att åtminstone försöka 
bringa liv i dessa ting. Detta bör vi inte göra blott för er, kära läsares, skull. 
Vi bör också göra det av respekt för svunna tiders generationer.

Tänk vad som ryms i en människas minne! Om ni skulle berätta om ert liv, era 
minnen, erfarenheter, dagar, stunder, funderingar, intressen, glädjeämnen, 
bedrövelser skulle ni kunna hålla på i veckor och månader. Människans 
förmåga att minnas detaljer är stor. Men om jag istället bad er berätta om 
era far- och morföräldrars uppväxt och barndomsminnen, skulle resultatet



bli annorlunda. Nu hade det blivit en återberättelse av skeenden, en sam
manfattning av händelseförlopp, där kryddan från det självupplevda hade 
saknats. Det hade visserligen funnits mycket att berätta, men vi hade blivit 
klara, kanske redan efter några dagar, eller timmar. Går vi ytterligare en 
generation bakåt känner vi kanske bara till namnen och några årtal, om ens 
det. Tänk, en hel persons liv och minnen inrymt i ett par meningar! Där, 
bland orden, och endast där, finns de kvar.

Det enda konkreta minne som finns kvar av min farfars farfar är en väggklocka. 
Jag tycker om att lyssna på den och iaktta pendelrörelsen - detta skapar en 
länk mellan mig och honom, för exakt samma ljud och rörelse hörde och 
såg han dagligen. När jag drar upp den, vet jag att hans hand har greppat 
samma nyckel. De långsamma, taktfasta men distinkta klockslagen ger mig 
en inblick i hans tid, jag lyssnar på ljud från 1870-talet! Jag vet inte mycket 
om honom. Varför ställde jag inte mer frågor till farmor och farfar? De 
skrev aldrig ner något och nu får jag aldrig veta. Jag får återskapa hans liv 
i fantasin, tacksam för klockan på väggen. Det är ett sätt att väcka honom 
till liv.

Arkeologerna städar upp, lyfter bort alla återstående minnen. Det som är kvar; 
en flintbit, en krukskärva, en kolbit. Minnen av samtal, skratt, gråt, föräls
kelser, blickar, leenden ...



som oms

-14-

Under äldre tider - innan industrialismen för alltid förändrade gamla strukturer - framlevde de 
allra flesta människor sina liv i den bygd där de föddes. Här tog det lilla 
barnet sina första stapplande steg, här fanns tryggheten hos föräldrar, släk
tingar och vänner, här hittade man sin tillkommande i livet och upplevde 
fest såväl som vardag. Här slutade man också sitt liv.

Även landskapet, med sina välbekanta drag, var en viktig del av denna trygg
het. Med varje ny generation formades och förändrades miljön. Marker 
röjdes för att ge plats åt nya åkrar och betesmarker, gamla gårds- 
byggnader revs eller flyttades och nya byggdes, fötter och hovar färdades 
på välbekanta stigar samtidigt som nya trampades upp. Men trots att 
gamla platser övergavs och nya skapades, fanns minnet om förfäderna 
kvar genom namn och berättelser. Likt trådar i en osynlig väv band de 
varje ny generation till det gamla landet. På detta sätt skapade olika grup
per med tiden sina egna bygder. Några av dem kan vi genom äldre beva
rade namn spåra än idag.

Villand i nordöstra Skåne - eller Vætland (Wetlandi) som det hette för länge 
sedan - var en gång ett sådant folkland. Vi känner inte till bygdens ur
sprungliga storlek, men när namnet dyker upp i de skriftliga källorna under 
1100-talets första hälft, används det som en samlande beteckning för slätt
landet mellan Hammarsjön och Ryssberget. Væt- kommer egentligen av 
Vætli/Vætla, som är ett gammalt ord för vatten, sjö eller å. Bland dagens 
forskare råder delade meningar om namnets betydelse. Medan vissa velat 
se Vætli/Vætla som en äldre benämning på Hammarsjön eller Skräbeån, 
har andra föreslagit det som ett samlingsnamn för hela Helgeåns lopp och 
anslutande sjösystem - från mynningen i Hanöbukten och norrut genom 
Hammarsjön, Nosabysjön Araslövssjön och Råbelövssjön. Vætland skulle 
alltså kunna betyda landet omkrmg sjön Vætli eller landet som omslutes 

av vatten. Det stämmer väl in på landskapets karaktär.
I denna bok ska vi med arkeologins hjälp besöka några av de platser som en 

gång var en del av Vætlandsbornas liv och minnen. Landskapet på 
Kristianstadsslätten är idag ett modernt kulturlandskap - modernt i den

av
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meningen att det speglar de krav vi nutidsmänniskor ställer på försörjning, 
boende, kommunikationer, möjligheter till rekreation och fritid. Men det är 
också ett gammalt landskap med mångtusenåriga rötter. Ett landskap som 
har historier att berätta.

Det ständiga samspelet mellan naturliga processer och människans vilja och 
förmåga att anpassa och förändra sin miljö, har fört Kristianstadsslätten 
från stenålderns urskogar till våra dagars genomplanerade kulturlandskap. 
Olika levnadssätt, samhällssystem och klimatperioder har avlöst varandra, 
och många av dessa skeden och händelser har satt spår i landskapet - spår 
som ger vårt moderna landskap ett historiskt djup.

Geologiskt vilar Kristianstadsslätten på kalk, sand och lera som avsattes i en 
grund havsvik för ungefär 65 miljoner år sedan. Sverige låg längre söderut 
då, havet var varmt och växt- och djurlivet blomstrade. I kalklagren finns 
musselskal, sjöborretaggar, hajtänder och enstaka benbitar efter svanhals- 
ödlor och andra havslevande reptiler bevarade. Klimatet blev gradvis kal
lare och långt senare - under istiden - täcktes landet upprepade gånger av 
kilometert jock is. Denna inlandsis tryckte ned jordskorpan, slipade berg
grunden och bildade jordlager. Det var nu Kristianstadsslättens sandiga jord 
kom till - något som fick stor betydelse för växtligheten och så småningom 
också för jordbruket. Vår tids omfattande odling av råg och potatis - lik
som tidigare bovete - och de stora tallplanteringarna är en anpassning till 
dessa sandiga jordar. Men sanden har också fört med sig problem med sand
flykt i det uppodlade landskapet. Den imponerande sanddynen Pestbacken, 
söder om Gualöv, vittnar om detta.

När den senaste inlandsisen smälte av för ungefär sexton tusen år sedan låg lan
det fortfarande nedtryckt och översvämmat av Östersjöns vatten. Fjälkinge 
backe och andra högre delar låg som isolerade öar, men efter hand som 
jordskorpan fjädrade upp steg lägre kullar och så småningom hela slätten 
upp över havsytan. Växter koloniserade det nya landet och djuren vandrade 
in. Nu kom de första människorna till Vætland. Vid undersökningarna inför 
E22:ans nya sträckning har vi hittat spår efter mycket tidiga bosättningar -i5-



bland annat vid Årup längs Skräbeån, som då var en smal havsvik. Efter 
hand blev klimatet varmare och en tät lövskog slöt sig över landskapet - 
något som kan vara svårt att föreställa sig i dagens uppodlade slättbygd.

Odlingslandskapets äldsta rötter kan vi söka sex tusen år tillbaka i tiden. Efter 
årtusenden av jakt, fiske och insamling hade idéer om odling och djur
hållning slutligen fått fäste i södra Sverige och sädeskorn såddes för första 
gången i Kristianstadsslättens jord. Synliga minnen från dessa de första 
bönderna, är de magnifika gravmonument de lät bygga. Gravarna - dösar 
och gånggrifter - finns ännu kvar, utspridda i det moderna åkerlandskapet. 
Vid Dösabacken i Viby socken ligger två av dessa storstensgravar bevarade 
i åkermarken. Obetydligt yngre är de två gånggrifter som ligger utmed 
gamla landsvägen genom Fjälkinge. När gravmonumenten byggdes, för mer 
än femtusen år sedan, låg havsytan betydligt högre än idag, och de flacka 
landområden som gränsar till Hammarsjön och Helge ås lopp bildade en 
djup havsvik. De människor som då levde i trakten kunde, om de blickade 
söderut, se havet.

De många storstengravarna i Fjälkingeområdet vittnar om att trakten redan 
under den yngre stenåldern hyste en något större befolkning än den kring
liggande bygden. Vid våra undersökningar inför E22:ans utbyggnad hitta
des på Hunneberget, söder om Fjälkinge, också lämningar efter en mycket



' afrk>

".

•:. dfei

stor boplats från samma tid som gravmonumenten. Tjocka avfallslager med 
stora mängder fynd berättar, liksom spåren efter olika träkonstruktioner, 
om en speciell plats som besökts av många människor.

Till en början påverkade inte jordbruket landskapet så mycket, men med tiden 
ledde röjningar, odling och betesdrift till ett allt öppnare landskap. Det rik
tigt öppna kulturlandskapet kan troligen spåras tillbaka till bronsåldern för 
ungefär tre tusen år sedan. Som en påminnelse om den tidens vidsträckta 
betesmarker finns bronsålderns gravhögar: de byggdes ursprungligen av 
gräs- och ljungtorv. Med åren har de sjunkit samman till ganska beskedliga 
jordhögar. Många av dem har plöjts bort, men i skogspartier och i en del 
betesmarker finns en del högar bevarade.

, Om man till exempel färdas längs Gualövsryggen som löper mellan Ivösjön och 
havet, kan man fortfarande stöta på välbevarade gravhögar här och var i 

M skogsmarken. Vid våra undersökningar hittade vi lämningar efter två tidi
gare okända gravplatser från bronsåldern. Den ena, mitt i gränslinjen mel
lan Gualöv och Ivetofta, bestod av en skadad gravhög och ett gravfält med 
närmare trettiotalet gravar. Den andra gravplatsen upptäcktes strax sydöst 
om Gualövs samhälle, där den nya trafikplatsen nu ligger. Även denna plats 
var belägen i skogsmark. Eftersom jorden varken har blivit odlad, plöjd, el
ler på något annat sätt direkt påverkad i modern tid, var de lämningar som



Den skadade gravhögen vid "Sockengränsen" 
mellan Gualöv och Ivetofta under utgrävning. 
Här ser man resterna av den bevarade 
kantkedjan som ramar in högen. .

vi hittade fantastiskt välbevarade. Förutom resterna efter flera gravhögar, 
fann vi spår efter tre kulthus och ett femtiotal gravar.

Med övergången till järnåldern - vid tiden närmast före och efter Kristi födelse 
- blev gårdarna fler och började alltmer samlas i byar. Arkeologiska läm
ningar efter järnålderns bebyggelse har undersökts både i Fjälkinge och på 
Hunneberget samt vid Aby utanför Bromölla. Spåren vittnar om både 
större och mindre gårdar. Att tiderna inte alltid varit helt fredliga vittnar den 
vapengrav om, som våren 2003 hittades vid Södergård ett par kilometer 
väster om Fjälkinge. I graven, som troligen är från århundradena kring 
Kristi födelse, fanns förutom ett fint glättad lerkärl också en välbevarad 
lansspets av järn. Andra gravar med vapenutrustning från äldre järnålder 
har tidigare hittats vid Nosaby och vid Färlöv. Det var under en tid då för
bindelserna med omvärlden blev allt vanligare, vilket fyndet av en liten ro
mersk bronsstatyett i Fjälkinge bär vittnesbörd om.

Under den yngre järnåldern och kanske 
framför allt de senaste tusen åren 

- det vi kallar historisk tid - 
genomgick landskapet och 
samhället stora förändringar.
Befolkningen ökade och går
darna samlades och växte till 
stora byar. Fjälkinge var en 
av de största i området - byn 
omnämns redan i början av 
1100-talet i skriftliga källor,

Att landets äldsta guldskatt påträffats vid 
Fjälkinge visar att området, även mot slutet 
av stenåldern för 4000 år sedan, fortsatte att 
vara en betydelsefull bygd. Själva skatten, två 
spiralformade guldarmringar och fyra yxor av 
brons, hittades i början av förra seklet i 
samband med markarbete vid Lille Backes 
norra sluttning.
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Lerkärlet och lansspetsen från 
graven vid Södergård. Bilden är 
tagen innan föremålen lämnades 
in för konservering.



då namnet skrivs fialkinn. Denna lite märkliga stavning har lett till olika 
tolkningar av namnets betydelse. Medan slutledet kinn allmänt anses vara 
samma ord som kind med betydelsen släkt, går uppfattningarna om ordet 
Fial isär. Vissa forskare menar att Fial är samma ord som fjell, alltså 
bergsida eller bergbrant, något som skulle kunna syfta på Fjälkinge backe. 
Andra anser att denna tolkning är orimlig med tanke på de relativt blyg
samma nivåskillnaderna i landskapet kring Fjälkinge. Fial är emellertid 
även ett äldre ord för många människor som hör ihop. Namnet Fjälkinge 
skulle därmed kunna syfta på en stor grupp människor som tillkör 
samma släkt. En sådan tolkning passar även samman med den arkeolo
giska bilden av området, som vittnar om en central och folkrik bygd med 
anor långt tillbaka i tiden, i hjärtat av det gamla folklandet Vætland.

Med kristendomens införande byggdes kyrkor som kom att bli sociala knut
punkter och karakteristiska silhuetter i landskapet. Flera av Vætlands äldsta 
kyrkor finns bevarade och används än idag, till exempel i Rinkaby, 
Fjälkinge, Gualöv och Ivetofta. Men med undantag för kyrkorna finns bara 
fragment kvar av den gamla bybebyggelsen. När 1700- och 1800-talens 
skiftesreformer kom, splittrades byarna, marker slogs ihop och gårdar flyt
tades ut på ägorna - allt för att främja ett mer rationellt jordbruk. Med 
skiftena drogs nya ägogränser. De flesta av traktens bevarade stenmurar kan 
härledas till dessa skiftesreformer.



Viktiga inslag i landskapets äldre historia är naturligtvis även de medeltida stä
derna Ahus och Vä, det äldre vägnätet, och de gamla slotts- och gods
miljöerna vid till exempel Trolle Ljungby, Bäckaskog, Råbelöv och Arup. 
Kristianstad däremot har inga äldre föregångare. Stadens placering - i 
sumpmarkerna norr om Hammarsjön - valde man på 1600-talet av 
försvarstekniska skäl. Kristianstad har sedan dess växt utanför de gamla 
försvarsverken och tagit områden i anspråk som tidigare stod under vatten 
- lasarettet ligger till exempel på en plats där det för två hundra år sedan var 
öppen sjö! Detta har varit möjligt genom storskaliga dräneringsarbeten och 
sjösänkningar. Kanske är dessa ingrepp, i jakt på ny mark för odling och 
bebyggelse, det mest slående exemplet på hur landskapet i Vætland föränd
rats genom människans försorg.

Under det senaste halvseklet har jordbrukets expansion avklingat, och nu är 
Helge ås vattensystem - det så kallade Vitteimket - skyddat och uppskat
tat för sitt fantastiska växt- och djurliv. Landskapet värderas inte bara som 
produktionsmark, utan också för sina skönhetsvärden och för de historiska 
spåren i landskapet, som berättar om de människor som en gång levde i 
Vætland - Landet som omslöts av vatten.
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Hav ock land - nivåförändringgar

Istid

Östersjöns lägsta nivå
11000 
år sedan

Nutid

Östersjöns ytnivå från den senaste istiden och fram till idag.
På nästa uppslag visas fyra kartor över Vaetland och hur landskapet här kan ha sett ut vid olika tidpunkter.



1 Björn Gredda

När man betraktar en kust antar man att den är beständig. Stranden har funnits i alla tider och när 
man blir gammal kan man ta med sig barnbarnen till den gamla bryggan och 
visa de bästa fiskegrunden. Badplatser går i arv genom generationer och mor
mors brygga är fortfarande vid stranden. Så har det emellertid inte alltid varit.

Orsaken till förändringarna i havsnivå är en kombination av landhöjning och 
världshavens nivåförändringar. När den stora inlandsisen smälte undan, ef
ter att under 10000 år vilat på Skåne avlastades marken från en enorm 
tyngd, mer än en miljon ton per hektar. Detta gjorde att landet, som blivit 
nedpressat, åter kunde höja sig: landhöjning - havsytan sjunker. Samtidigt 
som landet åter steg kom det emellertid ut mer vatten i världshaven från den 
smältande isen: mer vatten - havsytan stiger. Samverkan mellan dessa två 
effekter, inlandsisen och den smala passagen i Öresund, har gjort att nivå
förändringarna i Östersjön har varit många och snabba.

Den mest dramatiska förändringen skedde för ungefär 11500 år sedan. Inlands
isen sträckte sig vid den tiden ner till Skövdetrakten, vid Billingens sydspets, 
och dämde upp Östersjön till en nivå som var ungefär 30 meter över dagens.
När inlandsisen ytterligare drog sig tillbaka brast fördämningen och orsa
kade en närmast katastrofal händelse. Östersjöns yta sjönk nästan trettio 
meter, samtidigt som stora landområden i väst översvämmades.

Även under den äldsta stenåldern, för runt 10 000 år sedan, skedde stora föränd
ringar i Östersjöns vattennivå och kustlinjen flyttade sig flera kilometer, till 
och med mil, under loppet av några hundra år. Vattenytan steg då i området 
utanför Kristianstad från 15 meter under till 5 meter över dagens nivå och 
sedan tillbaka ned till fyra meter under dagens nivå. Folk som under den här 
tiden bodde i området fick under sin livstid se sina gamla jaktmarker förvand
las till hav eller, under en senare period, börja jaga älg där man tidigare fiskat 
torsk.

Kartorna på nästa uppslag visar troliga landskapsscenarier baserade på höjd- 
och djupdata, samt det man idag vet om hur Östersjön har förändrats de 
senaste 15 000 åren.
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Österslöv

Råbelöv-
Oppmanna-

Kristianstad

^ja l k inge backe

I
Fjälkinge Bäckaskog

I

■
Gualöv cjfv Sölvesborg

Nymölla
Edenryd

Vi by

N. Åsum

Hanöbukten

Hammarsjön Rinkaby

Östersjöns högsta nivå 
nåddes för 15 000 år sedan. 
Det var inte mycket som var 
likt dagens geografi. 
Bromölla låg till exempel 
på närmare 40 meters djup.

Gärds Köpinge

Fjälkinge backe

Lilles backeKristianstad

Den lägsta havsnivån - 
cirka 15 meter under 
dagens - inträffade för 
runt 11 000 år sedan och 
varade bara något 
hundratal år. 
Boplatslämningar och 
rester av gamla skogar har 
hittats långt ut i det som 
idag är hav.



Vætland för lite mer än 10000 
år sedan: När landhöjningen 
ledde till att Öresund blev 
grundare, steg Östersjön 
snabbt till ungefär 5 meter 
över dagens nivå. I Årup har 
man hittat boplatslämningar 
från denna tid.

I övergången mellan äldre och 
yngre stenålder för 6000 år 
sedan, nådde havsytan sin 
högsta nivå efter istiden, 7-8 
meter högre än idag. Under 
den här tiden bildades på 
många håll tydliga strandvallar, 
så kallade litorinavallar.
Namnet kommer från den lilla 
snäckan Littorina littorea som 
man finner mängder av i dessa 
vallar. En av dessa litorinavallar 
kan beskådas vid Nymölla 
pappersbruk.

Oppnham

Ryssberget

Fjälkinge backe

Lilles backe

Oppmannabt

Fjälkinge backe

Lilles backe

itianstad

Hanöbukten

Hammarsjön

Edenryd



Den uppskattade Kristianstadfliiitan

I krittidens tropiska hav frodades en massa smådjur som drev omkring i det varma vattnet. Det 
var plankton och kiselspongier - ett slags havssvampar. Deras skelett var 
uppbyggda av opal, som ibland upplöstes då djuren dog och sjönk ned mot 
bottnen. Genom olika kemiska processer bildades av djurens skal och rutt
nande kroppar kiselsyra. Denna hamnade så småningom i hålrum i den 
porösa kalksanden. I dessa hålor 5-10 meter under havsytan blev syran 
liggande, först som geléklumpar, men genom årmiljonerna allt mer hård
nande. Detta var så vitt vi vet idag tillblivelsesättet för den hårda och vas
sa flintan.

Kristianstadflintans många utseenden, med 
färger som varierar från svart till ljusgrått.



JU»; R narrström

Flinta finns i större eller mindre omfattning i hela det skånska landskapet. De 
största mängderna hittar man i det kalkrika området runt Malmö, en natur
resurs som förmådde de kräsna flintsmederna under bondestenålder att 
sätta igång vad som närmast kan betecknas som gruvdrift. I trakterna av 
dagens Södra Sallerup utanför Malmö, svettades man i trånga gångar som 
sökte sig ned genom kalklagren. Med hackor av horn jagade man i skenet 
från oljelampor efter de bästa flintådrorna i jordens innandöme.

Men också istidsmoränerna kan bestå av upp till en fjärdedel flinta, och denna 
rikedom var en av anledningarna till att människorna en gång fann för gott 
att slå sig ner i det landskap som senare blev Skåne. Det finns olika typer av 
flinta som namngivits efter i vilken period de bildades. Danien- och 
Senonflintorna är de sorter som vanligen hittas på förhistoriska boplatser i 
landskapets västra och centrala delar. Dessa kan variera kraftigt i utseendet. 
Senonflintan kan ibland se ut som svart glas, medan Danienflintan är grå
aktig och mer grovkornig. Eggen kan bli mycket vass - jämförbar med 
skärpan på en kirurgskalpell. På en hårdhetsskala från 1 till 10, där diaman
ten hamnar högst, ligger en flinta på hårdhetsgrad 7. Som jämförelse kan 
nämnas att en metallfil hamnar på 6,5. Tillsammans med diverse ädelstenar 
är den också tillräckligt kård för att repa glas.

Det skånska landskapet innehåller alltså mängder av flinta, men när vi rör oss 
längre österut minskar tillgången i moränen, och i boplatsmaterialen finns 
även inslag av en helt annan slags flinta - Kristianstadflintan - hemmahö
rande som namnet antyder i trakterna kring Kristianstad. Den härrör ur
sprungligen från rester av ett en gång mäktigt kalklager som kan spåras 
ända bort till Blekinge. I Vætlands gamla områden finns fortfarande meter
tjocka vita avlagringar kvar i backen, och dessa har sedan många hundra år 
använts för att utvinna fin kalk.
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När utländska flintsmeder i modern tid har fått prova att 
arbeta i högkvalitativ flinta från östra Skåne, har de inte 
kunnat förstå varför denna skulle ha betraktats som sämre. 
Det finns fynd av kalkinlagrad Kristianstadflinta, vars kvalitet 
bedöms vara bättre än de finaste mellaneuropeiska sorterna.

[S3 Ursprunglig förekomst av senon- och danienflinta 
L_2 Omlagrad förekomst av senon- och danienflinta 
■É Ursprunglig förekomst av Kristianstadflinta 
■ Omlagrad förekomst av Kristianstadflinta



I ett par av de gamla kalkbrotten finns också ytliga ådror med inbäddade 
Kristianstadflintor. De skiljer sig i utseende från de västskånska; särskilt ut
märkande är de små vita kalkfläckarna, som också finns inuti själva stenen, 
men det finns också en bred variation både i struktur och i färg. Det har 
länge varit en uppfattning bland vissa arkeologer att Kristianstadflintan är 
av sämre kvalitet än de västliga sorterna. Den spricker lätt, den är inte lika 
lätt att bearbeta och den är skrovligare än de andra. Men denna åsikt byg
ger till stor del på att man bara har tittat på Kristianstadflintor som legat i 
moränen i västra Skåne. Det är snarast så att all flinta, oavsett ursprung, 
som legat exponerad för istidens kyla och vind, samt inte minst malts under 
kilometertjocka glaciärer, är av dålig kvalitet.

Ofta har Vætlands förhistoriska folk sökt det bästa av de lokala råmaterialen, 
och kvaliteten på flintan som använts för vapen och verktyg är i många fall 
mycket god. Man kan också se hur de förhistoriska stenåldersverktygens 
finaste detaljer följer det mönster som också finns i västra Skåne - något 
som inte hade varit möjligt om den lokala flintan varit sämre. Det vore 
därför märkligt ifall inte flintsmederna i östra Skåne också grävt gångar i 
kalklagren i sin jakt efter de bästa råmaterialen.

Boplatserna från stenålder och bronsålder i Vætland är gödslade med avslag av 
Kristianstadflinta. Ibland bildar de spräckliga stenarna nästan gråsvarta fält 
på utgrävningsplatserna. Om den har fått ligga ifred, kan det till och med gå 
att avläsa enstaka händelser i flintan. Kanske har en liten knatte suttit med sin 
pappa invid husväggen och bankat på en liten flintkärna. Ett annat ställe kan 
ha en ansamling verktyg som visar att just här, för fem tusen år sedan, slak
tade invånarna sina bytesdjur. Analyser av de mikroskopiska bruksspåren kan 
mycket precist visa hur och till vad de uråldriga föremålen använts.

Som en sista vittnesbörd över Kristianstadflintans kvalitéer, kan nämnas att man 
även funnit en handfull stora slipade yxor i detta material. De har hittats 
längre upp i Sverige samt i Danmark, och man kan fundera över om inte en 
vacker yxa i ett så exotiskt material utgjort ett svåröverträffat statusobjekt. 
Kanske betydligt mer eftertraktad än en yxa tillverkad i ”vanlig” flinta?
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Den stora sanddynen Pestbacken utanför Gualöv.En av urnorna i Gualöv str 
efter att den grävdes fram

Brända benbitar från en 
av gravurnorna i Gualöv.

Schaktningsarbete pågår i Arup.
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Motorväg i

slingrande stigar



Helén Lili
tia

I skrivande stund, medan den tidiga vårsolen tinar nattens markfrost, bullrar Vägverkets trak
torer, lastbilar och grävmaskiner över det som ska bli en ny motorväg 
mellan Hammar och Bromölla. Män i färgglada jackor arbetar med att 
skapa ett nytt landskap. Höjder schaktas bort, sänkor fylls igen, rinnande 
vatten leds i nya fåror. Trafiksäkerhet, kurvdoseringar, effektivitet, snabb
het är det som gäller. Den mänskliga tekniken omformar på kort tid det som 
tagit naturen århundraden, årtusenden eller miljoner år att skapa.

Sveriges första motorväg, den mellan Malmö och Lund, invigdes 1953. Sedan 
dess har det byggts åtskilliga mil motorvägar och motortrafikleder. Många 
av dessa vägar går över tidigare helt väglös mark. E22 söder om Kristian
stad till Fjälkinge är en sådan väg. Den passerar över Helgeå, Hammarsjön 
och den utdikade Nosabysjön, och vidare förbi Fjälkinge, en sträckning som 
varit helt otänkbar att bygga för 100-150 år sedan. Även vägens fortsätt
ning utanför Gualöv till Bromölla avviker från ett gammalt vägmönster. 
Med moderna maskiner och teknik har människan brutit sitt beroende av 
naturen, och den allt mer intensiva och snabba trafiken har letts ut utanför 
byar och samhällen.

Med kartans hjälp kan vi skapa oss en bild av hur vägnätet såg ut under äldre 
tider då naturen många gånger var ett hinder och problem för de vägfa- 
rande. Skånska rekognosceringskartan, som upprättades för militära syften 
mellan åren 1812 och 1820, visar landskapet före de stora markskiftena i 
byarna, före de väldiga nyodlingarna med dikade åkrar, rätade bäckar och 
sänkta sjöar. Landet mellan Kristianstad och kusten i öster var då betydligt 
fuktigare med blöta ängs- och våtmarker i de låglänta delarna av landska
pet. Vägarna följde de torrare markerna och slingrade sig från by till by.

Det större vägnätet vid 1800-talets början var detsamma som det som redovi
sas på den första fullständiga och tillförlitliga kartbilden över Skåne, skapad 
av militären och kartografen Gerhard Buhrman 1684. Många av dessa 
vägar finns kvar idag. Vi kan fortfarande färdas, liksom resenären för 300 
år sedan, på de flesta gamla landsvägar och byvägar. Det finns all anledning
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att förmoda att dessa vägar har en tusenårig historia. De bör vara minst lika 
gamla som byarna, eller varför inte långt äldre?

Landskapet i sig begränsade då framkomligheten, men vägledde samtidigt re
senären. Markerade höjder, synliga från långt håll, tjänade som riktmärke 
i ett öppet eller halvöppet landskap. Kjuge kull, Lilles backe och Fjälkinge 
backe är tydliga märken. För de första människorna som besökte trakten, 
för över 10 000 år sedan, var dessa höjder viktiga punkter i landskapet. 
Även åssträckningar gav vägledning. En resenär på väg norrut från kusten 
vid nuvarande Sölvesborg kunde följa Ryssbergets sluttningar, medan 
Nävlingeåsen förde den vandrande västerut in i Skånes inland. Också låga 
höjdsträckningar, som Gualövsåsen, gav vägledning genom landskapet. När 
havet stod högt under senare delen av stenåldern och tidiga bronsåldern 
erbjöd åssträckningarna en möjlighet att ta sig fram torrskodd i landskapet. 
Vattendrag och sjöar bildade naturliga vägar från havet in i landet. På den 
tiden då Kristianstadsslätten fortfarande var en havsvik kunde människor 
följa kusten, och via åar och sjöar paddla långt in i landet.

Vid våra undersökningar av bronsålderns stora gravfält utanför Gualöv påträf
fades inte bara gravar. Tre korta stumpar av vägar, äldre än gravfältet, såg 
åter dagens ljus när grävmaskinerna lyft av det översta jordlagret. Vägarna 
var nedtrampade av åtskilliga fötter, hovar och tassar till smala hålvägar, 
eller diken, i sanden. De har inte varit mycket mer än stigar, men tydliga 
sådana. Den nya väg E22 är alltså inte den första vägen på platsen. Är det 
så att vi, trots modern teknik, fortfarande följer i gamla fotspår?



Är Jet så att vi, trots moJem teknik, fortfaranJe följer i gamla fotspår?
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Den nya E22:an inlagd på Gerhard Buhrmans karta. Väg E22 går tvärs över den utdikade Nosabysjön, den 
passerar utanför byar och samhällen i en så rak linje som möjligt, den går genom höjder och över våtmarker. 
Den som vill kan dock fortfarande följa den gamla krokiga landsvägen. Stora delar av den finns kvar i samma 
sträckning som på 1600-talet, då den ringlade sig från Nosaby genom Fjälkinge och Gualöv, söderut mot 
Nymölla och vidare utmed Valjeviken till Sölvesborg.



Sägnen om
Villand smed ock kans son Vidrik
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Till clcsyttermera vittnesbörd, 
kar Villands kärad sitt 

Villand smed.
namn

av

Helén Lilja

Så skrev pastor Jens Suendssøn i Ivetofta 1623 på uppmaning av den danske kungen Kristian IV.
Pastorn beskrevs av sin samtid somen lieclerljg ocli enfaldig man. Kanske var 
det just hederligheten som gjorde att han med så stor flit följde kungens befall
ning, att beskriva gamla monument och antikviteter, berättelser och annat 
spännande från sin socken. Pastor Jens plitade sida upp och sida ner. Han be
rättade om hur Barnakälla brutit fram på platsen för mördade barn, han skrev 
om jätten i Edenryd och rövare i Råby skog. Och med fjäder och bläck prän
tade han ner sägnen om Villand smed och hans urstarke son Vidrik.

Villand smed fångade en dag en havsjungfru. Han band henne, höll henne fången och hon föd
de honom så småningom en son, som fick namnet Vidrik. När Villand smed 
till slut löste henne från bojorna sa hon till honom:

- Nu har jag fött dig en son, och hade du inte bundit mig skulle han ha blivit 
mycket stark, både till lands och sjöss. Nu blir pojken bara stark till lands!

Vidrik Villandsson växte upp till en stor och stark yngling, och han bad sin far 
att smida ett svärd åt honom. Det gjorde Villand, men när Vidrik ville prova 
svärdet tog hans far det och sa:

-Jag lägger svärdet under den stora stenen väster om Krogstorp. Där får det 
bli liggande till dess att du blivit så stark att du själv kan välta undan stenen.
Under tiden skall du ge dig ut att söka det vatten som rinner uppåt.

Vidrik gav sig av ut i världen för att söka det vatten som rinner uppåt. Ynglingen 
och hans häst färdades vida omkring. En dag blev Vidrik modstulen stående 
och såg på sin häst, som släckte sin törst vid en bäck. Då blev han varse hur 
vattnet vände och rann motströms! Äntligen hade de funnit det vatten som 
rann uppåt, och kunde bege sig hemåt. Väl hemma välte Vidrik undan den 
stora stenen, tog sitt svärd och använde det så som en stark man och kämpe 
använder ett svärd. Och stenen i Krogstorp kallades fortfarande, i början av 
1600-talet, för Smedstenen.

Villands härads vapen är känt från ett sigill 1524. På ett sigill från 1556 har tången och hammaren
sällskap av en stjärna, placerad mitt emellan verktygen. Vapnets nuvarande utseende fastställdes 1952.
I den folkliga traditionen har tången och hammaren i vapnet förknippats med sägnen om Villand smed.



Vidriks grav under utgrävning 1967.

Pastor Jens skrev att det siges om den fornemiste gam Ile kiempc Viderick 
Vil landzøn att han skulle vara begravd på Ederbecks slätt, i Grödby mark, 

där stora stenar står alldeles intill vägen mot Sölvesborg. I september år 
1967 undersöktes en märklig fornlämning just där, kallad Vidriks grav.

Graven var uppbyggd med resta stenar ställda i en fyrkant. Arkeologerna 
kunde avslöja att minst åtta personer hade begravts inom stenkretsen. Grav
monumentet uppskattades till att ha byggts under vikingatiden, 800-1000 
e.Kr. Efter undersökningen togs alla stenarna bort för att lämna plats åt en 
bredare och mer trafiksäker vägkorsning.

Kan en av de begravda i ”Vidriks grav” ha varit själve Vidrik Villandsson? Hur 
mycket sanning kan ligga i det som pastor Jens berättade om Villand och 
hans son Vidrik? Förmodligen lika mycket som i berättelserna om den 
danske sagohjälten Holger Danske.

Den 2 juni 1693 satt pastor Sorbonius i Näsum och skrev ner en annan 
sockenbeskrivning. Prästen skrev om två stenvallar vid Eckeberg i 
Sibbarp. De skulle ha byggts av Holger Danske och Vidrik Villandsson, 
kung Didriks kämpar, inför en strid mot ryssarna. Holger Danske nämns 
första gången i en fransk hjältedikt från slutet av 1000-talet. Under me
deltiden blev han en nationalsymbol i Danmark, omtalad i sägner och om- 
sjungen i ballader. Han sägs förresten fortfarande sova i kasematterna un
der Kronborgs slott, och den dag då Danmark är i yttersta nöd ska han 
vakna och besegra fienden.

Vidrik Villandsson och hans far Villand, eller Verland som han även kallas, får 
förpassas till sagornas land, liksom Holger Danske. De föddes i medeltida 
hjälteballader, omhuldades av narrar och gycklare vid stormännens och 
kungarnas hov, och levde sedan vidare i sagor och sägner runt om i det 
danska riket. Kung Didrik har däremot en verklig förebild, Theoderik den 
store, som från slutet av 400-talet till sin död 526 var västra medelhavs
områdets mäktigaste härskare, en våldsam krigsherre som styrde sitt vid
sträckta rike från den italienska staden Ravenna. Om honom skrevs redan 
under medeltiden diktverk och sagor. Men det är en helt annan historia.

Flera av de resta stenarna i Vidriks grav hade fallit omkull.
Denna sten hade fallit över en av de åtta gravarna.





Flygsand kastades kär över marken ock uttorkade kenne, 
vårföre sandfälten sällan fingo plöjas mer än vart åttond-e ar.
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k icke giva dem nog tid att vila,

kcn fluppriva därigenom llygsanden ocn góra nonom för 1os,
varöver elterkommande måste klaga.

ur Carl von Linnés Skånska resa år 1749. 
Beskrivningen gäller trakten av Trolle-Ljungby.



ler Leageras

I det öppna landskapet leker vinden fritt och molnens skuggor drar snabbt fram över fälten.
Blåsten präglar slätten och den har kraften att forma och omforma landska
pet. Om jorden inte binds av någon växtlighet, kan vinden riva med sig sand 
och jordpartiklar som sprids över nejden.

I åkerlandskapet sker den mesta sandflykten om vintern, då sand och snö blan
dar sig till cementhårda drivor, och om våren då marken torkat upp och 
ännu ligger bar för vinden. Jämfört med de mer leriga jordarna i andra 
skånska slättbygder, är Kristianstadsslättens lätta och sandiga jordar särskilt 
känsliga. Sandflykten här är till bekymmer för jordbruket, då inte bara sand 
utan även värdefulla näringsämnen blåser bort.

Vi vet inte när sandflykten i odlingslandskapet började. De första åkerytorna på 
Kristianstadsslätten bröts upp redan för sex tusen år sedan, men då fanns 
fortfarande gott om skyddande skog. Genom odling och bete förändrades 
vegetationen gradvis, och från och med bronsåldern - för ungefär tre tusen 
år sedan - tror vi att slätten har varit ett öppet landskap. Undersökningar 
av den stora gravhögen Snickarbacken vid Nymölla visar att viss sand- 
erosion har gjort sig gällande redan då. Tecken på mer omfattande sandflykt 
ser vi dock först för omkring tusen år sedan, under medeltiden, då befolk
ningen ökade och marken blev alltmer uppodlad.

Mest omfattande verkar sandflykten ha varit under århundradena efter medel
tiden, och då främst under 1600- och 1700-talen. Från denna tid finns 
skriftliga belägg, bland annat av Carl von Linné i samband med hans Skån
ska resa år 1749. Sanddyner från Linnés tid finns ännu bevarade på flera 
håll i landskapet. En av de mer spektakulära är den så kallade Pestbacken 
någon kilometer söder om Gualöv och namngiven efter en intilliggande 
pestkyrkogård från tidigt 1700-tal. Studerar man kartor ser man att denna 
imponerande sanddyn följer den gamla gränsen mellan inmark och utmark.

Pestbacken byggdes upp i slutet av 1600-talet och första halvan av 1700-talet. 
Dynbildningen har antagligen börjat med att ett stängsel längs 
inmarksgränsen fångat upp sanden från åkrarna då västanvinden legat på. 
Det ursprungliga stängslet har sedan begravts av sanden, och dynen har



gradvis vuxit till den höjd på mer än tio meter som den har idag. Dynen är 
nu bunden av skyddande vegetation.

Utöver Pestbacken och några andra liknande dyner, finns områden med små- 
dyner bevarade här och var i tallskogarna. De speglar den forna sandflykten 
i åkermark, men även i mager ljungmark där får och getters hårda bete 
ledde till att vinden fick fäste och sanden revs upp.

De bevarade dynerna är det synliga tecknet på sandflykt, men merparten av 
flygsanden har aldrig bildat dyner utan snarare vidsträckta lager som kan 
täcka kilometerstora områden. Detta blev uppenbart när vi inledde de ar
keologiska undersökningarna inför omdragningen av E22:an söder om 
Gualöv. På en del platser grävde vi oss igenom lager efter lager av flygsand, 
mellanlagrade av gamla markhorisonter. Perioder av sandflykt har uppen
barligen alternerat med ganska långa perioder av stabila förhållanden, då 
ett växttäcke av i första hand ljung bundit marken och en jordmån med 
rostjord hunnit utvecklas. Att sanden också täckt åkermark blev tydligt då 
vi fann gamla årderspår under flygsandlagren. Dessa sporadiska men regel
bundet återkommande tillfällen då växtligheten begravts av flygsand, har 
fått stora konsekvenser för betet och odlingen och för de människor som 
levde på jordbruket.

På 1800-talet började man genom trädplanteringar få bukt med den värsta 
sandflykten. De magra betesmarkerna på Gualövsåsen och på en del andra 
håll blev till tallplanteringar, och så småningom planterade man trädridåer 
som ger lä här och var ute i åkermarkerna. Men genom jordbrukets ratio
nalisering med dräneringar, täckdikningar och stora sammanhängande 
åkerytor, utsätter man i modern tid återigen marken för vindarnas kraft.



På fälten innanför Åhus observerade Linné
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C oalitions-allén ock den enge
En höstdag 1805, då septembers färgprakt håller på att förbytas i oktobers murrighet, vandrar 

ett sällskap i allén vid Årup, på väg mot kvarnarna norr om godset. Vi ser 
herrarna klädda i mörka frackar med högt uppstående krage efter tidens 
mode, de flesta mörkblå, och med vita västar, byxor och strumpor, vita hals

dukar högt virade varv på varv runt halsen. Vi 
tycker oss skymta en generalsuniform och någ
ra andra militära utstyrslar. Enstaka civila med 
guldbroderade epåletter på fracken antyder att 
där finns en lyhördhet för den sedan sistlidna 
sommar påbjudna adelsuniformen. De flesta hör 
egentligen hemma på Bäckaskog, men är idag 
inbjudna till det natursköna Årup och har just 
avnjutit en middag, med godsherren på Årup 
som värd. Några av männen är engagerade i ett 
samtal som kommer att få vittgående konse
kvenser. Längst fram syns den svenske kungen 
Gustav IV Adolfs korta, spensliga gestalt och 
veka, långdragna, närmast V-formade ansikte 
inramat av långt, lockigt pudrat hår - en ung 
och mycket allvarlig man som snart skall fylla 
27. Vid hans sida vandrar den brittiske ambas
sadören Pierrepont, som lyssnar uppmärksamt 
på monarken. Behörigen något halvt steg efter 
går värden, greve Carl Axel Wachtmeister, riks- 
drotset (den siste som skulle bära den titeln) och 
rikets främste ämbetsman, som året innan, sam
ma år som han fyllde 50, hade tagit över Årup. 
I sällskapet skymtar naturligtvis även generalgu
vernören över Skåne, friherre Johann Christof
fer Toll, som med sina 62 år hör till de äldre i 
skaran.

Just här var det. Kan ni se de flyende skuggorna av den unge kungen, den brittiske ambassadören, 
greve Wachtmeister och alla de andra i allvarsamt samspråk i Årups Coalitionsallé?



M_ats Mooren

Vi kan förmoda, nästan 200 år senare, att Wachtmeister såg bekymrad ut un
der den där promenaden, för det som avhandlades framför honom var inte 
riktigt i hans smak. Gustav Adolf hade nu till sist bestämt sig för att låta sina 
starka anti-jakobinska åsikter bestämma utvecklingen fullt ut och han var 
därmed beredd att föra Sverige in i kriget mot Napoleon. Det var detta han 
meddelade Pierrepont under promenaden i Årups allé. Sverige skulle ansluta 
till koalitionen mot Frankrike. Wachtmeister var ingen Napoleonbeundrare 
han heller, men han var neutralist. Omedelbart efter promenaden befallde 
kungen Toll att uppsätta traktaten, vilken undertecknades på Bäckaskog 
den 3 oktober. Krigsförklaringen kom den 31 i samma månad. Konsekven
serna blev enorma. Indirekt, i och med att Ryssland bytte sida ett par år 
senare, så fick samtalet under promenaden i Årups allé till följd att Sverige 
förlorade Finland och Pommern och att Gustav Adolf själv avsattes i en 
statskupp tre och ett halvt år senare. Men det anade man inte då. Allén kom 
att kallas för Coalitions-allén och är alltså historisk mark.

Alléer hade i vårt land börjat anläggas vid enstaka slott, herrgårdar och bruk un
der andra halvan av 1600-talet, men det är först under 1700-talet som de 
blir vanliga. De dyker först upp i de delar av landet som domineras av de 
stora godsen. 1 Skåne kan man knappast räkna med några alléplanteringar 
innan 1760-talet. Tanken bakom alléernas tillkomst är både estetisk och po
litisk. Det är ingen tillfällighet att de först uppträder i herrskapsmiljöer. Man 
ville markera sambandet mellan slottet och det omgivande landskapet. 
Landskapet i 1700- och det tidiga 1800-talets Skåne var ganska trädlöst, så 
en snörrät rad träd bildade ett mycket tydligt utropstecken för herrskapets 
närvaro.

Årupsallén löper längs västra sidan av godsets engelska park. Denna bör ha varit 
alldeles nyanlagd när de höga herrarna tog sin promenad till kvarnarna. På 
en karta från 1807 står uttryckligen Ny Plantering Af XJnga Wilda 

i parkområdet. Längs Skräbeån i öster finns däremot en smal ridå av 
Gramma i I keskog. Platsen för en engelsk park är väl vald. Den slingrande 
Skräbeån tillför ett av de nödvändigaste elementen i parkanläggningen, utan
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att man har behövt anlägga någonting. Kors och tvärs genom det nyanlagda 
området löper på kartan vad som förefaller vara trädgårdsdiken; vi skall 
sannolikt inte uppfatta dem som s.k. la-J , det vill säga diken som är dolda 
för ögat tills man står intill dem, en 1700-talsföreteelse som också ingår som 
ett viktigt formelement i den engelska parken. I Årupsparken handlar det

snarast om dräneringsdiken, eftersom 
partiet närmast allén var något vatten
sjukt. Detta får också stöd av de arkeolo
giska undersökningar som gjordes i par
ken sommaren 2002 och som visar att 
dikena varit omkring en halv meter djupa 
med en torvliknande fyllning.

Måhända uppskattade Pierrepont att man ville anlägga en park efter engelska 
smaken, som man sade på den tiden. Den engelska trädgården hade under 
Gustav Ill’s tid blivit högsta mode i Sverige och började ersätta den franska, 
reguiiära eller tvungna smaken, det vill säja barockens geometriska 
trädgårdsstil. Man tvistade länge om den nya stilen var en genuint engelsk 
uppfinning, eller ett lån från Kina, men modern forskning hävdar istället att 
en av de viktigaste inspirationskällorna var den i Italien bevarade renässans
trädgården. Det var emellertid engelsmännen som utvecklade detta nya 
trädgårds- eller snarare parkmode. Man använde gärna nybyggda ruiner - 
som en reminiscens av de äkta romerska ruiner som ofta byggdes in i italien
ska renässansanläggningar. Det artificiella fick emellertid aldrig ta överhan
den. Landskapets variation var nyckeln, den ”goda naturen” var förebilden, 
det pittoreska var idealet.

De första försöken att på allvar genomföra den engelska smakens idéer i Sverige 
kom vid mitten av 1770-talet på Ekolsund i Uppland och Sturefors i Öster
götland. Det blev snabbt mode i de högsta kretsarna. Kulmen på utveck
lingen kom redan under 1790-talet. De mest framstående byggnaderna, 
såsom de kungliga slotten Haga, Rosersberg och Drottningholm,

Landskapets variation var nyckeln,
den ”goda naturen” var för eki klen,

det pittoreska var idealet.
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bruksherrgårdarna Söderfors, Finspång och - för att ta några skånska ex
empel - Maltesholm och Ovesholm, fick konstruerade element som kine
siska tempel, broar och paviljonger, grekiska tempel, turkiska kiosker, rui
ner, nymféer, grottor, alldeles nybyggda fornlämningar och så vidare.

Något sådant byggdes aldrig i Årups- 
parken. Överhuvudtaget var den eng
elska parken i Skåne enklare i utform
ningen än i övriga Sverige. På Arup 
var anspråken blygsamma. Istället för 
exotiska påhitt fanns de alldeles äkta 
kvarnarna som pittoreska inslag och 
där fanns Skräbeån själv, med sitt 
vindlande porlande lopp. Park
avsnittet närmast manbyggnaden,
”den ljusa parken” var 1807 plante
rad med 1 rucht trän och utmärks se
nare av exotiska träd som akacior, en 
väldig platan, röda kastanjer, tulpan
träd, blodbok med mera. Den egent
liga engelska parken, genomkorsad av 
breda gångar, dominerades av bok, 
men bestod även av ekar, lärkar och 
andra träd. Där fanns några exemplar 
av ansenliga dimensioner, vilka man 
nu sorgset konstaterar har röjts undan 
för vägbygget. Hela den norra delen 
av Årupsparken, liksom den ans
lutande allén är borta. Vi kan minnas 
utifrån våra bilder enbart.

Kartan från 1807 med Årup, dess allé, engelska park 
och med den vindlande, porlande Skräbeån.



o

Amos gocLtps goas
och kvarnarna längs Skräbeån

T,rots att Skräkeän bara är cirka tre kilometer läng blev kvarnclrilten 
d tiden omfattande. Under 1800-talet fanns det mte mmdre än åtta 

kvarnar. Förutom dessa låg kär även ett tröskverk, ett sågverk, en

an kara är cirka tre kilometer lång ble kvamdrifte

me

klädstamp, ett garveri ock ett sockerkruk. Adla fick de sm kraft fran an.

Mangårdsbyggnaden i Årup.



ivan Bali1C

Årups gods har en lang historia som sträcker sig från slutet av medeltiden fram till våra dagar.
Åby och Skräbeån var de två ben som godsets verksamhet vilade på under 
denna långa tid. Redan år 1584, då Årups gods för första gången dyker upp 
i historien, framgår det hur viktiga de var. Då upprättades ett dokument 
som bestämde att godset skulle tillhöra Ivetofta socken i stället för Gualövs, 
såsom det tidigare gjort. Detta var viktigt eftersom de flesta underlydande 
gårdarna låg i Åby - det vill säga i Ivetofta socken. Genom att ändra tillhö
righeten blev bönderna och gårdarna i Åby msockne veckodagslxmder 
och därmed befriade från kronoskatt. Rent praktiskt löste man det genom 
att helt enkelt flytta sockengränsen. Tidigare hade Skräbeån bildat gräns 
mellan socknarna. Genom att låta godsets västra ägogräns bli den nya grän
sen kom alla dess ägor, liksom kvarnarna längs norra Skräbeån, att ham
na i Ivetofta socken. Denna sockenindelning kvarstår ännu i våra dagar.

Länge satte kvarnarna längs Skräbeån sin prägel på området. Under medeltiden 
maldes här säd i kvarnar drivna av åns vatten. Det vet vi tack vare bevarade 
dokument från tiden - till exempel ett från 1351, som beskriver hur Sigvid 
Magnusson och Asser Magnusson från Åby pantsatte halva Nykvarn. Ett 
annat dokument omtalar hur ärkebiskopen Tue år 1460 beordrar sin fogde 
att hämta fyra pund mjöl i Bromölla. Från 1500-talet och framåt blir de skrift
liga källorna allt vanligare och kvarnarna dyker oftare upp i räkenskaper och 
andra dokument. Utnyttjandet av vattenkraften påverkade inte bara miljön 
utan också själva ån. För att få vattnet att strömma snabbare byggde man 
flera fördämningar, och som en bonus fick man genom detta också bra fiske
ställen. Men när sedan Ivösjön sänktes under andra halvan av 1800-talet 
började en nedgångsperiod för kvarndriften längs Skräbeån och 1960 lades 
den sista kvarnen ned.

Under medeltiden var kvarnarna väldigt viktiga för ekonomin och de 
kringgärdades ofta av hårda regler. Som exempel kan nämnas ett kungligt 
brev från mitten av 1200-talet som tillät borgarna i staden Vä att ha små 
kand kvarnar för sina husbehov, så att de inte behövde ta sitt spannmål till 
vattenkvarnen. Kvarndriften var alltså tillräckligt viktig för att ett allmänt -5i-



förbud mot handkvarnar skulle finnas och därigenom tvinga människorna 
att ta sitt spannmål till de stora kvarnar som var under överhöghetens kon
troll, något som Vä-borna blev befriade från. Kanske var det denna lukra
tiva verksamhet som var orsaken till att Årups gods lades vid Skräbeån. 
Säkert vet vi inte, men vi vet att kvarndriften kom att utgöra ett viktigt 
inslag i godsets näringar.

Under 1700-talet tillhörde fyra kvarnar Årups gods och med tiden utvecklades 
även andra näringar i dess regi. Bland annat drevs ett garveri, som byggdes 
1868 på en holme någon kilometer söder om själva godset. Husförhörsläng- 
der från Ivetofta socken visar dock att här fanns garvare redan tidigare. Tro
ligen har själva garveriet också haft föregångare på samma plats. Här fanns 
också en klädstamp och ett tröskverk, som senare kom att byggas om till ett 
sågverk. Enligt uppgifter fanns det också en benstamp som hörde till god
set. Den användes till att mala ned ben till gödningsmedel. Benen kom från 
boskap och fåravel på godset. Stampen byggdes senare om till ett kraftverk 
för att förse godset med el.



Årups gods var och är förknippat med Åby och Skräbeån. Fortfarande hör stora 
delar av marken i och omkring byn till godset. Oen engelska parken, som 

en gång i tiden hyllades som mycket naturskön, stod - fram till sommaren 
2002 då vi påbörjade det arkeologiska arbetet - fortfarande kvar som en på
minnelse om forna dagar, om än något vildvuxen. När arbetena för E22:ans 
nya sträckning påbörjades kunde vi tydligt se resterna efter flera av de an
läggningar som legat längs Skräbeån. Några av grunderna försvann då vä
gen drogs fram, men om man tittar efter lite noggrannare längs Skräbeåns 
stränder kan man fortfarande hitta spåren efter kvarnarnas storhetstid. Det 
gamla garveriet, däremot, finns numera att beskåda på Tekniska Museet i 
Malmö.
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Garveriet.



Fjälkiinge ock Vætlancl -
den långsamma kerättelsen



-Mats Angiert

Fjälkinge kyrka har länge varit ett dominerande inslag i bebyggelsebilden. I kyrkan kan vi än i 
dag tydligt spåra en förfluten storhet som sträcker sig tillbaka till medelti
den - och längre än så. Kyrkan byggdes redan före mitten av 1100-talet, och 
visar genom sin storlek och utformning på en betydande plats med en stor 
befolkning.

En ytlig betraktelse av kyrkan kan leda till tankar om att tiden stått stilla. Detta 
är naturligtvis en chimär. Mycket arbete har under årens lopp lagts ned i 
reparationer och underhåll, annars hade inte kyrkan stått idag. Men 
sockenborna i Fjälkinge har aldrig känt sig föranledda att göra några större 
förändringar av kyrkobyggnaden - inte förrän 1763, då ”nykyrkan” längs 
norra sidan byggdes. Visserligen har, under medeltiden, ett vapenhus byggts 
på kyrkans södra sida, och möjligen även på den norra, men det innebar inte 
att utrymmet för kyrkobesökarna blev större. Under mer än 600 år har 
alltså den ursprungliga storleken varit tillräcklig för församlingen.

Att Fjälkinge var en stor by redan under vikingatiden, förstår man av de grav
fält som har blivit arkeologiskt undersökta: mellan 1250 och 2500 perso
ner har begravts här under 900- och 1000-talet. Hur många gårdar det 
rört sig om är svårt att säga, eftersom det inte finns några befolknings- 
uppgifter från den här tiden. Mycket talar för att Fjälkinge by har varit 
den dominerande bosättningen i området från senare delen av järnåldern 
och framåt. Äldsta omnämnandet är från år 1135 då en egendom i villa 
Fialkinn nämns i samband med att kung Erik Emune skänker gods till 
försörjning av en präst vid domkyrkan i Lund. Förutom byn Legeved i den 
södra delen av socknen är inga andra bosättningar kända. En vikingatida 
och tidigmedeltida kolonisationsfas, som bland annat kännetecknas av 
byar med torpnamn, saknas helt i det här området. År 1570 fanns här 50 
gårdar i socknen, och 1651 var antalet 48 samt nio fästebönder. Mängden 
gårdar eller hemman tycks inte heller ha ökat längre fram i någon större 
grad. År 1820 fanns det 51 bönder på egna hemman och 15 på andras 
hemman. Utvecklingen under historisk tid visar således på en stabil bebyg
gelse där antalet gårdar har varit i det närmaste konstant.



Landskapet tycks ka vant upptaget ock or

Om vi återvänder ett slag till kyrkan fångas blicken lätt av det lirecla väst- 
tornet, och av lämningarna efter den byggnad som ligger strax väster om 
kyrkan. De breda västtornen i Skåne brukar förknippas med en lokal 
aristokrati som på detta sätt manifesterat sin makt över byns invånare. Så 
har säkerligen varit fallet även i Fjälkinge. I samma riktning pekar också 
de bevarade delarna av den stenbyggnad som står på kyrkogården. Vi har 
inte någon säker tolkning av byggnaden, men troligen är det resterna ef
ter den huvudgård som omnämns i ett dokument från 1420, I' fdckinde 
hoiiuit gord. Vid mitten av 1800-talet beskrev den kände professorn i 
grekiska och domkyrkoarkitekten Carl Georg Brunius att kyrkan haft en 
västportal och att det 300 steg väster om kyrkan löpte en vall med grav.

Storskifteskarta från 1704 över delar av Fjälkinge by.



°ck på flera platser kan bebyggelsen följas långt tillbaka i tiden.

En inte allt för djärv tolkning är att denna hänger samman med gården, 
som säkerligen går att föra tillbaka till första halvan av 1100-talet, då 
tornet byggdes och egendomen omnämndes första gången. En större gård 
med egendom har i varje fall funnits i Fjälkinge under äldre medeltid. 
Kanhända att det även finns ett samband med den storgård från mellersta 
järnålder, som påträffats vid utgrävningar några hundra meter norrut?

Kyrkobyggnadens oföränderlighet och det faktum att inga nya byar har växt 
fram stödjer bilden av en stabil bebyggelse under många århundraden; från 
den yngre järnålderns början och fram till 1700-talet. Befolkningsmängden 
har naturligtvis fluktuerat och makthavarna har inte alltid varit de samma. 
Det dagliga livet för människorna i byn har påverkats i olika grad om det 
varit den lokale hövdingen, stor jordägaren, kungen eller ärkebiskopen som 
styrt i Fjälkinge. Men detta har, liksom religionsskiftet, bara marginellt på
verkat bebyggelsebilden och den sociala organisationen. Fjälkinge by och 
socken har karakteriserats av stabilitet och man tycks inte ha haft några 
behov av förnyelse.

Den långsamma utvecklingen i Fjälkinge tycks gälla för stora delar av de cen
trala delarna av Vætland. Bebyggelseutvecklingen kännetecknas av en 
mycket begränsad kolonisation under den sena järnåldern och fram till ti
dig modern tid. Fandskapet tycks ha varit upptaget och organiserat en gång 
för alla och på flera platser kan bebyggelsen följas tillbaka till den äldre järn
åldern, till exempel i Vä och i Fjälkestad. Det är sålunda inte bara kyrkan 
i Fjälkinge som manar till en kontemplativ betraktelse. Den historiska ut
vecklingen, från järnåldern och framåt, har naturligtvis haft en förhistoria. 
Viktiga bosättningar och samlingsplatser har funnits i omgivningen sedan 
stenåldern, men det var kanske först under järnåldern som det historiskt 
kända Fjälkinge växte fram.

Till denna utdragna berättelse, som långsamt böljat fram, hör naturligtvis även 
andra, vilka krusat ytan med händelser och ögonblicksbilder som gör his
torien levande och mustig - och samtidigt mer sammansatt. Men det är en 
annan berättelse.



Vid vik ngatidens början låg en stor handelsplats vid en krök i Helge å, ett par kilometer upp
ströms från mynningen och strax sydväst om dagens Ahus. Detta var inte 
bara en plats där människor möttes, och där varor från trakten byttes mot 
importer från Europa och Främre Orienten, utan också en plats där många 
hantverkare var aktiva. Allt från båtbyggare till guldsmeder bodde här, och 
fynden från undersökningar på platsen ger oss inblickar i deras yrkesliv och 
vardag.

Handelsplatsen fungerade inte utan sitt omland, den var inte självförsörjande 
varken med matvaror eller med inhemska råmaterial som ull, lin, 
kronhjortshorn och järn. Inte heller var det den enda centralorten i Vætland, 
även om den idag hör till de största och mest välutforskade. Andra platser 
i området hade också centrala funktioner vad gällde såväl ekonomisk som 
religiös och militär makt. En sådan plats var Fjälkinge. Där fanns en stor
gård redan under mitten av järnåldern. Ett omfattande gravfält från vi
kingatid har också undersökts, liksom delar av en bebyggelse från samma 
tid. Materialen från de båda platserna kompletterar varandra. I Fjälkinge 
finns få lämningar av hus och hantverksaktiviteter. Här är det genom grav
fältet vi kan lära känna järnålderns människor. På handelsplatsen vid Åhus 
saknas gravar. Här finns istället många hus, och en fyndrikedom, som ger 
en inblick i den tidens livsvillkor.

Idag är ån uträtad. Handelsplatsen hade legat övergiven i elvahundra år, när de
lar av den undersöktes av arkeologer under 1900-talets sista decennier. Låt 
oss kalla byn Los - ordet betyder ” ” och är ett lika troligt namn
som något annat. Läget var perfekt för en omlastningshamn mellan havs
gående och å-gående farkoster. Byn ingick i ett nätverk av större och min
dre handelsplatser runt Östersjön, som Birka i Mälaren och Hedeby vid 
Slesvig. På andra hållet gick kontakterna över hela den nordöstskånska



Tyra Ericson

slättbygden och även långt norrut längs ån. Folk från Fjälkinge och Vä och 
tjogtals med mindre byar hade anledning att besöka platsen. 

Undersökningarna ger oss bilden av ett område med omfattande bebyggelse.
Fynden avspeglar såväl en normal vardagstillvaro - 

med slaktavfall, trasiga keramikkärl, fisk
ben - som ett specialiserat hantverk och 

långväga handelskontakter. Här har 
både funnits importvaror som vin 

och salt, och lokalt tillverkade 
föremål som bronssmycken 
och hornkammar. I byte har 
traktens folk kunnat lämna 
järn, pälsverk och olika jord
bruksprodukter.
Husen var av tre slag. En sär
skild sort var små, timrade 
hus med takbärande väggar. 
Liknande hus är kända från 
Hedeby. Andra var traditio

nella långhus, med lerklinade 
väggar och två rader inre tak

bärande stolpar. De skilj de sig inte 
nämnvärt från bostadshusen på vilken 

bondgård som helst vid den här tiden.
Den tredje och mest talrika typen var oj , 

små byggnader med nedgrävt golv och ett enkelt sadel
tak. Många gårdar har bara haft något enstaka grophus, men på

A
En yxformad 
amulett, troligtvis 
med anknytning 
till guden Tor.



Sågklinga och rester efter horn- och benhantverk.

-Go

handelsplatserna har de varit mycket vanliga. Bara i Åos har omkring 150 
stycken undersökts än så länge. Grophusen har använts både som förråd 
och som arbetsbodar. I många av dem finns spår efter textilhantverk, t.ex. 
lertyngder som hållit varpen sträckt i upprättstående vävstolar. Även andra 
hantverkare har hållit till i dem, eller haft dem som bas för sitt arbete. Ef
ter hand som grophusen förföll och nya byggdes, fylldes de gamla golv
groparna med avfall och blev på så sätt rena guldgruvor för dagens arkeo
loger.

Många av fynden berättar om idogt arbete - man har slaktat kreatur och fiskat, 
spunnit, vävt och sytt, gjutit, smitt och snidat, byggt hus och båtar. Medan 
man på alla boplatser tillverkade vardagsföremål för husbehov, fanns det 
här också specialiserade hantverkare som framställde varor för en större 
marknad, t.ex. sådana lyxvaror som smycken och bildvävnader.

På den tiden var horn och ben vanliga råmaterial. Mycket av det som idag görs 
av plast tillverkades ju långt in i vår tid av dessa material. Hantverkarna i 
Äos gjorde skaft, nålar, sländtrissor, kammar, spelpjäser, till och med svärds-



Spelpjäser av olika material, med sjöborren högst upp i mitten.

knappar, av djurben och av horn från älg och kronhjort.
Ibland fanns också tillfälle att arbeta i andra och mer exotiska material. Än idag 

kan man hitta bärnsten längs Skånes kuster, och just bärnsten var mycket 
omtyckt under yngre järnålder. Mycket talar för att dåtidens människor 
trodde att bärnsten ägde magiska egenskaper. Av bärnstenen tillverkade 
man framför allt pärlor. Vi har även hittat små foi ni te som
troligtvis har anknytning till guden Tor.

Men allt var inte slit och släp och hårt arbete - det fanns också tid för avkopp
ling, sång och sagoberättande, lekar och spel. En ganska vanlig fyndtyp är 
halvklotformade . De är oftast av ben och vissa har
man svartbränt för att få en svart och en vit uppsättning. I Åos hittades till
sammans med spelpjäser av ben en fossil sjöborre av liknande form och stor
lek. Kanske har en pjäs gått förlorad och sjöborren använts som ersättare? 
Bland fynden finns också spelpjäser av bärnsten. De har kanske hört till en 
rik persons extra flärdfulla brädspel? Eller kanske var pjäser av magisk 
bärnsten speciellt lyckobringande?
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En kandfull fiskben

Tidigt på morgonen kom barnen gående längs strandbrinken, de skulle fiska. Oftast fick de 
abborre, men pojken drömde om att fånga den stora gäddan som han sett 
simma i ån. Han satte sig vid åkanten för att visa lillasystern hur man ag
nade krokarna. Han hade ett par fiskekrokar av järn; han tog fram en i 
lämplig storlek och agnade den med en bit av en mört. Hela små mörtar spa
rade han för ett särskilt ändamål. Idag skulle han prova ett helt annat fis
keredskap: inte en vanlig krok, utan en spolformad pinne. Morfar hade 
hjälpt honom att snida den. Pinnen var av ben, mjuk och len och hade en åt- 
snörpning mitt på där reven bands fast. Pojken trädde en av de hela 
småmörtarna på pinnen, så att den helt doldes inne i fisken. Sen var det bara 
att sätta sig och vänta.



x

Annica Cardell

I vattnet såg mörten på pinnen ut som en helt vanlig fisk. Den stora gäddan 
lockades av den - och svalde glupskt betet. Pojken kände rörelsen i reven, 
men väntade en liten stund. Sen drog han plötsligt till med ett snabbt ryck. 
Då hände det som är så speciellt för denna sinnrika fiskemetod. Av rycket 
ställde sig pinnen på tvären i gäddan och den var fast!
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När Fjälkinge skola i mitten av 1990-talet skulle byggas till och få en ny parkeringsplats var 
arkeologerna först på plats. Här under matjorden hittade man lämningar
na efter en gård från vikingatid och tidig medeltid. Bland fynden fanns en 
handfull pyttesmå fiskhen. Att benen överhuvudtaget bevarats i marken 
efter hundratals år är i sig fantastiskt, eftersom de är mycket sköra och lätt 
bryts ner. De som ändå finns bevarade har mycket att berätta om vikinga
tidens Fjälkingebor och om hur fisket bedrevs under äldre tider.

För den tidens Vætlandsbor var Östersjön, tillsammans med de stora sjöarna 
och vattendragen i nordöstra Skåne, ett välfyllt skafferi som erbjöd god och 
näringsrik föda året runt. Fynden från Fjälkinge, och från den något äldre 
handelsplatsen vid Åhus, berättar att man fångade samma arter då som nu. 
Särskilt torsk och sill var viktiga som mat. Stora torskar fiskades med krok 
och lina från båt ute på djupt vatten i Hanöbukten, medan sillen fångades 
med fasta nät nära kusten. Småtorsk och mindre flundror var ofta en 
bifångst till sillfisket.

Under järnåldern användes många olika fiskeredskap. Förutom den finurliga 
svalgpinnen, fanns också fiskekrokar, ljuster, mjärdar samt nät försedda 
med barkflöten och sänken. Fiskekrokar fanns i många olika storlekar och

Fiskbenen är små men kan ändå artbestämmas, om "rätt" 
del är bevarad. Alla fiskben har små detaljer som är 

typiska för den enskilda arten. Framför allt kotor, käkben 
och vissa kranieben är lätta att känna igen, men även 

fiskfjäll kan, i gynnsamma fall, bestämmas.



var ofta smidda av järn. I vattnen metade man med krok efter abborre, 
mört, braxen, gädda och gös. Insjöfiskarna kan även ha fångats med nät och 
mjärdar, medan ål och flundror säkert togs med ljuster på grunt vatten. 
Fynd av arter som makrill, lax och horngädda berättar om säsongsfiske vår 
och höst, då man har fångat fisken på dess vandring till eller från lek
områdena.

Hur människorna hanterade fisken kan man ta reda på genom att se vilka de
lar som blivit bevarade och på de spår efter skärredskap som finns på benen. 
Fisken kan ha rensats och fått huvudet borttaget, eller filéats som förbered
ning inför torkning. Om man till exempel hittar stora mängder huvudben 
av torsk, men däremot bara ett fåtal kotor, visar detta att man har grov
rensat torsken på platsen och transporterat fiskköttet till en annan plats, an
tingen i färskt eller torkat tillstånd. Är det i stället kotor och ben från 
skuldergördeln som dominerar, tyder detta på importerad torkad fisk. Tro
ligen handlade man med fisk redan under den yngre järnåldern, på mark
nader och via kringvandrande fiskmånglare. Under medeltiden blev lång
väga handel mycket vanligt, och förutom saltad sill, fanns även torkad torsk 
och gädda för avsalu på stadens torg.

De stora mängderna av sillben på järnålderns boplatser vittnar om att sill var en viktig 
matfisk, långt före införandet av medeltida fasteregler. Sill är en väldigt vanlig fiskart i 
vattnen kring Skånes kuster, och den kräver ringa arbetsinsats i förhållande till 
fångststorleken. Smakar gott gör den också, halstrad, rökt eller i sillasoppa!
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Statyetten från FjälkingeKejsar Augustus

r ' H - • HK. 1 w . > JF i' jj J
' T tiO ■n j» ■ ; ^ I

mŁ \ : a"®



Bertil Helgesson

Romersk järnålder i Skandinavien dateras vanligen till de första fyra århundradena efter Kristi 
födelse och har fått sitt namn efter det mäktiga romarriket som var sin tids 
stormakt. Många föremål som påträffats i Skandinavien är tillverkade av 
romerska hantverkare. Ett sådant fynd kommer från en åker söder om Fjäl- 
kinge samhälle. Det påträffades i kanten av en gammal våtmark, alldeles i 
närheten av det som en gång var järnålderns Fjälkinge.

Fyndet är en statyett, en mansfigur tillverkad av brons, bara åtta centimeter hög. 
Tidens tand har gjort den något luggsliten. Ändå bär mansfiguren med stolt
het sitt höftskynke och lyfter den högra handen på samma sätt som många 
andra statyer och statyetter från det vidsträckta romerska området. Den 
höjda handen är så typisk för sin tid och betydde inte "Hej” för romarna, 
utan Jag talar. Vad är det då som denna statyett kan berätta för oss om sin 
tid?

Bronsstatyetten från Fjälkinge, importerad från romarriket och daterad till 
100-talet e.Kr. En jämförelse med statyn av kejsar Augustus visar att de båda 
gör precis samma gest. Denna gest betyder "Jag talar".



Romersk järnålder är på många sätt en brytningstid i norra Europa. De skrift
liga romerska källorna från tiden runt Kristi födelse berättar om många 
germanska folk. Troligen rör det sig om stammar där hövdingarna styrde 
över geografiskt begränsade områden. Men tiderna skulle förändras. I 
många mossar i Skandinavien har man påträffat så kallade kngsbytesoffer: 
nedlagda vapenutrustningar som man tror har tillhört slagna arméer. Också 
gravarna innehåller vapenutstyrslar som berättar om en ny klass av krigare. 
De många vapnen visar på oroliga tider, och dessa maktkamper gällde både 
inflytandet över människor och över landområden. Maktstriderna ledde till 
att allt färre hövdingar kom att få ett allt större inflytande. Detta framgår 
också av de skriftliga kontinentala källorna från 300- och 400-talen. Från 
denna tid nämns betydligt färre germanska folk.

Det var få romerska statyetter förunnat att färdas den långa vägen till det kalla 
Skandinavien och en främmande miljö. Mansfiguren från Fjälkinge kan ha 
kommit hit som en gåva och kanske har den stått på hedersplats i hövding
ens långhus till allmän beskådan. Det blev också på modet att tillägna sig



romerska seder i Skandinavien och på många håll har man påträffat hela 
romerska dryckesserviser. Seden med gästabud hade nått hit och blev en 
viktig ritual i det sociala spelet mellan tidens stormän. Det var den nya eli
ten som kom att skaffa sig olika importerade föremål, antingen direkt från 
romarriket eller via germanska mellanhänder.

Romerska föremål betraktades som statusobjekt och kunde ha en nog så vik
tig betydelse i tidens samhällsliv. De gav ägaren en avsevärd prestige och det 
var dessutom viktigt att kunna ge bort ett exklusivt eller exotiskt föremål 
som gåva. Seden med gåvogivning var ett sätt att skapa vänskapförbund 
och allianser mellan givare och tagare, en absolut nödvändighet i en tid 
präglad av konkurrens mellan olika ledare.

Under mitten av romersk järnålder avtar maktstriderna och vapnen blir färre. 
Samhället når ett skede med större och mer komplexa enheter. De romerska 
importfynden blir färre och ersätts, till stor del, av inhemskt tillverkade 
praktföremål såsom smycken av guld. Kanske hade då statyetten spelat ut 
sin roll i det sociala och politiska spelet.





Tony Björk

För ungefär 2 600 år sedan valde en familj att bygga sin gård på en torr och fin plats mellan ån 
och en gammal våtmark i det som senare blev Arups park vid Skräbeån. 
Långhuset har inte varit särskilt stort, bara tolv meter långt och sju meter 
brett, men när det hittades sommaren 2002 förbluffades vi arkeologer över 
hur välbevarade spåren var. Resterna av huset täcktes av ett lager flinta och 
keramik som berättar 
om vad som hänt på 
platsen. Det som åter
stod av själva huset 
var ett antal igenfyllda 
gropar efter stolphål 
och rännor som tillhört 
väggarna och den takbärande 
konstruktionen. I den östra vägg
rännan hade man lagt ner stora mäng
der avfall från flintbearbetning, både stort 
som smått. Flintbitarna låg väl samlade i rännans 
botten, som om de hällts ner vid ett och samma tillfäl
le. Detta kan tyda på ett invigningsoffer, nedlagt för att 
försäkra sig om husets lycka och fortbestånd.

Mitt i huset hittade vi en eldstad med två malstenar och 
en hel del bränd flinta. Flärden var hemmets medel
punkt och här samlades familjen kring värmen 
från elden för att laga mat, äta och umgås. Basen 
för tillvaron var djurhållning och sädesodling, 
men man utnyttjade säkert också det rika fis
ket i Skräbeån.

Nu visar de arkeologiska fynden från Arup att 
gårdens invånare inte bara var boskaps- 
skötare och bönder. De ägnade sig 
dessutom åt bronsgjutning; inne i

Den vackra dolkstaven 
från Årup.



huset fanns nämligen flera rester efter deglar. Deglarna, som är 
framställda av lera, användes som behållare för att smälta me
tallen. Själva gjutningen av föremål gick till så att det smälta 
bronset hälldes i färdiga formar av lera eller sten. Tekniken att 
framställa bronsföremål kom till Norden omkring 1700 f.Kr. 
Koppar och tenn för bronsframställning förekommer inte natur
ligt i Sydskandinavien, så all tillverkning var avhängig att det för
des hit ny metall från kontinenten. Hantverkarna använde sig 
framför allt av importerade föremål som de smälte ner och göt 
nya saker av.

Varför infördes då bronset och vad tillverkade man av det? Ja, tvärt 
emot vad man kanske skulle kunna tro, så användes den nya 
metallen inte för att åstadkomma tekniska förbättringar inom 
jordbruket. Av bronset framställdes istället vapen, spännen, dräkt
detaljer och praktfulla smycken. Hantverkarna utvecklade redan 
tidigt en tydlig inhemsk stil. Många arkeologer menar att intro
duktionen av brons i Skandinavien var ett resultat av en samhälls
förändring. I början av bronsåldern växte det fram en social över
klass med ett tydligt ledarskikt. Den guldglänsande metallen 
användes av eliten för att manifestera välstånd ock status. 
Bronset fyllde därmed inte i första hand behovet av en ny råvara, 
utan flinta och sten var fortfarande de viktigaste råmaterialen för 
vardagsredskapen. Först så småningom fick metallen en mer prak
tisk funktion då den användes till bland annat yxor, skäror, rak
knivar, sylar och nålar.

Tydliga spår av bronshantverk är en ganska ovanlig företeelse på 
bronsålderns boplatser. Det är därför intressant att man just invid 
Skräbeåns lopp tidigare hittat rester efter bronsbearbetning från 
just den tiden. Mitt i dagens Bromölla, öster om Tunnbyskolan, 
undersöktes på 1960-talet en boplats från samma tid som gården 
vid Årup. Där hittades inte bara rester av deglar utan också gjut-



formar, som använts för att framställa knivar och dräktnålar. Vi kan alltså 
med säkerhet säga att befolkningen i det här området hade egna brons- 
gj utare, invigda i den svåra konsten att betvinga metallen.

Vid undersökningarna för väg E22 i nordöstra Skåne har vi hittills bara grävt 
fram några få huslämningar från bronsåldern. Långhuset vid Arup skiljer sig 
dock avsevärt från dessa i fråga om konstruktion, storlek och orientering. 
Detta, i kombination med fynden av deglar, tyder på att huset tillhörde en 
grupp av människor som ägnade sig åt en speciell verksamhet som inte 
förekom på varenda gård i trakten. Kanske en bestämd familj eller släkt i 
området hade bronshantverket som sin specialitet och försåg övriga grup
per i området med de föremål de behövde.

Med tillverkningen av holkyxor fick bronset 
också en praktisk funktion.



En ovanl ig Id«runn



Karl-M_agnus Mcl

Ett av de mer unika fynden från E22-undersökningarna hittades en knapp kilometer söder om 
Gualövs kyrka. Det handlar om något så vardagligt som en brunn - fast av 
en ovanlig typ och dessutom väldigt väl bevarad. När den först dök upp var 
inte alla arkeologer övertygade om det unika med fyndet; en liknande brunn 
från historisk tid hade nämligen tidigare hittats i Äsphult några mil från 
Gualöv. Men när provsvaret från kol 14-dateringen damp ned med posten, 
och brunnens höga ålder stod klar för oss, då insåg vi alla plötsligt vidden 
av dess vetenskapliga värde. Vad vi stod inför var det hittills äldsta fyn
det i Sverige av en så kallad kol kbrunn, anlagd i slutet av bronsåldern.

Brunnar av urholkade trädstammar är kända från olika delar av världen. I 
Danmark finns en brunn av ungefär samma ålder, storlek och träslag som 
vår brunn. Bland de tidigare äldsta kända holkbrunnarna från Sverige 
märks flera fynd i Lund. De är gjorda av ek och är från omkring 1000- 
talet e.Kr.

Det här är berättelsen om hur det kan ha gått till då brunnen anlades.

Holkbrunnen sammanfogas innan den transporteras till konservering.



Det var i början av sommaren. Familjen behövde en ny brunn för att ha vatten till sina kre
atur när de var på bete. De hade året innan grävt en mindre öppen 
brunn, men tillförseln av vatten var för liten. Denna gång tänkte 
mannen i stället gräva ner en mindre holk som kunde samla upp X
vattnet. Han hade sedan barnsben fått lära sig vad varje träslag läm
pade sig bäst till och när han nu skulle tillverka en brunnsholk så 
tvekade han inte: den skulle göras av al. Han visste att al är lättarbe
tat och motstår röta så länge det är nergrävt i den fuktiga marken. En 
bit bort från den plats han valt ut för sin nya brunn hade de året innan 
gallrat i ett alkärr för att få ny betesmark och lövfoder till getterna. Där 
hade de dock lämnat några större alar som skulle ge skugga åt djuren. Al
trädet han valde ut var i brösthöjd knappt en aln i diameter.

Med sin bronsyxa fällde han trädet ganska fort. Han kapade av ungefär en och 
en halv aln av stammen. Den skulle inte vara för tung att bära bort till plat
sen de hade valt för den nya brunnen. Där hade hans äldste son redan ett par 
dagar tidigare börjat gräva en stor grop. Sonen fick kämpa, för under ett 
litet lager mjuk förna tog styvare jord vid.

När stocken var kapad började mannen holka ur stammen från bägge ändar. 
Han var hela tiden vaksam på att inte hugga för nära kanten, för att und
vika sprickor. När han inte längre kom åt med yxan, använde han träklubba 
och en skaftad bronsmejsel för att göra en liten ”tunnel” genom stocken. 
Sedan hjälpte sonen honom att bära bort holken till gropen. Sonen samlade 
ihop lite torra grenar och mannen lade lite enebark på björkglöden som han 
tagit med sig hemifrån. Så blåste han tills elden flammade upp. Under tiden 
hade sonen lagt ut stenar som stocken skulle stå på och mellan stenarna 
hade han lagt veden. När elden tagit sig satte de stocken över stenarna.

De åt lite mat innan de återgick till grävningen. De använde spadar som såg ut



som paddlar, med skär i bägge ändar. Till sin hjälp hade de även trähackor 
och träspett. Emellanåt återgick mannen till stammen. Han lyfte av den från 
elden och högg bort det brända. Eftersom den var som hetast i nederändan 
högg han enbart med mejseln uppifrån. Eldningen skyndade inte på arbe
tet avsevärt, men han visste att de delar som blev förkolnade skulle stå 
bättre emot röta.

När de grävt så djupt att bara deras huvuden stack upp ur gropen började vatt
net tränga fram. Han skickade då hem sonen för att hämta oxen. Där låg 
nämligen en stor sten en bit bort som kunde fungera som ett bra stöd för 
holken. Elden hade slocknat och han jämnade till det sista av insidan på 
stammen. Underkanten hade blivit ganska ojämn eftersom elden tagit sig för 
bra i ena kanten, så han fick jämnhugga den för att den skulle stå stabilare 
i gropen. När sonen kom med oxen släpade de fram stenen och välte ner den 
i gropen. Den hamnade i mitten. De satte ner holken så den stöddes av ste
nen. Några grenar från alträdet kastades också ner för att stödja och så 
fyllde de på med jord runt holken. De var nöjda med dagens arbete och be
gav sig hemåt.

Holkbrunnen ligger numera i Lunds Universitets Historiska Museums magasin 
för konservering. Att konservera ett så här stort föremål tar omkring ett år. 
Brunnen ligger nedsänkt i ett kar med vätska. När processen är klar, är 
brunnen bevarad för framtiden.



Gli fi intar Iran en
På en höjd mellan hav och sjö vilade de, sida vid sida, mannen och barnet. De var inte ensam

ma - runt omkring dem på begravningsplatsen fanns också andra som le
vat i trakterna runt Gualöv för omkring 3 000 år sedan, under den tid vi idag 
kallar bronsålder.

Gravområdet låg på en svag höjdsträckning, Gualövsåsen, som löper söder om 
Gualövs samhälle. Här är sedan tidigare flera gravhögar från bronsåldern 
kända, men ingen anade att det på platsen för Gualövs nya trafikplats dolde 
sig en så spännande gravmiljö. Vid den arkeologiska undersökningen avslö
jades rester efter fyra gravhögar, två större och ett mindre kulthus, 34

urnegravar och ett 20-tal gropar med 
brända ben. Tvärs över gravplatsen löpte 
dessutom spåren efter tre parallella färd
vägar, som av allt att döma är samtida 
med begravningarna. Detta gör grav
platsen vid Gualöv helt unik. Särskilt fyn
det av tre så kallade kulthus var överras
kande.
Kulthusen var inga hus i egentlig mening. 
Formen och storleken var densamma som 
bronsålderns vanliga bostadshus, men 
väggarna utgjordes av sandvallar. Sanden 
tog man från husens inre. De grunda 
groparna kantades av stenar. Vi fann inga 
spår av tak eller väggar. Husen var helt 
tomma på fynd, men utanför påträffade 
vi såväl flintavslag som brända ben. Kan
ske ska man se kulthusen som stora mo
nument - symboliska hus för de döda. 
Mannen och barnet hade blivit begravda 
vid östra gaveln till det största kulthuset, 
lite avskilt från de övriga gravarna.

Mannens grav öppnas igen efter tre tusen år.



Elisabeth Höst 
t redrik Svanberg





Innan mannen och barnet gravlades brändes de på bål. Detta sätt att hantera 
de döda blev allt vanligare under bronsåldern - kanske hörde det samman 
med en tro på eldens förmåga att frigöra själen från det jordiska De vit
brända benen efter kropparna rengjordes försiktigt från sot och kol och 
lades ner i två vackra urnor som gjorts enkom för detta tillfälle. En stor, 
rödbrun urna åt mannen och en mindre, svartglänsande åt barnet. Att bli 
begravd i så speciella gravkärl var inte alla förunnat, andra kunde få hålla 
till godo med vanliga hushållskärl. En del begravdes direkt i en grop i mar
ken.

Ovanpå benen lades de dyrbaraste personliga föremålen, gjorda i brons. Barnet 
hade fått ett armband, en dubbelknapp, en syl ocb en kniv, medan 
mannen försetts med en hel toalettuppsättning; rakkniv, pincett ocb syl 
samt en liten lansspets i miniatyr. De många och ovanliga sakerna över
raskande oss arkeologer. I de flesta andra gravarna på platsen låg kanske ett 
eller två bronsföremål, om ens något. Eftersom bronset importerades från 
kontinenten var det en lyxvara, något som inte alla i samhället hade råd eller 
tillgång till. När gravgodset placerats i urnorna förslöts dessa med lock.

Mannen och barnet kan ha begravts samtidigt eller möjligen med en kort tids 
mellanrum. Av tunna stenhällar byggdes små stenkistor, som urnorna ställ
des ned i. Minnet av mannen och barnet bleknade allt mer efter att urnorna 
gömts under sand och jord. Efter några generationer glömdes gravarna bort, 
och återupptäcktes inte förrän tre tusen år senare.

Varför de dog kan vi inte veta. Var det av en sjukdom? Eller en olycka? Vilka var 
de två som fått sin sista vila här vid kulthusets gavel, förärade så rika grav
gåvor?



Han katle dött strax före gryningen,
innan solenlen Lönat
Detta skulle ka grämt konom - kan kade alltid 
varit mycket noga med sin morgonrakning.
Som det nu var kade de kränt konom med skäggstukk.

varma gart len.

Begravningsföljet arbetade sig sakta uppför backen mot gravplatsen. Längst fram gick de två 
lurbiåsarna och bronslurarnas dova toner lade sig som en mörk slöja över 
raden av sörjande. Höstsolen svepte den roströda ljungbacken i ett blekt dis. 
Framme på gravplatsen saktade följet in vid den nya stenvallen. Här skulle 
hövdingens brända rester läggas ned.

Hans ben låg i en stor urna. Den bars fram av en kvinna, änkan efter denne 
mäktige Gualövshövding. I följet fanns sonen och hela den stora och beryk
tade Gualövssläkten. Många gråterskor och representanter från andra väl
bärgade släkter hade också mött upp. Det var gräddan av den östskånska 
aristokratin som nu följde honom till den sista vilan.

I sex hela dagar hade gårdsfolket fått avbryta höstslåttern för att bygga hövding
ens grav. Marken invigdes genom ärjning med ett heligt årder, och brända 
benbitar av två djur från gården ströddes i fårorna. Sanden grävdes upp och 
lades upp i en vall och innanför vallen satte man en kedja av stenar. 
Gualövshövdingen hade levt på en stor gård med imponerande hus och 
skulle också i döden vila i ett mäktigt monument. Gravhuset byggdes så att



Han kade varit kård, med rätta fruktad 
av kåde människor ock djur.
Kniven låg nu överst i urnan, ovanpå kenen 
Den gnistrade till lkland då en solstråle eller två 
slank m genom krukans öppning.

det syntes vida omkring. Genom sin tunga närvaro skulle det komma att 
prägla det dagliga livet för folk i trakten under många år framöver. Alla 
visste vem som låg där. I takt med att monumentet blev en naturlig och 
karakteristisk del av landskapsbilden, så blev Gualövssläktens ekonomiska 
och politiska dominans ett lika naturligt inslag i traktens sociala värld.

Gråterskornas klagan fyllde luften. Hövdingens son lyfte urnan på raka armar 
och satte långsamt ner den i jorden.

Där hon stod, tänkte änkan på hur annorlunda livet på den stora gården 
skulle bli nu när hennes make var borta. Hennes ansikte bar en 
mask av gråt och klagan, men inombords skrattade hon - skrat
tet från en som just sluppit den kalla hand som kramar ett olyck
ligt hjärta.

Men det blev en kort tid av lycka - hennes sinne var dömt att 
framleva de sista åren i själens mörkaste landskap. Bara tre 
månader senare skulle hon komma att begrava deras nio- * *
åriga dotter i samma grop, sida vid sida med sin far.



Gravurnors

Kanske representerar Je olika typerna av urnor olika familjer eller släkter, eller 
varför mte olika å Uersgrupper? På samma sätt som barnens gra vkärl liknar varan Jra, 

varför skulle mte även Je vuxnas urnor kunna visa på Je grav lagJas ålJer?



Birorsson

Sättet att begrava sina döda släktingar och vänner har under alla tider förändrats. Orsakerna är 
flera, men något som i högsta grad påverkat begravningsritualen är den 
rådande religionen och trosföreställningar om livet hinsides. Under förkris- 
ten tid var det vanligt att människor gravlades tillsammans med de person
liga ägodelar som behövdes för livet på den andra sidan. Först med kristen
domens införande upphörde denna tradition. Idag kan vi konstatera att vi 
återigen är inne i en tid av förändring, där jordfästning i allt större grad 
kommit att ersättas av kremering och gravsättning i urna.

Det är emellertid inte första gången i historien som man i Norden valt att be
grava sina döda i urnor. Förflyttar vi oss till exempel till bronsålderns mel
lersta och senare del, för 2500-3000 år sedan, var urnebegravningar det 
förhärskande gravskicket. Vid de nu avslutade undersökningarna av grav
platsen vid Gualöv hittades omkring trettio mer eller mindre hela urnor. Den 
stora variationen av kärl belyser på ett fascinerande sätt begravningsritua
len och lockar till egna personliga funderingar.

Vem var den döde? Var det ett barn eller en vuxen - en man eller kvinna? Vil
ken roll hade hon eller han i samtiden? De arkeologiska spåren - i form av 
urnor, människoben och gravgåvor - ger oss olika byggstenar som kan 
sammanfogas till en tolkningsbild. Gravarnas yttre konstruktion och place
ring på gravfältet utgör några sådana byggstenar. Även urnorna har emel
lertid, i egenskap av inre gravkammare och förvaringsplats för den dödes 
kvarlevor och personliga utrustning, haft en särskild symbolisk betydelse.

Här finns både små och stora urnor, både fint arbetade kärl och grov hushålls- 
keramik. De små urnorna, mindre än 15 centimeter höga, verkar ha varit

En av gravurnorna vid Gualöv. Urnan var omgärdad av stenar.



ämnade för barnen. Kärlen är ganska lika i formen och har oftast varit för
sedda med lock som tillverkats speciellt för att passa urnan. I något fall har 
bottendelen från ett äldre kärl använts som lock. De större kärlen, som är 
högre än 20 centimeter, tycks ha varit avsedda för begravning av vuxna och 
tonåringar. Flera av dessa kärl har också haft olika typer av lock, men här 
är de mer varierade. Förutom specialtillverkade lock finns exempel på att 
man använt en skål, bottendelen från ett annat kärl eller en sten för att 
stänga till kärlet. Bruket av lock var tydligen viktigt oavsett den dödes kön 
och ålder. Detta väcker funderingar om huruvida locket användes enbart 
som praktiskt skydd - för att hindra sanden från att tränga in i krukan - 
eller om det fanns en mer ideologisk innebörd knutet till den tidens föreställ
ningsvärld.

Ungefär hälften av urnorna i Gualöv ger vid en första anblick intryck av att ha 
tillverkats speciellt för att användas som gravkärl. De är omsorgsfullt po
lerade och har en speciell form som normalt inte hittats på boplatser. Den 
andra varianten av gravurnor, de som ger ett grövre intryck, påträffas där
emot både på boplatser och i gravmiljöer. När man hittar denna typ av kärl



på boplatser brukar de tolkas som forvarings- eller kokkärl. För oss kan det 
te sig märkligt att man använde kärl av vanlig hushållstyp som gravurnor. 
Vad som gör kärlen från Gualöv intressanta är att de aldrig har använts 
praktiskt i hushållet utan verkar vara helt nytillverkade. Detta betyder att 
även de grova lerkärlen framställdes för att användas som just gravurnor.

Varför gravlades då olika personer i olika typer av kärl? En förklaring skulle 
kunna vara att kärlets form och karaktär avspeglar den gravlagdes sociala 
status. I så fall vore det kanske naturligt att se finkeramiken som gravurnor 
åt mer betydelsefulla personer i samhället, medan enklare människor, eller 
kanske rent av slavar, begravdes i hushållskeramiken. En preliminär studie 
av urnornas placering på gravplatsen, tillsammans gravgåvornas karaktär, 
visar dock att denna bild är alldeles för enkel och onyanserad. Kanske är det 
snarare så att de olika typerna av urnor representerar olika familjer eller 
släkter, eller varför inte olika åldersgrupper? På samma sätt som barnens 
gravkärl är relativt lika varandra, skulle även de vuxnas urnor kunna visa 
på de gravlagdas ålder? Bara det fortsatta arkeologiska arbetet med grav
platsen kan avslöja mer om gravurnornas dolda symboliska betydelse.
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Caroline A:rom

Denna klara vårdag var ingenting som det brukade vara. Inga mulliga mjuka barnahänder drog 
honom i skägget, ingen varm kind lutade sig mot hans. Hur hade detta 
kunnat ske, hon hans ögonsten, det yngsta barnet och den enda dottern. Det 
var på eftermiddagen det hade hänt. Flickan hade följt med modern, då hon 
tillsammans med några andra kvinnor från byn i Gualöv gått till ängen för 
att inspektera stockarna med bisamhällen. Bina var ivriga så här på vårkan
ten nu när trädens blommor precis slagit ut. Den lilla som tukat omkring i 
gräset bland lammen hade kommit i vägen för en svärm bin som letade efter 
ett nytt bo. Plötsligt skrek hon till och när kvinnorna fann henne hade hon 
hunnit få många stick. Ett av sticken satt på halsen, svullnaden var redan 
märkbar och hon hade svårt att andas. Innan man fått i ordning ett grötom
slag hade hon tagit sitt sista andetag.

Mannen såg mot ängen där fåren och lammen betade. Bortom den låg den ljung
beklädda gravplatsen, där flera generationer av förfäder vilade. Där skulle 
hon också ligga, den lilla, hon som precis börjat leva. Tillsammans med två 
andra män i byn gick mannen för att iordningställa det bål som skulle för
vandla hennes kropp till aska. Kvinnorna slaktade ett av de minsta lammen. 
Skinnet skulle användas till att omsluta flickans kropp när hon lades på 
bålet. Vid slakten lät man lammets huvud och nedre delen av benen sitta 
kvar. Den lillas kropp lades på skinnet, ben och armar fördes in mot krop
pen och likt ett tygbylte knöt man med lammets ben det ulliga skinnet kring 
henne.

Stockarna var torra och vinden lagom då bålet tändes, elden tog fart och några 
timmar senare återstod endast benbitar bland kolresterna. Gropen under 
bålet gjorde att de mittersta stockarna brann snabbast och när bålet 
rämnade hamnade några av benen under den brinnande veden. En del av 
dem som spruckit av hettan bröts i bitar, men när elden slocknat var fort-



farande delar av ansiktets ben intakta. Mannen såg på det, men han såg inte 
de tomma ögonhålorna eller de gapande käkarna, han såg dotterns djupa 
gröna ögon, den leende munnen och de runda rosiga kinderna. En kall bris 
och en röst som sade - det är dags nu, väckte honom ur drömmen. Bålet 
hade svalnat och den lilla krukan med locket väntade på sitt innehåll. De 
vitnade benbitarna var lätta att plocka upp, sköra som de var gick de lätt 
sönder om man försökte ta så många som möjligt av dem. Urnan fylldes till 
brädden. Redan samma dag samlades släktingar och vänner på gravplatsen. 
1 en grop i marken sattes urnan ned och en liten hög med jord markerade 
platsen. På sensommaren blommade ljungen och bina kom som vanligt från 
ängen för att söka nektar, även ljungbuskarna kring den lilla jordhögen 
besöktes flitigt.



En osteologisk undersökning 
av innehållet i en liten gravurna 
funnen i samband med 
undersökningarna av gravplatsen 
vid Gualöv, har gett upphov till 
berättelsen.
I urnan fanns benresterna av 
ett 2-3 år gammalt barn, men 
också ben från huvud och fötter 
av ett litet lamm.



Så här kan bronsåldershövdingens gård ha sett ut. Rekonstruktionen bygger på stolphålens 
placering och djup i marken. Bronsålderns människor hade ett rikt bild- och symbolspråk 
som de bland annat använde som dekor i sina smycken och statusföremål. Kanske var 
husen utsmyckade på liknande sätt.



TxMiy
Anne

Högt över nejden vid Fjälkinge reser sig Hunneberget, eller Luebacken som den senare kom 
att kallas. Höjden är en värdig kusin till Fjälkinge backe och Lilles backe, 
och de tre omger byn i en triangel likt ständigt vakande utposter. Redan 
under stenåldern hade människor bosatt sig på Hunneberget, som var 
omgivet av våtmarker med frodigt bete. Under den äldre bronsåldern, för 
3 500 år sedan, kunde man utnyttja att förfäderna gödslat jorden under 
långa tider genom att odla just på deras gamla boplatser.

Vid denna tid restes en byggnad av anmärkningsvärda dimensioner på 
höjden. Huset har varit omkring 45 meter långt och 9 meter brett - unge
fär som fyra normalstora villor. Nu var det inte bara invånarna som skulle 
få plats under taket, utan även jordbruksredskap, matförråd, bränsle och en 
hel del annat. Detta har dock knappast tagit hela huset i anspråk. Aven på 
den tiden måste byggnaden ha tett sig betydligt större och mer magnifik än 
de flesta andra gårdar. Husets imponerande storlek och framträdande läge 
tyder i stället på att det var en storman eller hövding som bodde på gården 
och som på detta sätt visade upp sin status och sitt ekonomiska välstånd.

De arkeologiska spåren efter hövdingens hus på Hunneberget bestod först och 
främst av djupa igenfyllda gropar efter de två inre stolprader som burit upp 
byggnadens tak. I övrigt fanns bara enstaka rester bevarade. Mycket tyder 
dock på att husets väggar och gavlar på traditionellt vis varit byggda av glest 
ställda stolpar med flätverk och lerklining. I ett så stort hus har det natur
ligtvis funnits flera ingångar, men bara en av dessa, i byggnadens södra lång
vägg, fanns bevarad.

Avtrycken i marken ger även ledtrådar till hur rumsindelningen kan ha sett ut, 
vilket illustreras i planen på nästa sida. Mitt i långhuset hittade vi rester av 
en eldstad för uppvärmning och matlagning, så här har nog själva bostads
delen legat. I den västra kortsidan fanns en extra rad med takbärande stol
par, som vittnar om någon form av innertak eller loft till förvaring. I andra 
änden visar spåren efter en större grop och en härd att även denna del har 
använts till förvaring och till någon värmekrävande syssla - antagligen tork
ning. De stenskodda stolphålen var särskilt kraftiga och djupa i denna del 
av byggnaden, vilket kan tyda på att huset haft ett upphöjt tak.
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Trots husets ovanliga storlek, hittade vi nästan inga fynd efter de aktiviteter som 
en gång ägt rum inne i själva byggnaden. De flesta fynden fanns i stället i ett 
par större gropar intill den norra långsidan. Det handlar om delar av lerkärl 
och välbevarade djurben. Dessutom fanns här föremål tillverkade av ben, 
som nålar och sylar. Föremålen visar att man i hushållet bland annat har 
sysslat med textiUiantverk och artete i läder. Vi hittade också spår efter 
metal l iiantverk i närheten.

Det mest anmärkningsvärda fyndet i själva huset speglar en helt annan sida av 
tillvaron, även om det finns tydliga beröringspunkter med hantverket på 
platsen. I en av groparna till husets takbärande stolpar hittades en liten 
samling med olika föremål: några ganska oansenliga arbetsredskap av sten 
och flinta. Det största föremålet är en något mer än decimeterstor slipsten. 
På stenens flata slipyta syns grunda tvärgående märken efter tidigare bruk. 
Stenen är porös och kan därför knappast ha använts till att slipa metall
föremål. Mer troligt är att olika redskap av mjukare material slipats på 
stenen, som t.ex. nålar och sylar av ben. 1 gropen låg även en rundad sand
sten med flat undersida, ett spån av importerad flinta och en rund och väl- 
formad skrapa, tillverkad av den lokala Kristianstadsflintan. En förstoring 
i mikroskop av sandstenens släta yta ger tyvärr inga ledtrådar om vad den 
har använts till. Däremot visar en liknande förstoring av flintredskapen flera 
intressanta slitspår. Medan skrapans rundade men ojämna egg har använts 
till trä bearbetning, bär flintspånet spår efter att ha använts som stickel - den 
tidens universalredskap för arbete i ben och horn.

Ffur ska vi då förklara fyndet? Placeringen i gropen tyder på att föremålen har 
hamnat här samtidigt som man ställde stolpen på plats. Det betyder att de 
som byggde huset lade ner redskapen här med avsikt. Troligtvis höll man en



invigningsceremoni, och nedläggelsen var en del av ritualen.
Traditionen att lägga ner offergåvor eller bygga in föremål med magiska skydds- 

krafter i nya hus, är på inget sätt unikt för de nordiska bronsålders- 
samhällena. Det här är ett känt fenomen i många kulturer världen över. 
Husbyggen har under alla tider varit viktiga händelser i människors liv; 
sociala och publika evenemang som både praktiskt och ekonomiskt har 
engagerat familj, släkt och vänner från trakten. Att sådana händelser 
omgetts av olika föreställningar och ritualer är knappast förvånande. 
Mycket talar för att idéer om fruktbarhet och pånyttfödelse var centrala 
teman i bronsålderns religiösa tankevärld, med dyrkan av solen och vattnet 
som livgivande krafter samt kontakter med förfädernas andar. Det är för
modligen också tron på andeväsen eller övernaturliga krafter som ligger 
bakom idén om nedläggelser av offer i samband med husbyggen. Med 
offrets överlämnande till de övernaturliga makterna kunde marken köpas 
fri åt husets blivande invånare. Gåvorna har varierat; medan en bonde 
kanske valde att överlämna ett djur ur sin boskap eller delar av sitt utsäde, 
valde hantverkaren en uppsättning arbetsredskap. Kanske är det på detta 
sätt vi ska förstå innebörden av den i våra ögon oansenliga samlingen av 
redskap som låg i det stora hövdingahuset på Hunneberget.

Idag finns spåren efter huset inte längre kvar. De har fått lämna plats för en 
konstruktion av vår tid - trafikplatsen vid Fjälkinge.



Storstensgraven - en lielgecilom at

Her foruden paa Haasi øf f fel lett, uden for vangen, findes en stor 
stene kok, staaendis rettop, ocli kalides samme sted Stenedantzen;
Fordi paa den sted kaffuer J etterne kolldett tkingock steffne udi 

gamlle dage, som di el Idste i sognen siger for dem ker ett.

-Mogens Lauritzøn Gr, 1G2Ą



Anderssonöda
Magnus

Dagens skånska landskap har inte mycket gemensamt med det landskap som existerade bara för 
200 år sedan och ännu mindre med det som fanns under stenåldern. I dag 
finns det få ytor som inte är uppodlade eller bebyggda. Personliga minnen 
är starkt förknippade med landskapet och välkända platser återknyter till 
gångna händelser. Platser som människor under århundraden har återvänt 
till förvandlas successivt, till sist upphör de att vara betydelsefulla och en del 
av en bygds lokala historia och minne försvinner.

Bondestenålderns storste i isgra var hör tillsammans med bronsålderns grav- 
liögar till de få förhistoriska fornlämningstyper som med sin mäktighet än 
i dag präglar landskapsbilden. De ger oss ett perspektiv tillbaka i tiden och 
skapar en nyfikenhet på gångna tider. Monumenten är resultatet av olika 
tidsepokers skilda föreställningar om livet och döden. Storstensgravarna, 
som uppfördes för närmare 5 500 år sedan, är inte bara de äldsta ovan jord 
synliga fornminnena utan även de första monument av sten som byggdes 
i Sydskandinavien. Flera stenblock bildar ovala eller rektangulära gravkam
mare. På dessa vilar takblock, flera ton tunga. Stengravarnas beständighet 
är en påminnelse om att bondestenålderns människor inte bara var engage
rade i det förflutna utan även i framtiden.

Citatet på motstående sida nedtecknades år 1624 av Mogens Lauritzøn G, pas
tor i Viby och Rinkaby socknar. Orden vittnar om hur stenålderns gravmo
nument omgivits av legender intill våra dagar. Stenedantzen är namnet på 
en av Vætlands bevarade storstensgravar. Den har aldrig varit föremål för 
någon arkeologisk undersökning. Några hundra meter söder om Fjälkinge 
backe ligger däremot två undersökta storstensgravar. De har varsin gång 
som leder in till själva gravkammaren. Vid den ena fann man vid 
utgrävningarna stora mängder dekorerade keramikskärvor. Den hör till de 
rikast utrustade gravmonumenten i Nordeuropa. Keramikkärlen har för
modligen lagts ned framför gravöppningen vid religiösa ceremonier.

'9T



'ravar.Vætlancl är ett av Skånes rikaste områden med storstensgi 
I landskapet kring Hammarsjön, Ivösjön, Oppmannasjön 

ock Råkelövsjön finns ett tiotal kända storstensgravar. 
A^d denna tid, under bondestenålder, präglades området av 

närket till kavet ock ett rikt skärgårdslandskap.

Exakt hur själva gravläggningen gått till är inte helt klarlagt. Upprepad använd
ning av graven har förstört spåren av de äldre begravningarna. Vid längre 
bruk av kammaren fördes de äldre benen åt sidan för att lämna plats åt nya. 
I gravarna ligger delar från kranier, lårben och skulderblad uppstaplade. 
Denna hantering av förfädernas ben ingick som en aktiv del i ritualerna. Vi 
vet att delar av döda släktingars ben också placerades på andra platser, till 
exempel i gropar eller i hus på boplatser. Delar från skelett kunde också 
läggas ned i våtmarker tillsammans med offerföremål. Dessa ben finner vi 
ofta tillsammans med vackra flintyxor. Storstensgraven var ingen slutgiltig 
förvaringsplats för den döde, man kan snarare se den som ett tillfälligt ben
hus. Delar av skeletten plockades senare ut ur dessa benhus för att ingå i 
olika ritualer eller i offersammanhang. Under bondestenåldern hade 
förfäderskulten stor betydelse. Genom monumenten och minnet av an
fäderna kunde den levande delen av befolkningen behålla rätten till marken. 
Eftersom förfädernas ben cirkulerade mellan bo-, offer- och begravnings
platser, upplyser det oss om att dessa platser var sammanlänkande delar i 
människornas syn på samhälle och föreställningsvärld.

Begravningarna och nedläggelserna av föremål visar oss att gravmonumenten 
har haft en stor betydelse under hela bondestenåldern, en tidsrymd som 
sträcker sig över två tusen år. Storstensgravarna fungerade inte bara som 
begravningsplatser utan även som andliga mötesplatser under lång tid. De 
kan liknas vid tempel där människor höll religiösa ceremonier för att be
kräfta den rådande världsordningen. Som Mogens Lauritsøns inledande 
citat visar, har monumenten väckt människornas intresse, nyfikenhet och 
fantasi under lång tid.

Dessa typer av rikt dekorerade lerkärl hittar man ofta 
framför ingången till storstensgravar.







ler Rarsten

Morgonkylan svepte in från maden i söder, passerade mellan två små kullar och nådde slänten 
nedanför byn. En tunn dimslöja från havet räckte ända fram till ättehögen 
och bäddade in dess rundade profil, dolde de lerkärl som ännu stod hela vid 
högfoten, gömde undan ett vasst yxblad, täckte de otaliga keramikskärvor 
som låg på marken utanför den stängda träporten. Sextio steg runt om var 
ättehögen och den hade nästan dubbel manshöjd. Jord och gräs täckte sten- 
rummet i dess mitt, fem steg långt och två steg bred. Stengången som led
de ut var åtta steg lång, men låg och trång; ett steg bred och lika hög. Tre 
generationer hövdingasläkt hade fötts och dött sedan den byggdes, ättehö
gen rymde dem alla.

I byn några stenkast därifrån vaknade en man av små slag på armen. Märkt av 
gårdagens sorgefest, med bultande panna av ölet, öppnade han ögonen 
försiktigt. De var nästan igenklistrade av torkad gråt, fylla och anspänning. 
Den lilla flickan fortsatte att rycka i armen, hon böjde sig fram och viskade 
i mannens öra:

- Han sover.
Mannen vaknade, utbytte en blick med sin yngre broder. De två reste sig från 

nattbädden och gick ut på gårdsplanen, ut till en fullständig tystnad. De 
styrde kosan mot en liten byggnad nere vid vattnet. Den äldre brodern förde 
draperiet åt sidan och gick in. I den skumma belysningen från ett tjärbloss 
urskiljde de faderns utsträckta kropp på träbordet. De gick fram. Den äldre 
kände med handryggen kylan från faderns panna och kinder, fingrarna gled 
sakta ned längs armen mot näven. Handen slöt sig om faderns, tumme mot 
tumme. Mycket försiktigt lyfte han upp faderns underarm. Den gav motvil
ligt efter. De släppte handslaget. Underarmen fastnade upprätt i en frusen 
hälsning. Jodå, han sover, tänkte den äldste och tryckte åter ned den dödes 
arm.

Frukosten intogs under molande tystnad, bröderna var ensamma i huset, men 
på gårdsplanen stod byfolket redan i grupper, i väntan, viskande. Den äldste 
svalde undan och strök bort ölstänket i skägget. Han såg inte fram mot vad 
som nu skulle ske. Han tänkte på gången. Fadern skulle visserligen drömma -io3-



ytterligare en dag och en natt, sen skulle kroppen mjukna och hans slummer 
upphöra. Men innan dess fick fadern inte vakna, inte innan han nått ut. 
Mannen visste dock att de var farligast när de börjat svälla, instängda som 
de var i ett blånande kött med utsuddade anletsdrag. Han bestämde sig för 
att låta två yxblad gå eldgång idag.

Vid den gröna ättehögen stod den äldste och skådade genom hetluften från el
den. Höga bergets konturer dallrade mot horisonten, krönet tycktes fjärran 
men ändå nära. Han ryckte till av ett ljudligt sprakande, böjde sig fram och 
rakade i glöden. Yxbladen hade vitnat, spruckit och börjat smulas sönder. 
Nu var det dags. Träporten satt hårt. Det behövdes brödernas samlade kraf
ter för att öppna dörren, snabbt gick de ett par steg bakåt och sällade sig till 
det övriga sällskapet. Alla stirrade mot den låga svarta öppningen, hukande. 
Efter en stund, i denna totala koncentration tycktes rörelser urskiljas där
inne; vaga väsen, drömgestalter föreföll träda ut och ge sig av. Men efter 
hand klarnade blickfånget, det blev stilla, porten till ättehögen blev återigen 
ett svart hål i en grön kulle. Någon hostade i bakgrunden.

De båda bröderna bar fram fadern. Den äldste knähukade framför öppningen 
och drog in den dävna doften från mörkret. Han satte sig, greppade ett fast 
tag i faderns armhålor, drog honom bakåt, hävde överkroppen uppåt till en 
omfamning och makade den stela kroppen tillrätta för färden in i gången. 
Han kände för ett ögonblick faderns nacke mot sin kind. Hans läppar for
made en ljudlös uppmaning. Sov. Så började fadern och sonen den ryckvisa 
resan in till De Andra, ibland halvsittande, ibland liggande på sidan. Sonen 
blundade nästan hela tiden, när han likväl tittade var det mot ljuscirkeln i 
dagen. Han såg aldrig bakom sig.

Utanför iakttog byfolket en sista gång fotterna som stack ut ur den svarta tun
neln, sen drogs de plötsligt in i mörkret. Nu återstod väntan.

Den mödosamma, kravlande resan in i det torra stenrummet var förvisso inte 
lång, men krävde både känsel och försiktighet. Före varje tag trevade han 
bakom sig, kände stengångens utrymmen, makade försiktigt åt sidan 
tygbylten och flintgåvor som låg i vägen. Han andades genom munnen,-10Ą-



ovillig att förnimma något av släktingarnas unkna kyla bakom sig. Adrena
linet pumpade. Plötsligt försvann gångens tak, han hade nått in och kunde 
sitta upprest. Han samlade sig, reste sig långsamt upp och kände stentaket 
mot nacke och axlar. Där nere, på golvet i den svaga, smala ljuskäglan från 
dagen, kunde han se fadern, till hälften inne i kammaren. Nu bugade han 
sig åter, tog tag under armhålorna och lyfte. Baxade fadern ett steg in i den 
norra halvan och lade honom tillrätta. På rygg ovanpå De Andra. En sak 
återstod nu innan han kunde lämna kammaren. Han gick ned på knä och 
kröp över ljuskäglan på golvet, in i den södra halvan, blundande, trevande 
med högerhanden framför sig mot högen av förfäder. Tystnaden skar in i 
öronen, ljudlöst tissel och tassel fanns runt omkring. Fingrarna grävde, 
kände längs benknotor, föste undan vissa, rotade djupare och längre in 
bland minnena. De följde ett lårbens kraftfulla skaft. Handen slöt sig i ett 
fast grepp och lösgjorde det med försiktiga lirkningar. Det skulle behövas 
senare.

Men nu lockade ljusöppningen och den dödes äldste son kröp lättad ut. Han 
reste sig i den skarpa dagern, log mot de andra och sa:

- Han sover.

Nordväst om Hunneberget, omedelbart norr om den gamla vägen mellan 
Fjälkinge och Mossagård, ligger de sorgliga resterna av gånggriften 
Fjälkinge no. 3. Här, på tomten mellan två bostadshus, finns också 
inspirationskällan till denna berättelse. Några stenar som sticker upp ur 
marken är det enda som finns kvar.
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Landskapet kring Hunneberget för cirka 6000 år sedan.
På kartan har kända boplatser och storstensgravar markerats.



JVLaenus Andersson 
Ivan Balic 

Anna Bager gr en -Olsson

För 6 000 år sedan, i början av den yngre stenåldern, stod havet 7-8 meter högre än idag. Detta 
innebar att dagens svagt böljande marker kring Hammarsjön, Ivösjön, 
Oppmannasjön och Råbelövsjön låg under vatten och de höjder som nåd
de över vattenytan bildade ett öppet skärgårdslandskap med goda förutsätt
ningar för både jakt och fiske, odling och bete.

Att Vætland redan då var en rik och attraktiv trakt att leva i vittnar de talrika 
bosättningar, gravar och offerfynd som stenålderns bönder lämnat efter sig. 
Särskilt den inre delen av kustslätten - området söder om nuvarande 
Fjälkinge samhälle - framträder som en betydelsefull bygd med en stor 
befolkning. I norr intog urbergsformationen Fjälkinge kacke en dominant 

placering i landskapet och säkert också i befolkningens myter och föreställ
ningsvärld. Det finns nämligen inga spår av boplatser på höjden eller i dess 
omedelbara närhet. Höjden ansågs istället som en helig plats, dit man sökte 
sig för att överbringa offer åt gudarna. Härom vittnar ett spektakulärt fynd 
av två stycken kopparyxor - Sveriges äldsta metallfynd.

Bara några få kilometer söderut valde stenåldersbönderna att anlägga en stor 
boplats. Spåren efter denna upptäcktes i samband med vägverkets utbygg
nad av en stor trafikplats på Hunneberget, eller Luebacken som den också 
kallas. Hunneberget hade inte bara en central placering i stenålders- 
landskapet, vilket framgår av storstensgravarnas placering i söder och norr, 
det låg också strategiskt. Höjden var omgärdad av våtmarker, nästan som 
en ö med god utsikt över havet och skärgården i söder.

Hunneberget visade sig rymma en mängd spännande fynd efter stenålders- 
böndernas aktiviteter. Ursprungligen täckte skogen höjden, men när män
niskorna slog sig ned började träden huggas ned för virke till husbyggen och 
andra konstruktioner. Boskapsskötseln bidrog till att öppna upp skogen och 

FjäIkinge badte! ledde till ett buskigare landskap. Odlingen bedrevs på små tillfälliga åkrar -loy-





som flyttades runt. De mäktiga mörkfärgade jordlagren, fyllda med avfall 
efter flint- och stenbearbetning, djurben och skärvor av sönderslagna kärl, 
vittnar om att platsen tidigt hyst en stor befolkning. De hade tillgång till 
rejäla hus; vi fann spår efter bostäder vars 50 m2 golvyta lämnade gott om 
armbågsrum.

Under nära 1000 år kom Hunneberget att fungera inte bara som boplats, med 
tiden blev den också allt viktigare som en social mötesplats för bygdens 
invånare. Det var en plats som rymde så mycket mer än vardagslivets bestyr 
i hus, åker och äng; här utövades inte bara kult och religion utan här skedde 
också tillverkning och utbyten av varor och råvaror, kanske t.o.m. av kop
par. Vad vi hittat är spåren efter Vætlandsbornas äldsta gemensamma sam
lingsplats.

Bruket av offergåvor i kulten tjänar till att skapa en relation mellan 
människan och det gudomliga. Under bondestenåldern tog sig offerkulten 
olika uttryck. Ibland uppsökte man särskilda våtmarker där flintyxor, 
keramikkärl och ibland människor offrades till de högre makterna. Vid andra 
tillfällen nyttjades storstengravarna som kultplatser, där man placerade kärl 
med mat- och dryckesoffer till förfädernas andar utanför gravöppningen. 
Fynden från Hunneberget visar på en tredje form av offer, nämligen 
nedläggelser av olika arbetsredskap såsom yxor och flintskrapor i gropar på 
själva boplatsen. En liten offergåva hittades i ett vattenhål: tre skrapor och 
ett förarbete till en skrapa som var lagda ovanpå varandra. Den påbörjade 
skrapan låg gömd under de färdiga, välformade skraporna.

Genom att överlämna offergåvor upprätthöll man de andliga kontakterna 
mellan människan och det gudomliga. Olika föremål kan ha svarat mot 
skilda ändamål. Kanske en offergåva med flintskrapor innebar en önskan om 
framgång i det vardagliga hantverksarbetet med trä, skinn och horn. Offer av 
den mera statustyngda yxan har troligen tjänat till att förläna hela 
bosättningen välfärd. Att på detta vis blidka gudarna kanske också var ett 
sätt att hävda rätten till platsen. -i o r



Att begrava sina döda släktingar intill bosättningen var viktigt under den 
tidigaste bondestenåldern. Närheten och minnet av anfäderna var en del av 
samhällslivet och reglerade förhållandet till landet man bebodde. Det var 
förfäderna som först etablerade sig i området, röjde ytor för bebyggelse och 
odling och på så sätt omvandlade landskapet. Bara 80 meter från de första 
böndernas bostadshus hittade vi en samtida grav med obrända 
människoben. Spår efter borttagna stenblock visar att det kanske också har 
stått en storstensgrav i närheten.

-11 o-



Vid framställning av vardagsverktyg i sten - skrapor, knivar och borr till 
exempel - har hantverkarna på Hunneberget använt sig av olika råvaror. 
Flintan är det helt dominerande materialet bland fynden, men även den 
mjölkvita kvartsstenen och olika bergarter har använts vid 
redskapstillverkningen.
Av de sydskandinaviska flintsorterna har man framför allt utnyttjat den 
lokala Kristianstadflintan, men närvaron av den sydvästskånska danien- och 
senonflintan visar att kontakterna med grannarna i söder varit livaktiga. 
Framför allt var det yxorna därifrån som lockade.

-Ill"



Under bondestenåldern la man ner stor omsorg på att dekorera sina 
keramikkärl. Ingen annan förhistorisk period kan mäta sig i mönsterrikedom. 
På Hunneberget har vi hittat stora mängder dekorerad keramik. Man . . 
använde bland annat tvinnade snören, stämplar i form av små "kammar" 
eller helt enkelt pinnar som trycktes in i den våta leran.

Förutom kärl fann vi också ett stort antal så kallade lerskivor. Vi är inte säkra 
på vad de använts till, men analyser har visat att de har hettats upp gång på 
gång. Ett förslag är därför att man har bakat mindre brödkakor på dom. Om 
detta stämmer, så har Hunnebergsborna ätit bröd med mycket vackra 
mönster.
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De djurben vi har hittat på Hunneberget är många och ovanligt välbevarade 
tack vare de tjocka avfallslagren och den kalkrika berggrunden. De flesta 
benen kommer inte oväntat från nötkreatur och gris som var den vanligaste 
tamboskapen under yngre stenålder, men det finns också ett markant inslag 
av vilt. Bland benfynden från platsen märks avfall efter omfattande 
tillverkning av ben- och hornredskap, däribland olika slags spetsar och sylar. 
Även de små, mikroskopiska spår på flinteggar vi har hittat, visar på 
benhantverkets stora betydelse. Kanske var det sylvassa bennålar, vackert 
slipade benornament eller slitstarka flåknivar som gjorde Hunneberget känt 
i grannbygderna?



Märken efter signing





M agn us Andersson 
Anne Carl ie 

Anders Edring

Under mellersta bondestenåldern, för cirka 5 000 år sedan, skedde stora förändringar på Hunne
berget. Borta sedan länge var den äldre bosättningen på platsen och i stäl
let hade höjden blivit en samlingsplats för människorna i området. Hit kom 
de regelbundet och utnyttjade då området intensivt - det ser man på de 
tjocka lager avfall som de har lämnat efter sig. Aktiviteterna var så omfat
tande att materialet efter dem helt kom att jämna av topografin. Vattenhå
let och de vattensjuka sänkorna som fanns här tidigare fylldes helt ut och 
på sina ställen bildades nästan metertjocka jordlager. Denna intensiva an
vändning av platsen ledde till att höjden nu blev en öppen plats, med vid
sträckt utsikt över landskapet.

Vid våra undersökningar fann vi ett stort antal gropar efter förmultnade trästol
par. På Hunnebergets norra sluttning fanns rester efter flera stolp- 
konstruktioner med en närmast perfekt cirkulär form. Den största av 

dem hade en diameter på drygt tio meter. I denna cirkel hittades också ett 
av de mer intressanta fynden från platsen. I en av stolpgroparna utmed den 
södra sidan fann vi en halv stenyxa tillsammans med resterna av ett fint de
korerat lerkärl. Fyndet tyder på att det handlar om ett invigningsoffer, sä
kert för att blidka de högre makterna.

När avtrycken efter träcirklarna först kom i dagen, funderade vi mycket över 
om det var resterna efter stenåldersböndernas bostäder vi kommit på spå
ren. Vad som talade emot att träcirklarna fungerat som hyddor var framför 
allt de ovanligt kraftiga och djupt nedgrävda stolparna. Dimensionerna 
verkade överdrivna för ett vanligt bostadshus. Även fynden av offer- 
nedläggelser nära två av träcirklarna fick oss att börja fundera i en annan 
bana.

Det visade sig att liknande stolpkonstruktioner tidigare har hittats på flera 
platser i norra Europa, med närmaste paralleller på Bornholm och de 
brittiska öarna. Cirklarna som nu undersökts på Hunneberget är de första 
kända i sitt slag som påträffats i Sverige. Den bild som tonar fram i lit
teraturen visar att träcirklarna - eller timber circles som är det engelska

Förslag på hur träcirklarna kan ha sett ut då de var i bruk. Tolkningen bygger på spåren 
av stolpar som vi upptäckte i jorden, men även på vår kännedom om stenålderns 
mönstertraditioner som kan ses bl.a. på keramikkärl. Om träcirklarna hade tak eller inte är 
osäkert. Vi har därför visat på två möjliga alternativ - med respektive utan tak.



begreppet - ofta hittas på speciella platser i landskapet som under yngre 
stenålder användes som samlingsplatser för religiösa ceremonier. Typiskt 
för de flesta träcirklar är just de kraftigt överdimensionerade, upprätt- 
stående stolparna, med inbördes jämna avstånd, ställda i cirkel. Höjden 
på stolparna har varierat, men verkar i många fall ha varit åtskilliga 
meter. Den stora träcirkeln på Hunneberget tycks dessutom ha en kopp
ling till en processionsväg - en väg som markerades av två parallella 
rader med stolpar. Vilken funktion Hunnebergscirklarna haft eller hur de 
sett ut är omöjligt att exakt avgöra, men på föregående uppslag ger vi 
några förslag. Våra rekonstruktioner tar fasta på två möjligheter; om de 
haft tak eller inte, och om träcirklarna varit öppna eller slutna.

Traditionen att anlägga träcirklar ingår - liksom storstensgravarna - i den yngre 
stenålderns monumentbyggande. Storleken och komplexiteten hos cirklarna 
har dock varierat betydligt, från relativt små och enkla konstruktioner - 
liknande de på Hunneberget - till jättestora monument med flera både inre 
och yttre cirklar, totemliknande stolpmarkörer och omgärdande pallisader. 
Heliga platser med cirkelformationer har för övrigt också haft sina motsva
righeter i sten - Stonehenge i södra England hör till de mer välkända. Med 
de nya fynden av träcirklar på Hunneberget fogas ännu en intressant pus
selbit till vår tidiga historia. Den vittnar om långväga kontakter och möten 
mellan människor i Vætland och på mer avlägsna platser.

-118- Offerfyndet med yxan och lerkärlet från den stora träcirkeln. 
Överst ses en rekonstruktionsteckning av kärlet, skala 1:3.





vinnas kölvattenA
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Con letli Hanlon 
Björn Nilsson

Med kraftfulla paddeltag drev de kanoterna söderut mot sjöns utlopp. En svagt tilltagande mot
vind avslöjade att de snart skulle vara framme. Ur kanoterna stack pilbågar, 
ljuster och harpunförsedda spjut upp.

Man kunde skönja utloppet som en mörk tunnelöppning i den täta hassel
vegetationen. Paddeltagen upphörde och glidande med strömmen i det 
grönskimrande ljuset fortsatte de färden. Snart kunde de förnimma en svag 
rökdoft som blev allt starkare. Ett kort stycke nedströms vidgade sig ån och 
på den högra stranden såg de det omisskännliga tecknet: den sju meter höga 
pålen som körts ner i sanden och som bar klanens kännemärke.

Bland tallarna en bit in från stranden steg röken från bosättningen mot skyn.
Sorlet av röster, barnlek och skällande hundar blandades med ljudet av 
vattnets skvalpande mot stranden. Med ett dovt skrapljud kördes kanoter
na upp på sanden. En kvinna steg ur och gick upp mot bosättningen.

Det rådde en febril aktivitet på platsen, mycket skulle förberedas inför den stun
dande jakten och de tillhörande festligheterna. Det var många återseenden, 
skratt och tårar om vartannat, när folket samlades för gemensam samvaro 
under några dagar. Kvinnan undrade i sitt stilla sinne om någon av hennes 
söner och döttrar skulle närvara vid begivenheterna. Ett par somrar hade 
passerat sedan hon sist såg någon av dem.

Det klingande ljudet av knacksten mot flinta skar igenom sorlet av människors 
prat. En bit bort satt några män och knackade så att splittret yrde. Bland de 
glänsande flintskärvorna på marken, valdes de bäst lämpade bitarna ut för 
vidare bearbetning. Det var framför allt pilspetsar de tillverkade. Med hjälp 
av harts höll några också på att fästa vassa flinteggar i skårorna på 
nytillverkade benpilar. Det skulle snart dra ihop sig till jakt.

Från ån hördes plötsligt rop och skrik. Fler människor var i antågande. Mot
ströms vaggade kanoter in mot stranden. Kölarna gick djupt, tyngda av 
stora packningar. De kom från flintlandet i sydväst, tre dagsfärder bort.
Vägen hit kände de väl. Det var barndomens stränder de återvände till.



Mikrospån

Mikroliter
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Handtagskärna

Flintföremål funna vid Årupsutgrävningen 2002.



•••

Kvinnan kände direkt igen en av männen. Även om
skäggväxten hade tätnat och måttet mellan axlarna blivit 
något större sedan sist, kunde hon på avstånd avläsa sina egna drag 
i mannens anlete. Hennes äldste son hade kommit för att ansluta sig till 
festligheterna. Han var inte ensam. Med sig hade han sin familj och sina 
närmaste vänner.

Från flintlandet hade man med sig gåvor till släktingarna i nordöst. Råflinta av 
finaste kvalitet hade tyngt lasten under färden. Även om flintan i omlandet 
dög utomordentligt för tillverkning av alla tänkbara typer av redskap, var den 
sydliga flintan oslagbar i sin formlighet, tät och fin som den var. Den hade en 
glans som tilltalade betraktarens öga och kunde uppträda i gråskalans alla 
färger, ibland även i färgskalor av orange och blått.

Man var noga med att flintan som skulle transporteras den långa vägen höll 
flintsmedens krav. Tre snabba slag i ena kanten hade säkrat kvalitén.

Gåvor av så fint slag var mycket välkomna och man visade sin uppskattning 
genom att offra ett större stycke flinta till de andeväsen man behövde ha på 
sin sida för ändamålet. Offret lades ned en bit ut i ån till rytmiska toner av 
trummor och sång. Aktning inför andarna hade visats. Tingens ordning 
hade säkerställts.

I gryningen lämnade jägarna bosättningen under tystnad och gled ljudlöst med 
strömmen till åmynningen mot öppet vatten. Den fuktiga vinden slog i 
ansiktet. Kvinnan hade siktet inställt mot de yttersta kobbarna i havsban
det och styrde paddeltagen ditåt. Det var ansträngande och axlama värkte. 
Hon var ej längre någon ungdom. Tankarna vandrade genom åren som gått.

-12S-
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Krigssommaren 1939 var lantbrukare Oscar Larsson i full färd med att anlägga en kreatursstig 
genom strandbrinken ner till Oppmannasjön. När han hade grävt sig ner en 
bit i den ljusa och kalkrika jorden, såg han något mycket märkligt i de upp
kastade massorna. Med handen borstade han bort jorden från den övre de
len av en människoskalle. Han torkade svetten från pannan och tittade 
sedan försiktigt ner i gropen från vilken massorna kom. På botten fram
skymtade resterna av ett skelett!

Larsson tillkallade expertis från Historiska mu
seet i Lund. Arkeologen Folke Hansen kom 
till platsen och skelettet grävdes omsorgsfullt 
fram. Det visade sig att det man hittat var det 
äldsta gravfyndet i "Norden, helt unikt i 
sitt slag. Skelettet var utomordentligt väl- 
bevarat, liksom de två föremål, ett mejsel- 
liknande benredskap och en flinteggad ben
spets, som följt den döda i graven.

Fyndet gjordes på Bäckaskogs slottsmark ute på 
Bäckaskogsnäset vid Barum i Kiaby socken.
Skelettet, som till en början ansågs tillhöra en 
man på grund av jaktvapnet, men som seder
mera visat sig vara en kvinna och flerbarns- 
mor, uppkallades efter fyndplatsen och har 
blivit känt som Bäckaskogskvinnan eller 
Barumsk virman.

Hennes tid var för 9 000 år sedan, då stora tall- 
och hasselskogar bredde ut sig över landska
pet. Flera andra trädslag var också på väg att 
invandra i rask takt, bland de viktigaste var 
alm, ek, ask och lind. Klimatet var gynnsamt, 
med en medeltemperatur som passerade da
gens med flera grader.

Barumskvinnan 
utställd i sin grav 
på Statens 
Historiska 
Museum 
i Stockholm.



Landskapet då var ett nätverk av sjöar, vattendrag och våtmarker, långt mer 
omfattande än dagens. De stora sjöarna hade förbindelse med varandra och 
åarna var mer vattenrika. Det var ett eldorado för sjöfågel och fisk. Här var 
det inte svårt att finna lämpliga boplatslägen med tillgång till goda marker 
för fiske, jakt och insamling av växter, bär och ved. Förutom att vara en 
viktig födoresurs, utgjorde vattenlandskapet också den snabbaste och säk
raste transport- och kommunikationsleden för kontakter med omlandet och 
omvärlden.

Barumskvinnan, som förde en mycket rörlig tillvaro, har gått på de flesta strän
derna i området under sin levnad. Spåren av dessa rörelsemönster finner vi 
bland annat vid den närbelägna Råbelövssjöns stränder, där flera boplatser 
från äldsta stenålder har påträffats. Bland fynden finns flinteggade ben
spetsar och mejselliknande benföremål av samma typ som de i graven från 
Barum. Även områdena kring Ivösjön och utmed Skräbeån nyttjades flitigt 
under hennes samtid.

På ytan som arkeologerna samlats kring låg en mängd redskap och skärvor av 
flinta. Vad hade hänt på platsen? Vi kunde känna hur stenåldersjägarna 
smygande närmade sig. Vi hade kommit dem in på livet. Det var i septem
ber månad 2002.

Dagar av arkeologiskt arbete ger anledning till reflektion kring det man under
söker. Tankarna ger lämningarna liv och mening och väcker lusten att för
medla resultaten. Stenåldersboplatsen vid Skräbeån, belägen i den gamla 
godsparken vid Arup, gav bilder av en vardag för 9 000 år sedan, då plat
sen myllrade av liv, skratt och småprat.

Skräbeåns ringlande lopp har med facit i hand visat sig utgöra länken till en 
svunnen tid då en kvinna passerade förbi. Arkeologernas dopp i samma 
vatten visade sig vara fortsättningen på en mycket lång tradition. Vi 
svalkade oss i en kvinnas kölvatten. -12 5-





Conletn Hanlon

Tystnaden var kompakt. Jägaren kände hur hjärtat bultade i bröstet. Svetten bröt fram när han 
spände bågen. Med en kraftig smäll släppte han iväg pilen mot rådjuret, just 
då deras blickar möttes. Djuret ryckte till och försvann in i det höga gräset.

Jägaren satte sig ned och väntade. Han visste att ett skjutet djur brukade lägga 
sig ner efter ett kort stycke, om man inte störde det. Spår av blod glittrade 
ljust rött bland daggdropparna i morgonsolen. Mycket riktigt; en kort bit 
längre fram låg rådjuret stilla på sidan, det vackra sammetssvarta ögats 
blick var tom.

Det var alltid en märklig känsla av upprymdhet och en viss förstämning som 
infann sig efter jakten. Jägaren hyste en stor ödmjukhet och tacksamhet 
inför allt vad naturen gav. Rådjuret som nu givits honom skulle ge både mat 
och skinn, benen och hornen skulle användas till nya redskap. Han strök 
djuret tankfullt, drog ut pilen, kastade upp rådjuret över axlarna och gick 
tillbaka mot åmynningen där hans kamrater var sysselsatta med att ställa 
i ordning lägerplatsen.

Precis där den gamla godsparken vid Arup gränsar till Skräbeån, slingrade sig 
även för närmare elva tusen år sedan en å fram genom landskapet. På dess 
västra strand stannade en grupp av jägare till under några dagar. Det skyd
dade läget gav lä för vinden som kunde vara påfrestande när man rörde sig 
i kustområdet. Landskapet de färdades i på sina paddlingsturer var ljust och 
öppet, med tall och björk i glesa bestånd.

De hade uppehållit sig i området åtskilliga gånger förr, fisket var ju utmärkt och 
viltrikedomen stor. En kort tur nedströms till öppet vatten var chanserna 
goda att man kunde fånga säl kring kobbarna och skären.

De valde en plats på den sandiga stranden invid två kraftiga stenblock och reste 
ett enkelt vindskydd. Den största stenen fungerade som vägg och höll även 
värmen bra under natten efter att elden slocknat. Den tillfälliga boningen 
var inte större än att tre personer kunde vistas i den samtidigt. Jägarna



Pilspetsar

spände upp sin medhavda tältduk av sammansydda kronhjortshudar så att 
den tjänade som tak och väggar i vindskyddet. Hudarna bars upp av fyra 
stolpar som de hade grävt ner i sanden. Öppningen placerades så att solens 
ljus och värme nyttjades på bästa sätt.

Framför vindskyddets öppning, i sanden mellan de två stenblocken, låg mäng
der med flintskärvor och kasserade redskap av flinta. Vid jaktturer som 
denna var det alltid mycket arbete med att ta hand om fisk och nedlagda 
byten. Skinn och hudar skulle skrapas, senor skulle tuggas och tvinnas till 
tråd, fisk och kött skulle rökas, nya pilspetsar och pilskaft skulle tillverkas. 
Det var mycket som skulle hinnas med innan den mörka årstiden infann sig. 
Men allt arbete skulle belönas av den uppskattning som skulle visas av män
niskorna där hemma.

Med en duns släppte jägaren ner sitt byte på marken framför vindskyddet. Han 
lade ifrån sig pilbåge och pilkoger och slog sig ner på det mindre stenblocket 
för att pusta ut. Lägret var tomt men elden pyrde fortfarande, de andra var 
inte långt borta. Efter en stunds vila plockade han upp ett flintstycke från mar
ken och slog med van hand av några flintskärvor med en knacksten. Han lade 
rådjuret på rygg och började försiktigt öppna upp buken med en vass flint
skärva för att ta ut inälvorna. Hjärta, lever, njurar och magsäck lade han åt 
sidan, lungor, mjälte och tarmar slängde han i ån. Han vände djurkroppen och 
blodet som hade ansamlats i brösthålan samlade han upp i ett näverkärl.

Jägaren tog med sig magsäcken ner till vattnet och sköljde den ren från mag- 
innehåll, fyllde den med lite vatten och hängde sedan upp den ovanför el
den i vindskyddet. Snabbt skar han upp hjärta, lever och njurar och lade bi
tarna i magsäcken. Sist hällde han i blodet.

Han hängde upp djurets kropp i bakbenen varpå han påbörjade flåningen med 
några snitt längs insidan av bakbenen. När skinnet hade dragits av djur
kroppen spände han upp det för att skrapa det rent från hinnor. En flint
skrapa fick skärpas upp något för att resultatet skulle bli bra.

En väldoft hade börjat sprida sig från elden i vindskyddet. ”Det är en bra dag, allt 
är som det ska vara”, tänkte han när han gick för att ta emot sina vänner.



Skärredskap

Berättelsen grundar sig på den arkeologiska upptäckten av en liten hyddlämning 
och de redskap av flinta som vi fann i Arups gamla slottspark sommaren 
2002.1 den sandiga jorden har inga ben bevarats, men rådjur har funnits i 
området kring boplatsen. Själva upptäckten av hyddan finns beskriven i



Plan över undersökningsområdet i Årups godspark, med vindskyddet särskilt 
markerat. På översiktsplanen syns även tre andra hyddor som undersöktes 
sommaren 2002.

Till höger presenteras ett förslag till rekonstruktion av hur vindskyddet kan 
ha sett ut. Notera det stora stenblocket som tolkats utgöra en del av 
konstruktionen. Härdens läge alldeles intill stenblocket gör att detta kan ha 
reflekterat eller magasinerat värme och på så vis fungerat som ett element.
I tolkningen av vindskyddet som en kortvarig lägerplats, är det troligt att en 
medhavd tältduk av sammanfogade djurhudar har spänts upp över en enkel 
konstruktion av stolpar, tillyxade av träd på platsen. Tältduken tog man med 
sig från plats till plats.
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Evil tid döljer annan

Ungefär sju tusen år före Barumskvinnans tid, för cirka 16000 år sedan, började Skåne sakta 
träda fram ur de stora ismassorna. Under avsmältningen skedde olika pe
rioder av stagnation, då istäcket låg stilla eller till och med ryckte fram. 
Reträtten skulle visa sig vara tillfällig och ett årtusende senare stod isranden 
i södra Småland. Vid denna tid kunde man se vad nedisningen och avsmält
ningen åstadkommit i det nu frilagda och blottade Skåne. I spåren efter isens 
tillbakadragande fanns mängder av frigjort löst material, morän, som gav 
landskapet dess första prägel.

Landskapet var mottagligt för växtlighet och modiga pionjärer som fjällsippa, 
fjällsyra, bergsyra, krypnarv och grodblad. De täckte marken i en första 
klädnad. Enbuskar och dvärgbjörk kom trevande efter. Med växterna följde 
djuren, bland de första var renen, och i deras spår även människan. Vætland 
skulle tidigt besökas av små jägargrupper, som gjorde tillfälliga uppehåll vid 
urbergsformationen Fjälkinge backe. Om detta vittnar kvarlämnade red
skap och pilspetsar i kristianstadflinta från tiden 11000-10500 före Kristi 
födelse.

Under tiden som följde var klimatet i ständig förändring och gick sakta mot en 
mildare väderlek för fler växter och djur att söka nya landvinningar. Någon 
gång under övergången mellan det senistida tundralandskapet och den föl
jande skogstiden, då enbusksnår och kråkrishedar växte till sig och beredde 
väg för björk- och tallskogen, skulle området tas i anspråk på nytt.

På de marker som idag tillhör Årups gods slog sig nu en grupp människor ned 
vid vattenbrynet intill Skräbeån. Här sökte man uppehåll några nätter för 
att hämta andan efter avslutad jakt och för att bereda de byten man nedlagt. 
Hungriga magar mättades med grillat ren- och älgkött. I lägereldens sken 
småpratade man och berättade historier som fyllde kvällen med skratt. När 
solen gått till vila bakom horisonten och mörkret slutit sig kring läger--i3a-



Nära två meter under 
dagens marknivå 
påträffades de fynd 
som tillhör den äldsta 
stenåldern på Årups- 
boplatsen. Här tas 
prover från jordväggen 
som skall hjälpa till att 
bestämma åldern 
på de olika lagren.

platsen, sökte man skydd innanför tältkåtans duk, kröp ner i sina renskinns- 
sovsäckar och slumrade in, välmående till ljudet av vattnets rörelser. Efter 
nattens vila vaknade man upp, gnuggade varet ur ögonen, harklade sotig 
saliv ur halsen och i morgondiset av en ny dags födelse påbörjades förbere
delserna inför nya jakter.

Jägarnas vistelse vid Skräbeåns strand lämnade spår, avtryck i tiden, som vå
gorna sedan inneslöt i sand och begravde. Så kom andra tider och lade sina 
täcken över spåren och inte förrän närmare 12 000 år senare, en dag i mit
ten av augusti den stekheta sommaren 2002, skulle någon åter få möta den 
tid som var deras.



Vi hade skalat av lager för lager av marken, gjort uppseendeväckande och sensationella fynd, 
funnit lämningar som vittnade om att platsen varit attraktiv för många 
generationer under den äldre stenåldern, kanske rent av nyttjats som cen
tral samlingsplats. Men när en av sandväggarna i ett djupschakt ner mot ån 
skulle rensas för den arkeologiska dokumentationen slog spaden med ett 
klingande ljud ut ett flintstycke från den brandgula sanden längst ned i 
väggen. Vi var då nära två meter under dagens markyta!

Under det vi trodde var det äldsta lagret, fanns ytterligare spår av mänsklig 
aktivitet. Flintstycket, som visade sig vara en fint slagen kärna i kristianstad- 
flinta, följdes snart av fler slagna flintor. Från schaktväggen och den brand
gula sanden föll avslag efter avslag. Vi insåg snart att vi stod inför något 
mycket intressant och mycket, mycket gammalt.

När vi grävt oss ner med grävmaskin till den allra äldsta marknivån kunde vi se 
att fynden låg inom en cirka fem gånger sju meter stor yta. Det handlade om 
ett par tusen flintstycken, framför allt avfall från redskapstillverkning, men 
där fanns även en del redskap som sticklar, skrapor, borrar och pilspetsar, 
det mesta tillverkat av den lokala kristianstadflintan. Teknologin var ålder-
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Detalj från 
undersökningsytan 
under utgrävning. 
En yta har rensats 
och fynden tillåtits 
ligga kvar där de 
påträffades. Även 
rötterna fick stå 
orörda.



domlig till sin karaktär och kunde knytas till traditioner som vi känner från 
fyndplatser i bland annat Tyskland och Danmark.

Vi upptäckte också att många av de flintavslag och flintkärnor som låg i närhe
ten av varandra gick att passa samman. De låg alltså kvar på den plats där 
de alltid hade legat. Just här hade flintsmeden suttit och tillverkat sina red
skap. Det var ett fruset ögonblick av det förflutna vi funnit.

Exakt hur gamla flintföremålen är vet vi inte. Vad vi med säkerhet kan säga är 
att det lager som låg närmast över fyndigheten är omkring 11000 år gam
malt. Att det som ligger därunder är ännu äldre är naturens ordning. Fyn
den från Årup hör därmed till de absolut äldsta som hittats i landet och är 
genom detta unika i sitt slag. De kommer att ge oss värdefull kunskap om 
den äldsta stenåldern och om de människor som levde i nordöstra Skåne för 
cirka 12000 år sedan. Vi kommer att kunna rekonstruera delar av de ske
enden och den vardag som var deras.

För oss som grävde där gav flintfynden dessutom en oerhört viktig lärdom att 
ta med på vår resa mot nya arkeologiska frågor, nämligen att gräva genom 
alla tider - en tid döljer alltid annan.
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Oversikter:
Atlas över Skåne. Sveriges Nationalatlas. Almqvist & 
Wiksell. 1999.
En översikt över det skånska natur- och kulturlandskapets 
särdrag och förändring, från istiden och fram till idag. 
Boken har tagits fram av Lantmäteriet och Sydsvenska 
Geografiska Sällskapet.

Göran Burenhult (red.). Arkeologi i Norden. Del 1 och 2. 
Natur och kultur. 1999 och 2000.
Aktuell och detaljrik presentation av samhällsutvecklingen 
i Sverige från äldsta stenålder och fram i vikingatid, som 
den tecknas utifrån de arkeologiska källorna. Böckerna 
används som kurslitteratur i arkeologi och är försedda 
med ett rikt bildmaterial på kända fynd och forn- 
lämningar. Arkeologi i Norden utgör en uppdaterad och 
utvidgad version av Arkeologi i Sverige i tre band från 
slutet av 1980- och början av 1990-talet.

Kulturminnen och kulturmiljövård. Sveriges National
atlas. Almqvist & Wiksell. 1994.
Ett försök att fånga den stora variationen i landets kultur
minnen och kulturhistoriska miljöer. Boken är tematiskt 
upplagd och speglar olika sidor av äldre samhällen och de 
lämningar efter bosättningar, försörjningssystem, grav- och 
offertraditioner som finns bevarade i landskapet. Boken är 
framtagen av Riksantikvarieämbetet.

Britt-Marie Näsström. Blot. Tro och offer i det förkristna 
Norden. Norstedts förlag. 2002. Stockholm.
Om blotets eller offret betydelse i den fornskandinaviska 
religionen, skriven av expertis på området.

Stig Welinder, Ellen Anne Pedersen 8c Mats Widgren. Det 
svenska jordbrukets historia. Band I. Jordbrukets första 
femtusen år. 4000 f.Kr.-1000 e.Kr. Natur och Kultur/Lts 
förlag. 1998.

Janken Myrdal (red.): Det svenska jordbrukets historia. 
Band II. Jordbruket under feodalismen. 1000-1700.
1993.
Bra översikter över jordbrukets införande och äldre 
historia av experter på området. Mycket fakta om 
stenålderns, bronsålderns, järnålderns och medeltidens 
samhälle. Lättlästa och rikt illustrerade med hänvisningar 
till ytterligare litteratur.

Lars Larsson, Thomas B. Larsson och Birgit Arrhenius.
Signums svenska konsthistoria. Bokförlaget Signum.
1994.
Tre arkeologiska experter presenterar ett personligt urval 
av de vackraste föremålen och bildmotiven från Syd- 
skandinaviens sten-, brons- och järnålder.

Vaetlancl - lan Jet som omslöts av vatten

Mikael Erlström m.fl. Berg och jord. I: Atlas över Skåne. 
Sveriges Nationalatlas. Almqvist & Wiksell. 1999. 
Beskriver översiktligt det skånska naturlandskapets 
geologiska utveckling.

Mats Anglert & Lars Larsson. Det förhistoriska och 
medeltida Skåne. I: Atlas över Skåne. Sveriges national
atlas. Almqvist & Wiksell. 1999.
En snabbintroduktion till Skånes förhistoria och medeltid.

Helén Lilja. Östan hav och Västan berg - en färd genom 
Bromölla kommuns historia. Uå.
Rikt illustrerad populärvetenskaplig bok om Bromölla 
kommuns historia, från svanödlornas tid fram till idag.

Kulturminnesprogram för Skåne. Del Kristianstads län. 
Länsstyrelsen i Kristianstads län. 1984.
Länsstyrelsens sammanställning över kulturminnesvård
ens intresseområde i dåvarande Kristianstads län. Trots



att programmet har några år på nacken ger detta 
fortfarande bra ingångar för den som vill skaffa sig en 
överblick över länets kulturminnen, alltifrån fornminnen 
och det äldre odlingslandskapets lämningar till kyrkor, 
slott och herrgårdsmiljöer.

Nationalencyklopedin. Sjätte bandet: Fjälkmge och 
Nittonde bandet: Villands härad. Bra Böckers förlag.
Det finns olika uppfattningar om vad dessa två ortnamn 
betyder. I Nationalencyklopedin presenteras några av 
forskarnas tolkningar under senare år. I artikeln har dessa 
kompletterats med personliga kommentarer av Göran 
Hallberg på Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund.

Hav ock land - nivåförändringar 
i Östersjön
Ronnie Liljegren & Per Lageras: Från mammutstäpp till 
kohage - Djurens historia i Sverige. 1993. Eget förlag, Lund. 
En aktuell introduktion till djurvärldens, vegetationens 
och landskapets historia sedan istiden.

Den uppskattade Kristianstadflintan

Peter Vang Petersen: Flint fra Danmarks Oldtid. 1993. 
Köpenhamn.
Bilder av och förklaringar till alla typologiska flintföremål 
som kan hittas från sydskandinavisk stenålder.

Bo Knarrström: Flinta i sydvästra Skåne. Acta 
Archaeologica Lundensia. Lunds Universitet. 2000.
Om det vardagsnära bruket av flinta under alla förhisto
riska perioder.

Mtedeltid ock nyare tid:
Motorväg ock slingrande stigar

Leif Gren Sc Peter Norman. Färdvägar och farleder. I: 
Kulturminnen och kulturmiljövård. Sveriges National

atlas. Almqvist & Wiksell. 1994.
En kort och bra introduktion till olika typer av färdvägar 
från äldre tider.

Gerhard Buhrmans karta över Skåne från 1684.
Den första mer detaljerade kartan över Skåne togs fram 
under de dansk-svenska krigen i slutet av 1600-talet. 
Originalet förvaras på Krigsarkivet i Stockholm. Kartan 
förekommer dock i nytryck.

Sägnen om Villand smed 
ock kans son Vidrik

John Tuneld. Prästrelationerna från Skåne och Blekinge 
av år 1624. 1934.
John Tuneld. Prästrelationerna från Skåne av år 1667 och 
1690. 1960.
Sockenbeskrivningarna från 1600-talet utgivna i läsbart 
skick. Här finner man bland annat sägnen om Villand 
smed och hans son Vidrik.

Vindpinad slätt

Harald Agrell. Kristianstadsslättens inlandsdyner - 
geologiska minnen från historisk tid. Gärds Härads 
Hembygdsförenings Årsbok 1980.
Artikeln diskuterar sandflyktens historia på Kristianstads- 
slätten.

Carl Linnaeus Skånska Resa år 1749. Redigerad av Carl- 
Otto von Sydow. Wahlström & Widstrand 1975. 
Stockholm.
Linnés skildring av sandflykten på Kristianstadsslätten är 
bara en av många målande skildringar av det skånska 
landskapet som det tedde sig omkring 1700-talets mitt. 
Boken om Linnés skånska resa är en intressant och bitvis 
spännande läsupplevelse som varmt kan rekommenderas 
den historiskt intresserade. Boken är försedd med ett 
ortsregister som gör det lätt att hitta.



Coalitions-allén ock den 
engelska parken vid Arup

Siegrun Femlund: Aristokratins landskap - mark, park 
och trädgård i 1800-talets skånska godsmiljö. Bebyggelse- 
historisk tidskrift nr 31-32, 1996.
Ger en god översikt inte bara om införandet av alléer och 
engelska parker i Skåne, utan också om godsmiljöernas 
landskap.

Magnus Olausson: Den engelska parken i Sverige under 
gustaviansk tid. Piper Press. Stockholm 1993.
Det stora standardverket om engelska parker i vårt land. 
En akademisk avhandling, som emellertid är ganska 
lättläst och mycket underhållande.

Skånska godsmiljöer: Skånes hembygdsförbunds årsbok
2001.

Innehåller flera intressanta artiklar kring alléer och äldre 
parkanläggningar, t.ex. Åsa Ahlklos ”Slottets allé” och 
”Arrendatorns kastanj” samt Tomas Germundssons 
”Adelns geografi”.

Arups gods ock kvarnarna langs Skrä tieä n

August Hahr. Årup. I: Svenska slott och herresäten vid 

1900-talets början. Stockholm 1909.
Här hittar man en beskrivning av Årups gods, där inte 
minst fotomaterialet är värdefullt.

Skräbeåns historia. Ivetofta hembygdsförenings årsskrift 
1985. Ivetofta.
Skildrar Skräbeåns historia, framför allt kvarnarna längs 
ån och människorna omkring dem. Den behandlar hela 
historien från de första människorna till dagens storindu
stri men med en tyngdpunkt på de senaste 300 åren.

J ärnålder:
tjälkinge ock Vætland - 
den långsamma kerättelsen

Bertil Helgesson. Fjälkinge - regionalt centrum i NV 
Skåne. I: Johan Callmer & Erik Rosengren (red.). ”... 
gick Grendel att söka det höga huset...”. Arkeologiska 
källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under 
yngre järnålder. Slöinge projektet 1. Hallands 
länsmuseers Skriftserie No 9/GOTARC C. Arkeologiska 
Skrifter No 17.
På basis av arkeologiska och skriftliga källor sätts 
järnålderns och medeltidens Fjälkinge in i ett 
bebyggelsemässigt och politiskt sammanhang.

Fredrik Svanberg. Vikingatiden i Skåne. Illustrerad 
historia. Utgiven av Historiska Media i samarbete med 
Kulturen i Lund. 2000.
En lite bredare skildring av vikingatidens landskap, 
invånare och samhällen i den dåvarande danska provin
sen. I boken finns också en guide till egna strövtåg i 
landskapet.

Hantverkare ock magisk kanisteri

Bertil Helgesson. Järnålderns Skåne. Samhälle, centra och 
regioner. Uppåkrastudier 5. Acta Archaeologica 
Lundensia Series in 8° No 38. Almqvist & Wiksell 
International. 2002.
Akademisk avhandling som behandlar järnålderns 
samhällsutveckling i Skåne. På sidan 72 finns en kort 
presentation av de fynd som arkeologerna hittade på 
berättelsens två handels- och hantverksplatser från yngre 
järnålder. I boken sätts platserna också in i ett större 
ekonomiskt och politiskt sammanhang.



En handfull fiskhen

Izaak Walton & Charles Cotton. Den Fulländade 
Fiskaren. Översatt av Olof Lagercrantz. Stockholm 1964. 
En underbar klassiker, skriven 1653, som beskriver 
njutningen i att fiska samt ger råd om hur detta bäst utförs.

En romersk statyett i Ijalkinge

Kent Andersson & Frands Herschend. Germanerna och 
Rom. Opia. 1997. Uppsala.
Norden blev aldrig en del av Romerska Riket. Trots detta 
nådde många lyxvaror och exotiska föremål av romerskt 
ursprung upp till våra breddgrader. Mest förtjusta tycks 
nordborna ha varit i föremål av glas och metall. I denna 
lilla bok, skriven av experter på området, skildras mötet 
mellan den germanska och romerska kulturen, speglad 
utifrån de arkeologiska källorna.

Bronsålder:
Bronsgjutarna vid Arup

Göran Burenhult. Metallimporter och inhemskt brons
hantverk 1700-1500 f.Kr. I: Arkeologi i Norden. Del 1. 
Natur och kultur. 1999.
Bronshantverkets införande i Norden var ett resultat av 
långväga kontakter med högkulturer och samhällen i 
Medelhavsområdet och Västeuropa. I detta översiktsverk 
om Nordens förhistoria ges en bra introduktion till ämnet.

Jørgen Jensen. Bronzealderen. 1/Skovlandets folk. 
Danmarkshistorien. Oldtiden. Sesam. 1979.
En bra översikt över bronshantverkets införande i 
Danmark. Här redogörs också pedagogiskt för olika 
framställningstekniker liksom för karakteristiska 
föremålstyper och deras utsmyckning.

En ovanlig hrunn

Sigurd Erixon. Om brunnar. Fataburen 1930.
En kulturhistorisk exposé från bronsålder till våra dagar 
över brunnar, deras konstruktion och användning.

Glimtar från en begravningsplats, 
Gravurnors hetyd else,
Omhet om den döda - svept i lammskinn

Göran Burenhult. Storhögsbyggarna 1500-1200 f.Kr. I: 
Arkeologi i Norden. Del 1. Natur och kultur. 1999. 
Traditionen att bygga stora gravmonument av jord och 
sten är typiskt för den sydskandinaviska bronsålder- 
skulturen. Detta kapitel ger en bra översikt över de 
viktigaste högbygderna samt visar hur gravhögarna 
kunde vara konstruerade.

Helena Victor. Med graven som granne. Om bronsålderns 
kulthus. Aun 30. Uppsala 2002.
Avhandling som skärskådar bronsålderns s.k. kulthus i 
Sverige och Danmark, deras konstruktion och funktion. 
Gravplatsen vid Gualöv upptäcktes strax efter att boken 
kommit i tryck.

d på 11 u micher
Hans Gurstad-Nilsson. Hövdingar ... över vad? 
Gemenskaper och nätverk kring Kalmarsund 2300- 
500 f.Kr. I: Gert Magnussson (red.). Möre. Historien 
om ett smaland. E22-proj ektet. Kalmar läns museum. 
Kalmar. 2001.
I denna artikel söker författaren förklaringar till varför 
man under bronsåldern byggde så stora långhus. Utgångs
punkten är ett 55 meter stort långhus vid Bruatorp från 
samma tid som Hunnebergshuset.

H övdiingens gar



Yngre stenålder:
M unlieber eet - samlingsplats 
för stenålderns bönder

Magnus Andersson & Mac Svensson. Pallissadkomplexet 
i Dösjöbro. I: Göran Burenhult (red.). Arkeologi i 
Norden. Del 1. Natur och Kultur. 1999.
På kontinenten och de brittiska öarna har under senare år 
undersökts ett stort antal inhägnade samlingsplatser från 
yngre stenålder. I södra Skandinavien är denna typ av 
platser, till vilken även Hunneberget bör föras, fortfarande 
relativt ovanliga. Palissaden vid Dösjöbro hör till de 
senast undersökta i Skåne. Här avslöjades intressanta spår 
efter bl.a. yxframställning och nedläggelser av offergåvor i 
form av yxor och lerkärl.

Göran Burenhult (red.). Fångstfolk och herdar 4100- 
2800 f.Kr. - den äldre bondestenåldern. Arkeologi i 
Norden. Del 1. Natur och Kultur. 1999.
En bra introduktion till den tidiga bondestenålderns 
samhällen i Skandinavien och traditionen att bygga och 
begrava sin anförvanter i s.k. storstensgravar.

Heliga cirklar av trä

Alex Gibson. Stonehenge & Timber Circles. Stroud: 
Tempus Publishing. 1998.
Träcirklarna vid Hunneberget är ännu så länge unika för 
Sverige. Gibsons bok är dock en utmärkt och färsk 
genomgång av de flesta engelska trä- och sten- 
monumenten av denna typ.

Per Karsten. Att kasta yxan i sjön. En studie över rituell 
tradition och förändring utifrån skånska neolitiska 
offerfynd. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°. 
Almqvist & Wiksell International. 1994.
Akademisk avhandling som innehåller en gedigen 
sammanställning och diskussion av den yngre stenålderns 
offertraditioner i Skåne.

Stors tensgraven - en lielgedom åt de döda, 
Andarnas rum

Klaus Ebbesen. Stendysser og jættestuer. Odense Univer
sity Studies in historiy and social sciences vol. 161. 
Odense Universitetsforlag. 1993.
Tar upp olika sidor av traditionen med storstengravar. 
Vilka typer av megalitgravar känner vi idag till? Hur och 
varför byggdes de stora gravmonumenten ? Och hur 
användes dessa platser av samtidens människor?



Bo Gräslund. Gånggrifternas funktion i ljuset av primitiv 
själstro. I: Arkeologi och Religion. University of Lund. 
Institute of Archaeology. Report Series 34. 1989.
En artikel med synnerligen tankeväckande tolkningar av 
gånggrifternas syfte och konstruktion.

Äldre stenålder:
I en kvinnas kölvatten

Nils Gustaf Gejvall. The fisherman from Barum - mother 
of several children! Palaeoanatomic finds in the skeleton 
from Bäckaskog. Fornvännen 1970.
Sabine Sten m.fl. Barumkvinnan. Nya forskningsrön. 
Fornvännen. 2000, nr. 2.
Två klassiska artiklar om Bäckaskogsskvinnan/ 
Barumskvinnan.

Jaktplatsen vid ån

Stina Andersson m.fl. Fångstfolk för 8000 år sedan - om 
en grupp stenåldersboplatser i Göteborg. Arkeologi i 
Västsverige 3. Göteborgs Arkeologiska Museum 1988. 
En intressant och ofta rolig introduktion till livet på en 
tidigmesolitisk kustboplats, bra teckningar och stundtals 
finurliga resonemang.

Lars Larsson. Ett fångstsamhälle för 7000 år sedan. 
Boplatser och gravar vid Skateholm. Kristianstad. 
1988.
Per Karsten. Dansarna från Bökeberg. Om jakt, 
ritualer och inlandsbosättning vid jägarstenålderns 
slut. Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersök
ningar. Skrifter 37. Lund. 2001.
Inblickar i den äldre stenåldern får vi också i dessa 
två populärt hållna böcker; vilkas utgångspunkter 
och berättarperspektiv är helt skilda.

En tid döljer alltid annan

Magnus Andersson & Bo Knarrström.1999. 
Senpaleolitikum i Skåne. Riksantikvarieämbetet. 
Skrifter no 26.
En bra introduktion och översikt över allra äldsta 
stenåldersfynden som hittats i Skåne och till vilka de 
nya fynden från Årup nu kan fogas.











12000 ar i en arkeologisk vattenspegel

”Hit upp gick havet förr. ” Den frasen hörs ofta när människor 
samtalar om historia och arkeologi ute i landskapet. I de centrala 
delarna av Villands härad i nordöstra Skåne, det gamla Vaetlancl, 

var heller aldrig strandkanten långt borta. Under minst 12 000 år 
har människor vistats i detta vattenlandskap och bit för bit 
tagit det i besittning.

I samband med ombyggnaden av E22:an mellan Kristianstad 
och Blekingegränsen har arkeologer och kvartärgeologer i samarbete 
kunnat följa inte bara strandlinjernas förändringar utan även spåren 
efter de människor som alltid har hållit sig i vattnets närhet. 
Upptäckterna vid undersökningarna längs E22:an har redan lett 
till en total omskrivning av områdets förhistoria.

Berättelser från Vaetlancl tar oss på en arkeologisk baklängesresa 

för att möta de människor som levde här, från alldeles nyss till den tid 
då den stora isen vek tillbaka. Med den här boken vill vi ge några av 
dem deras berättelser och minnen.

Regionmuseet 
Kristianstad 

Landsantikvarien i Skåne


